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ELSŐ FEJEZET.

Messze keleten.

Minden jo/j fentartva.

?AT NAPIG pihenhettem Icmirlilii főhadiszállá-
somban, ahol a források körül napról-napra
magasabbra nőttek a jéghegyek és a hideg

27 fokra szállt a fagypont alá. Valódi pihenésről ugyan
szó sem lehetett, meri ezer meg ezer dolgom akadt.
Ezen a fontos ponton újból egész sorozatát végeztem
a csillagászati megfigyeléseknek, hogy a hely fekvé-
sét pontosan megállapítsam; fényképfelvételeimet is
kidolgoztam s nagy postát indítottam Kasgár felé.

Legtöbb gondot a keleti sivatagba teendő utazá-
som előkészítése okozott. Mintegy 2000 kilométernyi
útra kellett élelemről gondoskodnom s ezt ládákba és
zsákokba csomagolva a tevék nyereglétráira erősít-
tettem. Kis jurtámat alaposan kijavíttattam, a bolto-
zatát vörös nemezzel, hengerét fehérrel boríttatlam,
úgy hogy távolról dán lobogóhoz hasonlított. CSERDON!
betanítottam meteorológiai megfigyelésekre, amire a
kum-kölli kirándulás már jó előiskola volt, mert távol-
létem alatt reá bíztam a leolvasásokat és a barograf
és thermograf kezelését.

Szállásomon visszahagytam CSERDONÍ, ISZLÁM bejt,
TUHDU bejt és ALI AnuNt: melléjük adtam öt vadászt
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és aranykeresőt, hogy Csarklikba való átköltözésük-
ben segítségükre legyenek. Csarklikban az amhán és
bennszülött bégjei megígérték, hogy majd pártjukat
fogják; visszatérésünkig egyébként ott semmi egyéb
dolguk nem volt, mint hogy állataimat és felszerelé-
semet gondozzák. IszLÁMOt megbíztam, gondoskodjék
arról, hogy AéDALLból két csónak evezősökkel és
halászhálókkal kellő időben a ííara-fcosu;i-mocsarak-
hoz tartozó Csöll-köllhez indíttassák s azon helyen,
ahol a csónakok elhelyez tétnek, messziről felismer-
hető nisán (jel) állíttassék fel, hogy a csónakokat
megtalálhassuk. Beláttam ugyanis, hogy ezt a vizet
a jég olvadása előtt semmiképen nem érhetjük el.

Új expedícióm résztvevői a következők voltak:
SAGDUR kozák, FAISZULLAH (karaván-basi), TOKTA AHUN
és MOLLAH (vezetőim Anambar-ulábá), KUCSUK, KHODAI
KULLU, KHODAI VERDI, AHMED és egy nemrég felfoga-
dott vadász, TOKTA AHUN, kit — hogy névrokoná-
val össze ne tévesszük — Li LojEnak kereszteltünk
el; ez az ember a khinai és mongol nyelvet be-
széíte, Bokalikban lovakat lopott s kissé eszelős volt.
Podgyászomat tizenegy teve hordta s tizenegy ló
szolgált nyargalásra; tartaléklovunk csak egy volt,
de szükség esetén a mongoloktól vehettünk lovakat.
Három kutya kisért el: Jolldas, Malenki és Malcsik.
Mivel a Gáz-ló mélységét akartam megmérni, TURDU
bej néhány napig csónakon elkísért. Szívesen velem
tartott volna az egész úton, de a kiállóit fáradalmak
után pihenésre volt szüksége.

December 12-ikén tehát véglegesen elhagytuk-
Ternir-likel. Mindnyájan jó kedvvel indultunk útnak
s én magam szinte kívánkoztam a sivatagélet kelle-
mességei után. Záportól és hófúvástól ott nem kellett
tartanunk; hidegre ugyan el lehettünk készülve, de

C2 száraz hideg lecnd, melyen tüzeléssel enyhíteni
lehet. Jól eső tudat volt, hogy a három téli hónap
alatt a kirándulás problémáit megoldhatjuk; de azzal
is számoltunk, hogy a munkálatok belenyúlhatnak a
melegebb időbe is, s ezért könnyű nyári ruhákat is
vittünk magunkkal. Saját málháni három nagy ládá-
ból állott: műszerek, könyvek, térképek, fénykép-
lemezek, naplók, dohány, ruhaneműck, khinai ezüst-
pénz stb.

.Miután a visszamaradóktól s különösen a sze-
gény beteg ToGDAZiNtól szíves búcsút vettünk, indulást
parancsoltam s csakhamar megszólaltak a hosszú kara-
ván tevecsöngői. Királyi méltósággal lépdeltek a tevék
előre, elhagyva a Háromszáz forrás vidékét, ahogy a
mongolok Temir-liket nevezik. Tevéim mind jó maga-
viseletet tanúsítottak, még egyetlen dromedárunk is,
mely különben rosszindulatú állat volt; de ezúttal ez
nem volt a saját érdeme, mert mellső lába úgy oda
volt kötve a málhanyereghez, hogy — bár a szabad
mozgásban nem volt gátolva, — mégsem szaladhatott
el, azonkívül az előtte járó tevéhez is oda volt láncolva,
szájában pedig kötőfék volt, melytől nem harapha-
tott. Hatalmas állat volt ez a kasgári veterán, vadul
szikrázó fekete szemével s habzó szájával.

Karavánom kitűnő kondícióban volt; minden álla-
tom teljesen ki volt pihenve s egyik-másik teve egy
év óta málhát sem hordott. Most meleg téli bundáju-
kat viselték. A két legcsendesebb állat saját podgyá-
szomat hordta; a többire volt rakva a liszt, rizs, ten-
geri és tálkán (pirított liszt), a rakomány legnehezebb
tárgyai; de ezeknek súlya napról-napra csökkent s
amire jeget és tüzelőfát is kellett szállítanunk, erre
már elegendő helyünk leendett.

Úti tervem a következő volt: Az Aszlin-íacfon át
i*



éjszakkelet felé akar Lám menüi Anambar-ula (geni-
tivusban: Anambaruin) vagy Khan-ambal felé (amaz
mongol név, ez az előbbinek elrontott törökös alakja).
Odáig 400 kilométernyi utunk volt; onnan a Gobi-
sivatag ismeretlen részén át éjszak felé akartam tar-
tani, hogy az ottani hegyláncokat átkutatva, Altimis-
bulak forrásait s a sivatag romjait keressem fel,
onnan pedig a sivatagon át Abdallba és új hadi-
szállásomba, Csarklikha térjek vissza.

Anambari utam tizenhét napot véli igénybe; elő-
ször is a Gáz-nort kerestem fel, melyről azt hallot-
tam volt, hogy sósvizű és sohasem fagy be. A tóhoz
vezető út nagyon rossz volt, mert a part a nagy
hideg dacára is oly süppedékes volt, hogy lovaink
térdig merültek az iszapba. A Ló azonban fagyva
volt, amivel a tervezett csónakázás dugába dűlt; de
hogy csónakomnak mégis valami használ vegyem,
beleültem s TOKTA AHUN és KHODAI KULLU megszán-
káztatott a ló jégtükrén. A csónak fakerelén pompá-
san siklott végig a jégen, mikor ez egyszerre ropo-
gott, hullámszerűen mozgásba került s TOKTA AHUN
kevés híjjá, hogy a hideg vízbe nem merült.

Miután TÜRDU bejt a csónakkal visszaküldtem, az
Akato-tagon keltünk át. Keskeny, de jól járható
völgyben másztunk a hegység gerince felé; a hágóra
való kapaszkodás nehéz volt s a tevék részérc ösvényt
kellett ásnunk, hogy felmászhassunk. Néhány tevénk
ennek dacára elbukott s málhájukat embereimnek
kellett felcipelni. Nekem már előbb feltűnt, hogy
vezetőnk, TOKTA AHUN, nem a fővölgyben haladt a
gerinc felé, hanem egy mcllékvölgybe kanyarodott be.
Mikor azután a nyeregről (3466 méter) délkelet felé
kanyarodtunk, gyanúsnak talállam a dolgot. De midőn
TOKTA AHUN arról biztosítóit, hogy a völgy csak-

hamar éjszakkelet felé fog fordulni, megnyugodtam,
hiszen vezetőnk az előző napon kikémlelte a vidéket.
A völgy azonban oly keskeny mélyúttá alakult át, hogy
benne csak a legnagyobb nehézséggel haladhattunk
tovább. Málhával megterhelt tevéink alig bírtak a
szűk sikátorszerű hasadékon átvergődni, s mindunta-
lan attól kellett tartanunk, hogy a laza agyagfalak
ránk szakadnak. Sok helyütt az agyagfalakat le kel-
lett faragnunk, hogy állataink átjuthassanak, majd
meg hatalmas agyagtömböket kellett az útból elhenger-
getnünk vagy széjjeldarabolnunk, hogy előre halad-
hassunk. Legrosszabb dolga volt egyik tevénknek,
mely tüzelőfával volt megterhelve; ez egy helyen a
szó szoros értelmében bennszorult a keskeny agyag-
hasadékban s miközben kétségbeesetten kapálódzott,
hogy utat törjön magának, az egész farakomány nagy
zajjal leesett s a laza agyagfalakról néhány hatalmas
tuskó lezuhant. Aggasztó egy pillanat volt, mikor az
egész társaság áthatolhatatlan porfellegben eltűnt s
nagyobb hegycsuszamlástól kellett tartanunk, mely
ránk nézve e helyen végzetessé válhatott volna.

TOKTA AHUN kétségbeesett arckifejezéssel beval-
lotta, hogy ezen alattomos mély utat nem járta végig;
nagyon bántotta könnyelműsége, mert eddig mindig
szavahihető embernek bizonyult s teljesen megbízható
módon tájékoztatott.

Sohasem láttam ily különös völgyképződést. Volta-
képen két völgy van itt, avagy egy völgy, melynek
két emelete van. Az alsó völgy a felsőnek fenekétől
számítva tíz méter mély és függőlegesen bevágódott.
Ezáltal az alsó völgy oldalain terraszok képződnek,
melyek azonban teljesen jár hatatlanok. Utóbb a felső
völgy is annyira összeszűkül, hogy mindkettő az agyag-
rétegbe mélyen bevágódott közös völgygyé egyesül,



ahol félhomály uralkodik s hatalmas lombok állan-
dóan lezuhanással fenyegetnek.

Egy ideig nagy kínlódás közben még tovább ha-
ladtunk a hasadékban; akkor egy hegyomlás teljesen
elzárta utunkat s nem maradt más választásunk, mint
hogy vissza kellett fordulnunk. A tevék annyira közéje
szorultak az agyagfolyosó falai közé, hogy jó darabig
hátrálniuk kellett, míg oly helyre jutottak, ahol meg-
fordulhattak. Sötét, néma és kísérteties egy vidék!
Ha az agyagfal valahol lecsúszik, fogva vagyunk akár
egy egérfogóban.

Egy teljes napunkba került, míg ismét elértük
azt a pontot, ahol a völgy ketté oszlott. TOKTA AHUN
és MOLLAH fellovagoltak a fővölgyön s azzal a hírrel
tértek vissza, hogy most valóban megtalálták az Akato-
tag útvesztőjéből kivezető utat. December 20-ikán
3698 méter magasságban tényleg el is értük a főgerinc
hágóját. Az utolsó darab út utálatosan meredek volt
s a tevék csak embereink segítségével bírtak fel-
kapaszkodni. A gerincről nyiló kilátás igen tág volt;
éjszak felé az Asztin-tag végtelen láncolata vonul
kelet felé, délen a Csimen-tag emelkedik, északkeleten
Czájdam pusztasága terül el, délkeleten pedig láttunk
valamit, amiről nem tudtuk megállapítani, hegység-e,
felhőképződmény, köd vagy csak a sivatag vissza-
tükröződése. Az Akato-tag maga Tibet többi hegysé-
geitől nagyon különbözik; dombok és agyagkúpok
össze-visszakúszált tömkelege ez, melyet mély és
keskeny szakadékok a lehető legvadabbúl át- meg
áthasogatnak. Élettelen, komor egy vidék.

A hágóról leereszkedtünk abba a széles, sík
völgybe, mely az Akato-tagot az Asztin-lagtól elvá-
lasztja. Itt jól taposott és kőrakásokkal jelölt útra
találtunk, melyen kétségkívül mongol Ihászai búcsú-

sok járnak olyankor, amidőn rendes útjaikat zavar-
o-ások idején nem használhatják. Egy ideig ezt az

.ösvényt követtük, de utóbb elvesztettük lábaink alól;
mindamellett tovább haladtunk a völgyön s nagy
örömünkre kis forrásra és kitűnő legelőre akadtunk.

Szebb karácsonyi estét képzelni sem lehet, mint
aniinőt mi ezen a hideg, zord vidéken átéltünk.
A levegő csöndes volt, az ég tiszta és kék. Egyedül
csak a pattogó tűz emlékeztetett a nagy ünnepre.

Az Akato-taf) nyergére vezető völgy.

Hogy elkergessem a bánatos gondolatokat, melyek e
napon bennem mindig felébrednek, SAGDUBÍ kiszólí-
tottam s beavattam Lhászába való utazásom tervébe.
SAGDUR tűzzel-lélekkel kapott a terven s azt hitte,
hogy megfelelő ruházatban és megbízható mongol
útitársakkal okvetlenül eljuthatunk oda. Ezentúl sok-
szor beszélgettünk e vakmerő tervről, de mindig
oroszul, hogy útitársaink ne tudják meg, miről tana-
kodunk.

Az év utolsó napjain az Asztin-tag párhuzamos



láncai közötti völgyekben haladtunk éjszakkelet leié.
Napokig tartó hófúvásokban haladtunk előre s a szél
nagyon megnehezítette utunkat. December 31-ikén
éjjel akkora fergeteg dühöngött, hogy kályhánkban
még tüzet sem gyújthattunk. Az évszázad valóságos
százados fergeteggel zárult. Ily körülmények közt
valóságos gyötrelem a lovaglás. Az ember hiába küzd
a hideg ellen s alig bírja magát fenntartani; eláhno-
sodik, elbódul, s tagjai abban a helyzetben mereved-
nek meg, amelyet a lovon elfoglalnak. Erőlködésbe
kerül, hogy a nyeregből les*zállhassunk. Az újév éjjele
igen hideg és csillagos volt, s a hold az égboltoza-
ton olyan volt, mint valami óriási villamos ívlámpa.
Elolvastam a szentírás ama szövegeit és zsoltárait,
melyeket az év utolsó estéjén Svédország minden
templomában énekelnek s magányomban megvártam
az évszázad fordulóját. Nagyjelentőségű pillanat ez,
amikor az évszázad az idők sötétjébe merül! Itt nem
szólnak a templom harangjai; csak a vihar, melyen
az évszázadok változása sem fog, énekelte a zúgó
orgona hangjaival bánatos gyászindulóját.

1901. év január elsején a levegőnek kifogyhatat-
lan zuhatagjai zúgtak végig a völgyeken. Egy kis
nyeregről megpillantottuk az Anainbaruin-ula hatal-
mas tömegét. Az Anambaruin-gol folyó itt áttöri az
Asztin-tag láncolatát s a homoksivatagba lép ki, ahol
elvész. Ezt a vidéket a mongolok, különösen nyáron,
gyakran keresik fel s midőn másnap egy legelőn
lóra bukkantunk, biztosra vettük, hogy mongolokkal
fogunk találkozni. De bármennyire kutattunk is után-
nuk, nyomukat sem láttuk; úgy látszik, hogy már
rég elvonultak.

Nagy csalódás volt ránk nézve, hogy nem akad-
tunk mongolokra, kiktől a vidékre vonatkozó érte-

sítéseket óhajtottam beszerezni. De mivel időnk volt,
elhatároztuk, hogy a mongolokat minden áron meg-
keressük. Ez a kitérés, melyet 310 kilométerre becsül-
tem, az Anainbaruin-ula megkerülésére vezetett. Hogy
az első mongolokat, kikkel találkozunk, kellemes meg-
lepetésben részesíthessük, magunkkal akartuk vinni
a kóbor lovat. De bármennyire igyekeztünk is, nem
bírtuk megfogni, még lasszóval és hajtóvadászattal
sem; a magányban egészen elvadult és oly félénkké
vált, mint a kulán.

Karavánunk most néhány napig egyenesen kelet
felé haladt. Az első napon hatalmas, vadregényes
sziklavölgyben jártunk, melyben az Anambaruin-gol
kékesen fénylő jégtükre alatt téli álmát aludta. Néhány
kőgunyhó arról tanúskodott, hogy a mongolok néha
felkeresik a völgyet. A sziklákon 12 darab Arkhari
(vad jnh) mászkált majomszerű ügyességgel. SAGDUR
alkalmas helyről rájuk lőtt s egy óriási kos lezuhant
az SÓ méter magas szikláról. Azt mondják ezen vad
juhokról, hogyha megbotlanak vagy elcsúsznak, min-
dig szarvukra esnek s ezzel enyhítik az esés erejét.
SAGDUR áldozata ennek a törvénynek még halála után
is engedelmeskedett, mert szarvaival dörömbölve bu-
kott a törmelékre. Embereimnek sok dolguk volt s
csak késő éjjel hozhatták az elejtett juhot a tanyára.
Gyilkos hideg szélt járt, a hőmérő —28'5 fokra esett.

Ilyen körülmények között haladtunk kelet felé.
A hidegtől és a széltől sokat szenvedtünk, mert nem
volt elég tüzelőanyagunk s ezért néhány málhalétrát
kellett feláldoznunk. Az állatoknak sem volt jobb
dolguk, mert ritkán bukkantunk legelőre és a vidék
forrásokban is szűkölködött. A teve fel sem veszi,
ha néhány napig szomj ázik; de a lovak havat rág-
tak, ha egyebük nem volt. Január 6-ikán délfclé
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megpillantottuk azt a felföldi medencét, melyet Szer-
te agnek neveznek, s melyet a Szerleng-mongolok, a
czájdámiakkal rokon törzs, laknak.

Keleten látszik a Bulungir-nor s azok a vizek,
melyek éhbe a kis tóba ömlenek. A kitűnő legelők,
melyek minket ide vonzottak, most ugyan sárgák
voltak, de állataink ott mégis jóllakhatnak s mi, bár
már esteledett, oda még el akartunk jutni. Néhány
fekete pontot sátornak és iiyájnak néztünk, de a nagy
távolság miatt nem láthattunk tisztán s kevéssel rá
besötétedett. SAGDUR és MOLLAH előrevágtattak s egy
órával később tűz világította meg az éjszakát; nyil-
ván elérték a steppe szélét s ott a száraz füvet és
bozótot felgyújtották. A lassan haladó karavánnak
ugyan még két órára volt szüksége, hogy oda eljus-
son, de midőn végre odaérkeztünk, állataink szaba-
don legelhettek egész éjjel. Ilyen vidéken nem szök-
nek meg.

Midőn reggel felkeltem, embereim már néhány
sátortanyát fedeztek fel s most azok felé tartottunk.
Először három jurtára bukkantunk, melyek körül
nagy marhacsordák, lovak és juhnyájak legeltek. Egy
vén asszony a félelem minden nyoma nélkül jött
felénk s miközben fecsegett, nyugodtan tovább so-
dorta a megkezdett fonalat. De arra kért, hogy itt
ne maradjunk, mert itt csak asszonyok és gyerme-
kek vannak idehaza; továbbmentünk tehát, míg más
három jurtát találtunk, ahol két ember arról biztosí-
tott, hogy szívesen látnak s sátrainkat ott felüthetjük.

Jó dolgunk volt Szando mongoljainál, kik min-
dennel elláttak, amire szükségünk volt, csak karaván-
lovakat nem adhattak. A vidék különben gyéren volt
népesítve, csak kevés jurtát láttunk. Egy nagy kara-
ván nemrég Kumbumhdi, egy másik pedig Szu-csouba
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ment. A mongolok, kik odahaza voltak, mind meg-
látogattak. Előszedtem régi mongol nyelvtudományo-
mat s azonkívül SAGDUR kitűnő tolmács volt; a mon-
o-ol &'• anyanyelve volt s nagyon örült, hogy itt
újra beszélhette.

Néhány napi pihenő után, miközben a hőmérsék-
let—32-5 fokra csökkent, visszafordultunk, de most az
Anambaruin-ula. hegység éjszaki oldalán vándoroltunk
tovább. A Bulungin-nortól kiindulva, ahol farkasok
üvöltöttek tanyánk körül, négy nap alatt keltünk át
a hegységen, mely az Asztin-lag folytatása. A So-ovo
nyergen való átkelés igen nehéz s a leszállás oly
meredek volt, hogy tevéink mind lebuktak volna, ha
egyenként le nem Vezetjük. E hegységben tömérdek
fogoly fordul elő s mi állandóan ezekből éltünk, bár
elegendő juhhúsunk volt.

Most csak egy napi járásra voltunk Szu-csou váro-
sától; talán javunkra szolgált, hogy e várost a khinai
zavargások alatt, melyekről ugyan nem tudtunk sem-
mit, fel nem kerestük. Kalauzunk derék öreg mon-
gol volt, ki a vidéket jól ismerle, öt tevét kölcsön
adott s annyi árpát adott el, amennyit csak magunk-
kal vihettünk. A talajt most mindenütt hó fedte, de
nem oly magasan, hogy állataink füvet ne találhattak
volna. De a talajt számtalan szakadék járta át, me-
lyeknek némelyike 10 méter mély volt s a melyeken
igen nehezen jutottunk át.

Január 18-ikán elértük Dsong-dunlsza völgyét,
egy 50 méter mélyre bevágódott görgetegmedret,
mely folyosószerűen kanyarodik függőleges görgeteg-
falak között; esése meglehetősen nagy s mindinkább
szűkül és sötétedik. Lejebb azután ismét kitágul s
°tt felütöttük sátrainkat. Az Anambaruin-ula hegy-
ségből nyíló völgytorkolatok valóban nagyszerű, el-



ragadó tájak. Ezeknek egyikében, melynek neve Lu-
csuentsza, kis Tüzesben hatalmas jégtáblák hevertek,
a patak partján buja fű nőtt és kőgunyhók meg árpa-
földek arról tanúskodtak, hogy itt kevéssel előbb
mongolok tanyáztak. Annál rosszabb volt maga az
út, melyet óriási szakadékok kereszteznek unos-unta-
lanúl; ezeknek falai sokszor függőlegesek s az egész
valóságos görgetegtenger, festői, de roppant fárasztó.
A karaván sokszor eltűnik ezekben a szakadékokban
s azután kevésbé meredek helyen újból előbukkanik.

SAGDUR egyik napon vad levét lőtt; ez az állat
meglehetősen gyakori és pedig nemcsak a sivatag
szélén, hanem a déli völgyekben is, ahol nézetem
szerint könnyű szerrel lehetne egész csordákat a
zsákutcákba bekergetni, ahonnan menekvés nincsen.
Gyakran láttunk la—20 állatot egy csordában.

Január 24-ikén értük el újból Khan-ambalí, ahol
ugyanazon a helyen ütöttük fel tanyánkat, ahol három
héttel előbb. E hely közelében találkoztunk az egyet-
len karavánnal, melyet négy havi utunkban láttunk;
két khínai volt, aki tíz tevén szárított és fagyott
halakat vitt .Szu-csouba. Mint mondják, Lovo-nurhöí,
azaz a Lop-nor vidékéről jöttek. Néhány csomag
halat akartam tőlük vásárolni, de ők makacsul vona-
kodtak s semmi áron sem akartak nekünk halat el-
adni. Embereim azt kivánták, hogy egyszerűen vegyük
el tőlük erőszakkal, amire szükségünk van, de én
ebbe nem egyeztem bele s a khinaiakat békésen el-
vonulni engedtem.

Ezzel a kirándulásunkkal tehát körüljártuk az
egész Anambarain-ula hegységet, de tulajdonképeni
célunkat mégsem értük el, t. i. tevékre nem tehet-
tünk szert. Még lovat sem vásárolhattunk s e nagy
kerülő csak elfár asz tóttá karavánomat. Tevéink még
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jó kondícióban voltak, de néhány lovunk már a fárad-
gá<j- jeleit mutatta. Utunk nyeresége azonban az volt,
hogy földrajzilag nagyon érdekes vidékkel ismerked-
tünk meg.

Nagy kiterjedésű ismeretlen föld feküdt előttünk
s ezért karavánomat másképen kellett összeállítanom.
Hat lovamban nem bíztam, hogy újabb két havi
fáradalmakat elbírjon; ezeket kimustráltam s mindent
kiválogattam, amit nélkülözhettem, kivált kőzetpróbái-
mat és csontvázaimat. Ezzel a kis karavánnal TOKTA
Anuxl és AiiMEiet Abdallba küldtem vissza; az előb-
bire ezenkívül még fontos megbizásokat ruháztam.
Abdallböl ugyanis a fáradt lovakkal Csarklikhs kel-
lett mennie s ott CsEHDONtól és ISZLÁM bejtől min-
denféle fontos élelmi cikket kellett átvennie, amire
későbben szükségünk lehetett. Onnan Abdallba kel-
lett visszatérnie, ahonnan az időközijén Csarklik\rA
érkezett póstadsigittel kellett elénk jönnie. További
megbízása az volt, hogy Kurn-csappganbó] három
napi járóföldre éjszakra menjen a Kara-kosun partjára,
három friss lovat, két csónakot s néhány helyismerő
bennszülött halászt szerezzen s alkalmas helyen üssön
tanyát, ahol halat és kacsát fogjanak, hogy amire a
sivatagból visszatérünk, hajlékunk és jó ellátásunk
legyen. Erre a pontra legkésőbb 45 nap múlva, tehát
március 13-ikán kellett megérkezniük, s ettől a nap-
tól kezdve naponta \ketszer (délben és este) nagy
jelzőtüzet kellett gyujtaniok, hogy mi oda találjunk.
TOKTA AHUN búsult, hogy el kellett tőlünk válnia, de
megvigasztaltam azzal, hogy saját érdekében van, ha
megbízásában híven eljár.

Ekként megtizedelve, január 27-ikén éjszaki irány-
ban neki mentünk a Góbi sivatagnak. Abban a völgy-
ben haladtunk lefelé, melyet az Anambaruin-gol az
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Aszlin-tag láncolatán át hasított. A t'olyónak kanya-
rulatánál három mongol kőgunyhó állott, szántóföl-
dektől övezve. A völgy lassanként kitágul, a hegyek
dombokba, majd hullámos síkságba mennek át s
végre a sivatag szélén vagyunk. A folyó is apad,
parti terrasszai alacsonyodnak, jégtakarója vékonyo-
dik s végre már csak jelentéktelen erecske csörge-
dezik alatta. A hó is ritkul s világosan látszik, hogy
nemsokára teljesen el fog tűnni.

Azon a helyen, ahol a völgyben az utolsó jég-
tuskókat találtuk, pihenőt tartottunk. Nevezetes hely
volt ez. Hol és mikor találunk majd megint vizet?
Erről semmi bizonyosat nem mondhattunk. Nagyobb
biztosság kedveért tíz napra való jeget vittünk ma-
gunkkal. Felvágtuk tehát a meder víztakaróját s öt
zsákot megtöltöttünk vastag jégdarabokkal. Számítá-
sunk szerint egy zsák két napra való vizet szállított
emberek és állatok részére. Ezzel persze jócskán
megszaporodott a málhánk, de a térszín jó volt s
lassan aláereszkedett. Mily kellemes tudat volt, hogy
elhagyjuk a hegységet s majd csak jobb időben fogunk
oda visszatérni.

Minél messzebb távoztunk a hegységtől, annál
inkább elmosódtak szerkezetének részletei, de annál
élesebben rajzolódott le két gerince. A hátsó, melyet a
mongolok Czagan-ulának (fehér hegység) neveznek,
magasra emelkedve dominálja a vidéket havas gerin-
cével; az alacsonyabb éj szaki gerinc, melyet a folyó
áttör, fekete színben látszik s enyhébb alakokat mntat..

A térszín és a tájkép teljesen megváltozik; a gör-
geteg, melylyel egy teljes hónapig bajlódtunk, gyérül,
majd egészen megszűnik, a talaj puhul s lovaink ki-
kerülhetik a kellemetlen havat, mely mindig talpukra
tapad. Itt-ott a steppe-növényzet is, mely tereskéből
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és tarnarixból áll, elég buja. Éjszak felé alacsony,
vöröses hegyek zárják el a kilátást. Egy kis domb
mellett kitűnő helyet találtunk tanyánk részére.
Kutyáink üldözőbe vettek két vad tevét, de bár-
mennyire igyekeztek is, nem bírták utolérni.

Másnap reggel süvöltő nyugati szél ébresztett fel,
mely kavargó porral és nehéz, szürke felhőkkel volt
telítve. Lovaink részére néhány vödör havat olvasz-
tottunk a tűz fölött, míg a tevék és a kutyák maguk
gondoskodhattak hóról. Közeledtünk a sivataghegység
tövéhez. A steppe vegetációja gyakran rendkívül dús;
többnyire azokból a magas, fás szúrós levelű bokrok-
ból és cserjékből áll, melyeket a mozlimok csakkande
vagy köuruk névvel jelölnek, s mely a közönséges
Tamarix rokona. Ezek a bokrok néha egészen szára-
zak s ilyenkor egész szekérre való kitűnő tüzelő-
anyagunk van, mely pihenőre csalogat.

Igen széles, de sekély medren kelünk át, melybe
minden oldalról ömlik a víz. A meder nyugat-éj szak-
nyugat felé tart, tehát a Lop-nor irányában. Bár a
másik oldalon meredekül ereszkedett, mégis könnyen
keltünk át a sivatag hegyláncának alacsony hágóján,
melynek túlsó oldalán puha, száraz és kellemes ho-
mokdűnák között üthettük fel sátrainkat. A hágón
alul a szukszuk vagy szafyszaul (Anabasis ammoden-
dron) is fellépett.

Január 29-ikén megint alacsony hegyek útvesztő-
jébe kerültünk. Újból egy régi út határozott nyo-
maira bukkantunk; a talajon ugyan nem látszott már
semmi belőle, de minden dombon vagy kiugráson
apró kőjelek álltak, minőt legalább húszat olvastunk.
Ezek a jelek többnyire két egymásfelé támasztott
kőlapból vagy egy kockás kőből állanak, melyre két
gömbölyű kő van helyezve. Hogy nem vadászcsapás-
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ról volt szó, az bizonyos; mert a vadász mindenütt
tájékozódik s nem marad mindig ugyanazon az úton,
míg az utas kőjelekre szorul. Valószínűleg annak az
útnak folytatása volt ez, melyet már az Asztin-tagban
láttunk s melyet kétségkívül zarándokok használtak.
Az út már igen régi lehet, mert a kőjeleket csak
a mállás pusztíthatja el, szelek itt nem temethetik
homok alá és nem dönthetik el.

Miután még egy kis hágón átkeltünk, előttünk
feküdt a sivatag sárga tengere. Homokbuckái kísér-
tetiesek és bizarrok voltak. Az utolsó völgytorkolatban
pihenőt tartottunk. Úgy érezzük, mintha a sivatag-
tenger partján volnánk. Egy kis magaslaton trónolt az
utolsó kőrakás. Szakszaul itt is bőven és magasra nőtt.

A völgytorkolat melletti utolsó dombok felerészben
el vannak homokosodva. A dűnák magasra kúsznak
fel rájuk s eltűnnek a sivatagtenger ismeretlen mély-
ségeiben. Csapadék nem hiányzik ezekben a sivatag-
hegyekben. Időről-időre eső esik, melynek vize pa-
takká egyesül, mely — habár rövid időre — jelenté-
keny víztömeget szállíthat magával. És hogy tiszteletet
gerjesztő ereje is van, azt látjuk mélyre bevágódott
medrében. Majd keletre vonul, azután homokhegybe
ütközve éjszak, majd nyugat felé fordul, s ismét
éjszakra kanyarodik. Ily természetes folyosó nélkül
nehezen juthattunk volna át e hatalmas futóhomok-
övön és csodálattal néztük, hogy az erózió meg tud
a homokkal birkózni.

Egész nap gyalog mentem előre, hogy a jeges
szélben meg ne dermedjek. Néha-néha egy-egy félig
eltemetett szakszaul-növény bukkan ki a homokból.
A vadtevék és antilopok nyomai, melyek tegnap még
nagyon gyakoriak voltak, most teljesen megszűntek;
ezek a félénk állatok át akarják pillantani a vidéket s



óvakodnak ily keskeny, veszedelmes helyektől. Még
több kilométernyire is a hegység tövétől gránitdara-
bok hevernek a homokon, némelyik egy köbméter
nagyságú. Miért feküsznek ezek itt? Miért nem te-
meti el őket a futóhomok? Ez nyilván a szelek járá-
sától függ, melyek ily akadályok közelében nem en~
o-ednek semmi homoklerakodást.

A meder lassanként elsekélyesedik s végre egé-
szen eltűnik; de megelőzőleg még tószerűleg kitágult,
bár víznek nyoma sem volt benne. Ettől a meden-
cétől éjszakra magas dűnafal emelkedett, melynek
tarajáról a tulajdonképeni sivatagtengert egész nagy-
szerű pusztaságában átpillanthattuk; ugyanolyan volt
az, mini akármelyik más helyen, ahol a Góbi siva-
tagon végig barangoltam. A legkisebb növényke sem
lépte túl a homokhatárt; éjszakon, keleten és nyuga-
ton semmi mást nem láttunk, mint homokot, homo-
kot és újra homokot.

Szokásomhoz képest itt is előrementeni s a kara-
ván csak lassan követhette gyors lépteimet. Bíztam
régi sivatagszerencsémben s bizton reméltem, hogy
most is átvezetem majd embereimet a homokdűnák
veszedelmein. Velem volt a messzelátóm, azzal ki-
kerestem a legsimább helyeket és örültem a magány-
nak és nagy csöndnek.

Tanyánkat a homoksivatag közepén ütöttük fel,
ahol köröskörül homoknál egyéb nem látszott. A dű-
nák másnap lelapultak s az alatta elterülő agyag-
talajba mentek át, mely éjszak felé egyenlőtlen ter-
raszokban ereszkedik le. Február elsején még jel-
lemzőbb lesz ez a képződés; a terraszok újjakként
ejszakkeletkelet felé mutatnak és gyakran 50 méter
^ágasak. Este felé nagy örömünkre megint oly steppe-
°vet értünk, ahol karnis és tamarix bőven nőtt s

Ázsia szívében. II. 2
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farkasok, antilopok és tevék lábnyomai kereszteződtek.
144 méter mélységben sótartalmú, de iható vizet
találtunk, de a víz oly lassan bugyogott a kék agyagra
települő homokrétegből, hogy a tevéket csak még
több vízre ingerelte.

Még egy napig örvendhettünk a steppeövnek és
követtük a vad tevék nyomait éjszak felé. Még egy
csoport ripacsos nyárfát is találtunk, de csak egyet-
len egyben volt még némi élet, a többi már mind
kidőlt hős volt.

Tanyánkon volt mindenünk, amire szükségünk
volt s ezért két jóleső pihenőnapot töltöttünk itt.
Míg én napmagasságot mértem, embereim kenye-
ret sütöttek és nagymosási rendeztek. Bővizű kú-
tunk hosszú időre ellátta tevéinket. Mindegyik hét
vödörrel ivott; a víz majdnem édes volt s miután
nyílt teknőben megfagyasztottuk, ezzel jégkészletün-
ket gyarapítottuk.

Ezen pont után ismét terméketlen sivatag követ-
kezett, melynek laza agyagtalajából a szél nyolc
méter magasságig emelkedő, igen különös kúpokat
és kockákat alakított, melyek gyakran csalódásig
hasonlítanak házak vagy falak romjaihoz. Este fon-
tos pontra jutottunk s MOLLAH útismerete most jutott
először érvényre. MOLLAH gyakran lovagolt karavá-
nokkal Abdallhól Szu-csouha. és vissza s emellett
mindig az Asztin-jollt (alsó utat) követte a sivatagon
keresztül s ott minden kutat ismert. Ezeknek egyiké-
nél (Acsik-kuduk, azaz sóskút) ütöttünk most tanyát;
a kút megérdemli nevét, mert vizét még a tevék
sem itták meg. A nedves talajban látható nyomok
arról tanúskodtak, hogy kevéssel ezelőtt karaván
ment Abdallból Szii-csouhu és valószínűleg halat
szállított.
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Ezen a sivatagúton már KOZLOFF, BOMN, sőt talán
MARCO PÓLÓ is járt. Bár szándékom volt, hogy

az utat csak keresztezzem, mégis azt lanácsolta az
óvatosság, hogy ne merészkedjünk ismeretlen siva-
tagba, ha elegendő jégkészletünk nincs. Nyugat felé
Toffrak-kuduk (nyárfákat) volt a legközelebbi kút,
ahol MOLLAH szerint jó víz laláiható. Odamentünk
tehát s elegendő jégkészlettel láttuk el magunkat.
Nem volt nehéz zsákjainkat jéggel megtölteni, mivel
a hideg —27-5 fok volt. Tgaz, hogy a hőmérő nappal
csak néhány fokkal állt a fagypont alatt.

Midőn február 8-ikán hosszú és kockáztatóit útra
indultunk éjszak felé, legalább tíz napra való vizünk
volt. Sűrű sáson keresztül haladtunk azon tájak felé,
melyekről még soha európai és ázsiai ember hírt nem
hallott. Szokásom szerint elől haladtam. Vad tevék
és antilopok nyomaival mindenfelé találkoztunk, de
kulánok ezen a tájon nincsenek. A tenyészet öve csak-
hamar megszűnik, végét tömérdek agyagkúp jelöli,
melyeken holt tamarixok állanak. Egy kis mélyedés-
ben kutat ástunk és tűrhető vizet kaptunk.

Ismét befordultunk egy völgybe s annak fenekén
egész nap lovagoltunk éjszak felé. A talaj rendkívül
lassan emelkedik, a szem alig képes észrevenni.
Belső-Ázsia eddigi térképei szerint itt hatalmas hegy-
láncoknak kellene lenniök, de az itteni magaslatok
alig érdemlik meg a hegy nevét. Egy kis hasadékban
ősrégi vasfazék darabját s valami háromlábfélét talál-
tam, melynek alul karikája volt. Régi időben nyil-
ván khinaiak vagy mongolok jártak erre ; lehet hogy
az Asztin-tagban talált út folytatására bukkantunk,
avagy talán Khámiba vezető régi út volt ez?

Másnap egészen megbizonyosodtunk arról, hogy
e helyen valamikor közlekedési utak voltak. Abban
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a széles, nyill völgyben ugyanis, melyet éjszak felé
követtünk, sok kőhalmot és egyéb jelt találtunk. Ahol
az út hullámos rónára ér, ketté ágazik; a kőjelek
délnyugat és éjszaknyugat felé is folytatódnak. Az
előbbi út valószínűleg a Lop-nor vidéki romokhoz
vezetett, a másik, melyen mi is tovább haladtunk,
Turfán felé irányult. Vörösszinű, • elmálló gránitge-
rincre jutottunk; a tájék sajátságos, magányos és
néma. Miként az emberi nyomok ősrégiek s jelen-
tőségüket elvesztették, úgy a hegyláncok is pusztu-
lásnak indulnak. Aki Tibethez szokott, alig nevez-
heti e kis földhátakat hegyeknek. Nem egyebek ezek,
mint hajdan magas hegyláncok szétbomladozó romjai,
melyeket a légkörben működő erők lépésről-lépésre
szétrombolnak. Csak a hegyláncok keletről nyugotra
való húzódásának párhuzamossága közös Tibettel.

A gerinc éjszaki oldalának védett hasadékában
havat találtunk, mely a tevéknek nagyon kapóra jött.
Lehet, hogy ez a hó mentette meg őket a szom-
janhalástól, mert még nagyon messzire voltunk a
víztől.

MÁSODIK FEJEZET.

Víz nélkül a Góbi sivatagban.

TAVASZ első jelei immár mutatkoztak és a sze-
lek már nem voltak oly metszőén hidegek.
A hőmérséklet minimuma ugyan ritkán volt

kevesebb —20 foknál, de hosszú telünk mégis vége
felé közeledett. Múlt év júliusa óta szüntelenül tartott.

Február 11-ikén jelentéktelen hegyláncon keltünk
át s másnap hihetetlenül kopár vidéken haladtunk
előre. A távolban mindenfelé látunk egyes apró hal-
mokat, de soká nem bírjuk megállapítani, mely irány-
ban ereszkedik a talaj. Vannak itt kanyargós patak-
medrek is, de ezek szárazak, mint a tapló s gyakran
úgy látszik, hogy évszázadok óta nem volt bennük
víz. Mivel semmi reményünk nem lehetett, hogy erre
felé vizet vagy havat találjunk, nyugat felé kanya-
rodtunk. A következő napokon délnyugat felé tartot-
tunk, mindig Altimis-bulak irányában. Helyzetünk
kritikus volt; jégkészletünk fugyan magunknak és a
lovaknak több napra elegendő vizet biztosított, de
tevéink egy csöpp vizet sem kaptak s minden igye-
kezetünk arra irányult, hogy ezeket a fáradhatatlan
veteránokat minden áron megmentsük. Ezentúl a vad
tevék nyomait a térképbe is berajzoltam, mivel azt



hittem, hogy irányukból források és legelőhelyek
i'ekvésére vonhatok következtetést. A nyomok több-
nyire éjszaknyugat vagy délkelet felé vezettek. Dél-
keleten az Asztin-joll kámis-steppéi terültek el, éjszak-
nyugaton pedig valószínűleg források vannak, melye-
ket azonban csak a tevék ismernek. Rendszerint gya-
log mentem s csak ritkán pihentem a nyeregben. Ha
arra került a sor, hogy válságos helyzetből kiszaba-
duljak, nem volt maradásom a nyeregben. Tevéink
változatlanul nyugodtak és türelmesek; éjjel meg-
vannak kötözve, a sivatag nem nyújt nekik egyetlen
fűszálat sem, de még van elegendő készletünk az
árpából, melyet a mongoloktól vásároltunk.

Február 16-ikán beláttuk, hogy ha a katasztrófát
ki akarjuk kerülni, egyenesen dél felé kell tartanunk
s meg kell keresnünk a sivatagbeli utat sós kútjaival.
Hiába kémleltünk hó után ; le kellett ereszkednünk a
lapályra, ahol legalább kútásással próbálhattunk sze-
rencsét. Felmásztam egy kis emelkedésre : a kilátás
vigasztalan volt, mindenfelé apró földhátakat láttam;
a régi ismert holdtájképet, száraz halmokkal s a fűnek
semmi nyomával.

Egy széles völgyben 57 friss tevecsapást vettünk
észre, melyek legyezőszerűleg minden oldal felől jövet
mind egy közös útban egyesültek, mely kétségkívül
valamely forráshoz vezet. Utóbb még 30 új csapás
csatlakozott hozzájuk. Megállapodtunk és hadi taná-
csot ültünk. Bizonyos, hogy ezek a csapások forrás-
hoz vezetnek, de mily messze lehet e forrás? Talán
néhány napi járás. Nem volna-e jobb Aliimis-bulakh'd
menni, melyet legalább ismerünk? Bármily csábítók
voltak e csapások, mégsem követtük őket. A nyo-
mok egészen frissek voltak s még sem láttunk sehol
tevét. A vidék üres és néma volt a legnagyobb távol-

9át>ig. Mintha láthatatlan szellemek idézték volna elő
e nyomokat. Vad tevék karavánjai vonultak erre s
niég sem láttunk tevét.

Február 17-ikén. Helyzetünk valóban aggasztóvá
válik. Tevéink tíz nap óta nem ittak mást, mint egy
maroknyi hó levét. Erejük nem tarthat örökké.
A messze nyugaton feltűnt a Kurruk-tag láncolata s
mivel ott hamarább remélhettünk vizet, arra irányí-
tottuk utunkat. Miután öt órát gyalogoltam, meg-
vártam a karavánt. A terep rosszabbodott; megint
belekerültünk a jardangok vagy agyaghátak közé, me-
lyeket a Lop-sivatagból ismertem; de itt hat méter
magasak és tíz méter szélesek voltak s éjszakról délre
húzódtak. Gyakran kilométernyi kerülőt kell tennünk,
hogy rajtuk átkelhessünk s néhány tíz méterrel jus-
sunk célunkhoz közelebb. Hiába itt a türelem; ily
terepen kétségbe lehet esni.

Végre mégis kievickéltünk ebből az időrabló laby-
rinthusból. De az esteli tanyahelyen még egy árva
tamarix-tű sem jelezte az életet. Halálra fáradtan bú-
jok bundámba és takaróm alá, de még sem aludtam
eleget, mikor kozákom felébreszt. Már hajnalban süvölt
az északi szél, de délután elsőrendű buránná fejlődött,
olyanná, mely közvetlenül a föld színe felett seper
végig, port, homokot és apró köveket visz magával
s jéghidegen csap oldalunkba. Akárhogyan megyünk,
megdermedünk a hidegtől; kezeink megdagadnak és
érzéketlenné válnak. Ez új baj, mely a vízhiányhoz
és a tevékért való aggságunkhoz csatlakozik. Gonosz
szellemekként gyűlnek a viszontagságok karavánunk
körül. A terep utálatos; számtalan dombot derékszög
alatt kell kereszteznünk.

Előre mentem s 40 kilométernyire cipeltem embe-
reimet magam után. TüzelőkészleLünknek régen vége
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volt s egy íaszilánk sem volt sehol. Semmi egyelj,
csak kő, kavics és homok ebben az alattomos egér-
fogóban, mely fogva tart s melynek ördögi szándékai
elől kell életünket megmentenünk. A hegylánc, mely
felé tartunk s ahol forrást remélünk, mintha vissza-
húzódnék s szöknék előlünk. A porfellegek ködében
teljesen eltűnt s ezért elérhetetlenebbnek látszott,
mint valaha. Tevéink az erőltetett menetelés dacára
megőrizték egyenes, királyi tartásukat s bár egy szál
füvet sem találtak, egy csepp vizet sem kaptak,
mégis magasra emelt fővel s biztos lépésekkel halad-
tak előre.

A szürkület beálltával nyilt völgyben ütöttünk
sátrat, mely a szél ellen nem adott semmi védelmet.
A jurtára háromszoros takarót raktunk, de a kályhát
tüzelőfa hiányában nem futhattuk. Azt a kevés mele-
get, amit magam hű Jolldasommal s a lobogó gyer-
tyával árasztunk, a szelek elfujják. A jurta körül
homokgátat emelnek, de azért az belül mégis olyan
hideg, mint a pince. A jégből már csak néhány da-
rabunk van; szegény kísérőim beérték egy darabka
jéggel és kenyérrel s aztán oly gyorsan bújtak a taka-
rók alá, ahogy csak tehették. Egy deszka, melyet
feláldoztunk, csak arra volt elegendő, hogy theámat
megmelegítse.

Miközben a szél künn egész éjjel üvöltött, nyu-
godtan és jól aludtain bundáimban, de reggel (feb-
ruár 19-ikén) nagyon hidegnek találtam sátramat,
mikor a megszokott tűz nélkül kellett félkáhaem.
Mihelyt megreggeliztem, gyalog előre siettem. Vizet,
vizet! Ez volt mindegyikünknek egyetlen gondolata ;
minden áron forrást kellett találnunk, mert tevéim
tizenkét nap óta nem ittak vizet. Helyzetünk valóban
válságos volt; ha nem találunk vizet, tevéink egyik

a másik után meghal, épen úgy, mint a Tákla-makán
givatagban. De itt az az előnyünk volt, hogy a levegő
hideg, a talaj pedig kemény és sík volt s így erős
menetelésben haladhattunk előre.

Még mindig Allimis-bulak forrás felé [ártottam,
juelynek fekvését a múlt év óta ismertem. De ABDU
REHIM szerint e forrástól kelet felé még három for-
rás volna s ezek után kutattam most. De mily köny-
nyen lehettek dombok mögött, vagy valamely mélye-
désben elrejtve. Lehet, hogy elmegyünk mellettük,
anélkül hogy sejtelmünk is volna róluk, s azután el-
veszünk a magányos homoktengerben. Nagy baj volt,
hogy a vihar miatt csak a legközelebbi tárgyakat
különböztethettük meg; távolabb eső hegyeket és
halmokat eltakart a köd, ezért tavalyi térképeim segé-
lyével sem tudtam tájékozódni. A 7"ákla-makánbun leg-
alább tudtuk, hogy akármely úton megyünk, cl kell
érnünk a Khotan-darjáí s a Kcrija-darja mentén a
Tárimol. Ott vonalakról volt szó, de itt pontokról,
melyek melleit a portelt levegőben könnyen elhalad-
hatunk s ha ez velünk megtörténik, a Tárim vidékét
sohasem látjuk többé.

Növekvő érdeklődéssel vizsga Igattuk a vad tevék
friss csapásait, melyek csak a laza homokban tűntek
el. Tudtuk, hogy a tevék víztől jönnek vagy vízhez
mennek s hogy csapásuk előbb-utóbb biztosan víz-
hez vezet; de ez tarthal napokig, sőt hetekig. Kisér-
tetbe jöttem, hogy kövessem-e a tevék nyomait s néha
Kiég is lettem. -Nagyon különösek; minden ok nél-
kül hirtclenül kanyarodnak, de ha nagyon tévútra
Vezetnek, bosszankodva ott hagyom őket, míg nem-
sokára újabb nyomra akadok. Ezek a nyomok észak-
r°l délre vezettek; ha északra néztem, vörösesbarna,
kopár hegyhátat láttam, délen pedig a határtalan
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sivatag terüli el. Mii tehettem mást: nyugat felé
mentem s kerestem ABDU REMIM három forrását.

Úgy haladtam előre, mintha mögöttem égne s
karavánom messze mögöttem elmaradt. Svédország-
ban készült cipőm a 300 kilométernyi gyaloglás után
már minden varrásnál szétvált s fájós lábaim hólya-
gokkal voltak telve. SAGDURÍ, ki máskor paripámat
vezette, sehol sem láttam. Elhatároztam, hogy addig
nem pihenek, míg vizet nem találok. Ma telt be
harminchatodik évem s estére kellemes meglepetést
vártam. A tevecsapások nyugat felé sűrűsödtek s
megerősítették reménykedésemet. Két percig sem
mehettem, hogy újabb tevecsapást ne érjek.

Végre alacsony hegyháthoz érteni, mely arra
kényszerített, hogy délnyugat felé forduljak ; leszáll-
tam tehát egy száraz mederbe, melyben nemrég 30 teve
járt. Mivel itt tamarixot és nyulak s antilopok nyo-
mait találtam, egy ideig védett helyen megálltam.
Ezek az állatok nem távozhatnak a víztől messze.

Most utolért SAGUUR s vele együtt tanácskoztam.
Dél felé több tamarix látszott, arra felé tartottunk
tehát. A talaj itt igen nedves volt, azonban vastag só-
réteg takarta s a kút, melyet embereim ástak, koncen-
trált sósoldatot adott. Ezért délnyugat felé mentünk ;
a vihar is segített utunkban.

Előre siettem SAODURral. Paripám egyedül köve-
tett, akárcsak egy kutya és Jolldas mindenütt szima-
tolt és keresett. Most 20 teve útját követtük. Le-
jutottunk egy völgynyilás elé, mely 3—4 méter ma-
gas terraszok között tátongott. Ebben a trombita-
szerű nyilasban az összes tevecsapások valóságos
országúttá egyesültek, mely a völgybe befordult.
Ezen haladtam tovább s alig múlt el tíz perc, amikor
Jolldast láttam, amint fénylő fehér jégtömböt nyaldosott!
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Meg voltunk mentve. Oly helyre értünk, melyen
a karaván legközelebbi sivatagútjára új erőt gyűjt-
hetett. A forrás sós volt ugyan, de a jégtuskó, mely
|2 méter átmérő mellett 10 centiméter vastag volt,
egészen édes volt. És különös, hogy ez a forrás csak
két apró tamarixnak adott életet.

SAGDUR meglepetve állott meg a jég előtt s azt
hitte, hogy nekem titkon tudomásom volt ezen el-
rejtett forrásról, mivel egyenesen oda tartottam. Le-
telepedtünk a forrás mellett és tüzet raktunk. Embe-
reim rendkívül meg voltak lepetve és nagy örömük-
ben áldották a mentő jégtuskót, melytől új jégkész-
lettel mellettünk Altimis-bulak felé. De az erőltetett
menetelés után néhány napi pihenőre volt szüksé-
günk, mert mindnyájan fáradtak voltak. FAISZULLAH
és Li LOJK felfelé haladtak, hogy legelőt keressenek,
de néhány elszáradt kóron kívül nem találtak semmit.
Tevéink ezeknek is mohón neki estek, de jeget csak
pihenés után kaptak, míg lovainkat azonnal ráeresz-
tettük a jégre.

Érdekes volt a tevéket megfigyelni; türelemmel
várták, rníg a jeget szétdaraboltuk s midőn apró
darabkákkal etettük, ahogyan a gyermekeknek szok-

>'tak cukorkát adni, szemük örömtől és boldogságtól
ragyogott. A jégtuskó kiadóbb volt, minisem eleinte
gondoltuk 's bőven fedezte szükségleteinket; de a
vad tevék, melyek ittlétünk alatt a forráshoz jöttek,

•kénytelenek voltak szomján megfordulni.
Február 22-ikén 20 kilométernyi utat tettünk; a

táj lassan változik és igen egyhangú. A Kurruk-tag
ágazatai egyik a másik után maradnak el. Utunkon
Megállapítottuk tehát, hogy a hegység kelet felé le-
épül, a talaj pedig arra felé mindinkább terméket-
lenné válik, forrásai ritkulnak és sósak. Ismét egy



forráshoz értünk, ahol állataink egy ideig pihenhet-
tek. Míg az alacsony dombok között tovább haladtam,
szép nagy tevét pillantottam meg. Megvártam a kara-
vánt és azt óhajtottam, hogy SAGÜUR lőjje le az álla-
tot, mivel húsra volt szükségünk és egyben teljes
tevecsontvázat és bőrt akartam szerezni. De a kutyák
elkergették az állatot, mely ekként a biztos haláltól
megmenekült. Később 18 tevét láttunk, melyek szelíd
társaikat osztatlan figyelemmel nézték. SAGDUR lihegve
hozzánk sietett, de elhamarkodta a dolgot s korán
lőtt. A tevék nyugat felé menekültek s attól tartottam,
hogy Allirnis-bulakban tanyázó társaikat a veszélytől
óvni fogják s így le kell mondanom a csontvázról.

Letelepedtünk e pompás helyen, ahol legelő, tüzelőfa
és víz bővében volt. Ez volt ABDU REHIM forrásai-
nak harmadika; állításai teljesen megbízhatóknak bizo-
nyultak. Számításom szerint Altimis-bulaknak 28 kilo-
méternyire kellett innen nyugat felé lennie. Ebben az
irányban vezettem tehát karavánomat, de egy hegy-
lánc kissé eltérített útunktól. Ez lesz az a hegylánc,
melynek tövében Altimis-bulak fekszik ; tévedésről itt
nem lehet szó. Tiszta időben már látnunk kellene az
oázist, de a porfelhőkben minden eltűnt. Megtörtén-
hetett volna, hogy elmegyünk az oázis mellett és meg
sem látjuk.

De lépteimet most is szerencsés csillagzatom ve-
zette s a sárga legelő á ködön át csillámlott. A sás
fölött öt teve körvonalai rajzolódtak le. SAGDCR le-
vetette köpönyegét és sapkáját és odalopódzott. Magam
messzelátómmal figyeltem a vadászat lefolyását. Mikor
a lövés eldördült, a sásban valami mozgott, eleinte
lassan, azután gyorsabban s fekete alakok törtek elő
s eltűntek az oázison túl. Tizennégy darab volt.
A második lövés után SAGDUR diadalmas arccal jelen-
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tette, hogy két tevét terített le. Az egyik fiatal nős-
tény volt, melyet állva lefényképeztem s azután le-
őlettem. A másik hatalmas «bughra» volt, s ez a
lövés után tüstént meghalt. Csontvázát és bőrét Stock-
holmba akartam vinni.

A muzulmánoknak roppantul imponált, hogy a
ködben is meg bírtam találni Altimifí-bulakoí (a 60 for-
rást). Ezen a napon 31 kilométernyi utat tettünk meg,

mindössze tehát csak 8 kilométert hibáztam, ami
2000 kilométernyi út mellett nem sok. Csillagászati
és topográfiai meghatározásaim itt a múlt éviekhez
csatlakoztak s így nem lehetett nehéz a romokat
újra megtalálni.

Jurtámat ugyanabban a tamarix- és kámisbozót-
ban állítottuk fel, ahol egy évvel előbb állott. Lovaink
és tevéink legelhettek. Áldott, boldog nap volt.

Február hátralevő napjait nyugalomban töltöttük
Alíiinis-bulak forrásai mellett. Nem sokat törődtünk



vele, hogy a szél állandóan ködbe hurkolta a vidéket.
mert mindenünk volt és sátraink a szél ellen védve
voltak. Tüzelő készletünk kifogyhatatlan volt s kály-
hám tüze csak késő éjjel aludt ki és kora reggel már
újra lobogott. Embereink kitűnőnek találták a liatal
vadteve húsát és állatjaink csoportosan jóízűen legeltek.

Egy napot arra fordítottam, hogy lej t mérő eszkö-
zeimet kipróbáljam és embereimet, kiket a sivatag-
ban tervezett preciziós-lejtmérésre e] akartam vinni,
erre a munkára betanítsam. Az oázis területét lépések-
kel kimértük; ezen 2756 méternyi vonalon egy milli-
méternyi függőleges hibát észleltem. Ez a mérés jó
eredménynyel biztatott a sivatagon keresztül 80 kilo-
méternyi vonalon tervezett lejtmérést illetőleg.

Meg kell emlékeznem egy kis epizódról, mely
KHODAI KuLLuval történt. KHODAI KULLU jó vadász
hírében állott s saját puskája is volt, de 14 hónap
alatt, mióta nálunk volt, még csak egy nyulat sem
bántott. Azért embereim már abban is kételked-
tek, hogy a fegyverrel bánni tud s meg sem lepte
őket, hogy puskáját potom áron eladta Li LojEnak,
kinek kezében ugyanolyan ártalmatlan maradt. Midőn
a múlt évben Jangi-köllhe visszatért, azt állította,
hogy Altimis-bulakban tevét lőtt; társai most már
nógatták, mutassa meg a teve maradványait. KHODAI
azzal mentegetődzött, hogy a tevét más forrásnál
lőtte, de mivel ennek a helyét nem tudta, kigunyol-
ták a szegény békés és ügyetlen embert.

Egyik reggel napfelkelte előtt eltűnt a sátorból s
mivel egész nap távol maradt és puskája is hiányzott,
azt hitték, hogy vadászatra indult. Este felé diadal-
mas arccal tért vissza. Nyugodtan monda, hogy aki-
nek kedve van, kisérje el a forráshoz, ott meglát-
hatja a tavaly lőtt tevét. A forrás ugyan kiszáradt,
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je a csontváz még ott fekszik, sőt keresgélés köz-
ben még egy bővizű forrásra bukkant. Ott meglepett
né°'V tevét s egy bughrát le is lőtt. Míg KHODAI
KULLU mindezt mosolyogva elmondta, a többiek sze-
mében nagyot nőtt s szinte szégyenkeztek, hogy előbb
állításaival szemben bizalmatlankodtak.

Elhatároztuk, hogy KHODAI KULLU forrását fel-
keressük, mert az alkalmasabb kiinduló pont lesz a
következő utazáshoz. Március 1-én volt KHODAI KULLU
nagy napja, amidőn forrásához elvezetett. Oly ön-
érzettel s oly jókedvűen dalolva haladt a karaván
élén, mintha ő volna az összes sivatagok, oázisok és
vad tevék ura. Csakhamar elértük az oázist, mely
annyira el van rejtve, hogy annak, aki nem tudja
hol fekszik, teljes lehetetlenség volna ráakadni. A teve
még ott volt, abban a helyzetben, amint menekülés-
közben összeesett. Szép, kövér hím volt, szőre tele
kullancsokkal, melyek, amint a teve vére megalvadt,
a tetemtől tanácstalanul visszahúzódtak.

A forrás hőfoka -+-1 -~ fok volt; a víz olyan sós volt,
hogy tevéink meg sem kóstolták, de a jég hátán
apró víztócsák képződtek s ezeknek vize édes volt.
A vad tevék nyáron előszeretettel keresik fel e for-
rást ; lehet, hogy a sós vizet jobban szerétik, mint
az édeset. A jég vastag és tiszta volt s kilenc zsákot
megtöltő ttunk vele. Az oázis 12 kilométerrel köze-
lebb volt a romokhoz s közelében jó legelő volt, úgy
hogy három lovat és három beteges tevét KHODAI
VERDI felügyelete alatt itt hagyhattunk hátra, míg mi
dél felé akartunk indulni.

Ami KHODAI VERDI élelmezését illeti, úgy igen
szűk készleteinkből mindössze egy doboz gyufát, egy
Ws vasbögrét s némi kevés theát adhattam neki.
Vize volt bőven, hússal a lelőtt (eve látta el s a gyű-
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fával tüzet rakhatott, hogy theát főzzön és szeletet
süssön. Magányában — mint később elmesélte —
csak egy kis baj érte: egy szép reggelen azt látta,
hogy mind _ a három ló eltűnt. Lábaik nyomából ki-
sütötte, hogy Alíimis-bulakbai szöktek vissza, ahol a
fű még jobb volt. Értők kellett tehát mennie, s ez-
után jobban vigyázott rájuk.

Március 2-ikán hét tevével és kilenc jégzsákkal út-
nak indultam. Bizonyos tekintetben jobb lett volna,
ha tavalyi útvonalamat követem, mert akkor a romo-
kat könnyebben találom meg; de az új úton is meg
kellett találnom, habár csak akkor ötlenek szembe,
ha közvetlenül mellettük vagyunk. Három régi kő-
emlék arról tanúskodott, hogy az emberek, kik vala-
mikor a romok vidékét benépesítették, ezt a kis
oázist is ismerték. Valószínű, hogy innen vadászok
a Kurruk-tagha mentek.

Csakhamar észrevettük, hogy a kiszáradt tó északi
partjához közeledünk. Először sok cserép és agyag-
edénytöredék árulta el az emberek jelenlétét, azután
a kúpokon és dombokon tarnarixok léptek fel, majd
régi kámisföklek serteszerű tarlóira akadtunk s végül
nagy számban találtunk csigahéjakat.

Ismét a viharjárta agyagsivatagban vagyunk tehát.
Gyalog sietek előre. Meleg volt s én egy órát pihen-
tem egy áthajtó agyagpad árnyékában. Midőn a kara-
ván utolért, előresiettem, hogy alkalmas tanyahelyet
találjak. De itt is oly soká kellett karavánomra vár-
nom, hogy már azt hittem, elvesztette nyomomat.
Kihalt erdő volt mindenütt s azzal mulattam, hogy
óriási máglyát raktam össze s ezt mcggyujtottam.
A füstoszlop a karavánnak is megmutatta a helyes
irányt s ez végre meg is érkezett a legjobb rendben.

HARMADIK FEJEZET.

A régi Lop-nor-melléki romok.

3-ikán meglehetős hideg volt. Számí-
tásom szerint még 14 kilométernyire kelleti
lennünk attól a helytől, ahol a múlt évben a

romokra bukkantunk. Arról volt most szó, megtalál-
juk-e azokat a régi házakat, melyekben emberek lak-
tak oly időben, amikor e vidéknek éghajlata és ter-
mészete még egészen más volt, mint ma és a mai
sivatag a Kum-darja vizétől alkotott tó északi part-
ján elterülő dús növényzetű síkság volt. Lassan halad-
tunk előre, miközben gondosan körültekintettünk,
nehogy e fontos pont mellett elhaladjunk.

Útunktól balra SAGDUR csakhamar két ház rom-
jára bukkant. A keleti 6-5 m. oldalú négyzetet képe-
zett, melynek méter vastagságú falai négyszögletes
égetett téglából voltak felépítve. A fából épült nyu-
gati ház már erősen meg volt viselve, de annyit még
megállapíthattunk, hogy 26 méter hosszú és 6-5 méter
széles volt. Belsejében egy kis ágyúgolyót, egy evező-
szorító alakú réztárgyat, néhány klímái pénzdarabot
és két vörös agyagtálat találtunk. Kissé odább, ahol,
nézetem szerint, már romok közvetlen közelében kel-

Azsia szívében. II. *
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lett lennünk, megállapodtam s embereiméi: a vidék
kikutatására küldtem. Mivel ezek soká elmaradtak s
ránk esteledett, egy agyagtorony mellett tanyát ütöt-
tünk s a fa- és rőzsevázas torony tetején tüzet gyúj-
tottunk.

Embereim erre lassanként visszaszállingóztak ; né-
hányan magas lóráí (agyagtorony) találtak s azt aján-
lották főhadiszállásul. Bizonyítékul sörétet, rozsdás
vasláncot, rézlámpát, pénzeket, cserepeket s egy kor-
sói hoztak magukkal. Kora hajnalban a tórához el
is mentünk s annak védelme alatt ütöttük fel sátrain-
kat. Jeges zsákjainkat egy áthajló agyagterrasz alá
rejtettük; ez volt ((jégárunk)), jeges pincénk.

Miután a tevék pihentek, elhatároztam, hogy tár-
saikhoz a forrás mellé visszaküldöm. Ezt a nagy fele-
lősséggel járó feladatot Li Lo,iEra bíztam. Utasításul
adtam neki, hogy az éjjelt ott töltse, ahol a talajnak
a hegység felé emelkedése kezdődik ; odáig elkíséri
az öreg FAISZULLAII, ki arról gondoskodik, hogy az
if jú a helyes irányban induljon cl s azután hozzánk
sietve visszatér. Li LŐJE feladata volt, hogy kél nap
alatt a forrást elérje, ott két napig pihenjen s azután
az egész karavánnal és nagy jégkészlettel hozzánk
visszatérjen.

Midőn a tevék eltűntek, minden közlekedési esz-
köz hiján voltunk. De tanyánkat könnyen kell majd
megtalálniuk. A torony messziről látható s március
9-ikén rajta tüzet fogunk fenntartani. A karaván vissza-
érkezése után azonnal dél felé kellett indulnunk, azért
tehát a rendelkezésre álló hat napot jól kellett fel-
használnunk. Az első napot csillagászati helymeghatá-
rozásra használtam, míg embereim a vidéket bebaran-
golták s estére megfigyeléseikről beszámoltak.

Tudtam, hogy nagyszerű probléma előtt állok.
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Lehet, hogy ez a fukar Föld, mely sok titkot rejt
mélyében, velem valamit tudat, amit más ember a
Földön nem tud; lehet, hogy kincseiből valamit ne-
kem ajándékoz s arra a tömérdek kérdésre, mely
éppen itt rám zúdul, választ ad. De akárhogy lesz,
én mindenesetre megteszek, amit csak lehet, hogy a
néma romokat megszólaltassam és üres kézzel bizo-
nyára nem vonulok el, ha a csöngők a «némaság
tornya» alatt újra megszólalnak. Megváltoztattam volt

egész eredeti úti tervemet s ORDEK múlt évi fontos
felfedezése folytán újra ide tértem vissza. Talán csak
nem vesztegettem cl hiába annyi időt?

Március 5-ikén reggel bejártam a romokat, mialatt
embereim már javában ástak. Egy ház belsejét fel-
forgatták, de nem találtak egyebet, mint egy árba
kerekét és néhány csinosan esztergályozott faoszlopot.
A kevésbé értékes tárgyak között voltak vörös szövet-
darabok, aminőket a mongol lámák még ma is hor-
danak, nemezdarabok, barna hajcsomók, juhok és

3*



marhák csontjai, khinai cipőtalpak, ólomedény, í'el-
tünőcn épen megmaradt kötelek, egyszerű díszítésű
agyagedények cserepei, egy fülönfüggő, khinai pén-
zek stb. Egy házban, mely valószínűleg istállóul szol-
gált, sok ló-, marha-, juh- és tevetrágyára bukkan-
tunk, mely el nem porlódott, mivel homok- és por-
réteg takarta. De egy árva betű írást sem találtunk,
mely a rejtélyt megoldotta volna; csak egy kis sárga
papirrongyocskára bukkantunk, de ezen sem volt
írás. Tanyánk közvetlen közelében egy ház gerendái
állottak, de belsejében nem találtunk semmit.

Ennek a helynek a viszonyai egészen mások, mint
azoké a városoké, melyeket előző utazásomon a
Kerija-darja partján felfedeztem. Ott homok védi a
romokat, de itt a talaj meztelen. Amit az emberek,
mikor innen elköltöztek, visszahagytak vagy elfelej-
tettek, az fedetlenül maradt a talaj felszínén s az idő-
járás és a szelek befolyása alatt elkorhadl. Csak a
kis, mintegy három méter magas agyagterrasz vé-
delme alatt halmozódott fel egy vékony homokréteg.

Legnagyobb mértékben a torony, az egész hely
legimponálóbb romja, keltette fel érdeklődésemet, ezért
embereimet ennek feltárására utasítottam. Hiszen
lehetséges, liogy, mint a hun sírok, ez is valami titkot
rejtett magában. De megbolygatása veszólylyel járt:
csúcsából előbb jókora darabot le kellett rom-
bolnunk, mely dörgő zuhatag gyanánt szakadt le s

felhőkbe borította az egész környéket. Mikorbarna
ez megtörtént, felülről függélyes lyukat ástunk, mivel
a torony sok repedése miatt oldalárkot húzni nem
mertünk. De a 8 '8 méter mas'as toronv egészen tömör
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volt s csak vízszintes gerendák járták át, melyek a
napon szárított téglákat megtámasztották. Csak há-
rom méternyire az alap fölött van ezeknek némi

' "

Vörös színezetük, mintha könnyű tűznek lettek volna
kitéve.

Ezalatt a falu tervét elkészítettem. Házai egy
sorban állottak s mind délkeletről északnyugat felé
irányulnak. Néhány ház egészen fából volt építve s
függőleges faldeszkái a föld közvetlen színén fekvő ge-
rendakeretbe vol-
takbeillesztve. Má-
soknak falai ká-
miskévékből állot-
tak, melyek fűzfa-
ágakkal póznák és
karók közé voltak
befonva. Xehány
ház végül a napon
szárított agyagból
épült.

A lakásoknak
legnagyobb része
beomlott, de sok
gerenda és padló
még fennáll, bár a
szél és a homok
erősen megviselte.
Á f a állapotából le-
hetetlen a házak
korára következtetést vonni. Nagyon réginek látszik
ugyan és fehér, repedezett s törékeny, mint az üveg;
viszont nem szabad elfelejteni, hogy a viharok járása,
a futóhomok és 80—90 foknyi hőmérsékleti külön-
bözetek, minők itt gyakoriak, az anyagot aránylag
rövid idő alatt erősen megrongálják.

Három ajtófélfa még fennállott; az egyikben még
az ajtó maga is benne volt, tárva-nyitva mint ahogyan

Kilálás a (óráról.
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hagyták, amikor a lakók innen elköltöztek. Félig
homokba és porba volt temetve.

Valamennyi épület kis halmon áll, de bizonyos,
hogy eredetileg sík talajon épültek, mivel a halmok
lapos teteje ugyanolyan alakú, mint az épületek alap-
rajza. A körülötte lévő talajt, melyet az építőfa nem
védett, a szél kivájta s így mélyedések jöttek létre.
Mivel az agyagtalaj felső rétegéből mintegy három
méter hiányzik, képzelhető, hogy a falu elhagyása
óta jó hosszú időnek kellett elmúlnia.

Hogy FAiszuLLÁHiiak a táborhoz vezető utat mu-
tassuk, este nagy máglyatüzet raktunk. A torony
tövében tömérdek gerenda és palló hevert, melyek
valamikor a tornyot körülvevő körépülethez tartoz-
hattak. Ezekből óriási máglyát raktunk s fantasztikus
látvány volt, mikor az öreg, szürke torony vérvörös
világításban állott előttünk. Néhány emberem hoss/ú
póznákicai élesztette a tüzet, míg a többiek a torony
tövében kuporodtak. Hatalmas füstfelhők és valósá-
gos szikrakévék szálltak délnyugat felé. Tiszta éjsza-
kán ilyen tüzet néhány napi járásnyira kell látni.
FAISZULLAHÍ is a tűz fénye vezette a helyes útra, miután
Li LOJEÍ a forrás felé elkísérte.

Midőn március o-ikén felébredtem, egyedül vol-
tam a tanyámon. Mind az öt emberemet szétküldtem
volt, hogy jobb helyet keressenek. SAGDUimak részle-
tes utasítást adtam, hogy keresse meg a múlt évi
tanyánkat, ahol azokra a romokra kellett bukkania,
melyeket akkor ÖHDEK talált, Én magam lefényképez-
tem a romokat, befejeztem a tervrajzot és megvizs-
gáltam az agyaglerakodásokat.

Hat ilyen agyagréteget különböztettem meg. Fel-
tűnő, hogy egyesekben csigahéjak és növénymarad-
ványok vannak, másokban pedig nem, miből arra

lehel következtetni, hogy különböző időszakokban
különbözők voltak az éghajlati viszonyok. Lehet, hogy
a szerves élettől ment rétegek sós vízben képződtek.
Miután a régi Lop-norban 9-6 méter vastag üledékek
rakódtak le, közel esik a feltevés, hogy a Kara-kosun-
nak, még ha a lerakodások ott sokkal jelentéktele-
nebbek is, valamikor éjszak felé kell majd vissza-
.vándorolnia. Még mindig ez az a tó, mely a vidéket
nivellálja, de nomád életet él; majd a sivatag éjszaki
részében fekszik, majd a déliben.

A nap a magányban nyugodtan múlt el. Este
visszatértek embereim; legkésőbb jött SAGÜUR, ki
nemcsak a múlt évi romokat, ele ÖRDEK lelőhelyét is
megtalálta. Ezt másnap akartam megvizsgálni. Heggel
nyolc órakor mindnyájan — KUCSUK kivételével, kinek
a jelző tűzről kellett gondoskodnia — SAGDUR vezetése
melleit útnak indultunk. Egyenesen dél felé halad-
tunk attól a toronytól, melynél március 3-án tanyáz-
tunk. Egy új tórát is fedeztünk fel. Ezen vidéken
majdnem minden faluban volt ily agyagtorony ; itt-
ott gerendák hevernek, melyek régi házak létezésé-
ről tanúskodnak. Egy ily gerenda .7-8 méter hosszú
volt és vastagsága 35x1" centiméter volt. Ős idők-
ben itt lehat ugyanoly hatalmas nyárfák nőttek, mint
bárhol a Tár'un őserdőiben.

A vidék, amerre most vándoroltunk, nagyon érde-
kes és megérdemli, hogy röviden leírjam. Nyugat
felé haladunk és minden agyagterraszt zegzugos vonal-
ban keresztezünk. Apró csoportokban ősrégi nyárfák
állanak ; csoportosításuk ugyanaz, mint a Kara-köll,
a Csioillik-köll vagy a Tárimnak bármely más alsó
ága mellett. Néha sorokban állanak, néha ligeteket
képeznek. Ahol hiányoznak, bizonyára folyóágak vagy
tavak voltak s elhelyezésük a partok vonalait mutatja.
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A kámistarlók igen gyakoriak, de csali 20 centiméter
magasak. Szárukat a homok és por annyira átjárta,
hogy érintésre megrepednek, mint a cserép, de leve-
leik, — melyek különben ritkábbak — még hajléko-
nyak. Az építőfa is annyira telítve van homokkal,
hogy a vízben elmerül.

így elértük múlt évi tanyánkat, melyet tüzelő-
helyeinkről könnyen felismertünk. Néhány kilométer-
rel odább ÖHDEK lelőhelyére bukkantunk. Itt nyolc
házat találtunk, ele azok közül csak három volt any-
nyira ép, hogy alaprajzát elkészíthettem. Építésük
módja a khinai /ámenhez (hivatali helyiség) hasonlí-
tott : egy főépület és két nagy szárnyépület. Közöt-
tük négyszögletes udvar terül el, melyet délkeleten
deszkakerítés vett körül; ennek ajtófélfáját is meg-
találtuk.

A meglehetős kicsi főépület kétségkívül Buddha-
templom volt. Itt lelte ORDEK a múlt évben azokat a
tárgyakat, melyek figyelmemet annyira felkeltetlék.
Lovának nyomait egy helyen még meg is találtuk.

Rögtön neki fogtunk az ásásnak s rövid idő múlva
előbukkant maga Buddha, bár nem nagyon szép ki-
vitelben. Fából volt faragva s meg volt még a feje és
karjai. Ez bizonyára csak valamely agyagszobor váza
volt, mely a szokásos módon díszítve és festve volt.

A mellékelt kép (44. lap) fogalmat adhat a talált
faragásokról. Egyik gerendán álló Buddha-képek egész
sorát találtam, egy másikon ismét csupa ülőalakot. Min-
den kép fölött dicsfény látszik, mely körhöz hasonlít.
Egyik díszítésben levelek és gályák közt halat látni,
melynek kopoltyúfedője és pikkelyei még tökéletesen
világosak. A művész sohasem jutott volna arra a gon-
dolatra, hogy ily kevéssé dekoratív jellegű tárgyat
kifaragjon, hacsak a halnak nagy jelentősége nin-

41

csen, mint fontos élelmicikknek, a lakosságra nézve;
hiszen egyébként ki sem lehetne magyarázni, hogy a
levelek és girlandok közé miért fonta bele a halat,
fia más, megdönthetetlen bizonyítékunk nem volna
arra, hogy a faluk tó partján feküdtek, úgy már a
hal rajzolatából lehetne erre következtetni. Amilyen
a vidék most, a hal volna a legutolsó állat, melyre
gondolnánk.

' A faragványok között a lótusz-virág is gyakran

előforduló, hálás motívum, és pedig részint hosszú
sorokban nagy deszkákra vésve, részint az ezek közé
ékelt mintegy 50 négyszögcentiméter nagyságú la-
pokon.

Még egy nevezetes leletre bukkantunk; SAGDUR
ugyanis ásás közben kis fadeszkát talált, mely előt-
tünk ismeretlen Írásjegyekkel volt teleírva. Nem ügyelt
rá s mint értéknélküli darabot, eldobta, de én vélet-
lenül felszedtem, mivel nagyon jókarban levőnek lát-
tam. Minden betű élesen és erősen tussal volt írva,



4-2

de az írás nem volL sem arabs, sem klímái, még
kevésbbé mongol vagy tibeti. Vájjon mit jelentenek
e titokzatos szavak? Magamhoz véltem e kis desz-
kácskát s úgy őriztem, mint a szemem fényét.

Tíz szer (= 38 korona) jutalmat Ígértem volt an-
nak, aki valami irást talál; ezt a jutalmat SAGDUR
nyerte el. Miután ezl a díjat még egyszer kitűztem,
embereim kettőzött buzgalommal ástak a szegényes
templom belsejében, ujjaik közt átszitálták a homo-
kot s minden darabka fát megvizsgállak, — de ered-
mény nélkül. Csak egy olvasó zsinórja, néhány
klímái rézpénz s tömérdek lapos agyagcsésze, mely
bizonyára áldozati esésze volt, került elő.

Mennyire más ez a vidék most! A szél még egy
árva levelet sem hord ide, egyetlen sivatagpókot nem
láthatunk; a skorpiók, melyek elszáradt nyárfákat
szeretnek, hiába keresnének itt búvóhelyet. A szél az
egyetlen erő, mely ebben a megmeredt néma biroda-
lomban zajt és mozgást okoz. Egy hétig sem marad-
hatna itt senki, ha nem volna neki, úgy mint nekem,
összeköttetése egy forrással.

Hogy a kis templom kész remekmű volt, kitűnik
mindabból a sok apró és nagy í'aragásból, melyet ki-
ástunk. Egy egésszé összeillesztve, ízléses és nagy
fáradsággal faragott díszítéseivel valóban gyönyörköd-
tette a szemet. És mily pompás hely lehetett ez, mi-
dőn a templom díszes s valószínűleg szintén festett
homlokzatával itt állott, körülvéve dúslombú nyárfa-
ligetektől, melyeket a tavak öblei, kámismczők és
kacskaringós csatornáktól öntözött szántóföldek válasz-
tottak el egymástól! Itt-ott faluk voltak szétszórva
s a régi hadi út irányát jelző agyagtornyaik (paó-táj)
túlemelkedtek az erdőn, hogy jelzőtüzeiket a szomszéd
faluk is láthassák. Délen a Lop-nor hatalmas, kékes-
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/öld víztükre terült el, körülvéve ligetektől és hatal-
mas sásmezőktől, bővelkedve halakban, vadkacsákban
és Indákban. A háttérben, éjszak felé, tiszta időben
lerajzolódott a Kurruk-tag, melynek. minden forrását
és oázisát ismerhette a nép, hisz arra bizonyosan
fontos út vezetett Turfan felé.

Mi, későbbi idők zarándokai, rögtön éreztük, hogy
oly vidéken vagyunk, mely szebb és gyönyörűbb volt,
mint a mai Turkesztánnak bármely része. Oly művé-
sziesen és annyi ízléssel díszített házak ma nincsenek
Ázsiának ezen részében és a szép architektúra a sűrű,
élénk zöldben még nagyobb hatással jutott érvényre.

És most ! Csak tömérdek sír annyi pompa után!
És miért ? Mert a Tárim folyó más medret vájt magá-
nak és vizét délre küldte, hogy új tavakat alkosson.
A régi tó hamar kiszáradt, talán már néhány év alatt,
az erdő és a sás még meglehetősen soká élt a talaj
nedvességéből, de azután ezek is elpusztultak, las-
sanként kihaltak. Legszívósabbak voltak azok a fák,
melyeknek gyökerei a leghosszabbak voltak; de végül
ezek is halálra voltak ítélve. Most mindez nagy te-
mető, amelynek sírfeliratai azonban korábbi gazdag
tenyészet idejéről tanúskodnak.

Midőn a nap munkájával megelégedve, az ásást
abbahagytuk, a Nap a látóhatárhoz közeledett s ini
útnak indultunk. Szél kerekedett, a keleti ég szürke

köd sűrűbbé vált s úgy látszott,
észülőben. Siettettük lépteinket,

és komor volt, a
hogy vihar van
hogy tanyánkat még a sötétség előtt elérjük. Végre
felbukkant a nyugati torony s most már homokköd-
ben is megtalálhattuk utunkat. A szürkületben észre-
vettük KUCSUK jelző tüzet, melynek lángjai mindig
magasabbra csaptak. Jókor értünk haza, kifáradva a
28 kilométernyi gyaloglástól, de nem annyira a/ út
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hosszától, mint a fárasztó térszíntől. Mily jól ízlett
egy kaiicsó jégbehűtött citromvíz; hiszen egész nap
szomjaztunk.

Március 8-ikán jól kialudhattuk magunkat. A burán
fokozódott, a levegő telve volt porral s nem bírtuk

Nyárfa fararfás"l;. Jobboldalt Buddha képe, alatta hal.
A balolilfíii, niértt'k = l méter.

volna a templomot megtalálni. Az ígért jutalomtól
lelbuzdulva, embereim egész nap áskáltak tanyánk
körül s fáradságukat most olyan siker koronázta,
minőt még álmomban sem mertem gondolni. Miután
hiába kutatták át több házban a homokot, figyelmü-
ket egy agyagtéglából épült házra fordították, mely
három állású istállóhoz hasonlított. Az egész faluban
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bizonyára ez kecsegtetett a legkevesebb reméiiynycl,
de éppen ebben talált MOLLAH kis összegyűrt papir-
darabkát, melyen khiiiai Írásjegyeket ismertünk fel.

Nem túlzók, ha azt állítom, hogy az egész istálló
tartalmát a szó szoros értelmében átszitáltuk. Két
lábnyira a homok és por alatt találtunk valamit, amit
egyszerűen szemétdombnak nevezhetnék, de amely
különféle szép ritkaságot tartalmazott. Találtunk ott
szőnyegrongyokat, cipődarabokat, juhcsontokat, búza-
és rizsszemeket és szalmát, tömérdek halcsigolyát s
mind e lom alatt — néhány száz te leír t papírdara-
bot és 42 fapálcát, melyek keskeny vonalzóhoz hason-
lítottak s mind írásjegyekkel voltak tele.

Ez a lelet valóságos diadalt jelentett. Avagy túl-
zott e szó ott, ahol mindössze régi papírdarabokról
volt szó? Nem, semmikép sem! Előre láttáin, hogy
ezek a lapok egy darab világtörténelmet tarlalmaz-
nak s a Lop-nor problémájának megoldásához ezek-
lien találom meg a kulcsot. A tisztán földrajzi és föld-
tani vizsgálatok ugyan elég világosan derítettek ki
egyes tényeket; megmutatták, hogy milyennek kellett
e földnek hajdan lennie, hiszen itt a sivatagban nagy
tó volt és e romokban emberek laktak. De az ok-
mányok töredékei fáradságos vizsgálataimnakkétségbe-

Evonliatatlan végbizonyítványát fogják adni, rányom-
ják a bélyeget erre az egész munkára, mely évek óta
fáradozásaim és tanulmányaim tárgya volt; el fogják
mondani, mikor létezett e tó, mily emberek laktak
Partján, minő viszonyok között, Közép-Ázsia mely

^részeivel álltak összeköttetésben, sőt talán az ország
í'Bevét is meg fogják mondani. Azt reméltem, hogy
•majd újra napfényre fog jutni ez az ország, mely
a Föld színéről úgyszólván eltűnt, ezek az emberek,
kiknek története már rég feledékenységbe merült s
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kiknek viszontagságairól talán a történelem annalesci
sem tudnak semmit. Egy múlt előtt álltam, melyet
talán új életre támaszthatok. Ha kicsi nép, jelenték-
telen állam volt is, mit változtat ez a dolgon? Mégis
hézag volt az emberi tudásban s ezt most ki fogjuk
tölteni.

Embereim, mint rendesen, azt remélték, hogy
aranyat fognak találni, de én a szakadt, piszkos papir-
darabkákat nagy kincsekkel sem cseréltem volna ki.

Hogy valóban szemétdomb volt, ahol a kincseket
találtuk, kitűnt abból, hogy a hely sokkal kisebb
volt, semhogy szoba lehetett volna, és hogy minden
papiros csak töredékes volt; összetépték, eldobták a
szemétbe. Ez okból azt is reméltem, hogy csupa helyi
levél lehetett, melyeknek tartalma kizárólag e hely
viszonyai körül forog, s mely tanulmányaimra nézve
sokkal értékesebb volt, mint más vidékből eredő fo-
liánsok.

Európába való visszatérésem után az egész anya-
got átadtam HIMLY KÁROLY wiesbadcni kiváló szino-
logusnak, ki azt tüzetesen fel fogja dolgozni. Előze-
tesen a következőket jelentette leletemről:

«Az előforduló időmeghatározások a Kr. n. har-
madik század közepétől a negyedik elejéig terjednek.
A lelőhely vagyonos khinai kereskedőé lehetett, aki
különféle szállításokat eszközölt, kocsikat és teher-
hordó állatokat bérbeadóit és a levélszállítást végezte
Tung-huang (Sá-csou) felé. Erre az útra lovakat, kocsi-
kat és marhákat használt. Egy ízben hadjáratról van
szó, de időjelzés nélkül. A helynevek közül előfordul
ezen vidéké is: Lou-lan. Lakói földet műveltek, mert
a levelekben sok szó esik gabonamértékekről és néha
a gabonafaj is meg van említve. Lehet, hogy ott, ahol
az írások napfényre kerültek, régi adószedőház vagy
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valami adóbank-féle állott, ahol gabonát vásároltak
vagy zálogul elfogadtak. A papír sajátsága, hogy gyak-
ran mindkét oldalán van írás, ami most Khinában sem
az írásban, sem a nyomtatásban nem szokásos.»

«Egyes lapokon csak írásbeli gyakorlatok vannak,
másokon töredékes mondatok, de a mostani írástól
való eltérések nem nagyok. A pálcikák azért becse-
sek, inert egy vagy több befejezett mondatot tartal-
maznak, p. o.: hogy egy antilopot szállítottak, hogy
ennyi meg ennyi gabonát küldöttek, ennyi meg ennyi
embert bizonyos időre élelemmel láttak e].»

«A hivatalnok, ki itt székelt, nagyobb provinciát
kormányozhatott, ami a következő mondatból kitűnik:
«Az érkezett hadseregből 40 lisztviselőt a határon
(vagy a parton?) kell fogadni és az udvarok nagy
számmal vannak.» Ügy látszik, hogy két bennszülött
fejedelem is volt mellette.»

&A legtöbb időbeli adat a Kr. u. 21)4—270. évek-
ből való. 265-ben meghalt a VEJ házbeli JUAN-TI csá-
szár és a birodalom éjszaki részében a Cm-dinasztia

:következett VU-TI alatt, ki 290-ig uralkodott.))
Egy másik dolgozatában * behatóbban foglalkozik

HIMLY ásatásaimmal és Lou-lanna\. Szerinte Lou-lan,
bár kis tartomány volt, mégis a Khinábóí nyugat
felé vezető éjszaki és déli út közti felevésé miatt már a
HAN házbeli császárok és hiung-nuk (hunok) közötti har-
cok idején a Kr. e. második századtól kezdve KhinárA
nézve gyakran végzetes szerepet játszott, mivel majd
az egyik, majd a másik pártján volt. HüAN-GstiANG,
a híres zarándok, Indiából visszajövet 645-ben érin-
tette az országot, miután Khotánhól kiindulva a siva-

* Himly: Sven Hedins Ausgrabungen ám altén Lop-nor (Peter-
manns Geogr. Mitteilungen, 1902. XII. fűz.).
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tagon ál vándorolt, melynek városai már akkor ro-
mokban hevertek. Ha a sivatag már a városok lakóit
is elűzte és házaikat belemette, úgy a porfergetegek
a torlódó vizekkel egyetemben a veszélyt még fokoz-
ták. A Sueiking-csu szerint a tó vizei San-santól
(vagyis Lou-lanlóY) éjszakra és Lung-llicsöngtől (Sár-
kány város) délre meggyűltek, mely utóbbit 1308 és
1311 között nagy árvíz elpusztított; de romjai akkor
még léteztek.

Lou-lan történetével régi barátom, MACARTNEY
GYÖRGY (Kasgárban), behatóbban foglalkozott* s az
ő tanulmányaiból kitűnik, hogy Lou-lannaí Krisztus
születése előtti időben bizonyos jelentősége volt s így
utazásom az ókori történelem ezen érdékes helyét,
melynek fekvése eddig ismeretlen volt, napfényre
hoz la és megállapította. Ezáltal új világosság dereng
Ázsia legbelsejének Krisztus idejebeli politikai és fizikai
földrajzára s kiderülnek azon óriási változások, melye-
ken a világ ezen része 1600 év alatt átment,

A Lou-lan név a XII. században élt Inmzi arabs
geográfusnál is előfordul; most már tudjuk, hogy
Lou-lan a régi Lop-nor éjszaki partján leküdt s ren-
des közlekedési út vezetett a tó felől a Góöz-sivata-
gon át Sa-csouba. Nagyon érdekes megligyelés, hogy
Lou-lanban mezőgazdaságot űztek. De hogyan volt
ez lehetséges? A Kurruk-tagból nem jön le egyetlen
patak sem, az égből nem esik egy csepp víz sem.
Megváltozott talán az éghajlat? Nem! A kontinens
belsejében nem változik meg az éghajlat másfél ezer
év alatt ily óriásilag. Hanem csatornák ágaztak ki a
Tdrimból vagy a Kum-dar/ából, öntözőcsatornák,
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aminőket Keleti-Turkesztánban még ma is mindenütt
találunk. Gabonabankok még ma is vannak Keleti-
Turkesztán minden városában; ezek a khinai ható-
ságok ellenőrzése alatt állanak és a kenyérnek egyen-
letes szétosztására valók. Igaz, hogy csak négy falut
találtam s ezeknek legnagyobbikában 19 ház volt. De
a sivatagban még több rom is lehet. És ha hadsere-
gekről, 40 tisztviselőről és számos udvarról van szó,
fel kell tennünk, hogy Lou-lan népes tartomány volt.
Valószínű, hogy a kiásott romok hivatalos helyisé-
gektől és előkelőbb lakásoktól erednek, melyek a tor-
nyok mellett épültek, míg a halásznépesség kunyhói
a parton állhatták és természetesen sokkal hamarább
pusztultak el.

Március 9-ike volt ásatásaink utolsó napja; megint
találtunk papírokat, fapálcikákat és sok egyéb min-
denfélét ; előkerült továbbá egy teljesen ép vörös
agyagkorsó is, mely 70 centiméter magas és 65 centi-
méter széles volt; mivel füle nincs, valószínűleg a
mellette talált füles fűzfakorsóban hordozták. Ily edé-
nyek cserepeit nagy mennyiségben találtuk.

Délután megérkezett a karaván. Lovaink nyomo-
rúságos állapotban voltak, de a tevék szépen meg-
híztak. Tíz tagárral és 11 tulummal hordtak jeget,
mely készlet hosszú időre fedezte vízszükségletünket.

* Xotices, f rom Chinese sources, ön the ancient Kina^dom of Lau-
lan őr Shen-shen (Geographical Journal. 1903 március).

Ázsia szívében. II.



NEGYEDIK FEJEZET.

Lejtmérés a Lop-sivatagban.

SÁRCIUS 10-ikén kora hajnalban nagy volt ta-
nyánkon a sürgés-forgás. Tervem az volt,
hogy dél i'elé megyek s a sivatagon keresz-

tül a Kara-kosun\ioz precíziós lejtmérést végzek. Ez
okból a karavánt két részre osztottam; magam mellé
vettem SAGDURI, KucsuKot, KIIODAI KuLLut és KHODAI
VERDIÍ négy tevével, míg többi társaimat hat tevével,
három lóval, három kutyával és a nehéz podgyásszal
egyenesen tovább küldtem. Kis karavánom tevéi közül
három jeget hordott, a negyedik pedig a lejtméréshez
szükséges műszereket, a legszükségesebb élelmet, a
fél jurtát és fél ágyamat. Embereim már szabad ég
alatt hálhattak; a tavaszi meleg már akkora volt,
hogy a kályhát nélkülözhettük.

FAiszüLLAtit, aki tavaly Altimis-bulaktól kezdve
résztvett a sivatagon át tett útban, megbíztam, hogy
a karaván másik felét a sivatagon keresztül Kum-
csappganha vezesse, ott pedig várjon be minket.
Nagyobb biztosság kedveért kioktattam, hogy a delej tű
segélyével mikép haladjon délnyugat felé. Bíztam
ugyan FAISZÜLLAH ügyességében és óvatosságában, de
mégis jobbnak tartottam, hogy összes térképlapjai-

mát, jegyzeteimet, naplóimat s a lou-lani kéziratokat
és pálcikákat magammal vigyem. Bár FAiszuLLAHnak,
mint majd hallani fogjuk, váratlan kalandja akadt,
a becses papírok mégis nagyobb biztonságban lettek
volna őnála, mint nálam.

Míg a két karavánt felszerelték, előre indultam.
• FAISZÜLLAH és két kísérője segítettek KIIODAI VERDI-

nek, akinek utasítást adtam, hogy a négy tevével
t kövessen és este tanyát üssön.

Lejtmérésem kiinduló pontjául választottam a to-
| rony bázisán levő ama helyet, melyen jurtám állott.

Itt állítottuk fel először a 4 méter magas nivelláló
lécet. Ezt mindig egy lapra állítottuk, hogy be ne
süppedjen, ha félig megfőrgaljak. SAÜDUR az egész
hosszú vándorúton mintaszerűen kezelte a lécet.
A messzelátót tőle 100 méternyire dél felé állítottuk
fel s én megcsináltam az első beolvasást, mire Sag-

í d u r a messzelátó mellett elhaladt és a lécet 100 mé-
: ternyire dél felé másodszor felállította — és így tovább

nap-nap után egész a Kara-kosunig, ameddig 81 lli kilo-
méternyi utunk volt!

A messzelátó és a léc közötti távolságot KÜCSUK
és KIIODAI KULLU 50 méter hosszú mérőszalaggal mér-
ték, melyet minderi alkalommal kétszer tekertek le a
földön. A messzelátót és állványát a leolvasás után

l;KÜCSUK vitte tovább. Én magam végeztem a leolva-
sásokat, iránymeghatározásokat s a terepre vonatkozó
megfigyeléseket.

Míg embereimet ebbe a szokatlan munkába betaní-
tottam, addig csak lassan jutotlunk előre; de csak-
hamar jó kerékvágásba került a dolog s haladt, mint
a karikacsapás. Ebben az irányban, Lou-lanlól délre,
nagyon szembeötlő volt, hogy a régi tó partvonalát
értük. A holt fák bokrok és nádtarlók egy csapásra

4*
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elmaradtak s kopár, szürkéssárga s életnélküli agyag-
talajra értünk, mely kétségkívül a régi tó feneke volt.

Kilencvenegyszer vittük előre a lécet és a messze-
látót, mielőtt pihenésre tértünk; 9140 méternyi utat
tettünk s már beállott a szürkület, de KHODAI VERDIÍ
a négy tevével még nem láttuk. Minden irányban
kémleltünk utána, de mintha nyoma veszett volna.
Vájjon eltévedt-e? Avagy rosszul értett meg s FAI-
szuLLÁHt követte, vagy a romoknál maradt?

Egy helyen, ahol száraz gályákat találtunk, nagy
jelzőtüzet gyújtottunk. SAGDUR a sötétségben is KHODAI
VERDI keresésére indult. Én a legnagyobb nyugtalan-
ságban voltam. Ha KHODAI VERDI eltévedt, el volt
veszve. Még sohasem volt ezen a vidéken és fogalma
sem volt, merre kell mennie, hogy a Kara-kosunt
elérje. És ha nem akadunk rá, akkor a mi helyze-
tünk is kritikussá válik, hiszen nem volt vizünk és
élelmünk. A tó oly messze volt, hogy alig juthattunk
volna odáig s ugyanoly kétségbeesett kísérlet lett
volna, ha a forrásokhoz akartunk volna visszatérni.
De leginkább ez a gondolat gyötört: négy havi uta-
zás összes eredményei a szolgám ostobasága miatt
menjenek veszendőbe?

Máglyánk tüzet élesztettük, amennyire bírtuk, de
KHODAI VERDinek nyomára nem jutottunk. A sivatag
puszta és halott volt, mintha nem is embereklakta
bolygóhoz tartoznék. Ahelyett, hogy a nap fárasztó
munkája után vízben gyönyörködhettünk volna, most
ezen kísérteties s komor nyugtalanság rabjaivá let-
tünk. Csak egy ködfergeteg még — és minden
veszve van.

De ennyire, hála Istennek, mégsem jutottunk. Az
éj homályában tompa lépések zaja hallatszott: KHODAI
VERDI tevéinkkel együtt szerencsésen megérkezett!
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Boldog voltam, hogy semmink sem veszett e l ; s bol-
dogságomban meg is feledkeztem róla, hogy jól meg-
érdemlett dorgálásban részesítsem KHODAI VERDIÍ.
Azt monda, hogy az agyagterraszok alakja miatt
nagyon erősen jobb kéz felé kellett tartania s aztán
sem minket, sem nyomainkat nem fedezhette fel
sehol. Midőn azután estefelé délnyugaton tüzet vett
észre, látta, hogy eltévedt, hiszen arra FAISZULLAH tüze
lobogott. Megfordult tehát s csakhamar megpillan-
totta a mi tüzünket, mely felé most teljes erővel
tartott. Csodaszámba ment, hogy a tömérdek mély
árkon való átkelés alatt egyik tevének sem lett
semmi baja.

Hamar felütöttük sátrunkat s vacsorát melegítet-
tünk. SAGDUR még mindig távol volt s KHODAI KUL-
Lut a puskával utána küldtem, hogy jelzőlövéseket
tegyen. Messze mehetett, mert a lövések zaja mindig
gyöngébbé vált s végre teljesen elveszett. De üresen
jött vissza.

A sors különös kegyének köszönhettem, hogy ez
a kaland még így végződött; de hogy KHODAI VERDI,
ki eddig mindig józaneszűnek bizonyult, hogyan lehe-
tett ily ostoba, azt még máig sem bírom megérteni.
12 óráig bolyongott a sivatagban össze-vissza, míg
mi mindössze 9-1 kilométernyi utat tettünk, tanyánk-
ról pedig még a lou-lani agyagtorony is látszott.
SAGDimt nem féltettem; eléggé ismertem s tudtam,
hogy szükség esetén akár egyedül is elvergődik a
Kara-kosunig. Mindig volt vele delej tű s jól ismerte
térképeimet is.

Másnap reggel hatalmas férget ég üvöltött, mely
vastag homokfelhőket zúdított reánk. A kopár táj
ebben a világításban egyenesen iszonyatosnak látszott.
A nivellálásról szó sem lehetett; ott kellett marad-
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nunk, ahol voltunk. SAGDUR nem jött meg; az alat-
tomos férge tegben nyilván elvesztette nyomainkat. ,

Délelőtt tevéim melleit ültem, megsimogattam
fejüket s megveregettem hátukat. Szegény állatok,
csak tudnátok, mennyire becsülöm szolgálataitokat!
Nyugodtan, megelégedetten és méltóságosan feküdtek
egymás mellett, bizonyára abban a tudatban, hogy az
előző napon okvetlenül szükséges volt a 40 kilo^
méternyi bolyongás. Nem törődve a következmények-
kel, egy zsák karnist és egy zsák jeget adattam nekik.
De milyen sors várt rájuk később! Egynek kivételé-
vel mind elpusztult Tibetben.

Bámulatom határtalan volt, midőn délben SAGDUR
könnyed léptekkel kibontakozott a porködből. A de-
rék fiú, aki egy egész mohammedán néptörzszsel felér,,
előző nap óta folyton talpon volt. Éjjel észrevette
FAISZULLAH tüzet és oda sietett. Meghagytam volt
ugyanis FAiszuLLÁnnak, hogy a tüzet késő éjjelig
élessze, mivel meg akartam figyelni, hogy 20 kilo-
méternyi távolságból látszik-e. SAGDUR FAISZULLAH tói
némi rizst és jeget vett magához, mivel a fergeteg
kitörésekor attól tartolt, hogy nem fog ránk találni,
Mégis megkisérlelte. Szerencséje volt, hogy menet
megfigyelte a delejtűt, de hogy visszatalált, mégis
remek dolog volt, mivel a fergetegben 50 méternél
messzebb nem lehetett látni s a talaj egyhangú s
teljesen változalosságnélküli volt. Ily derék dologra
csak egy burját alkalmas, ki egész életét szabad ég
alatt a vadonban töllötte s hozzá még kozák is. Aki
annyi derékségnek, bölcsességnek és hűségnek jelét
adja, arra mindent rá lehet bízni — s ezt később
magam is tettem néhányszor.

A fergeteg ugyan megzavarta terveinket, mert az
egész nap kárba veszett; de belenyugodtam, hiszen az
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ég sokkal nagyobb bajtól óvott meg. Megkisérlettük
ugyan, nem tudnók-e utunkat folytatni; de hiába
volt. Ha a szél sebessége 11 méter egy másodperc-
ben, a léc inog, töréssel fenyeget és a messzelátó
remeg az állványon. Türtőztetni kellett tehát magun-
kat s a második éjszakát is ezen a puszta helyen
töltöttük.

Március 12-ilce gyönyörű nap volt s mi korán
fogtunk munkához s késő estig dolgoztunk, csak dél-
ben tartva tíz percnyi szünetet, hogy a meteorológiai
műszereket leolvassuk. Most KHODAI KULLU vezette a
tevéket, de mindig közelünkben maradt. Utunk dél-
délkelet felé irányult, de mivel a szél deflációja okozta
barázdák délnyugat felé húzódtak, ezeken folyton át
kellett kelnünk, mi a tevékkel csak nehezen ment.
A táj kevés változatosságot mutat, de ilyet sivatagtól
nem is várhatunk. Múlt évi útvonalamhoz képest
mégis annyiban észleltünk eltérést, hogy itt homok
alig volt, s a kemény agyagtalajt finom por takarta,
melybe úgy belesüppedtünk, mintha vízben járnánk.

Folyton növekedő érdeklődéssel számítottam ki
este méréseim eredményét; úgy találtam, hogy
11,201 méternyi úton 2'466 métert alábbszállottunk.
Nem bírtam volna ki ezt a fárasztó munkát, mely
türelmemet nagy próbára tette, ha nem vártam volna
tőle fontos felfedezést. A nivellált vonaltól vártam a
Lop-nor problémájában a döntő í té le te t ; e vonal pro-
filja fogja megmutatni, lehetséges-e, hogy a Lop-
sivatag éjszaki részében valaha tó terült el.

Kora hajnalban munkára, ez most a jelszó. A talaj
ma kedvezőbb, a jardangok (agyaghátak) ritkábbak s
nem oly magasak, mint tegnap. De a csigahéjak
nagyon gyakoriak, néha fehérpettyes tőlük a talaj.
Apró púpoktól eltekintve, oly sima a talaj, mint a
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padló. Szomorú és egyhangú vidék ez, de a lejt-
mérésre annál alkalmasabb. Akadálytalanul s gyorsan
haladhattunk előre, mindig egyenes vonalban.

Öt raj kacsa repült éjszak felé; KUCSUK elmésen
azt jegyezte meg, hogy a TOKTA AHUN vezérlete alatti
segítő expedíció zavarta el e madarakat a Kara-kosun
éjszaki partjától. Valószínű, hogy a kacsák télen a
tó mellett, nyáron a Bagras-kőll körül tartózkodnak.

Ezen a napon 2'763 métert emelkedtünk s most
O'l l méterrel magasabban állottunk, mint Lou-lan-
ban. Más szóval: 32 kilométernyi úton 11 centimétert
emelkedtünk! Már most meg volt a Lop-nor problé-
májának kulcsa. A két előző napon aláereszkedtünk,
most felszálltunk ; tehát határozott depressziót léptünk
át s ez képezi a Lop-nor hajdani medrét. A követ-
kező napok munkája ezt a következtetést már nem
fogja befolyásolni. Keresztül mentünk egy medencén
s erre nézve közömbös volt, hogy a Kara-kosun ki-
induló pontunkhoz képest minő magasságban fekszik ;
és hogy ez a medence valamikor vízzel volt telve,
azt a tömérdek csigahéj és sok mindenféle egyéb kö-
rülmény bizonyította.

Pont 7 órakor éjszakkelet felől sípoló zúgást hal-
lottunk s néhány perccel később a fekete fergeteg
zabolátlanul sepert végig a síkságon, mely a leg-
kisebb akadályt nem gördítette útjába. A nap sűrű
felhők között nyugodott volt le s a nap tikkasztó
meleg volt. Minden képzelhető óvóintézkedést meg-
tettünk, hogy a fergeteg fixpontunkat meg ne boly-
gathassa s azután vártunk a bekövetkezendőkre.

SAGDUR esténként pont 9 órakor felállította a for-
raló hőmérőt, melyet mindig magam szoktam leol-
vasni. Midőn jurtámtól hálóhelyére, mely a konyha-
szeres láda mellett, tőlem csak 13 lépésnyire volt,
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vissza akart térni, nem birt tájékozódni és eltévedt.
Félórával később gyenge kiabálást hallottam, de egé-
szen más oldalról. Torkom szakadtából ordítottam s
SAGDUR így visszatért a jurtába. Az egész idő alatt
folyton hason kúszott, mert állni a nagy fergetegben
nem birt s az egész környékre koromsötét éj eresz-
kedett le. Fekvőhelyét csak úgy birta megint meg-
találni, hogy jurtám vitorlavásznán kis rést hagytam
nyitva s szemeit mindig erre meresztve, kúszott las-
san hátrafelé, míg a ládát elérte. Aki ily fergetcget
tapasztalásból nem ismer, fogalmat sem alkothat
magának róla; ha KIIODAI VERDI ilyen fergetegbe jut,
menthetetlenül veszve van.

A fergeteg másnap 11 órakor szerencsésen elállt
s mi folytathattuk utunkat dél felé. A sivatag vigasz-
talanul egyforma; a talaj különös keverékből áll,
melyet a benszülöttek sornak neveznek : homok, por,
mész és só, mind megmerevedve és téglakemény
anyaggá sülve. A só néha vékony rögökben kiválik.
Mikor a víz eltűnt, ez az anyag kiszáradás által ki-
tágult és tömérdek dudorrá repedt, melyeknek magas-
sága 75 centiméterig ér. Itt vegetációnak vagy állati
életnek semmi nyoma sincs, még csigahéj sincs. Nyil-
ván sóstó fenekén vagyunk; és tudjuk, hogy a khi-
naiak a Lop-nort a régi időben «sóstó»-nak nevezték.
A Kara-kosunnak is vannak lefűződött részei, melyek-
nek vize sós és e tótól délre a hajdan elárasztott
talaj ugyanolyan, mint itt — a régi Lop-nor déli
partján.

A talaj továbbra is emelkedik, habár 11,250 mé-
terre csak 0'644 méterrel. Mai tanyánk 0-754 méter-
rel magasabb, mint kiindulópontunk. Ez már a kel-
leténél is több volt; a Kara-kosun csak nem lehetett
nagyobb magasságban, mint Lou-lan! Minden gon-
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dolatom és tépelődésem ezen érdekes lejtésvonal kö-
rül forgott. A következő napokon ki kellett derülnie,
hogy nem a régi és jelenlegi tőiének közötti lapos
protuberancián vagy vízválasztón kell-e átmennünk
s azért a legnagyobb érdeklődéssel tekintettem e
napok elé.

Március 15-én. Sor, egész nap semmi egyéb, csak
sor, balálosan egyhangú! Egyetlen-egy tárgy sincs,
amelyre incsszelálóinat irányíthatnám, semmi sincs,
ami vonzana, csak az a vágy, hogy ebből az unal-
mas sivatagból már kikerül jünk! Az idő pompás
volt, délben csak +11 fokra emelkedett a hőmérő.
De helyzetünk annyiban volt válságos, hogy alig volt
már ennivalónk. Rizskészletünk elfogyott, csak egy
kis zacskóval volt még pir í tott lisztünk, azután még
thea, kávé, cukor és — egyéb semmi! A tevék álla-
pota kitűnő volt; ők málhanyergük tartalmán még
soká rágódhattak. Ivóvizünk bőven volt, de ez a
kecsketömlőtől oly kellemetlen ízű volt, hogy csak
a benne úszó néhány jégdarabot fogyaszthattuk el.

Hiába keresgéltünk a látóhatáron füstoszlopot,
TOKTA AHUN' jelző tüzének még nyoma sem látszott.
A mai mérés eredménye 0-304 méternyi esés volt
16,226 méter távolságra. Ennél egyenesebb síkság
bizonyára kevés van a világon! 30 centiméter esés
16 kilométerre! Túl voltunk tehát az előre gyanított
földháton s valószínűnek tartottuk, hogy a talaj most
a déli tómedence felé fog lejteni.

Midőn március 16-án útnak indultunk, tavalyi út-
vonalunk szerint már csak 20 kilométernyire lehet-
tünk a Kara-liosurüó\. Nemsokára meg is pillantottuk
a «fökb első nyomait: észrevettük, hogy a sivatag-
tenger partjához közeledünk. Legszélsőbb jelei néhány
elszáradt vagy elhaló félben levő tamarix. Lassanként
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sűrűbbé válik a tamarix és hű kísérője, a méter ma-
o-as homokdűna, mely minden bokornak szélellenes
oldalán képződik. A nivellálás eredménye 2'172 mé-
ternyi' esés 16,000 méternyi útvonalon. Bizonyára
érintkezésben állunk már a Kara-komn menencéjé-
vel, a LojO-sivatag déli depressziójával.

Március 17-ike örömnap volt; midőn lécünket a
dűnára tizenhetedszer felállítottuk, embereim felkiál-
tottak: «víz, víz mindenfélé!» Oly közel voltunk a
tóhoz, hogy a léc a tizenkilencedik felállításkor már a
tó vizének szélére került. Az egyhangú homoksiva-
tagból oly hírtelenül kerültünk a Ló mellé, mintha a
fellegekből zuhantunk volna le. Befejeztük fárasztó,
sok türelmet igénylő munkánkat s új terveket ková-
csolhattunk.

A Kara-kosun éjszaki partja semmiben sem hason-
lított ahhoz a ponthoz, ahol a múlt évben értük a
tavat. A part teljesen kopasz és kopár volt s a víz
tükre egészen szabad volt. A víz ugyan erősen sós
volt, de mégis jobb annál a bűzhödt lénél, mely
kecsketömlőinkbcn locsogott. Tevéim fürkésző pillan-
tást vetetlek a vízre. Puszta, sivár vidék volt, de
mégis paradicsom ahhoz a tájhoz képest, melyen
keresztülvonultunk,

Amint nivelláló szerszámainkat félretettük, KHODAI
KuLLut megbíztam, hogy sietve induljon TOKTA-AHUN

l segítő karavánjához. Mi pedig ROBINZON életét kezd-
tük meg. Először is ennivalóról kellett gondoskod-

Jnunk, s ezt SAGDUR vállalta magára, ki két kacsát
lőtt. KUCSUK sem akart elmaradni s a műszeres lá-
dámból és nivelláló lécemből összerótt csónakon ha-
lászni ment, — de eredménytelenül, mert a sós víz-
ben halnak nyoma sem volt. Eközben kiszámítottam

l lejtméréscm eredményét. Miután az utolsó napokon
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még 55 centimétert alászálltunk, kiderült, hogy a
Kara-kosun éjszaki partja 2'272 méterrel mélyebben
fekszik, mint lou-lam kiinduló pontunk. 81-6 kilo-
méternyi távolságra tehát 2'/s méter volt az egész
esés. Sikerült tehát bebizonyítanom, hogy a talaj fel-
színe folytán a Lop-sivatag éjszaki részében nemcsak
létezhetett tó, hanem hogy ilyennek ott tényleg még-
is volt a medre.

Este kitört a negyedik homokfergeteg. Sajnáltam,
hogy KHODAI KULLUÍ útnak indítottam, s midőn más-
nap sem adott életjelt, aggódni kezdtem érte. Valami
bajnak kellett történnie, mert olyan közel kellett már
lennünk TOKTA AHUN segítő karavánjához, hogy KHO-
DAI KULLU révén már hírt kellett volna felőle kapnunk.
Epedve vártam már a postát is, melynek szintén TOKTA
AHUN tanyáján kellett már lennie. Élelmiszerünk már
teljesen kifogyott s mindnyájan borzasztóan éhesek
voltunk. Az 1895. évi sivatagát óta ily rossz napjaink
még nem voltak.

Március 20-ikán immár biztosra vettük, hogy
KHODAI KuLLura tovább már nem várhatunk; bizo-
nyára nem találta meg a többieket s szerencsének
kellene tartanunk, ha sikerült volna emberi lakásokat
elérni, mielőtt az éhség leveszi a lábáról. Gyorsan
sietve indultunk hát útnak Abdall felé; de a tó éj-
szak felé messze bekanyarodott, úgy hogy nagy kerü-
lőt kellett tennünk. Itt ráakadtunk KHODAI KULLU
nyomára s azt soká követtük nyugat felé. De midőn
a tó partja mentén délnyugat felé fordultunk, azt lát-
tuk, hogy KHODAI KULLU lépései éjszaknyugat felé ka-
nyarodnak. Megőrült ez az ember? Megint vissza-
kivánkozott a sivatagba? El kellett hagynunk nyo-
mait, hogy a tó partján Abdall felé folytassuk utun-
kat. Este óriási tüzet raktunk, de minden eredmény
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nélkül. Aggodalmam és nyugtalanságom nőttön-nőtt.
K.HODAI KuLLura már nem számítottunk ; FAISZULLÁH
bizonyára szerencsésen megérkezett Kurn-csappgónba,
de ToKTA-AnuNról miért nincs semmi hír? Neki pa-
rancsa volt, hogy jókor siessen elénk, s már több
napja kellett a tó partján lennie. Miért nem jött hát
segítségünkre? Tudtam, hogy feltétlenül megbízhatom
benne. Baj érte-e a Csarklikba való visszatérés alkal-

í1 mával vagy talán nem is jutott el oda? Avagy a sze-
szélyes tavak útvesztőjében elvesztette a tájékozást és
eltévedt? Mikor fogunk mind e kérdésekre feleletet
kapni ?

Másnap ugyanabban az irányban siettünk tovább.
SAGDURnak sikerült kacsákat lőnie s így élelmünk
néhány napra megint volt. Csakhamar egy új tóra
bukkantunk, mely náddal sűrűn be volt nőve s ke-
véssel rá annyira belekerültünk a víz közé, hogy csak
éjszakkeleti irányban mehettünk szárazon tovább, hol-
ott délnyugatra kellett volna tartanunk. Éjjel hirtele-
nül új vízágak keletkeztek, s nekünk kora hajnalban
kellett útnak indulnunk, hogy a víz teljesen körül ne
zárjon. Magunk ugyan átkelhettünk volna a vízen,
de a tevék a vízben kásássá vált sor-talajban el-
merültek volna.

Egy széles vízág partján újra megtaláltuk KHODAI
KULLÜ nyomait; bizonyosan át kellett úsznia, mert a
nyomok tovább nem vezettek. Hol maradhatott a
szegény ember? Öt napja immár, hogy elküldtem.
Bizonyos, hogy ha még általában él, nem tér vissza,
mert határozottan megmondottam neki, hogy ha soká
elmarad, déli irányban megkerüljük a Kara-kosunt.

Meggyőződtem róla, hogy a Lop-nor régi medre
a Kara-kosunt éjszak és éjszakkelet felé újra magába
szívja, ami 1896. évi elméletem helyességét a leghatá-
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rozottabban igazolta. De világossá vált előttem az is,
hogy az ennyire megváltozott vidéken sem TOKTA
AIIUN, sem KHODAI KULLU, de talán FAISZULLAH sem
igazodhatott el, hiszen amit itt találtak, semmiképen
sem egyezett azzal a leírással, melyet lőlem nyertek.

Egy tó partján (március 23-án) SAGDURÍ előre
küldtem, hogy kémlelje ki a vidéket, Nemsokára fel-
bukkant a tó keleti partján és eszeveszetten intege-
tett, hogy jöjjünk oda. De mivel szóbeli értesítést
kívántam, magamhoz intettem SAGDuat. Lelkendezve
szaladt felém, kiabálva: ((Lovasok, lovasok!»

És csakugyan: a porfellegből két lovas alakja
bukkant ki, aki úgy vágtatott, ahogy csak birt. Ott,
ahonnan SAGDUR integetett, öt lónak friss nyomait
látta s néhány perccel rá megpillantottuk a lovaso-
kat is.

Itt volt tehát a szabadulás órája ! Feszült figye-
lemmel láttuk a két lovast felénk vágtatni s csak-
hamar felismertük bennük TOKTA AHUNÍ és — óh
csoda ! — CsEtiNOFFot!

ÖTÖDIK FEJEZET.

A kóbor tó.

JOHA RÉGI hű szolgát nagyobb örömmel és
melegséggel nem üdvözöltem, mint ezen a
napon! CSERNOFF, az én kitűnő kozákom,

megint itt volt s ő is remegett az örömtől s arca
égett a lelkesedéstől. Égett a vágytól, hogy mindent
elmondhasson; tudta, hogy ő visszaadja nekem az
elmetszett fonalat és általa újra összeköttetésbe lépek
a nagyvilággal, melytől egy fél évig el voltam zárva.

De hogyan jöhetett hozzám vissza ! A múlt nyá-
' Fon arról értesültem, hogy minden szemirjecsenszki
kozáknak az állomásán kell lennie, mivel a politikai
helyzet Ázsiában nyugtalan. De a cár végtelen kegyes
volt hozzám s két kozákommal SzmiuNnel és CSER-

:-NOFi--al kivételt tett. 1900. évi június utolsó napján
váltak el tőlem s visszatértek Kasgárba, ahol azon-
ban csak néhány hónapig időztek, midőn PETROVSZKIJ
főkonzul Szt.-Pétervárról a cár nevében azt a paran-
csot kapta, hogy SZIRKIN és CSERNOFF azonnal térje-
nek vissza hozzám, akárhol legyek is akkor. Midőn

[•a parancs egy szombati nap estéjén megérkezett, a
konzul a kozákokat rögtön magához hivatta s meg-
parancsolta nekik, hogy lovat vásárolva, másnap reg-
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gél útnak induljanak. Azt kérdezték, nem maradhat-
nának-e otthon még vasárnap, de a császár parancsa
halasztást nem tűr, s így a két kozák vasárnap reg-
gel már a nyeregben ült. Magukkal vitték nagy pos-
támat, 27 jamba ezüstpénzt (= 5076 korona), né-
hány műszert és fényképészeti cikket s Akszún és
Korián át Csarklikba mentek, ahová 48 napi lovag-
lás után, december végén érkeztek. Miután engem
ott nem találtak, elhatározták, hogy visszatérésemet
megvárják s az időt jól kihasználták. SZIRKIN átvette
a meteorológiai megfigyeléseket, CSERNOFF az alsó
Tárim deltájához ment s arról néhány sikerült tér-
képvázlatot készített; mivel írni nem tudott, egy
íródeákot (mirza) vitt magával, ki mindent pontosan
feljegyzett. Útja sok fontos adattal gazdagította is-
mereteimet.

Ami TOKTA AHUNÍ illeti, ő is derekasan oldotta
meg feladatát. Az Anambamin-golról Csarklikba.
nyargalt, útközben hat rossz lova közül csak egyet
veszített el, IszLÁMnak átadta postámat, ellátta ma-
gát élelmi szerrel és pihent lovakkal s azután CSER-
NOFFal együtt Abdallbn és Kum-csappaanba s onnan
a Kara-kosun éjszaki partja mentén éjszakkelet felé
ment; csak egyben nem teljesítette parancsomat:
Kurn-csappffanból nem három, hanem csak két napi
utat tett felénk, de az újonnan képződött tó miatt —
mely minket is megakasztott utunkban — tovább
nem haladhatott.

CSERNOFF és TOKTA AHUN annak a pontnak köze-
lében, melyen tavaly megfordultunk, tanyát ütöttek,
ott gunyhót építettek, tömérdek kacsát és halat fog-
tak és mindenféle élelmiszert szereztek be. Egy
halászfaluból két nagy és egy kis ladikot is hoztak.
Egész kis uradalom keletkezett ott. Esténkint azon
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a dombon, melyről 1900-ban a Kara-kosun áldott
vízfelületét első ízben megpillantottam, nagy tüzet
gyújtottak, de a nagy köd miatt sohasem vettük ezt
észre. Pedig a távolság tanyájuk közt s azon hely
közt, ahol a kis vízág utunkat elvágta, csak 3 kilo-
métert tett !

Várakozás közben 12 idyllikus napot töltöttek i t t ;
csónakáztak, halásztak, vadásztak, míg egy napon a
sivatagból előbukkant KHODAI KULLU s békés életük-
nek véget vetett. Rögtön útra keltek, hogy minket
felkeressenek s végre meg is találtak.

Miután élményeinket kölcsönösen elbeszéltük, dél
felé folytattuk utunkat s útközben rábukkantunk
KHODAI KuLLura, aki — mikor engem megpillantott '•*-
öt napi bolyongására visszaemlékezve, annyira elér-
zékenyült, hogy sírva fakadt. Szegény társam min-
dig csak tovább és tovább haladt s végre kétségbe-
esésében néhány tavon átúszott. A harmadik napon
fáradtan és szomorúan ült a tó partján, mikor egy
raj kacsa repült el a feje fölött. Mintha csoda tör-
tént volna, egy kacsa törött vagy béna szárnynyal
közvetlenül mellette a földre esett; mint a vadállat
rávetette magát s nyersen, amilyen volt, mindenes-
től megette. Ez/el ereje annyira fokozódott, hogy
két napig újra továbbmenetelt, míg végre embe-
reimre rátalált. Több helyen észrevette FAISZULLAH
karavánjának nyomát s abból arra következtetett,
hogy mind életben vannak, a lovak és a kutyák is.
De a karaván nyomai később elhagyták a partot s a
sivatag felé kanyarodtak, mintha az öreg FAISZULLAH
már azt sem tudta volna, hogy merre forduljon.

Amint TOKTA AHUN erről értesült, embereket kül-
dött a sivatagba, hogy az eltévedteket felkeressék.
FAiszuLLÁHról semmit sem tudtunk s ez okból a leg-

Azsia szivében. II.
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nagyobb aggodalomban voltunk. Karavánja - - tér-
képeimen kívül -" utazásunk összes gyűjteményéi l
szállította, köztük fényképeimet s a lou-lani faragáso-
kat és kéziratokat. De TOKTA AHUN azzal biztatott,
hogy a segítő karaván meg fogja találni FAISZULLÁIÜ,
aki különben is okos és előrelátó ember.

KHODAI KuLLut bátorságáért és elszántságáért kü-
lön jutalomban részesítettem. Nyugodt hangon állí-
totta, hogy az egész idő alatt cl volt tökélve, hogy
meg nem fordul, hanem megbízásában eljár, még ha
életébe is kerülne. Már amióta a vad tevét megölte,
tekintélye nagyon emelkedett; ezentúl pedig mindig
bálírnak, azaz hősnek nevezték. Ily emberekre kell
szert tenni; de igaz, hogy a mozlimek közt csak gyé-
ren vannak.

Hosszú bolyongásunk végéhez közeledtünk. Utolsó
szakasza az összevissza kuszáit körülmények szöve-
vénye volt; de sebaj ! hiszen minden szerencsés mó-
don szépen megoldódott! Szerencse csillagom most
sem hagyott cserben s szétforgácsolt karavánomért
való aggódásom is fölöslegesnek bizonyult.

Két kellemes napot töltöttünk a víz partján ; a
három ló bőven hozott élelmiszert s még teát és do-
hányt is. De legtöbbet mégis a posta ért; alig bir-
tam tőle megválni, hogy csillagászati megfigyeléseket
végezzek. Minden, amit a postából megtudtam, új
volt előttem; és csodálatos, hogy a khinai boxerláza-
dásról egy stockholmi levélből értesültem. A külügyi
miniszter figyelmeztetett reá s lehet, hogy szerencse
volt rám nézve, hogy nem mentem el Szocsoizba,
bár egész közel voltam már hozzá.

Március 25-ikén KFIODAI KULLU és TOKTA AHUN
visszafelé indultak; különös, hogy csak három kilo-
méternyire voltunk egymástól s emberemnek mégis
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öt napra volt szüksége, hogy oda eljusson. Ennek
oka azokban a hatalmas vízerekben rejlett, melyeket
a Kara-kosun éjszak felé küldött. Hogy tanyájukra
eljussanak, vagy meg kellett kerülni a tavakat, vagy
pedig rajtuk átkelni. A segítő expedíció azt tette,
TOKTA AHUN és KIIODAI KULLU az utóbbit akarták meg-
kísérelni. Nem vittek magukkal élelmiszert, gyalog-
mentek s végre átúsztak a széles folyamokat. Nekik
azért kellett előre sietniök, hogy a kum-csappganí
halászokat tanyájukon marasztalják.

Másnap mi is útnak indultunk éjszaki irányban;
többnyire a lovasok nyomait követtük, de ezek itt-
ott már víz alatt voltak, oly gyorsan nyomult a tó
éjszak felé. A Kara-kosunnak ez az éjszaki kiágazása
részben a 7'tír/m-medcnce vízrajzi viszonyain alapul-
hat. Keleti Turkesztán összes folyói az elmúlt nyá-
ron és ősszel rendkívül vízdúsak voltak, ami való-
színűleg a körülfekvő hegyek nagy havazásától eredt.
Ezek pedig a légnyomás eloszlásában és a monszu-
nok előnyomulásában találtak magyarázatot. Ha a
hozzáfolyás nagyobb, a 7'cmm-rendszer szélső tavai is
nagyobb mértékben dagadnak meg.

Néhány magányos tamarix s egy-két elszáradt
nyárfa mellett, ahol FAISZULLAH karavánjának nyomait
jól felismertük, tanyát ütöttünk. FAISZULLAH is bele-
ment épen úgy, mint mi, ebbe az utálatos egér-
fogóba s visszafordult, hogy e kóbor tavat éjszak-
kelet felől megkerülje.

A talaj fárasztó volt s másnap sem javult. Az
agyaghátak s a köztük tátongó barázdák következe-
tesen éjszakkelet felé csapnak s nekünk valamennyin
át kellett kelnünk. Az új tó kiágazásai, miként az
ujjak, ugyanabba az irányba mutatnak. Minden ég-
.táj felé kell mennünk, hogy kikerülhessük és csak
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ha a legszélsőkön is túl vagyunk, tarthatunk nyu-
gat vagy délnyugat felé. Eközben azonban már fele
utat megtettük Lou-lan felé. Ha a víznek ezidei el-
oszlását előre ismerem, a lejtmérést a felére redu-
kálhattam volna.

Később kedvezőbb talajviszonyok közé kerültem ;
a szél barázdái délnyugat felé tartottak s mi hosszú
távolságra követhettük FAISZULLAH karavánjának nyo-
mait. Ha kételkedtünk volna, hogy ez tényleg FAI-
SZULLAH karavánja volt, hát most «eleven» bizonyí-
tékra akadtunk. Megtaláltuk azt a barna lovat, me
lyet előbb SAGDUH lovagolt; az állat döglött volt,
belei félre voltak dobva, de a jobb húsrészeket ki-
szedték és elvitték, bizonyára fogytán volt az ele-
ségük.

A tó egyik ágának kopár partjain megállapodtunk ;
különös látvány volt, amint a víz éjszakkelet felé
áramlott, azaz kiágazásai ebben az irányban mind
nagyobbra nőttek, míg délnyugat felől folyton friss
víz ömlött beléje. Nyilvánvaló, hogy itt a lejtmére-
zett vonal éjszaki depressziója előtt állunk s a siva-
tag éjszaki és déli medencéje közötti gyenge emel-
kedés, melyet nivelláltunk, itt hiányzott vagy héza-
gos volt.

28-ikán érdekes megfigyelést tettünk. Egy kis
tócsa képződött itt, mióta CSERNOFF hét'nappal előbb
vázlatot készített a vidékről; a tócsa azóta leszűrő-
dött s a talajából bugyborékoló víz táplálja. Felülete
mely mintegy 50,000 négyszögméter, a forró kazán
felszínéhez hasonlít, melyben a víz forrva bugyboré-
kol. A felszálló forrásvíz légbuborékokat hoz magá-
val, melyek minden tűzhely körül habbuborékokat
képeznek. A víz néha deciméternyire dudorodik s
csobog, mintha nagy halak a farkukkal csapdosn^k.
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A víz fajsúlya l -0036 volt s mivel sótartalma
kisebb volt a-rendesnél, szinte édesnek ízleltük. Né-
hány kannával estére merítettünk is belőle. Hogy
minél frissebbet kapjunk, Kocsuivkal a tócsa közepé-
ből meríttettem, de abban a pillanatban már el is
tűnt. Valami elrejtett jardangra bukkant s belekerült
a mély vízbe. Mivel már megázott, megparancsoltam,
hogy ússzon át a tócsán és mérje meg a mélységét.
A legnagyobb mélység 2'22 méter volt, — s ez a kis
tó egy hét alatt képződött.

Rövid itt időzésünk alatt láttuk, hogyan terjed a
víz minden irányban; a barázdák megteltek vízzel s
a mélyebb részek víz alá kerültek. Meddig vándorol
ez a kóbor tó ez évben? Eljut-e a Lop-nor régi me-
dencéjéig?

Tovább haladtunk nyugat, délkelet és kelet felé,
megkerülve a tavat, mely körül a szegény KHODAI
KULLU élelem nélkül bolyongott. Megtaláltuk azt a
pontot is, ahol FAISZULLAH a partot elhagyta és a ho-
moksivatag felé fordult. Ez a vállalkozás oly aggasztó-
nak látszott, hogy megbíztam SAGDURTÍ, kövesse a
nyomot, merre fordul. Tíz kilométernyi út után meg-
győződött róla, hogy a karaván újra felvette a dél-
nyugati irányt. Ha a tó partját el nem hagyja, egy
nap alatt eléri vala a segítő karavánt.

Néhány üres konzervdoboz jelezte azt a helyet,
ahol a múlt évben az első sós tócsa partján tanyáz-
tunk ; a keskeny ág, melyet akkor a Sirge-csapp-
ganlól eredőnek tartottam s melyen könnyen átgázol-
hattunk, most annyira megdagadt, hogy mindenestől
könnyen belefulladhattunk volna.

Utolsó napi utunk TOKTA AHUN tanyahelyére ve-
zetett, ahol őt és KHODAI KuLLut a legszebb nyuga-
lomban találtuk. Végre eljutottunk tehát erre a rég
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óhajtott, helyre, de itt csalódás várt reánk. A kum-
csappganiak, abban a hitben, hogy a Kara-kosuní
dél felől fogjuk megkerülni, mind hazatértek, sze-
rencsére azonban hátrahagytak két csónakot, eleség
pedig bőven volt. TOKTA Anuxt azonban lóháton Kum-
csappganba. küldtem, hogy gondoskodjék friss halról.

A következő napokat arra használtam fel, hogy
a víz mennyiségét mérjem. Két csónakot összekötve,
CSERNOFF és KHODAI KULLU társaságában bejártam a
tavat. KHODAI KULLU és TOKTA AHUN hat nap előtt
íiyolc nagy folyáson úsztak át, de én csak hatot bir-
tam mérni, melyek együttesen 32 köbméter vizet
szállítottak másodpercenként. Ez az érték azonban
alul lesz a tényleges vízmennyiségen, mivel a nád
közt is sok víz folyik el, melyet mérni nem birtam.
Annyit láttunk, hogy most óriási víztömegek tódul-
nak éjszak felé. Három millió köbméter víz naponta
tekintélyes tavat alkothat ezen a végtelen síkságon ;
a legerősebb ágban 0.55 méter másodpercnyi sebes-
séggel folyt a víz.

Talán különös, hogy a víz csak néhány napi
járásra haladt éjszakkelet felé; de figyelembe kell
vennünk, hogy a száraz talaj óriási vízmennyiséget
szí magába, mielőtt a víz biztosabb alapon továbl>
nyomul.

A kóbor tavak vidékét most eléggé ismertem ;
megtaláltam a hajdani tó partján állott falukat s
gyűjtöttem természetrajzi bizonyítékokat, melyek egy
hajdani tó létezését igazolták ; a lejtmérés kimutatta,
hogy a sivatag éjszaki részében létezik egy depresszió,
végül pedig saját szememmel láttam, miként tódul a
Víz régi medre felé, még pedig oly gyorsasággal,
hogy gondosan meg kellett állapítanunk, a víztől mily
távolságra állíthatjuk fel sátrainkat.
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A Kara-kosun az utolsó évtizedek alatt vagy PHZSE-
VÁLSZKIJ ideje óta kiszáradásnak indult. De meg va-
gyok róla győződve, hogy évek múlva ugyanazon a
helyen fogjuk megtalálni, ahol a khinaiak szerint
valamikor létezett s ahol, miként RICHTIIOFEN oly éles
elmével kimutatta, tényleg lennie kellett. Azon nem
lehet csodálkozni, hogy a sivatagban, mely méréseim
szerint majdnem teljesen vízszintes, ilyen viszonyok
uralkodnak. A Kara-kosun tó, mely most hosszú
ideig a sivatag déli részében feküdt, iszap, futóhomok,
és rothadó növényi anyagok felhalmozódása követ-
keztében ellaposodik, míg a szelek a sivatagnak éj-
szaki, kiszáradt térségét erodálják és ezáltal mindig
mélyebbre vájják. Ilyen, tisztán mechanikai és helyi
athmoszférikus erőtörvények okozta szintváltozások
iránt a tó, mely a Tárim rendszerének végső víz-
tartóját képezi, nagyon érzékeny. Fizikai szükséges-
ség eredményezi, hogy a víz úgyszólván túlfolyik és
viszonylag alacsonyabb depressziókat keres fel. A nö-
vényzet és az állatvilág, úgyszintén a halásznépesség
az ő szellős gunyhóival vele megy a vízzel, míg a
régi meder kiszárad. A jövőben ugyanaz a jelenség
ismétlődik fordított rendben, de ugyanazon törvények
ereje alatt. Csak akkor lehet majd az időtartam hosz-
szát megállapítani. Annyit már most is biztosan tu-
dunk, hogy 265-ben Kr. u. JÜAN TI császár uralko-
dásának utolsó évében, a Lop-nor a sivatag éjszaki
részében feküdt.

Április másodikán elénk jöttek NIÁSZ BAKI bég,
NUMET bég és az öreg MOLLAH és jelentették, hogy
PAISZULLAH az egész karavánnal szerencsésen megér-
kezett. Az Ak-höll partján bevártuk a megrendelt
csónakokat, melyeken a Tárimon feleveztünk. Késő
éjjel elértük régi csillagászati telepünket, ahol ku-
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tyáink heves ugatással fogadtak, mely azonban né-
hány pillanat múlva örömüvöltéssé változott át.

Másnap reggel megmértem a folyó vízbőségét,
mely most 156'2 köbméter volt, a legnagyobb tömeg,
amit egyáltaljában a Tárim medencéjében találtam.

FAISZULLAH részletesen beszámolt élményeiről és
tapasztalatairól; tizenhét napig volt útban és több
váratlan vízrajzi felfedezést is tett.

Este tíz órakor kitört a «fekete fergeteg» és elsö-
pört mindent, ami nem volt megerősítve. Az egész
vidék elmerült a sötét, zúgó viharban s a hold,
mely előbb gyönyörűen világított, fakó koronggá
változott. Jurtámban csak akkor gyújthattam lámpát,
mikor friss nemez takarókat terítettünk reá és minden
rést gondosan betömtünk. A kozákok, kik Kum~
csappgan mellett méréseket eszközöltek, a fröccsenő
víztől átáztatva csak éjfélkor tértek haza.

A Tárim és Lop-nor vidékére vonatkozó összes
terveimet megvalósítottam tehát s immár vágytam
Tibetbe. De Abdall vendégszerető gunyhóit nem
hagyhattam el anélkül, hogy búcsúzóul még egy első
rendű kara-buránt ne kapjak. Ez pedig makacs volt;
negyvenegy óráig dühöngött s midőn végre elállt, a
levegő finom, sűrű porral volt telítve. Az egyetlen
hasznos dolog, amit itt művelhettünk, az volt, hogy
három pompás tevét vásároltunk. Tevéink száma
ezzel 17-rc emelkedett.

Három unalmas és megint viharos nap után fő-
hadiszállásunkra, Csarklikba érkeztünk. Midőn ott
április 8-án bevonultunk, a lovasoknak egész nagy
raja kísért szerájunkba.

HATODIK FEJEZET.

Iszlám bej sorsa.

SIVATAG SZÉLÉN fekvő kis városban csinos
szerájban laktunk, mely közel volt a khinai
jamenhez. Az utcáról tágas udvar nyilt, mely-

ben lovaink és öszvéreink részére istállók állottak.
Az udvar túlsó oldalára szolgált a mozlimok nagy
szobája, melyet a kozákok szobájával folyosó kötött
össze. A ház mögött tágas kert terült el, melynek
szeder-, fűz- és nyárfái között állítottuk fel jurtámat.
A szeráj kapui előtt és a kertben éjjel őrök álltak.
Csöndes lakásomat Jolldas és Jollbars (tigris) osz-
totta meg, az a nagy fekete kutya, melylyel egyszer
a vadkan Jangiköllben oly csúnyán elbánt. Jollbars
nem tűrt maga körül idegent, csak hozzám volt oly
szelíd, mint a bárány.

Egy gyönyörű szarvas, a csarkliki kormányzó,
DSAN TALOI ajándéka, volt a kertben egy fához kötve ;
szelíd volt, mint a kutya s kezemből ette a kenye-
ret, midőn a kertben órák hosszat velem együtt volt.
Fiatalon fogták be s nagy barna szeme nem tekintett
már búsan az erdők csendes rejtekei felé, melyeket
már alig ismert.
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Az első napokban abban a lámlásszékben heve-
resztem, melyet ISZLÁM a lemirliki barlangokban ké-
szített ; ezt az időt hatalmas postám elintézésére for-
dítottam, melyet JAKUB dsigit Kasgárbó\ hozott. Elő-
ször természetesen szülőim leveleit olvastam, azután
egész garmadával következtek svéd újságok s végre
néhány új könyv kedvelt íróimtól, SZELMA LAGERLÖF-
tŐl és KlPLINGtŐl.

Esténkint fényképfelvételeimet fejlesztettem; az
utolsó négy hónapban felveti képeimet kivétel nél-
kül előhívtam s örömmel láttam, hogy mind jól sike-
rültek. Ebben a munkában SZIHKIN megbecsülhetetlen
segítőtársam volt; a sötét kamarát kitűnően kezelte
és a lemezeket con arnorc másolta. Ugyanő gondos-
kodott a meteorológiai megfigyelésekről is, míg CSER-
NOFF a karavánra és a háztartásra vonatkozó ügyeket
intézte, CSERDON pedig a komornyik szerepét töl-
tötte be.

Tulajdonképeni pihenőről tehát alig lehetett szó,
mert kora reggeltől késő estig dolgoztam, hogy elő-
készüljek úti programmom legnehezebb pontjára, a
Tibetbe való indulásra. Tervem ugyanis az volt, hogy
mongolnak öltözve, Lhászába jussak el. Szükségem
volt tehát teljes mongol felszerelésre: ruhákra, kü-
lönféle eszközökre, lószerszámra, ládákra stb., szóval
mindenre, amire a szent városba zarándokló mon-
goloknak szükségük lehet. Ennek a beszerzését SAG-
DURra bíztam, ki embereim közül egyedül volt be-
avatva terveimbe. E célból Kara-sárba kellett mennie,
de mivel ez az út egy hónapot vett igénybe, CSER-
DONt adtam melléje kísérőül.

A napok gyorsan teltek el, mivel minden napra
bőven jutott munka. Azzal vigasztalódtam, hogy most
még korai volna a hegységbe menni; még itt lenn
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is csak most ébredezett a természet, a hegységben
pedig hat hét előtt nem hajt ki a fű. Állataink ez-
alatt pihentek és erőt gyűjtöttek későbbi megerőlte-
tésekre ; karnist és kukoricát bőségesen ettek és szol-
gáik kifogástalanul gondoskodtak róluk. TURDU bej
volt a levegazda s igazán szívén viselte sorsukat.
ISZLÁM bej Csarklikban húsz új tevét vásárolt s mikor
útnak indultunk, 39 tevénk voll, köztük három (iatal.
Az egyik május 6-án szülelett s alig birt még remegő
lábain állni, mikor körülölte már az utazás előkészü-
letei megindultak. Néhány nap múlva azonban vígan
ugrándozoll az udvaron s mindenki megszerelte a
fiatal állatot:

A megnagyobbodott karaván eltartása meglehető-
sen sokba került; az új szolgákat élelmezni kellett
és bérelőlcget is kívántak. Naponta legalább egy
juhol öltünk le s tömérdek rizs, kenyér és tojás fo-
gyott el. Másrészt azonban nagy előny volt, hogy
ember és állat jól táplálkozhatott, mielőtt a nagy útra
elindulna.

ISZLÁM bej már Csarlilikba való visszatérésemkor
beszerzett tíz havi utazásra való eleségel egész ka-
ravánom részére: rizst, lisztéi és talkánl (pirított
liszt, mely vízzel keverve levesül szolgál). Később
egész juhnyájat akartam vásárolni, azontúl pedig re-
méltem, hogy a vadászat is bőven el fog látni friss
hússal. A magam részére voll néhány száz konzerv-
dobozom, melyeket SZAICZEFF ezredes Ősből beszer-
zett, de ezeket nemsokára annyira meguntam, hogy
legnagyobb részüket a kozákoknak adtam. De a be-
csmáll gyümölcs, főzelék és leves az egész időn ál
élvezhető maradt.

Tevéim és lovaim részére zsákokban nagy készlet
tengerivel láttam el magamai; csak az volt a kér-
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dés, hogyan szállítsuk ezt a nehéz rakományt. Arra
gondoltam, hogy erre a célra szamarakat vásároljak,
Csar/í/í'/tban csak 10 szer (36 korona) volt a szamár
ára, de annyi szamárhoz legalább egy fél tucat hajt-
sár is kellett volna s ha szamaraim elpusztulnak, a
hajlsárok nyakamon maradnak s eleségünket erősen
fogyasztják. Ezért arra határoztam el magamat, hogy
70 szamarat két hónapra kibérlek. Darabja ugyan
havonkint öt szerbe (18 K) került s így nem taka-
rítottam meg semmit, de legalább nem kellett a szállí-
tásról gondoskodnom s a hajtsárok dolga volt, ho-
gyan kerülnek Csarkliliha vissza. Az üzletet a buk-
harai DOVLET karavánbasival kötöttem meg, aki ki-
tűnően bevált, de kevés hasznát látta, mivel szama-
rainak legnagyobb része elpusztult.

Április 28-án megérkezett régi szolgám MOLLÁH SAH,
(Cseresebből), kit az útra magammal akartam vinni,
mivel LiTTLEDALet is elkísérte a Tengri-norhoz és
Ladákba és így jobban ismerte az országot, mint
bárki más.

Tömérdek ember jelentkezett, aki el akart kísérni;
de táborkarom már ki volt választva s nem akartam
túlságos sok embert magammal vinni. Ellenkezőleg
azt hittem, hogy az Árka-tagról néhány embert vissza
fogok küldeni, ha karavánom rendben halad és az
állatok terhüket már megszokták. Az elhunyt ALDAT
atyját, ki felkeresett, megajándékoztam. DSAN TALOI,
a csarkliki ambán, hivatalos úton van, de kis, hat
éves fiacskája látogatott meg jurtámban. Beszédében
mindig felismertem azt a finom és elegáns hangot,
melyen előkelő khinaiak társalognak. Édességet, képes
újságokat és mindenféle apróságot ajándékoztam a kis
fiúnak, aki ennek roppantul megörült s gyümölcscsel
vagy lovaim részére friss lóherével viszonozta aján-
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dekáimat. Május elején meghalt himlőben s szegény
atyja egy nappal elkésve érkezett a kis fiú beteg-

Az idő pompás, de majdnem folyton szeles volt,
minek folytán a meleg nem bántott; május elsején
azonban már az árnyékbari is +32-7°. fok volt a hő-
mérséklet s a tiszta levegőben hivogatólag integettek
az Asztin-tag hómezői, melyek utóbb karavánom na-
gyobb részének vesztét okozták.

De az idő múlt s indulásom küszöbön állott. Az
egész podgyászt zsákokba és ládákba csomagoltuk.
Midőn április 23-ikán a kész teverakományokat meg-
láttam, szinte hüledeztem a nagy tömegtől, de TURDU
bej arról biztosított, hogy a málha nem túlságosan
nehéz és egyébként is napról-napra veszít súlyából.
A málnából különben már megérkezésemkor kivá-
lasztottam mindazt, amit nélkülözhettem, így kőzet-
próbáimat, a csontvázakat, növényeket és a lou-lani
régészeti leleteket. Mindez nyolc teve málnájával
ért fel; de kivel küldjem ezt PETROVSZKU főkon-
zulhoz Kasgárh'^ Khinaiakra bízzam ezt a becses
rakományt? Nem, ezt nem mertem megtenni. Már
KHALMETnek, a korlai akszakálnak akartam írni, midőn
a kérdés nagyon egyszerű, de épen olyan váratlan
megoldást nyert. ISZLÁM bej ugyanis egy este, midőn
egyedül voltam sátramban, felkeresett és arra kért,
hadd vinné ő a gyűjteményeket Kasgárba. Meglepőd-
tem, hogy épen most akar elhagyni, amikor a leg-
nagyobb nehézségek és veszélyek elé megyek, de ő
azzal érvelt, hogy már öreg és fáradt s attól tart,
hogy nem lesz képes igényeimet kielégíteni. Fájt
ugyan, hogy tőle el kell válnom, de észrevettem,
hogy a kozákokat nem szívelheti s a mozlimokkal,
kik között ugyan példás fegyelmet tartott, nagyon
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rosszul bánik. Sokat köszönhettem . ISZLÁM bejnek s
hozzá való bizalmamnak most is akartam kifejezést
adni. Rábíztam tehát, hogy gyűjteményeimet két hó-
nap alatt Korla, Kucsar és Akszu érintésével Kas-
gárb'A szállítsa, Koriáig teveháton, azután arbákon
(szekereken) s mindenhová ajánló leveleket is adtam
neki. Hátralevő bérét, mely 300 rubelre rúgott, aranyr
bán f izettem ki, azonkívül a szállítás költségeit és
saját személyes üli költségeit meg akartam neki té-
ríteni. Kasgárból Osba kellett mennie, onnan azon-
ban öt hónap múlva Kasgárbn visszatérnie, ahol
olyan megbízást fog nyerni, mely felől PETROVSZKIJ
főkonznl majd annak idején értesíteni fogja. Arról
volt ugyanis szó, hogy egy nagyobb pénzösszeget és
postámat, mely bizonyára igen nagy lesz, Ladákba
szállítsa. Ez a bizalom hízelgett neki s mindkettőnk-
kel elfelejtette a válás keserűségét. Kísérőül melléje
adlam az öreg FAISZULLÁIIÍ, ki fáradt volt és félt a
hegyi levegőtől; az öreg két évig hűségesen szolgál!
engem s ezért külön jutalmat és paripát adtam neki
búcsúzóul. A többiek ráakarták beszélni, hogy tart-
son velük továbbra is, mivel nagyrabecsülték, ezzel
szemben ISZLÁM távozása az egész karavánban meg-
elégedést keltett.

Május 5-ikén tehát ISZLÁM bej és FAISZULLAH nyolc
tevével, három lóval s néhány felfogadott szolgával
útra keltek. Az utolsó év alatt csak ritkán láttam
ISZLÁMOD mert ő mindig a főhadiszálláson maradt,
míg én utazásaimat tettem. Senki sem panaszkodott
fölötte, de most, hogy eltávozott, csakhamar szembe-
ötlőit á különbség; a hangulat vidámabbá és kedé-
lyesebbé vált s mindenki megelégedéssel és örömmel
végezte munkáját.

ISZLÁM hatalmas postát vitt magával; szüleimnek

79

216 oldalas levelet — egész könyvet—írtam s azon-
kívül kimerítő levelekben értesítettem OSZKÁR királyt
és az orosz cárt utazásom eredményeiről. Számos jó
barátomnak is írtam, különösen NORDENSKIÖLD ADOLF-
nak ; levelemet halála előtt néhány nappal kapta meg.
Egyike volt azon barátaimnak, kiktől csak a halál
választhat el. Egy fontos levelem, melynek tovább-
juttatására MACARTNEY urat kértem fel Kasgárbw,
GURZON lordnak, India alkirályának szólt. Arról érte-
sítettem, hogy az év végén valószínűleg Lehbe (La-
dákban) fogok érkezni s arra kértem, hogy ott 3000
rúpiát vehessek fel. Mégemlítettem annak lehetősé-
gét is, hogy esetleg Indiát is felkeresem s ez esetre
azt kértem, hogy oda egyik kozákomat is magammal
vihessem.

jLt Az út, melyet Tibet felé követni szándékoztam, a
Csarldik-szu keskeny völgyén vezet fel s ezt előttem
európai ember még nem járta be. Ezen úton azon-
ban teve nem képes járni s ló is csak nagy ügygyel-
bajjal. Úgy intézkedtem tehát, hogy a nehéz kara-
ván CSERNOFF, CSERDON és TURDU bej vezetésével Tatl-
lik-bulak és Bag-tokai érintésével az alsó Kum-köll
nyugati partjához menjen, ahová én csak kicsi kísé-
rettel a rövidebb, de nehezebb völgyi úton akartam
eljutni.

Május 8-ikán útra készen állottunk. Nyolcvan
nagy málharakomány került az állatok hátára; ha-
talmas karaván volt, a legnagyobb, melyet eddig is-
meretlen sors felé vezettem, s a legnagyobb, melylyel
európai ember valaha Tibetbe behatolt. Több csoport
indult útnak: először a ládák, azután embereim hol-
mija, a sátrak és a ladik, végre a különböző eleség-
karavánok, mindegyik külön-külön vezetővel.

Mennyivel könnyebb a tengerjáró utazók vagy
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azon expedíciók sorsa, melyek parthoz közel járnak !
Gyűjteményeiket csak be kell hajózniok; de Ázsia
közepén minden tárgyat, melyet az utazás elején
szerzünk, ezer meg ezer kilométernyire kell a leg-
kedvezőtlenebb viszonyok között lóháton vagy tevén
cipelni s a nagy terheket esténként és reggelenként
fel- és le kell rakni. Csak a DALAI LÁMA előzékeny-
ségének köszönhetem, hogy utolsó utazásomon szer-
zett gyűjteményeimet általában hazahozhattam.

Eddig a nagy mongol jurtában laktam, de ezt
most a karaván vitte magával, míg én kis jurtába
költöztem, mely csak egy faabroncsból, húsz lécből
s néhány fehér nemeztakaróból állott. Ladákig ez
volt a lakásom. Midőn az átköltözés megtörtént, utá-
latos nagy skorpiót találtunk egy láda alatt, mely az
egész idő alatt lakótársam lehetett a jurtában, de
csodálatos módon sohasem bántott. Egyik embere-
met azonban, midőn a lovaknak abrakot adott, meg-
szúrta a skorpió s néhány napig feküdnie kellett,
mielőtt a fájdalmai megszűntek.

Karavánom tehát útra kelt. Két fiatal teve sza-
badon szaladt anyjuk mellett, a legfiatalabbot pedig,
mely csak néhány napos volt, takarókba burkolva
két láda közé helyeztük régi lovagló tevém hátára.
Anyja mögötte ment s nyugtalanul bőgött, mig bor-
ját kényelmes helyén felfedezte. Lovaink a hosszú

elvadultak, künn az országútontétlenségben félig
rettenetes zenebonát rögtönöztek s levetve málháju-
kat, össze-vissza száguldottak. Szerencsére csak ele-
séges zsákok voltak rajtuk, melyekben ez a bánás-
mód nem tehetett kárt.

Nagyszerű látvány volt, mikor ez a hatalmas me-
net a csöngők szava, kiabálás, ordítozás, bőgés és
nyerítés közben a szerájt elhagyta. Állataink közül

íirl
I S / L Á M Bl íJ .



81

csak kevés látta viszont a zöldelő kerteket és biztos
istállókat. Mily gazdag voltam most e pompa birto-
kában ; mily hathatósnak láttam mindezt, melylyel,
ha jól tudok vele bánni, Tibet nagy részét a tudo-
mánynak meghódíthatom ! És mégis elborult a szí-
vem, mikor azt a tarka, életvidor menetet láttam.
Soha a tevék csöngői oly annyira temetésre, — sőt,
a temetések hosszú sorára nem szóltak, mint most!
Sejtettem, hogy ez az út állataim legnagyobb részére
a halál útja leend, oly út, mely könyekbe kerül és
hogy térképem útvonala nem véletlenségből lesz ve-
ressel kifestve, — mert vérbe került !

Mily szegényessé és nyomorúságossá vált e pom-
pás karaván az év végéig, mennyire megfogyott
számban és erőben ! Csak egy ötöde állottá ki a pró-
bát. Egy pár emberem is meghalt, a többiek pedig
s közöttük magam is, erőtlenek s kimerültek valánk,
mikor Tibeten átvonultunk. A legnehezebb, legfá-
rasztóbb út volt ez, melyet valaha megtettem. Nem
egyszer közelebb voltam a halálhoz, mint amikor
1895-ben a Tákla-Makán sivatagban majdnem szom-
ján haltam; de akkor, a sivatagban, csak néhány
hétig tartott a kínszenvedés, míg Tibetben, mihelyt
megkezdődtek az igazi nehézségek, a szenvedés a
napirendhez tartozott. Inkább tízszer mennék még
keresztül a Tákla-makánon, minthogy még egy ilyen
utat tegyek Tibetben !

CSEHNOFF volt a lovak főparancsnoka s határozott
utasítások szerint haladt. TURDU bej volt a tevekara-
ván feje. Először Abdallba. kellett menniök s azután
az ismert úton a hegység felé tartaniuk. Abdallh&n.
50 birkát kellett venniök s CSERDONÍ bevárniok, ki
Kara-sár felől útban volt. Magukkal vitték a szarvast
is, mely a tevéket a kutya hűségével követte. Velük

Ázsia szivében. II. 6
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volt hét kutya is, köztük Malenki és Malcsik, melyek
a Góbi sivatagon is velem voltak. Útjuk szerencsés
volt s egy hónap múlva újra találkoztunk velük a
Kum-köll partjain.

Szerájunk tehát üres és puszta lett, az udvar s
az istállók üresek voltak s elhagyatottaknak éreztük
magunkat. SZIRKIN volt most komornyikom és Li
LŐJE szakácsom. MOLLÁH SAH látta el lovainkat. Ezen
a három emberen kívül csak Jolldas volt velem, hű
kutyám, ki jurtámból sohasem távozott.

Most már csak a szamárkaraván volt hátra, mely-
nek Ovrasz-száj és Kara-csokka érintésével kellett
mennie, hogy Bag-tokai mellett a nagy karavánhoz
csatlakozzék. Május 13-ikán az öreg DOVLET karaván-
basi útnak indította a tengerivel megrakott 70 sza-
marat és tiz hajtsárt. Karavánomnak ez a része is,
a tulajdonképeni ccvonab, útra kelt tehát.

Seregem tehát most jobban volt szétdarabolva,
mint valaha. Én magam Csarklikban voltam, a ka-
raván Abdall felé haladt, a szamarak az Asztin-tag-
nak tartottak, SAGDUR még nem tért vissza Kara-
sárból, ISZLÁM bej pedig a legnagyobb nyári, hőség-
ben Kasgár felé vonult. Olyan voltam, mint a had-
vezér, kinek a műveletek minden ágát kezében kell
tartania; úgy kellett esapataimmal operálnom, hogy
minden összevágjon; s számításaim idején be is
váltak.

Május 14-ikén Lop faluból egy ember érkezett
meg, aki jó híreket hozott SAGDURTOI, de egyúttal
azt is jelentette, hogy lovai nagyon kifáradtak, miért
is SZIRKIN három friss lóval elébe sietett; de még
mielőtt elindulhatott, megérkezett már SAGDUR kis
karavánja. A burjátokra vonatkozó minden aggo-
dalmam alaptalan volt tehát; CSERDON parancsomat

83

Cseggelik-ujban megkapta és csónakon Abdüllba
sietett,

SAGDUR a rábízott feladatot természetesen kitűnően
megoldotta; teljes mongol felszerelést hozott magá-
val zarándokútunkra, azonkívül egy valódi lámát is,
a 27 éves SERER lámát, ki Urgúból való volt, de
egy kara-sári templomhoz tartozott. A láma vörös
papi köntöst hordott, mely azonban inkább háló-
köntöshez hasonlított; fején kerek khinai sapka ült.
Nagyon barátságosan fogadtam, hogy kezdettől fogva
megszokjék nálunk; rögtön hozzá is fogtam berozs-
dásodott mongol nyelvismereteim felfrissítéséhez s
néhány hét múlva már elég folyékonyán tudtam vele
beszélni. Érdekes ember volt; hozzám már néhány
nap múlva nagy bizalmat tanúsított s ha valami szí-
vét nyomta, mindig hozzám fordult. Kész volt értem
életét is feláldozni és valóban csoda, hogy miattam
el nem veszítette.

SAGDUR még két ismerőst hozott magával; az
egyik ÖRDEK volt, aki a lou-lani templomot felfedezte,
a másik KHALMET akszakál Korláböl. Érdekes és kü-
lönös négyes volt, amely most szerájunk lakosságát
gyarapította s a hangulat mind élénkebbé vált. Négy
vendégünk mindegyikének elő kellett adnia, ami a
szívét nyomta. Először SAGDUR tett jelentést meg-
bízásáról, beterjesztette számadását s átadta a fen-
maradt pénzösszeget. Körülbelül a felét visszahozta,
más ázsiai egyszerűen zsebrevágta volna, de SAGDUR
becsületes és tisztességes ember volt, ki a lopás gon-
dolatától is irtózott.

ÖRDEK egészséges és jókedvű volt és kérve kért,
hogy vigyem magammal, akárhová és akármilyen
feltételekkel. Midőn a múlt évben elbocsáttatását
kérte, gonosz betegséget adott okul; most arról biz-

I
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tosított, hogy akkor hazudott s igazi okul azt val-
lotta, hogy ISZLÁM halállal fenyegette, ha Temirlik-
ben mutatkozni merne.

Most, hogy ISZLÁM eltávozott, feje fölött beborult
az ég. ÖRDEKet a régi feltételek alatt felfogadtam és
a szamarak után küldtem, hogy azokkal a Kum-kőll-
hez menjen.

A láma az elmúlt télen Lhászáha zarándokolt,
ahol több kolostorban a szent könyveket tanulmá-
nyozta. Visszatérőben egy kara-sári láma utazott vele
s Cájdámban KOZLOFF expedícióját látta. Egész uta-
mon ez volt az egyetlen hír, melyet orosz barátom-
ról hallottam.

SEREB láma rögtön kész lett volna, hogy a bur-
ját kozákokat Lhászába kísérje s annyi szépet meséli
nekik a városról, hogy SAGDUR égett a vágytól, hogy
Lhászát láthassa. De a láma bizalmatlankodott s az l
kérdezte, hogy «orosz ember* is akar-e velük menni,
mert ezen esetben nem foglalkozhatnék a dologgal,
mivel ez életébe kerülne. SAGDUR erőskötlött, hogy
orosz nem megy velük. A láma erre kijelentette,
hogy mindenüvé elkísér, — csak Lhászába nem; az
egész időn beéri két jamba (376 korona) bérrel. Az-
után sokat mesélt a szent városról s kijelentette,
hogy Lhászátói tíz napi járásra már lovasok és ha-
tárőrök megállítják a karavánt és minden egyes utast
alaposan megmotoznak. Csak ha útlevelüket Lhá-
.szcíban helybenhagyták, folytathatják útjukat. Az a
nagy mongol karaván, mely az előző évben temirliki
tanyahelyünk mellett elvonult, tíz napig vesztegelt
ott, mivel megtudták, hogy karavánunk a Cájdám-
mongolok földjének határán tanyáz s attól tartottak,
hogy valami illetéktelen egyén akar vele beosonni.

Most KHALMET akszakálra került a sor. Először
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azt kérdeztem, akar-e nekem nagy szolgálatot tenni,
mire természetesen igennel felelt. Arra kértem, adjon
nekem kölcsön tíz jamba ezüstöt (az ezüst akkori
értéke szerint mintegy 1500 K). Csakhamar meg is
hozta a pénzt, mely nélkül déli Tibetben kellemetlen
helyzetbe kerültem volna. Azután levelet diktáltam
neki PETROVSZKIJ főkonzul részére, melyet ő török
nyelven leirt; ez a levél, melyet aláírtam, váltóul szol-
gált a felvett összeg fejében, s a váltót kellő időben
ki is fizették.

Május 15-ikén akartam indulni, de a rossz idő
visszatartott; a nagy eső és az ég zengése kellő hát-
terül szolgált ahhoz a szomorú meglepetéshez, mely-
ben este részem volt. Szegény ISZLÁM bej feje fölé
újabb felhők tornyosultak !

KHALMET akszakál arról panaszkodott, hogy ISZ-
LÁM Kor Iában 27 szert (== 102 K) vett tőle kölcsön
s mikor pénzét visszakérte, kigúnyolta és kiszidta.
Hozzátette, hogy gyanúja van, hogy ISZLÁM engem
is meglopott. Fel nem bírtam fogni, mit akar ezzel
mondani. ISZLÁM bej engem meglopott volna? Nem,
ez lehetetlen ! Ő, aki öt évig osztotta meg sorsomat,
ki a sivatagban velem majdnem elpusztult és bizal-
mamnak s vonzalmamnak annyi jelét élvezte, aki
annyi ajándékot és mindenkinél magasabb bért ka-
pott, aki végül a hűség és becsületesség rendjelét
hordta mellén, ő engem meglopott volna?

De amint óvatosan puhatolózni kezdtem, már is
napfényre került mindenféle. SAGDUR látta ISZLÁM
bejt, amint Temirlikhen 165 szer (= 619 K) ára
aranyat vásárolt, de nem avatkozott a dologba, mivel
azt hitte, hogy parancsomra történik. SZIRKINÍ 16
szerrel (60 K) és ÖRDEKet 10 szerrel (38 K) csalta
meg ISZLÁM, de ők panaszukkal nem akartak tér-
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hemre lenni. Mondhatnék, hogy az igazság egészen
véletlenül derült ki, ha abban nem akarnók inkább
a mennyei igazságszolgáltatás büntetését látni. KHAL-
MET akszakálnak írtam volt, hogy cukrot és min-
denfélét küldjön; a számlát sokaltam s IszLÁMnak
sikerült bebizonyítania, hogy 23 szerrel (=86 K)
többet számított fel, mint amennyi neki járt volna.
Midőn emiatt KHALMET testvérének panaszkodtam, ez
KHALMET akszakált Koriából elhozatta, aki SAGDURral
együtt érkezett. ISZLÁM Tikkenlik mellett találkozott
velük s KHALMET látása annyira kellemetlenül érin-
tette, hogy el akarta velük hitetni, miszerint Csimen-
ben vagyok és csak ott találkozhatnak velem. Ezzel
időt akart nyerni, hogy Kasgárba érjen, mielőtt KHAL-
MET akszakál velem találkozhatnék. De SAGDUR -paran-
csomhoz tartotta magát és egyenesen Csarklikba ment.

A most megindított vizsgálat miatt elutazásomat
néhány nappal elhalasztottam. Midőn végre elindul-
hattunk, az akszakál egy napig elkísért. Midőn Kor-
Idba visszatért, levelet vitt a főkonzulnak, melyben
arra kértem, hogy IszLÁMot Kasgárba való érkezése-
kor tartóztassa le, kutattassa át holmiját és minden
khinai ezüstpénzét és aranyát foglaltassa le.

De mielőtt elmondanám, milyen sors várt Isz-
LÁMra Kosgárban, meg akarom mutatni, hogy sorsát
megérdemelte. Midőn a Kum-köll mellett karavánom-
mal újra találkoztam, minden szolgámat külön-külön
kihallgattam. Mindegyiket megkárosította és meg-
csalta kisebb-nagyobb összeggel; egyedül GSERNOFF
nem ment neki lépre. Összesen mintegy 12 jambára
(=2256 K) rúgott az összeg, melyet embereimtől
kisebb-nagyobb részletekben kicsalt, engem pedig
különböző vásárlások alkalmával 9 jambával (=1792
korona) károsított meg.
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Már Janc/i-köllben vetettem sok csapánt, bundát
és csizmát, hogy szolgáimnak ajándékozzam. Ezek
meg is kapták ajándékaimat, de ISZLÁM megfizettette
a holmikat s a pénzt zsebrevágta.

Különös, sohasem vettem észre, hogy ez az em-
ber nap-nap után meglopott, de másrészt érthető a
dolog. Amit pénzes ládámból kiadtam, azt mind rend-
szeresen elkönyveltük s közönséges lopás sohasem
fordult elő; ISZLÁM sokkal okosabb volt, semhogy
ilyenre vetemedett volna. De mivel minden összeg,
mely akár élelmiszerek, tevék vagy lovak vásárlására
szánva volt, akár embereim fizetésére szolgált, az ő
kezén ment keresztül, bőven volt alkalma, hogy az
elárusítóknak kevesebbet adjon, mint amennyi nekik
járt. A jámbor bennszülöttek sokkal nagyobb mér-
tékben károsodtak, mint én, ezért pénztáramban soha-
sem hiányzott semmi, mindig tudtam, mennyit ad-
tam ki s mennyi pénz áll még rendelkezésre.

De szinte érthetetlen, hogy a károsultak sohasem
panaszkodtak nálam; persze ISZLÁM erős, nagy fickó
volt, aki kordában tudta tartani embereit. Úgy fél-
tek tőle, mint valami ázsiai kényúrtól, nem mertek
morogni, hanem hallgattak és elfogadták azt, amit
adott; mint a Kum-köllnél hallottam, azzal fenye-
gette meg embereimet, hogy aki nálam panaszt mer
tenni, annak beveri a fejét. Ezért óvakodtak ettől és
megadással belenyugodtak sorsukba. Pusztán jelen-
léte elég volt ahhoz, hogy hypnotikus félelemben
tartsa őket s az igazság csak akkor derült ki, mikor
már nem volt közöttük, cdstenem — mondották —
hány embernek kellett miatta sírnia b

A dereglyén és a csercsen-i sivatagban, amidőn
ISZLÁM közvetlen felügyeletem alatt állott, ugyanaz
Aolt, aki régebben, az a nyugodt, hű szolga, minő-
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nek az 1893—97-ik- években megismertem. Azután
nem vittem magammal nagyobb utakra, mivel meg-
nyugtatott az a tudat, hogy főhadiszállásom az ő fel-
ügyelete alatt áll. És ha utaimról oda visszatértem,
senkisem panaszkodott, mindenütt a legnagyobb rend
uralkodott. Éppen azért, mivel majdnem mindig távol
voltam, nem vehettem észre hűtlenségeit és soha
eszembe sem jutott, hogy ISZLÁM bejt ilyennel gya-
núsítsam. Túlságosan bíztam benne, s azért részben
magam is okoztam szerencsétlenségét.

Lélektanilag érthetőnek találom az ő esetét. Első
utazásomon három év alatt ő volt a karavánomban az
első; az egyszerű lóápolóból, ki Őstől Kasgárig elkísért,
felvitte a karavánbasi tisztes méltóságáig s hozzám való
ragaszkodásával mindig nagyon bevált. De a kozákok
megérkeztével más rend következett be. Többre be-
csültem őket és társaságukat jobban szerettem, mint
Is/.LÁMét. Körülöttem minden munkát ők végeztek,
míg IszLÁwnak a mozlimokkal és a durvább karaván-
munkákkal kellett vesződnie. Bántotta őt, hogy a
hitetlenek háttérbe szorították és így azt gondolhatta
magában: Ha mellőznek, legalább kárpótolom maga-
mat. Janffi-köllben megkezdte a lopásokat és folytatta
egészen elutazásáig.

Sajnáltam ISZLÁMOÍ, mert hogyha a panaszoknak
csak fele is igaz volt, ez már elegendő volt arra,
hogy Szibiriába kerüljön. De a Tákla-Makán siva-
tagban mégis 23 jambámat (= 4324 K) mentette meg
s számtalan esetben megbecsülhetetlen szolgálatokat
tett nekem. IszLÁMról azonban, kinek otthon felesége
és öt gyermeke volt, még egyéb mindenféle csúnya
história is napfényre került, melyek folytán ezentúl
már csak közönynyel viseltettem iránta.

Midőn ISZLÁM Kasgárba érkezett, a konzul meg-
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motoztatta holmiját, de már csak kevés pénzt talált
nála; az előkerült pénzt visszakapták a károsultak.
ISZLÁM szabad lábon maradt, de Kasgárból nem távoz-
hatott. Midőn 1902. év május havában oda vissza-
tértem, Jappcsan faluban felkeresett s sírva lábaim-
hoz borult s megígérte, hogy a kihallgatás alkalmá-
val mindent híven be fog vallani. Dacára ennek min-
dent tagadott s három havi fogházra ítéltetett, melyet
azonban kérésemre két hétre szállítottak le.

ISZLÁM esetéből az a tanúság : sSohasem bízzál a
muhammedánban b Akármily jó dolga van neki, soha-
sem felejti el, hogy hitetlenek szolgálatában áll. Er-
kölcsi tekintetben rossz faj a mozlim, de nem sza-
bad felejtenünk, hogy kemény viszonyok közt él.
A mongolok hasonlíthatatlanul jobbak és aki, mint
én, oly szerencsés, hogy kozák-kísérete van, az csak
durvább munkákat bízhat a muhammedánokra. Mu-
hammedán szolgáim közt volt ugyan néhány igazán
pompás ember, mint TURDU bej, KUCSUK, KHODAI
KULLU és ÖRDEK, de ezeknek nem volt alkalmuk, hogy
kísértésbe kerüljenek.
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HETEDIK FEJEZET.

A nagy karaván élén.

íIDŐN május 17-én végre nyeregbe ültem, neki
indultam egy évi veszedelmes bolyongásnak
Ázsia nagy, puszta belsejében. Friss jó kedv-

ben és nagy érdeklődéssel kezdtem meg ezt az utolsó
emlékezetes utamat, melyen a kontinens legnehezeb-
ben hozzáférhető részeivel akartam megismerkedni.
Ha ez sikerül, Ázsiának nem sok része marad előttem
még ismeretlen. Sokat reméltem ettől az úttól, de tud-
tam azt is, hogy most a legnehezebb rész vár reám.
De a nehézség ingerel, és a sok munka és fáradság
közepette örvendtem azoknak a kalandoknak, melyek
«a magas hegyeken túb reám várnak.

De mielőtt a sivatag szélén fekvő kis, barátságos
várost elhagytuk, még egy kellemetlen meglepetés
várt reánk. Elindulásunk előestéjén ugyanis tíz tar-
bagatai mongol zarándokból álló karaván érkezett
meg, tizenegy lóval és tizenkét tevével; a bazár kö-
zelében telepedett le. SAGDUR és a láma Kara-sárban
találkoztak a karavánnal és tudták, hogy Ihásza felé
tart. A mongolok, kik közül néhány törökül is be-
szélt, természetesen tudták, hogy nagy karaván van
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a vidéken s nem indulhattunk e! anélkül, hogy észre
ne vegyenek. Midőn SZIRKIN a lovakkal mellettük
elment, meg is kérdezték, hogy merre megyünk s ő
azt válaszolta, hogy Ladákba és Kasgárba. SAGDUR
és a láma korán reggel indultak el s nagy kerülőt
tettek, hogy észre ne vegyék; magam pedig KHÁLMET
akszakállal és az öreg TOGDA/IN béggel a középső
utat választottam, s csak miután az oázis kertjei a
látóhatáron már eltűntek, egyesültem karavánommal.
Engem legalább nem láttak a mongolok s így nem
ismerhetnek rám, ha majd később válságos viszonyok
között .esetleg találkozni fogunk.

De minek ez a sok elővigyázat néhány békés mon-
gollal szemben, aki még a macska fülét se bántja?
Azért, mert ők hamarább fognak Lhászába érni s
közeledésünkről bizonyára hírt fognak adni. De ebben
az esetben szigorúan őrködnek a ccszent fökb-től
éjszakra elterülő vidéken s minket semmi szín alatt
nem eresztenek tovább. A mongolok tevéi ugyan igen
rossz állapotban voltak és majd csak nagy soká fognak
Cájdámba érni, ahol szokás szerint lovakkal cserélik
ki őket. De mégis megelőznek minket s hamarább
érkeznek oda, mint mi, kik Tibet legrosszabb részeit
keressük fel. Aggodalmam később be is teljesedett,
bár nem tagadható, hogy más körülmények még na-
gyobb mértékben keresztezték terveimet.

Karavánom, melylyel most a jfiíüerí-/im-hegyrend-
szer legéjszakibb láncain átkeltem, a következő ta-
gokból állott: SAGDUH, SZIRKIN, MOI.LAH SAH, Li LŐJE,
a láma, egy vezető, 12 ló és Jolldas, a kutya. A hegy-
ség hatalmas bástyaként emelkedett előttünk s a
Csarklik folyó abból folyik ki. TOGDAZIN bég és az
akszakál idáig elkísértek s azután visszafordultak.

-A, völgy szaggatott, vád s nagyon nehezen járható.
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Bevártuk szamárkaravánunkat s azután tovább halad-
tunk. Tudtuk, hogy a Csarklik-fólyón tizenhatszor
kell átkelnünk s a megdagadt folyó most olyan ro-
hamos volt, hogy egy pásztornak lovát egész mál-
hájával együtt elragadta. Mi is csak nagy nehézség-
gel tudtunk a folyón átkelni, miután muzulmánjaim
minden egyes gázlót előbb kikémleltek s a legbecse-
sebb málhát hordó lovakat egyenként átvezették.
Egyik öszvérünk makacskodott s más utat választott;
de a folyó sodra elragadta s egy kavicspadra lökte.
Kozákjaim kimentették a vízből, de rakománya, mely
szerencsére csak lisztből és kenyérből állott, elveszett.

A hegységen való átkelésünk nehéz és fárasztó
volt. A Jaman-daván nem hiába jeleni rossz hágót:
nagyon éles, meredek hágó volt ez, melynek tetején
csak egy ló fért el. A nyereg két oldalán hatalmas,
szaggatott sziklák emelkednek, s ahhoz a gerinchez
tartoznak, melyet a nyereg mélyen bevág. A nyer-
gen túl megint oly völgybe kerültünk, ahol a leom-
lott nagy gránitsziklák miatt állatainkról le kellett
szednünk az egész málhát s állatainkat egyesült erő-
vel fel kellett vonszolnunk egy négy méter magas
lépcsőfokra. Ezentúl könnyebbé vált az utunk, de a
hőmérő éjjel —6 fokra esett. Nyár derekán tehát
a tél elé mentünk; ebben az évben nyaram alig volt
hat hétnél hosszabb !

SEREB láma piros köntösében, sárga övével és kék
sapkájával kis karavánunk legfestőibb tagja volt.
Velem és SAGDURral már bizalmas lábon állott, de a
többieket kevéssé ismerte, mert csak néhány szót
értett törökül, de igen tanulékony volt s szívesen
gyarapította ismereteit. Nem tudom, mit gondolhatott
a hosszú utazás alatt, de azt láttam, hogy sokat töp-
rengett ; bizonyosan azon járt az esze, hogy a sors
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mit tervez papi méltóságával. Bizonyára nagyon kü-
lönösnek találta azt a társaságot, melybe került s
nagy fáradságomba került, hogy megértessem vele a
csillagászati megfigyelések és a térképrajzolás hasz-
nát. Szemében nagyon különös ember lehettem, de
azért megható ragaszkodással és megingathatatlan
bizalommal csüngött rajtam s megértette, hogy mi
idegenek valóban igaz barátjai voltunk. Esténként a
mongol nyelvre tanított; minden új szót és kifejezést
fölírtam s másnapra meg kellett tanulnom. Ritkán
volt nála kellemesebb tanítóm; azt akarta, hogy nyel-
vét minél előbb bírjam annyira, hogy velem az őt
érdeklő dolgokról beszélhessen.

Eltökéltem, hogy a lámával közlöm terveimet;
bármiként forduljon is sorsom, nem akartam, hogy
a láma valaha azt gondolja, hogy alattomos módon
őrült kalandokba kevertem. Lehetővé akartam neki
tenni, hogy megmentett becsülettel idejében hazájába
térhessen vissza. Ezért megmondtam neki, hogy
vele és SAGDURral mongolnak öltözve Lhászáha aka-
rok menni.

Közlésemre nagyon meghökkent s arról akart
meggyőzni, hogy ez lehetetlen; engem és SAGDURÍ
ugyan nem bántana senki, de neki, mint lámának,
fejébe kerülne a dolog. Nem fél a Dalai-lámától, a
mongol zarándokoktól és a khinaiaktól, csak a ti-
betiektől, kik az odavezető utat őrzik. «Ha meg nem
ölnek — monda — mégis eretneknek s árulónak tekin-
tenek, ki európai embert Lhászába. kalauzolt)). De
elhatározása máris megingott, midőn azt javaslá,
hogy az egész karaván egyenesen a szent városnak
tartson, nagyobb baj nem érhet, mint hogy udvaria-
san, de határozottan visszautasítanak. 0 maga tö-
röknek öltözhetik s senkisem gyaníthatná, hogy a
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dologban része volt. Midőn azonban tervemhez ra-
gaszkodtam, azt indítványozd, hogy adjam ki maga-
mat uranchának, vagyis az Altai vidékén lakó törzs-
ből eredőnek, mely a láma vallást követi s a dsag-
ffataihoz hasonló török tájszólást beszél.

Egész nap beszélgettünk a dologról, mely a lámát
erősen izgatta. A Kiim-höllhez okvetlenül el kellett
minket kisérnic s onnan néhány elbocsátandó sza-
inárhaj tsárral Csarklikba térhetett vissza. 0 azonban
félt az ottani nyártól s inkább Csimenhe akart nyar-
galni; azt gyanítottam, hogy a mongol karavánnal
Lhászdha akar menni s attól tartottam, hogy vala-
mely őrizetlen pillanatban elárulhatná terveimet. Ezt
minden áron meg kellett akadályoznom.

De akár sikerül a Iliászai út, akár nem, rám nézve
az volt a legfontosabb, hogy Tibetben mindenesetre
legyen tolmácsom ; ez annyira fontos volt rám nézve,
hogy az egész hosszú tibeti út sokat veszített volna
értékéből, ha a lakosokkal nem érintkezhetnem. Ezt
a lámának is megmondtam s ő belátta, hogy igazam
van. Azt is indítványoztam, hogy ő maradjon a fő-
hadiszálláson, míg én és a burját Lhászába megyünk.
Ez ellen azonban tiltakozott önérzete ; nem volt
gyáva, sőt később sokszor jelét adta bátorságának.

Szótlanul és leverten ült ezentúl nyergében, s attól
tartok, hogy a társaságot, melybe belecsöppent, most
még különösebbnek találta, mint kezdetben. SAGDUR-
hoz nem volt többé barátságos szava, mert nem
tudta neki megbocsátani, hogy már Kara-sárban be
nem avatta terveinkbe. Megmagyaráztam neki, hogy
SAGDUR határozott parancsomra cselekedett így, mert
ha elmondja, hogy európai ember álöltözetben akar
Lhószóba jutni, egész Mongoliában a legfényesebb
jutalom mellett sem akad láma, ki velünk tart, Nap-



nap után meghánytuk-vetettük Ihászai terveinket s
SEREB láma nagy lelki tusán ment keresztül. Örvend-
tem társaságának ; egyike volt a legjobb embereknek,
kikkel dolgom akadt. Egyelőre abban állapodtunk
meg, hogy a Kum-kőllig elkísér; ott azután, mint
Herkules a válaszúton, választhatott a kara-sári ko-
lostor biztos cellája és a Ihászai út bizonytalan, de
mindenesetre emlékezetes kalandjai között.

Unkurlukban, ahová május 27-én sűrű hózivatar-
ban érkeztünk, pásztorokra bukkantunk, kiktől tizen-
két sovány juhot vásároltunk; három pásztort is
magunkkal vittünk csarkliki vezetőink helyett, kiket
öt szamárral együtt, melyeknek tengeri-rakománya
már elfogyott, visszaküldtünk.

A hegység belsejében, tetemes magasságban (3937
méter) voltunk már. Hó lepte a tájat mindenfelé,
midőn egy 4079 m. magas hágón átkelve az előt-
tünk jól ismert széles Csimen-völgybe szálltunk le.
Itt SAGDUR hirtelen megbetegedett; érverése 134-re
és hőmérséklete 38'6 fokra szállt (ebben a magas-
ságban testem hőfoka ritkán haladta meg a 36-ot),
de néhány nap múlva, miközben többször hosz-
szabb pihenőt tartottunk, összeszedte magát, s mi
június 1-én nagyobb baj nélkül értük el a Kum-kőll
tavat.

A nagy sóstó partján tanyát ütöttünk, hogy ka-
ravánunk megérkezését bevárjuk. Pásztorainkat s
szamarainkat visszaküldtük, miután még néhány zsák
friss havat hoztak — víznek. Nem képzelhetek unta-
tóbb dolgot, mint évszámra mások juhait őrizni!
S a pásztorok mégis vidámak, elégedettek s kevéssel
túlboldoggá tehettem őket. De az itteni veszteglés
türelmemet erős próbára tette; bár CSERNOFF, CSER-
DON és TURDU bej vezetése mellett jó kezekben tud-
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tam a karavánt, még sem tudtam elképzelni, hogy
miért nincs még itt.

Hiába kémleltük éjszakon a hegy tövét, hogy a
karaván közeledését jelző hosszú fekete vonalat fel-
ismerjük. MesszelátónkkaL vizsgálgattuk a tájat, de
hiába. Néha a nagy köd miatt semmit sem láthat-
tunk, de ha a levegő tiszta volt, kozákjaim a messze-
látót szemükről le sem vették. Egyébként jó dol-
gunk volt; SAGDUR teljesen felgyógyult, SzmiuNt pedig
a tó éjszaknyugati partjára küldtem, ahol megbízá-
somra tanyánk irányát jelző útmutatót (reárajzolt kéz-
zel) állított fel.

Június 4-ikén azt jelentette a láma, hogy messze-
látómmal a karavánt véli felismerni. Megragadtam a
messzelátót és csakugyan felismertem azt a hosszú
fekete vonalat, mely a hegységből kifelé kígyódzott.
Hat részből állott, elől hosszú fekete vonal s aztán
több kisebb csoport. Ezen a napon többet nem dol-
goztunk. Feszült figyelemmel néztük a karaván me-
netét ; de a távolság oly nagy volt, hogy a karaván
nem láthatta meg sátrainkat. Még mindig kelet felé
ment, ahelyett hogy tanyánknak tartson.

Meglepetésünkre láttuk, hogy a karaván megálla-
podik, a málhát leszedik s tevéink legelőre mennek.
Oda küldtem MOI.LAH S\nl. Minél távolabb ment, annál
nehezebben követhettük útját. Végül a karavánból
lovas ment eléje s mindketten a másik tanyahelyre
mentek. Ott összeterelték a tevéket s a menet irányt
változtatva újból útnak indult. Most egy lovas buk-
kant fel, aki gyors ügetésben felénk tartott.

KUCSUK volt. CERNOFF néhány nappal előbb előre-
küldte, hogy hírt hozzon nekem; a tó éjszaki part-
ján megtalálta SZIRKIN útmutatóját s a rárajzolt kéz
jelentőségét rögtön megértette. Csupa jó hírt hozott.

Időközben karavánom is közeledett. A két kozák
vágtatva érkezett s katonásan jelentette, hogy min-
den rendben vari. Erre a szamárkaraván következett
DOVLET karavánbasi vezetésével; ezt a tarka társa-
ságot egy felzavart kulán követte, ki hatalmas por-
fellegbe burkolva egyenesen felénk száguldott, míg
tévedését észrevéve, hirtelen irányt változtatott. Most
TÜRDU bej jelent meg pompás tevéivel. Meglátszott
a kövér s vidám állatokon, hogy a hűvös hegyi leve-
gőt jobban szeretik a forró síkság bőgölyeinél; a
hideg ellen csapánokkal védték embereim s a fiatal
tevék nagyon furcsák voltak hosszú fehér köpenyük-
ben. De frissek voltak s a legfiatalabb, ki csak pár
napos volt, szintén fáradság jele nélkül ugrándozolt.
Szegényke korán alkalmazkodott a ritka hegyi levegő-
höz s bizonyára ennek köszönhette, hogy szívósabb
és hosszabb éltű volt, mint két társa. Még a kara-
vánt kísérő szarvasnak is jó dolga volt; de volt egy
nagy hibája is, t. i. az, hogy nagyon sok kukoricát
evett s a sárga hegyi füvet íitymálólag megvetette.

Legvégül jöttek a lovak terheikkel és haj tóikkal.
Minden csoport elvonult a főszállás előtt, ahol kozák-
jaimmal állottam, s mindenki sorban illedelmesen
köszöntött. Soká tartott, amíg az egész karaván el-
vonult, hogy a főszállástól délre sátrait felüsse és a
málhát raktározza. A málhát akként helyezték el,
hogy birkáink részére kerítést képezett; volt egész
juhnyájunk, mely Vaukat, a kucsári vezérűrűt hűsé-
gesen követte. Vanka már 1899 óta követte utaimat
s egyetlen állatom volt, mely utazásom megkezdésé-
től kezdve /íasgrtí/'ba való érkezésemig (1902) életben
maradt.

Midőn tanyánk elkészült, a/, egész élénken láto-
gatott korzóhoz hasonlított, melyen embereim cso-

tVzsia szívében. II.



9S

portosan ülték körül a lobogó tüzeket. Állataim el-
széledtek, hogy szűkös eleségüket megkeressék; a tó
vizét pedig felzavarta a vihar s a hullámok zúgva
törtek meg a parton.

A lámának itt kellett döntenie, hogy tovább is
követ-e avagy visszafordul. 0 jól megfontolta a dol-
got és Li LojÉvel kis cselszövényt eszelt ki. Li LŐJE
ugyanis, ki egy évig kifogástalanul végezte szolgála-
tát, elbocsá t tatását kérte, mivel atyja Kerijában állí-
tólag meghalt s érdekeinek megvédése céljából oda
kellett mennie. Természetesen nem adtam hitelt sza-
vának, mert ugyanezt a mesét már a sivatagban is
feltálalta néhányszor. A legrosszabb azonban az volt
a dologban, hogy Csarklikban félévi bérét előre fel-
vette ; tulajdonképen furcsa volt, hogy egyszerűen
meg nem szökött, mert saját lova volt a legjobb a
karavánban. Ezentúl egy ideig meg is figyeltettem,
nehogy olyan vidéken illanjon el, ahol utói nem ér-
hetnők. A láma Li LojÉvel akart menni, hogy a mon-
gol karavánhoz csatlakozzék. De midőn látta, hogy
ez mégis nálam marad, ő is gondolt, egyet, s kije-
lentette, hogy akár a világ végéig is követ, bármi
történjék is vele. Csak arra kért, ha netán megbete-
gednék, ne hagyjuk őt el; de csakhamar meggyőző-
dött róla, hogy ebben a tekintetben nem kell félnie,
hiszen még egy állatot sem hagytunk el oly könnyen.
A nehéz dolog így szépen rendbejött, a láma nélkül
alig boldogultunk volna Tibet lakott részeiben s Li
LojÉt (másként TOKTA AIIUN) mindeki szerette, bár
kissé hóbortos volt. Majd vidám, majd rémületes
mesékkel mulattatta társait, egyébként pedig La-
dákig kifogástalanul viselkedett.

Végül összecsődítettem mozlimjeimet s Tranr
bejt ünnepélyesen kineveztem lurjacsi-bási\í\, azaz
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tevegazdává. HÁMRA KUL, egy hatalmas csarkliki em-
ber, kit tizenhat éves íia, TURDU AHUN kísért, lett
az alt-basi (lógazda); a többieknek mindenben, ami
a tevékre és lovakra vonatkozott, engedelmeskedniük
kellett a két basinak. MOLLAH SAH! nem ruháztam fel
parancsnoki tiszttel, mivel a Kum-köll partján, amikor
a lovak őrzése még rá volt bízva, észre sem vette,
hogy az egész nyáj elszéledt s csak nagy üggyel-
bajjal tudta másnap visszaterelni. A kozákok termé-
szetesen rangban a mohammedánok felett álltak s
mindegyiknek megvolt a maga határozott foglalkozása.

Felvirradt tehát középázsiai utazásom első napja,
melyen egész nagy karavánom együtt volt s pompás
fehér paripámról végig mustrálhattam egész ingó vagyo-
nomat. Nem hagytunk most hátra semmit: az egész
főhadiszállás útban volt s nem kellett távollevőkért
aggódnunk. Előkészületeinket gyorsan befejeztük s
amint egy csapat elkészült, rögtön útnak indítottam.
Elől haladtak a tevék öt külön csapatban, mind-
egyik a maga vezetőjével; az elsőt maga TURDU bej
vezette. Az állatok némelyike különös gondozást igé-
nyelt, így a három kis tevecsikó, mely hűségesen
követte anyját s néha egy-egy korty tejet kért tőle.
Még a legfiatalabb, csak 33 napos teve is könnyen
tette meg a napi 38 kilométernyi utat. Az öregebb
tevék közül kivált a szép nagy Bughra (csődör),
mely 1896-ban a /íen'/a-sivatagon keresztül a Lop-
norhoz segített s melyet most Csarklikhan újra meg-
vásároltam volt. Járása nyugodt és méltóságos volt
s megadással nézte a kopár hegységeket, melyek nem
sokkal később életébe kerültek. Nahr, a dromedár,
még mindig meg volt kötözve, hogy ne haraphas-
son ; ez a Góbi sivatagon keresztül Lou-lanig kísért.
Még három tevém volt, mely mindhárom sivatagutat
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megtette. Régi lovagló tevém egyike volt annak a
kilenc állatnak, melylyel Ladakot elértein.

Lovaim és öszvéreim, szám szerint 45, szintén
több csapatban haladtak, kísérve ápolóiktól. A juhok
Vanka után mentek s ezekkel kevés dolgunk volt.
Nyolc kutyám vígan szaladgált s láthatólag örvendett
a vállalkozásnak. A szarvas megbetegedett s mivel
minduntalan hátramaradt, le kellett öletnem; csont-
vázát gyűjteményembe helyeztem. Legvégül követ-
kezett 60 szamaram ; ezek közül alig néhány fogja a
nagy út fáradalmait elviselni.

Ez a hosszú karaván, tömérdek ládájával, sátrai-
val, jurtáival és zsákjaival a kopár tájakon ép oly
nagyszerű, mint festői látvány volt. Tarka csapat
volt, mely a kékeszöld tó partján lassan és nehéz-
kesen tovavonnlt; változatos a viseletek és típusok
különbözőségénél fogva: a kozákok, oroszok és bur-
játok elviselt egyenruhájukban s a nyereg mögé szíj-
já/ott bundával, muhammedánok csapánjaikkal és
bőrsapkájukkal, szamárhajtsárok, kiket csavargóknak
vélnél, végül a láma vörös öltözetében, ki mint va-
lami kedélyes garabonciás majd itt, majd ott felbuk-
kanik. Az egész karaván hadilábon levő hadsereghez
hasonlított, mely új országok elfoglalására indult, így
is volt; de a foglalás békés természetű volt, mert
csak az volt célja, hogy az emberi tudásnak leigáz-
zon ismeretlen országokat. Karavánom még erősnek
és életképesnek látszott, de aki körültekintett, sejt-
hette, hogy pusztulásra van Ítélve attól a pillanattól
kezdve, amidőn hajóit maga mögött elégette és a
kopár fensíkon át éjszaki Tibetbe vonult. Tagjai most
még kitűnő kondícióban voltak, de vájjon meddig
lesz ez így ? Volt itt ugyan nagy tó, de vize sós volt
s még a vadlibák sem szálltak le partjaira ; volt itt
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ugyan steppe is, de füve elszáradt, eli'agyott és ke-
mény volt, s a hegyek, melyek* felé igyekeztünk,
szürkés s elkorhadt sziklás lejtőiket fordították felénk,
melyeken egyetlen zöld foltocska sem csábított lege-
lésre. Tapasztalatból tudtam, hogy csak idő kérdése
lesz, meddig bírhatjuk k i ; áldozat nélkül nem foly-
tathatjuk utunkat dél felé. Karavánom napról-napra
csökkenni fog s úgy volt rendelve, hogy csak ötöd-
része hagyhassa el ezt a félelmetes s gyilkos földet!
Harminc tevének kellett itt elpusztulnia s csak egyet-
len lovamnak volt megengedve, hogy Ladákba, érjen.
Harminc emberem volt, de azoknak nagy része —
kivált a szamárhajtsárok — az Árka-tagon visszafor-
dultak s a többiek közül sem menthette meg mind-
egyik életét !

Magam majd a karaván élén, majd a végén lova-
goltam, elfoglalva rendes teendőimtől, melyek közül
az útvonal felvétele a legtöbb időt igényelte. Csak-
hamar elhagyjuk a tó partját s fárasztó iszapos ta-
lajon haladunk délkelet felé. Kietlen, puszta vidék;
használható tanyahelyet sehol sem találhattunk, le-
gelőre és tüzelőanyagra nem is számítottunk, de itt
még víz sem akadt. Szerencsére bőven hullott a hó
s mi annyi havat szedhettünk össze, hogy teára
vizünk legyen. Midőn a havazás elállott, kutat kezd-
tünk ásni, de mivel 99 centiméter mélységben sem
akadtunk vízre, abbahagytuk az ásást. Reggelig mégis
annyi víz gyűlt a gödörbe, hogy mindegyikünknek
jutot t , még a kutyáknak is.

Az út a következő napokon is igen fárasztó volt;
egy völgyben haladunk felfelé, mely mélyen vágódott
be s a patakja annyira feláztatta a ta la j t , hogy te-
véink minduntalan besüppednek. Minden lépésük egy
hatalmas csattanás. De a hosszú karaván híven kő-

II
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veti a korridor kanyargásait, bár az utálalos mélyül,
mindig nedvesebb és keskenyebb les/. Szüntelenül
hallatszik a vezetők kiabálása; egy teve elcsúszott s
odavágódott, egy ló lerázta terhét s egy öszvér benn-
rekedt az iszapban. A leggonoszabb fantázia sem gon-
dolhat ki ennél utálatosabb talajt. A mélyen bevágó-
dott eróziós barázdák távolsága sokszor alig egy láb ;
millió meg millió ily barázda egyesül nagyobbakká,
ezek még nagyobbakká s végül beletorkolnak a Kurn-
köll felé nyiló fővölgybe. A lejtők mindenütt igen
meredekül ereszkednek a barázdák felé s a l'ővölgy
iszaptalaján úgy járunk, mintha talpunk ólomból
volna s lábainkon nehéz súlyok lógnának. Mindenki
gyalog meg}'; az egyik pocsolyában bennragad a csiz-
mám s harisnyás lábammal térdig a sárba merültem.
Azok az utak, melyek Dante poklába vezetnek, nem
lehetnek utálatosabbak, mint ez a hétszer elátkozott
iszapút, melyen hiába pocsékolta karavánunk erejét.
Két tevénk annyira kimerült, hogy málháját le kel-
lett szednünk. Ezek a magaslatok messziről oly cse-
kélyeknek és szelídeknek látszottak, hogy embereim
majdnem sík térszínt jövendöltek.

Végül már túlságosan eszeveszetté vált helyze-
tünk ; egy lépést sem tehettünk előre, de ki kellett
e lyukból szabadulnunk bármerre is, mert ennél
rosszabbra már nem fordulhatott. TURDU bej a kara-
vánnal a baloldali magaslatra akart menekülni s utat
ásatott arra felé; GSERNOFF előre nyargalt s azzal a
hírrel jött vissza, hogy arra még gyalog sem lehet
tovább jutni.

Visszafordulást parancsoltain s a hosszú, nehéz
menet nagy nehézséggel tért vissza saját nyomaiban.
Oly kevés helyünk volt, hogy minden állatnak azon
helyen kellett megfordulnia, ahol állott. A visszatérés
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még rettenetesebb volt, mert a talaj most már telje-
sen át volt ázva s fellazítva. Sok baj után végre ki-
jutottunk ebből az átkos csapdából.

SZIHKIN más völgyet kémlelt ki s erre vettük utun-
kat ; ez sem volt könnyű, mert a lisztként porzó
vörös földben nehezen jutottunk a nyeregre. Végre
mégis túl voltunk rajta s nyíltabb területre értünk.
Itt tanyát ütöttünk, egyrészt mivel igen jó legelőnk
volt s kifárasztott állataink pihenőre szorultak, más-
részt mert ki kellett kémlelnünk a vidéket, így vak-
tában nem mehettünk tovább egész karavánunkkal,
kiküldtem tehát MOLLAII SÁHÍ és Li LoJÉt azzal a meg-
bízással, hogy előbb ne térjenek vissza, míg járható
utat nem találtak.

Három órakor erős hófergeteg tör k i ; félig a
kályha fölé hajolva, bundámban ülök munkámnál,
pedig nyár derekán vagyunk és 24 szélességi fokkal
Stockholmtól délre ! De 4000 méternyire is vagyunk
a tenger színe felett! Tevéimet sajnálom peginkább,
melyek most kerültek e hideg tájra, amidőn gyapjú-
jukat elvesztették ; nemez l akarókkal igyekszünk őket
a hideg ellen védeni.

MOLLAII SÁII és Li LŐJE, kik másnap este vissza-
tértek, járhatónak jelezték a dél felé vezető utat.
További utunkon azonban sok bajunk volt a tevék-
kel ; a leggyengébb, bár málhát sem hordott, vissza-
maradt egy ember őrizete mellett, egy másik pedig,
mely minden hágót utált, a meredekebb kapaszkodó-
nál egyszerűen megállóit s addig tovább nem ment,
míg terhét egy ló át nem vette. Lefelé jól ment, de
a tanya közelében lehevert és vonakodott tovább-
menni ; őrt voltam kénytelen melléje rendelni.

Mivel szamárkaravánom fele még mindig hiányzott,
három napi pihenőt tartottunk egy alkalmas völgy-
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ben s CsEKDONt néhány lóval a szamarak felkutatá-
sára küldtem. Harmadnapra visszajött a málliával ;
de a szamarak java része tönkrement; az egyik napon
kilenc, a másikon tizenhárom összeesett s a fennma-
radt néhánynak nem vehettem semmi hasznát.

Ez a vidék vadban is gazdag volt; a vadludak,
orongo-antilopok és jakok többször mutatkoztak ;
egy alkalommal pedig, midőn tanyánkat felütöttük,
GSERNOFF azzal a hírrel lepett meg, hogy medve kö-
zeledik felénk. Hamar meglánczoltattam kutyáinkat,
hogy vadászatunkat el ne rontsák, ini pedig- messze-
látóval figyeltük Mackó urat. A bozontos remete süket
és vak lehetett, mert egyenesen felénk tartott, tudo-
mást se véve tevéinkről és lovainkról. Midőn már
közelünkben volt, három lövés dördült el; a medve
nem fordult vissza, hanem vágtatva elrohant sátraink
mellett. Kozákjaim egy pillanat alatt lovon termet-
tek s mire újabb lövéseik eldördültek, a medve a
meredek lejtőn lefelé gurult,

Lenyúztuk a tibeti medvét s bőrét és csontvázát
gyűjteményünkbe helyeztük. Igen öreg hímállat vol t ;
fogaiban óriási üregek voltak, a szegény Mackót ret-
tentő fogfájás kínozhatta, mielőtt ezen gyökeres mó-
don meggyógyítottuk. Gyomrában egy nemrég fel-
falt mormotát és kevés zöldséget találtunk ; az elsőt
szőrös tői-bőröstől nyelte le, mert csontjait rossz fogai-
val nem birta megrágni. Hogy azonban a falat minél
ízletesebb legyen, bőrét először lehúzta, azután .sző-
rével befelé fordítva gombolyaggá összecsavarta s ezt
a golyót egészben lenyelte. Szegény Mackó ! Magá-
nyos vándorútja szörnyű véget ért. De minek is kel-
lett ennyi száz mértföklnyi kerületben arra a kis da-
rabka földre jönnie, ahol puskás emberek leselked-
tek reá ?

105

Roppant havas nap u t á n végre június 17-ikén
tovább folytathattuk utunkat az Árka-tag felé. 4733 mé-
ternyi magasságban elbocsátottam karavánom egy ré-
szét. Szamaraim oly nyomorúságos helyzetben voltak,
hogy barbárság lett volna, ha még tovább is magunk-
kal cipeljük őket. DOVLET karaván-basit tehát öt szamár-
hajtsárával elbocsátottam, hogy mentsen meg a sza-
marakból annyit, amennyit még lehet. Alig hiszem,
hogy sokat vitt volna haza ; jó üzletet bizony nem
csinált, de a magas bérösszeg legalább fedezte értékü-
ket. A csontvázakat s a szarvas és medve bőrét is
vele adtam, hogy vigye Kasgárba, ahol egy évvel
később jó állapotban meg is találtam. DovLEitel ment
el NIÁSZ, KÁDER és KURBÁN is, három szolga, kit
Csarklikloan fogadtam s kit most már nélkülözhettem.

így megtizedelve, folytattuk utunkat június 21-ikén.
Neki mentünk a hegységnek, de nem minden vesz-
teség nélkül. SAGDUR és SZIRKIX két antilopot lő t t ;
midőn az utóbbi a zsákmányhoz nyargalt, lova el-
bukott s halva maradt. SZIRKIN a ló fején keresztül
repült, de szerencsére nem történt baja. Gyalog kö-
vette a karavánt, de csakhamar új, bár rosszabb lovat
szerzett. Az a teve, mely a hágókat annyira utálta,
ma is visszamaradt; nála hagytam TURDÜ bejt, de ez
este egyedül jött meg. Másnap néhány emberemet
oda küldtem, hogy szúrják le a tevét ; de csak az
Árka-tagon túl vallották be, hogy nem volt s/ívük
parancsomnak engedelmeskedni. A teve egészséges
volt s karavánunk nyomain bizonyára visszatalált
hazájába. Gsak éppen hegyekre nem akart mászni!

Öreg nyargalótevémet, Gsong Artánt, különös baj
érte ; hátsó lábai úgy megmered lek, hogy csak akkor
mehetett, ha két ember egy-egy lábát felemelte. Min-
dig nagyon sajnáltam, lm egy-egy ilyen veteránt,



106

mely kezdettől fogva velem volt, elvesztettem, ezért
különösen gondos ápolásban részesítettem. Kilenc
tevém már most is határozott jelét adta a kimerülés-
nek. Mindegyik esténként egy-egy nagy kenyeret
kapott; ezzel a fontos élelmicikkel nem fukarkodtunk
s ezért a kilenc hónapra szánt készlet hat hónapra is
alig futotta. De összezsugorodott karavánunk nem
bírta a terhet s minden áron könnyíteni kellett rajta ;
ezért inkább jól etettük a tevéket, mintsem hogy va-
lamit útközben elhagyjunk.

A beteg tevét masszázszsal gyógyítottuk s az
Árka-tagon való átkelésünkön minden terhétől meg-
szabadítottuk. Az állat meglepő gyorsan állt helyre s
egyike lett annak a kilenc tevének, melylyel Ladákig
eljutottam. Mindig a karaván élén haladt és nagy
csöngőt viselt nyakán.

Csarkliktól számított utunk tizenkilencedik napján
32 kilométert tettünk meg. Soká tartott, amíg ekkora
utat megszakítás nélkül újból tehettünk.

NYOLCADIK FEJEZET.

Hófergetegben az Árka-tagon át.

JÚNIUS 22-én kora hajnalban keltettek fel. Gyor-
san öltözködlem s karavánom csakhamar útra

ys^UQ készen állott. Mivel ma akartuk az Árka-tag
hatalmas bástyáját megvívni, az egész karavánnak
együtt kellett maradnia. Az égboltozat nem volt na-
gyon kecsegtető, midőn hosszú karavánunk megindult.

Alig egy kőhajításnyira tanyánktól lefeküdt a
gyenge tevék egyike. Leszedtük málháját, a teve fel-
állott s még egy darabig tova ment, azután erőtlenül
lerogyott, s úgy látszott, végét járja. Egy erős kés-
vágásra sűrű fekete vérsugár ömlött ki belőle, ve-
gyítve fehér habbal; a teve nyugodtan feküdt, mintha
örülne megváltásának.

Amint a völgyben felfelé haladtunk, a legirtóza-
tosabb fei'i>'eteí) kerekedett, melvet valaha TibetbenO O «/

átéltem. Az éjszaknyugati szél nagy mennyiségű havat
és jégesőt zúdított ránk; ruháinkon megolvadt a hó
s mi bőrig áztunk ; a hidegtől szinte megdermedtünk
s hiába védekeztünk a metsző szél ellen. Az emelke-
dés nem volt nagy, de ebben a magasságban és ilyen
idő mellett mégis megsemmisítő. Egyik teve a másik
ulán megállt kimerülve s nem ment egy tapodtat sem
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tovább ; lekapcsoltuk s egy emberrel együtt hátra-
hagytuk. Kettőt málhájával együtt hagytunk hátra,
hogy utóbb értük menjünk, a többieknek málnáját a
lovakra raktuk.

A rettenetes hófergetegben nem láttunk semmit;
még délben is félhomályban haladtunk tovább, senki
sem tudja, merre, magam sem, csak megyek a teve-
csöngő után. Lassan, csigák módjára mászunk a fé-
lelmetes hágóra, miközben az út mind meredekebbé
válik. Időről-időre hangos ordítozás hallatszik : «Tuga
kalldi b (egy teve megállott). Egy ember megkönyö-
rül a fáradt állaton és lassan a többi után vezeti ;
nemsokára szemeink elől veszítjük.

A hótakaró mind magasabbra nő. Előre siettem
a lámával, hogy meggyőződjem róla, általában jár-
ható-e a nyereg. Magában véve könnyű volt az át-
járás ; de a nagy magasság és a hó! Köpenyeinkbe
burkolva ültünk a nyergen s vártuk a karaván érke-
zését. A vihar arcunkba csapja az éles hó tűket; dider-
günk a nagy hidegben és levegő után kapkodunk az
5189 méternyi magasságban! Az itt fönn kétszeres
erővel tomboló fergetegben is meghallottuk a csöngők
mélabús hangját s az emberek kiabálását, de még
soká tartott, míg az első emberek, mint valami kísér-
tetek, a kavargó hófelhőkből előbukkantak.

Hála Istennek, gondolám, midőn a 34 teve közül
harmincat megolvastam. Négy teve pusztult el, közte
a legfiatalabb is anyjával; szerencse, hogy együtt
mentek a halálba. A lovak baj nélkül állták ki a nehéz
próbát s az öszvérek fel se vették a fáradalmakat ;
még a juliokban sem esett kár.

Az Arka-lag déli lejtője menedékesen ereszkedett,
de a talaj utálatos volt. A frissen hullott hó valósá-
gos hóiszappá változott át, melybe lábunk a szó szó-
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ros értelmében beleragadt. Nagy kitérőket kellett ten-
nünk, hogy a leggonoszabb helyeket, elkerüljük. Még
csak gondolni sem lehetett arra, hogy ebben a leves-
ben tanyát üssünk ; állataink és ládáink úgy belé me-
rülnének és belé ragadnának, hogy soha többé ki
nem szabadíthatnék belőle. Csak hosszas keresés után
találtunk kavicsos helyet, mely oly száraz volt, hogy
raj ta meg telepedbe ttunk.

TURDÜ bej s néhány emberem hiányzott s csak
késő este ért utói, miután négy tevét visszahagyott.
De másnap reggel újra felkeresték a tevéket; egyikük
már halva volt s a többit sem tudták megmenteni;
egy szúrás véget vetett életüknek. Ezen a napon öt
tevét veszítettem el, — soha ennyit, még a Tákla-
makánbau sem! Karavánom magja egy heteddel meg-
fogyott s a többi állatra mind nagyobb teher nehe-
zedett. Annyi lisztet és kukoricái adtam nekik, ameny-
nyit csak kívántak, csakhogy a nagy súly csökken-
jen. Csak 11 kilométernyi utat tettünk s alkalmas
helyen tanyát ütöttünk, hogy állataink pihenhessenek.
A halál jelöltjeinek egyike idáig is csak nagy nehe-
zen birt elvánszorogni. Egy kövér, egészséges lovam
hirtelenül megdöglött. Ezentúl alig múlt el nap, melyen
egyik-másik állatunk el nem pusztult volna. Csont-
vázak jelezték utunk irányát! Sokszor láttam, hogy
a teve sír, ha halálát érzi s ereiben a vér megalszik.

Végre megjavult az idő is. A Nap melege min-
dent felszárított s ezzel mamánk súlya is csökkent.
Szerit Iván napja derült, de télies nap volt, Reggeli
után megnéztem karavánomat; azt jelentették, hogy
lógazdám, HÁMRA KÜL, komolyan megbetegedett;
cliinint és paripát rendeltem neki. (Tegnap a moham-
medánok mind gyalogoltak, mivel a lovak az elhul-
lott tevék málháit hordták).
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Pompás paripámnak is alig volt jártányi ereje.
A láma, ki papi méltósága mellett az orvostudomány-
hoz is értett s egész láda gyógyító árút cipelt magá-
val, jótállóit érte, hogy a lovat meggyógyítja. Mind-
két mellső lábán eret vágott neki, úgy hogy a sötét
vér belőle kiömlött. Azután bekötözte a sebeit s a ló
botorkálva követett. Tevéim kivétel nélkül ki voltak
merülve, némelyik inálha nélkül ment. Szinte érez-
tük, hogy a halál kiséri karavánunkat s egymásután
válogatja ki áldozatait; sohasem tudtuk, melyikre
kerül most a sor s csak az a remény tartott fenn,
hogy néhány hét múlva melegebb és termékenyebb
vidékre érünk.

A láma még egyszer eret vágott .lovamon s a/-
után a legközelebbi patakban hosszú, jéghideg láb-
vizet vetetett vele. Ez a «lókúra» mégis hatásos volt,
mert a ló határozottan megerősödött, jó étvágygyal
legelt s szemeiből öröm és megelégedés sugárzott.
Mivel hat teverakománynyal volt rizsünk, elhatároz-
tuk, hogy ezentúl rizst keverünk az állatok kukori-
cája közé, egészen addig, míg kedvezőbb vidékre
érünk, ahol füvet találhatunk. Szt. Iván napja tehát
elég jól, veszteség nélkül telt el. Két éve voltam
most úton s hálával és megelégedéssel pillantottam
vissza utam eddigi eredményeire.

Az Árka-tag déli tövével párhuzamos hosszanti
völgyben vonulunk nyugat felé ; a reggelek hidegek
s a talaj néhány óráig fagyva van. Utam célja az a
tó, melynek partján 1900. évi szeptember 28-ikán és
29-ikén tanyáztam s ahol csillagászati megfigyelési
végeztem; ehhez szeretném kapcsolni mostani fel-
vételeimet. A tájék élettelen, kihalt; esemény számba
megy, ha egy orongo-antilop csapását pillantjuk meg.
Egyik földliullám a másikat követi s egyikről sincs
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szabad kilátásunk. Estefelé megvizsgálom karaváno-
mat. Mindig van beteg vagy gyengélkedő. HÁMRA
KUL most egészséges, de Rozi MOLLAH, a pap, gége-
katarrhusban szenved s az öreg MUHAMMED TURDU, a
tevehajtsár, mellét fájlalja. Mindkettőnek orvosságot
rendelek s ezzel gyógyulást szuggerálok rájuk. Néhá-
nyan főfájásról panaszkodnak s antipyrint szednek;
azzal vigasztalom, hogy ily magasságban senki sem
kerüli ki a hegyi betegséget (tutek); de magam még
nem érzem semmi jelét.

Lovam veszélyen túl van, de még kímélem. Néhány
teve azonban siralmasan sovány; a két csikó szor-
galmasan szopogatja anyjuk emlőjét, de nem bir jól-
lakni. Ez okból búzazsemlyét esznek s ezt finom fa-
latnak találják, de úgy kell a szájukba dugni!

Június 26-ikán elértük azt a tavat, melynek part-
ján a múlt évben tanyáztunk. Akkori látogatásunk-
nak tanújele csak néhány szén- és hamunyom volt.
A tó legnagyobb részét lyukacsos jégkéreg takarta ;
a jégtakaró csak július közepén tűnik el, de novem-
ber elején újra befagy. A jégviszonyok a/, egyes ta-
vaknak sótartalmától, nagyságától és többé-kevésbbé
védett fekvésétől függnek. Az Árka-tag közelében
levő kis édesvízi tavak az év legnagyobb részén
fagyva vannak. Ma azonban valóságos nyári időnk
volt; a hőmérő délben a nagy szél mellett is 20 fokra
emelkedett, valóságos nyári főn söpörte végig a be-
fagyott tó felületét.

Pihenésünket arra használtam fel, hogy a hely
lekvését csillagászati úton megállapítsam. Kozákjaim
itt nagy palatáblákból kettős kőrakást építettek s abba
belevésték nevüket, míg a láma az örökös ccOm mani
padme huiro-ot írta rá. Mohaminedánjaim sem akar-
tak hátramara'dni s külön kőgúlát raktak össze ; meg
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nem engedték volna, hogy a «pogány» obo magasabb
legyen, mint az ő piramisuk.

Június 28-án a tó partján vonultunk tovább;
könnyű utunk volt s mivel a hegység nehezen jár-
ható részét, melyet múlt évi utániból ismertem, ki
akartuk kerülni, délnyugatnak tartottunk. Egy kisebb
tóra bukkantunk, mely szintén be volt fagyva. Más-
nap pompás kilátásunk nyílt egy tág hosszanti völgy-
ben, melynek fenekét számos tó tarkította ; de ezek
és a beléjük ömlő patakok vize sós volt. Egy kis
ló partján ütöttünk tanyát, ahol a nyugati szél tel-
jes erejéből tombolt. Jegyzőkönyvemnek egy lapja
kiszabadult és a tó felé röpült, de a láma lóháton
utána vágtatott s az utolsó pillanatban megkapta.
Napnyugtakor teljes szélcsend állott be, de 8 órakor
iszonyú éjszaki szél kerekedett, 17 méternyi sebes-
séggel másodpercenként!

Július elsején nehéz napunk volt. Meredek hágón
kellett felmásznunk; a tevék szótlanul lépdelnek,
embereim, kik legnagyobb részt gyalog mennek, erőt-
lenül lerogynak, mert szemük elsötétedett. A hágón
fenn a láma vár reánk ; vörös köntöse nem fest oly
jól, mint máskor, mert az uralkodó kőzet maga is
vörös konglomerát. Bár öt tevém gyenge volt, mégis
valamennyi baj nélkül elérte a hágót, melynek ma-
gassága 5337 m. volt, tehát jóval több, mint az
Árka-tag maga. Szerencsére itt megkímélt a hóvihar.

A gyógyszeres ládára most naponta szükségünk
van. CsEHNOFFnak iszonyatos főfájása van, TURDU bej
szemét fájlalja s ezt a kokain imponáló módon meg-
gyógyította. Ugyanígy járt tegnap a fogfájós HÁMRA
KUL fogcsöppeimmel. Ma három új beteg jelentkezett
csupa kíváncsiságból, hogy a szer hatását kipróbálja.
Legrosszabbul van MUHAMMED TOKTA, ki szívszúrás-

Ázsia szivében. 11
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ról és álmatlanságról panaszkodik. Már rég fel-
mentettem minden munka alól s többé olyat nem
is végezhetett. Időről-időre morfiumot adtam neki.
A gyógyszeres láda tekintélye napról-napra nő; úgy
néznek rá, m i n t valami jótékony talizmánra. A hosszú
út alatt sok esdő pillantás esett a láda pléhdobozára.
Én magam szerencsémre egyszer sem szorultam reá.

Július 2-án 26 V* kilométernyi utat tettünk. Tevéink,
bár kevés füvet kapnak, türelemmel hordják mamán-
kat a hegyeken át. A legnagyobb baj az, hogy ma-
guk is könnyebbednek, mert saját zsírjukat fogyaszt-
ják, melyet kellő táplálék híján nem pótolhatnak.
Most már csak három nagy zsák kukoricánk van.
Találunk-e majcl jobb legelőt, mielőtt még késő lesz ?

Dél felé haladva, egy nagyobb hosszanti völgybe
érkeztünk, melyben egy napi pihenőt tartottunk.
Meghatározásom szerint ez ugyanaz a völgy, mely-
ben a múlt év őszén ALDATOÍ eltemettük. 30 kilo-
méterrel odább megtalálnék a vadász magányos sír-
ját, melyet csak lobogó jakfark díszít.

Nemsokára ismét egy hatalmas hágó (5210 m.)
előtt álltunk. Róla déli irányban messzire ellátunk s
nagyobb akadályra nem bukkanunk; éjszak felé azon-
ban, ahonnan jövünk, egymás mögött sok hegylánc tor-
nyosul. A tájék halvány színekben csillog, melyekben
a vörös többféle árnyalattal előfordul. Csekély zöld és
sárga foltok jelölik a legelőhelyeket, melyeket elhagy-
tunk. Az egész a sivatag képére emlékeztet. Itt-ott
hócsíkok csillognak s az egész fölé a türkizkék ég
boltozata borul.

A hágóról való leereszkedés pihenés számba megy.
A legelső helyen, melyen füvet találtunk, felütöttük
szellős gunyhóinkat (5054 m.). Egy száraz mederben
kutat ástunk s tényleg jó vizet is kaptunk ; másnap

Ázsia szívébtMi. II. 8
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reggel forrásra bukkantunk s SZIRKIN és CsEBDON otl
tizenkét foglyot lőttek. Egy jakot is elejtettünk.
Nekünk tehát jó dolgunk volt, de a tevék, melyek
legelésre vannak utalva, soványak és nyomorognak ;
a lovak sem különben. Egyet levágtunk s a többi is
pihenésre szorult.

A pihenőnapon SAGUUR és a láma mongol ruháza-
tomat készítette. A láma erősen megváltozott; bátor-
sága fokozódott, visszakívánkozik délre, Lhászába.
A mongol nyelvtanítás folyton folyik s a láma ré-
szemre elkészíti a szent városnak, templomainak és
szabad piacainak tervrajzait. Sokkal kedvezőbb szín-
ben látja most az utazást, mint régebben, s nézetét a
következő szellemes mondásban fejezi k i : «Mo bollne
ikke mo bollne gué, szén bollne ikke szén bőimé)),
azaz : cella rossz dolgunk lesz, nem lesz nagyon rossz
dolgunk, de ha jó dolgunk lesz, igen jó dolgunk
lesz.»

Esténként, pont kilenc órakor felkeresem a nagy
jurtát, melyben SAUDUR, SZIRKIN és a láma lakik. Meg-
vizsgálom a napi meteorológiai feljegyzéseket s le-
olvasom a Ihermohipszometert. Azután egy darabig
körükben maradok s beszélgetek terveinkről, TURDU
bej és HÁMRA Kui, pedig állataim állapotáról számol-
nak be. Pia szükségesnek látom, kijelölőin az embe-
reket, kik másnap kikémlelik az útirányt. Ma este
arról értesítettek, liogy alig van már egy zsák kuko-
ricánk, nekünk tehát annyi rizst és lisztet kell álla-
taink részére átengednünk, amennyit csak nélkülöz-
hetünk. TURDU bej feltétlenül szükségesnek tartotta,
hogy jó legelőket keressünk fel, mert tevéink leg-
alább egy havi pihenőre szorultak. Pihenhetnek majd,
míg én Lhászáha nyargalok.

Még egy rossz hírt hallottam: összes juhaim a
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nap folyamán eltűntek. A mozlimok már keresésükre
indultak s utánuk indult CSERNOFF is néhány kutyával.
Attól tartottam, hogy megint ismétlődik a múlt évi
eset s már előre undorodtam a szükséges dorgálás-
tól. Tény, hogy a juhok feletti parancsnokság majd-
nem egészen Vankára, a vezérürüre volt bízva, mely
azonban ezt a tisztet épen oly jól ellátta, mint akár-
mely mozlim. Éjféltájban szerencsésen visszaérkeztek
a juhokkal, melyek közül egy sem hiányzott.

A menetgyorsaság abban az arányban csökken,
amint az állatok ereje fogy. Most már csak elvétve
tehetünk 20 kilométernél hosszabb utat. Ilyenkor a
most már teljesen ép lovamon a lámával együtt előre-
nyargalok s ha a karavánt már szemeink elől elveszí-
tettük, valamely hágón megpihenünk. A tevék ma
még bágyadtabbak voltak, mint máskor, s így soká
tartott, míg csöngőik szavát meghallottuk.

Néma és ünnepélyes, akárcsak a temető ez a kopár
hegyvidék, melybe ember lábát még nem tette be.
Mindenütt a legeredetibb s teljesen érintetlen termé-
szet környékez. Hetek és hónapok óta bolyongunk e
vidéken, melyen rajtunk kívül senki sem lakik. Miként
a múlt évben, úgy most is valamennyi hegylánc és
valamennyi hosszanti völgy nyugatról kelet felé csap,
s mivel mi dél felé vonulunk, mindnyáját keresztben
szeljük. Alig van nap, hogy egy-egy hegyláncon át
ne kelnénk s rendesen több nyergen is túl vagyunk,
ha este megpihenünk.

Egy kis forrás mellett megpihentünk. Néhány
tevét kénytelenek voltunk visszahagyni, de embereim
este értük mentek. E tevék egyike volt 1896. évi
útitársam is ; hollófekete, fényes szemével nézte ezt
a vidéket, mely kevéssel utóbb életébe került és re-
megő lábbal ment a fényképező készülék elé, mely-
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lyel hű állatomat megkívántam örökíteni. Világos
volt, hogy már nem élhet soká. De ínég derekasan
tartotta magát s úgy látszik, hogy addig nem adja
vissza csontjait a földnek, amíg még egy tapodtat
járni képes. Magasra emelt fővel állott előttem, fehér
köpenyegével és málhanyergével, mintha sejtené, hogy
már nem soká lehet velünk ; de már sírt, s ez em-
bereim szemében csalhatatlan jel volt. Nagy búza-
kenyeret adattam neki s megszabadíttattam minden
terhétől.

Július 7-ikén kedvező terepre jutottunk; délfelé
megint tóra bukkantunk, de csak este érhettük el
partját. Vize tiszta és haragoskék, partját pedig hó-
fehér sóöv szegi be. A sótartalmú iszaphoz köze-
ledni veszélyes volt s csak nagynehezen bírtam a
tóból egy kannával vizet szerezni: a víz annyira
telítve volt sóval, hogy az aráometer leiig a felszínen
úszott.

Bár a következő napon csak 14 kilométernyi utat
tettünk, mégis csak 27 teve érte el a harmincharma-
dik tanyahelyünket; ezek is oly gyengék voltak, hogy
még egészen jelentéktelen hágókat is megkellett ke-
rülnünk, mivel féltünk, hogy egyet vagy többet kö-
zülök elveszítünk. Most azonban olyan hágó előtt
álltunk, melyet 'nem kerülhettünk el; a láma, ki az
utat előzőleg kikémlelte, arról biztosított, hogy köny-
nyen járható. Erőtlen állataink azonban mégis nehe-
zen jutottak fel. A gerinc közelében nyolc jak lege-
lészett ; egy vén bika nagyon merészen is viselkedett,
még sem engedtem lelőni, mert nem akartam tölté-
nyeinket hiába 'elpocsékolni. 'Minden kozáknak még
142 tölténye volt; ez mindenesetre elegendő készlet
volt, ha okosan bánunk vele; de nem tudhattuk,
hogy a jövő mit rejt ménében és ezért takarékosságra
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intettem embereimet. Csak akkor lőhettek, ha húsra
volt szükségünk.

Tevéink közül három megint visszamaradt; közte
az én veteránom is. Másnap ugyan kettő még fel-
vánszorgott hozzánk, de a harmadik hidegen és me-
reven feküdt azon a helyen, ahol elhagytuk volt.

Világos volt, hogy így nem mehetett tovább.
Meg kellett változtatnom úti rendemet, ki kellett vá-
lasztanom a gyenge állatokat, hogy a többiekkel
gyorsabb ütemben vonulhassak dél felé. De előbb ki
kellett kémlelnünk a vidéket, mert most valósággal
zsákba kerültünk. CSERNOFF azt jelentette, hogy kelet
felé járhatatlan hegyek zárják el utunkat; MOI.LÁH
SAH azonban déli irányban kedvezőbb térszint talált.

Azután kiválogattuk állatainkat és embereinket.
Tizenegy tevét, melyek közül öt az utolsó napokban
már nem hordott terhet, valamint hat lovat itt vissza
akartunk hagyni, hogy néhány napig pihenhessen és
azután rövid napi menetelésekben kövesse karavá-
nunkat. Ezt a fontos feladatot CsEHNOFFra bíztam; őt
tettem meg utóvédem fejévé, s vele maradtak Rozi
MOLLÁII, MOLLÁII SAH, KUCSUK, KIIODAI KULLU és ALMÁSZ,
egy csarkliki ember, kinek hangzatos neve ((drága-
követ)) jelentett. Velük maradt a négy kutya, Malcsik,
Hámra, Kalmak és Kara-ltt, továbbá a megmaradt
juhok fele, hat darab.

A hasznavehetetlen tevék kiválasztását TURDU bejre
és a kozákokra bíztam; tizet szemeltek ki, de az
indulás idejében még egy került hozzájuk. Nyolc
teverakomány, mely majdnem kizárólag élelmiszerből
állott, szétosztásra került a tizenegy teve között; a
műszerek és es-yéb fontos cikkek nálunk maradtak.O *i

Nem volt ugyan egészen helyes dolog, hogy a ka-
ravánt épen most osztottam ketté, mikor lakott vidék
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felé közeledtünk és talán előállhatott annak a szük-
sége, hogy teljes erővel fellépjünk. De nem tehettünk
egyebet s az utóvédnek is volt két puskája és néhány
revolvere.

GsERNOFFnak azt az utasítást adtam, hogy még két-
három napig maradjon a tanyán s azután kövesse
karavánom nyomait. Oly helyeken, ahol attól tart-
hattunk, hogy a karaván nyomai hamar eltűnhetnek,
kőjeleket akartam emelni. Még magam sem tudtam,
hol fogok a főkaravánnal maradni; de ez nem ját-
szott szerepet, még ha GSERNOFF egy hónapig is útban
volna, egyszerűen követhetné karavánom nyomait
mindaddig, míg a főtanyára jutna.

KILENCEDIK FEJEZET.

Az első tibetiek.

JÚLIUS I0-éii váltunk el az ulóvédtól. A táj
havas, a talaj sima és csúszós volt. A vissza-
maradó karaván siralmas képet nyújtott, de

a mohammedánok azért szerencsés utat kívántak s
éri CsERNOFFnak azzal szorítottam meg a kezét, hogy
majd csak akkor fogom viszontlátni, ha zaráiidok-
utamról életben visszatérek.

Az idő kedvezőtlen volt; a zápor folyton vert,
bőrig áztunk, de a láma stoikus türelemmel rebes-
gette el az «0m mani padrne bum»-ját s olvasójának
108 gyöngyét ujjain át csúsztatta, míg én nemez-
takarómba burkolóztam, mely állandóan rá volt erő-
sítve magyar nyergemre. SZIRKIN és SAGDUR e napon
két jakot terített le, miáltal élelmi szereink készlete
örvendetes módon gazdagodott. Voltak ugyan juhaink,
de ezeket nem szívesen öltük le, mert inkább baj-
társainknak tekintettük s húsuk különben sem volt
jó, mivel a f oly Ionos menetelés közben sohasem lak-
hatlak jól.

Az 5186 méter magas hágóról örvendetes kilátás
nyilt : egyenletes, nyílt vidék terült el előttünk több
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aapi járásnyi kiterjedésben. De az örömbe üröm is
vegyült, mert dél és délkelet felé hótakart hegylánc
tornyosult, melyet nem kerülhettünk ki. A széles
hosszanti völgyben, mely keletről nyugat felé a vég-
telenségig húzódik, szűkös legelőre akadtunk, mely
mohából és vad hagymából állott. Az utóbbit mind-
nyájan szeretjük; levesembe metélik, a mohammedá-
nok nyersen rágják s azt hiszik, hogy a hegyi beteg-
ség ellen használ, a tevék mohón falják s minden
egyébnél jobban szeretik. Ha a tanyán egyéb dolog
nem akad, TURUL bej mindenkivel hagymát szedet és
menetközben is megállapodunk néhány percre ott, ahol
hagyma akad, hogy a tevék a nedvdús, jóízű szálakat
lelegelhessék.

Július li-ikén 4982 méter magasságban ütöttünk
tanyát. Két esemény évfordulója ez a nap, melyre
gondolataim visszatérnek. Ma négy éve, hogy ANDRÉ
a Spilzbergáhon megkezdte merész és nagyszerű lég-
hajózását, melyről többé vissza nem tért. Szándékosan
nevezem nagyszerűnek, mert a terv oly merész volt,
hogy semmiféle más nemzet nem mutathatja párját.
A tudomány három vértanúja, kit veszítettünk, tanú-
jelét adta annak, hogy Svédországban vannak még
derék férfiak.

És ma tizenegy éve, hogy a Demavend csúcsát
megmásztam. Akkor is kemény napom volt, hogy
5715 méteremet elérjem, de akkor viruló völgyektől
körülvett egyetlen csúcsról volt szó, most pedig vég-
telen térségekről, ahol nagy nehezen vánszorgunk
tovább.

Akadálytalanul folytattuk utunkat délkeleti irány-
ban, de észrevehetőleg nem közeledtünk a havasok-
hoz, melyek fekete előhegyek mögé rejtőztek. A csa-
padékok most gyakoriak voltak, a föld az egyes

m
záporesők közt már nem száradt meg s tevéink az
iszapos talajon folyton elcsúsznak. A láma azt monda,
hogy most kezdődik az esős évszak, mely két hóna-
pig tart; cdegalább így szokott lenni L/iosz<íban»,
tévé hozzá.

A kíméletlen zápor közeledtét már messziről fel-
ismerjük; kékesieké te [üstgomolyog gyanánt kavarog
felénk, s előtte a vattaszerű apró felhőcskékkel tar-
kított kék éí* hirtelenül összezsugorodik s eltűnik;

o O

mögötte pedig, mintha az éj maga közelednék. Ily
zápor elől nincs menekvés; gyorsan jő, fülsüketítő
dörgés és cikázó villám váltakozik, lehull az első
néhány nehéz csepp és jégdarab s nyakunkon a
zápor. A lovak nyugtalankodnak és megvadulnak, a
tevék egyik a másik mögé akar bújni, mi magunk
bőrig ázunk, sapkánkról és ujjúnkról csurog a víz,
kantárunk hideg és piszkos, nemezcsizmáink tele-
szívódnak vízzel s vége mindannak az élvezetnek,
mivel az ismeretlen tájakon való lovaglás jár. Ha a
vihar elvonult, a karavánt először rendbe kell szedni,
csak úgy mehetünk tovább. A hegyek hátai a leg-
vakítóbb fehér színben pompáznak.

Nincs utálatosabb ilyen időjárásnál. Az utazás
nehéz és fárasztó, fekhelyünk nedves, jurtánk kelle-
metlen szagot áraszt. Csillagászati és fényképező
készülékeinket csak ritkán használhatjuk s térképünk
nedves és gyúródott.

Fél napig követtük a folyót, melynek partján
megállapodtunk volt, azután hullámos vidéken halad-
tunk délkelet felé. Végre egy kis tócsa mellett ütöt-
tünk tanyát. Sátraink már állottak, mikor kiderült,
hogy a víz sós s ugyanily vizet adott az ásott kút
is. SAGDUR két rézkannával elvágtatott s egy óra
múlva lóhalálában visszasietett. Csndálkoztunk, hogy



ilyen sürgős a dolga, de ő nagy izgatottságban el-
mondta, hogy két ízben rátámadt egy farkas s neki
semmi más fegyvere nem volt, mint a két kanna.
Ezeket feléje • dobta s azután lovával visszasietett.
A nagy, majdnem fehér bestiát, mely őt majdnem a
tanyánkig üldözte, messzelátónkkal is megtaláltuk,
de midőn SAGDUR és SZIRKIN puskával ellene indult,
a fenevad tanácsosabbnak vélte elillanni. Júliáinkat
gondosan elkerítettük s lovaink és öszvéreink mellé
is őröket állítottunk. A tevék a kavicsos talajban
nem találtak eledelt s önként lefeküdtek kínzóik —
a mállia — mellé. Most ÖRDüEimek kellett a folyóhoz
nyargalnia, de már sötét éjjel volt, midőn a telt
kannákkal visszatért.

Egész éjjel havazott s reggel kedvetlenül hagytuk
el jurtánkat, hogy neki menjünk a nedvességnek.
Úgy vagyunk vele, mint a fürdéssel; akár hogyan
csináljuk is, szárazok csak nem maradhatunk.

Mindenütt kisebb-nagyobb tavakra és tócsákra
bukkanunk, de vizük sós, és néha 20 kilométernyi
utat is kell tennünk, míg végre édes vízre bukka-
nunk. ccHol a fű? Hol fogjuk főhadiszállásunkat fel-
ütni?)) kérdezzük most naponta. Még 383 kilométer-
nyire lehetünk a nagy tótól, a Tenffri-norlöí, de alig
remélhetünk emberi nyomokat, mielőtt a havasokon
túl nem vagyunk. Egy vad jak, melyet lelőttünk,
bizonyára sohasem látott embereket, különben nem
engedte volna magát még lefényképezte tni, mielőtt
leterítettük. Különös, bog}- itt mindenütt kulánok és
orongo-antilopok koponyáira és csontvázaira bukkan-
tunk; de ezek csak döglött állatoktól erednek, mert
a tibetiek kulánokat legalább sohasem ölnek meg.

Július 15-ikén még mindig délkelet felé vándorol-
tunk, a nagy hegységnek egy behorpadását keresve,
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melyen át a titokzatos szent országba juthatnánk
be. Ha ezen túl vagyunk, bizonyára melegebb vi-
dékre érünk, ahol legelőt, talán embereket is talá-
lunk. Eddig azonban ezeknek semmi nyomára nem
akadtunk.

Ma átkeltünk egy nagy folyón, a legnagyobbon,
melyre a Tárim óta bukkantunk. A folyó húsz kisebb-
nagyobb ágra szakadt s mélysége 60 centiméternél
nem volt több. Egy fél óránál tovább tartott, míg
rajta átkelhettünk. Túlsó partja tele volt hintve apró
fekete pettyekkel, melyekben — közelebb érve —
jakokat ismertünk fel; 75 darabot olvastunk meg.
Egyenesen előttünk, egy széles völgyben, valamit
észrevettünk, mit embernek tartottunk, ki merev
tartásban felénk közeledik. SZIHKIX, a láma és TURDU
bej a messzelátóval is nézték s határozottan állítot-
ták, hogy ember; a láma még azt is hozzátette, hogy
jak-trágyát szed és mögötte két fekete sátor van.
Tehát már most tibetiek, még pedig nagy jak-csor-
dákkal? Nagy baj volna, ha útközben tibetiek lep-
nének meg; akkor a burját álruha hiábavaló volna
s tervem dugába dőlne!

Éri is megfigyeltem ezt a rejtélyes vándort. Vár-
tunk, míg közelebb jön, ekkor az ember hirtelen
kulánná változott át, melyet éppen szemben láttunk
volt. A fekete sátrak egy eróziós terrasz árnyékának
bizonyultak, a nagy csorda pedig vad jakokból állott,
melyek közeledtünkre eltávolodtak.

Kevéssel reá Jolldas fiatal nyulat kergetett, mely
csak úgy menekült tőle, hogy kis földüregbe bújt.
De SAGDUR kezével bele nyúlt s kihúzta a megijedt
állatot. Midőn a karaván a kutyákkal együtt már
elvonult, szabadon eresztette a íiatal állatot, mely
apró szökésekkel sietett tovább. Egyszerre egy sólyom
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csapolt le reá; SAGDUR hozzásietett, de már elkésett.
A kis nyúl kivájt szemmel voiiaglott a földön.

Efféle apró események élénkítik hosszú, egyhangú
utunkat. Mindig a lámával nyargalok és gyakorlom
a mongol nyelvet; Ihászai terveim mindig határozot-
tabb alakot öltenek.

Egy újabb folyónak bal partján dúsabb legelőt és
annyi jak-ganajat találtunk, hogy ott ütöttük l'el
sátrainkat. Az idő pompás volt s a levegőben még
legyek is zümmögtek. Kevéssel feljebb 20 jak kör-
vonalai rajzolódtak le és kulán meg autilop nagy
számmal legelt. Egy kulán egészen közel jött hoz-
zánk, de a folyó túlsó partján. Két kutyánk átúszott
s feléje rohant, de a kulán nyugodtan tovább legelé-
szett s a kutyák ugatása egy csöppet sem bántotta.
Fogoly és vadlúd is bőven volt itt.

Másnap is ezen a kedvező helyen maradtunk.
TURDU bejt és HÁMRA Kmi beküldtem a nagy völgybe,
hogy azt kikémleljék, mert nem akartam az egész
karavánnal vaktában nekivágni. Éppen felállítottam
műszereimet, midőn hirtelen nagy jégeső eredt meg.
A nyugoti ég elsötétült s a dörgés oly sűrű volt.
hogy a föld rengett beléje. Alig hogy a zápor elmúlt,
CSERDON azt jelentette, hogy a két kozák nagy med-
vét hajszolt fel, mely gyors lépésben tanyánk felé
tartott, de kellő időben még félrekanyarodott s a
két lovastól üldözve a folyón átúszott. Alig .szágul-
dott el a két lovas mellettünk, midőn CSERDON sátrá-
ból puska dördült el. A lövés egy öreg, nagy farkas-
nak szólt, mely tanyánk körül ólálkodott; CSERDON
leterítette.

Egy óra múlva a kozákok gyorsan vágtatva visz-
szatértek s egyenesen felém tartottak; arcukról leol-
vastam, hogy valami fontos jelenteni valójuk van.

A medve ugyan elszabadult, de ahelyett egyenesen
belelovagoltak egy tibeti tanyába! Egy puskás tibeti
közeledtükre eltűnt a dombok közt, néhány ló a
közelben legelészett s a húsz jak, melyet tegnap
láttunk, szelid állat volt. A kozákok, kik a tibetivel
meg nem értethették magukat, sietve visszatértet s
jelentést Leltek nekem.

A láma meghökkent, mikor a veszedelmes való-
ság szorongatni kezdte. Amíg emberi nyomokat nem
találtunk, tervemről mindig azt hitte, hogy még
messze távolban lebeg, de most azou a ponton vol-
tunk, ahol az első bennszülöttek feltűntek s nekünk
immár úlunkra készülnünk kellett. Szinte azt hittük,
hogy a kulán, melyet tegnap láttunk, talán mégis
ember volt, de mindenesetre olyan ómen, mely az
emberi lakások közelségét hirdette.

Egy ideig tanakodtunk, hogy mi tevők legyünk.
Nem volt vesztegetni való időnk, mert a kozákok
azt' a benyomást nyerték, hogy a tibetiek jakjaikat
és lovaikat összeszedték, mintha indulásra készülné-

.nek. Minden áron fel kellett őket tartóztatnunk, egy-
részt mert az utakról és egyéb körülményekről
becses felvilágosítást adhattak, másrészt pedig mivel
ránk nézve sokkal jobb volna, ha bizalmukat meg-
nyerhetnők s velük együll utazhatnánk, mintha nekik
alkalmat adnánk, hogy érkezésünknek hírét köllsék,
mely hír valószínűleg futótűzként terjedt volna száj-
ról-szájra egészen Lhászáig.

A tibetiek tanyahelye, S/.IHKIN szerint, csak három
kilométernyire volt tőlünk, okvetlenül látniok kellett
tehát minket, mikor tegnap megérkeztünk; de nem
csudálkozhattunk, ha szándékosan távolmaradtak.
Tibeti nomádok avagy tangut rablók voltak-e ? Avagy
talán békés jakvadászok, kik szelid jakokon húst és



bőröket szállítottak dél felé? Ily korán nem számí-
tottam emberekre s különös, hogy eddig régi tüzelő
helyek nyomait sehol sem találtuk.

Egyelőre megbíztam a lámát és SAGDURÍ, hogy
azonnal lovagoljanak hozzájuk és beszéljenek velük.
A kozák is mongol ruhába öltözött s fajánál fogva
igazi mongol benyomását telte, aki egyébiránt tényleg
volt is. Ezüstpéiizt adtam neki, azon esetre, ha a
tibetiektől esetleg lovakat, teát vagy dohányt vásá-
rolhatna, amivel békés szándékainkat igazolhatnék.
A két férfi átkelt a folyón s csakhamar eltűnt a ho-
mályban.

Egészen váratlanul megérkezett az a pillanat, melyet
minél tovább szerettem volna kitolni. Világos, hogy
ránk zarándokokra nézve előnyös lett volna, ha erős
leszállásunkat minél oclább dél felé előretolhattuk
volna, hogy attól ne legyünk nagyon messzire el-
vágva. Abban állapodtunk volt meg, hogy óvatosan
haladunk előre s megállapodunk, mihelyt emberi
nyomokra bukkanunk ; sőt az volt a tervünk, hogy
amint a távolban nyájakat vagy sátrakat megpillan-
tunk, azonnal átöltözködünk zarándokoknak, vissza-
felé lovagolunk s más úton közeledünk a szent város
felé, nehogy abba a gyanúba keveredjünk, mintha
európai karavánhoz tartoznánk.

Lovasaink néhány óra múlva, sötét éjjel vissza-
tértek. Nem bírtak semmit végezni, mert a tibetiek
eltávoztak, nyomaikból Ítélve kelet felé. Tüzük még
izzott és füstölt. SAGDUK azon nézeten volt, hogy
csak a medvevadászok lövése után vettek minket
észre s azonnal útnak indultak. A láma nézete sze-
rint három jak-vadász volt; néhány jak-koponya és
patkó a földön szétszórva hevert. Tanakodtunk, hogy
utánnuk menjünk-e; de mivel valószínű volt, hogy

a tibetiek éjjel-nappal úton lesznek, lovaink állapotára
való tekintetből üldözésükről le kellett mondanunk.

Ettől a naptól kezdve tanyánkról elszállt a nyuga-
lom. Éjjel őröket állítottunk fel s állatainkat mindig
szemmel tartottuk. Félig-meddig hadi lábon éltünk s
még arra is gondoltam, hogy talán veszedelmes is
lehet, ha a karavánt elhagyom. Mivel most okvetle-
nül köztudomásúvá vált, hogy karaván közeledik,
ránk is támadhattak. Ez okból SAonrural tanakodva
abban állapodtam meg, hogy CsERDONnak okvetle-
nül vissza kell maradnia a leszálláson, hogy ennek
netáni támadás esetén több védője legyen ; később
CSERNOFF a hátvéddel együtt szintén hozzája csatla-
koznék. Szükségtelennek találtuk azonban, hogy a
főszállást már itt üssük fel, mert nem lehetett semmi
kilátásunk arra, hogy rossz lovainkkal a szent várost
elől* elérhessük, mint a felfújt, túlzott hírek, melyek
csakhamar szájról-szájra fognak járni. Innen Lhászáig
és vissza 1100 kilométernél hosszabb utunk lett volna,
sokkal több mint amennyit lovaink kibírhattak, főleg
mivel erőltetett menetelésről volt szó.

Mivel Tunnu bej és HÁMRA KUL még mindig nem
tértek vissza, még egy napot kellett a 38-dik tanya-
helyen töltenünk. E napon teljesen rendije hoztuk
mongol felszerelésünket, úgy hogy szükség esetén
bármikor elválhattunk a karavántól. Mongol csizmám
belső oldalára erősítettük a hőmérő részére való bőr-
tokot, bundámba pedig zsebeket varrtunk az óra,
aneroid és jegyzőkönyv elhelyezésére.

Embereink este azzal a hírrel tértek vissza, hogy
a nagy völgy mindenütt jól járható; több helyütt
régi tüzelő helyek nyomára bukkantak, melyek azt
tanúsítják, hogy a vidéket jakokban való gazdagsága
miatt jól ismerik.



Július 18-ikán folytattuk utunkat a völgyön fel-
í'elé ; egy kövér tevét, mely semmi áron nem akart
továbbmenni, visszahagytunk, miután egy rúdra erő-
sített konzervdobozban erre vonatkozó írást helyez-
tünk el. Azt reméltük, hogy hátvédünk a tevét meg
fogja találni, vagy írásunk alapján esetleg felkeresni.

Tizennyolc tevénk közül tehát egyet elveszítettünk.
Kérdő szemmel nézett utánunk, midőn szánalom nél-
kül továbbmentünk ; azután legelni kezdett s mi többé
nein láttuk, mert utóvédünk, mely nem mindig ugyan-
azon helyeken ütött tanyát, ahol mi, éppen itt kerü-
lőt tett s nem találta meg sem az állatot, sem írá-
sunkat. Ez volt az egyetlen állat, melyet menek-
vésre való remény nélkül élve visszahagytam s mely-
nek további sorsáról soha sem tudtam meg semmit.

Most az a nehéz feladat várt ránk, hogy a jobb
kéz felől levő hegységen átkeljünk. Tevéink derekas
munkát végeznek, de erejük fogytán van. Most a
dromedárra kerül a sor : már csak csupa csont és
bőr és este fájdalmasan sír. De mégis megfeszíti ere-
jét és becsülettel megjárta a 19'l kilométernyi utat.
Estebédre néhány nagy kenyeret, szénát s néhány
kilogramm juhzsírt adtam neki melyről azt tartják,
hogy minden egyéb tápláléknál több erőt ad.

A Napot és az alpesi tájat sűrű felhők takarták.
Utunk délnyugot felé vezetett s a zivatar egyenesen
felénk tartott. Mit használ ilyen időben a bundabas-
lik? A jég és hó vízszintesen arcomba csap, bundám-
ban reked, megolvad és nyakamba folyik. Néha
meg kell fordulnunk, hogy lélekzethez juthassunk.
Az egész tájat eltakarja az az utálatos felhőfüggöny,
melynek jégesőjén keresztül kell nyargalnunk. Ilyen
viszonyok között nehezen lehet rajzolni és írni! Ha
néhány pillanatra kitisztul, csudálkozunk hogy a jobb-
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oldal felőli jégárhoz nem közeledtünk jobban. Igaz
ugyan, hogy folytonosan haladunk a hágó felé, de
hihetetlenül lassan.

A hágó két oldalán néhány jégárnyelv indul ki ;
teljesen befújta a hó és mindegyikből egy-egy patak
folyik ki. A jégár szélén nagy jak-csordákat látunk:
háromszáznál több darabot olvasunk meg, közöttük
néhány egészen apró borjút. CSERDON egy ilyennel
gyarapította húskészletünket. Amint feléjük közeled-
tünk, lassan áthúzódtak a nyereg déli oldalára. A lejtő,
melynek mohán legeltek, feketén csikóitnak látszott
hosszú soraiktól.

A széles völgy fenekén, melyben a hágóra fel-
másztunk, kis patak csörgedezett, mely csak egy-két
méter széles, de helyenkint egy méternél mélyebb.
Partjain sűrű csomókban állott a jakfű. A tibeti
ökörnek itt jó dolga lehetett; jele a sok jakganéj,
mely mindenfelé szerte-szét hevert. A patakban apró
halak élnek, melyek különösen a csendesebb meden-
cékben nagy számmal vannak. Ötezer méternyi ma-
gasságban halak! Néhány példányát borszeszben
magunkkal vittük.

Végre elfogy a patak és a jégár vize, a lejtő
meredekebbé válik s a lámával együtt az eget ostromló
hágóra felérek. 5462 méter magasságban vagyunk.
A karaván még útban van ; egy nagy jak haragos
és kihívó tekintettel elzárja délfelé az utat. Farkával
maga körül csapkodott, szarvait leeresztette és semmi-
képpen nem akart tágítani. Bevártuk vadászainkat,
de mire az első tevék a nyergen felbukkantak, mégis
tanácsosabbnak vélte odább állam.

Ezalatt messzelátónkkal megvizsgáltam az előttünk
elterülő vidéket; hegyek és láncolatok tömkelege,
völgyek útvesztője volt előttünk. A déli lejtőn nagyobb

Ázsia szívében. II.
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folyóba gyűlt a víz s ennek mentén szálltunk lefelé.
Itt hét öreg jak legelt, melyekre kutyáink halálmeg-
vetéssel reátámadtak. Négy tüstént tovamenekült, há-
rom azonban egy ideig ellentállott. De amidőn a táma-
dók mind az egyik jakra vetették magukat, a másik
kettő is odábbállott. Az utolsó kétségbeesetten véde-
kezett a kutyák ellen. Végül ravasz módon a folyó
közepébe vetette magát, ahol a víz oly erősen hab-
zott, hogy a kutyák bele nem merészkedtek. Kevés-
sel reá visszatért két jak, hogy társát felkeresse, de
a kutyák már beleuntak a vesződségbe s többé nem
bántották az állatokat.

A láma, ki okos ember, azt a találó megjegyzést
telte, hogy ez a gigászi hegylánc a tibetiekre nézve
ugyanaz, ami Keleti-Turkesztán lakóinak az Arka-
iag: határfal az ismeretlen és lakatlan vidék felé,
melyet ritkán lépnek át s akkor is csak jakvadászok.
E hegylánc és az Árka-tag között terülnek el Tibet-
nek legmagasabb fekvésű s legterméketlenebb s ezért
legnehezebben is járható részei. Most még 280 kilo-
méternyire voltunk a Tcngri-noríól s a nomádok első
tanyái már nem lehettek messze.

Július 21-ikén hóviharra ébredtünk. Hatalmas,
majdnem fekete felhők feküdtek a hegység fölött,
melynek nyoma sem látszott volna, ha két jégárnyelv
a felhőköntös alól ki nem kandikált volna. A hóhatár
itt körülbelől száz méternyire lehet a nyereg fölött.
Bár ily nagy magasságban voltunk, mégsem bántott
a hegyi betegség, egyedül CSEKDON, ki jakok után
szaladt volt, panaszkodott főfájásról.

A völgy szélét egy-egy hatalmas jégperem szegé-
lyezte s a karaván ezek egyikén haladt; de a jégrög
egy helyen megszakadt s nekünk le kellett szállnunk a
völgy kavicstalajára. A jégrög azonban két méter
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magas s függőleges peremű volt. Fejszével és kapá-
val jó óráig kellett dolgoznunk, míg utat vágtunk az
állatoknak, melyen leszállhatlunk a folyó mellé. SAG-
DUR, kit a vögy kikémlelésére előre küldöttem, azzal
a hírrel tért vissza, hogy 5—6 kilométerrel fejebb a
folyó medre járhatatlan szurdokká keskenyedik össze,
melyen átjutni lehetetlen.

Vissza kellett térnünk s egy jobboldali mellék-
folyó völgyébe kanyarodtunk be ; óriási nehézségek

l'tat vágunk a jógrögről a i'oTyó íelií.

között, folytonos jégviharok között kapaszkodtunk
fel egy hágóra, melyre már csak tizenöt tevénk jutott
el. A déli lejtő még rosszabb volt ; ott egyáltalában
nem volt szilárd talaj s a tevék folyton belesüpped-
nek a kásás iszapba. Egyik tevénk térdig merül bele
s csodaszámba megy, hogy ki bírjuk szabadítani.
Emellett folyton szakad az eső s mi bőrig ázva nehezen
lélekzünk. Vigasztalan egy föld! Mintha nem volna
elég hogy itt az emberek elállják az utunkat, még- az
elemek és a föld is összeesküsznek ellenünk, hogy

9*
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halálra kínozzanak, mielőtt felfrissítő legelőre jutunk
és éltető nyugalomra hajthatnék fejünket. Hogyan
boldogul majd itt GSEHNOFF az ő tizenegy rossz tevé-
jével? Megbarátkozom azzal a gondolattal, hogy
egyik sem éli túl a két hágót és a mocsarat, mely
napról-napra rosszabbá válik.

Végre nagyobb folyót találtunk ; a folytonos havas
esőben azt sem láthattuk, hogy honnan jön és hová
folyik, de megelégedtünk azzal, hogy kavicsos talaja
legalább nem fenyeget elnyeléssel. SAGDÜR itt egy
nagy agyagkorsót talált, melyről a láma azt vitatja,
hogy vadászoktól eredhet.

Egyik tevénk az iszapba annyira belemerült, hogy
semmiképen sem bírtuk kiszabadítani. Embereket
küldtem hozzá azzal a parancscsal, hogy reggel, amikor
a talaj felszíne kissé megfagy, mentsék ki, de minden
igyekezetük kárbaveszett. Éjjel annyira beleszorult
ebbe az alattomos iszapba, hogy reggelre megfagyva
találták. Mily óriási nehézségekkel kell küzdenünk
oly országban, ahol a föld megnyílik és állatainkat
elnyeli! Napról-napra jobban csudálkoztam azon, hogy
karavánom ezeket a rettentő fáradságokat kiállotta.

SZIRKIN és SAGDÜR 3—4 kilométerrel lejebb jó
legelőt találtak s TURDÜ bej arról biztosított, hogy a
karaván itt egy hónapig elég táplálékot találhat s csak
is ily hosszabb pihenés mentheti meg a karavánt.
Elhatároztam tehát, hogy itt — a XLIV. számú tanya-
helyen — ütöm fel a főszállást, megállapítom a hely
földrajzi fekvését s befejezem mongol felszerelése-
met. Innen kezdjük meg utunkat Lhásza felé. Ideje
volt már! Néhány emberem barangolásközben puska-
lövést hallott, lehetséges volt tehát, hogy szomszéd-
jaink vannak. Résen kellett lennünk.

Kezdetben az volt a szándékom, hogy Ihászai
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útamra mindkét burját kozákot és a lámát elviszem.
De mivel a jakvadászok, kikre oly véletlenül buk-
kantunk, bizonyára elterjesztették már érkezésünk
hírét, nem mertem a főszállást csak egy kozákra
bízni. Ha nem is volt valószínű, hogy a tibetiek
tanyánkat megtámadják, de mégis sok előrelátásra
volt szükség s elkellett készülve lennünk minden es-
hetőségre. Lehet, hogy CSERNOFF az utóvéd romjaival
csak későn érkezik meg s akkor a karaván csak egy
kozák őrizete alatt maradna. Eltökéltem tehát, hogy
GsERDONt is visszahagyom. Sajnáltam, hogy őt el
nem vihetem, annál is inkább mert tudtam, hogy ez
neki keserű csalódás lesz, mert a L/itíszába való
búcsújárás a lámavilágban éppen oly érdem mint a
mohammedánok között a mekkai zarándoklás és a hadsi
címe. Azzal vigasztaltam, hogy nekünk is alig fog
sikerülni Lhászába bejutni s megígértem neki, hogy
utazásom vége előtt 6 is lát majd tibeti templomot.

A kozák egyébiránt sohasem mutatja érzelmeit
vagy gondolatait, hanem csak azzal válaszol: Ahogy
az úr parancsolja! Urának akarata neki parancs.
De tudtam, hogy ez a fordulat nagyon elszomorítja
CSERDON t.

Hármunkra nézve is megváltozott a helyzet, hiszen
csapatunk negyedrésszel csökkent. De vállalkozá-
sunk minden esetben oly kockáztatott volt, hogy
jóformán egyre ment, hárman vagyunk-e avagy
négyen.

Főszállásunkat 5127 méter magasságban ütöttük
fel. A legelő itt jó volt, de stratégiai szempontból
tekintve nem nevezhettem a helyet kedvezőnek, mivel
szabad kilátás semmerre nem volt s ha véletlenül
valamely tangut rablóbanda ránk akarna támadni,
ezt itt könnyű szerrel megtehetné.
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Az utolsó két napon, melyet a táborban töltöttem,
befejeztük utazásunk előkészleteit. Az állatokat, me-
lyeket magunkkal akartunk vinni, t. i. öt öszvért és
négy lovat, nagy gonddal ápoltuk, újra patkoltuk
őket, nyergeiket és takaróikat kijavítottuk.

Egész podgyászunkat két mongol ládába csoma-
goltuk. Magammal vittem három delejtűt, két órát,
egy aneroidot, két hőmérőt, három pár hószemüve-
get és a veraszkop-kamarát nyolc tucat lemezzel;
továbbá az orosz táborkari térkép Lhásza-lapját, apró
jegyző- és vázlatkönyveket, tentál, papirost és tolla-
kat, rajzeszközt, borotvát, szappant, mert egész feje-
met mindig borotváltán kellett tartanom; egyéb mosdó-
készletre nem volt szükségünk, ellenkezőleg kívána-
tos volt, hogy minél piszkosabbak legyünk, mert ez
igazibb mongol színt ad. Vittünk még ollót, lámpát,
baltát, egy tucat stearingyertyát s néhány skatulya
gyújtót, néhány orvosságot, tíz janiba ezüstpénzt,
pipát és dohányt. Élelmiszerből volt lisztünk, rizsünk,
talkánunk (pirított liszt) és húsunk. Az első napokra,
tíz konzcrvdobozt vittünk magunkkal; minden üres
dobozt tóba vagy folyóba akartunk dobni, hogy
gyanút ne ébresszen. Fegyverzetünk volt egy orosz
puska, egy Berdán-puska és egy svéd tiszti revolver,
50 tölténynyel mindegyik fegyver részére. Volt még
néhány apróságunk, aminőt mongol ember mindig
magával hord : olvasó, nyakamon yávo (amulett-tok)
halvány f ej jel, khinai evőpálcikák elefántcsontból, bőr-
zacskó dohánynak, tüzelőkova és tapló és a hosszú
pipa. Öltözete, csizmája és sapkája mindegyikünknek
kettő volt, mert ázásra alapos kilátásunk volt. Min-
dennemű edényünk, főzőbögre, kanna, csésze, mon-
gol volt. Lakásunk volt a legkisebb és legkönnyebb
sátor. A láma vastag fehér nemezből köpönyeget
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varrt, mely később az éjjeli őrnek nagyon jó szol-
gálatot tett.

Mindent, ami a tibetiek előtt gyanús lett volna,
egyik ládába az élelmiszer alá rejtettük ; sokat abból,
ha helyzetünk kritikussá vált volna, habozás nélkül
a vízbe dobhattuk volna. Ellenijen csak a legrosszabb
helyzetben akartam műszereimtől és feljegyzéseimtől
megválni. Órám, aneroidom, delej tűm és hőmérőm
ruházatom bélésében oly jól voltak elrejtve, hogy csak
nagyon alapos megmotozás mellett lelhették meg.

Elindulásom napjául július 27-ikét tűztem ki.
Az utolsó napon elzártam becses ládáimat, kivéve
azt, amelyben a kronométerek voltak elhelyezve.
SZIRKINI betanítottam, hogyan kell ezeket a legnagyobb
óvatossággal felhúzni, hogy visszatértemig állandóan
járjanak. Hát bizony óvatos volt ő, rettenetesen óva-
tos ! Elutazásomat követő napon megállóit az egyik
kronométer, mert SXIRKIN attól való féltében, hogy
rugója elpattanhatna, nem merte egészen felhúzni.
Ugyanez volt másnap a második kronométer sorsa.
Egyébként nem volt nagy baj, mert visszatértem
után a táborban megismé lelve a megfigyelésekéi,
újra megkaplam a pontos időt. SZIUKINFC volt bízva a
a meleorologiai megfigyelések végzése is.

Valamennyi emberem jelenlétében SziRKiNt ünne-
pélyesen kineveztem a főtábor parancsnokává; paran-
csainak úgy kellé II engedelmeskedni, minlha magam
adtain volna ki. TURDÜ bejt azonban, mint szakértől,
felruháztam azzal a joggal, hogy szükség eselén jobb
tanyahely felkeresését indítványozza. Ha ez megtör-
tént, az eredeti tanya helyén okmányt kellett elhe-
lyezni, mely az új tábor helyét és távolságát pontosan
megjelölné.

Embereimet engedelmességre és kötelességeik pon-
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tos teljesítésére utasítottam. Li LojÉnak azonban
külön terve volt. Miután Lhászdha nem kísérhetett
el, ugyanazon az úton, melyen érkeztünk volt, vissza
akart térni Csarkukba, — 950 kilométernyire! MOL-
LAII SAH és HAMRU KUL elakarták kisérni. Mivel ez
bolondházba való ötlet volt, nyugodtan kijelentettem,
hogy elkísérhetik, de lovakat nem adhatok nekik, s
így csak Li LOJE**nyargalhat, kinek saját lova van.
Élelmi szert vihetnek tőlem, Li LojÉnak pedig pus-
kája is van.

Előszedtem térképeimet és viszaidéztem emiékeze-
tökbe ^összes tanyahelyeinket. Azután megjósoltam
nekik, milyen lesz majd őrült vándorlásuk. Először ki-
dől majd az öreg MOLLAH SAH s ezt kisérői ott hagyják,
mert lóháton nem fognak egy beteget tovaszállítanr.
Azután Li LojÉra kerül a sor, aki szintén nem nagyon
erőteljes. HÁMRA KUL elérhetné ugyan Csarklikot,
mert erős ember és élete forog kockán. De még sem
éri el, mert az Árka-tagon majd rátámadnak a far-
kasok és széjjelmarcangolják. Egyébként szerencsés
utazást kívánok nekik és [Allah terjessze ki rájuk
védő kezét.

Nem tudom, szavaim hatottak-e rájuk, avagy
maguktól tértek észre, elég az hozzá, este sátramban
felkerestek és térden csúszva kérleltek, engedjem meg,
hogy velünk maradhassanak, amit természetesen ke-
gyesen meg is engedtem. Sohasem tudtam meg, hogy
tulajdonképen milyen gonosz szellem szállottá meg
őket és sokkal inkább el voltam saját dolgaimmal fog-
lalva, sem hogy különös ötletük okát kutathattam
volna. Ok maguk azt állították, hogy nem a tibeti-
ektől való félelem, hanem a honvágy hajtotta őket,
de SZIRKIN ugyanazon napon a tanyánk mögötti völgy-
ben egy ember friss nyomait fedezte fel, éjjel pedig
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a kutyák dühösen ugattak. A táborban már arról
suttogtak, hogy a tibetiek minket megfigyelnek és
őriznek. Magam azonban nem hittem, mert a nyo-
mok kulánoktól is eredhettek, melyek mindenfelé
mutatkoztak.

Végül SziRKiNnel beszéltem és közöltem vele vál-
lalkozásom veszélyes voltát; ő némán hallgatott, de
fejét rázta. «Ha harmadfél hónap múlva nem térünk
vissza, mondám neki, — Csarklikha. kell visszatérne-
tek, onnan pedig Kasgárha.».

Nem hittem ugyan, hogy megölhetnének minket,
de minden eshetőségre el kellett készülnöm s intéz-
kednem kellett, hogy térképeimet és feljegyzéseimet
minden áron megmentsék. SziRKiNnek átadtam az
ezüstösláda kulcsát is, hogy Csarklikban új karavánt
szervezhessen. Átadtam neki eddigi utam átnézetes
térképét, egyébként pedig embereimet helyi érzékök
is támogatná. Azt nem hittem, hogy tevéim kiállják
ezt az utat, de néhány lovamban bíztam és SZIRKIN
tudta, mely ládákat kell minden áron megmentenie.
Ameddig a táborban maradnának, állandóan őrköd-
riiök kellett, különösen meghagytam, hogy a legelő
állatokat mindig őrizze néhány fegyveres ember.

Azután utoljára lefeküdtem cccivilizálb) viszonyok
között, rögtön elaludtam és addig fel sem ébredtem,
míg SAGDUR fel nem keltett, hogy vész telj és utamat
megkezdjem.



TIZEDIK FEJEZET.

Lhásza felé.

IETVE felhúztam mongol öltözetemet és tetőtől-
talpig mongollá váltam. Műszereimet, messze-
látómat és dohányomat rejtekeibe helyeztem,

ahol biztonságban voltak. Mongol kabátomban tüs-
tént jól éreztem magamat, puha és kényelmes volt,
egyedül hosszú köpenyem sok zsebét nélkülöztem
benne. Delej tűmet és úti jegyzet-könyvemet elől egy-
szerűen bedugtam kába tómba s föléje húztam sárga
derékkötésemet. Fejemre felhajtott karimájú sapkát
tettem, lábamra pedig mongol csizmát húztam, me-
lyet előzetesen már sokat használtam, hogy elég
kopottnak lássék. Kabátom sötétpiros volt, a sárga
bundára ma nem szorultam, mivel a nap barátsá-
gosan sütött s a levegőben legyek és pillangók röp-
ködtek.

Épen felakartam ülni fehér paripámra, midőn
SZIRKIN hátulról feléin közeledett és megszólított. De
hirtelen elhallgatott és roppantul megzavarodott, midőn
azt látta, hogy a mongol ruha engem rejt. A lámát
gyanította benne s ez a tévedése rám nézve nagyon
hízelgő volt; úgy látszott álruhám elég jó volt.

IBS. laphoz.
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Megkötöztük összes kutyáinkat, Malenki és Jolihars
kivételével, melyek önként követtek. Kis karavánunk
összekészülődött, lóra szálltunk és ellovagoltunk.
Búcsúzásunk őszinte és megható volt ; SZIRKIN elfor-
dult, hogy meghatottságát elrejtse, HÁMRA KUL pedig
gyermek módjára hangosan sírt s a folyón átgázolva,
messze elkisért.

Tanyánk hamar eltűnt szemünk elől s mi sietve
haladtunk a völgyön lefelé. Vájjon vissza fogunk-e
valaha térni erre a békés helyre? Nem kételkedem,
hogy a Mindenható keze, mely eddig lépteim felett
őrködött, most is vezérelni fog, ebben a veszedelmes
vállalkozásunkban. SAGDUR a várható kalandoktól egé-
szen el volt ragadtatva; a láma csöndes volt, mint
valami stoikus, de midőn a Kum-köllőn történi
megállapodás értelmében megkérdeztem, hogy vissza
akar-e maradni, erről tudni sem akart s kijelentette,
hogy akármi történjék is, velem tart.

SAGDUR fakó lovon ült, a láma pedig kicsi, de bátor
öszvéren nyargalt. Két útitársam vezette a podgyász-
hordó állatokat és ÖRDEK, ki az egyik lovat ülte,
a podgyászra ügyelt. Néhány napig velünk maradt
ÖRDEK, hogy éjjel az állatokat őrizze. Pár éjjelen tehát
még jól kialudhattuk magunkat, mielőtt magunknak
kellett állataink őrizéséről gondoskodnunk. Néhány
órányira TURDU bej és CSERDON is elkisért, azután
Istenhozzádot mondva, ők is visszatértek. —

Miután a folyón többször átkeltünk, nyilt térségre
értünk. Sok kulánt, nyulat és mormotát láttunk, sőt
egy farkast is; később a kutyák egy vén jakot is felhaj-
szoltak és jól megtánczoltattak. Egy kis forrás mellett
felütöttük sátrunkat, mivel egyik öszvérünk megsán-
tult. Magam raktam a tüzet, míg embereim a nehe-
zebb munkát végezték; a lovakat és öszvéreket mellső
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és hátsó lábuknál fogva összekötöztük, hogy messze
el ne távozhassanak.

Erre elkészítettük egyszerű vacsoránkat, mely hús-
ból, rizsből, kenyérből és teából állott; kezünkkel és
khinai evő pálcikáinkkal fogyasztottuk el az ételeket
egy kis mongol fatálcáról — kés, villa s hasonló
fényűzési cikkek nem voltak velünk. Csak a lámának
nern volt étvágya; nagyon fájt a feje és tényleg
rosszul volt. Nagy baj volna, ha nem folytathatná
út ját ; ez esetben ÖRDEKkel vissza kellene fordulnia.

Vacsora után még egy ideig a földön sütkéreztem,
de nyolc órakor nyugvóra tértünk, mert nem volt
egyéb dolgunk. ORDEK őrizte az állatokat s a három
zarándok első ízben együtt aludt kis sátrában. A hold
bevilágította a csöndes tájat.

Elhatároztuk, hogy ÖRDEK még egy napig kisérjen
el, mivel a láma igen rosszul volt; nyergében ide-
oda támolygott s gyakran le kellett szállania, hogy a
földön lefeküdjék.

A térszín itt igen kedvező volt s mi a kemény
talajon könnyen tettünk meg 40 kilométert. A völ-
gyek és dombok, melyeket érintettünk, fűben szűköl-
ködnek, de annál több a kulán és a jak, melyeket
több ízben százával is találtunk. De ezek mohával
és mindenféle gazzal beérik, melyet állataink nem
esznek. Emberek nyomaira sehol sem bukkantunk.
Időről-időre felnyargalunk egy dombra, hogy körül-
nézzünk. Most ugyan, ha lovasokat vagy nomádokat
látunk, becsületes zarándokok gyanánt egyenesen felé-
jük közeledünk, de előbb még alkalmat kellene adnunk
ÖRDEKnek, hogy észrevétlenül elillanjék s a főszállásra
visszatérjen.

Keletfelé hatalmas hótömeg emelkedik s azon túl
kék színű tó fekszik. A tó partján akartunk végig-
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menni, de itt a téglavörös homokkősziklák, melyek
minden tibeti tájképet jellemeznek, közvetlenül a víz-
ből emelkedtek fel s nagy kerülőre késztettek, mi-
előtt a tó partjára juthattunk. A tó partja körül
körkörösen elrendezett színlők arról tanúskodtak, hogy
ez a sóstó kiszáradóban van.

Lovaink fáradtak voltak, ezért pihenőre szántuk
el magunkat. Úgy látszott, hogy a sóstó közelében
nincs ivóvíz ; egy kulán nyomdokait követtük azon
reményben, hogy forráshoz vezetnek.

A nagyobbik tótól délre most egy kisebb vízfe-
lület csillogását vettük észre, mely meglepetésünkre
édes volt, bár partja éppen oly lapos és kopár volt,
mint a másiké. Bár silány volt a legelő és tüzelő-
anyag is alig akadt, mégis itt ütöttük fel második
éjjeli szállásunkat.

A láma állapota javult és hangulatunk igen jó volt.
Csevegve ültünk a tűz körül s kovácsolgattuk a szent
városba való utazást illető terveinket. Kiszámítottam
megtett utunk hosszát s közöltem társaimmal, mek-
kora út vár még reánk. A láma elmesélte, hogy
mily szigorúan motozzák meg a tibetiek Nakkcsuban
a Mongoliából érkező zarándokokat. Legcélszerűbb-
nek láttuk tehát, hogy ezt a helyet elkerüljük s úton
vagy út nélkül a Tengri-nor keleti végének tartunk,
hogy onnan a Lani-la hágó felé forduljunk. Ekként
elérnők a Nakkcsu és Lhásza közötti nagy zarándok-
útat és belevegyülnénk a többi zarándokok közé.

Most komilcus jelenet következett: fejemet le kel-
lett borotváltatnom. Leültem a tűz mellé s SAGDUR
ollóját kezébe véve, vandáimódra bánt el hajzatom-
mal. Azután jött ÖRDEK a borotvával s kevéssel reá
olyan volt a koponyám, mint valami billiárdgolyó.
SAGDUR és a láma nagy érdeklődéssel nézték e mű-
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veletet. Most bajszomra került a sor, amelyet szintén
irgalom nélkül eltávolítottam, bár tuJajdonképen bűn
volt, hogy egyébként egészen tisztességes ábráza tómat
ezáltal elcsúfítottam.

Mindezek után oly csúf voltam, mint az ördög. De
hiszen nem volt itt senki, kivel kacérkodhattam volna
és végre is egészen közömbös volt, minő ábrázattal
megyek végig ezen a hegyvidéken, mely szakasztott
oly módon van leborotválva, mint a fejem. De még
nem voltam eléggé szép. A láma, a gyakorlott ku-
ruzsló szakértelmével turkált papírjai, zacskói és
orvosságai között s arcomat zsírral, korommal és
barna festékkel alaposan bemázolta. Végre elkészült
a remekmű: fejem csillogott, mint az ágyúgolyó a
napban. Egy kis kézitükörből arról győződtem meg,
hogy valóban gyönyörűen (hamisítatlan)) vagyok.
Kezdtem magamtól félni s jó soká kellett a tükörbe
bámészkodnom, ínig arról teljesen meggyőződtem,
hogy ez a mongol pávián, ki a tükörből felém vigyorog,
tulajdonképen magam vagyok. Mikor a kenőcs meg-
száradt, szürkéspiszkos színben pompázott.

Tanyánk a két tó közötti keskeny földnyelven
egészen nyíltan feküdt, csak délnyugat felől emel-
kedett néhány alacsony domb. De nem volt okunk
félni, mert sem régi, sem új embernyomokat sehol
sem találtunk és kutyáink egészen nyugodtak voltak.
Öt óra tájban éj szaki szél kerekedett, mely a jurtába
kergetett; nyolc órakor a sátor nemezpokrócán bun-
dáinkba bújtunk s míg ÖHDEK állatainkat őrizte, mi
álomba merültünk. Ez volt az utolsó éjszaka, melyben
mindhárman aludtunk ; másnap ÖiiDExnek egyik lo-
vunkkal vissza kellett térnie.

Éjfélkor szétvált a sátor ponyvája. ÖRDEK bedugta
a fejét és ijedt hangon suttogá: «Bir adam kelldi» —
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egy ember van i t t ! Mint a villámcsapás, úgy hatot-
tak ránk szavai. Mindhárman puskával és pisztoly-
lyal kisiettünk a sötét éjszakába. A vihar még mindig
tombolt és a hold fakó fénye kcrcsztülszűrődött a
gyorsan tovasiető szakadozott felhőkön. ÖRDEK meg-
mutatta az utat s azt monda, hogy a legmesszebb
legelő két ló között egy sötét alakot pillantott meg;
ettől annyira megijedt, hogy a sátorhoz szaladt, ahe-
lyett, hogy rögtön lármát csapott volna. Ennek kö-
vetkezménye természetesen az volt, hogy későn értünk
oda. Az elfátyolozott hold halvány fényében éppen
csak annyit láttunk még, hogy néhány sötét lovas
alak elvágtat s két lovat kerget maga előtt. Egy pil-
lanattal később eltűntek a dombok mögött. SAGDUR
golyót röpített utánnuk, de eredménytelenül. Ő, a
láma és ÖRDEK követték a nyomukat, míg én a sátor-
ban maradtam, amelyet talán egy egész rablóbanda
vesz körül. Egy óra múlva visszatértek, anélkül hogy
bármit láttak vagy hallottak volna.

Rögtön tanácsot ültünk, hogy mitévők legyünk.
Megolvastuk állatainkat: öszvéreink és két legrosz-
szabb lovunk itt voltak, de két legjobb lovunkat, a
magamét és SAGDUR fakóját elrabolták. A nyomokból
megállapíthattuk, hogy három lovas rabló járt itt,
kik szél ellenében sátrunkhoz lopództak. Gyalog jöt-
tek és lovaikat jól elrejtett talajmélyedésben hagyták;
onnan egyikök négykézláb felénk kúszott, míg a
legszélsőbb lovaink mögé került. Hirtelen felugorva,
felriasztotta és a part felé hajtotta a lovakat, ahol
a másik két ember tibeti lovával feléje jött. Egy szem-
pillantás alatt mind lovon termettek s elvágtattak a
dombok közé, melyekhez már akkor eljutottak, midőn
mi félálomban még csak sátrunkból kirontottunk.

Soha életemben nem bosszankodtam annyira, mint
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mosl, amikor az éjjeli őröm orra előtt és két nagy,
harapós kutya mellől elloplak a lovainkat! Első felin-
dulásomban leakartam tenni Ihászai útamról, hogy a
rablókat üldözzem és megbüntessem, és amellett meg
is feledkeztem arról, hogy az együgyű ÖRDEKet jól
megdorgáljam. ÖRDEK eddig mindig derekasan bevált;
de bátorsága a sivatagokra és más lakatlan vidékekre
szorítkozott s igaza volt abban, hogy ott könnyebben
lehet boldogulni, mint az emberek között, kik még a
tigriseknél és a homokfergetegeknél is rosszabbak.

Lassanként leküzdöttem bosszúságomat és nyuga-
lommal mérlegeltem helyzetünket. Újra követtük a
rablók nyomait egészen a domb tetejéig, melyen a
fűben eltűntek. SAGDUR minden áron üldözni akarta
őket s a puska égett a kezében; semmi szín alatt
nem akarta elveszíteni lovát, melyet az egész idő
alatt úgy gondozott, mint ha gyermeke lett volna.
De ő is megnyugodott, midőn arra figyelmeztettem,
hogy ezek az emberek, legyenek akár üzletszerű rab-
lók, akár csak jakvadászok, kik csak a kedvező
kínálkozó alkalommal éltek, bizonyára másnap este
előtt meg sem állapodnak s fáradt lovainkkal semmi-
képen utói nem érhetnők őket. Ezenkívül ismerik a
vidéket s kavicsos talajon menekülhetnek, ahol nyo-
muk meg sem található. Végül figyelembe vettem
azt is, hogy ha ketten üldözőbe veszik a rablókat,
csapatunk nagyon megcsappan, mit nem volt szabad
kockáztatnom. Örülhettünk, hogy a rablók csak két
lovat vittek el s azzal vigasztaltam SAGDURI, hogy
ha én lettem volna egy a tibetiek közül, minden ál-
latunkat elloptam volna, hogy üldözésüket teljesen
meghiúsítsam.

De hasznos leckét kaptunk! A tréfa hirtelenében
komolysággá változott; itt valóban nyitott szemmel
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kellett utaznunk! E kopár, csöndes hegyek között az
éj sötétjében, a föld görgetegéből felbukkant egy
rablóbanda; még a kutyák sem vettek észre semmit.
Valószínűnek tartom, hogy a rablóknak nem volt
semmi közük a harmincnyolcadik tanya jakvadászai-
hoz, de nem lehetetlen, hogy azok a lábnyomok,
melyekre SZIRKIN bukkant és a lövés, melyet a mo-
hammedánok hallottak, tőlük eredt. Azóta bizonyára
szemmel tartottak minket, de a nagy karavánt nem
merték megtámadni, hanem nyomon követtek s most
a vihartól támogatva, kis csapalurikra vetették ma-
gukat.

Ezen a tapasztalaton okultunk. Tisztában voltunk
helyzetünkkel s láttuk, hogy ezentúl hadilábon kell
élnünk s minden pillanatban el kell készülve lennünk
arra, hogy megtámadnak.

Sátrunk előtt apró tüzet gyújtottunk s melléje
telepedtünk. Alvásról szó sem lehetett ezen éjszakán.
Előszedtük pipáinkat, bundáinkba burkolóztunk s
beszélgettünk, miközben a hold időről-időre a vészt-
jelző felhők közül kikandikált. Azután teát főztünk
s rizszsel és kenyérrel együtt reggeliül elfogyasztottuk.
Kora hajnalban indulásra készülődtünk; én a másik
szürkét választottam, SAGDUR ÖRDEK lovára ült; a
láma megtartotta öszvérét.

Mikor a Nap felkelt, ÖRDEK sírva ült a víz mel-
leit. Magán kívül volt félelmében, hogy most egye-
dül és fegyvertelenül, gyalog kell megtennie a het-
ven kilométernyi utat főszállásunkig. Arra kért,
hogy kisérhessen el tovább is és erősen fogadkozotl,
hogy máskor jobban vigyáz; de hajthatatlan marad-
tam, sőt még revolveremet sem adtam neki, bár-
mennyire rimánkodott is érte.

Sietve néhány sort írtam SZIRKINnek, melyben a tör-
Ázsia szivében. II. 10

Jfc.
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tente ke t röviden előadtam s a legnagyobb elővigyá-
zatra intettem, nehogy még több állatunkat ellopják.
Midőn ÖRDEK tőlünk elvált, olyan volt, mint a ha-
lálra ítélt gonosztevő. Félig szaladva indult útnak
s — miként később értesültem — egész nap szünet
nélkül sietett tovább, de sohasem nyilt térségen, ha-
nem mindig kiszáradt medrekben és árkokban buj-
kálva. Egész nap kívánta a szürkületet és sötétséget;
de midőn ez beállott s az eső zuhogva szakadt, az
éj sötétje annyira megijesztette, hogy mindenütt rab-
lókat vélt látni. Szegény azt hitte, hogy a rablók
mindenfelé az égből potyognak le s néhány kulán
annyira megrémítette, hogy majdnem eszét veszítette.
Végre koromsötét éjszakában elérte völgyünket s fő-
szállásunkat, ahol az őr, ki lármát csapott, kevés
híjjá, hogy agyon nem lőtte. Szerencsére még jókor
rákiabált s az őr felismerte Ördeket, ki teljesen ki-
merülve összerogyott s szóhoz is alig bírt jutni. Üze-
netem nagyon megriasztotta embereimet, de meg
volt az a jó hatása, hogy most már az óvatosságot
a végletekig vitték s ha kéretlen vendég mutatkozik
vala, azt éles tölténynyel fogadják.

ÖRDEK távozása után délkelet felé haladtunk s
40 kilométernyi utat tettünk. Egy helyen néhány száz
jakot láttunk s aggódva néztük, nem veszünk-e észre
pásztorokat is. De midőn feléjök közeledtünk, mind
eliramodtak s embernek nyomát sem láttuk. Arra
számíthattunk tehát, hogy néhány napig még nem
fogunk nomádokra bukkanni, mert a vad jak nem
tartózkodik oly helyen, ahol közelében emberi lakás
van. Sátrunkat teljesen nyilt vidéken ütöttük fel,
ahonnan minden irányban szabad kilátásunk volt.
Most már csak hárman voltunk s nekem minden
nehéz és durva munkánál segítenem kellett, amit
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1886 óta, amikor Perzsiát két ízben majdnem egyedül
beutaztam, nem tettem.

Miközben SAGDUR és a láma az állatokat ellátták
és félig megkötözték (t. i. jobb mellső és bal hátsó
lábuk közé kötelet húztak), én bő köpönyegembe jak-
ganajt szedtem s ezt rendkívül érdekes foglalkozás-
nak találtam. A másik két zarándok csodálkozott,
hogy oly rövid idő alatt annyit össze tudtam hor-
dani s csakhamar vígan pattogott a tűz.

Most már nem voltam cckegyelmes úr», mert szi-
gorúan megtiltottam SAGDunnak és a lámának, hogy
bárminő tiszteletben részesítsenek ; ellenkezőleg úgy
kellett velem bánni, mint valami lóápolóval. Közöt-
tünk most SAGDUR volt a legelőkelőbb, s ha sátrat
ütöttünk, ő osztogatta a parancsokat. Szigorúan tiltva
volt az orosz szó is, kizárólag csak mongolul beszél-
tünk. SAGDUR kitűnően játszotta szerepét s ugyanazt
mondhatnám magamról is. Kozákomnak eleintén nehe-
zére esett, hogy nekem parancsoljon, de néhány nap
múlva már pompásan belelalálta magát szerepébe.

Csakis a lámának nem kellett alakoskodnia ; ő az
volt, aki tényleg volt s az maradt is. Legrosszabb
dolgom nekem volt, kire kettős szerep j u t o t t : mon-
golnak is kelleti lennem és napszámosnak is. De ha
a ganéjgyűjtést uraim megelégedésére elvégeztem,
ebédre teát ittam, utána pipáztam, majd lefeküdtem
s nyolcig aludtam, mint a bunda. Ilyenkor egyedül
voltam, a többiek haza hajtották az állatokat. Ezek
egy óráig még legelhettek sátrunk közelében. SAGDUR
és a láma ez este kevésbbé vidámak voltak, mint
máskor. Míg én aludtam, ők három lovas tibetit vet-
tek észre, kik kelet felől egy hágón át jöt tek s éjszak-
nyugat felé lovagoltak ; egy helyen megálltak, mintha
tanácskoznának, azután sátrunk felé közeledtek, majd

10*
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eltűntek egy domb mögött s többé nem mutatkoztak.
Bizonyára bevárják az éj beálltát s viselkedésük
nagyon gyanús volt. Immár láttuk, hogy kémektől
és lovas őrsöktől körül vagyunk véve; de vájjon saját
jószántukból avagy felsőbb parancsra kémlelődtek
körülöttünk, azt természetesen nem tudhattuk.

Fél kilenc órakor az állatokat egy hosszú kötél-
hez kötöttük, melyet két karó között feszítettünk ki.
Ezentúl a következő terv szerint jártunk el : A prizma-
alakú sátor bejárása a széltől el volt fordítva és nyitva
állott; közvetlenül előtte álltak az állatok. Éjjeli láto-
gatók minden valószínűség szerint a szél ellenében
jönnek, különösen ott, ahol kutyák vannak. Amint
sötétedett, a tüzet eloltottuk s minden tárgyat, ládát,
konyhaedényt és nyerget a sátorba hordlunk. A nagy,
fekete Jollbarst a lovak és öszvérek elé kötöztük.
Ő adta az első intő jelt. Malenkit, a tarka, harapós
karavánkutyát, a sátornak a szél felé fordított kes-
keny s zárt végéhez kötöttük.

Az éjjelt őrség tekintetében három részre osztot-
tuk : 9 órától 12-ig, 12-től 3-ig és 3-tól 6-ig s rend-
szerint én strázsáltam elsőnek és utolsónak a láma.

Most voltam először éjjeli őrségen. Könnyen ma-
radtam ébren, egyrészt mivel már nappal aludtam,
másrészt mivel bármely pillanatban támadásra lehet-
tem elkészülve. Kísérőim a múlt éjszaka fáradalmai-
tól kimerülve, már kilenc óra előtt aludtak.

Megkezdtem éjjeli őrszolgálatomat, majd a sátor
közvetlen közelében, majd attól távolabb fel s alá
bandukolva. Oh ezek a sötét éjszakák, ezek a vég-
nélküli órák! Sohasem fogom elfelejteni fáradt lép-
teimet Malenkitől Jollbarsig és vissza egészen a vég-
telenségbe ! A percek oly lassan múltak! Megolvas-
tam sétáimat, tízet, húszat, de csak néhány percet,
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legfeljebb egy negyed órát vettek igénybe. Játszot-
tam Jollbarssal, ki örömében ugatott, ha feléje jöt-
tem, megkopogtattam lovaim és öszvéreim hátát s
aztán tovább mentem, hogy Malenkit, aki a sátor
mögött egyedül feküdt, megsimogassam.

A reggel meleg volt s időről-időre esett az eső,
de az est hideg volt. Fél tíz órakor ítéletidőre em-
lékeztető zivatar tört ki. Hollófekete felhők borították
az eget s a mennydörgés pokoli zenével kisérte a
cikázó villámokat. A legrosszabb mégis az eső volt,
mely felhőszakadás módjára megeredt. Soha ilyen
rettenetes esőt! Zúgott és csapkodott sátrunk pony-
váján, melyen keresztül finoman szemezve behatolt s
mint a kölni víz fecskendőjében szétoszlott. Minden
át meg átázott, de az alvók nem törődtek az esővel,
hanem mélyebben bundájuk alá bújtak és tovább fű-
részelték a deszkákat. Az esőcsöppek hangosan ko-
pogtak mongol lábasaink födőjén, melyek a tűz mel-
lett álltak. Egy ideig folytattam utamat kutyától
kutyáig, de azután, mint az ázott kutya, a sátor ajta-
jában kerestem menedéket. A holdvilágnak nem vet-
tem semmi hasznát, mert a felhők roppant sűrűk
voltak s úgy látszott, hogy az esőnek vége sem lesz.
A sötétség azonban mégsem egészen áthatolhatatlan ;
a hold legalább annyi csekély fényt terjeszt, hogy
állataim körvonalai az éj sötétjéből valamivel feke-
tébben kiválnak s időről-időre meg is olvashatom
hátukat.

Meggyújtom pipámat és egy kis gyertyát, melyet
kis faskatulya alá állítok; ennek fénye mellett írom
éjjeli megfigyeléseimet. Mindig csak egy mondatot,
azután megint körüljárom a sátort. Ujjamról csöpög
a víz és a sapka szinte rátapad kopasz fejemre. Ezen
alapos lemosás után festett arcom nagyon hasonlított
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a zebra bőréhez. A hőmérő nem szállt -(-4 fok alá,
tehát nem volt hideg.

Az eső szakadatlanul zuhog és egyhangú locso-
gása elnyom minden más zajt. De mi volt ez ? Egy
panaszos hang hallatszott a távolból! A tibetiek
talán ugyanolyan hiéna-hangversenybe kapnak, mint
1896-ban a tangutok Karasaruin-kubb mellett? Oh
dehogy, Jollbars volt, aki panaszkodott, mivel künn
kellett feküdnie s alaposan megázott. És micsoda hang
volt ez megint most ? Csak távoli égzengés. A menny-
dörgés és az eső folyton csaltak. Revolveremmel a
köpönyegem alatt kisietek a szabadba, várok egy
ideig, feszülten figyelek minden irányban, de mivel
«a Sipka-szorosban minden csöndess, visszatérek kis
gyertyámhoz; pipám már nem akar égni, minden
nedves.

Az órák mind hosszabbakká válnak s az eső nem
enged. «Ez holnap szép mulatság leszs, gondolom
magamban. A félig alvó öszvérek egyhangú lélegzete
elaltat engem is s szemeim csaknem lezárulnak. De
egyetlen egyszer sem történt meg, hogy akár csak
öt percre elszunnyadtam volna. Ha már még egyszer
meglepnének minket, legalább ne történjék addig,
míg én állok őrt ; halálig szégyeltem és önmagamat
megvetettem volna.

Néha egy-egy állat farkával csapkod, ha az eső
oldalát megcsiklandozza; a kutyák néha tompán mo-
rognak s én ilyenkor tüstént körüljárom a tanyát.
Fél tizenkettőkor újra a sötétben bolyongok, erősen
eltökélve, hogy addig vissza nem térek a sátorba,
míg éjfélt nem ütött s szabadulásom órája bekövet-
kezett.

Éjfél után volt már, mikor újból gyertyám mel-
lett leültem. Bundámról csurgott a víz s csizmáim át
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meg át voltak ázva. SAGDÜR oly mélyen aludt, hogy
nem akartam felkelteni s éppen eltökéltem, hogy még
egy fél óráig őrt állok, midőn mindkét kutya hirte-
len dühös ugatásba fogott. A láma felébredt s pus-
kájával kisietett, én a revolverrel követtem, a gyer-
tyát eloltottuk s a szél ellen a gyanús hely felé lo-
pótlztunk. Ott világosan lódobogást hallottunk, más
irány felől pedig kutyaugatást véltünk hallani. A láma
lőni akart, de én semmi szín alatt nem akartam, hogy
mi legyünk a kezdők; hogyha a tibetiek megüzenik
nekünk a háborút, akkor majd mi is hasonlóval
felelünk.

Kétséget nem szenvedett, hogy néhány száz mé^
ternyire tőlünk lovasok voltak. A lámát a sátorban
visszahagyva, SAGDUHral együtt óvatosan a szél irá-
nyában mentem s hallgatóztam. A lódobogáe hirtele-
nül eltávozott, minden elcsendesült s a kutyák is el-
némultak.

Most SAGDURon volt a sor. Lépteit künn a sár-
ban meghallottam, mikor nedves bundám alá bújtam.
Ily éjszaka jobban kimerít mintsem pihentet s inkább
érdekes, mint kedélyes. De majd csak megszokjuk,
gondolám, s kevéssel reá mélyen aludtam.

A láma, kire a harmadik őrség jutott, már öt
órakor felkeltett, mivel jobbnak látta, ha tovább nyar-
galunk, mintsem a napba belebámulunk. Bizony nem
volt valami kellemes reggel, ellenkezőleg fáztunk,
nedvesek voltunk és tagjaink szinte megdermedtek.
Minden bűzlik a nedvességtől; de ez hozzátartozik a
dologhoz és fokozza a «hamisílatlanság» benyomását.
Ki is hallott már beszélni illatos L/iósz-a-zarándokok-
ról! S ami engem illet, úgy találtam, hogy a dolog-
jói indul meg. Olyan viszonyok között, minők között
mi voltunk, a hangulat nagyrészt a Naptól függ.
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Arra vágyódunk, hogy lássunk valamit; az éjszaka
az ő alattomos árnyékával még annak is kellemetlen,
ki a sötétben sem fél.

A mozlimok beszámíthatatlannak neveztek, midőn
ebbe az őrült vállalkozásba belekaptam. Tagadhatat-
lanul őrültség volt, hogy annyit kockáztassunk, még
életünket is, csak azért, hogy Lhászát lássuk, mely-
nek topográfiáját a punditok és burjátok leirásaiból,
térképeiből és fényképeiből jobban ismerjük, mint
Közép-Ázsia legtöbb városáét. De őszintén be kell
vallanom, hogy két évi békés vándorlás és nyugal-
mas munka után egyszer igazán hajmeresztő kalan-
dokra áhitoztam. Ellenállhatatlanul éreztem annak
szükségét, hogy egyszer olyan helyzetbe kerüljek,
melyben kockán íorog életem, oly helyzetbe, mely
ügyességet és körültekintést igényel s melybe annyira
belebonyolódunk, hogy csak nehezen tudnánk belőle
ép bőrrel kimenekülni. Inkább kaland után vágyód-
tam, mintsem Lhásza után. A láma oly pontosan le-
írta a várost, hogy már bele is untam. Látni akar-
tam a tibetieket, beszélni akartam velük, hogy meg-
tudjam, miért utálják annyira az európaiakat. Egy
kritikátlan fiatal ember néhány évvel ezelőtt azt me-
sélte, hogy Tibetben megkínozták, de hajmeresztő
leírásai nem riasztottak el, azon egyszerű okból, mivel
nem hittem el. Valóban nagy nyereség volna az em-
beriségre nézve, ha olyanok, kik nem tudnak igazat
mondani, abbahagynák a könyvírást!

Kora reg'gel nincs az embernek jó étvágya. Reg-
gelink kenyér és tea; de amint pipára gyújtunk s
nyeregben ülünk, bele kerülünk a rendes kerék-
vágásba, bár az úti vázlat elkészítése próbára teszi
türelmünket, ha oly lovunk van, mely valami régi,
elhasznált forgópad módjára ide-oda forgolódik.

, Ji



153

A nap éppen olyan borongós és felhős volt, mint
az éjszaka. A Nap ki nem búj ik ; sűrű fekete felhők
takarják el, melyek oly nehezeknek látszanak, hogy
bármely pillanatban azt hisszük, ránk szakadnak.
A láma azt állította, hogy délnyugat felé fekete sát-
rat lát s azt kívánta, tartsunk arra, hogy ott tuda-
kozódjunk, de én inkább a hágó felé tartottam, mely
a hótól és jégtől egészen fehér volt. Azon túl leeresz-
kedtünk a völgybe s abban egy juh tetemét találtuk,
mely zsákban sót hordott. Valószínű, hogy tibeti juh-
karaván fordult meg a kis tavaknál, ahol a só több
helyen fel van tárva és könnyen fejthető; a nyájnak
nyomait ott tényleg megtaláltuk volt. Elhagyott tűz-
helyeket is többfelé láttunk s csontok mindegyiknél
szanaszét hevertek.

Midőn a völgy délnyugat felé kanyarodott, átkel-
tünk a legközelebbi hegyláncon, ahol SAGDUB erősen
járt útra bukkant. A hágóról tág kilátás nyílt, de
nem volt benne sok vigasztaló: hegy, csupa hegy
minden irányban. Embernek, sátornak sehol semmi
nyoma! Kíváncsi szemek tehát nem irányultak ránk,
de azért sejtettük, hogy jól elrejtőzött titkos kémek
folyton szemmel kisérnek.

Az ég ólomnehéz és komor s az órák lassan és
fárasztóan múlnak. A nap is lenyűgöz minket; nem
tudunk semmit erről a földről és viszonyairól, de
meg vagyunk róla győződve, hogy előbb vagy utóbb
valami rendkívüli fog történni. Minden pillanatban
résen kell lennünk, nehogy olyankor ejtsenek tőrbe,
amikor legkevésbbé várjuk.

A hágóról erősen járt úton haladtunk lefelé; jak-
ganéj itt igen sűrűn fordul elő s mindenütt meg volt
fordítva, hogy jobban száradjon. A nomádok tehát
ide vissza fognak térni, hogy elvigyék. Lejebb éjjé-
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lezésre alkalmas helyet találtunk s ott, két kis tó
közötti keskeny földszoroson, felütöttük nedves sát-
runkat. Kedvetlenül gondolunk a bekövetkezendő
éjszakára s azt kérdezzük egymástól, hogy mit hoz
az majdan.

Allatainkat már nyolc órakor megkötöztük a szo-
kott módon. Ez az éj még rosszabb volt, mint az
előbbi. Mintha ezer meg ezer tetőcsőből szakadt volna
a víz ; de hiszen az esős időszakban voltunk s így
nem panaszkodhattunk. De ha az ember, mint ezúttal
én magam, négy óráig strázsál és bőrig ázik, akkor
fogalmat nyer arról, hogy milyennek kell lenni a
tisztességes esőnek. Az éjjel egyébként nyugodtan
telt el. Egy ízben felriasztottak a kutyák, de csak
egy öszvér szabadult el, egyéb baj nem történt.

Július 3-i-ilién. Midőn reggel felébresztettek, hogy
a csomagolásnál és málházásnál segítsek, az cső szün-
telenül szakadt; de mind hiába: fel a nyeregbe és
tovább délkelet felé, fárasztó, dombos vidéken! Egyi-
künknek sem volt már egy száraz fonala sem, az
eső tehát már alig bántott; mégis epedve vártuk,
hogy a Nap egyszer megkönyörüljön rajtunk és meg-
szárítson.

Mikor puha párnás nyergemben ültem, víz csöpö-
gött belőle; azután olyan zuhanyba kerültem, hogy
a víz ruháimból csizmáimba folyt s azokban a leg-
csekélyebb mozdulatnál locsogott. Ha karomat fel-
emeltem, azt hittem, hogy nedves rongyot facsarok
ki. Szomorú világ volt biz ez ; bárcsak inkább hava-
zott volna!

Az út, melyet követtünk s melyről máris biztosan
megállapítottuk, hogy Lhászába vezet, öt hágón ment
keresztül s azután egy másikkal egyesült, melyen
egészen friss jak-nyomokat találtunk. Lehet, hogy
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még csak reggel hajtottak erre egy nagy jakcsordát
s ha sietünk, talán utói is érjük a karavánt.

Kevéssel utóbb délkelet felé sok fekete pontot
vettünk észre ; jakok voltak s utóbb juhnyájat is
fedeztünk fel. A folyó partján sátor bukkant elő;
SAGDUR és én tovább nyargaltunk, míg a láma a sá-
tor felé tartott. Biztosra vettük, hogy a sátor tulaj-
donosai mongol zarándokok s hozzájuk akartunk csat-
lakozni ; kiderült azonban, hogy tangutok voltak, kik
a kuin-burni híres «tízezer kép templomához)) zarán-
dokoltak. Minden tanyán egy-két napot töltöttek s
ilyen lassan utazva, körülbelül egy hónap múlva ér-
hettek Lhászáha. Aggasztó módon érdeklődtek irán-
tunk s mindent akartak tudni, kik és hányan vol-
nánk, honnan jönnénk s merre mennénk. Nekik
50 jakjuk, néhány lovuk s három kutyá juk volt ;
ezeket Jollbars és Malenki rettenetesen megtépázták.
A juhnyáj 700 darabból állott s egy öreg asszony
őrizte, ki egy csöppet sem félt tőlünk. Annyi eső,
piszok és rondaság után igazi csavargóknak nézhet-
tek minket s a legrongyosabb útonállónak sem kel-
lett előttünk szégyenkeznie. Az eleganciát lelkiismere-
tesen lemosta az eső.

Az öreg asszony közölte velünk, hogy a legköze-
lebbi völgyben fekete sátrat fogunk találni, melyben
mindent kaphatunk, mire szükségünk van ; a Ihászai
út felől is nyerünk majd ott felvilágosítást. A sátrat
tényleg meg is találtuk. Óvatosságból azonban egy
kilométerrel idébb, egészen nyilt vidéken ütöttük fel
sátrunkat.

A láma azonnal odament a tibetiekhez s rövid idő
múlva megelégedetten tért vissza. A sátorban egy
fiatal embert és két asszonyt talált, kik mentegetőz-
tek, hogy mivel ma ünnepnap van, juhokat, tejet,



156

zsírt és cambát nem adhatnak el, de ha türelemmel
várunk, holnap mindent kaphatunk. Mivel pedig bé-
kés mongolok vagyunk, azonnal adhatnak száraz jak-
ganajt. A láma egész zsákkal hozott belőle s ez jól
is esett, legalább tüzet rakhattunk. Arra a kérdésre,
hogy eladhatnak-e nekünk két lovat, azt a választ
nyerte, hogy ez a gazdától függ.

Alig végezte el a láma beszédét, máris megjelent
a gazda, legmagasabb személyében. Megállott a dom-
bon és felénk nézett. A láma feléje ment s meghívta,
mire minden tekctória és félelem nélkül felénk jött s
sátrunk előtt a nedves földre leült. Negyven éves
férfiú lehetett, neve SZAMPO SZÍNŰI volt. Arca fekete,
bajúsztalan, ráncos volt; hollófekete piszkos haja
párnátokban lógott le s azokból az eső vize rongyos,
zsákszerű köpenyegére csurgott; durva nemezből
készült csizmát viselt, derékkötőjén dohányzacskó és
pipa lógott, s mindez a lehelő legpiszkosabb, leg-
rondább volt. Hajadon fővel és, ha szabad így mon-
dani, hajadon lábbal járt, más szóval: csizmája volt
ugyan, de nadrágja nem. Be friss mulatság lehet,
ilyen viseletben esős időben lovagolni! Folyton fújta —
ujjaival — az orrát s mivel nem tudtuk, hogy nem-e
megköveteli ezt talán a tibeti szokás, magunk is így
teltünk. Isteni látvány lehetett, mikor mi így együtt
ültünk ; kár, hogy senki más nem élvezhette.

SZAMPO SZINGI fesztelenül nézegette felszerelésün-
ket, — műszereimet és naplómat kellő időben el-
rejtettem. Felül keskeny s alul kiszélesedő fabögréink
nagyon megtetszettek neki s meg is jegyezte, hogy
a mongolok mindig ily edényeket használnak. Velem
szemben egy cseppet sem bizalmatlankodott, hiszen
ugyanolyan piszkos voltam, mint ő maga. A lámának
sikerült SZAMPO SziNGitől néhány földrajzi adatot is
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kicsikarni. Tegnapi tanyánk neve (a két kis tó között)
Merik volt, a maié Gom-dsima. A folyó, melyet ma
kelet felé láttunk, a Garcsu-szengi. A legközelebbi
hegylánc a Haramuk-lurumak. Két napon belül nem
fogunk nomádokra bukkanni, de azután sok sátrat
találunk. Ha lassan haladunk, 12 nap alatt juthatunk
Ihászába, de ha oly gyorsan utazunk, mint ma
(42-2 kilométer), nyolc nap alatt is oda érhetünk.
Utunk a Lani-la hágón vezet át.

SAGDunnak most eszébe jutott méltósága s nyer-
sen rám rivallt: «Kölyök, mit bámészkodsz itt? Menj
és tereld össze a lovakat b Nem tudom, értett-e
SZAMPO SZINGI mongolul, de nem csodálkozott, mikor
azonnal a dombra szaladtam s az állatokat a sátor
felé tereltem. Szerencsére elment az öreg, mielőtt még
az állatokkal sokra mentem volna, különben okvet-
lenül arra a meggyőződésre kellett volna j u t n i a : &Ez
a fickó még sohasem terelt öszvéreket!)) Mert ha
együtt volt mind, a Szarik Kullak, vagyis a «sárga
fül» visszaszaladt a kitűnő legelőre s mire ezt megint
visszakergettem, a többi mind elszéledt. Végre mégis
megkaptam három öszvért s addig el se eresztettem,
míg jól le nem kötöztük.

Este kilenc órakor még kivilágított a hold, de egy
órával reá felkerekedett a nyugati szél s nekem, aki
őrségen álltam, meg kellett a sátort erősítenem,
amennyire bírtam. A nap folyamán rajzolt egyik tér-
képlapomat el is kapta a szél, de szerencsére meg
birtam menteni. Azután újra megeredt az eső s sza-
kadatlanul zuhogott, mint az előző éjszakán.

Ez éjjel sokkal nyugodtabbak voltunk, mint ren-
desen. A jak-vadászokkal történt váratlan találkozá-
sunk óta nem találtunk bennszülötteket, de gonosz
szellemekként kisértettek körülöttünk, sőt egy ízben
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rajtunk is ütöttek. De most, hogy békés nomádok
voltak szomszédjaink, alig kellett ily éjjeli látogatá-
soktól félnünk és SZAMPO SZÍNŰI arról biztosított,
hogy ezen a tájon nincsenek rablók. Az éjjeli őrsé-
get azért mégis fenlartottuk. Az egyedüli különbség
csak az volt, hogy a sátorban kis tűzet gyújtottunk,
mely amúgy is már piszkos holminkat még jobban
befekelí letté.

Augusztus 1-én. Midőn reggel arra a szóra, ((Há-
rom tibeti jön látogatóba)), felébredtem, csodálatos
módon nem esett az eső. Felugortam s elrejtettem
azokat az apróságokat, melyek a rejtélyes idegent el-
árulhatták volna. Két férfi és egy nő közeledett; már
messziről láttuk, hogy békés szándékkal jönnek, mert
juhot és egyéb apróságot vittek magukkal. SZAMPO
SZÍN ni vitte a szót, azután a tűz mellé állította cse-
megéit. Oh, mily kedves dolgok, mily jól esnek majd
ezek az utolsó napok koplalása után? Volt itt egy
nagy darab zsír (már), egy bögre aludt tej (só), egy
csésze sajtpor (csorá), egy kanna lej (orna), s egy
rakás sűrű tejfel (béma); képzelhető-e ennél fejedelmibb
reggeli ?

Mind elsőrendű termék volt, kivéve a tejfelt, mely
veszedelmesen hasonlított egy csomó egymásra rakott,
kormos és szőrös bőrlebenyhez. A sajtpor a cámbá-
nak egyik alkotórésze, mely egyébként lisztből, teá-
ból és zsírból vagy vajból áll, mit összekevernek; de
meg kell vallanom, sohasem bírtam megszokni ezt a
sokat magasztalt mongol csemegét. Annál jobban mél-
tattam az aludt tejet. Minden képzeletet felülmúlt s
ha valami felsőbb lény választásomra bízta volna, hogy
a világ összes csemegéi közül mit választok, újra
aludt tejet kértem volna! Sűrű, fehér és savanykás
volt; a tibetiek sójának az egész világon nincs párja!

\:
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Mindezt, valamint a birkát ki kellett most űzet-
nünk, SAGDUR tehát előszedett néhány darab khinai
ezüstpénzt. SZAMPO SZINGI mérlegelte a pénzt s jó-
nak találta, de kijelentette, hogy csak Ihászai ezüst-
pénzt fogad el. Mivel ilyennel nem rendelkeztünk,
próbára tettük, hogy mennyire fogékony kék khinai
szövetek iránt. Ez hatott. Nagy élvezettel simogatta
a szövetet, miközben felesége disznószemeivel szinte
elnyelte a szövetet. Két csomaggal volt ily szövetünk
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cseretárgyul s SZAMPO SZINGI az egyiket követelte.
Erre megindult az ázsiai tárgyalás és alkudozás s
végül az egyik csomag harmadrészével kellett be-
érnie. Lovakat azonban nem adhatott, bármennyire
kértük is. Az üzlet végén mindegyik fél azt hitte,
hogy ő járt túl a másik eszén.

Arra kértük most SZAMPO SziNGit, hogy ölje le a
birkát s fáradságáért megtarthatja a bőrét; erre szí-
vesen ráállott s a birkát irtózatos hosszadalmas s ke-
gyetlen módon megfojtotta. Azulán együtt reggeliz-
tünk. SZAMPO SZINGI segédkezett állataink felmálházá-
sánál s azután szerencsés utat és Lhászában való kel-
lemes időzésl kivánl nekünk. A láma arról biztosí-
tott, hogy ezt oly tettetett ünnepélyességgel tette,
hogy bizonyára nem voltak elölte ismeretlenek a lámák
csali'aságai. Minden valószínűség szerint nem óhaj-
totta, hogv még tovább is itt maradjunk, különben
bizonyára óva intett volna a küszöbön álló úttól. Csak
annyit mondott, hogy egy hágón kell átkelnünk s
hogy a Ihászai út mindenütt jól felismerhető. Meg-
ígértük, hogy visszajövet újból felkeressük; meg is
tettük, de sálra már akkor másutt volt.

Öt perccel reá, hogy Gom-dsimál elhagytuk, meg-
eredtek az ég csatornái s az előző napok záporai is-
métlődlek. Kevéssel ulóbb halalmas folyóhoz ériünk,
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a Szacsu-szanffpohoz, melyen ezen a tájon már BON-
VALÓT, ORLÉANSI HENRIK herceg és ROCKHILL is átkelt.
A folyó az örökös esőzés folytán óriásilag megdagadt
és húsz ágra oszlott, melyeknek mindegyike már tete-
mes folyó volt, négy meg éppen oly nagy volt, hogy
átgázolhatatlannak látszott. A láma azonban habozás
nélkül és anélkül, hogy gázlót keresett volna, egye-
nesen belement a vízbe s mi is követtük őt. Mindig
attól tartottam, hogy a láma, ki a legkisebb öszvéren
ült, a zavaros habokban el fog tűnni, de mégis sze-
rencsésen átjutottunk a folyóágak felén, ahol kis iszap-
zátonyon pihenőt tartottunk. Mögöttünk és előttünk
zúgott és habzott a víz és szinte szédülünk, ha az
óriási vízfelületre tekintünk, mely körülöttünk zajong.

A láma sarkait nekifeszítette az öszvérnek s újra
nekivágott a víznek. De alig haladt tíz lépésnyire, az
öszvérnek már farkatövéig ért a víz s a láma felhúzta
térdeit, hogy a víz csizmáinak szárát meg ne töltse.
Az öszvér hátán két bőrrel bevont ládám is volt;
ezek vízzel teleivódtak, az állat ezáltal elvesztette a
talajt, félkört írt le maga körül s egyszerre benne
volt a folyó sodrában. A rohanó folyó magával ragadta
az állatot s már azt hittem, hogy veszve van, midőn
az állat bámulatraméltó ügyességgel megint talpra
állott s amint az ár a túlsó part felé sodorta, azon
ki is mászott.

Mikor észrevettem, hogy az öszvér veszélyben
forog, a lámára rákiáltottam, hogy térjen vissza; de
a rohanó folyó zúgása elnyomta hangomat. A láma
pedig, kin teljesen átázott juhbunda volt, halálmeg-
vetéssel tovább hajtotta öszvérét, mindössze csak
kissé magasabbra ült nyergében. Baj nélkül átkerült
a túlsó partra.

Mi, kik lovakon ültünk, könnyebben keltünk á l ;

'
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de azért egy kis keresztvízben nekünk is volt részünk.
A folyónak utolsó ága ugyanis nagyon mély volt, s
mivel kissé hátramaradtam, nem vettem észre, hogy
társaim hol keltek á t ; egyszerre oly mély vízbe kerül-
tem, hogy lovamnak csak teje és nyaka volt a vízen
felül, nekem pedig a bordákig ért. A ló elvesztette a
talajt s úszni kezdett, míg én sörényébe kapaszkod-
tam. A ló csakhamar újra talajt érzett lábai alatt s
nagy erőlködéssel felmászott a meredek partra.

Komor és kopár térség volt, melyen tovább vitáz-
tunk. Csizmáim vízzel voltak telve s azt találtam,
hogy fölösleges volna, ha egész tartalmukat magam-
mal vinném, bár nem először történt, hogy csizmáim-
ban vizet vittem. De midőn ez 1895-ben a Tákla-
Makán sivatagban történt, egy ember életét mentet-
tem meg vele, míg most semmi okunk nem volt,
hogy vízhiány fölölt panaszkodjunk. Lehúztam tehát
cipőimet, kiürítettem a vizet s a nyereghez kötve,
mezítláb nyargaltam tovább. A patakok, melyeken át
kellett kelnünk, óráról-órára erősebben megdagadtak;
most már képtelenség lett volna a Szacsu-Szangpón
átkelni. SZAMPO SZIKGI ezt tudta s szándékosan nem
figyelmeztetett reá, talán mert attól tartott, hogy ez
esetben nagyon is soká maradnánk legelőin.

Szomorú tanyahely volt, melyen este megpihen-
tünk. Málhánk mind tökéletesen átázott s mindenféle
holmink megromlott. A láma főként gyógyszertárát,
t. i. zacskóiban s papírban őrzött orvosságait és gyó-
gyító magvait fájlalta. De hogyan rakjunk ilyen idő-
ben tüzet? Jak-ganéj ugyan bőven volt mindenfelé,
de ez mind nedves volt. Néhány eredménytelen kísér-
let után mégis sikerült tüzet rakni s nedves ruháin-
kat annyira-mennyire megszárítani.

Az éjszaka hideg és szeles, komor és sötét. A sá-
Azsia szívében. II. 11
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tor ponyvája lebeg és csattog, mint a széltől duz-
zasztott vitorla; azt hiszem, hogy csendes lépéseket
és lódobogást hallok, s mintha kél oldalról hangok
szólalnának meg. Talán a kum-bumi zarándokok jön-
nek ; de nem, ezek nem lesznek olyan őrültek, mint
mi, hogy ilyen időben keljenek át a Szacsu-szangpón.

Az éjjeli őrködés és a nap eseményei idegessé
tesznek. Most már nem titok, hogy útban vagyunk;
az első tibetiekkel már találkoztunk. Helyzetünk nap-
ról-napra kritikusabbá válik ; változó szerencsével és
bizonytalan jövő felé haladva előre, nyomulunk be
ebbe a titokzatos országba. Lassan és biztosan köze-
ledünk a célhoz ; szinte arra vágyódom, hogy vala-
hogy fennakadjunk és kialhassuk magunkat.

Azt hittem, hogy miután a két nehéz próbát —
a rablótámadást és a Szacsu-szangpón. való átkelést —
szerencsésen kiállottuk, a szerencse útunknak ked-
vezni fog és eljutunk majd Lhászdba ; mint a mesé-
ben, ahol a hős először tűzön és vízen hatol keresz-
tül, mielőtt a díjat elnyeri és célját eléri.

A láma jókedvű s bizalommal tekint a jövő felé;
tőle, ki eleintén semmikép nem akart velem tartam,
ezt nem is vártam volna. SAGDUR nyugodt és komoly.
Derék két ember, éppen olyanok, aminőkre szüksé-
gem van, hogy biztonságban erezzem magamat és
kalandom ne érjen szörnyű véget.

Éjfélkor kérlelhetetlenül felráztam SAGDURÍ; kibújt
az esős éjszakába, miután puskáját megvizsgálta, én
pedig bele bújtam sanyarú fészkünkbe. Mindketten
annyira álmosak voltunk, hogy egyikünk sem szólott
egy szót sem; némán cseréltünk helyet.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Kritikus hetyzetben.

LÁMA augusztus 2-ikán, mikor éjjeli őrségen
volt, konzervdobozból lámpát készített, a be-
lét egy kötél végéből csavarta s a lángot birka-

zsirral táplálta. Más tüzet reggel nem gyújtottunk.
Ma csodálatos módon elmaradt az eső ; az égboltozat
ugyan fenyegető volt, de estefelé mégis kisütött a
rég óhajtott Nap.

Szegény állataink oly fáradtak, hogy csak 25 kilo-
méternyi utat tehettek. Két lovunk tökéletesen oda
van és két öszvérnek véres a háta.

A vidék kevéssé változatos. Egy kis hágón má-
szunk fel s utunk Lói jobbra fekete sátrat látunk, mel-
lette 20 jakot és 400 juhot. Utóbb délkelet felé va-
lami nagy feketeséget veszünk észre; kiderül, hogy
jak-csorda, mely az út mellett táborozó karavánhoz
tartozik. Van itt vagy 300 teherhordó jak és 25 em-
ber, szabad ég alatt, tűz körül; ezek teaszállítók,
kik Kum-bum vidékéről a Brahmaputra felé mennek
s nagy bálokban téglateát szállítanak. Nyugodtan el-
haladtunk mellettök s csak akkor álltunk meg, mikor
néhány ember az útra jött s ránk bámészkodott.

11*
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Mindnyájuknak napbarnított felső teste meztelen volt
s bundájuk hátukról lelógott. «Hányan vagytok ?>
volt első kérdésük, mintha tudni akarnák, hogy össze-
koccanás esetén ki marad győztes. Azután azt kér-
dezték, árulunk-e valamit, honnan jövünk, merre
megyünk, s midőn azt mondtuk, hogy Lhászába,
természetesnek találták, hogy a szent helyre zarán-
doklunk. De nem kerülte el figyelmemet, hogy egy
ember szomszédját megbökte s rám mutatva azt
mondta: wpélingv, amely szó európait jelent.

Olyanok voltak, mint igazi utonállók s egyesek
egyenesen visszataszítók voltak. Piszkos-fekete bőrük-
kel és párnátokban lelógó dús hajukkal indiánokhoz
hasonlítottak. Egyikük értett egy keveset mongol
nyelven és azt kérdezte: «ámur szén báne?» (Jó egész-
ségben vágytok?) A legtöbben a tűz mellett marad-
tak s teájukat szürcsölve, alig törődtek velünk. Ket-
ten felszólítottak, hogy csatlakozzunk hozzájuk, de
ehhez nem lévén kedvünk, tovább mentünk.

Lovam azonban oly rossz állapotban volt, hogy az
öszvérekkel nem tarthatolt lépést s néhány kilométernyi
út után kénytelenek voltunk egy forrás mellett tanyán-
kat felütni. Az út most már országút számba mehe-
tett, melynek rossz állapota élénk forgalomról tanús-
kodott.

Gyönyörű esténk volt. A nap sugarai forrók vol-
tak s mi mindennemű ruhánkat, bundáinkat s egyéb
holminkat száradni teregettük. A sátor kifeszített álla-
potban hamar száradt s a nyeregpárnákat hol az
egyik, hol a másik oldalukkal tettük ki a napra.
A láma szabadalmazott lámpáját hozta, hogy rajta
vacsoránkat megfőzze. De alig fogott hozzá, újra
irtóztató zivatar tört ki s a jégeső sátrunkat csaknem
tönkretette. A legtöbb dörgés különös csengésű han-
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gót idézett elő, mely a távolban lassan elhalt és a
templom harangjának szavára emlékeztetett. Soha
ilyet még nem hallottam.

Este soká beszélgettünk helyzetünkről. Ha nyo-
morúságos állatainkat másokkal kicserélhetnők, megint
gyorsabban haladhatnánk, sőt legjobb volna, ha jak-
jaink volnának s el is határoztuk, hogy a legköze-
lebbi alkalommal ilyeneket vásárlunk.

Az utolsó napokon nem fordult elő semmi gyanús
dolog, de a láma azt hitte, hogy a jakvadászok a
nakkcsui kormányzóhoz jelentést küldtek, ki ebben
az esetben mindenfelé gyors küldöncöket küldene
azzal a paranccsal, hogy a L/itísztíba vezető összes
utakat figyelemmel' kell kisérni. Ha már sűrűbben
lakott vidékre érnénk, ahol az emberek a zarándo-
kokhoz hozzá vannak szokva, többé feltűnést már
nem okoznánk.

Éjjel szigorúan őrködtünk, mert a teakaraván pus-
kás kísérete (legalább tíz puskás ember) nem gerjesz-
tett nagy bizalmat. Ha ezek a sötétben ránk támad-
nának, kétségbeejtő helyzetbe kerülnénk.

Habár nagyon kívánatos volt, hogy lehetőleg sies-
sünk, nehogy lassú menetelésünk feltűnjék, mégis
elhatároztuk, hogy augusztus lí-ikán ezen a helyen
maradunk, melyet a tangutok Ando-mocsu-n&k nevez-
tek. Nézetük szerint a jak-karaván innen öt nap alatt
jutna el ATakkcsubSi és két nap alatt Lan.i-lába.

Nyugalmas éj után kilenc órakor ébresztettek fel
embereim; azt mondották, hogy a tea-karaván kö-
zeledik és megnézésre méltó. Csakugyan úgy is volt.
A karaván katonai rendben vonult el és soká tartott,
míg az utolsó emberek rajtunk túl voltak. 30—40 jak-
ból álló csoportokban vonultak s mindegyiket több
ember hajtotta. A jakok lassan, kicsiket lépdelve, a
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legszebb rendben haladtak előre s a hajtsárok füty-
tyeinek és rövid kiáltásainak könnyen engedtek. Ha
valamely jak a csoportból kivált, a hajtsár karjával
abba az irányba csapott s rövid füttyöt hallatott,
mire az állat rögtön visszament helyére.

Egész nap pihentünk, de már nem bírtam aludni,
mert a napfényben s a nevető tájban akartam gyö-
nyörködni. Könnyű ruhában ültem a 15 foknyi me-
legben s szárítottam testemet. Ruháink végre vala-
hára mégis megszáradtak; csizmáinkba száraz, meleg
homokot töltöttünk, melytől rendes formájukat vissza-
nyerték.

Kétszer részesültem abban a leírhatatlan örömben,
hogy ebédet kellett főznöm, amit con amorc meg-
tettem ; a friss húsdarabokat vékony szeletekre vág-
tam, SZAMPO SZINGI vajával megsütöttem és sajtpor-
ral meg sóval fűszereztem: felséges étel volt. Aludto o

tejünk, sajnos, már elfogyott, de volt rnég csemegéül
teánk és mazsola szőlőnk (az utóbbit a láma gyógy-
szerei között fedeztük fel). Egy pipa virginia-dohány
is hozzájárult az élvezethez s utánna kifeküdtünk a
napra, párnául használva a nyerget. Rég voltam
olyan lusta, mint 1901 augusztus 3-ikán.

A láma — aki műértő volt ebben — újra be-
mázolta fejemet, nyakamat és füleimet. Volt egy kis
doboz barna festékem és vattapamacsom, tükörül
pedig használtam órám fedőjének belső lapját, úgy
hogy szükség esetén magam is megújíthattam mázo-
mat. Bosszantó csak az volt, hogyha a bőr leválik,
rózsaszínű folt jelenik meg a festett arcon, ami körül-
belül olyan volt, mintha egy bálozó hölgy ruhájának
darabkája a kéményseprő orrára tapadt volna.

Egyetlen orosz szó nem hangzott sátrunkban;
csak mongolul beszéltünk és már előre megállapítot-
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tűk, mit fogunk majd felelni, ha esetleg faggatni
fognak. Mindnyájan Szakhirből való burjátok voltunk,
kik a /í/za/A'ű-mongolok földjét és Cájdámot bejártuk.
A láma semmi szín alatt nem akart mongolként sze-
repelni ; burját volt s nehogy olyanok, kikkel előbb
L/ítíszaban találkozott, felismerjék, velem együtt fe-
kete, hóellenes szemüveget viselt s ismerősei elől ki
akart térni. Leginkább azon templom főlámájától tar-
tott, amelyben tanulmányait végezte. Azt hitte, hogy
ha felismerik, ez rá nézve végzetessé válhatnék. Mi
bizonyára visszafordulhatnánk, őt azonban, mint Ihá-
szai lámát, visszatartanák s árulóként büntetnék meg,
mivel idegeneket kalauzolt a tiltott országba. Nap
nap után elrebesgette imáit és alkudozott a lelkiisme-
retével.

Nagyon érdeklődött a keresztyénség iránt s sok-
szor kért, magyaráznám meg neki vallásunkat; nézetei
szerint annyi érintkező pontunk volt, hogy tulaj-
donképen épen olyan joggal zarándokolhattam Lhá-
szdba, mint a buddhisták. 0 maga nem ismert
mást, mint a tibeti és mongol szent könyveket és
mivel utazásomban annyi mindenféle munkát végez-
tem, miről neki előbb semmi fogalma nem volt, mi-
vel látta, hogy a föld kérgét vizsgálom, az égi teste-
ket észlelem és este könyveket olvasok, arra az ered-
ményre jutott, hogy legalább is annyit érek, mint
egy láma és hogy Lhászáb&n örülhetnek, ha oda el-
látogatok. A DALAI-LÁMA mindentudó ; ő tudja, hogy
kik vagyunk, mi a szándékunk, tudja, hogy naponta
egymással beszélgetünk ; és nem engedné, hogy bajba
keveredjem. Más kérdés volt azonban, hogy mint
fog bánni a lámával. Ha nekem istenem van, kérjem
meg, hogy a lámát tartsa meg életben, aki miattam
jött velem erre a kalandos útra. Biztosítottam a lámát,
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hogy legyen nyugodt; össze fogunk tartani és akármi
történnék is, nem fogom cserbenhagyni.

Augusztus 4-ikén kétfelé vált az út ; nem tudtuk
merre menjünk, de mivel azt hittük, hogy a bal-
oldali út vezet Lliászába, erre tértünk. Csakhamar
azonban arról győződtünk meg, hogy nagyon is kelet
felé tart, tehát talán Nakkcsuba vezet, azért a má-
sikra tértünk vissza. Itt egy karavánnal találkoztunk,
mely száz könnyen megterhelt jakból és fél tucat
fegyveres lovasból állott; Lhdszából jött, az emberek
magas, sárga kalapot viseltek s gyorsan elhaladtak
mellettünk, mintha tőlünk félnének.

Öszvéreinknek, melyek tegnap jól kipihenték ma-
gukat, annyira megtetszettek a jakok, hogy hirtele-
nül visszafordultak és a jakokhoz csatlakoztak. A jakok
azonban más nézeten voltak. Valószínűleg még soha-
sem láttak összvért, egyszóval futásnak eredtek s
öszvéreink nyomukban ügettek. Ekként letértek az
útról s a szabad mezőn elszéledtek. A tibetiek fütyül-
tek és kiabáltak, a kutyák sebtiben jól összemarakod-
tak, egyszóval a legnagyobb felfordulás állott be.
Csak nagynehezen bírtuk az állatokat szétválasztani
és rendet teremteni.

Gyönyörű időnk van, a talaj végre száraz és a
podgyászunk sokkal könnyebb. Utunk alacsony, ké-
nyelmes hágóra vezet fel, melyen kőrakás (obo) áll
az «0m mani padme hum» (Oh, lótoszbeli ékesség,
ámen) felírással.

A talajt apró mezei egerek át meg átfurkálták,
ami a lovaglást nagyon megnehezíti, mert a ló
könnyen megbotlik. Utáljuk e kis állatokat, me-
lyek különben gyakran életükkel fizetik meg áskáló-
dásukat, mert a kutyák folyton üldözik ; Malenki sző-
röstől-bőröstől felfalja, Joübars ellenben megelégszik
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ma-azzal, hogy tarkójánál fogva megragadja s jó
gasra felrepíti a levegőbe.

A hágó két oldalán juhnyájak közt fekete sátrak
álltak, de mivel üresek voltak, nem késtünk ott. Tá-
gas völgykatlanba jutottunk, melyben szintén sátrak
voltak. Egyikből öreg ember lépett k i ; a láma vele
egy ideig társalgót!, de az öreg fösvény még tejet
sem akart adni. Azt monda ugyan, hogy sok teje
van, de nem adhatja el, mert szüksége van rá.

Az út mindig szélesebbé és jártabbá válik, de kü-
lönös, hogy magányos vándort vagy lovast sehol sem
találtunk; úgy látszik, hogy itt csak nagy társaság-
ban szokás utazni. Mindenfelé k i tűnő fű nő s tömér-
dek jak, birka és ló legelész.

A sátrak mind gyakoriabbak, messziről fekete
pontoknak nézzük ; egy helyen tizennégy volt együtt.
Minden sátor előtt nagy jakganéjdomb van, mely
télre a tüzelőanyagot adja ; helyenként szét van tere-
getve, hogy jól száradjon. A láma az egyik sátorba
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bement s abból egy darab zsírl és egy «domba»
(mongol bögre) aludl tejet liozott, miért cserébe klímái
porcelláncsészét adott. Ezalatt egy fiatal tibeti látoga-
tott hozzánk, ki rendkívül barátságos és közlékeny
volt s folyton fecsegett, bár egy szót sem értettünk
belőle . . .

A láma tolmácsolta beszédét. Vendégünk Amdóból
való volt s kiejtése egészen más volt, mint a Lhászá-
ban divatos tájszólásé. Sorra megnevezte a szomszé-
dos hegyeket, de adatainak megbízhatóságáért nem
mernék jótállani. Egy tavat, melyet délkelet felé lát-
tunk, Có-nekknek, azaz Fekete-tónak nevezett. Utunk
itt ketté ágazik, az egyik Lhászáb'd, a másik Tasi-
lumpóba vezet.

Le szerettük volna rázni az idegent, mert kémnek
tartottuk, kit azzal bíztak meg, hogy közelről figyel-
jen meg. De mivel ez nem sikerült, a láma mulat-
tatta őt, míg én és SAGDUR a sátrat felállítottuk és
ebédeltünk. Csak alkonyatkor hagyott el s akkor
lovát kellett befognia, mely ezalatt szabadon legelé-
szett. Arra a kérdésre, vannak-e itt rablók, azt felelte:
«Nekünk tibetieknek nincsenek, de ti, kik oly mesz-
sziről iöttök, nem vagytok biztonságban.»J OJ O

Augusztus 5-ikén 34 kilométernyi utat tettünk és
a Có-nekk tó nyugati partját értük el, ahol néhány
fekete sátor állott. Meglehetősen tág lapályon, melyen
tizenkét fekete sátrat olvastunk meg, felütöttük éjjeli
tanyánkat. Ezt a helyet Dsallokknak nevezték. Idáig
juthattunk, de tovább nem! Épen 270 kilométernyire
voltunk a főszállásunktól, ahol embereim bizonyára
aggódtak sorsunkért.

Egész utunkon azon csodálkoztunk, hogy kis ka-
ravánunk sehol feltűnést nem keltett és senki meg
nem szólított. Néhány sátor előtt tibetiek ültek a tűz
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körül, s gyermekek játszottak bárányokkal és fiatal
kutyákkal. De itt sem mutatkoztak kíváncsiak. Egész
fesztelcnül járhattunk s nekünk természetesen jól esett,
hogy nem voltunk kitéve kíváncsi tekinteteknek.

Miután alaposan megborotválkoztam, bezsiroztam
és befestettem magamat, megvacsoráltam és lefeküd-
tem. Késő este azzal a hírrel keltett fel SAGDUR, hogy
három tibeti sátrunk felé közeledik. A láma és SAG-
DUR feléjük mentek, míg én a sátorban maradtam.
Kísérőim soká maradtak el s már aggódni kezd-
tem, mikor SAGDUR végre visszatért. Nyugodt volt,
mint mindig, de már abból, hogy oroszul szólalt
meg, tudtam, hogy valami komoly hírt akar velem
közölni.

«Bai van!» monda. «Nem értettem egy szót sem
J O\l

abból, amit beszéltek, de folytonosan e szavakat hal-
lottam : svéd-péling, csanto (muzulmán), burját és
Lhásza. Most együtt ülnek és beszélgetnek, a láma
majdnem sír, roppant alázatos és folyton hajlong.»

Ekkor felém sietett a lárna i s ; roppant izga-
tott volt és egészen meg volt rendülve. Csak ne-
hezen bírt szóhoz jutni, s akkor is csak lökés-
szerűen, remegő hangon és szakadozott mondatok-
ban beszélt.

A három férfiú egyike, viseletéből Ítélve, «noijin»
(főnök, katonatiszt) volt. Udvariasan lépett fel és.
igen kedves volt, de mégis szigorúan parancsoló,
ellenmondást nem tűrő határozott hangon beszélt.
Tekintete azonban, mint a láma monda, alattompa
volt. A főnök azt monda, arról értesült, hogy egy
«svéd európai)) (svéd-péling) Lhászába. utazik s néhány
jak-vadász, ki nemrég Nakkcsuba érkezett, azt me-
sélte, hogy éjszak felől nagy karaván vonul a hegyen
át, számos fegyveres európai emberrel.
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Most a lámát ezer meg ezer kérdéssel faggatták.
Tud-e valami L ezen európaiakról, egyikük köztünk
van-e, hányan vagyunk mi magunk, hány állatunk
van nekünk, van-e fegyverünk? Hová valók vagyunk,
hová megyünk, miért választottuk ezt a rejtett utat,
melyet a mongolok soha sem szoktak követni? «Szólj
igazat,» mondák neki és : «Egy láma hogyan követ-
hel ily ismeretlen idegeneket?*

A láma erre az l felelte, a kara-sári ambán (hely-
tartó megparancsolta neki, hogy az európai karavánt
Ladákig tolmácsként kisérje el, a karaván innen kilenc
napnyira a hegységben maradt, mi hárman pedig
engedélyt nyertünk, hogy azalatt, míg állataink érő-
hez jutnak, Lhászáí keressük fel.

A főnök a főszállásunkat illetőleg igen beható
kérdéseket intézett hozzá s a láma híven megfelelt,
mivel lehetségesnek tartotta, hogy a tibetiek mái-
mindent kikémleltek. Elmondotta, hány teherhordó
állatunk van és hogy ott három európai és 14 mo-
hammedán vár reánk. «

A főnök határozata ekként szólt: «Holnap itt ma-
radtok ! Akkor sátratokba megyek és beszélgetni fo-
gunk egymással. Gondoskodni fogok mongol tolmács-
ról, aki a másik kettővel beszélhessen. Ha élelmi-
szerre, lovakra vagy jakra van szükségtek, ezt hol-
nap megbeszéljük.))

Késő volt már s mi még mindig élénk beszélge-
tésbe merülve a tűz körül ültünk. Legelőször készül-
tünk a holnapi kihallgatásra s SAGDUR nagy erélylyel
amellett kardoskodott, hogy a láma azon csak tol-
mácsként szóljon.

Engem leginkább az érdekelt, hogy honnan vehet-
ték a (csvéd-péling» szót. Képzelhető volt, hogy az
indiai angol lapokból valami hír eljutott Tibetig. De
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a ccsvéd)) szó nem lehetett más, mint orosz szó, mely
e nyelvben is svédet jelent. Talán az a nagy mongol
zarándok-karaván kapta fel e szót, mely 1900 őszén
temirliki főszállásunkat érintette? Akkor még a kozák-
jaimnak sem volt sejtelmük terveimről s így köny-
nyen lehetséges, hogy a mongolok, kik SAGDURral és
CsERDONnal saját nyelvükön beszéltek, kérdezősköd-
tek, hogy orosz vagy angol vagyok-e s ők talán azt
felelték, hogy «svéd)> vagyok, mely szó mongolra
le nem fordítható. A zarándokok kétségkívül min-
dent, mit rólunk megtudtak, Ihászában jelentet-
tek s ott nekik érdemül rótták fel, hogy ezen
hivatlan vendégekre felhívták a hatóságok figyelmét.
A jak-vadászok azután, kikre a 38-ik tanyánkon buk-
kantunk, megerősítették az európai karaván közele-
déséről elterjedt hírt.

A harmadik lehetőség az volt, hogy a láma a
főnökkel történt beszélgetés alkalmával talán maga
használta e szót; először és bizonyára utolszor
történt életemben, hogy svéd létemre nem voltam
büszke! Ebben az esetben a láma áruló volt s SAG-
EUR is azon nézeten volt, hogy benne nem lehet
bízni. Ő a láma magaviseletét a beszélgetés alatt na-
gyon különösnek találta s rá minden szava azt a be-
nyomást tette, mintha helybenhagyó volna.

A dolog nagyon rejtélyes volt; bizonyos csak az,
hogy a «svéd« szó valahogy fülükbe jutott, de anél-
kül, hogy tudnák, mit jelenthet. De érthetővé teszi
a «péling)) szó, mely európait jelent és bizonyára a
perzsa dereng)) vagy derengi)) nyomán jutott a tibeti
nyelvbe.

A magam részéről én sem akkor, sem később a
legjobb akarat mellett sem tudtam azt a benyomást
nyerni, mintha a láma csakugyan elárult volna.
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A gyanúnak az a kis látszata, mely eleintén reáesett,
csakhamar eltűnt és soha egy szóval sem sejtetem
vele, hogy ily gyanúról általában szó volt. Avagy
egész utazásomon egészen Asztrakhánig talán azért
ragaszkodott hozzám olyan hűen, hogy azt a pilla-
natnyi gyöngeséget vagy gyávaságot jóvá tegye, mely
engem leleplezett, neki pedig a visszavonulást bizto-
sította ?

Egy körülmény mindenesetre az ő javára szólt:
neki nem kevésbé, mint nekem, érdekében volt, hogy
a Ihászai utakat őrző sok kémen észrevétlenül, in-
cognito, keresztüljusson. Mert ha minket felfedeznek
és elfognak, az ő helyzete sokkal rosszabb a mienké-
nél. Ha én időszerűnek tartom, hogy európai léte-
met felfedezzem, senki sem merne hozzám nyúlni, a
lámát azonban, ki tudva európai embert kalauzolt,
ezért bizonyára felelősségre vonják, talán halálra is
ítélik. Ez okból nem hiszem, hogy ő fedezett volna
fel a tibetiek előtt.

Nagyon valószínű, hogy már augusztus 5-ike előtt
is vártak minket. Az egyik sátornál az l kérdezte
egy ember, nem láttunk-e európaiakat, a teakaraván
egy embere pedig egyszerűen cpe/mgre-nek nevezett
engem.

Óra óra után múlt és éjjeli őrségem rövid időre
zsugorodott össze. Szinte örültem, hogy egy pihenő
napunk lesz s hogy bizonytalan helyzetünk véget ér.
Az bizonyos, hogy valami vár reánk; de vájjon mi-
csoda? Ha valaha, úgy mos L bele kerültünk egy
kaland örvényébe s Ítélethozatal előtt álltunk.

Minthogy minden irányban annyi szomszédunk
volt, megtámadtatástól talán nem kellett félnünk, de
egyikünk sem tudhatta, micsoda emberek ezek, s
egyelőre mégis csak az volt a legokosabb, hogy
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Az állatok tehát most is
éjjeli őrséget pontosan

nyitva tartsuk szemeinket,
megkötözve maradtak s az
betartottuk.

A nomádok sátrai előtt egész éjjel ugattak a
kutyák. A láma azt hitte, hogy a nomádok sátorról
sátorra jártak, rólunk és megérkezésünkről beszéltek
és valamire készültek. Több helyen egész éjjel lobo-
gott a tűz.



TIZENKETTEDIK FEJEZET.

A tibetiek fogságában.

; U < ; I S Z I T S 6-ikán kellett sorsunknak eldőlnie.
Közvetlenül napfelkelte előtt felkeresett há-
rom tibeti, de nem a tegnapi inkvizitorok.

Tisztes távolban megkötözték lovaikat, azután a tűz
körül helyet foglaltak s pipáikat világos, száraz, finom-
szemű dohánynyal tömték meg. Tulajdonképen, úgy
látszik, az volt a céljuk, hogy szemeimet megvizs-
gálják, mert amint közöttük helyet foglaltam, arra
kértek, vegyem le szemüvegemet. Azt hihették, hogy
minden európai ember szőke és kékszemű, mert alig
bírták afölötti csodálkozásukat elfojtani, hogy szemem
épen oly hollófekete, mint a maguké. Egészen meg-
voltak lepetve, barátságosan integettek és élénken
beszélgettek maguk között.

Azt a kérésüket, hogy fegyvertárunkat megtekint-
hessék, a legnagyobb örömmel teljesítettük, mivel
fegyvereink nekik bizonyára imponálnának. SAGDLR
leírta puskáját s én tiszti revolveremet. Azután meg-
mutattuk nekik, hogyan kell a töltényeket betolni,
de ők fejüket rázták s arra kértek, tegyük le fegy-
vercinket. Ezután eltávoztak, de előzőleg még azt
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mondották, hogy innen Lhászáig még három havi út
van; azt hitték, hogy ezzel elveszik kedvünket a
továbbutazástól. Arra kértem a lámát, mondja meg
nekik, hogy erre nézve nem akartunk tőlük felvilá-
gosítást kérni, mivel oly jól tájékozódunk az ország-
ban, mint bármelyikük. Ok lassan, óvatosan és hát-
tal mentek lovaik felé s ezeket addig vezették, amíg
lövőtávolságon kívül kerültek; alkalmasint azt hitték,
hogy fegyvereinket rajtuk ki fogjuk próbálni.

Ezután egy óráig nyugton hagytak, majd ismét
négy férfi közeledett felénk, még pedig gyalog. Hár-
muknak hosszú fekete hajuk volt, igen piszkosak
voltak s kardot és pipát hordtak magukkal; a negye-
dik magas, rövid hajú, ősz láma volt, vörös ruhában
és sárga sapkával. Derék embernek látszott; épen
ilyenre volt most szükségünk, hogy kellemetlen hely-
zetünkben vele tárgyaljunk; nem viselkedett tolako-
dóan és nem intézett hozzám kiváncsiaskodó kérdé-
seket. Csak azt akarta tudni, mily erős a főszállá-
som s erről minden titkolódzás nélkül felvilágosí-
tottuk.

Az öreg, ki tekintélyes és tapasztalt megjelenésű
férfiú volt, meglepő határozottsággal azt monda:
«Három vagy legfeljebb öt napig itt kell maradnotok.
Ma reggel küldöncöket menesztettünk a nakkcsui
kormányzóhoz, kihez kérdést intéztünk, tovább utaz-
hattok-e avagy nem. Válaszul vagy levél érkezik vagy
KAMBA BOMBÓ, a kormányzó maga érkezik s addig
mindenesetre foglyaink vagytok. Eletünkbe kerülne,
ha tovább eresztenénk s utóbb kiderülne, hogy nem
vagytok a Ihászai útra jogosítva. A nakkcsui kor-
mányzó közvetlen főnökünk, kinek engedelmesked-
nünk kell és kinek parancsait be kell várnunk.*

. Azt a javaslatomat, hogy külön küldönccel tuda-
Azsia szívében. II. 12
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kolják Lftdszdban, szabad-e tovább utaznunk, elvetel-
ték, mivel egy hónapig tarthatna, míg választ nye-
rünk. Szintúgy nem egyeztek bele abba a tervembe,
hogy mi magunk lovagoljunk Nakkcsuba; valószínű-
leg azt hitték, hogyha egyszer szabadlábon vagyunk,
Nakkcsuí elkerüljük és L/itíszezba megyünk. Minden
tárgyalás fölösleges volt; tudták, hogy mit kell ten-
niök, s mi hatalmukban voltunk. Világos volt előttük,
hogy az éjszak felől jött nagy karavánhoz tartozunk ;
mi pedig láttuk, hogy ők ezt már tudják és állítá-
saink megbízhatóságát akarják ellenőrizni.

Közben az öreg megvásárolt tőlünk egy teás-
csészét és kijelentette, hogy amire csak szükségünk
van, azt rendelkezésünkre bocsátja. Beszélgetés köz-
ben közölte láma-rangját is, ami SEREB lámára nagy
hatással volt. mert rögtön felkelt, két tenyerét egy-
másra szorította s homlokával az öregét megérintette.
Mindkét fél a szokott módon udvariaskodott s ára-
dozó szavakban biztosította a másikat barátságáról és
tiszteletéről. Ezután ezek a vendégek is eltávoztak.

Máris azt hittük, hogy mára békében hagynak,
midőn pár perc múlva olyasmi történt, ami roppant
módon nyugtalanított. A kis sátortábor körül, mely
mintegy kilométernyire volt tőlünk, minden oldal
felől kis lovascsapatok gyülekeztek, tetőtől talpig fel-
fegyverezve lándsákkal, kardokkal és hosszú, fekete
villáspuskákkal. Némelyikök magas, fehér karimás
kalapot, mások sötét övet viseltek, s mindegyikök
köpenybe volt burkolva, mely barna, vörös, fekete
vagy szürke volt. Külsejük ugyan banditára vallott,
de katonák voltak, kiket mozgósítottak, hogy Tibet
déli részét fenyegető betörésünk ellen megvédjék.
Honnan jöttek, hogyan termettek itt oly gyorsan?
Gombamódra nőttek ki a földből; csak úgy sötétlett
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a sátrak körül s mi nem kevesebb mint 53 lovas
katonát olvastunk. Heves taglejtések közt leszálltak
lovukról, nagy fehér sátrat ütöttek fel s kisebb cso-
portokban a tűz köré telepedtek, de ránk ügyel sem
vetettek.

A legnagyobb ligyelemmel vizsgálgattuk őket
messzelátónkkal. A láma nagyon búsult s azt hitte,
hogy életünkre törnek. Igaz, hogy ily nagy túlerővel
szemben tehetetlenek voltunk, de mégis azt gondol-
tam, hogyha ez a szándékuk volna, erre nem kellene
oly nagyszámú katonaság s inkább éjjel támadná-
nak meg.

Zord, esős napunk volt s a köd és eső gyakran
elzárta kilátásunkat. Nagyon csodálkoztunk a tibetiek
intézkedésein. De mintha kérdésünkre meg akarnák
adni a feleletet, egyszerre oly mozdulatot végeztek,
mely nem volt arra alkalmas, hogy megnyugtasson.
Miután két lovas keleti irányban, valószínűleg Nakkcsu
felé, másik kettő pedig Lhásza irányában elvágtatott,
a többiek sűrű tömegben egyenesen sátrunk felé tör-
tettek. Helyzetünk egy pillanatra nagyon is kritikus-
nak látszott. Fegyvereinkhez nyúltunk s úgy vártuk
a tibetiek érkezését. Ezek lándsáikkal fejük fölött
hadonázva vadak módjára üvöltöttek; vadul vág-
tatva ránk rontottak, de sátrunk előtt ketté válva,
oldalt elkanyarodtak. Ezt a műveletet többször ismé-
telték, egyes kisebb csapatok pedig sátrunkat körül-
lovagolták. Nyilván az volt a szándékuk, hogy ránk
ijesszenek, ami abból is kiderült, hogy utóbb lovaik-
ról leszállva, hosszú fekete villás puskáikkal célba
lőttek.

Két órakor újabb előadást rendeztek. A tibetiek
megint lóra pattantak, beburkolóztak köpenyeikbe s
szakadó esőben éjszaknyugat felé, tehát főtanyárik
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irányában vágtattak el. Erre magam is megijedtem,
hogy talán megakarják támadni embereinket s nagyon
arra vágyódtam, hogy velük meginl együtt lehessek.

Alig hogy a katonák eltűntek, két nomád közele-
dett s zsírt, és aludt tejet hozott azzal a kijelentéssel,
hogy a főnök parancsa folytán ezért pénzt el nem
fogadhatnak. Porcelláncsészével akartam ajándékukat
viszonozni, de azt is csak akkor fogadták el, mikor
a főnök beleegyezését megnyerték.

Szomszédjaink egész nap gondoskodtak mulatta-
tásunkról. Ebben legkitartóbb az a négy ember volt,
ki három óra tájban meglátogatott. Ezek egyike egé-
szen szemtelenül megvizsgált mindent, amit a sátor-
ban látott. Nagyon érdekelte a delejtűm s midőn e/t
részletesen leírtuk, azt monda: ccPersze, persze, a
khinaiaknak is van ilyen.»

Néhányszor rám mutatva azt monda: «Ez nem
burját.)) Roppant tolakodó volt s azt kérdezte, miérl
követtük a nagy zarándokút helyett ezt a kis mellék-
útat.

(cNem tudjátok, hogy fejetekbe kerülhet, mivel
ezen úton mentetek? Mindenkit lefejeznek, aki ezen
úton megy Lhászába».

A láma azzal akarta magát kivágni, hogy a nagy
karavánt a Lo/>/iortól kezdve követtük s innen aka-
runk Lhászáh& menni. A tibeti erre azt felelte, hogy
erre csak a nakkcsui kormányzó adhat engedélyt.

Egyébként barátságosak voltak s megígérték, hogy
reggel mindenféle élelmiszert hoznak. Midőn ezektől
a kellemetlen kémektől nem tudtunk szabadulni, sát-
runkba mentünk s lefeküdtünk, üe még ez sem hasz-
nált; mert mikor az eső újra megéredt, mind a sát-
ramba bújtak, ahol hármunk részére is alig volt elég
hely. Csak alkonyatkor mentek el.

181

Tíz óráig üldögéltünk kis faggyú gyertyánk körül,
miközben az eső egyhangúan verte sátrunk ponyvá-
ját. A láma biztosítására állatainkat felügyelet nélkül
hagytuk. Ügy okoskodtam, senkinek sem lesz kedve,
hogy a menekülés lehetőségétől megfosszon, hiszen
érdekükben volt, hogy minél hamarább szabaduljanak
tőlünk. De midőn kínálkozott, hogy négy őrt állít
sátrunk elé, ezt köszönettel visszautasítottuk. De
fölösleges is lett volna ez az őrség, hiszen később
megtudtuk, hogy kissé távolabb 37 ember vigyázott
ránk! A Ihászai úton láttuk füzeiket.

Most mind együtt aludtunk s nem törődtünk sem
az állatokkal, sem az esővel. Az erőltetett lovaglás
következtében fáradtak voltunk. Reggel (augusztus
7-ikén) a tibetiek zsivajára ébredtem. Csoportosan
jöttek hozzánk, úgy hogy alig fél óráig maradtunk
egyedül. Mindig új meg új arc tűnik elő s ugyanaz
az ember csak elvétve jön kétszer. Úgy látszik, hogy
az őrséget folyton felváltják. Csak a tegnapi tolakodó
jött el ina is, de egy bögre aludt tejet, egy zsák
száraz argóit s fujtatot ajándékozott nekünk, amire
nagy szükségünk volt.

Egy másik tibeti három óra hosszat maradt nálunk,
velünk teázott és cámbát evett, füstölt s úgy lát-
szott, hogy már el sem akar hagyni. Kém voltát
semmikép nem tudta eltitkolni, sőt egész őszintén
arra kért, hogy éjjel ne szökjünk meg, mert ez fejébe
kerülne. Mikor végre elment, három lovassal találko-
zott, kikkel félóráig beszélgetett.

Mai vendégeink közt volt egy hosszúhajú aggas-
tyán, kivel szemben mindenki igen alázatos volt.
Sokat beszélt és nagy figyelemmel hallgatták. A láma
egyetmást megértett suttogó beszédéből.

«Ez a három ember — monda — nem a javából



való ; Lhászába természetesen nem mehetnek. KAMBA
BOMBO 2—3 nap múlva megérkezik s akkor majd
lássuk, mi lesz. Addig is arról kell gondoskodnunk,
hogy hiányt semmiben ne szenvedjenek; mindent
meg kell nekik adni, amire szükségük van és senki
pénzt el ne fogadjon. Ha szökni akarnak, az őrök
azonnal jelentsék nekem. AMGON láma megkérdezte
a szent könyveket és úgy találta, hogy ezek gyanús
emberek, kiket semmi szín alatt nem szabad Lhászába
ereszteni. ONDSI, a vadász, régebben a hegyek közt
látta őket s azt mondta, hogy karavánjuk aggasztóan
nagy. Erről rögtön értesítés ment Lhászába..)

((Gondolja AMGON láma. hogy ez itt burját?» kér-
dezé az egyik, rám mutatva.

«Azt monda, hogy nem tudja megállapítani)), fe-
lelte az öreg.

A többiek minden szavára ezzel válaszoltak: dák-
szó, lakszó)), ami alázatot és engedelmességet jelent.
Szegény SEREB láma minduntalan használta, ha a
tibetiekkel beszédbe ereszkedett, kiktől remegett s
kikhez siránkozó és meghunyászkodó hangon beszélt.
Sorsunkat a legsötétebb színekben látja és a leg-
rosszabbtól tart.

Ma is szállingóztak lovasok sátrunk körül; a leg-
nagyobb csapat tíz főnyi volt. Nyilván egész mozgó-
sítás történt s egyik vendégünk őszintén megvallá,
hogy főhadiszállásunk ellen irányul. Egy másik arról
biztosított, hogy ezek csak őrcsapatok, melyek arra
ügyelnek, hogy ellenség ne lopózzék be. Magunkért
nem aggódtam egy cseppet sem, de féltettem főszál-
lásunkat, ahová szivesen visszatértem volna, hogy
szükség esetén megvédjem.

Augusztus 8. Egész éjjel szakadt az eső. Mikor
reggel felébredtem, félig megfulladtam a sátrat be-
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töltő rettenetes füsttől. A reggel nedves és hideg-
volt s a levegő olyan, mini a pincében. És ily idő-
ben süssünk kenyeret! El a ponyvával, hadd élvez-
zünk friss levegőt, akárhogy esik is az eső! Minő
kényelem, hogy csak fel kell ülni s máris készen
vagyunk; egyéb öltözködésről szó sem lehei.

A látogatások újra kezdődtek s erős próbára tet-
ték türelmemet. Először öt ember jött egy birkával s
azt kérdezte, hogy kell-e még valami. Zsírt, vajat,
édes és a ludt te je t rendeltünk s mindenből többet
kaptunk, mint amennyit elfogyasztani képesek voltunk,
Azt is kérdezték, hogy nagy hadiszállásunk elég közel
van-e valami nomádtanyához s embereink elég elc-
séghez juthatnak-e? Ez némileg megnyugtatott s már
azt hittem, hogy a mozgósítás nem a főszállásnak
szól. Arról is értesültem, hogy KAMBA BOMBO és
NANSZO láma Nakkcsuból útban vannak s holnap
megérkeznek.

Most újra megkezdődött a vallatás, de én kere-
ken kijelentettem, hogy legyenek szivesek holnapig
türelemmel várni, míg KAMBA BOMBO megérkezett;
neki majd mindent megmondok, amit tudnia kell, de
nekik semmi közük hozzá, hogy kik vagyunk. Ha
ostoba és tolakodó kérdéseikkel fel nem hagynak,
többé be sem eresztjük sátrunkba. Erre meghökkenve
meghajoltak, dakszós-t mondtak s elhallgattak. A láma
kijelentette, hogy tőlem nagyon tartanak. Olyannak
képzeltem helyzetünket, aminőé volt XII. Károlyé
Törökországban. Idegen országba hatoltunk be, ne-
vetségesen kicsi csapat óriási túlerővel szemben.
A tibetiek nem engedtek oda menni, ahova akartunk,
de egyúttal arra törekedtek, hogy minél hamarább
szabaduljanak tőlünk. Vendégek és foglyok voltunk
egyszerre s magasabb helyen bizonyosan parancsot
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adtak, hogy ne bántsanak. Csak a láma volt hallga-
tag és búskomor. Ő jól emlékezett KAMBA Bo.wsóra,
aki a mongol zarándokok karavánját, melylyel a láma
Lhászába utazott, ugyancsak alaposan átkutatta. Ha
KAMBA BOMBO most felismeri, veszve van, de még
ellenkező esetben is bizonytalan a sorsa. Azt mesélte
egy mongol lámáról, kit valamely hiba miatt a szent
város meglátogatásától eltiltottak, hogy ez bűnbánatért
esdve Urgából Lhászába imádkozó helyzetben, tehát
térdein csuszkáit; hat évig tartott ez a rettenetes
utazás, de a várostól egy napi járásnyira vissza kel-
lett fordulnia, mert a DALAI LÁMA nem engedte tovább.
A láma (állítólag) még kétszer ismételte térden csúszva
a zarándokútját, de a DALAI LÁMA szíve nem indult
meg.

«És minő sors vár most reám, mikor oly bűnbe
estem, hogy veletek ide jöttem? Még ha életben
hagynak is, pályafutásom be van fejezve és sohasem
látom többé Lhószát»

Néhány száz méternyire tőlünk sátrat állítottak
fel, melyben a tegnapi kém, BEN NURSZU, miként
maga nyíltan bevallá, ezentúl lakni fog, hogy folyton
szemmel tarthasson. Dél felé 15 lovas nyargalt dél
felé; azt gondoltuk, hogy KAMBA BOMBO elé mennek,
ki már nem lehetett messze tőlünk.

Ebéd után néhány óráig aludtunk s ezalatt leg-
alább békében voltunk. Életünk most nagyon egyhangú :
alszunk, főzünk, eszünk, tejet iszunk, ezzel ütjük
agyon önkéntelen fogságunk idejét, mely türelmün-
ket ugyancsak próbára teszi. S emellett azzal vigasz-
talódunk, hogy ebben az örökös esőben nem kell
utunkat folytatnunk.

Minduntalan új meg új arcok tűnnek fel, BEN
NURSZU pedig mái- törzsvendég számba megy, ki
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nálunk lakik s velünk eszik. De ezért ellenszolgálta-
tást is kérünk, mert ha az eső esik, neki kell a tüzet
felélesztenie. Különben alig van vendégünk, aki va-
lami ennivalót ne hozna. Megható odaadással gon-
doskodnak rólunk s mint mondják, ez a DALAI LÁMA
egyenes parancsára történik. A Ihászai hatóságok
bizonyára naponta kapnak jelentést tanyánkból. A lo-
vasok, kik minden oldal felől jönnek s odalovagol-
nak, küldöncök és gyorsfutárok. Arról is értesül-
tünk, hogy az ételeket, melyeket tőlük kaptunk,
nekik Lhászáhól pótolni fogják. Ugyanígy járnak el
mozgósítás esetén. A katonák mindent, amire szük-
ségük van, a szomszédoktól vehetnek s ezeket a
fővárosból kárpótolják. Mi tehát békés útunkkal rop-
pant sok munkát adtunk a tibetieknek s Dsallokk
szinte katonai csomóponttá vált. Küldönctől, kémtől
és gyorsfutártól csak úgy hemzsegett a -vidék. Az
egész ország felkelt, mintha ellenséges betörés ellen
kellene védekeznie. Nem hittek volna nekünk, ha
megtudták volna, hogy mily ártatlanok vagyunk s
mily kevéssé gonoszak a terveink.

Két óra tájban kisütött a Nap. Hét tibeti a tűz
körül beszélgetett velünk, mikor délkelet felől lovas-
csapat bukkant fel, mely egyenesen sátrunk felé tartott.

«Hah, — kiálták a tibetiek — itt a nakkcsui
bombo!»

Felemelkedtünk s vártuk az idegeneket; de amint
közelebb értek, kiderült, hogy nem a kormányzó
maga jött, hanem csak mongol tolmácsa és négy
szomszédos főnök kíséretükkel.

A tolmács született tibeti volt, ki nálamnál sok-
kal rosszabbul beszélt mongolul, de kellemes, vidám
ember volt s legkevésbbé sem tolakodó. Elmondotta,
hogy amint érkezésünk híre Nakkcsuba érkezett,
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KAMHA BOMBO megparancsolta neki, hogy siessen
ide, a kormányzó maga is oly gyorsan fog jönni,
amint csak lehetséges. A tolmács rögtön nyeregbe
ült s kísérőivel együtt szakadó esőben éjjel-nappal
szünet nélkül lovagolt, amig hozzánk érkezett.

Most megkezdődött a vallatás s huszadszor kellett
főszállásunkat és személyzetét leírnunk. Bár kémeik
által bizonyára tudomásuk volt karavánunk erejéről,
mégis alig akartak szavainknak hitelt adni. Azt kép-
zelték, hogy főszállásunk csak az előhad, melyet ezer
meg ezer katona fog követni. Ez a félelem háttérbe
szorította a nemzetiségem felől való fejtegetéseket.
A tolmács azt mondotta, hogy egészen mindegy,
minő törzsből valók vagyunk, Lhászáha semmi szín
alatt sem szabad utaznunk, hanem innen vissza kell
térnünk a hegységben hátrahagyott karavánunkhoz.
Bántódásunk azonban nem lészen, mert a DALAI LÁMA
erre vonatkozólag parancsot adott.

Most Sagdur meg én olyan mongol prédikációba
fogtunk, melytől a szegény tolmácsnak csak úgy zú-
gott a feje. Azt mondottuk, hogy a DALAI LÁMA soha-
sem tiltotta meg orosz területen lakó burjátoknak a
Lhászába való zarándoklást, s KAMBA BOMBO fejével
játszik, ha továbbutazásunkat megakadályozza. Semmi
szükség arra, hogy idejöjjön, mivel mi csak valamely
magasabb Ihászai tisztviselővel tárgyalunk.

A tolmács minden szavunkat lefordította társai-
nak, kik komoly ábrázattal hallgatták. Oroszország-
ról és Indiáról csak homályos fogalmuk volt s amit
ezen államok hatalmáról és nagyságáról mondottunk,
legkevésbbé sem hatott rájuk.

Végül beleegyeztünk abba, hogy KAMBA BoMBohoz
gyorsfutár menjen azzal az üzenettel, hogy siessen.
de csak azon feltétel alatt, hogy ugyanakkor Lhá-
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szóba is menjen küldönc. A (olmács ebben a tekin-
tetben gentleman voll, csak abban nem, hogy foly-
ton pálinkát kért, ami azonban magunknak sem voll.
Azt mondottuk, hogy itt különös országba értünk,
ahol békés utasok még a rablótámadások ellen sin-
csenek biztonságban. Ügy látszik, hogy tudott a ló-
lopásról s arról biztosított, hogy a lovak árát meg
fogják téríteni, s ha valamire szükségünk volna, csak
parancsoljunk. Főszállásunkban két európai főnök
volna, mint hallá, kéri ezek neveit. «SZIHKI\ és CSKR-
NOFFS, válaszolánk s ő neveiket felírta. De midőn a
mi neveinket kérdezte, azzal feleltünk, hogy ehhez
semmi köze, mi csak előkelőbb urakkal tárgyalunk.

Miután végül eltávoztak, magunk között még soká
beszélgettünk a nap eseményeiről és a jövő kilátásai-
ról, melyek a lámára nézve nem voltak nagyon ked-
vezők. Állatainkkal nem törődtünk semmit, ezeket a
tibetiekre bíztuk s nem is láttuk.

Augusztus 9-ikén megint élénk nyüzsgés volt
körülöttünk. Tömérdek lovas és őrjárat vonult dél-
nyugat felé s odahajtotta a nyájakat. Minden oldal
felől kiabálás és lódobogás, juhbégetés és a jakok
röfögése hallatszott. Szomszédaink sátraiból kis lovas-
csapatok mentek Nakkcsubn és Lhászáha. Nem bír-
tunk rájönni, mit jelentsen mindez; úgy látszott,
mintha a nomádok más legelőt keresnének fel, de
SEREB láma, ki itt mindent fekete színben látott, azt
hitte, hogy csak azért vonulnak el, hogy szabad le-
gyen a tér, ha majd nagy megsemmisítő lovasroha-
mot fognak sátrunk ellen intézni.

Tíz órakor megjelent tolmács barátunk s más
három férfi. Arra kértük, hogy ezeket küldje el, mi-
vel fontos dolgokról akarunk vele tárgyalni. De ő
ezt a leghatározottabban ellenezte; úgy látszik, hogy
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nem akart ily gyanús egyénekkel egyedül tárgyaim.
Egyébként monda, külön megbízása van s amint
ennek megfelelt, távozni fog. Közié velünk, hogy
KAMBA BOMBO ^Yafc/ccswból nagy kísérettel megérke-
zett s látni óhajt.

Néhány kilométernyire tőlünk a Ihászai úton egész
sátorfalu emelkedett. Az egyik sátor igen nagy és
fénylő fehér volt, felül kék csíkokkal; a többiek ki-
sebbek voltak s némelyikből füstoszlop szállt föl.
A «falu» körül tömérdek lovas nyüzsgött. A láma le
sem tette a messzelátót, mert nem birt ettől a nagy-
szerű látványtól megválni: minduntalan odabámészko-
dott s nyugtalansága nőttön nőtt.

A tolmács KAMBA BoMBonak azon óhaját fejezte
ki, hogy mindenestől telepedjünk le az ő közvetlen
szomszédságában s ma ebédre legyünk vendégei;
egyik sátorban már terítik ,az asztalt, a sült juh és
cámba-csészék már készen várnak s mindegyikünk
vékony, világos kötőt, «haddik»-oí fog kapni, melylyel
a tibetiek és mongolok legelőkelőbb vendégeiket ki-
tüntetik.

Erre a meghívásra minden gondolkodás nélkül
azzal feleltem, hogyha KAMBA BoMBonak az illemről
fogalma van, először ő fog hozzánk eljönni s csak
azután hív meg ebédre; egyébként még sohasem hal-
lottunk felőle s azt sem tudjuk, hogy van-e joga,
hogy velünk szemben illetékes hatóságként fellépjen.
Csak nem képzeli, hogy az ő kedvéért átköltözünk
melléje ; ha szomszédokul óhajt, jöhet ő a sátrunk
mellé. Nem akartunk tőle semmit és nem küldtünk
érte ; ha minket látni s velünk beszélni akar, bár-
mikor jöhet sátrunkba. Amióla Dsallokhhan vagyunk,
sokkal többet tapasztaltunk a tibetiek tolakodásából,
semhogy kedvünk volna KAMBA BOMBO szomszédjai-
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nak beszegődni. Békés idegenek vagyunk a távoli
északról, kiknek joguk van a zarándokúira s kik
most csak azt akarják tudni, nyitva áll-e nekik a
LhdszábsL vezető úl, avagy nem; ha nem, úgy azon-
nal visszatérünk főhadiszállásunkba s KAMBA BOMBO
felelős a következményekért.

Mindezzel és egyéb mindenfélével traktáltuk a
szegény tolmácsot, ki a közvetítő kellemetlen szere-
pében féreg gyanánt tekergődzött. Legszebb ékes-
szólását kifejtve kertelt és rimánkodott, de mi hajt-
hatatlanok maradtunk. «A vendégség kész s KAMBA
BOMBO titeket vár; ha nem jöttök, én vagyok az
oka, uram kegyét veszítem és ő elcsap engem.» Két
óra hosszat ostromolt engem, de mivel elhatározáso-
mat nem változtattam meg, végre lóra ült; de még
ekkor is kért, hogy gondoljuk meg a dolgot, nem
lesz semmi bajunk. Azt feleltem neki, hogy nem
bánom, akármit mond BoMBonak, de a meghívást
nem fogadjuk el s ha a kormányzó nem kegyeskedik
hozzánk fáradni, színünket sem fogja látni. Erre a
tolmács köszöntött és ellovagolt.

Talán úgy látszik, hogy a barátságos meghívásra
adott válasz arrogáns és udvariatlan volt s hogy
három szegény zarándoknak nem lett volna szabad
a hatalmas kormányzóval ilyen hangon beszélni, mert
hiszen neki kötelessége volt, hogy minden karavánt
és utast, mely Lhásza felé tart, átkutasson, s most,
amidőn nagy európai karaván közeledett, tekintélyét
ttieg kellett óvnia, ha hivatalát, sőt esetleg életét
kockáztatni nem akarta. Valószínű volt az is, hogy
KAMBA BOMBO Lhászdbó] külön utasításokat kapott,
melyek folytán Nakkcsul néhány napra el kellett
hagynia, hogy a dsallokln tényállást kiderítse.

Tényleg nem is csak az ellenzéki szellem mon-
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datta velem barátságtalan feleletemet. De köröskörül
harci hangulat uralkodott, a tibetieket mozgósították,
a katonaság csoportosult s a magam részéről meg-
bocsátottarn volna nekik, ha megharagudtak volna
ránk, kik eszükön túl akartunk járni . Senki sem ve-
hette volna tőlük rossz néven, ha így szóltak volna :
«Ime itt egy európai, ki b u r j á t n a k öltözködött, hogy
Lhászáha jusson, s itt egy láma, ki Lhászábsiá tanult,
s most a másikat vezeti; statuáljunk egyszer példát
s mutassuk meg a kettőnek, hogy ilyen kísérletnek
rossz a vége !» Még augusztus 9-én.nem volt sejtel-
münk, hogy mi sors vár reánk ; csak annyit tudtunk
biztosan, hogy Lhászábu semmi szín alatt nem eresz-
tenek be. Most a fölött is töprengtünk, hogy a mai
előkészületeknek és a tibetiek közt észlelhető nyugta-
lanságnak van-e valami különös jelentősége. A meg-
hívás talán kísérlet volt arra, hogy minket csapdába
csaljon ? Vendégségbe fegyvertelenül szokás menni;
a tibetiek talán csak ürügyet kerestek arra, hogy
fegyvereinktől, melyektől nagyon rettegtek, megfosz-
szanak ? Hogyha tényleg az volt a szándékuk, hogy
élve nem engednek ki a fogságból, akkor legalább
előbb élni akartunk ötven éles töltényünkkel. Euró-
paiak már eltűntek Tibetben — legutóbb DUTREÜIL DE
RHINS és RIJNIIARD — habár nem oly közel Lhászá-
hoz, mint ahol mi voltunk most. Álöltözetben utazó
európai bizonyára még nagyobb veszedelemnek volt
kitéve ; mert ha a tibetieket később felelősségre von-
nák, joggal mondhatnák : «Nem tudtuk, hogy európai
volt; ő maga burjátnak adta ki magát)).

Ebből a szempontból tekintve, magam is bizony-
talannak tartottam helyzetünket, bár új barátjaink
némelyike arról biztosított, hogy nem lesz bántódá-
sunk. De mivel egy pillanatig sem habozva, élete-
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met egy az európaiakkal szemben ellenséges indulatú
nép közepette ily nagy veszélynek tettem ki, mivel
a kalandot késhegyig vittem, a játszmát tisztességes
úton be is akartam fejezni !

Feszült várakozással néztünk a dolgok fejlődése
elé ; körülöttünk nem mutatkozott senki, de a kor-
mányzó sátorvárosában élénk nyüzsgés támadt. Em-
berek ide-oda szaladtak s a tibetiek fegyverkeztek és
lóra ültek. Sűrű sorokban vágtattak felénk. Az eső
elállóit s mi ezt a valóban pompás látványt zavar-
talanul élvezhettük. Gyorsan vágtatva közeledtek
felénk s úgy rémlett, mintha lavina szakadna ránk,
hogy a következő pillanatban eltemessen. Puskáink
és revolverünk töltve voltak, de mi a sátor előtt
állottunk, hogy senki se sejtse a nyugtalanságot, mely
bensőnket megszállta.

A tibetiek hosszú vonalban közeledtek. Középen
maga a kormányzó nyargalt, nagy, szép öszvéren;
a többiek mind lóháton voltak. A kormányzót egész
törzskara kísérte, mely pompás ünneplő ruhába öltö-
zött katonai, polgári és egyházi tisztviselőkből állott.
Két oldalt talpig fegyveres katonák voltak, puskák-
kal, kardokkal és dárdákkal, mintha ellenséges törzs
ellen kellene küzdeniök. Nem kevesebb mint 67 fegy-
verest számláltunk.

Most néhány lovas , kivált a tömegből, előre sie-
tett s sátrunk közelében lováról leszállva, köszöntött.
Egyikök volt barátunk, a tolmács, ki azt jelentette, hogy
KAMBA BOMBO legszemélyesebb látogatásával meg-
tisztel. Midőn ez sátrunk közelébe ért, néhány tibeti
lováról leugrott s szőnyeget terített a földre, melyre
a kormányzó leszállt. Azután vánkosokon és takaró-
kon helyet foglalt és NÁNSZO láma, egy nakkcsui elő-
kelő pap mellette helyet foglalt.
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Most nyugodtan feléje mentem és kértem, hogy
lépjen sátramba, amit rögtön meg is tett, némi kere-
tes után elfoglalva a díszhelyet, egy nedves kuko-
ricazsákot szagos, sőt majdnem penészes holmink
közt. Ravasz kópénak látszott, ki sokat hunyórgatta
szemét és gyakran mosolygott. Negyven éves lehe-
tett, kicsi, halavány ember volt, fáradt, de mégis
örvendő arckifejezéssel a fölött való örömében, hogy
most csapdába jutottunk; tudta, hogy Lhászábw
nagy lesz a dicsősége, ha sikerült sakkhuzását ott
bejelenti.

ízléses és elegáns öltözete volt, melyet bizonyára
csak a mi kedvünkért húzott fel, mert egészen új és
mocsoktalan volt. Felső ruháit, nagy vörös köpönye-
gét és a vörös baslikot szolgái levették. Ennek meg-
történtével kis kék khinai sapkában és bőújjú nehéz
sárga selyemruhában állt előttünk; zöld mongol bár-
sonycsizma volt lábán, egy szóval ünnepre öltöz-
ködött.

Most tintatartót, tollat és papirt ho/tak KAMBA
BoMBÓnak s erre megkezdődött a kihallgatás. Irán-
tunk kevésbbé érdeklődött, mint főhadiszállásunk és
karavánunk iránt. Minden válaszomat ő maga leje-
gyezte, mert Lhászába kimerítő jelentést kellett kül-
denie. Azután holminkat vizsgálta át, de ládáimat
meg sem akarta nézni. Megelégedett azzal az értesí-
téssel, hogy élelmiszerek vannak benne. Úgy látszik,
velem egészen tisztában volt s személyemet illetőleg
nem is kérdezett semmit. SAGDUR ellenben a kérdé-
sekre úgy válaszolt, mint valami táborszernagy; ki-
jelenté, hogy orosz alattvaló, de burját s neki joga
van Lhászdha utazni. Az orosz hatóságok sértés-
nek fogják tekinteni, ha minket, békés zarándo-
kokat, utunkban akadályoznak s senkinek nem sza-
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bad hozzánk nyúlnia. De KAMBA BOMBO nevetve vá-
laszolt :

«Azt hiszed, hogy megfélemlítesz? Kötelessége-
met végzem s ami titeket illet, a DALAI LÁMÁtól meg-
kaptam utasításaimat s magam tudom legjobban, mi
a teendőin. Lhászdbn nem szabad mennetek, ebben
az irányban egy napi utat sem szabad már tennetek!
Még egy lépést tovább, — és fejetekbe kerül h monda,
miközben lapos tenyerét, mintha az kard pengéje
volna, nyakára tévé. És hozzátéve, hogy a/ ő élete
is veszélyben forog, ha minket tovább eresztene.

((Mindegy, akárkik vagytok s akárhonnan jöttök;
ti a legnagyobb fokban gyanúsak vagytok, mivel tit-
kos úton jöttetek ide s nektek főhadiszállástokba vissza
kell mennetek.))

Beláttuk, hogy vele szemben tehetetlenek vagyunk.
SAGDUR elmesélte a lórablást. KAMBA BOMBO eleinte
kifogásokkal élt s azt monda, nem felelős azért, ami
tartományának határain kívül történik. Erre SAGDUR
azt válaszolta :

((Úgy, ez tehát nem a ti országtok? Hát talán
orosz föld?» KAMBA BOMBO erre boszúsan azt felelte,
hogy az egész ország a DALAI LÁMÁé, SAGDUR pedig
később nagyon büszke volt a válaszára. A kormányzó

,most felemelkedett s SAGDURral kiment a szabadba,
ahol vánkosaira leül t ; kevéssel utóbb engem is kihí-
vott. Azt monda, hogy két lovat szerez nekünk, de
egyiket meg kell űzetnünk. Erre szemei közé nevet-
tem s megköszönve az efféle ajándékot, azzal a ki-
jelentéssel, hogy vagy két lovat ad, vagy egyet se,
visszamentem a sátorba. Erre BOMBO megígérte, hogy
másnap reggel két lovat ajándékoz az ellopottak
helyett.

KAMBA BOMBO végre kijelentette, hogy akkor in-
Ázsia szívében. II. 13
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dúlhatunk, amikor akarunk, de ő addig Osallokkoí
el nem hagyhatja, míg innen el nem utaztunk. Hogy
időt ne vesztegessünk, elhatároztuk, hogy reggel útra
kelünk. Külön kíséretet rendelt ki, mely a Szacsu-
szangpoig, azaz a határig velünk tartson s midőn
arra kértem, hogy a f őszállásig kisérjen el, nehogy
lovaink miatt éjjel kelljen őrt állanunk, ezt is meg-
ígérte. Kijelentette, hogy utazásunk alatt minden-
nemű élelmi szert ingyen kapunk s már most is meg-

ajándékozott sok
mindenfélével.

KAMBA BOMBO,
mindent összc-
véve, igen ba-
rátságos, illedel-
mes ember volt,
ki nem haragu-
dott azért, hogy
velünk annyi baja
volt. Igazságo-
san gondolkodó
és cselekedő férfi

volt, ki jól tudta, hogy mit akar. Alig jutott valaha
annak tudatára, hogy én ki vagyok; de azt hihette,
hogy kopott mongol ruhám alatt valami rendkívüli
ember lappanghat, különben nem vonult volna elém
ekkora pompával és kisérettel.

A tibetiek Khinával folyton érintkezésben van-
nak ; országuk névleg hűbérállama Khinának, s e
hatalmasságnak Lhászában képviselője és «jámen»-je
van, mely utóbbi a DALAI LÁMA templompalotája, a
Potala közelében fekszik. A Iliászai hatóságoknak
bizonyára tudomásuk volt mindenről, ami nemrég
Khinában történt s tudták, mily súlyosan büntették

A lámák harsonái.
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meg őket KETTELER pekingi német követ haláláért.
Jobbnak vélték tehát, ha ezzel az európaival csínján
bánnak.

Társalgás közben hozzánk tolakodtak a többi ti-
betiek és mindenféle észrevételt és megjegyzést csi-
náltak. Kardjuk ezüsttel dúsan kivert hüvelyben volt,
mely klárisokkal és tür-
kiszekkel volt díszítve;
amulet-tokjuk (gávo)
ezüstből volt, karpere-
cük, olvasójuk s haj-
fonataikban levő éksze-
reik bizonyára a leg-
finomabbak voltak, me-
lyekkel rendelkeztek.
Az előkelőbbek nagy,
fehér tollas kalapokat
viseltek, a közlegények
hajadon fővel jártak.

SEREB lámát ez a
nagy pompa egészen
elkábította. Mélyen le-
hajolva térdelt KAMRA
BOMBO előtt s nem
merte szemét ráemelni,
mikor ez vallatta. Rö-

'vid, hirtelen feleleteket adott, mintha nem kellene
már semmi titkot őriznie. Nem értettük meg, hogy
mit mondott, mert tibeti nyelven beszélt. Később azt
mondotta, hogy BOMBO neki komoly szemrehányá-
sokat tett azért, hogy minket elkísért, hiszen tud-
hatta, hogy európai embert L/ztíszában nem tűrnek
meg. Neve az egyházi könyvekbe be van vezetve s
soha többé engedélyt nem nyerhet arra, hogy lábát

13*
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a szent városba tehesse ! Ha újra megkísérelné, hogy
a zarándokokkal oda belopódzzék, pórul járna. Ő hűt-
len lett papi méltóságához és áruló !

Végül még javasoltam KAMBA BoMRÓnak, hogy
a láma és a tolmács segélyével levelet írok a DALAI
LÁMÁnak, aki, ha megtudja, kik vagyunk, bizonyára
örömmel fog fogadni; BOMBO azonban azt felelte,
hogy ez egészen fölösleges, mivel ő parancsait na-
ponta közvetlenül Lhászábó\ kapja s azok szerint járt
el; ezenkívül nem is adhat a DALAI LÁMÁnak taná-
csot, ez állásába kerülhetne. Erre illedelmesen bú-
csút mondott, díszes nyergébe ült s egész kíséretével
együtt gyorsan eltávozott. Az alkony már ráeresz-
kedett a tájra, a lovascsapat hamar eltűnt szemeink
elől s ezzel abbeli reményem is, hogy a lamaizmus
Mekkáját megpillanthatom !

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Visszavonulás katonai födözet alatt.

'ZEN ESTÉN még soká beszélgettünk sátrunk-
ban. A láma szótlan és levert volt, de SAGDUR
és én jókedvűek voltunk. Kísérletünk, hogy

Lliászábu eljussunk, nem sikerült ugyan, de meg volt
az az elégtételünk, hogy kalandunkat a legvégső ha-
tárig végigj átszőttük. Ha leküzdhetetlen akadályokba
ütközünk, megjött a visszafordulás ideje s mi jó lelki-
ismerettel szánhatjuk magunkat rá. De különös volt,
hogy a tibetiek fogságukból kieresztettek, anélkül,
hogy barátságtalan szóval illettek volna.

Augusztus 10-ikén reggel őreinknek megparan-
csoltam, hogy két lovunkat és öt öszvérünket terel-
jék össze, mert indulni akartunk. Búcsú nélkül nem
mehettünk, de KAMBA BOMBO sátraiból nem jöttek
követek. Elhatároztam tehát, hogy egyedül oda nyar-
galok, habár SAGDUR és a láma intettek, hogy ezt ne
tegyem.

Lassan ügetve közeledtem KAMBA BOMBO kék-
fehér sátortanyája felé. Fele útján húsz fegyveres
lovas vett körül, kik szó nélkül kísértek tovább.
A sátraktól egy kilométernyire megálltak, kört for-
máltak körülöttem, leszálltak lovaikról s megértették
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velem, hogy ugyanazt tegyem én is. Negyedóra múlva
a tegnapi nagy lovascsapat felém közelgett. Közepén
nyargalt KAMBA BOMBO sárga ruhájában. Szőnyeget
és vánkost terítettek a földre s a kormányzó üléssel
kínált meg maga mellett. A tolmács segélyével jó
ideig társalogtunk.

Minden igyekezetem, hogy KAMBA BoMBÓtól a tovább-
utazásra engedélyt nyerjek, hiábavalónak bizonyult.

«Nincs kedvem, hogy ön miatt fejemet veszítsem)),
monda. «Ami engem illet, nekem közömbös, hogy
elmegy-e Lhászába, vagy nem ; de a nyert parancso-
kat végre kell hajtanom".

Tréfálva mondám neki, mi ketten néhány napra
egyedül oda lovagolhatnánk s senkinek sem lesz sej-
telme róla, de 6 csak nevetett s fejét rázta.

ccVissza, vissza, éjszak felé !»
Egyszerre szemével hunyorított s rám mutatva,

azt monda: «Szahib» (így nevezik Indiában az ango-
lokat és az európaiakat általában), s dél felé mutatott
a Himalája irányában. Tolmács nélkül is megértet-
tem, hogy azt akarta mondani: «0n Indiából való
angob. Megmondottam, hogy európai vagyok ugyan,
de nem angol, hanem egy másik országból messze
Oroszország mögött; de ő csak mosolygott s azt
monda : «Szahib, Szahib)). Azután elmeséltem, hogy
két burját és két orosz kozák van nálam, kiket az
orosz cár bocsátott rendelkezésemre s azt kérdeztem,
azt hiszi-e, hogy angolok orosz kozákokkal utaznak
s éjszakról jöhetnek-e, mikor az Indiai birodalom
Tibettől délre fekszik? Erre azt felelte: «Ti mind Sza-
hibok vagytok; ha mongol lámát tudtatok magatok-
kal hozni, búr ja töt is rábírhattatok)).

Most két lovat vezettek elő s KAMBA BOMBO azt
mondotta, hogy nekem ajándékozza.
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«Hadd üljenek fel emberei s nyargaljanak körül)),
mondám. Megtörtént; de a sovány lovak megbotlot-
tak s nem látszottak telivér fajtájúaknak. KAMBA
BoMBÓhoz fordultam s azt kérdeztem tőle, hogyan
ajándékozhat ily gazdag és előkelő férfiú nekem, ki
legalább oly előkelő vagyok, mint ő, két ily nyomo-
rúságos gebét; ebből nem kérek, tartsa meg a maga
lovassága részére.

Ahelyett, hogy nyilt kritikámat rossz néven vette
volna, rögtön más két lovat hozatott, melyek jól vol-
tak táplálva s a próbalovagláson beváltak ; ezeket el-
fogadtam.

Erre mind visszanyargaltunk sátramhoz s KAMBA
BOMBO jó ideig itt maradt. Mazsolát adtam neki,
melyet úgy evett, ahogy a ló a zabot szokta, azután
teával, cámbával és dohánynyal kínáltam meg. Az
egész táborkar körülöttünk volt. A Nap megaranyozta
e színdús képet. A tibetiek fantasztikus viseletükben,
női kalapokhoz hasonló tollas i'ejdíszükkel s harcias
fegyverzetükkel pompásan festettek. A kormányzó
élcein mindnyájan kötelességszerűleg nevettek.

Most tibeti ezüstpénzt khinai jambákra átváltot-
tunk, melyeket BOMBO a mérlegén pontosan lemért;
ezután megmutattuk neki fegyvereinket, melyek reá
láthatólag mély hatást tettek. Azt mondám neki, hogy
kár volt annyi katonát összecsődítcni; az ő nyomo-
rúságos előtöltőikkel egy cseppet sem ijesztenek meg.
Ha háborút akarnak kezdeni, gondolják meg, hogy
mi harminchatukat lelőhetjük, mielőtt ők csak meg-
tölthetik puskájukat. A kormányzó esküdözött, hogy
eszeágában sincs háborút kezdeni, neki csak a határt
kell megvédeni olyan idegenek ellen, kiket nem sza-
bad beeresztenie.

Most azt kérdeztem tőle, miért nem mer sátramba

m
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jönni anélkül, hogy 67 főnyi kíséretétől elválna, tény-
leg oly rettentően fél-e tőlern?

«Nem, felelte, de tudom, hogy Ön előkelő Szahib,
s nekem Lhászából parancsom van, hogy ugyanazon
tiszteletet megadjam, melyet saját országunk legma-
gasabb tisztviselői megkívánhatnak.))

Miután elég soká, de hiába vártam a mennyből
leszálló angyalt, mely lángoló pallosával utat nyisson
Lhásza felé, felkeltem s parancsot adtam, hogy álla-
taimat terheljék meg. A tibetiek segélyével ez rövid
idő alatt megtörtént. KAMBA BOMBO bemutatta kisé-
retemet, mely három tisztből és húsz legényből állott,
s a nakkcsui tartomány határáig kisérend. Arról biz-
tosított, hogy ameddig ennek födözete alatt mara-
dunk, semmiről sem kell gondoskodnunk; ők gond-
ját viselik állatainknak s ellátnak élelemmel, amiért
semmit sem kell fizetnünk. Meg is ajándékozott hat
báránynyal s mindenféle élelmiszerrel.

Búcsút vettünk tehát ettől az előkelő tisztviselő-
től, ki oly barátságos és oly vendégszcretetlen volt
s utunkat oly hajthatatlanul elzárta; vissza lovagol-
tunk abban az irányban, ahonnan jöttünk volt.

«Hja, kedves SAGDURS — mondám derék kozákom-
nak, kinek bátorsága és hűsége egy pillanatig sem
tán törődött meg, «Lhászál ugyan nem láthattuk meg,
de legalább életben vagyunk s elég okunk van, hogy
ezért hálát adjunk az égnek*.

Kis vártatva hátrafordultam s láttam KAMBA
BoiiBÓt és embereit, kik azon a helyen, ahol sátrunk
állott, egerek módjára szimatoltak és keresgéltek. Az
a pár gyertyadarabka és cigarettavég, arnit ott talál-
hattak, bizonyára megerősítették abban a meggyőző-
désben, hogy európaiakkal volt dolguk. Csak miulán
már egy jó óra hosszat lovagoltunk, pillanthattuk át
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helyzetünket és láthattuk, hogy a födözethcz tulaj-
donképen hányan tartoznak, mert addig el-elmarado-
zott hol az egyik, hol a másik, legutoljára tolmács
barátunk, ki az egész idő alatt minduntalan pálin-
káért rimánkodott.

Kíséretünk, azaz födözetünk, két tisztből (SZOLANG
UNDŰ és ANNA GERINC), egy altisztből és 14 köz-
legényből állott, mindegyik karddal, lándzsával és
puskával felfegyverkezve. Ezeken kívül hat fegyver-
telen férfiú volt velünk, ki az állatokat gondozta és
tíz juhot hajtott. Meglehetős gyorsan lovagoltunk s
érdeklődéssel szemléltük a tibetiek menetelését. Előt-
tünk, mögöttünk és mellettünk nyargaltak, s egy pil-
lanatra sem vették le rólunk szemeiket, ha módjuk-
ban lett volna, talán fölöttünk és alattunk is ellova-
goltak volna, hogy valahogyan a mennyországba fel
ne szálljunk vagy az alvilágba meg ne szökjünk !

Későre járt már az idő, mert csak két órakor in-
dultunk el; a tibetiek ismételve megállapodtak és pi-
henést javasoltak, úgy látszik nem akarták magukat
nagyon megerőltetni. De most én parancsoltam s
mitsem törődve állatainkkal, a Có-nelík tóig lova-
goltam. Holminkért a tibetiek voltak felelősek s ők
szép illedelmesen velem tartottak, zúgolódás nélkül.
Alkonyatkor felütöttük sátrainkat. A tibetieknek két
fekete sátruk volt, melyet sátrunk két oldalán s köz-
vetlenül mellette felállítottak. Amint ez megtörtént,
állatainkat a legelőre hajtották. Én a tisztekkel vacso-
ráltam; mindkettő bajúsztalan volt s ANNA GERINC.
rendkívül kedves és kellemes liatal embernek bizo-
nyult, ki hosszan lelógó fekete hajával fiatal leányhoz
hasonlított.

Este zümmögő-mormogó zaj hallatszott sátraik-
ból: estimájukat mondották. A láma búsan vissza-
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emlékezett ugyanerre a, de sokkal hangosabb züm-
mögésre, mely Utásza összes templomaiból kihallat-
szik, mint valami óriási méhkas zümmögése. Ezt már
sohasem fogja hallani!

Egész éjjel szakadt az eső, de mi nyugodtan és
zavartalanul aludtunk. Reggel minden állat jól meg-
kötözve helyén állott, de minden át volt ázva s a
talaj nedves és síkos volt. Napközben azonban nem
esett, bár nagyon fenyegető felhők borították az eget.
Ha a nap süt, a hőség szinte tűrhetetlen s könnyű khinai
sapkámon keresztül égeti fejemet. A legtöbb katona
csak durva inget, birkabőrbundát és csizmát hord. Ha
a nap süt, a bundát és inget a jobb karról és felső
testükről, mely ekkor fedetlen marad, leeresztik, de
amint hűvösödik, újra belebújnak. Ez igen kényelmes
és ügyes viselet.

Apró, hosszúszőrű kövér lovaik apránként tipegve
gyorsan szaladnak, de gyakran rakoncátlanok, levetik
terhüket vagy elszabadulva maguk után vonszolják
a málhát. De az emberek csakhamar rendet terem-
tenek és mindenre ügyelnek; látszik, hogy a kara-
vánutazás vérükben van.

Egyik tisztünk hosszúszőrű, sárga agárkutyát vitt
magával; már induláskor tanácsoltam neki, hogy
hagyja a kutyát odahaza, de ő mindenáron magával
akarta vinni. Még nem jutottunk messzire, midőn
Jollbars a kutyára vetette magát s azzal irgalmatlanul
elbánt. A vérző, sántító és nyöszörgő kutyát az egyik
katona visszavitte. Társaink roppantul tartottak ku-
tyáinktól s még ha lovon ültek is, félrevonultak,
hogyha'kutyáink közeledtek; ha pedig megállapod-
tunk, addig le nem szálltak lovaikról, míg a kutyá-
kat meg nem láncoltuk.

Halálra unatkoztam ezen a már ismert úton, de
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mégis visszakívánkoztam karavánomhoz, hogy ezzel
megint új tapasztalatokra indulhassak. Számláltam az
órákat és kész térképlapjaimon megjelöltem a naponta
megtett utat. Szórakozásomra a tibeti födözct szol-
gált. Nem tudtunk betelni e vad emberek festői vise-
letének és szokásainak szemléletével. A közlegények
útonállókhoz hasonlítanak. Egyesek összegöngyölget-
ték hajfonataikat s magas, széles karimájú kalapjaik
alá dugták. Egy pár öreg láma rövidre nyírva hordja
haját; ezek lovaglás közben folyton forgatják a kor-
léi (imamalom) s szüntelenül mondják hol erősbödő,
hol gyöngülő, de mindig egyhangú és altató hangon
az ismert «0m mani padme hum»-ot. Most már egé-
szen bizalmasan beszélgetünk egymással s az őrizet
kevésbbé szigorú. A tibetiek mind beszélgetnek, lár-
máznak s láthatólag örvendenek a kis kéjutazásnak,
melyhez mi őket juttattuk. SAGDURI körülveszi egy
csomó katona, kikkel vígan tréfál. Majd megszakad-
nak neveltükben, mikor SAGDUIÍ az idegen kifejezé-
seket megtanulni és alkalmazni akarja.

Harmadfél órai lovaglás után megálltak a tibetiek
s kérdezték, volna-e kifogásom az ellen, hogy teát
főzzenek. Útitársaim tovább akartak menni, de én a
tibetiek kívánságának eleget tettem, hogy úti szoká-
saikat tanulmányozhassam. Azt állították, hogy még
nem reggeliztek s hatalmas étvágyuk megerősitette
szavaikat. Kardjaikkal három jókora rögöt vágtak a
gyepből s ezek közé állították a bögréket, melyekben
a teavíz főtt. Előszedték a magukkal hozott száraz
argóit s a tűz csakhamar lobogott. Azután előkerült
a főtt birkahús és ebből meg zsírból és vajból cám-
bát készítettek. Mi magunk beértük aludt tejjel.

Reggeli alatt azt közölték velünk a tibetiek, hogy
ők csak a nakkcsui provincia határáig, azaz a Garcsu-
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szengi f oly óig kísérnek el; arra kértein őket, hogy
kísérjenek el a leszállásig, de erre nem volt semmi
kedvük. Ok csak parancsaiknak engedelmeskedtek s
úgy látszik, féltek karavánunktól és ott hátrahagyott
embereimtől, így tehát épen azon a darab úton ma-
radtunk magunkra, melyet rablózónának nevezhet-
nék. Erre épenséggel nem vágyódtunk, mert most
éjjel pokoli sötétség környékezett, míg jövet a hold-
világ volt segítségünkre.

A talaj most még nedvesebb, mint volt jövet.
Lovaink lépten-nyomon belemerülnek és megbotla-
nak. A sátortanyák körül ritkán mutatkozik ember
s kísérőim szintén kikerülik azokat. Sohasem ütünk
tanyát azok közelében, hanem mindig bizonyos tá-
volságban. A szükséges eleséget egyik vagy másik
katona menetközben szerzi be.

Ma még két sátrat szereztek s az őrség hat fővel
szaporodott. Az est szép csöndes volt s a csillagok
mintha könnyű felhőfátylon keresztül fénylcttek volna.
A ganéjtüzek a fújtatok ütemszerű Ichelletére fello-
bognak, mint a világítótorony forgó tüze. A sátrak-
ban is lobog a tűz, melynek füstje a ponyva hosszú-
kás résén keresztül kiszáll. A tanya este is festői
és élénk s mindenfelől hallatszik a tibetiek tréfál-
kozása és csevegése. Élő élelmünk 14 birka, melyet
éjjel két sátor közé kötnek, mivel itt gyakoriak a
farkasok.

Most KAMRA BOMBO malmára vizet öntöttem,
mert a tibetiek láttak engem, amint az órát és delej-
tűt vizsgáltam. Az óra ketyégését nem bírták meg-
érteni s folyton arra kértek, hadd hallgathassák a/t.
Azt mondottam, hogy ez gávo (amulett-tok) s benne
eleven kis burkhán (bálványkép) van. A kis verasz-
kóp-kamarát is zavartalanul használhattam, miután

meggyőződtek róla, hogy nincs benne revolver vagy
más valami pokolgép.

Augusztus 12-én a tibetiek korán keltettek fel,
de csak rövid utat tettek, hogy minél tovább élvez-
hessék a tábori élet kellemességeit. Őreink annál több
szabadságot engednek, minél közelebb jutunk a ha-
tárhoz. Sokszor a katonaság mögött lovagiunk s azt
hisszük, már nem is vigyáznak ránk, de csakhamar
észrevesszük, hogy utánunk is van még pár lovas.

Ma átszeltük azt a nagy, nyílt völgyet, melyben
a teakaravánt először láttuk. Midőn a régi tanya-
helyünk közelébe kerültünk, katonáink jobbra kis
vő így torkolatba kanyarodtak, ahol sovány állataink
részére pompás legelő kínálkozott. Csak ötödfél órát
lovagoltunk s azt hittem, hogy csak tea-pihenő lesz.
De katonáim tanyát ütöttek s tekintettel állataink
állapotára, nem elleneztem a dolgot. Különös nyu-
godt érzés az, mikor nem vagyunk szabadok s nem
határozhatunk utunk és időbeosztásunk dolgában;
pihenni kell s a fáradt vándor örül, ha jól kialud-
hatja magát. Ameddig födözet alatt utaztunk, nyu-
godtan szemlélhettük a dolgot, de ha majd magunk-
nak kell őrködnünk, megint hosszabb napi utakat
fogunk tenni.

Lovaglás közben szinte elálmosodunk a sok 16
csöngőgyűrűjétől, melyet a nyakon hordnak. Örökös,
egyhangú csilingelés ez, mely fülünkben viszhangzik
s az Éjszak téli napjainak nagy szán kő kirándulásaira
emlékeztet.

Pompás napunk volt s ugyanilyen volt a tanyánk
is. Sátrunkat éjszak felé nyitva hagyjuk, hogy a
könnyű szellő átjárhassa. Dél Fele hevesen perzselt
a Nap, de a ponyva résein átszűrődtek a napsuga-
rak, melyeknek fényében olvasóm csillogott, midőn a
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szent imagolyókkal játszottam, melyek oly pogány
kezekbe kerültek. A hőmérő 19 fokra emelkedett.
Könnyű ruhában elszunnyadtam s a legédesebb fe-
lejtésbe ringatva magamat, elaludtam SAGDUH teás
reggelijét. Békés és iiyárias nap volt, az utolsó nyári
nap, melyet teljesen élvezhettünk.

A tibetiek értettek ahhoz, hogyan lehet kelleme-
sen és kedélyesen utazni. Ha tanyái ütöttünk, a
tisztek körül egy sereg szolga sürög-forog s a sátrak
egy-kettőre készen állanak. Köröskörül felhalmozzák
a nyergeket, szíjneműcket, zsákokat és málhát s a
puskákat villákra helyezik, hogy a nedves talajjal
ne érintkezzenek. Szép időben mind a szabadban
ülnek s a szakértő ügyességével hozzáfognak a fő-
zéshez, ami az ázsiaiak legkedvesebb foglalkozása.
Mesterek a tűzrakásban s a fújtatóval lobogó tüzet
irányítanak a teás katlan felé, úgy hogy a víz meg-
lepő gyorsan felforr. A cámbát a mongoliakhoz ha-
sonló kis facsészékben keverték; egyesek a jobb kéz-
zel dagasztották és sajttal keverték. Ha húst esznek,
ezt bal kezükben tart ják s a késsel apró darabkákat
vágnak róla. l ANNA GERINC ezt kis angol késsel
művelte (ccMade in Germany))), mely állítólag Ladák-
ból ered.

Holmijuk közt sok kívánatos dolog volt, amit
azonban nem tudtunk megszerezni, mert hallatlan
árakat kértek érte. Egy kardért, melynek hüvelye
ezüsttel volt kiverve és klárisokkal meg türkizekkel
ékítve, 50 hangot (= 200 korona) kértek, bár csak
11 Hangot ért s egy imádkozó malmot 100 liangra
tartottak. Azt mondották egyébként, hogy a puskák
és a lándzsáknak egy része az államé s ezeket egy-
általán nem szabad eladni. Órák hosszat ültünk sát-
rainkban, de ők nem jöttek hozzánk; KAMBA BOMBO
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ezt valószínűleg megtiltotta nekik, mivel azt mon-
dottam volt. hogy zavartalanul akarok maradni.

Augusztus 13-ikán nem láttunk más embereket,
mint nyolc lovas katonát, kik éjszakról jöttek s tiszt-
jeinkkel soká tanácskoztak. Miután eltávoztak, átkel-
tünk a Szacsu-szangpó folyón, mely most negyed-
részére apadt le. Az átkelés tehát baj nélkül történt
meg, mivel a tibetiek jó gázlót is tudtak. A folyón
túl egy kis forrás mellett, melyet jövet észre sem
vettünk, tanyát ütöttünk. Idáig kilenc napi járó utünk-
ből hármat tettünk meg, de négy nap alatt. Holnap
tehát elválnak tőlünk a tibetiek. Nekünk valóban
nehezünkre esett a válás ; oly barátságos viszony fej-
lődött ki közöttünk, hogy a válás gondolatával nem
tudtunk megbarátkozni. De nem bírtuk őket rávenni,
hogy még tovább is kísérjenek el; ők kötelességü-
ket teljesítették és most visszatérnek. Midőn azzal
fenyegettem meg őket, hogy egy ideig a Szacsu-
szangpó partján maradok s azután mégis Lhászáha.
megyek, azzal feleltek: «Kérem szépen, a határhoz
;kcllett önöket kísérnünk s ezt megtettük)).

Estefelé meglátogatott a két tiszt és DAKKSE, az
az öreg, ki fogságunk alatt egy ízben oly paran-
csolóan szónokolt sátrunkban. Első ízben jöttek sát-
ramba s én teával és mazsolaszőlővel vendégeltem
meg őket. Daklise érdekes megjelenés volt ráncos,
bronzszínű, piszkos és bajúsztalan arcával s hosszú,
sűrű, fedetlen hajával. Európában elzüllött színész-
nek illenék be. Amint engem megpillant, nyelvét
annyira kiölti, amennyire csak birja s hüvelykuj jait a
magasba emeli; midőn a tiszteletadás ezen módját
hasonlóképen viszonoztam, SAGDUR neveltében majd
hogy a földre nem vetette magát.

Csak most sikerült néhány apróságot mcgven-
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nünk : így egy tőrt, két rézkarperecet, gyűrűt, kana-
lat, puskaporos táskát és furulyát, s mindezt néhány
méter szövetért, ami a khinai porcelláncsészék és
kések mellett a legjobb cseretárgy.

Éjjel mélyen aludtunk, hogy jól kipihenjük ma-
gunkat, mielőtt az éj jeli őrködés megkezdődnék. Én
magam tizenhárom órát aludtam ! Midőn felkeltem,
azt kérdezték tőlem, hogy itt maradunk-e avagy nem

s midőn maradás-
sal fenyegettem,
kínálkoztak, hogy
addig még elkísér-
nek, amíg embe-
rekkel találkozunk,
kiktől élelmiszert
szerezhetünk be.
Továhl) lova«'01-tünk tehát S/.AMPO
SZINGI tanyájáig,
mely Gaftg-gakk
vidékén fekszik ;
főnökének DSANG-
FIANG a neve.

A politikai és
közigazgatási vi-

szonyokról csak bizonytalan felvilágosításokat nyerhet-
tünk ; de valószínűlég bizonytalanok is ezek a viszo-
nyok. Azt állították, hogy a Szacsu-szangpo képezi a
határt a DALAI LÁMA országa és a khinai birodalom kö-
zött, DSANGDANG főnök pedig mindkét államtól függet-
len. Hogy a Szacsá-szanffpáadk mint szabad folyónak
tényleg jelentősége van, abból is kitűnik, hogy a tibe-
tiek csak odáig szállítottak s azzal már nem törődlek,
hogy onnan hová megyünk; de kitűnik KAMBA BOMBÓ
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szavaiból is, ki a folyótól éjszakra történt lopásokért
nem vállalt semmi felelősséget. Tibet határairól még
annyit tudtak, hogy ezek nyugaton Ladákéval közö-
sek, Kelet felé nyolc napi járás esik a khinai határig,
dél felé pedig három hónap alatt (!) lehet eljutni In-
diába, azaz Hindi-be. Cdmur és Amdo, a keleti
részen népes vidékek, a nyugati országrész neve
Namru.

Alig, hogy tanyát ütöttünk, néhány lovast nyu-
gatra küldtek, kik Namru első községeiből két nagy
tállal édes és aludt tejet hoztak, mely utazásunk
utolsó napjaira elégséges lehetett. Az élő juhok közül
ellenben csak kettőt vittünk magunkkal, a többi csak
terhünkre esett volna erőltetett menetelésünkben.

A tibetiek minden tanyahelyről kémeket küldtek
szét, kik visszatérve, SZOLANG UNDŰnek jelentést tet-
tek. Ügy látszik, attól tartottak, hogy egész karavá-
nunk dél felé előrenyomult s velünk egyesülve a
födözetre rátámadhatna, hogy azután Lhásza felé
keresztül vágjuk magunkat.

Augusztus 15-én ütött a válás órája. Tibeti bará-
taink tartóztattak, maradnánk még egy napig s azzal
kecsegtettek, hogy este néhány ember érkezik Nam-
raból, ki bizonyára szívesen elkísérne a főszállásig
és éjjel őrizné állatainkat. De mi inkább indulni akar-
tunk. SZOLANG UNDÜ és ANNA CERING azt tanácsol-
ták, hogy ha éjjel rablók közelednének, egyszerűen
lőjjük le őket. Ügy látszik, a rablókkal nem árultak
egy gyékényen, mert puskáinktól borzasztóan féltek.

Midőn búcsúztunk, SZOLANG UNDÜ kínálkozott,
hogy négy emberrel elkísér SZAMPO SZINGI sátráig;
vele vonultunk tehát a völgyön felfelé, melynek fo-
lyója most nagyon leapadt volt. Néhány lovas, kivel
találkoztunk, visszafordult s velünk tartott. Ezek is

Ázsia szívében. II. 14
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kémek lehettek, kik karavánunkat megfigyelték s most
élénk taglejtések között elmondták, mii tapasztaltak.

SZAMPO SZINGI nem volt odahaza, de sátra még
itt állott. Kísérőink itt megállapodtak s egy domb
lövében tanyát ütöttek, arra kérve minket, hogy az
éjszakát még velük töltsük. De mi időt akartunk
nverni s tovább haladtunk. Még utánunk néztek, míg-

t/ O t - O

az első nyergen túl eltűntünk s azután bizonyára
visszatértek KAMBA BoMBohoz.

Magányosan és némán lovagoltunk éjszaknyugat
felé, juhnyájakon és jakokon kívül nem láttunk semmi-
féle élő lényt. Allataink erőtlenek voltak s ezért csak
lassan haladtunk előre. Egyszerre megváltozott az
égboltozat. Délkeleten besötétedett, sajátságos, ijesztő
felhők tornyosultak fel, melyek vörösessárgák és vas-
tagok voltak, mint amikor a homokfergeteg kitör.
Csakhamar ránk zúdult az első jégeső s pokoli sötét-
ség borult a tájra. Allatainkat a sátorhoz kötöttük s
szigorúan őrködtünk fölöttük. A rossz idő pár órá-
val meghosszabbította az éjszakát s lehet, hogy a
tibetiek most, hogy a határon túl voltunk, már nem
tekintettek vendégeknek, hanem bitang betolakodók-
nak, kiket büntetlenül lehet kirabolni. Nyolc órakor
eső váltotta fel a jeget; de az cső oly sűrűn szakadt,
hogy szemünk előtt nem láttuk meg a kezünket s a
sátrunk előtt két méternyire álló állatok körvonalait
sem bírtuk felismerni. Lehetetlen gyertyát gyújtani,
az eső a sátorba is behatol s benne fütyül és zúg a
szél. Puskáink mind töltve vannak s a kutyák a
lovakhoz vannak kötözve. \

Tizenegy órakor enyhült az eső s kimentem, hogy
SAGDUR után nézzek, ki takarója alá bújva, de azért
bőrig ázva a lovak és öszvérek között kuporodott.
Nagyon izgatott volt s arra kért, füleljek jól, mert a
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-forrásnál emberi lépteket vél hallani. Csakugyan én
is hallottam csendesen lopódzó lépteket; SAGDUR ugyan
azt mondotta, hogy kulán is lehet, de nem hittem,
hogy ezek a tibetiek nyájaihoz oly közel merészked-
tek volna. Végre kiderült, hogy Malenki kutyánk
volt, mely a forrásnál szomjúságát csitította.

A következő napok különös események nélkül
múltak el. Naponta 30—40 kilométernyi utat tettünk
s éjjente, midőn állatainkra őrködtünk, visszakiván-
íuk a tibeti katonákat. Az éjszakák sötétek és vég-
telenek, mert tibetiektől és medvéktől kell tartanunk.
Az éj szava magasztos, csak Tibetben nem, mikor
lovakat kell őrizni. Ezentúl részvéttel viseltetem ló-
pásztoraim iránt. Epedve gondolunk főhadiszállásunkra
már csak azért is, mert ott nagyokat alhatunk majd.
Minél közelebb érünk tanyánkhoz, annál nagyobb
biztonságban vagyunk; csak a láma aggódik, hogy a
tibetiek talán körülzárták karavánunkat.

Augusztus 20-ikán szakadó esőben indultunk ;
midőn az ismert vörös dombokon átkeltünk, két
puskalövés dördült cl s kevéssel reá egy harmadik
is. Egy jak rohant a dombra. Arra felé tartottunk s
csakhamar észrevettünk két fekete pontot, mely
messzelátónkkal két lovasnak bizonyult. Vájjon tibeti
jakvadászok voltak-e? Nem, nem; hiszen egyenesen
felénk tartottak s csakhamar SZIRKINÍ és TURDU bejt is-
mertük föl bennük. Leszálltunk lovainkról s vártuk,
míg barátaink örömükben sírva felénk nyargaltak. El
voltak ragadtatva a mai vadászattól, — ilyen zsák-
mányt nem álmodtak, mikor reggel kilovagoltak, hogy
húst szerezzenek! Már csak három juhuk volt. Ránk
nézve nagy szerencse volt, hogy ily váratlanul rájuk
akadtunk, mert ők a főhadiszállást kedvezőbb helyre,

•egy mellékvölgybe helyezték el, ahol segítségük nél-
14*
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kül alig találhattuk volna meg. Tüstént oda lovagol-
tunk. KUCSUK, ÖRDEK és KiiooAi Kuixu felénk szalad-
tak s sírva kiáltották :

«Khodai szakkladi, Khodai sukkur! (Isten meg-
tartott, Istennek hála), atyátlanok voltunk, míg ön
távol volt!»

Örömük valóban megható volt.
Kevéssel reá megint szép, kényelmes jurtámban

ültem, körülöttem voltak ládáim s szép, meleg ágyam
is készen várt. Akinek egy hónapig rossz dolga volt,
az tudja csak igazában megbecsülni, mit jelent az,
ha megint ((civilizált viszonyok)* közé kerül. SZÍRÉIN
jelentette, hogy egy lovam megdöglött, és a többi
sem szedte még magát össze, de a tevék szépen gya-
rapodtak. Kronométereim megállottak, mivel SZIRKIN
túlságos aggodalmában nem merte őket egészen fel-
húzni. Ez okból vissza kellett térnem XLIV. számú
tanyahelyünkre, korábbi főhadiszállásunkra, melyen
csillagászati helymeghatározást végeztem volt. Ezzel
ugyan néhány napot veszítettem, de állatainknak úgy
is pihenőre volt szükségük. Az egész idő alatt itt is
folyton esett az eső, de embereim azért néhány ki-
rándulást mégis tettek s kulánokat is lőttek.

CSERNOFF olyan jól vezette utóvédemet, hogy meg-
érkezésekor — augusztus 2-ikán még kilenc tevét
hozott magával; csak két lova és két tevéje pusztult
el, köztük az 1896. évi Kerija-úiröí ismeretes vete-
ránom.

Embereim mind egészségesek voltak s örömük
határtalan volt. ÖRDEK visszatérése után a legrosz-
szabbtól tartottak s nagyon aggódtak sorsunkért.
Jolldas örömében vonított és rögtön elfoglalta kényel-
mes helyét ágyam mellett.

Miután tanyánkat megtekintettem és mindent leg-
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jobb rendben találtam, CSERDON fürdőt készített nekem.
A nagy vödröt forró vízzel megtöltötte s sátramba
hozta. Soha alapos beszappanozás szükségesebb nem
volt, mint most s a vizet többször meg kellett újítanom,
hiszen 25 nap óta nem mosakodtam! És mily felséges
érzés volt, hogy megint európai ruhába bújhattam s a
mongol rongyoknak örökre búcsút mondhattam!

ízletes ebédünk után lefeküdtem s átadtam maga-
mat a pihenésnek és a kényelemnek. Az a tudat,
hogy a Ihászai erőltetett utat habozás nélkül meg-
kisérlettem, nagy elégtételül szolgált'. Hogy a várost
nem láthattam, azt sem most, sem később csalódás-
nak nem tekintettem; hiszen vannak áthághatatlan
akadályok, melyek minden emberi tervet meghiúsí-
tanak. De örültem, hogy egy pillanatig sem haboz-
tam oly terv megvalósításában, mely válságosabb és
veszedelmesebb volt, mint akármely sivatagi út és jól
esik, ha az ember alkalom adtam saját bátorságát és
kitartását próbára teheti. A rákövetkező idő az át-
élthez képest a pihenés idejének tűnt fel. Akárminő
sors van is rám mérve, olyan viszontagságok, minők
a Iliászai úton értek, már nem várhatnak rám. Úgy
éreztem, mintha már félig otthon volnék és fogal-
mam sem volt azokról a rendkívüli szenvedésekről,
melyek még Ladáktól elválasztottak.

Másnap visszamentem XLIV. számú tanyahelyünkre,
hogy csillagászati megfigyeléseimet ismételjem s ezzel
a megállóit kronométereket megint megindíthassam.
De ez a kirándulás türelmemet erős próbára tette,
mert napokig esett az eső és hó s csak nagy későn
jutottam észleléseimhez. De vágyódtam már arra is,
hogy dél felé mehessünk, ahol segítséget találhatunk,
mert máris láttam, hogy állatainkkal nem fogunk
messze jutni.
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A tanyahely közelében mutattak egy helyet, ahol
TÜRDU bej és CSERDON elutazásunk napján egy tibeti
vadásztársaságra bukkant. Ezek a hősök annyira meg-
ijedtek tőlük, hogy hanyatt-homlok elmenekültek,
visszahagyva tizenkét málhanyerget, egy sátrat s egész
vadászzsákmányukat. Minden változatlanul a helyén
volt még, a húson kívül, amely farkasok és hollók
prédájává vált. Képzelhető, hogy minő őrült híreket
terjesztettek a vadászok rólunk a lakott vidéken;
bizonyára azt híresz telték, hogy egész európai had-
sereg tört be az országba, hiszen erről DsALLOKKban
magunk is meggyőződhettünk.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Utam dél felé.

AUGUSZTUS 25-ikén hagytuk el XLIV. számú
tanyahelyünket, hogy új viszontagságok és
tapasztalatok elé menjünk. Ladák volt a cél,

de el voltam tökélve, hogy dél felé irányuló útamból
előbb nem fordulok nyugat felé, mint amikor ki-
kerülhetetlen akadályok arra kényszerítenek. Tibet
népe most éber volt, az egész ország szinte ostrom-
állapotban volt, egy mozgósítás már megtörtént, ezt
már tudtuk s könnyen kiszámíthattuk, hogy előbb-
utóbb megint tibeti kalandokkal fogunk szemben
állani.

Sajátszerű volt, hogy éjjel három lovunk meg-
betegedett, de nem azok közül, melyek a Ihászai utat
megtették. Az egyik támolygott s minduntalan el-
esett, a másik még a tanyán kiadta lelkét s a har-
madik csak az első nyergen jutott át, azután lerogyott
s többé fel sem kelt. Szomorú kezdet volt, mely arra
utalt, hogy előbb-utóbb a tibetiek segítségére fogunk
szorulni.

Mikor felkeltettek, sűrűn havazott s mire elindul-
tunk, szakadt az eső. Az egész vidék olyan, mintha
utcai sárral leöntötték volna, melybe bele süp-
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pedünk anélkül, hogy szilárd talajra akadnánk. Em-
bereket kell előre küldeni, hogy a talajt kikémleljék,
járható-e a sár. A tevék félig belemerülnek a nedves,
agyagos iszapba, melybe úgy beleragadnak, hogy
segítségünk nélkül ki sem tudnának szabadulni. Le
kell szedni az egész málhát, a tevét féloldalt kell fek-
tetni, lábait kötelekkel fel kell húzni s azután több-
szörösen összehajtott nemeztakarót kell alája teríteni,
hogy lábait szilárdabb talajon megvethesse. Ha ezt
nem tesszük, a tevék menthetetlenül el vannak veszve,
mert a tevék addig maradnak fekve, amíg ki nem
húzzuk. Ezalatt pedig folyton szakad az eső, hogy
csak úgy pacskolja a földet s szinte azt hisszük, el-
mos mindent.

CSERNOFF nem rég bejárta a vidéket s egy forrás-
nál tevék nyomaira akadt. Mikor augusztus 27-ikén
oda jutottunk, megmutatta a helyet nekem is s magam
is meggyőződtem róla, hogy ott számos teve legelt.
De hogy honnan jöttek s kié lehettek, nem sikerült
megtudnom. Talán valami mongol zarándokkaraváné
voltak, mely éjszakkelet felől ide tévedt?

Midőn másnap felkeltem, azt jelentették embereim,
hogy KALPET (Kerijából) hiányzik. Embereim azt mon-
dották, hogy tegnap már mellfájdalmakról panasz-
kodott s útközben hátramaradt; azt hitték azonban,
hogy estére utoléri a karavánt. Rögtön kiküldtem
CsERNOFFot és TuRDu bejt, hogy KALPEiet keressék fel;
néhány óra múlva vissza is tértek vele. A szegény
ember igen rosszul volt s ezentúl öszvéren mehetett.

Bár a talaj most kedvezőbb, mégis lassan hala-
dunk előre, mivel számos hágón és gerincen kell át-
kelnünk.

Két teve végét jár ja; terhet már nem hord, mégis
minduntalan hátra marad és késlelteti menetelésün-
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két. Egyébként a karavánban nagy a rend. A három
kozák, ki, SAGDUR és a láma elbeszélését feszült figye-
lemmel hallgatta, szeretne a tibetiekkel érintkezésbe
lépni. Csodálkozva pillantottak rám, mikor azt mond-
tam, hogy nemsokára egy hadsereg fogja karavá-
nunkat feltartóztatni.

Az ősz immár beköszöntött; az ötezer méternyi
magasságban a hőmérő nappal már csak 7—8 fok
meleget mutat s éjjel —6 fokra esik. Helyenként jó
legelőre bukkanunk, mely kimerült állatainknak na-
gyon jól esik. Gyakran találunk elhagyott tűzhelye-
ket, melyeken vadászok és nomádok tanyáztak. Le-
hetséges tehát, hogy nemsokára tibetiekre bukka-
nunk s embereim kíváncsisága nőttön nő. SAGDUR és
TURDU bej sok «ilesz»-í vagyis kőjélt találtak; a jelek
hosszú sorban s oly sűrűn állottak, hogy valami régi
határvonal jelölésérc szolgálhattak. SZIRKIN és SAGDUR
egy-egy «kökkmelo>-bakot és «jure»-t (Anlilope Cu-
vieri) lőttek s ezeket este természetes helyzetben fel-
állították ; reggelre keményre fagyva voltak, úgy hogy
lefotografálhattam őket.

Szeptember 1-én dél felé számos fekete pontot
vettünk észre; azt hittük, hogy jakok, de messze-
látómmal nézve lovaknak ismertük fel. A láma és a
kozákok oda lovagoltak s utóbb azzal a hírrel tértek
vissza, hogy a lovak kövérek, de ijedősek. Pásztort
nem láttak sehol, és semmi jel sem mutatott arra,
hogy a pásztorok talán megszöktek volna; úgy lát-
szik tehát, hogy a lovakat nem féltették.

Másnap reggel a láma, SAGDUR és SZIRKIN elindul-
tak, hogy tibetieket keressenek, ami annyival több
sikerrel kecsegtetett, mivel a dombokon vagy ezer
juhot s egy jak-csordát pillantottunk meg. Este vissza-
tért a láma egy nagy bögre tejjel, a kozákok pedig
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maguk előtt hajtottak három tibetit a maguk lovával
s egy juhval együtt. Azt mesélték, hogy tibeti sátorra
bukkantak, melyben 13 ember tartózkodott; ezek a
lovasok közeledtére minden irányban szétrebbentek,
de mivel lovaik nem voltak velük, a kozákok köny-
nyen utolérték s sátrukba visszahajtották.

A tibetiek azt mondották, hogy a vidék neve
Dsanszung s Bombójuk, ki a nagy Szelling-có tó
partján lakik, bizonyára levágná fejüket, ha nekünk
élelmiszert eladnának; nem is akartak semmit sem
eladni, de mikor SAGDUR, ki a tibetieket a Ihászai út
óta gyűlölte, egyiköket lovas ostorával jól helyben-
hagyta, mégis eladtak egy tál tejet s egy juhot.

ccHová utaztok?» kérdé egyikök.
«LadaA'ba)), felelt a láma.
«Akkor rossz úton vagytok; dél felé már csak egy

napi utat tehettek, mert ott a Szelling-có, melynek
vidéke igen népes, elzárja utatokat.))

A tibetiek BANCSING BOGDO alattvalói voltak, ki
Tasi-lumpóban székel; de hogy mennyire van e hely,
azt nem tudták megmondani, mivel maguk is csak
néhány nap előtt telepedtek ide. Délkeleten — mint
mondák — a DALAI LÁMA uralja Lhdsza vidékét, kele-
ten pedig KAMJÍA BOMBO Nakkcsu vidékét.

Félve közeledtek s foglaltak helyet jurtánk előtt.
Megkináltuk őket teával és kenyérrel s némi habo-
zás után jó étvágygyal lakmároztak. A juhot, melyet
rögtön kifizettünk, Ihászai pénzzel űzettük ki, a tejért
porcelláncsészét adtunk nekik. Lovat azonban nem
adhattak el, mivel nem a sajátjukat őrizték. A tibetiek
az egész idő alatt mintha tűkön ültek volna, bár a
láma folyton biztosította, hogy hajuk szála nem fog
meggörbülni.

Midőn lovaikra szálltak, hamarosan lekaptam a
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három félvad lovast, kik gyorsan elvágtattak, mintha
attól tartanának, hogy golyót röpítünk utánuk. Mikor
már lőtávolon kívül voltak, meglassították lépteiket s
egymással élénken beszélgettek; bizonyára afölött
tanakodtak, miféle különös emberek lehetünk, kik
velük oly tisztességesen bántunk.

Szeptember 3-ikán több juhnyájat láttunk juhá-
szaikkal együtt, de kutyák nélkül. Kutyákra csak a
sátraknál bukkantunk. A fekete nomádsátrak lassan-
ként gyakoriabbakká váltak, majd egész falvakat al-
kottak. Kozákjaim az egyik faluba be is mentek s
midőn onnan visszatértek, egy ló szaladt utánuk.
A ló tulajdonosa, egy öreg tibeti, egy vén asszony,,
két fiatal leány s egy liú kötéllel utána szaladtak,
hogy megfogják; de a ló a mi lovainkhoz csatlako-
zott s csak mi adtuk vissza tulajdonosának.

A fiatal lányok haja sok apró fonatba volt fog-
lalva, melyek a fejük búbjáról minden irányban sugár-
szerűén lelógtak s alul keskeny piros szalaghoz vol-
tak kötve. Ebből a szalagból széles, tarka, hímzett
szalag lógott le a hátukra. Fejük födetlen volt s
bundát és csizmát viseltek, akár csak a férfiak. Orcá-
jukat valami vörösesbarna festékkel bekenték, mely
vastag, fényes kéreggel borította két pofájukat. Ku-
tyáink rátámadtak a tibetiek jakjaira, de ezek bele-
menekültek egy mély tócsába, míg a víz szájukig
ért. A kutyák utánuk vetették magukat s körülöttük
úszkáltak. A jakok most csak fejüket védték, de ezen
tiszteletet parancsoló szarvak ültek. Ez a rögtönzött
vizi némajáték karavánomban nagy tetszést aratott.

Már kora reggel — mintha a földből nőtt volna
ki — előttünk termett hat katona fehér kalappal s
Puskával s bal oldal felől, bár tisztes távolból, kisérte
karavánomat. Most a jobb oldalon is bukkant elő hét
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katona. Az első csapat nagy kerülővel átlovagolt a
másikhoz, s most a kis csapat körülkeringette kara-
vánunkat, hol elől, hol hátul, majd jobb, majd bal
oldalt lovagolva, lépésben vagy vágtatva, mintha ránk
akarna ijeszteni. De mivel ez nem sikerült, néhány
száz méternyire közeledtek s a lámával és SAGDURral,
kik hátra maradtak, élénk taglejtések közt beszélge-
tésbe ereszkedtek.

Időközben hatalmas folyó partjához jutottunk,
melyben a Szacsu-szangpói ismertem fel. Az volt a
kérdés, át tudunk-e kelni ezen a folyón. ÖRDEK level-
kőzve átgázolt a folyón, a víz nyakáig ért, másutt
még mélyebb volt, tevéinket tehát itt nem vezethettük
át. Eközben a tibetiek is oda érkeztek s a domb tete-
jéről nézték kétségbeesett kínlódásunkat. Természe-
tesen nem volt érdekükben, hogy jó tanácscsal szol-
gáljanak s mi ilyet nem is kértünk tőlük.

Ekkor előszedtük kis ladikunkat s ÖRDEK meg-
mérte a mélységeket. A tibetiek meglepetésükben
némán figyelték mozdulatainkat, nem tudva meg-
érteni, honnan varázsoltuk elő csónakunkat. Éjjel
akartunk átkelni, hogy a tibetiek reggelre csak hull
helyünket találják; de utóbb elejtettem ezt a tervet
s abban állapodtam meg, hogy a folyót a Szelling-
cdba való torkolatáig követjük s azután a tó nyugati
partján folytatjuk utunkat, miután LITTLDALE a keleti
partját már beutazta volt.

A tibetiek az éjszakát a domb tetején töltötték s
ott őrtüzet raktak.

Míg mi reggel a folyó vízbőségét (68 m3 másod-
percenként) mértük, megérkezett a vidék főnöke né-
hány katonával s a lámánál megtelepedve, határtalan
csodálkozással nézte műveleteinket. Felvilágosítási
kért, hogy mi a tervünk s kijelentette, hogyha egye-
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nesen Ladákba akarunk menni, kalauzt ad tíz napra
s lovat, juhot, egy szóval mindent, mire szükségünk
van, elad nekünk ; ha ellenben L/iosztíba akarnánk
menni, előbb oda küldöncöt kell meneszteni s be kell
várnunk a feleletet, mely talán csak négy hét múlva
érkezik meg. Ha azonban éneikül indulunk Lhásza
felé, a nomádoknak meg fogja tiltani, hogy nekünk
bármit is eladjanak s katonáival együtt mindent el
fog követni, hogy utunkat megakadályozza. Ha ezt
nem tenné, ő és emberei fejüket tennék kockára.
Midőn azt mondtam, hogy úgy kellene nekik, nevetve
azt feleié, hogy ránk nézve ez előnyös lehetne, de
őnekik nagyon kellemetlen volna. Végül azt mond-
tam, hogy sem reá, sem kalauzára nincs szükségünk,
mivel magunk is tudjuk, merre kell mennünk.

((MegfőszIhattok életünktől, — felelte rettenthetct-
lenül, — de amíg élünk, megkíséreljük, hogy dél felé
való további clőnyomulástokat megakadályozzuk*.

A karaván a folyó jobb partján haladt, én pedig
ÖRDEKkel beleültem a kis ladikba és az árral nyugat
felé vitettem magamat. Vánkosokból és takarókból
készült kitűnő ülőhelyem volt s nagyobb biztosság
kedvéért eledelt is vittem magammal. Egyike volt
azon felejthetetlen szép utaknak, minőket két év előtt
a dereglyén tettem ; szép nyugodtan ültem, míg a táj
mellettem elvonult.

A folyó itt nagy kanyarulattal körülfolyta azt a
dombot, melyen a tibetiek őrtálltak. A domb ott igen
meredek volt s midőn a ladik a meredek fal alatt el-
siklott, a tibetiek fölöttünk vad üvöltésbe törtek ki.
Attól tartottunk, hogy kövekkel megdobálnak s meg-
könnyebbülve lélegzettünk fel, midőn ez nem követ-
kezett be. A karaván, mely a folyó kanyargó partját
követte, hátramaradt, bár még a beteg tevék is elég
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jól haladtak. CSERNOFF, ki lóháton követett, fenntar-
totta az összeköttetést köztem és a karaván között;
a tibetiek még mindig követték a karavánt s midőn
ladikommal kikötöttem, a tibetiek is letelepedtek szom-
szédságunkban.

Embereim közül MÜIIAMMRD TOKTA ki volt me-
rülve s szívbajosnak látszott; KALPET állapota válto-
zatlan volt; szótlan s komor volt s nem maradt szí-
vesen társai között, kiknek egyike azzal gyanúsította,
hogy nincs semmi baja s csak azért színleli beteg-
ségéi, hogy ne kelljen dolgoznia s folyton nyargal-
hasson. Egyikök ütlegelte is azért, mivel KALPET mun-
kájál a többieknek kellett elvégezniök. Magam sem
tudtam, mit gondoljak felőle, mert rendkívüli ét-
vágya volt. Szerencsére nem tettem neki szemre-
hányást, hanem csak CsERNOFFOt bíztam meg, hogy
figyelje meg. Később nagyon megbántam volna, ha
barátságtalanul bánok vele, mert KALPET csakugyan
beteg volt s társai közt nem volt egy se, ki párt-
ját fogta.

Szeptember 5-ikén tovább folytattuk a ladikázást.
A Szacsu-Szangpo itt keskeny és mindkét oldalról
szűk hasadékok nyílnak belé. Partjai 8 méter maga-
sak, de leereszkednek, amint a folyó kitágul. Dél felé
eltűnnek a terraszok szélei s határtalan perspektíva
nyílik nagyszerűen és elragadóan. A folyó szélessége
itt már 500 méter, mélysége egy méter. A parti ter-
raszok már csak egy méter magasak, a Szelling-có
már nem lehet messze, de hogy mennyire, azt a víz
felett lebegő délibáb miatt nem állapíthattuk meg.
Csak a tó keleti partját szegélyző hegylánc válik ki
élesen, de úgy látszott, mintha ez a talaj fölött le-
begne s folyton változó légrétegen nyugodnék. Ugyan-
így a tevék is, melyek tőlünk két kilométernyire vol-
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tak ; úgy látszott, mintha hosszú falábakon járnának
s az egész karaván a levegőben lebegne.

De a folyó most tölcsérszerűen nagyszerű esztuá-
riummá tágul, melynek szélessége l —2 kilométer;
partjai eltünedeznek s előttünk elterül a Szel-
ling-có hatalmas kékes-zöld felülete. A parti ter-
rasz 10 centiméternyire apadt s végül az iszap a víz-
felülettel egy magasságban volt. De még mindig a
folyó vizén úsztunk, mely a tónak friss, de bizonyára
sós vizéhez képest szürke és zavaros volt. A tó olyan
sekély volt, hogy csak nagy kerülővel juthattunk a
partra, ahol néhány emberünk lovakkal várt, hogy
minket s a ladikot a tanyára szállítson. Egy órával

•későbben szerencsésen elértük a karavánt, mely mel-
lett három tibeti sátor állott.

A karavánnak is jó napja volt, habár a tibetiek
.sokat okvetetlenkedtek. A kozákok két ízben közeli
tibeti sátrakhoz lovagoltak, hogy élelmiszert vásárol-
janak, de a tibeti kémek rögtön ott termettek s el-
tiltottak minden adás-vevést. Azután nagy juhkara-
vánnal találkoztak s ennek tulajdonosaitól is akartak
eledelt vásárolni. De a tibetiek vezére honfitársaihoz
parancsoló hangon beszélt s az eredmény az volt,
hogy a tibetiek nem akartak semmit sem eladni.
Erre a kozákok, kik nálamnál hevesebb természetűek
voltak, a lámával azt üzenték a tibeti katonáknak,
hogy ha csak azért követnek minket, hogy élelmi-
szereink kiegészítését megakadályozzák, szíveskedje-
nek ezentúl lőtávolon kívül maradni, mert különben
tüstént lelövik őket. Erre a vitézek nyomtalanul el-
tűntek s egész nap többé nem mutatkoztak. A kara-
ván így zavartalanul eljutott a három sátor mellé,
melynek tizenkét lakója a legnagyobb készséggel adott
el juhot, tejet, vajat és zsírt. Még nem kaptak pa-
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rancsot a kőszívű főnöktől, ki minket az országból
ki akart éheztelni. Midőn e jó emberek később meg-
látogattak, megvendégeltük teával, kenyérrel és do-
hánynyal s néhány apró ajándékkal is kedveskedtünk
nekik, minek módfelett megörvendettek. Ők a vidé-
ket Sannignagbónak (azaz fekete sapka) nevezték.

A pihenőnapon erős szél, zivatar és jégeső tom-
bolt. Még néhány juhot vettem és kiegészítettem
élelmiszereink készletét. Ez már az utolsó pillanatban
történt, mert kilenc órakor 50 főnyi lovasság érke-
zett, mely néhány kilométernyire tőlünk két kék-
fehér sátrat ütött fel. De csak l órakor kezdtek neu-
trális területen a lámával tárgyalni. Üzenetükre azzal
feleltem, hogy ha legelőkelőbb vezérük nem kegyes-
kedik személyesen bemutatkozni, egyáltalában nem
fogok velük tárgyalni. Erre tíz fegyveres katona kísé-
retében megjelent, de csak nagy nehezen bírtuk rá,
hogy konyhasátrunkba lépjen, ahol teával, kenyér-
rel és dohánynyal akartam megvendégelni, — de a
tibetiek nem fogadlak el semmit.

Most újra megindult a céltalan tárgyalás. Az öreg
főnök, ki egyébként igen kedves és nyiltszavú úri
ember volt, amikor látta, hogy minden hiábavaló,
arra kért, maradnánk legalább négy napig itt, míg a
küldönce Lhászáhól a devasung, azaz szent tanács fele-
letét meghozza. De én azt válaszoltam, hogy nincs
időm s holnap dél felé folytatom utamat.

«Akkor utánatok megyünk s mégis csak meg
fogjuk akadályozni, hogy Lhászábz menjetek. Nem
sokára erősítést kapunk.»

«Ha meg akartok akadályozni, — feleltem, — lő"
nőtök kell, de gondoljátok meg, hogy nekünk is vau-
nak puskáink.»

Az öreg ember ekkor fejét rázta s arról biztosított,

225

sohasem gondoltak arra, hogy lőjjenek; hozzátette,
hogy ily kemény szavakat nem kell váltanunk. Né-
hány ajándékkal kínáltam meg, de ő visszautasította,
mondván:

«Ha itt négy napig vártok, ajándékaitokat szíve-
sen elfogadom és viszonzom, és meglesz mindenetek,
amire szükségtek van, hogy Ladákba utazhassatok.»

Este sátramban felkeresett KALPET s sírva panasz-
kodott, hogy egyik emberem megverte. Kivallattam
az illetőt s mindnyáját megintettem, legyenek hozzá
barátságosak, GSERNOFFOÍ pedig, ki a karaván fel-
ügyelője volt, külön megbíztam, hogy ápolja KAL-
pEiet. Nagyon sajnáltam a szegény embert, ki a leg-
vígasztalanabb elhagyatottság megtestesülése volt és
sohasem felejtem lassan felviduló bánatos arcát, me-
lyen végtelen háladatosság tükröződött vissza, mikor
pártját fogtam s alkalmas orvosszerekkel kezeltem.
Midőn később felkerestem, jó étvágygyal evett rizs-
puddingot s azt hittem, hogy csak múló hegyibeteg-
ség gyötri.

Ázsia szívében. II.



TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Tibeti katonaság újra elzárja utunkat.

KASGÁRI teveveteránok egyike, mely több si-
vatag útban résztvett, nem birt talpra állani,
mikor szeptember 7-ikén a «fekete sapkás

steppéit elhagytuk. Leöltük tehát s csontvázát láto-
gatásunk emlékéül a helyszínén hagytuk.

Mikor a karaván útrakészen állott, eljött a bombo
s még egy kétségbeesett kísérletet tett, hogy mara-
dásra bírjon. Kereken kijelentettem neki, hogy utunk
délre vezet; erre hallgatott és eltávozott.

Most kemény, sík talajon vonultunk a tó partján
nyugot-délnyugot felé. Útunktól jobbra meredek ter-
rasz emelkedik, melynek tövében a tibetiek nyargal-
nak, számszerint 63. Egy helyen, ahol a tónak ezen
irányban vége volt, kitűnő legelőre akadtunk s ezért
kis pihenőt tartottunk. A tibetiek erre ugyanoda vág-
tattak, felütötték sátraikat, lenyergelték s legelőre
küldték lovaikat. Biztosra vették, hogy mi is itt fo-
gunk tanyát ütni; tüzet raktak, hogy reggelit főzze-
nek. De bezzeg ugyancsak elhültek, mikor mi sátor-
fánkat felszedtük s délnyugat felé tovább utaztunk,
míg a tó partja dél, majd kelet felé kanyarodott. A tó
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négy régi színlőj ét szeltük, melyek arról tanúskod-
tak, hogy ez a pompás, tiszta, kék sóstó időnként
összezsugorodik.!

Az előttünk elterülő vidék meglehetősen sík volt,
de nemsokára elértünk egy nagy földbástyát, mely
éjszaknyugat felé lejtősödött, amerre egy másik tó
mutatkozott. Nagyon különös depresszió szélén állot-
tunk, melynek közepén néhány édesvizű pocsolya
volt. Közvetlenül dél felől más hegyhát emelkedett,
melynek keletről nyugatra csapó gerince néhány száz
méter magas függőleges oldalfalakkal hirtelenül meg-
szakadt. Nyugati vége felé folytattuk utunkat. A dom-
bon nyolc tibeti tűnt fel, ki mozdulatainkat meg-
figyelte. Csakhamar eltűntek, miből azt következtet-
tem, hogy félszigeten vagyunk s a tibetiek nézete
szerint zsákutcába kerültünk. -

SZIRKIN és SAGDUR, kiket a talajviszonyok kikém-
lelése céljából előre küldöttem, azzal a hírrel tért
vissza, hogy csakugyan félszigeten vagyunk, mely-
nek sziklás párkánya meredekül a tóba esik. Vissza-
fordultunk tehát, miután a térképet tökéletesbítet-
tük s a tótól kissé eltávolodva, éjszakkelet felé tar-
tottunk.

A tibetiek néhány kilométernyire tőlünk ütötték
fel sátraikat, kivéve tizenöt embert, ki egészen a
tanyánk mellett telepedett le. Este különféle gyakor-
latokat és hadijátékokat rendeztek és célba lőttek.
Majdnem egész nap esett az eső jós néha oly heves
szélviharok söpörték végig a földet, hogy utunkat
nem folytathattuk.

KA.LPET állapota mindig rosszabbra fordult; paripá-
jához oda kellett kötözni, hogy le ne bukjék. GSER-
NOFF ápolta és folyton mellette lovagolt. Másnap reg-
gel azt kérte a beteg, hogy hagyjuk őt vissza, a m i t

15*
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természetesen megtagadtunk neki, ehelyett az egyik
teve hátán oly kényelmes fekvőhelyet készítettünk
neki, ami nő t csak tudtunk.

Ha elállt volna az erős szél,*a tó felületén foly-
tattam volna utamat, de így a karavánnal a parton
haladtam tovább, mely egyenes irányban nyugat felé
húzódott. Amint útra készültünk, a tibetiek is fel-
kerekedtek s néhány kilométernyi út után az öreg
Bombo 12 emberrel hozzánk jött s még egy kétségbe-
esett kísérletet tett, hogy utunkat egyenesen Ladák
felé vegyük. Midőn azt feleltem neki, hogy oda me-
gyek, ahová nekem tetszik és nem ijedünk meg,
hogyha tízezer emberrel is ellenünk jön, nagyon el-
kedvetlenedett s azt mondotta, hogy most sorsunkra
bízva minket, visszatér sátraihoz. Egész csapatja tény-
leg eltűnt s jól esett nekünk, hogy a nap hátralevő
részén nem zavartak többé. Estefelé a távolban két
lovas bukkant fel, de éppen oly gyorsan el is tűnt a
dombok között; bizonyára kémek voltak.

A tó nyugati sarkában tisztavizű folyó ömlött bele
s ezen a termékeny helyen felütöttük sátrainkat. Alig
történt ez meg, éjszaknyugaton és éjszakkeleten fekete
vonalakat vettünk észre. Tolakodó őreink voltak, kik
éjszaknyugatról ötvenhármán, éjszakkeletről tizen-
hármán jöttek. Számos podgyászhordó lovuk volt s
úgy látszott, mintha 'csak azért hagytak volna el,
hogy élelmiszerrel ellátva s hosszabb hadjáratra ké-
szülve térjenek vissza. Ugyanazon helyen keltek át
a íolyón, ahol mi s azután őrült sebességgel vágtat-
tak el sátraink mellett és sátraink között, mintha
agyon akarnának gázolni! De miközben üvöltöttek és
lándzsáikkal fejük felett hadonáztak, ránk se. pillan-
tottak, hanem mint a szélvész, vagy a leomló lavina,
mellettünk elszáguldottak. Tarka ruházatukban, szép
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kardjaikkal, villás puskáikkal és vörös zászlócskáikkal
valóban pompásan festettek.

Azután hosszabb tanácskozást tartottak. Három
ember előlépett s a többiek három csoportra váltak
szét, hogy megtanulják, hogyan kell a puskával
bánni. Időről-időre mindnyájan különös üvöltésbe
törtek ki. Azután felállították sátraikat s a tüzek
mellé telepedtek.

A tibetiek tábora kis magaslaton feküdt, mely sát-
rainkat uralta s a kozákok észrevették, hogy a tibe-
tiek puskáikat mind sátraink felé fordítva, egymás
mellé rakták. Attól tartottak, hogy éjjel pokoli tüze-
lésnek leszünk kitéve. Ezért 'az alkony beálltával a
láma és SAGDUR társaságában a Bombo sátrába men-
tem, ahol udvariasan fogadtak és [teával meg cám-
bával kínáltak. A sátor perc alatt zsúfolásig megtelt
tibetiekkel. A felszolgált ételeket azonban nem fogad-
tam el, mivel a Bombo is visszautasította azokat,
mikor a sátramban felkeresett. «Re, re, re» (igaz,
igaz, igaz), felelte ő. Azután megkérdezte a nevemet,
de én azt feleltem neki, hogy akkor,,fogja.tudni, hogy
hívnak engem, amikor megmondja, hogy a folyónak
mi a neve ; erre a cserére azonban nem akart ráál-
lani. Később megtudtam, hogy a folyó neve Jaggju-
rappga, és hogy sok hal van benne. Megígértem,
hogy a következő napot itt töltöm, de csak azon
feltétel alatt, hogy — szavaik igaz voltát bebizonyí-
tandó — reggel jókora halat hoznak sátramba. Ezt
meg is ígérték s én oda kölcsönöztem a hálómat,
melyről azt sem tudták, hogyan kell vele bánni.

Reggel a sátram előtt megjelent néhány tibeti, ki
a hálómban egy kis halat hozott. Nagyon meg voltak
zsákmányukkal elégedve és azt állították, hogy a ha-
lászat majdnem életükbe került. Őrszemeink azonban
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észrevették, hogy a tibetiek kora hajnalban a folyó
torkolatához mentek s ott egy sirályt meglestek, mely
éppen halat fogott volt; ezt kődobálással arra kény-
szerítették, hogy zsákmányát könnyen hozzáférhető
helyen elejtse. Igéretünkhez képest itt maradtunk,
hogy halat fogjunk.

CsERDONt és a mohammedánokat a táborban hagy-
tam, magam pedig a kozákokkal, valamint KucsuKkal
és ÖRDEKkel, kik tapasztalt Lop-halászok voltak, halá-
szatra mentem. Tömérdek tibetitől és egyik tevétől
kisérve, mely a ladikot hordta, a folyó jobb partján
felfelé lovagoltunk, míg egy kanyarulathoz értünk,
ahol a folyó két kis vízesést képezett; a felső méter
magas volt, az alsó csak 30 centiméter. A víz itt
óriási zajjal tombol és sistereg ; a folyó medre kes-
keny és oly mély, hogy a víz fekctésszürkének lát-
szik. Az alsó vízesésen alul lassú örvény képződik,
melybe a hálót a partról csavaralakban lebocsátottuk.
Azzal, hogy görbe vonalban eveztünk, az evezőkkel
csapkodtunk s folyton lármáztunk, a halakat a hálóba
belekergettük s minden alkalommal kettőt-hármat ki-
fogtunk. Miután 28 halat fogtam, társaimra bíztam
a halászat folytatását. A kozákok a parton halásztak
és szintén szép zsákmányra tettek szert. CSERNOFF
néhány vadrucát lőtt, melyet ladikunkkal kihalász-
tunk. Egy szóval gyönyörű, felvidító napunk volt,
mely a hosszú, fárasztó karaván-menetelés után kel-
lemes változatosságot hozott életünkbe. Azzal nem
törődtünk sokat, hogy a zápor és jégeső minden pil-
lanatban lecsapott; a tibetiek a parti terraszra ültek
s amily feketék voltak, egy sor fekete kányához ha-
sonlítottak, melyek a háztető gerincén ülnek.

A halászatról szédítő gyorsasággal eveztem vissza
táborunkba ; egészen a Szelling-có tóba való torko-
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lásig mentem, ahonnan száraz földön mentem haza,
míg ÖRDEK a ladikotTfolyás ellenében hazalökte. Meg
akartam mérni ugyanis a folyó vízbőségét, s úgy
találtam, hogy másodpercenként 34-6 köbmétert szállít.

Harminc tibeti, a Bombóval az élükön, este meg-
látogatott. Nagyon barátságosak voltak s két birkával
és három vödör kitűnő tejjel ajándékoztak meg, való-
színűleg jutalmul azért, hogy kérésükre egy napot itt
töltöttünk. Élvezettel hallgatták zeiiélőórám hangjait
s nézegették sátrunk nevezetességeit, sőt a Bombo
elfogadott néhány ajándékot is.

A kozákok nézegették a tibetiek céllövészetét. Csak
40 méternyire lőttek s egy rúdra erősített kis deszka
szolgált célpontul. Harminc lövész közül csak három
találta el a célt, ami vajmi siralmas eredmény volt.
A kozákok kérték a tibetieket, hadd lőhessenek ők
is ; de a tibetiek ezt nem engedték meg, bizonyára
féltek, hogy túltesznek rajtuk.

Szép, napos reggelre ébredtünk, de mikor útnak
indultunk, kékesfekete felhők tódultak az égre s jég-
eső, vihar, hó és zápor bőségesen váltakozott; kelle-
metlen utunk volt tehát, mihez még hozzájárult, hogy
a tibetiek minduntalan visszatérésre unszoltak s két
be Legünk állapota, főleg K.vLpEié, súlyosbodott.

Hatalmas sziklakapun keresztül vonulunk dél-
kelet felé. A sziklák fölött hatalmas királysas kereng
s a csinos sziklagalambok félelem jelei nélkül lépdel-
nek a földön. Mindenütt sok kulánt és orongo-anti-
lopot látunk; úgy látszik, ezeket is oly kevéssé bánt-
ják a tibetiek, mint a halakat. Ilyen csemegét nem
tud a tibeti méltányolni. «Ahogyan halat esztek, —
mondák, — épp úgy lehetne kígyókat és gyíkokat
enni; teljesen egyre megy.»

A hegylánc leiszigetet alkotva belenyúlik a tóba ;
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déli oldalán nagy folyón, az Alla-Szangpón kelünk át,
míg balkéz felől a Szelling-có gyönyörű kék tükre
terül el. Helyenként sátrak állanak a tó part ján; dél-
nyugat felé néha a hegyek valóságos tömkelege buk-
kanik ki a felhőkből, de a záporok többnyire annyira
eltakarják a vidéket, hogy félhomályban megyünk s
a delej tűre vagyunk utalva. A talaj egy óriási mocsár.
A tibetiek más utat követtek, s mi végül is beláttuk,
hogy jobb lesz, ha mi is arra megyünk; de most
megállapodtak s azt gondolták magukban, hogy segít-
sünk magunkon!

Épen egy kis hegyláncon akartunk átkelni, mikor
KUCSUK és KHODAI KULLU felém vágtatnak s lihegve
jelentik, hogy KALPET nagyon rosszul van. Oda siet-
tem s félholtan a földön fekve találtam. Vizet kért,
de mivel ez a közelben nem volt, tejet adtam neki,
amiből sokat ivott. Szemének pillantása fénylő, de
üvegszerű volt; arca sárga, ajka fehér volt. Felütöt-
tük tanyánkat s egyik sátrunkat kórháznak rendez-
tük be, ahol KALPET az eső ellen védelmet talált.
Egészen nyugodtan feküdt s nem panaszkodott, úgy
látszik, nem volt fájdalma. Kis adag morfiumra
csöndesen elaludt. A kórházban feküdt az öregj Mu-
HAMMED TOKTA is, kit valami rettenetes betegség gyö-
tört ; egész teste erősen felduzzadt s arca egyetlen
daganat volt; neki végig kellett néznie, hogy baj-
társa hogyan vívódik a halállal.

Este újra meglátogatott a Bombo, kit arra kér-
tünk, hogy a szomszédos sátorfaluból szerezzen be
tejet; de ő azt mondotta, hogy ott a himlő pusztít,
ha oda akarunk menni, mehetünk, de ő a maga ré-
széről nem megy oda. Három új embert hozott ma-
gával, közte egy öreg, igen kedves lámát. Azt mon-
dották, hogy egyenesen azoktól a küldöncöktől jön-
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nek, kiket a DALAI LÁMA kiküldött, hogy minket
Lhászába való utazásunkban megakadályozzanak. Az-
után újra megeredtek a szokásos tárgyalások és ké-
rések, hogy a világ szerelméért maradjunk itt, ahol
vagyunk, s ne rohanjunk a veszedelembe s őket se
taszítsuk belé; a Ihászai küldöncök már nincsenek
messze és két nap alatt megérkeznek. De én hajt-
hatatlan maradtam s szégyennek mondtam, hogy bé-
kés vendégekkel így bánnak s száz meg száz fel-
fegyverkezett kémmel veszik körül. Nem akarunk
hadat vivni s mindent amit vásárlunk, becsülete-
sen meg is fizetünk. Terveimről addig nem _?adok
felvilágosítást, míg a küldöncök meg nem érkez-
nek. Erre nagyon elámultak s aggodalmasan rázták
a fejüket.

Hét órakor akkora vihar kerekedett, hogy az egész
tábor majd elröpült s a jég és eső a sátrakat csak-
nem a földre nyomta. Miután még a kórházi sát-
rat meglátogattam, melyben KALPET nyugodtan aludt
s MÜHAMMED TOKTA szívét fájdította, pihenőre tér-
tünk, hogy a nap aggodalmait az álom karjaiban el-
feledjük.

Mihelyt szeptember 11-ikén felkeltem, felkeres-
tem a betegeket. MÜHAMMED TOKTA állapota válto-
zatlan volt, ő eszméleten volt s még tréfálkozott is,
de észrevette, hogy újjai érzéketlenekké válnak. KAL-
PET rosszabbul volt; levegő után kapkodott, arca be-
esett, de szemének fénye változatlan maradt. Úgy
látszott, végét járja, de ő okosan beszélt s azt
.mondta, hogy nehéz betegsége azért fokozódott any-

~ nyira, mivel egyik társa néhány nap előtt megverte.
A valóságban nem volt a dolog oly komoly, de a hal-
dokló esze mindig csak azon járt s másról nem tudott
beszélni. A szegény ördög, kinek ez a bűn a lelkét
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terhelte, most beh szerette volna, ha a dolog nem
történik meg.

Lassanként elvesztette eszméletét; nem beszélt
már, egészen magánkívül volt és szeme a messze
távolba révedezett, talán a Paradicsomba, melyet a
próféta neki megígért. Itt akartam tölteni a napot,
de a vidék oly gyalázatos volt, hogy embereim mind
arra szavaztak, keressünk jobb helyet. KALPEinek
tehát egyik tevénk hátán kényelmes és puha ágyat
vetettünk s a menet megindult. Mindnyájan éreztük,
hogy velünk van a halál s azért hangulatunk nyo-
mott és komor volt.

Tovább vonultunk délkelet felé s egy kisebb tavat,
a Nakkcong-cót fedeztük fel, melynek öblöktől meg-
szakított partjait festői hegyek szegélyezik. KALPET
útközben sokat beszélt, vizet kért és azt kívánta,
hogy fekvőhelyét másként igazítsák. Később elhall-
gatott s mivel Rozi MOLLÁH, ki KALPEitel volt, nem
hallott semmit, hamar értem szaladt. Mikor odaér-
keztem, már csak szegény szolgám halálát állapít-
hattam meg. Arcának kifejezése nyugodt és meg-
dicsőült volt, de szemei elvesztették fényüket. Teste
már egészen hideg volt, habár egy órával előbb még
vizet kért volt. MOLLÁH lecsukta szemeit s azután
halottas menetté vált karavánom tovább folytatta út-
ját. A muhammedánok, kik útközben énekkel űzték
el unalmukat, most elhallgattak s síri csendben ha-
ladtunk tovább, melyet csak az állatok léptei és lihegő
lélekzete szakított meg. Megint a halál rettentő s
irgalomnélküli komolysága előtt álltunk s megint ha-
lottat szállítottunk eleven ravatalon.

Mikor a tibetiek sátrai mellett elhaladtunk, ezek
hozzánk jöttek s azt mondották, hogy a legközelebbi
legelő még igen messze van. Értésükre adtam, hogy

halott van velünk, kit el kell temetnünk ; a tibetiek
ezt nyugodtan meghallgatták s azután helyet jelöltek
ki, ahová legjobban lemethetnők.

Szeptember 12-ikén temettük el KALPEiet. Em-
bereim megmosták, azután letakarták s az alig egy
méter mély sírba leeresztették. MOLLÁH SAH a követ-
kező beszédet tartotta a sír fölött:

((Becsületes, igazhitű muzulmán voltál, soha egyi-

. • ••!•<• : •:; ;í',;„

Kalpet temetése.

künket sem bántottad, űr maradt mögötted vissza,
megsiratunk, a Túrát jól és becsületesen szolgáltad, s

Most a tevelétrát a nyitott sír fölé tették s a nyí-
lást nemeztakaróval befödték, melynek széleit föld-
darabokkal megnehezítették ; erre a szőnyegre ráhan-
tolták a sírdombot, mely ezt a terhet természetesen
nem fogja soká elbírni, hanem csakhamar össze fog
omlani. A mozlimok erre térdre borultak s imákat
mormoltak.

A temetési szertartás elvégeztével Rozi MOLLÁH
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azt kérte tőlem, adjak neki írásbeli bizonyítványt
arról, hogy KALPET természetes halállal múlt ki, ne-
hogy testvérei azt higyjék, hogy ő vagy más valaki
őt agyonütötte. Ezt meg is Ígértem és utóbb meg is
történt; a bizonyítványt és KALPET bérét testvéreinek
küldték el.

A tibetiek az egész szertartást végig nézték s az-
után azt mondották, hogy nagyon sokat vesződtünk
a halottal. ((Dobjátok oda a hollóknak és a farkasok-
nak!)), mondák. Miként később láttuk, ők maguk így
szoktak tenni.

A nap [eseményei gyorsan elűzték a reggel szo-
morú emlékeit s a Föld előttünk megint kitárta leg-
szebb képeinek egyikét. Megint sziklakapun mentünk
keresztül; balra újra megláttuk a Szelling-có egy
részét, dél felé pedig tágas lapály terült el, melyet a
messze távolban hegység övezett. A tibetiek mindig
sarkunkban voltak. Bal felől néhány fekete és kél
kékfehér sátor állott. Midőn ezek mellé jutottunk,
lovas csapat sietett felém azzal a hírrel, hogy
L/;ászából; két magas méltóság érkezett, amiért is
arra kérnek, hogy a tárgyalások céljából közelben
maradjak. Eleinte azt mondtam, hogy ezekkel az
urakkal nincs semmi dolgom, de midőn később több
meg több katona gyülekezett s azt hallottam, hogy
az urak közvetlenül Lhászából hoztak hírt, mégis az l
gondoltam, jó lesz megtudni, hogy tulajdonképen mit
akarnak s azért azt üzentem a magas uraságoknak,
hogyha velem beszélni akarnak, jöjjenek hozzám.

Erre megjelent két idősebb férfi vörös öltözetben,
lóháton; négy-négy gyalogos vezette lovaikat felém,
aki szintén lóháton maradtam. Az idegenek udva-
riasan köszöntöttek s barátságos, jó szívű emberek
benyomását tették ; úgy látszott, hogy az értesítések,

T
237

melyeket az utolsó napokban rólunk kaptak, ked-
vezők voltak. Azt mondották, hogy rendkívül fon-
tos közlendőjük van, amiért okvetlenül szükséges,
hogy az ő sátraik mellett üssük fel tanyánkat; sok
Ha és De után ebbe végül beleegyeztem. De miután
ez megtörtént, hosszú ideig színüket se láttuk az
uraknak, amire a lámát azzal az üzenettel küldtem
hozzájuk, hogy mivel ők kértek bennünkel maradásra,
kegyeskedjenek mosl sietni, különben rögtön tovább-
megyünk. Ez hatott. Sátraik megelevenedtek, a két
követ sietve hozzánk lovagolt, körülvéve számos,
karddal felfegyverkezeit katonától. Leszálltak lovaik-
ról s udvariasan köszönve a konyhasálorba léptek,
melyet fogadások alkalmával rendszerinl kiürítettünk
és tarka khotáni szőnyeggel díszítettünk. Leültünk a
szőnyegre, míg a kozákok, tibetiek és muhammedá-
nok sűrű sorokban körülállták a sátort. A láma, ki
tolmácsként szerepelt, közöltünk ült.

Bemulatkoztak a Devasung, azaz a Ihászai Szent
Tanács tagjaiként, kiknek az a megbízásuk, hogy
Lhászába való utazásomat megakadályozzák; tudták,
hogy már más úton is, csak két kísérővel igyekez-
tem Lhászdha jutni, de hogy ott fellarlózlatlak s
KAMBA BOMBO emberei a halárig visszaszállítottak.
Megint felhangzott a nóta : «Dél felé egy lépést sem
szabad tennetek)), s ezt a thémát három órán keresz-
tül minden lehelséges módon variállak.

((Millió katonánk van s megakadályozunk benne-
teket)), mondották. Midőn azt kérdeztem, mit csinál-
nának, ha mégis dél felé utaznánk, azt felelték, hogy
ez vagy nekik, vagy nekünk fejünkbe kerülne. ((Paran-
csunk úgy szól, hogy lefejeznek, ha titekel tovább-
eresztünk, s azután inkább küzdhelünk veletek; az
egész ország tele van katonákkab.
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Kértem őkel, hogy fejünk miatt ne aggódjanak,
mivel ehhez nem férhetnek hozzá, mert egyrészt se-
gítségünk van nagyobb hatalmaknál, másrészt rette-
netes fegyvereink vannak.

Mindkét küldött izgatottságában kiabált, hadoná-
zott és izzadt, s midőn mégis nyugodt maradtam,
s fenyegetéseikre hideg mosolylyal válaszoltam, majd
megpukkadtak mérgükben.

«Kari-szári?» (mit mond?) kérdezték mindunta-
lanúl.

«Azt mondja, hogy dél felé tovább utazik.))
«Mig jori (ha szeme van), majd meglátja holnap,

hogyan kergetjük vissza karavántokat», kiáltották s
minduntalan ismételték: «mig jori, mig jori h

Csak nevettem s végre azt mondtam: «Mig jori,
ha van szemetek, holnap reggel majd meglátjátok,
hogy délfelé megyünk, de puskátok kéznél legyen,
mert fületek körül majd fütyül a golyós.

Erre más hangnemben folytatták s kérve-kértek,
ne folytassam utamat dél felé. Ha visszatérünk ugyan-
azon úton, melyen érkeztünk, vezetőt, eleséget és
mindent kapunk, amire csak szükségünk van s min-
den jóra fordul.

Nekem nem is volt szándékom, hogy még tovább
erőltessem a dolgot, tényleg már megelégeltem Ti-
betet s Ladákba, még inkább pedig otthonomra vá-
gyódtam. De tréfaképen még egyszer azt mondtam,
hogy minden igyekezetük hiábavaló.

«Úgy, — mondák —• no jó, ha nem is lövünk em-
bereitekre, mégis meghiúsítjuk utazástokat!»

«Hogyan fog ez történni ?»
«Tíz, húsz katonánk feltartóztat majd egy-egy lo-

vast s ugyanannyi lefog egy-egy tevét s addig tartja,
ameddig lerogy és felállani többé nem képes.»
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«De ha aztán rátok lövünk ?»
«Se baj, minket mindenesetre agyonlőnek, ha tite-

ket továbbengedünk. Határozott parancsot kaptunk
L/zászcíból)).

((Mutassátok meg, akkor nem megyünk tovább
dél felé».

((Nagyon szívesen)) — válaszolták s elhbzatták az
írást sátrukból. A fiatalabb követ felolvasta a neve-
zetes okmányt. SEREB láma is belenézett s ellen-
őrizte a felolvasót. Első olvasás és lefordítás után
pontról-pontra lassan újból átvettük s én mongol
nyelven latin betűkkel leírtam, íme az okmány szö-
vege :

Külsején : «A Vastehén évében, a hatodik hónap
21-ik napján. Ez az írás a nakkcongi két kormányzó
kezébe adandó. A Devasungtól való és a posta szál-
lítja. A hetedik hónap 22-ik napján rendeltetési he-
lyén kell, hogy legyem.

Az irat maga így szólt:
«A Vastehén évében, a hatodik hónap 19-ik nap-

ján a nakkcsui kormányzótól levél érkezett, mely
szerint a mongol GANGÉ KHUTUKTU titkára, SZANDSE
láma, több zarándokkal Dso-mitszingbe (Hamdung-
ban) zarándokolt és úgy ő, mint TÜGDEN DAHDSE a
nakkcsui kormányzónak (tehát KAMBA BoMBÓnak),
bizonyos közléseket tett.

«A nakkcsui kormányzó (a maga részéről) a De-
vasutiggsá a következőket közölte: GANGÉ titkára ki-
jelentette, hogy amidőn útrakclt, európai férfiakat
látott és egy darabig velük, együtt utazott. Miután
sok ruhaneműt vásároltak, tovább utaztak. A bazár-
ban két oroszt látott. «Hová utaztok*, kérdezek ; clá-
mák vagytok ?» ((Lámák vagyunk)), válaszolták amazok.
Velük együtt utazott SEREB láma, egy khalkha-mon-
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gól orvos, ki kalauzuk volt. Útközben hat oroszt
látott velük. Tömérdek teve és ember közeleg.

dVamruba és Nakkcongba gyorsan levelet kell
küldeni, hogy mindenütt köztudomásúvá váljék, mi-
szerint Nakkcsutól kezdve és befelé, ameddig az én
birodalmam (t. i. a DALAI LÁMÁé) ér, orosz (európai)
embereknek nem szabad dél felé utazniok. Minden
főnökhöz írást kell küldeni. Őrizzétek Nakkcong
határait; az országot darabról darabra őrizni kell.
Teljességgel felesleges, hogy európaiak jöjjenek a
szent könyvek országába és ott körülnézzenek. Abban
a tartományban, mely kettőtök alá tartozik, semmi
keresni valójuk nincsen. Ha azt mondanák, hogy
szükséges, tudjátok meg, hogy a két vezérnek nem
szabad dél felé utaznia. Ha mégis folytatnák útjukat,
ti fejetekkel lakoltok. Kényszer!tsétek őket, hogy
visszaforduljanak s ugyanazon úton menjenek vissza,
amelyiken. jöttek».

Ez az irat világosságot derített több pontra, mely
eddig előttünk homályos volt. SZANDSE láma és Tuc-
DEN DARDSE ahhoz a mongol karavánhoz tartoztak,
mely 1900. év május havában Csarklikou átutazott>
Már Koriában és Karasárban találkoztak burját ko-
zákjaimmal és a lámával és a közlések, melyeket
erről tettek és melyekre ezen okmány hivatkozik, a
lényegökben megfeleltek a valóságnak. «Tömérdek
teve és embera arra a karavánra vonatkozik, melyet
GSERNOFF és TURDU bej vezettek.

Amint Nakkcsuba megérkeztek, KAMBA BoMBÓnak
mindenről jelentést tettek s ez rögtön küldöncöt
menesztett Lhüszoba a Devasungboz. A küldönc a
hatodik hónap 19-ik napján érkezett Lhászdba s már
21-ikén értesítést nyert a fővárostól éjszakra és ke-
letre elterülő egész vidék, kivált Namru és Nakk-
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cong provinciák, hogy résen legyenek s az európaiak-
nak benyomulását akadályozzák meg. Az a kifejezés,
ccabban a tartományban, mely kettőtök alá tartozik*,
bizonyítja, hogy a felolvasott irat főleg annak a két
köveinek szólt, ki utunkat a Nakkcong-có partján
elzárta. Az idősebbnek neve volt HLADSE CERIXG,
a fiatalabbé JUNDEK GERINC. Ok Namru és Nakk-
cong kormányzói. Más értesülés szerint azonban úgy
látszik, hogy ők KAMBA BOMBO levele idejében vé-
letlenül Lhászában voltak s ott személyesen vették
ál a rendeletet. Ők Lhászába való jutásom első kí-
sérletéről és KAMBA BOMBO eljárásáról is sok részle-
tel tudtak. A «két vezér» alatt bizonyosan CSAR-
NOKI- és SZIHKIN értendő, mivel KAMBA BOMBO em-
bereinek azt mondottuk, hogy a főhadiszálláson két
európai van, ki boszút állna rajtunk, ha valami
baj érne. Tényleg úgy volt, amint gyanítottuk, hogy
a mongol (tangut) zarándokok gonosz csínyt követ-
tek el velünk! De árulkodásuk nélkül is hamar fog-
ságba kerültünk volna, mert úgy K A M R A BOMBO, mint
most HLADSE GERINC állították, hogy a jakvadá-
szok is, kikkel találkoztunk, azonnal jelentést lettek
rólunk.

Nem válaszolhattam semmi egyebet, mint hogy
minden rendén van s hogy jogukban van, hogy utun-
kat elzárják; azt is megmondottam nekik, hogy egye-
dül az elzárkózás politikája bírja országukat a pusz-
tulástól megóvni.

«Tibet körül mindenfelé, éjszakon, délen és nyu-
gaton az európaiak vagy elfoglalták szomszédaitok
országait vagy hűbéresekké tették; most Khina is
lassanként elpusztul, Tibet egész Ázsiában az egyet-
len ország, mely még érintetlen !

«Be, re, — felelték — így akarjuk ! Nagyon saj-
Azsia szivében. II. 16
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nálunk titeket, hogy nem mehettek Lhászába, de
parancsunknak engedelmeskedni kell. Mi szívesebben
adtunk volna parancsot, hogy Lhászáha kalauzolja-
nak és ott mindent megmutassanak b

Hogy még valami felvilágosítást kicsikarjak, azt
kérdeztem, nem küldenék-e el khinai útlevelemet
Lhdszába, mely idő alatt a választ együtt megvár-
hatnók.

sSemmi szín alatt, még pedig két okból. Először
a khinai császárnak hozzánk semmi köze, és másod-
szor a Devasung előtt gyanúba keverednénk, hogy
érdekeiteket istápoltuk s ezért a legjobb esetben állá-
sainkat veszítenőlo:>.

SEREB láma neve is előfordult az okmányban. Most
szemtől szembe állott velük. Meg is mondották neki,
hogyha nem volnának tekintettel reám, őt Lhászába
kiszolgáltatnák, ahol megérdemlett büntetését elnyerné
azért, hogy európaiakat akart Lhászába. kalauzolni.
Neve most ismertté vált a városban és máris benne
van a gyanúsak könyvében. Legjobb lesz, ha többé
nem mutatja magát a városban. Irgalmatlanul lecse-
pülték a szegény lámát. De most, hogy sorsa már
el volt döntve, ő sem volt rest, neki támadt a két
követnek s azt kérdezte tőlük, minő jogon akarnak
egy lámát megfenyíteni, aki nem tibeti alattvaló;
neki a kara-sári khinai kormányzó megengedte, hogy
velünk utazzék, az ottani kolostor perjele is bele-
egyezését adta s ha majd hazatér, be fogja jelenteni,
hogy a tibeti hatóságok hogyan viselkedtek. Mivel
attól tartottam, hogy a perlekedés tettlegességekké
fajulhat, hamar előszedtem nagy zenélő órámat s
erre minden izgatottság elmúlt.

HLADSE GERING egyébként a tibeti gentleman ti-
pusa volt, valóban kedves, kedélyes öreg bácsi, kibe
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végül karavánom minden tagja, még a láma is bele-
szeretett.

Senki sem cáfolhat meg, ha azt mondom, hogy
inkább ráncos öreg anyókához hasonlított, mint va-
lami hatalmas helytartóhoz. Teljesen szőrtelen arca,
hajviselete, hajfonata, gombos sapkája, fülgyűrűje
mind annyira nőiessé tette megjelenését, hogy egé-
szen komolyan kérdeztem tőle, nem-e valami vén
asszony ő ? Ez az őszinteség, melyet bármely más
férfi rossz néven vett volna, HLADSE GERiNcnek
nagyon tetszett; barátságosan mosolygott, vidá-
man fintorgatta az arcát, szemét elfödte kezével s
végül oly hahotába törve ki, hogy könyei mind-
két orcáján leperegtek, arról biztosított, hogy csak-
ugyan férfi.

Este hét órakor SAGDURral és a lámával sátrába
mentem s csak éjfél felé tértem vissza. Most már
nem beszéltünk terveinkről, hanem mulattunk és
tréfálkoztunk, mint két diák. Mindegyikünk kérkedett
fegyvereivel; ezért azt indítványoztam, hogy SAGDUR
kardja mérkőzzék meg egy tibeti karddal. A mérkő-
zés után ez utóbbi olyan volt, mint a fűrész, de utóbb
jobb pengéjű kardokat s HLADSE CERiNcnél néhány
elég jó revolvert is láttunk.

HLADSE CERING kék-fehér csikós sátra tiszta és
csinos volt; hátsó harántfalán vánkosokból össze-
rakott alacsony diván állott s előtte alacsony asztal,
melyen theát, aludt tejet és cámbát tálaltak. A diván
jobb oldalán kis hordozható templom állott számos
aranyozott bálványnyal (burkhán); előtte olajlámpák
égtek s kis sárgarézcsészékben ételek állottak a bál-
ványok részére. Ha egy korty teát ittam, a szolga
rögtön újra tele töltötte a csészét, még akkor is, ha
csak tizenöt csepp híja volt. Egy másik ember HLADSE

16*



244

CERING pipáját tisztogatta; a kormányzó lelkesedett
dohányomért s azért egész dobozzal ajándékoztam
neki belőle.

JÜNDUK CERING, aki 45 éves lehetett, kevésbbé
intelligens ember volt, aki nagy mondásaival akart
megijeszteni. Minduntalan beláthatatlan hadseregeket
vonultatott fel s katonáinak száma milliókra rúgott.
Kijelentettem neki, hogy magam megszámláltam ka-
tonáit és csak 120 embert olvastam. Ez a szám azon-

Hladge Cering és .huniu l ; Cering kormányzók.

bán nemsokára ötszörösére nőtt! Nem volt semmi
kedvem, hogy velük háborúba elegyedjem, mert csak
négy kozákom volt s azt is kisérctül rendelte mellém
az orosz cár, nem pedig, hogy velük Tibetlel szembe-
szálljak; az óriási túlerővel szembeszállani egyenesen
őrültség lett volna.

A jóindulatú, kissé elhízott JÜNDUK CERING tehát
nem volt nagy lángész. Beszédközben lapos kezét
mindig nyakához értette, mivel meg akarta velünk
értetni, hogy egy fejjel megrövidülnénk, ha délfelé

tovább nyomulnánk. Nyíltan megmondottam neki,
hogy az urak közül, kikkel eddig megismerkedtem,
ő a legostobább és kérdést intéztem hozzá, van-e
Lhászában sok kétlábú szamár?

Mindkét követ előkelőén öltözködött és minden-
féle köznapi és parádésöllözetet hozott magával;
khinai módra öltözködtek, selyem szoknyát és dol-
mányt vagy mellényt viseltek. Képünkön díszruhá-
jukban láthatók.



TIZENHATODIK FEJEZET.

A Nakkcong-có és Csargut-có.

IZEPTEMBER 14-ikén elhagytam a tanyát s meg-
kezdettem egyikét a legszebb csónakázások-
nak, melyeket valaha élveztem. KucsuKkal a

Nakkcong-cóhoz nyargaltam, ahová a ladikot teve-
háton szállítottuk. A tibetiek most nem alkalmatlan-
kodtak, mivel azt mondottam nekik, hogy csak ha-
lászni akarok ; a karavánnak utasítást adtam, hogy
egy napig még maradjon itt s azután a tó nyugati
partján várjon be engem. Három napra való elesé-
get és éjszakára jó meleg ruhát vittünk magunkkal.
Mily boldogító érzés, hogy a tibetiek három napig
nem fognak tolakodásukkal zaklatni.

A Nakkcong-có a térképeken vagy teljesen hiány-
zik, vagy csak igen hiányosan van feltüntetve; körül-
csónakáztuk az egész- tavat, gyönyörködve a hegyes
partok pompás tájképeiben s a festői fjordokban s
nem egy helyen megriasztva a bennszülött tibeti lakos-
ságot, mely ily váratlan látogatókra nem volt el-
készülve. Harmadnap épen akkor értük el az előre
megállapított pontot, midőn a karaván is oda érkezett,
kisérve a tibetiek fekete rajaitól.
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A két kormányzó roppant módon aggódott, mikor
látta, hogy két napig nem térek vissza; egész kara-
vánomat gondos őrizet alá helyezték, éjjel számos
őrszemet állítottak ki s a vidék lakóinak megtiltották,
hogy bármiképen segítségünkre legyen. Nyugtalan-
ságuk csak akkor csillapodóit, mikor ladikom feltűnt.
Csapatuk most 194 főből állott, pedig néhány őrjárat
még vissza sem tért; egy emberünkre tehát 18, sőt
ha csak a kozákokat számítom, 50 tibeti katona jutott!

A tibetieknek nagyon rossz véleményük lehet az
európaiakról, mert ezeknek legtöbbje, mire a «szent
szférába)) ^érkezett, mindentől meg volt fosztva s oly
nyomorúságos helyzetben, hogy csakis a tibetiek segé-
lyével juthatott ki országukból. A cburkhánok országa)),
a szent könyvek országa ott délen, idegeneknek tilos
föld, ez a DALAI-LÁMA örökös tartománya, sajátja, szent
föld. Lámái most sem fanatikusabbak, mint akkor,
amikor a jezsuita hittérítőket vendégszeretőén fogad-
ták s bizonyára most sem kevésbbé toleránsak, mint
184S-ben, amikor Huc és GABET hittérítők több hó-
napot töltöttek Lhászában. Szigorú zárkózóttságuk-
nak tisztán csak politikai oka van. Békés, de erélyes
taktikájuk oda irányul, hogy az ország határait az
európaiak ellen megfigyeljék és hivatlan vendégeket
udvariasan és barátságosan, de erélyesen kitcssékel-
jenek az országukból. De azért Tibetre is rákerül a
sor. Amíg a tibetiek ugyanazon a Földön laknak,
amelyen mi, meg kell engedniök, hogy velük meg-
ismerkedjünk, vallásukat és szent írásaikat, templo-
maikat, erkölcseiket és szokásaikat tanulmányozzuk,
országukat kikutassuk, fenséges hegyeikről térképe-
ket készítsünk és szeszélyes tavaik mélységét mére-
gessük. Most ugyan még nem ejtették tőrbe a ke-
reskedelem hasznának csalóka képei s a dohány, szesz,
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ópium és tűzi fegyver még nem csábítja őket ; ellen-
kezőleg : « tartsátok meg összes élvezeti cikkeiteket.,
acéltokal, aranyotokat és ezüstötökét és hagyjatok
minket hazánkban békében b

Ha azt mondom : «Én a déli úton Ladákba aka-
rok menni,)) azt válaszolják : «Arra nincs út.» Ha az
utat a térképen megmutatom s néhány nevet emlí-
tek, azzal válaszolnak : «No igen, van ott út, de az
csak nekünk szolgál, nektek nem szabad a burkhánok
országába mennetek. » Ha azt mondom : «\em vagy-
tok vendégszeretők ; ha ti az én hazámba jöttök, szí-
vesen fogadunk és mindent szabad nektek látnotok)),
ők azt felelik : «A ti hazátok a tietek, ott semmi
keresni valónk nincs; de a mi hazánk a mienk, ilt
nektek nincs keresni valótok. »

Költséges dolog lehet, 200 főnyi katonaságot oly
3oká fegyver alatt tartani; de bármibe kei'üljön, csak
tartsa távol az idegeneket az ország határától. Rop-
pant fárasztó volt rájuk nézve, mégis mindig udva-
riasok és barátságosak voltak. Csakis az európaitól
idegenkednek, khinaiak, ladakiak s más ázsiai népek
szabadon járhatnak Lhdszdba. HLADSE CERIXG sza-

ki egy keveset értett cccsanto))
nyelven és Keleli-Turkesztánban is volt.

A muhammedánok mindenkit, ki nem hisz az Isz-
lámban, pogánynak (képér) neveznek, akár ázsiai,
akár európai legyen. A tibetiek csakis az európai
elől zárkóznak el; elzárkózásuk tehát politikai és nem
vallási természetű. A khinai, a japáni, a burját, a
pundit (mint NAIX Szixciii vagy KRISIINA), a léhi keres-
kedő minden nehézség nélkül bejuthat Lhdszdba ; s
ha ily ázsiai kellő módon van kitanítva, mindenről
hírt adhat, amit látott. Lhdszdí már jobban ismerjük,
mint Közép-Ázsia bármely városát, Kasgdrt, Kuldsdl

kacsa dungán volt
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vagy Urumcsil Lalán kivéve. Aki Urgában, Kuni-
bumbau vagy Héniiszben a lámákat felkereste, bizo-
nyíthatja, hogy mindenütt a legnagyobb vendégszere-
tettel fogadták s türelmetlenségnek semmi nyomai
sem találta.

A karavánt a Jaggju-rappga folyó torkolatához
küldtem, míg én magam a ladikon eveztem tovább.
Másnap (szeptember 17-ikén) arra kértek a tibetiek,
hogy maradjunk itt még egy napig, mivel HLADSE
CERiNcnek és JUNDUK CERiNcnek vissza kell fordul-
nia és saját érdekünkben van, hogy lovainkat az
ő jelenlétükben vásároljuk. Azt a választ küldtem
nekik, hogy nekem közömbös, hol maradnak, mivel
mindenesetre továbbutazunk. Midőn pedig kérdésükre
azt feleltem, hogy a Jaggju-rappga völgyében megyünk
tovább, azt felelték, hogy arra lehetetlen járni.

Mi ennek dacára is arra mentünk s nemsokára
nyugat felé elragadó kilátásunk nyilt egy másik tóra ;
midőn azonban a tó közelébe értünk, kiderült, hogy
a jobb kéz felől levő sziklás hegy félszigetkénl nyú-
lik a tóba. Megkerülni ezt a félszigetet nem leheteti,
hát neki indultunk, hogy egy hágón, melyet a tibe-
tiek megmulallak, rajta átkeljünk. Az átjárás igen
nehéz s helyen kén l oly meredek volt, hogy ha itt egy
teve elbukik, vagdalt beefsteakként jutott volna le.
A hágóról újból felséges kilátás nyilt éjszaknyugat
felé, a tavai övező festői félszigetekre és szigetekre.
A tibetiek fekete csapatja! porfellegeket felverve rohan-
tak le a lejtőkön s mire lejutottunk, sátraik előtt már
lobogott a tűz.

Ez a tanyahely, a nyolcvannegyedik, mely a Csar-
yut-có tó partján feküdt (4613 ín.), egyike volt a
legszebbeknek és legjobbaknak, melyeken valaha tar-
tózkodtam. Minden, amil lá t tunk, szép volt és szi-
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vet vidító, lelket andalító. Nyugat felé messze bele-
láttunk a tó fjordjaiba s a szigetek és hegyfokok
annál halványabb színárnyalatokban váltakoznak, mi-
nél messzebb vannak. A tibetiek festői viseletükkel
és harcias felszerelésükkel jól beleillenek ebbe a vad
természetbe.

A parton szemünkbe tűnő kép színdús és mozgal-
mas. Sátrainkon kívül még 25-öt lehet megolvasni,
pedig a katonák legnagyobb része szabadon tanyázik.
A parton hemzseg ember és állat. Őreink száma,
mely most már ötszázra rúg, még mindig fokozódik.

Alkonyatkor ALMÁSZ tevéje nélkül jött meg; ez a
teve, mely KALPET holttestét vitte, már néhány nap
óta beteg volt volt s TURDÜ bejnek igaza volt, mikor
azt mondotta, hogy amely teve halottat visz, maga
is elpusztul.

A tibetiek szándékával nem bírtunk tisztába jönni.
Minek kellett nekik annyi katonát összevonniuk, mikor
egyenesen Ladák felé mentünk? Az éjjeli őröket meg-
kettőztették és fegyvereiket készenlétbe helyezték.
Talán csak nem akarnak éjjel rajtunk ütni?

Két napig maradtunk ezen a szép helyen ; az idő
gyorsan múlt látogatások, vendégségek és tervezgc-
téseink közepette. Kijelentettem, hogy azon úton me-
gyek Ladákba, melyen nekem tetszik s ebbe nem
engedek senkinek sem beleszólni. De azért mégis
megkaptuk a katonai födözetet s mindent, amire szük-
ségünk volt. HLADSE GERINC két lovat ajándékozott
nekem, mivel pedig karavánom aggasztó mértékben
összezsugorodott, a DALAI-LÁMA különös parancsára
állandóan 40 jak állott rendelkezésünkre. Tulajdon-
képen különös, hogy a tibetiek ily illedelmesek és
előzékenyek voltak, miután első intésük dacára má-
sodszor is igyekeztem a tiltott országba bejutni! Más
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ázsiai nép bizonyára példás módon megbüntetett volna,
de a tibetiek jókedélyűek és lágyszivűek, nem szere-
tik a vérontást és beérik a fegyvercsörtetéssel és fenye-
getéssel.

Szeptember 19-ikén délben nagyszerű látvány tanúi
voltunk. Közöltem HLADSE CERiNGgel, hogy őt és
kollegáját az egész lovassággal együtt le fogom foto-
grafálni; ő szivesen állt rá s egyszerre sorban állott
néhány száz lovas. De nehéz dolog volt bevárni, míg
nyugodtan állnak. Midőn arra kértem, hogy kardjai-
kat és lándsáikat nyújtsák ki, felébredt bennök a
harcias ösztön, a lovak nyugtalankodtak s az egész
sereg vad harci kiabálással rohanva elvágtatott! Oly
szép látvány volt ez, hogy szemünket Le se vehettük
róla. A fényképező gép ezalatt persze pihent, míg a
katonák harcias kedve lecsillapodott s ők megértet-
ték azt, hogy a fényképezéshez nem kell oly szörnyen
lármázni és tombolni.

Másnap akartam indulni, de a követek arra kér-
tek, maradjak még ott, mivel ők még néhány napig
velünk akarnak tartani, ma pedig nagy ünnepük van,
amelyen nem szeretnének utazni. Szivesen kaptáin
az alkalmon, mivel a Csargut-có szép, de hamis
hullámai csónakázásra csalogattak. KHODAI KuLLUval
ki is eveztünk a tóra, de csakhamar erős vihar kere-
kedett s sietve kellett visszafordulnunk. A part azon-
ban oly meredek és sziklás volt, hogy kikötésre gon-
dolni sem lehetett. Keresztülszeltük tehát a kis öblöt
s egyenesen tanyánk felé tartottunk. A vihar villám-
gyorsasággal kergette csónakunkat a part felé s a
tibetiek a parton lesték a pillanatot, amikor hajótörést
szenvedünk. Abban a pillanatban, amint a vihar a ladi-
kot a homokra dobta, KHODAI KULLU a vízbe ugrott,
négy kozákom pedig hirtelen felkapta a ladikot s



engem abban, mint valami hordágyon, szárazra vitt.
A tibetiek, kik néma álmélkodással s visszafojtott
lélekzettel ügyelték meg a dolgot, hozzám szaladtak,
hogy meggyőződjenek róla, csakugyan életben va-
gyok-e még.

Csak miután a vihar elült, merészkedtünk újra a
tóra s sikerült is néhány mélységmérést eszközölnöm.
Már sötét éjszaka volt, mikor munkánkról hazatér-
tünk. A part és a tanya nagyszerű látványt nyújtott;
a sok lobogó tűz tői olyan volt. mint valami fényesen
kivilágított kikötő rakodópartja. A hold ezüstös fénye
ömlött el a tájon s rezegő, fényes csíkjai szeldclték
a tó felületét.

Szeptember 21-ikén fagyponton állott a hőmérő,
de a nap gyönyörűen ragyogott s én újra csónakba
szálltam, mert a csendet többre becsültem ötszáz
tibeti fegyvercsörrenésénél és lódobogásánál. Három
napra való cleséggel ellátva, KucsuKkal ladikba ültem
s kieveztem a tóba; de alig telt el egy negyed óra.
máris kitört a vihar. Visszafordulni késő volt, a part
pedig mindenütt oly meredek és sziklás volt, hogy
kikötésre gondolni sem lehetett. Gályarabokként dol-
goztunk szél és hullám ellenében, hogy egy kis szi-
getre kivergődjünk. Ott húztuk meg magunkat, várva
a vihar lecsendcsülését, de hiába vártuk. Ilyen idő-
ben ladikba nem szállhattunk, kénytelenek voltunk
tehát az éjszakát a szigeten tölteni. Mennyire áhítoz-
tam a tegnapi parti tüzek s mozgalmas élet után;
most fogságra voltunk ítélve ezen a kis sziklás szigeten.

Hideg éjszaka után még viharosabb napra ébred-
tünk ; oh, mily mennyei türelemre volt szükségünk,
hogy ezen napon is tétlenül maradjunk a szigeten, míg
karavánunk útját folytatja az ismeretlen Nyugat felé!
Csakis az éjjel beálltával állt el a vihar s mi csó-
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nakba szálltunk, hogy két napi börtönünkből mene-
küljünk. A hold fakó fénye gyengén világítja meg a
tó felületét s kis szigetünk csakhamar eltűnik az éj
sötétjében. Még csendes időben sem kellemes, sötét
éjjel ismeretlen tavon himbálózni. Minden sötét és
bizonytalan, a part körvonalairól tiszta képet sem
nyerhetünk. A víz fekete, mint a ténta, csak a hold
ezüstfenyő táncol a lecsillapuló habokon.

A ladik mélyre merült a vízbe, mert annyi tüzelő-
anyagot szedtünk fel, amennyi csak ráfért. Nekem a
ladik elején kitűnő helyem volt; mellettem feküdt a
mérőfonál, míg lámpám megvilágította az órát, a
dclejtűt, a sebességmérőt és az útirány vázlatát. A leg-
nagyobb mélység 37-5 méter volt, közvetlenül a szi-
get mellett. Órákig eveztünk a tavon, míg végre kis
sziget tűnt fel előttünk; de akkor már csak egy
percnyire voltunk tőle. Hajónk nekiment a partnak,
szárazra húztuk és tüstént pihenni tértünk.

Reggel azonnal tovább akartunk hajózni, de az
erős szél a szigeten marasztalt. Dél felé akartunk
indulni, de akkor újra kitört a vihar. Egy óra múlva
hirtelcnül elállt a szél s mi csónakunkba ültünk.
A CSARGÜT-CÓ másik medencéjén kellett át jutnunk,
jó ideig szerencsésen előre is haladtunk, mire újból
kitört a vihar. Legokosabb lett volna, ha a viharral
visszavitetjük csónakunkat a kis szigetre, mert a hul-
lámzás irányában a ladik a legmagasabb hullámot is
elbírja, de eleségünk már fogytán volt s így okvet-
lenül szárazföldre kellett jutnunk. Nem maradt tehát
hátra más, mint hogy a szél ellenében haladjunk s a
déli part sziklái alatt keressünk menedéket.

A vihar hideg lökésekkel csapolt le a tóra, mint
ahogy a héjjá lecsap a védtelen galambra. A méré-
seknek vége, fogjuk az evezőt erősen, most életünk-
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ről van szó! A ladik recseg és ropog s feneke csat-
tog a szembejövő hullámokon. Bármely pillanatban
széttörhet gerince s akkor végünk van. De az ekkora
tavak hullámainak bizonyos maximumuk van s a ladik
azt eddig mindig kibírta. Sohasem eveztem oly két-
ségbeesett módon, mint most; lassú, egyenletes csa-
pásokkal eveztünk s minden csapás után nyertünk
néhány centimétert. A vihar a partok sziklái közé
szorult s folyton fokozódott. Csak rajta KUCSUK !
A part közeledik s nem is olyan veszedelmes! De
ekkor a hullám taraja a ladikunkba csap, másik hul-
lám is belécsap, hideg zuhany szakad ránk; sebaj,
erős kézzel tovább evezünk, kiszabadítjuk ladikunkat
a hullámokból! De soká már nem tarthat, a ladik
félig megtelt vízzel s a hullámok még mindig beié-
csapnak — nemsokára elsülyedünk!

«Fogd a mentőövedet, KUCSUK, a magamé kéz-
nél van!»

«Nem, még át bírunk vergődni ahhoz a hegy-
fokhoz, ja Allah!»

És csakugyan kivergődtünk! Csodaszámba megy,
hogy hajótörést nem- szenvedtünk, ázsiai ladikútjaim
közül egyen sem voltam katasztrófához oly közel,
mint most!

Alighogy partra értünk megeredt az eső; vitorla-
vászon-ladikunkat felállítottuk, tüzet raktunk s a ladik
alatt mélyen elaludtunk, kifáradva testi és lelki meg-
erőltetésünktől.

Reggel már csak egy darab kenyerünk volt. Csendes
időben tovább csónakáztunk a part mentén, bele-
kerültünk a tónak kürtszerű lefolyásába s egy kilo-
méterrel odább egy újabb, hatalmas tóra értünk,
melyet a parti nomádok Nagma-cónak neveztek,
míg a követek Addan-cónak. Messze éjszakon lova-
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sok bukkantak fel; azt reméltük, hogy ezek kémeink,
de ők nem vettek észre s eltűntek. Mi a tavon az
éjszaki part felé tartottunk, de még nem jutottunk
messze, mikor a harmadik vihar is kitört, minket a
szó szoros értelmében a partra kidobott, úgy hogy a
ladik megtelt vízzel, nekünk pedig a vízbe kellett
ugornunk, hogy megmentsük, amit menteni lehetett.
Szerencsére nem esett az eső, mi tehát mindent ki-
teregettünk a földre, ruháinkat levetettük, jól kifacsar-
tuk s azután a szélben szárítottuk. Azután néhány óráig
pihentünk. De az éhség annyira kínzott, hogy a leg-
első fekete nomádsátorba mentem ; de még nem jutot-
tam messzire, mikor KUCSUK azzal hívott vissza, hogy
két lovast és három teherhordó állatot lát. Ők is
észrevettek s egyenesen felénk tartottak. CSERDON és
ÖRDEK voltak, kik két nap óta kerestek az Addan-có
partján s a legnagyobb aggodalommal voltak el-
telve sorsunk miatt. Nemsokára GSERNOFF, SZIRKIN és a
láma is megjöttek, kik mind keresésünkre indultak volt
s már arról tanakodtak, mit tegyenek, ha nem térünk
vissza. CsERDONnak néhány kalandja is volt; több
helyütt lovas őrjáratok kerestek s egy helyen nyolc
katonasátor állott, hogy a Lhászába vezető utat el-
zárja.

Most is több lovascsapattal találkoztunk; a kato-
nák illedelmesen köszöntöttek, kiöltve nyelvöket.
A karaván egy hosszanti völgyben tanyázott, minden
nyugodt volt benne, de MUIIAMMED TOKTA állapota
rosszabbodott. Egy teve megdöglött, egy tibeti meg-
halt. Teteme szabadon hevert s keselyűk és hollók
rettenetesen szétmarcangolták. HLADSE GERINC sátrába
hívott meg s győzőként fogadott.

Ez volt az utolsó ladikútam, melyet Tibet tavain
megtettem; ezentúl már csak folyókon használtam a
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ladikot, A négy hiheti tavon töltött napokra nagyon
szívesen emlékezem vissza, meri. egyhangú karaván-
utamba felejthetetlen változatosságot hoztak. A vizs-
gálatok, melyeket a tavakon végeztem, csak előzete-
seknek tekinthetők, mégis igen becses adatokat szol-
gáltattak ezen csodálatosan szép tórégió vízrajzának
ismeretéhez. Ha a tavak tükre 50 méterrel magasab-
ban feküdnék, a norvég és skót partokra emlékeztető
fjordvilag jönne létre. Valószínű, hogy valamikor ezt
a vidéket is jég borította, habár jégárnyomokat,,
morénákat és vánclorkövcket hiába kerestem. A kő-
zetek clkorhadlak s a jégárak minden nyoma eltűnt.
Az Addan-có a tavak között legmagasabban fekszik;
több folyó ömlik beléje, különösen a délen emelkedő
havasokból. Fölös vize a Csargul-cóba ömlik s ennek
vize a Jaggju-rappga folyón át a Szelling-cóha ömlik.
Ennek nincs lefolyása; vize elpárolog s azért sós.
Hogy a Nakkcong-có minő viszonyban van a Szel-
ling-có\\oz, ezt nem tudtam kideríteni!; lehet hogy
van földalatti lefolyása, de lehetséges hogy valamely
délre fekvő tóba önti vizét, melyet azonban nem lát-
hattam.

Szeptember 25-ikén kellett barátainktól, HLADSE
CERiNctől és JUNDUK CEKiNctől elválnunk, kikkel 12-ike
óta együtt voltunk. Mindegyikök egy-egy haddikol
küldött s szerencsés utazást kívánt; azután maguk
is megjelentek s arról biztosítottak, hogy amennyi
eleségre, kalauzra vagy teherhordó állatra szükségünk,
lesz, az a DALAI LÁMA parancsa szerint rendelkezésünkre
fog állani. Mikor a karaván útra készen állott, még
búcsúlátogatást tettem náluk s ajándékul átadtam egy
revolvert, késeket delejtűket és különféle szöveteket..
Biztosítottam őket, hogy riem fogok Lhászáha menni
és kértem, adják ál üdvözletemet a DALAI LÁMÁnak ;
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de egyúttal kijelentettem, hogy nem követem a ka-
tonai födözet útját s egyszersmindenkorra kikérem
magamnak, hogy a födözetct vezető két tiszt valahogy
nekem parancsolni akarjon ; nekik kötelességük min-
den reggel megkérdezni, hogy merre akarok menni,
ellenkező esetben két nagy ládába zárnám s haza-
vinném őket.

HLADSE CEIIING erre azt felelte, hogy ő és társa
néhány száz lovassal még húsz napig itt marad;
láttam, hogy ex csak cselfogás, mely arra szolgáljon,
hogy engem netáni visszafordulástól elriasszon. Ezért
azt mondtam, hogy csak néhány napi utat teszek
egészen a legközelebbi édesvízű tóig s ott addig
maradok, míg az teljesen befagy. Erre a kormányzó
kijelentette, hogy ő minden alkalmatlanság nélkül
akár egy évig is maradhat itt. Mikor erre azt ja-
vasoltam, hogy ha mindkettőnknek annyi időnk van,
inkább együtt mulassunk, a kölcsönös túllicitálás
nagy derültség közepette megszakadt. JUNDUK GERINC
titkáraitól körülvéve hosszú jelentést írt a Ihászai
Devasung részére s a ládáid úton lakó főnököknek
leveleket küldött.

Huszonkét tibeti katona kíséretében kezdtem meg
a ládáid hosszú utat; a katonákat JAMDU GERINC
vezette, kiben nemsokára jó barátra tettem szert.

Ázsia szivélK'll. I I 17



TIZENHETEDIK FEJEZET.

A ladaki hosszú út. Via dolorosa.

t»TUNK a Boggcang-szangpo folyót követte, mely
a Dsaggce-có tóba ömlik. Erre járt LITTLEDALE
és BOWER kapitány is, csakhogy valamivel

odébb éjszak felé, míg NAIN SZINGH útvonala délfelé
esik. Sajnos azonban, hogy LITTLEDALE térképe sok-
kal kisebb méretű, semhogy segélyével el lehetne
igazodni. De mindezen utazók térképei hiányosak
is; LITTLEDALE térképén például hiányzik a Nak-
kcong-có és Csargut-có, BowERén a Szelling-có és
Addan-có. BOWER azonkivül azt hitte, hogy Jaggju-
rappga a Csargut-cóba folyik, holott ez annak a
lefolyása. Habár tehát az említett utazók ugyan-
azon vidéken jártak, amelyet én most szelek, tér-
képük hiányossága miatt mégis terra incognitának
tekintem a vidéket; nézetem szerint ugyanis ismeret-
len földön tett utazás célja első sorban az, hogy róla
térképet készítsünk, ez pedig céltalan, ha nem telje-
sen megbízható. Mi egyéb hasznuk van ily utazások
nagy fáradalmainak? LITTLEDALE és BOWER utazásai
egyébként csodálatraméltó bizonyítékai az ő erejök-
nek és kitartásuknak. A három utazó térképei közül
NAIN SziNGHé a legjobb, de ez is helyesbítésre szorul.

'
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Karavánom már csak 22 tevéből állott, de ez
mind nagyon ki volt merülve; lovaim is rossz álla-
potban voltak. Az idő gyönyörű volt, de éjjel már
nyolc fokra esett a hőmérő a fagyponton alul. Szél-
csendes, napos időnk volt, ilyen kellett volna a Csar-
gut-có tavon. Ha az ember ily időben s ily magas-
ságban mindig nyugat felé utazik, a Nap heve a bal
orcáját annyira süti, hogy a bőr róla darabokban
lecserepesedik, míg jobb arca jéghideg. A bal lábnak
jó melege van, míg a jobb láb az árnyékban majd-
nem lefagy.

Most úgy rendeztük be, hogy három napig utaz-
tunk, a negyediken pedig pihenőt tartottunk. Ily napot
halászatra használok fel. SAGDUR ebben a legügyesebb,
ki 18 halat kapott a horgára s ezenkívül antilopot is
lőtt. TURDU bej, mint valami öreg üdülő bácsi hor-
gával egész nap a parton áll s rendíthetetlen türe-
lemmai lesi a halakat. A láma szent írásokat olvas.
JAMDU GERINC, és GERINC DASI, testőrségem parancs-
nokai, arra kértek, engednék át részükre juhaim közül
egyet, mivel nincs eleségük, a legközelebbi sátorta-
nyánál majd kárpótolnak minket. Mivel sok szíves-
séget tettek velünk, kérelmüket a legnagyobb kész-
séggel tej esi tettem.

Október 3-ikán felmásziam egy hegyre, melyet
LITTLEDALE Tongo vulkánnak nevez, de a tibetiek sze-
rint Erenak-csimmo a neve. Alakja tényleg a vulkán-
kúpja, de csakhamar meggyőződtem róla, hogy soha
sem volt tűzhányó hegy. Innen kényelmes nyeregre
lovagoltunk s útközben HÁMRA KULÍ a földön heverve
találtuk; mozdulatlanul feküdt, akár halott lehetett
volna, s jajgatott, hogy egy lépést sem bír tenni.
De tudtam, honnan fúj a szél. Tegnap ugyanis külön-
féle hanyagságai miatt megfosztottam a lókaraván
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vezetőjének tisztétől s e hivatalt MOLLÁH SÁnra ru-
háztam.

A tibetiek a nyergen túl (50'l4 ni.) Letelepedtek s
sajnálkozásukat fejezlek ki, hogy nem hallgattam
tanácsukra, most olyan vidékre kerültünk, ahol legelő
sincs. E vidéken azonban ismerős vrlt MOL.I.ÁH SAH,
aki LITTI.EDALE kíséretében erre járt. Találtunk is itt
szamárpatkót, mely csakis az angol karavánjától
eredhetett.

Október 5-ike, amely napon 24 kilométernyi utat
tettünk, a legrosszabb napok egyike volt, melyekre
emlékszem. Éjjel — 13-7 fokra esett e hőmérő, nappal
pedig fagyasztó szél ellenében utaztunk. Ilyen úttól
annyira megbénul és átfázik az ember, hogy munka-
képtelenné válik. A Nap égés/, nap az égen van, de
a szél ellensúlyozza hatását. Mi is, a tibetiek is gyalog
megyünk, hogy meg ne fagyjunk. Engem a gya-
loglás ily magasságban nagyon kimerít. Ha kezem
már érzéketlenné válik, rövid pihenőt tartok, háttal
fordulva a szél felé s pipámat szívom. Kissé felen-
gedve, lóháton megyek karavánom után, de már
ekkor újra megértem a pihenésre. Ugyan szép telünk
lesz, gondoltam, ha már az ősz is jéghideg! A leg-
nagyobb baj mégis az, hogy tevénk és lovunk majd-
nem mind egy időben fog elpusztulni. Egyik fiatal
csarkliki tevénk ma már reggel hátramaradt: leakar-
tam szúratni, de miután megint helyreállítottuk, magam
vezettem egy ideig, azután újból lefeküdt. Levettük
málhanyergét, a teve jó étvágygyal ette a szalmáját.
De teste már csak bőr és csont volt, de még sem
akarom az állatot addig feláldozni, amig egy lépést
tehet. Nála hagytam egy embert s azután tovább'
lovagoltam, de útközben még két kidőlt tevét talál-
tam ; ezeknek egyike járásközben a bal lábával min-
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dig ráütött a jobbra s ezzel sebet ejtett magán, mely
soha be nem gyógyulhatott. Később két ló is vissza-
maradt ; egyik volt az én paripám, melyen két évvel
ezelőtt Kasgárt elhagytam, tehát legrégibb lovam, a
másik KAMBA BOMBO lova volt. Saját lovam, melyen
Csarklikhó\ elindultam, még mindig velünk ván-
szorgott.

Betegünk is sok van: HÁMRA KuLt, ki tegnap
hátramaradt, néhány jószívű tibeti felszedte. MUHAM-
MED ToKTÁt lovára kell kötni s ő azon előre hajolva,
nyugodtan és türelmesen viseli sorsát. Ai.MÁsznak
szembaja van, este pedig KHODAI KULLU is beteget
jelent. Előhívattam JAMDU GERINCC! s közöltem vele,
itt az ideje, hogy a DALAI LÁMÁtól igért jakokat elő-
teremtse ; megígérte, hogy gondoskodik róluk.

Tevéim és lovaim rohamosan pusztulnak; októ-
ber 7-ikén szerencsére megérkezett 18 kitűnő jak,
melyre a málha nagy részét ráraktuk. Állataink leg-
nagyobb része megszabadult a tehertől. SAGDURI ne-
veztem ki főparancsnokká s felhatalmaztam, hogy ott,
ahol jó legelőt talál, néhány napig időzhessen.

Mikor néhány társammal dél felé fordultam, hogy
ne kelljen LITTLEDALE útvonalát követnem, a tibetek
felénk rohantak s állataink kantárszárát megragadva,
kijelentették, hogy semmi szín alatt sem engedhetnek
dél felé menni, mert akkor mindnyájukat lefejezik.
Azt üzentein nekik a lámával, hogyha állatainkat
rögtön el nem eresztik, revolverhez nyúlunk s ennek
ők fogják kárát vallani. Erre visszavonultak, egy
ideig még elkísértek s azután visszafordultak.

A hegységnek egyik hágóján átkeltünk a Csuring
folyó felső folyásához. A folyó részben be volt fagyva,
CSERNOFF kardjával öt középnagyságú halat bökött fel,
de buzgalmában maga is bele esett a vízbe. A hágón
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felbukkant 12 lovas tibeti, kik lóhalálában utánunk
vágtattak s örökös csilingelősükkel és f egy ver csattog-
ta tásukkal kisértek. CERING DASI vezette a csapatot,
a többi legénység JAMDU CERiNGgel a karavánnál maradt.
Néhány sátor melleit lovagoltunk el, melyeknek lakói
ijedve kirohantak, hogy ezt a rendkívüli társaságot
láthassák. CERING DASI éjszaknyugati irányban meg-
mutatta az ccegyetleii járható)) hágót, de mi nem
törődtünk vele, hanem a folyó medrében felfelé
mentünk. Nemsokára tanyát ütöttünk. Este újabb
lovas csapat érkezett s a lovasok egymás között élén-
ken tanácskoztak.

Reggel újabb erősítést kaptunk s maga JAMDU
CERING is megérkezett. A tibetiek nem hoztak maguk-
kal sátrat s szabad ég alatt fagyoskodtak. Az öreg-
úr sajnálatra méltó állapotban volt; egész éjjel lova-
golt, át meg átfázott s a sok gond, amit neki okoz-
tunk, egészen leverte. Az Isten szent szerelmére kér-
lelt, hogy térjek vissza a karavánhoz s azzal akart
ijeszteni, hogy a jakokról leszedette a málhát s meg-
tiltotta, hogy a tibetiek segítségünkre legyenek. De
ez hazugság volt, különben SAGDUR erről már hírt
küldött volna. •

Mikor tovább haladtunk dél felé, JAMDU CERING
kijelentette, hogy most igazán visszalovagol s elszedi
a jakjainkat. «Tessék, - - mondám, de óvakodjatok a
kozákoktól!» Körülöttünk most megint hemzsegett a sok
katona és lovas ; új mozgósítás történt. A jó öreg
JAMDU CERiNcnek annyi dolga volt, hogy azt sem
tudta, hol áll a feje.

Nyargalás közben a völgyben még több nomád-
sátrat láttunk. Ha a lakosok nagyon tolakodók, a
katonának egy kézmozdulatára mindenki eltűnik.
Különös, hogy ez a félig vad nép hogyan tart
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össze ! Közöttük valami szabadkőművesség-féle intéz-
mény lehet; isteneiknek és hatóságaiknak vakon
engedelmeskednek és semmi áron meg nem vásárol-
hatók. Egyetlen embert sem tudnánk arra birni,
hogy délfelé utat mutasson. Tessék csak elképzelni
egy országot, melyben egyetlen áruló sincs!

A Csuring folyó forrástavánál, a Dsandin-cónál,
felütöttük sátorfánkat. Csak hat tibeti maradt nálunk,
kik udvariasan tudakolták, merre akarunk menni.
Mikor egy nyugat-délnyugat felé vezető völgyre
mutattam, három lovas visszasietett, hogy JAMDU
CERiNonek hírt vigyen. A hágó igen magas volt s
tetejéről nagyszerű kilátást élveztünk a hóborított
hegyekre, kivált a felséges Sah-gandsumra.

Amrik-va vidékén a mormoták üregei között
tanyáztunk. Jéghideg vihar üvöltött s a hidegtől
roppant sokat szenvedtünk. A következő napon is
ugyanilyen az idő. Lovaink állapota nem engedi meg,
hogy messzebb dél felé menjek. Nagyon is magas
régiókba kerültünk s immár vissza kellett térnünk
mieinkhez. Leereszkedtünk tehát éjszaknyugat felé s
fele úton JAMDU CEuiNGgel találkoztunk, kinek futár-
jai folyton szemmel tartottak. Akármily különösnek
lássék is, tény hogy mindketten őszintén örültünk
találkozásunknak s a legbarátságosabban üdvözöltük
egymást. Most láthatja, mondám neki, hogy kirándu-
lásomra nem vitt semmiféle rossz szándék; ő esküdö-
zött, hogy rettenetesen aggódott értem, mivel a sok
hiábavaló hegymászás megárthatna egészségemnek!

Karavánomban mindent jól találtam, kivéve egye-
dül az öreget, kinek teste egészen fel volt duzzadva.
Kezelni akartam, de ő kijelentette, hogy nem is akar
meggyógyulni, csak engem akart mégegyszer látni,
mielőtt meghal. Szegény öreg!
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Karavánunk 4860 méter magasságban tanyázott.
JAMDU CERiNGnek és GERINC; DAsinak az volt a meg-
bízatásuk, hogy minket idáig kísérjenek s ők írásbeli
bizonyítványt kértek arról, hogy jó szolgálatokat
tettek nekem s velük meg voltam elégedve. Itt van
a határ Nakkcong és Bomba kerületek között. Innen
jakjainkat is visszahajtották, de másnap új állato-
kat kaptunk, melyeknek mindegyikeért — összesen
22 volt -- naponta egy cózl kellett f izetnünk. 8 có/.t
számítottak l hangért, (khinai ezüstpénz), ami mellett
természetesen megcsaltak. A tibetiek a napi utat,
lehetőleg megakarták kurtítani, hogy minél több pénzt
zsarolhassanak ki; de ez nem sikerült, mert én magam
állapítottam meg a tanyahelyeket. A víz azonban min-
dig ritkábbá vált s a tibetiek segítsége nélkül néha
egyáltalában riem jutottunk volna hozzá.

CSERDON lova elhullott s a tibetiek közül is már
csak néhány birja el lovasát. Négy ember öszvéren
nyargal, melyek a lovaknál sokkal szívósabbak.
MUHAMMED TOKTA lábai annyira felduzzadtak, hogy
csizmáit le kellett vágnunk s lábait nemezbe csavar-
tuk. Kevéssel rá megint megdöglött két ló, de ugyan-
azon éjszakán két teve megellett, — TURDU bej sze-
rint azért, mivel nagy hidegben a rendes időn kivül
hideg vizet ivott.

Október hó vége felé a passzát-szél bámulatos
szabályszerűséggel fújt. Délután rendesen viharrá
dagadt s a felkavart homok, por és só valóságos
sivatagi jelleget adott neki. A tibeti klímának két
jellemző sajátszerűségét ismertem meg; egy az, hogy
az esős időszak nyár vége felé áll be s őszelőig tart,
utánna néhány szép nap után a nyugati szelek ural-
kodnak, melyek az ősz végét és a telet jellemzik.

Néha-néha egy-egy nemeztakaró, zsák vagy más
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tárgy lerepül a teve hátáról; útivázlat-könyvemet
kemény táblájával a szél ellen kell tartanom, hogy a
lapjait szét ne szakítsa, s minden tagunkat átjárja a
hideg. Ma összerogyott egy Ihászai lovunk, de a
paripám, melyei a főhadiszállásunkra való vissza-
vonulásunk alatt már elveszettnek hittem, még min-
dig velünk van. A többi állatok közül is van még
néhány, mely a halált nem kerülheti el.

Menetközben különös kalandunk volt. Az öreg
MUHAMMED TOKTA visszamaradt, de senki sem ügyelt
reá. HÁMRA KUL, ki néhány fáradt lóval a karaván
mögött vánszorgott, egy gödörben találta őt, melybe
a lovaglástól elfáradt öreg — mint vigan elmesélte —
a lóról lecsúsztatta magát, míg lova — a terhétől
megszabadulva — a karavánhoz csatlakozott. HÁMRA
KUL lóra ültette az öreget s a sátortanyára vitte, ahol
megint takarók és bundák között talált fekvőhelyet.
Mikor este a rendes beteglátogatásomat végeztem,
jókedvűnek és frissnek találtam. Néha egy kevés
szulfonált kapott, hogy elaludjék. Ezúttal altató szer
nélkül is hosszú, mély álomba merült. Mire hajnalo-
dott, már merev és hideg volt. Senki sem vette észre,
mikor aludt ki belőle az élet utolsó szikrája. A halál
álmában lepte meg a vén tevehaj tsárt; szeme erősen
le volt csukva s ugyanabban a helyzetben feküdt,
amelyben este láttam.

Ez a haláleset némi megkönnyebbülést okozott
társai között, mert senkisem remélte gyógyulását,
mióta egész teste megduzzadt és csúnya, sötét színt
öltött. Ránézve az élet nyomasztó teher volt négy
hónapig tartó betegségében s a halál megváltás lehe-
tett. Becsületes, egyenes ember volt, kit mindenki
szeretett, mert mindig jókedvű s barátságos volt s
betegségével nem csapott nagy zajt. Még mielőtt fel-
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keltettek, már kész volt a sötét sír. Temetése ügy
folyt le, mint KALPETC. Ez volt a negyedik halottunk !

Két betegünk, ALMÁSZ és AHMED állapota a teme-
tés után éppenséggel nem javult; az előbbinek egész
arca duzzadt volt s én sokat aggódtam miatta, míg
újból helyreállt. Ez a félelmetes betegség, mely a
Tibetben elhalt három emberemnél körülbelül egy-
forma szimptómákkal lépett fel, nem ered rossz táp-
lálkozástól. Tibetben mindig volt bőven friss húsunk
azonkívül zsírban, tejben s vajban sem szenvedtünk
hiányt. A betegség a levegő ritkaságától ered. A lég-
kör itt csak félig oly sűrű, mint a tenger színén, s
a vér nem szív be elegendő oxigént, hogy az életet
fenntarthassa. Itt természetellenes viszonyok között
élünk. Testünk s légző és vérkeringési szerveink nincse-
nek ilyenekhez szokva. E szervek működésében zava-
rok állanak be s aki már alapjában nem egészséges
és erős, nagyobb veszélynek van kitéve. Szivünk is
magas nyomás alatt dolgozik, s ha izmai és szövetei
nem elég erősek, nem bírja a vért a periferikus ré-
szekbe hajtani. Egy kiváló svéd orvos megmagya-
rázta nekem, hogy embereim kezei és lábai ezen ok-
ból sorvadtak el a szó szoros értelmében s azon
nézeten volt, hogy betegeimet talán megmenthettem
volna, ha állandóan vízszintes helyzetben maradhat-
tak vagy lábaikat a lejnél magassabbra helyezhették
volna. Karavánúton persze nagyon nehéz a betegek
kellő ápolása ; mindenekelőtt egy helyen kellene ma-
radni, míg a betegek meggyógyulnak. De Tibetben
ez szinte lehetetlen, ha nem akarjuk az egész kara-
vánt veszélynek kitenni. Nem marad tehát hátra
más, mint hogy a betegeket magunkkal cipeljük s'
ily fárasztó és nyugtalan életmódot elhaló szerveze-
tük nem bír meg.
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Ütünk egy sós tóhoz, a Lakl(or-có\iO7. vezetett;
miként a többi tavak, úgy ez is erős apadóban van,
ami számos régi színlőjéből látható. Lejtmérezésem
eredménye szerint a legnagyobb színlő nem kev.esebb
mint 133 méterrel fekszik magasabban a tó mostani
vízfelületénél, ez tehát óriásilag apadt. Ennélfogva
kiterjedése is nagyon csökkent s mi napokig a régi
tófenéken lovagoltunk.

Körülbelől 800 kilométernyire voltunk még Ladak-
tól; ez nem volt túlságos távolság, de oly lassú
menetelés mellett, minőt most végeztünk, végtelen-
nek látszott. Pedig gyorsabb menetre nem voltunk
képesek; 45 lovunk és öszvérünk közül már csak
11 volt meg s tevéink ereje, bár a málha nagy részét
jakok hordották, napról napra csökkent. A lassú
utazásnak csak egy előnye volt, hogy az országot
alaposabban átkutathattam s csillagászati megfigye-
léseket is végezhettem.

Október 22-ikén csak 5 kilométernyi utat tettünk,
mert jó legelőt találtunk s a tibetiek azt állították,
hogy három napig semmiféle legelőre nem fogunk
bukkanni; ezenkívül új jak-csordát és jnlmyájat is
vártak, ez okból tényleg maradtunk ; de a tibeti jak-
hajtsároknak kijelentettem, hogy ez a menetelés nem
számíthat egész napnak. Ők előzékenyen reám bíz-
ták a dolog elintézését.

A délnyugaton emelkedő hegyeken túl Marmi-
gumbo kolostor fekszik; a szél onnan többször har-
sonahangokat hozott felénk s nagyon óhajtottam volna
a kolostort meglátogatni; de a tibetiek erről semmit
sem akartak hallani, s különben állatainkkal ál sem
kelhettünk volna a hegyeken. Már csak 18 tevénk
volt, 21 halva hever a hosszú úton. Kozákjaim most
már mind öszvéren ülnek, lovakon rajtam kivül csak
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TURDU bej, MOLLÁH SAH, Li LO.IE és TURDU AIIUN jár.
A tibetiek időről-időre tevén nyargalnak, egyébként
gyalog mennek. Október 26-án újra elpusztult három
tevénk ; csak az vigasztalt, hogy nagyszerű vidéken
hullottak el, a legfestőibb hegyek között.

Katonai őrségem mostani vezetője, DAVO GERING,
igen kedves, vidám öreg úr ; folyton mellettem lova-
gol s a legnagyobb nyíltsággal ad mindenről Felvilágo-
sítást. Néha egy tanító méltóságával azt mondja :
«Irja lel, hogy ennek a hegynek ez meg ez a neve.»
Titokban megkérdezte a lámát, hogy mit tartok róla.

Utunk számos kisebb tavat érintett, melyek most
mind be voltak fagyva. A Peruce-có melletti tanya-
helyünk volt a legjobb és legszebb, melyre egész
Tibetben akadtunk. A l'ű magas, puha és buja volt
s kitűnő tüzelőfa és víz bőven volt. Nagy tüzek
körül telepedtünk le, de ezekre szükség is volt, a
hőmérő éjjel 20 fokra szállt a fagypont alá. Kilenc
napi szakadatlan menetelés után most négy napi
pihenőt tartottunk. Mikor azután tovább mentünk,
a tevék éjjel mind visszaszöktek a Peruce-có legelő-
jére. De a hosszú pihenő sem használt ; egyik lovunk
a másik után elpusztult s tevénk is már csak 14 volt.

November ;5-ikán elértük Rudok határát ; a Colla-
ring-có tó partján hét sátor állott s egy öreg tibeti
kijelentette, hogy itt kell maradnunk. A láma a tibe-
tiekhez ment, hogy értesítéseket szerezzen; de csak-
hamar visszatért magából egészen kikelve. A rudoki
kormányzó ugyanis nagyon gorombán kijelentette,
hogy a DALAI LÁMA útlevele nélkül nem enged a "kerü-
letén átvonulni. Erre a Bombóhoz küldtem, ki nem-
sokára nagy kísérettel s nagy hetykén, legszebb dísz-
ruhájában hozzám jött . Felszólítottam, hogy sátram
előtt a nemeztakarón foglaljon helyet, míg én magam
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sátramban maradtam, a kályha melleit. A Bonihó
eleintén tétovázott, hogy ily kétértelmű udvariasság-
gal szemben hogyan viselkedjék, de végre mégis
leült s a DALAI LÁMA útlevelét követelte. Azt feleltem
neki, hogy ezt az urat sohasem láttuk s így útleve-
lünk sincs tőle.

((Nem hallottam felőletek semmit)), — válaszolá, —
caiem tudom, kik vagytok, nem kaptam L/f ászából
értesítési, nem kaptam megbízást, hogy jakokról
gondoskodjam, de azt tudom, hogy európai emberek-
nek egyszer s mindenkorra tilos Rudokoi\ átutazni.))

«Ha ön előkelő Bombo, tudnia kell, hogy ládák
utunkban segítségünkre kell lennie.))

«Gyanus személyekkel szemben, kiknek útlevelük
nincs, nem vagyok köteles semmire ; de ha akarjá-
tok, Lhászába írok s itt kell maradnotok harmadfél
hónapig, míg a válasz megjön. »

«Ez nagyon jó leszs, — válaszoltam ; — ((állataink
kimerüllek s pihenőre szorulnak, írjon Utászába, vár-
hatunk.))

((Jól van ; értsétek meg, hogy fejeméi veszik, ha
kerületemen átengedlek.))

A Bombo igen határozottan, nyugodtan és méltó-
ságosan lépett fel, bár lobbi barátainkkal szemben
kissé szemtelenül. Kozákjaim dúltak-lultak mérgük-
ben, mind haza vágyódtak, vagy legalább elkívánkoztak
ezen hideg, télies hegyekből. De megnyugtattam őket,
mert jól láttam, hogy fiudo/ckal nem kezdhetek ki.
Már megint száznál több jól felfegyverkezett vitéz
volt körülöttünk. Karavánom állapota semmikép nem
engedte meg, hogy a provinciát éjszak felől meg-
kerüljem, de ezt magam sem akartam, mert nem
akartam KAIN SZINGH, BOWER, DEASY, MALCOLMS vagy
WKLLBY útvonalait érinteni. Még kevésbbé volt ked-
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vem arra, hogy málhám nagyobb részét elégessem,
ahogy ezt DEASY kapitány kénytelen volt súlyos hely-
zetében tenni.

Ezzel szemben a két havi várakozás éppen kapóra
jött. Munkától és sivatagi viharoktól fáradt voltam
s nyugalomra volt szükségem. Hadi tanácsot tartot-
tam a kozákokkal s tervet készítettem az áttelelésre.
Néhány nap múlva vissza akar tünk'térni a Peruce-có
bujább legelőjére s ott megerősített tábort akartunk
építeni. Nekem ezen érdekes vidéken elég dolgom
akadna, embereim pedig kezdetben azzal tölthetnék
idejöket, hogy tanyánk körül erős földfalat építené-
nek. Ugyancsak földből akartunk nagy kilátótornyot
építeni s az egész erősséget árokkal akartuk övezni.
A tél vadászattal, pihenéssel, kirándulásokkal s álla-
taink ápolásával telnék el s tavaszra egyenesen dél-
felé mennénk. Áldottam a Bombót, aki" szinte rá-
kényszerített arra, hogy Tibetben újra kifejtsem erői-
met, habár alapjában véve már eleget élveztem ebből
a nehezen hozzáférhető országból.

Ez a terv azonban dugába dőlt; a Bombo ugyanis
gondolt egyet s kijelentette, hogy jakokról és elé-
ségről gondoskodni fog, ha megígérjük hogy Rudok
városába nem megyünk. Miután úgy sem akartam
Rudokba menni, utazásunk folytatása akadályokba
nem ütközött.

A következő hetek erőinket nagy mértékben pró-
bára tették; mindig 5000 métert megközelítő, sőt
azt meghaladó magasságban, mindig hegyek között
jártunk, 26—28 foknyi hidegben is 28—30 kilomé-
ternyi utat téve naponként. Ivóvizet a tibetiek segít-
sége nélkül sokszor egyáltalában nem találtunk volna;,
ha ilyenre akadtunk, azt jégdarabok alakjában zsá-
kokban vittük magunkkal. A régi tevém, mely «i
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Csercsen sivatagban és Altimis-bulakban is velem
volt, és a fiatal kis teve is áldozatul esett s e vesz-
teség után már csak 13 tevém maradt, egy harmada
annak a nagy karavánnak, melylyel Csarklikböl el-
indultam. KAMEA BOMBO egyik lova belezuhant egy
folyóba s csak nagy bajjal bírtuk kimenteni; a sze-
gény állatot a tűz mellett szárítottam, azután taka-
rókba burkoltattam, de mind hiába volt, néhány óra
múlva kimúlt. Másnap Li-LojE lova is megdöglött;
azt hittük, hogy ha valamelyik ló, az övé minden
bizonynyal eljut Léhbe ; tulajdonosa csak most val-
lotta be, hogy a lovat még ki sem fizette. Kevéssel
utóbb TURDÜ bej öreg paripája is összeesett és meg-
döglött s mindjárt rá az utolsó tibeti ló is. Négy ló
egyszerre! Most már csak az én nagy fehér paripám
van meg. Mi lesz majd velünk?

Nagy karavánnal Tibetben utazni nem könnyű
feladat. Minden napot, minden kilométert emberek,
lovak és tevék élete árán kell megvásárolni, s nem
hiába jelezzük utunkat a térképen vörös színnel:
vérbe került. Mennyi könnycseppet, mennyi vért
szívott magába ez a kopár talaj és mennyi jaj szó és
panasz szállt fel karavánunkból, anélkül, hogy a kopár,
hideg sziklafalakról felelet . hangzanék vissza. És a
nagy nehézségekhez mennyi apró-cseprő baj és kelle-
metlenség csatlakozik még. Ahol mohammedánok, tibe-
tiek, mongolok, burjátok és keresztyének oly hosszú
ideig együtt vannak, békés egyetértésről szó sem
lehet. Egyszer ennek van baja, egyszer a másiknak;
egyszer az egyik panaszkodik a másikra, azután ez
amarra. Örökös féltékenykedés, békétlenség és per-
patvar.

A Csangár-sár folyó mentén lefelé haladunk; mily
jól eső érzés, hogy immár lefelé ereszkedünk. A folyó



272

bal partján Noli vagy Odsang falucska fekszik, mel-
lette festői kis templom áll, vörös és fehér színű,
hagymaalakú kupolákkal, zászlókkal, aranyozott csú-
csokkal és egyéb díszítésekkel. A négyszögletes, lapos
tetejű házakat fehérre meszelt falak veszik körül, me-
lyeknek felső széle veres; rájuk zászlórúdak vannak ki-
tűzve. Padlóikat nemeztakarók borítják, tetejükön
lyuk van a füst kieresztésére, nagy fakészletek van-
nak télre felhalmozva. A tibetiek már előzetesen

A Oi-nnombo középső }

arról értesítettek, hogy itt nem szabad a fához hozzá-
nyúlni, mivel az a lámáé.

November 28-ikán elértük Có-ngombót, egy körül-
belől 80 kilométer hosszú, de keskeny fjordszerű tavat,
festői hegyektől övezve. Éjszaki partján mentünk vé-
gig, helylyel-közzel csak a legnagyobb nehézséggel
bírva leküzdeni a tóba benyúló sziklás gerinceken való
átkelést. Egy helyen befagyott öblön vonultunk át,
hogy az akadályokat elkerüljük; de ott, ahol a leg-
nagyobb, szinte leküzdhetetlen akadályokba ütköz-
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tünk, a tó vize n y í l t volt s így az átkelés lehetet-
lennek látszott. Már arra gondoltam, hogy dereglyét
építtetek s erre tömérdek fát össze is gyűjtöttünk,
mikor a tó végre mégis annyira befagyott, hogy a
málhát, a ladikból rögtönzött szánkón átszállíthattuk,
s a tevék is a jégre léphettek, miután arra 28 zsák
homokot hintettünk. A jakcsordát a tibetiek a szik-
lákon keresztül hajtották. Merész vállalkozás volt a
43 fok alatt dűlő sima palarétegeken átkelni, de a jak
rendkívül biztosan jár s még ha ki is csúszik, sohasem
veszíti lába alól a talajt. E veszedelmes helyen való
átkelésünk több napot vett igénybe; már csak tíz
tevénk maradt, s egyetlen lovam is már nagyon
gyönge volt.

December 6-ikán érkeztünk a Có-ngombo uyugoti
végéhez, hol a tó édes vize a rövid Adsi-conjak
folyón át a sósvizű Panggong-có tóba ömlik. Ez a
tó is majdnem akkora, mint a Co-ngoinbo, de nála
szélesebb és mélyebb. Mint Tibet többi tava, ez is
kiszáradóban van, legnagyobb parti terrasza 54 mé-
terrel fekszik magasabban a tó mai felszínénél. A part
ugyanolyan mint a Co-ngombóé; ugyanaz a hosszanti
völgy, melyben hetek óta utazunk s a magasság is
alig kisebb, mint azelőtt. -A hegyláncok hegyfokok-
kal végződnek, melyek a tóba belenyúlnak, apró
félholdalaku vagy háromszögű öblöket képezve. A tó
vize sehol sincs befagyva, a mi a '25 fokos hideg
mellett csak a fenekén fakadó meleg forrásoktól ered-
het. A tó erősen háborog s a partjaira fröccsenő
víz a hideg sziklákon rögtön megfagy.

A tó éjszaki partján haladtunk tovább. A jakok
hajtsára LOPPSZEN, hajlandónak nyilatkozott, bogy
addig elkísér, amíg Ladakbó\ segítséget kapunk,
-amit néhány nappal előbb útnak indított küldöncünk

Ázsia szívében. Ií. 18
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által kértünk. Ideje is volt, liogy segítséget kapjunk;
rizs-, liszt- és talkán-készeleteink teljesen elfogytak s
már néhány nap óta csak húsból éltünk.

December 11-én szép idő és szélcsönd lévén,
megbíztam két legjobb cctengerészemeb, CsERNöFFOt
és ÖRDEKet, hogy ladikomban a Panggong-có tavon
átkeljenek s több helyütt a mélységet mérjék; egy
napra való eleséget is vittek magukkal. Mi magunk
a tó partján folytattuk utunkat. A tóba benyúló

Szánként szolgáló ladikunk a Có-ngomho jegén.

gerinceken való átkelés sok helyen bajjal járt; a
tevék részére helyenként utat kellett törni, egy alka-
lommal pedig oly keskeny volt a parti terrasz, hogy
csak a juhok mehettek rajta végig, míg a tevéknek
a vízbe kellett menniök, mely itt szerencsére igen
sekély volt.

Mikor este tanyát ütöttünk, kiderült, hogy a tevék
visszaszöktek, de a keskeny parti terraszon nem tudr
tak átkelni s nem emlékezvén vissza arra, hogy itt
a vízben mentek volt, ott egyszerűen megálltak.
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Úgy látszik a Có-ngombo szép legelőjére vágyód-
tak. Visszahajtottuk a tevéket tanyánkhoz s ott jól
megkötöztük.

Másnap csak rövid utat tettünk, de ez a legnehe-
zebb volt, mely a végtelen ikertó partján ránk mérve
volt. Dél felé nyúló hatalmas sziklagerinc ugyanis
függőleges falakkal szakad meg a tó felé, úgy hogy
a part mentén semmiféle átjárás nincs; a gerincen
ál vezet ugyan csapás, de ezen a karavánok nem
mehetnek. SAGDUR kikutatta a gerincet s azt irtóza-
tosnak, de talán járhatónak találta. Ajak-karaván nagy
biztossággal fel is mászott; mikor felért, tizenöt jak-
ról leszedték a málhát s ezek átszállították ládáimat,
sátrainkat s minden egyéb holminkat. Ezalatt ásók-
kal és feszítőrudakkal kanyargó ösvényt vágtunk a
sziklába s ezeken a tevéket egyenként lassan fel-
vezettük és toltuk ; ez a művelet órákig tartott, bár
az egész magasság kétszáz métert sem tett. A gerinc-
ről felséges kilátás nyilt az egész Panggong-córa és
a délen emelkedő hatalmas havasokra, melyeken túl
az Indus forrásvidéke elterül. De mi egy perccel
sem maradtunk a gerincen tovább, mint ameddig
okvetlenül kellett, mert a jéghideg fagyasztó vihar
majdnem lesöpört onnan. Lefelé siettünk tehát abban
a reményben, hogy a szél ellen oltalmat fogunk
találni, de csalódtunk. És milyen leereszkedés volt
ez ! Néha kúsznom és kezeimmel a sziklákba kellett
kapaszkodnom, hogy a mélységbe ne zuhanjak. TURDU
bej két tevével előrement. Nemsokára találkoztam vele,
amint kétségbeesetten visszafordult. Végre hosszú
keresés után mégis találtunk olyan helyet, ahol utat
vághattunk. De ez sok időt igényelt s ma már be
sem fejezhettük. Már alkonyodott s TURDU bejnek
néhány emberrel együtt a tevéknél kellett maradnia,

18*
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a hegy fél magasságában. A tanyán azonban minden
rendben volt s reggel a tevék is szerencsésen leju-
tottak.

És most folytattuk utunkat a végtelennek látszó
part mentén. A jakok messze elől jártak, mert fűre
vágyódtak. Tengerészeink nem térhettek vissza par-
tunkra, de messzelátónkkal láttuk őket s nem kellett
miattuk aggódnunk. Szerdze nevű tanyahelyen, mely
Tibet, és Kasmír halárán van, nagy és kellemes meg-
lepetés várt reánk. Itt találtuk a Ladákból kért segítő
karavánt, melyet Vezir- Vezaral, a kasmiri maharadsa
ladaki helytartója elénk küldött. Ez a karaván először
a tó déli partján ment, de mivel ott nem akadt ránk,
a másikra tért át. Helyzetünk most egy csapásra
megváltozott; 12 ló és 30 jak állott rendelkezésünkre,
juh, rizs, liszt, aszalt gyümölcs, tej, cukor, állataink
részére árpa bőven volt; mi egyebet kívánhattunk
még? Vége volt tehát nélkülözéseinknek s hosszú
szenvedéseinknek ; ez a segítség olyan volt, mintha
meleg fuvallat szállna felénk Indiából, olyan, mint
üdvözlet vendégszerető vidékről, mint az édes haza
ölelése.

Ennek a karavánnak vezére két ladaki férfi volt:
ANMAR Dsu, ki folyékonyán beszélt perzsául s akivel
tehát jól társaloghattam, és GULANG HÍRAMAN, klasszi-
kus ember, csupa jóság és kedély; a többiek is
Ladákból valók voltak s csak egy hindu volt .közöt-
tük. Elbocsátottam tehát az utolsó tibetieket, kifizet-
tem bérüket s mindenféle ócskaságot (lábast, csészét,
kannát s ruhát) ajándékoztam nekik, sőt még revol-
vert is. Nem minden bánat nélkül váltam el tőlük,
mert kitűnő szolgálatot tettek nekem, becsületes és
barátságos emberek voltak, kik sokat fáradoztak éret-
tünk. Tehát búcsút mondtunk Tibetnek; sok nél- ' I I I I I V M A N . A L A I I A K 1 I I F . I . V T A H T KTETE,' K Í S R E T V E
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külözésünk emlékei elmosódnak s csak a kellemes
események maradnak meg emlékezetünkben.

A kisegítő karaván vezetői azzal leptek meg,
hogy egy-egy ezüstrupiát ajándékoztak nekem. Bár
nevetségesnek találtam a dolgot, mégis megértettem
a jó szándékot s eltettem azzal a szándékkal, hogy
majd kamatostul visszaadom nekik.

Egy forrás mellett ütöttünk tanyát, mely közvet-
lenül a földből fakadt s hat fok hideg mellett 16 fokú
vizet adott; a víz gőzölgött s melegnek látszott. Ezer
meg ezer kérdést intéztem a ladakiakhoz s csak késő
éjjel kerültem az ágyba. Egy kiugró sziklacsúcson
nagy tüzet raktunk CSERNOFF részére, ki másnap sze-
rencsésen meg is érkezett, miután a tó legnagyobb
mélységét 47.5 méterben állapította meg. Le híg még
nyolc napi utunk volt ; küldöncöt szalasztottam oda,
ki leveleket vitt.

Éjjel eltűnt Jolldas, ősi kutyám, mely sátramban
mindig velem volt. A két tó közötti sátortanyán egy
nősténykutyával barátságot kötött s úgy látszik ezt
többre becsülte mint szeretetemel, melylyel harmad-
fél éven át elhalmoztam. Látták őrült sebességgel
kelet felé szaladni, de hogy elkerülte-e az e lhul lot t
tevéink körül kullogó farkasokat, azt sohasem tud-
hattam meg. Hiányát még soká éreztem, de embe-
reim megvetették, mert gyáva és hálátlan állatnak
tartották.

Másnap még egy tevénk elhullott, úgy hogy már.
csak kilenc maradt meg. Elhagytuk a gyönyörű
Panyyong-có tavat s egy csak húsz méter magas
vízválasztón átkelve az Indus folyó víz területére
jutottunk. Harmadfél évig jártunk lefolyás nélküli
vidékeken, most végre olyan vidékre jutottunk,
ahonnan a víz a tengerbe indul. Jóleső érzés volt,
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hogy lassanként eltávolodunk a föld legmagasabb
hegyvidékétől.

Az említett vízválasztó azért is érdekes, mivel a
Panggong-có régi szírilőit 54 méterrel mostani víz-
felülete felett észleltük; a tónak tehát régente az
Indus felé volt a lefolyása, de klimatikai okok miatt
e vízterületről lefűződött, vize sóssá vált s édesvizi
molluskái kipusztultak.

December 17-én búcsút vettem a karavántól, hogy

Tikkszci lámák perjelükkel.

előre siessek Lehbe. Még pokoli sötétség volt, mikor
felkeltünk, de a virgonc ladaki lovak már nyergeive
voltak. ANMAH Dsu, CSERNOFF és CSERDON kíséreté-
ben indultam el, podgyászomat három ló hordta,
melyet néhány gyalogos hajtott. Gyors tempóban
haladtunk, mert naponként 40 kilométert kellelt ten-
nünk, hogy négy nap alatt Lehbe érjünk, ahonnan
még Karácsony estéjére táviratot akartam hazámba
küldeni. Mily különös volt, mikor Drngub-ban megint
házban háltunk s midőn az 5386 méter magas Csctng-lct
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hágón átkelve, megint lakott községeket és művelt
földeket találtunk mindenfelé. Kozákjaim a csodálat
bizonyos nemével tekintettek rám, mivel az utat ide
megtaláltam s a bennszülöttek, kiknek létezéséről sem
volt eddig tudomásuk, olyan barátságosan fogadtak.
Mindig mélyebbre és mélyebbre szálltunk, sűrűbb
levegőbe és enyhébb hőmérséklet alá. Nemsokára
eljutottunk az Indus mellé, mely mély, kanyargó
völgyben folyik, partján óriási kőépítmények, tele-
vésve az ismert «0m mani padme hűm)) mondással;
egy ilyen építmény 9 méter széles, 3 méter magas
és 416 méter hosszú volt; mily hiába való munka,
amelyet őrült emberek végeztek! A sok «mcmn>-ból,
ha összeraknék, egész kis khinai fal kerülne ki.

Itt találkoztam MIRZA MtfHÁMMEDdél, a lehi teszil-
dár (bennszülött kerületi főnök) /linójával (titkárá-
val). Igen előzékeny, kellemes ember volt, ki folyé-
konyán beszélt perzsául s utóbb megbecsülhetetlen
szolgálatokat tett nekem. Megszálltunk Tihksze falu-
ban, ahol a lámakolostort is meglátogattam, mely-
nek terraszáról festői kilátás nyílt a gigantikus Indus-
völgyre.Oy

Útközben három küldönccel találkoztam, kiknek
egyike a Szialkulbau lakó kasmiri angol rezidens-
től a következő táviratot hozta: «Warmest congra-
tulations ön safe arrival, message sent tó His Excel-
lency Viceroy, trust arrangements mádé satisfactory*
(((Érkezéséhez a legmelegebben gratulálok ; Ő kegyel-
mességének, az Alkirálynak értesítést küldtem: re-
ménylem, hogy intézkedéseim kielégítők))).

Attól a pillanattól kezdve, melyen brit területre
léptem, nap nap után elhalmoztak vendégszeretettel
és előzékenységgel. Midőn december 20-án fáradtan
és porosán Lehbe, Ladáknak 4000 lakóval biró fő-
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városába érkeztünk, JETTUMAL, a íeszildár elém sie-
tett ; folyékonyán angolul beszélő, előkelő külsejű
férfiú volt, fehér turbánjától eltekintve egészen euró-
pai ruhában. Üdvözölt a Maharadsa területén s át-
adta VEZIR VEZARAT udvarias táviratát. Először a
dak-hungalowbai, a lehi angolok előkelő szállodájába
lovagoltunk, de mégis szivesebben szálltam meg
MIRZA MUIIAMMED házában, melyben a kozákok is
szobákat kaptak s a karaván részére tágas udvar

A Ukkazel kolostor ud

állott rendelkezésemre. Kitűnő s/.oba várt itt rám s
ide hozta J E T T C M A I . hatalmas postámat is. Tizenegy
hónap óta nem kaptam Európából semmi hírt s nem
tudtam, mi újság van odahaza; képzelhető fel iát,
mily nyugtalansággal bontottam fel leveleimet. Elő-
ször a legújabb leveleket olvastam cl, s csak midőn
ezekből megtudtam, hogy enyéim mind életben van-
nak és egészségesek, olvastam el a többi levele-
ket időrendben és nyugalommal. Lefeküdtem szép
ágyamba s egész éjjelen át olvastam. Midőn 21-ikéii
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pihenni tértein, a Nap már magasan állott. Mély
részvéttel töltött el NORDENSKIÖLD halálának híre; azt is
csak most tudtam meg', hogy VIKTÓRIA királyné már
egy évvel ezelőtt

Első dolgom
CURZON lordnak,
táviratot

meg,
meghalt.
az volt, hogy OSZKÁR királynak,
India alkirályának és szüleimnek
A válaszok épen karácsony estéjén

érkeztek meg. A svéd király távirata így • szólt:
«Nagyon köszönöm táviratát és érdekes leveleit!
Szívből örülök, hogy szerencsésen bril területre ér-
kezett és reménylem, hogy nemsokára hazatér. Én
és enyéim jó egészségnek örvendünk. Szívből üdvözli
OSZKÁR király.»

Csarfc/íTcból via Kasgár CURZON lordnak írtam s
arra kértein, engedné meg, hogy Lc/íbe érkezve, ;!000
rupiányi kölcsönt vehessek fel; ez az összeg itt már
készen várt. Ttt találtam egyúttal az alkirály levelét,
melyben meghívott, hogy látogassam meg Kalkullá-
ban. Válaszomra az alkirály táviratban üdvözölt, s
örömének adott kifejezést, hogy látni fog. Eltökéltem
lehat, hogy meglátogatom CUUZON lordot, k i t már
löbb év óta ismertem s ki 1897. évi december hóban
a londoni Royal Geographical Societyben tartott elő-
adásomon is jelen vol l . De mivel 400 kilométernyi
lovaglásról volt szó Szrinagárbs., Kasmír fővárosába;
tíz napi pihenőt tartottam, mielőtt a meseföld nyári
hőségébe elindultam. A napok gyorsan teltek s én
a lehi hittéritők körében nagyon kellemes időt töl-
töttem ; velük ünnepeltem karácsony estéjét is s bár
l'uRRACii hittérítő beszédéből, melyet ládáid nyelven
mondott, nem értettem egy szót sem, mégis ritkán
halott meg isteni tisztelet annyira, mint ezen ünnepi
ruhába öltözött bennszülöttek karácsonyi ünnepe. De
végtelen sok okom is volt, hogy hálás legyek, miután



282

minden viszontagságnak vége volt s ismét európaiak
között voltam.

Karácsony első ünnepén megérkezett karavánom.
Az utolsó kilenc teve szerencsésen átkelt a Csang-la
hágón. Most pihenhettek s jóllakhattak friss, illatos
lóherével s úgy akartuk őket ápolni, mintha gyer-
mekeink volnának. Mikor a város zajos utcáin át-
vonultak, aggódva tekintettek maguk körül, de csen-
des udvarukon csakhamar megszoktak s szemük ra-
gyogott, midőn a dús alom illatát megérezték.

A jövőre nézve a következő tervet csináltam.
Indiai utam alatt karavánom pihenhetett; erre ele-
gendő volt három muzulmán, ezért a többieket, kik
a Kara-korúm hegységen és Jarkentcn át haza akartak
térni, egy jarkenti ember vezetése mellett dúsan meg-
ajándékozva elbocsátottam. Elvált tehát tőlem MOLLÁH
SAH, HAMRB KUL, TURDU A HUN, Rozi MOLLÁH, Li-
LOJE, ALMÁSZ, ISZLÁM, AHMED és ÖRDEK ; SZIRKIN!,, ki
családja után vágyódott, szintén elbocsátottam, de
mikor december 29-ikén búcsút véve, megköszöntem
sok évi szolgálatát, mégis sírva fakadt, mert a hosszú
idő alatt nagyon összeszoktunk,

Lehben visszamaradó karavánom főnökévé GSEH-
NOFFOt neveztem ki, GsEHDONra bíztam a meteorológiai
megfigyeléseket, TURDU bej, KUCSUK és KHODAI KULLU,
a muzulmánok legjobbjai, tevéimet, öszvéreimet s
egyetlen vén paripámat gondozták. A hittéritők is
megigérték, hogy embereimről gondoskodni fognak.
A láma, ki szintén ott maradt, csakhamar bizalmas
barátságba lépett RIBBACH hittérítővel, ki a liatal pap
iránt nagyon érdeklődött. SAGDURt az alkirály engedel-
mével Indiába vittem. Nagyon kívántam tanúja lenni
annak, hogy derék kozákom miként fog megbámulni
mindent, amit abban a mesés országban látni fog.

TIZENNYOLCADIK FEJEZET.

Látogatás Indiában.

Kis, virgonc ládák ló lickándozolt ajtóm
előtt 1902. évi január hó t-én. Én és SAGDUR
ültünk kettőre, a másik kettő hordta podgyá-

szunkat; gyalogosok hajtották a lovakat. MIHZA Mu-
HAMMED a teszildár megbízásából szintén elkísért. Mily
csodálatos és bizonytalan az élet, de mennyivel rej-
télyesebb a halál ! Nem volt alkalmam, hogy JETTUMAL
teszildárnak gondoskodásáért köszönetet mondjak,
mert mikor Lehbe visszatértem, a teszildár már halva
volt és elégetve s hamvait a Gcmyes szent habja iba
szórták!

Szrinagárig, a Maharadsa fővárosáig és nyári
székhelyéig 400 kilométernyi utunk volt, melyet tizen-
egy nap alatt tettünk meg. Először Niemóba lova-
ooltunk azután Szaszpa.lT3.ak alma- és barackfában
Ö '

o-azdag kertjein és mezőin keresztül haladtunk. Az
Indus 500 méter magas, hatalmas terraszok közzé
van szorítva, az út a folyó jobb partján halad s sze-
münk elé valóban gyönyörű képek tárulnak. Később
elhagytuk az Indus völgyét s kél magasabb hágón
átkelve Mullbeh faluba értünk. Késő éjjel volt, mikor
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ideérkeztünk s bevonulásunk nagyon fantasztikus
volt; a í'áklyahordók hosszú sora haladt előttünk s
lobogó fáklyáik üstökösök módjára szórták a szikrá-
kat mindenfelé, biborfényt árasztva a barackfák lige-
teire.

Karyilbím, ahol igen barátságos teszildárra akad-
tunk, nagy meglepetésemre negyven ünneplőruhába
öltöztetett fiatal leány fogadott. Mindegyik hozott
egy tál eledelt s az a szokásj hogy az idegen min-
den tálat megérint s néhány ezüst annál (aprópénz)
csúsztat reá. Távirat útján értesültem, hogy a Szodsi-la
hágója ezúttal, mivel kevés hó esett, járható ; ötven
kulival indultunk neki, kik a keskeny jeges utat jár-
hatóbbá tették. A Szodsi-la a legnehezebb hágó, melyet
valaha láttam, bár csak 3500 méter magas, s így
2000 méterrel alacsonyabb, mint a tibeti hágók, melye-
ken átkeltünk. Visszahagyva lovainkat, gyalog indul-
tunk neki a 22 foknyi hideg után csikorgó havon.
A ladaki'Ak puha hócipőket kötöttek csizmáinkra, hogy
el ne csússzunk ; az ő nyomaikban haladva jutottunk
fel az igen lapos s majdnem észrevétlenül emelkedő
hágóra. A túlsó oldalon azután az út számtalan szer-
pentinben kanyarodik le a szédítően meredek lejtőn.
It t azután józan és szédüléstől menles fejre van
szükség, — egyetlen ballépés s mi összezúzva le-
zuhannánk a feneketlen mélységbe. A hó a nap mele-
gétől felolvadt s azután újra megfagyott, úgy hogy
veszélyes jeges út keletkezett, melybe a kulik lépcső-
ket vágnak. A Szodsi-la hágó fontos hegyrajzi és
égalji határ Tibel és Kasmír között. Mélyen alat-
tunk látjuk a balíali völgyet s örömmel látjuk a sötét
fenyvest és halljuk titokzatos susogását.

Nem is kísérlem meg, hogy leírjam az elragadó tájé-
kot, melyekenát két napig lovagoltunk: sötétzöld erdők,

•
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festői faluk, tajtékzó folyók, pittoreszk hidak, a háttér-
ben vakító havasok és az egész fölött a türkizkék
égboltozat. Minden leírás, melyet Kasmír szép völ-
gyeiről olvastam, halványnak bizonyult, mikor a
valósággal összehasonlítottam.

Szrinagárban LE MESUHIER kapitány és szeretetre-
méltó neje igazi angolos vendégszeretettel fogadott
s körükben két felejthetetlen szép napot töltöttem.
Január '14-ikén az első tonga (kétkerekű kocsi) indu-
lásra készen állott. Szrinagár ItiOO méter magasság-
ban fekszik ; két kisebb hágón kellett még átkelnünk,
hogy a mélyebb vidékeket s végül India forró síkságát
elérjük. Az út először a /e/um-vőlgyön halad át,
azután a Murru-hágón kel át s végre Raval-pindibe
vezet; az útépítés remeke.

Szinte vad mulatság, az ezer meg ezer kanyaru-
latban épített úton végig száguldani. A kétkerekű
tonga első ülésén én ültem a kocsissal, a hátsón SAG-
DÜR a podgyászszal. A lovakat állomásonként váltják
s az állomások alig vannak félóránál távolabb egy-
mástól. Néhány perccel az állomásra való érkezés
előtt a kocsis kürtjével rövid, kellemes hangzású jelt
ad, s mire az állomásra érünk, már készen vár a friss
lópár, melyet 2—3 perc alatt befognak. Őrült sebes-
séggel vágtatunk előre, s szinte minden pillanatban
katasztrófától tarthatunk. Sohasem tudtam meg, hogy
a lovak megvadulnak-e, avagy a kocsis szándékosan
hajtja oly irtózatos sebességgel; csak annyit láttam,
hogy inkább fékezni kell e tüzes állatokat, mint nógatni.
Amíg Szrinayárló\Baramullátng nyílt mezőkön szágul-
dottunk át, nem volt utunk veszélyes ; de mikor utóbb
a Jelűm-völgy lejtőin kanyarodtunk lefelé, elég alkal-
munk volt szédülésre, ha ugyan arra hajiunk. A lovak
őrült sebességgel röpülnek^ jobb kéz felől függőleges
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fallal szakad meg a hegy s csak félméter magas
korlát választ el a feneketlen mélységtől; előttünk úgy
látszik, mintha az útnak hirtelen vége szakadna, mert
éles szöglet alatt balra kanyarodik. Azt hisszük, csak
őrüli ember lehet, ki a lovak száguldozását ilyen
helyeken nem lassítja meg ; egyenesen belerohanunk
a mélységbe s ha a lovak még át is bírnak a szög-
leten kanyarodni, a kocsi bizonyára felfordul s átrepül
az alacsony korláton. Az utolsó pillanatban azonban
csökken a sebesség, baj nélkül átkanyarodunk a szög-
leten s szinte csodálkozva látjuk, hogy ép bőrrel
kerültük el. Ily helyeken mindig megszólal a kocsis
kürtje, nehogy a túlsó oldalról is ránk rohanjon ily
eszeveszett sebességgel vágtató tonga.

A Murru-hágó közelében sűrű fenyvesek fokozták
az út nagyszerűségét; a hágóról megsejtjük délen a
Pendsab síkságát, mely felé most szédítő sebességgel
rohanunk lefelé, miközben a levegő rétegei mindig
sűrűsödnek s enyhébb szellők mjdogálnak felénk.
Sötét volt már, mikor az utolsó pár ló Raval-pindi
egyenes utczáin végig egyenesen a vasúti állomásra
röpített. Egy óra múlva indult a vonat. Mily különös
volt a vonat éles füttye, miután éveken keresztül a
magány békéjéhez és csöndjéhez voltunk szokva!

Lahorehcn három napot töltöttem — incognito,
mert egész podgyászomban nem volt még egy haris-
nyám sem, melyben emberek előtt megjelenhettem
volna. Tetőtől talpig újra kellett ruházkodnom s egy
csapásra megint tökéletes, bár kissé napsütötte gent-
lemanné vedlettem át! Most már levetettem incpg-
nitómat. Az utolsó estét Pendsab alkormányzójánál,
Sm W. MACKWORTH YOUNc-nél töltöttem.

Mit mondjak Lahore, Dekli, Ágra, Lucknow és
Benaresz városokról? Semmit! Azokra bízom, akik-
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nek e mesésen csudálatos városok tanulmányozására
idejük volt, hogy köteteket írjanak róluk. Vándor-
madár módjára utaztunk rajtuk végig, csak egy-két
napot töltve mindegyikben. Mint a vadkacsa átröpül-
tem a Tads Mahalon, de mégis időt találtam arra,
hogy Sah Dsahan ezen sírmecsetjét a legszebb mű-
emlékként bámuljam és csodáljam, melyet valaha
látnom engedtetett. Mindaz, amit Konstantinápoly-
ban, Iszpahanban, Mesédben, Szamarkandban láttam,
eltörpül és elhalványodik ehhez képest. Fehér már-
ványból faragott nyári álom ez, megkövesedett felhők
délibábja! És Benares! Soha el nem felejtem a ra-
kodópartjai és lépcsői mellett tett csónakútjaimat,
azon lépcsők mellett, ahol a nap (elkeltekor ezer
meg ezer zarándok száll a szent folyóba, hogy egész-
ségét és erejét visszanyerje, sohasem felejtem el a
brahminokat, kik a folyónak áldoznak s itt imáikat
végzik, az aggastyánokat, kik ide utaznak, hogy a
(lángész partjain haljanak meg. A Gangeszcn hold-
világ mellett tett csónakútnak nincsen párja ; Benaresz
mesevilágának számtalan fantáziája és álma ébred fel
az idegen előtt az éjszaka csendjében.

SAcinumiak napról-napra fokozódó csodálkozásá-
ban nagy örömöm tellett. A szibiriai burját kozák-
nak minden roppantul imponálhat, a mit a nagy Mogul
ősi székhelyén, pálmák alatt, pagodákban s a tarka
bazárokban meglát. Minden felől kérdezősködött,
amit látott, közölte velem gondolatait és észleléseit
s nem találl szavakat csudálkozásának kifejezésére.
Midőn Lucknowban elefántmenettel találkoztunk, saját
szemének sem akart hinni s azt kérdezte, hogy
ezek a szörnyetegek valóban eleven állatok-e s nem
valami különös módon szerkesztett gőzmozdonyok-e?
Hogy meggyőzzem, megállíttattam egy állatot, majd a
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bazárból cukornádat hozattam s etettem az állatot.
Midőn az ormányával először letisztította a nádat s
a kevésbbé Ízletes részeket letörte, majd a többit
művészies eleganciával megette, SAGDUR belátta, hogy
az elefánt valóban eleven állat.

Január 2o-ikén kora hajnalban érkeztem Kalkul-
tóba, ahol az alkirály fogata négy udvari lakájjal (mind-
egyik aranyozott vörös egyenruhában s magas fehér
turbánnal fején) a pályaudvaron reám várt; egy másik
kocsi SAGDURÍ s a podgyászt szállította be. Egyenesen
a ccGovernment Housovba hajtattunk, ahol lakásom
már ki volt jelölve. Sohasem laktam oly előkelő
módon, mint Kelet-India alkirályának palotájában.
Fejedelmi pompa és fény környékezett mindenütt.

Az alkirály Barrakpore kastélyban, két órányira
a várostól fogadott. A kegyelmes úr feleségével és
két bájos leánykájával együtt a pompás park hű-
vösségében várt reám s oly szeretetreméltó volt,
ahogy régi jó barátot üdvözölnek ; bemutatott nejé-
nek, a legszebb és legszimpatikusabb hölgynek, kit
valaha láttam. A lunchnél habzó pezsgő mellett sze-
rencsét kívánt utazásom befejezéséhez és sikereihez.
Mintán néhány óráig földrajzi kérdésekről beszélget-
tünk, Lady CURZON sétakocsizásra szólított fel s
szeretetreméltó háziasszonyom a gyeplőt épp oly
kecsesen kezelte, mint amilyen biztossággal.

Az a tíz nap, melyet Lord és Lady CURZON há-
zában töltöttem, életem legszebb és legkedvesebb
emlékei közé tartozik. Nemcsak elhalmoztak a barát-
ság és vendégszeretet tömérdek jelével, de az alkirály-
ban egyúttal Ázsia földrajzának egyik legkitűnőbb
ismerőjét fedeztem fel, ki utazásomat a szakértő ér-
deklődésével kísérte.

Európában alig tudják elképzelni, mii jelent az,
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India alkirályának lenni, kinek majdnem szuverén
hatalma van háromszáz millió ember felett, tehát
majdnem annyi felett, amennyi Európa valamennyi
fejedelmének együttvéve hódol. Különös, fényes állás
ez s mi csudáljuk azt a birodalmat, mely fiainak alkal-
mat adhat arra, hogy ilyen állásokra törekedjenek.

Lord CURZON érzi
a reá nehezedő felelős-
séget és hivatását mély
komolysággal fogja fel,
egész idejét s minden
erejét ennek szenteli.
Nem ismer pihenőt,
szinte oda van szö-
gezve íróasztalához s
csak étkezés idején
tart kis munkaszüne-
tet. Sportra és hiú mu-
latságra nincs ideje, —
midőn egy ízben együtt * ; 5

látogattuk meg a szin-í
házat, ahol őt a nem-
zeti himnusszal fogad-
ták, még az első fel-
vonás vége előtt eltűnt,
hogy dolgozószobájába térjen vissza. Egy ízben együtt
átnéztük összes térkép-lapjaimat, legalább százat, me-
lyet Ladákból magammal hoztam ; az alkirály minden
egyes lapot külön szemügyre vett s ítélete reám nézve
nagyon hízelgő és kedvező volt.

Ünnepségekben, lakomákban nem volt hiány;
nagyobb ellentét alig képzelhető, mint amin én ke-
resztülmentem. Alig hogy kikerültem a tibetiek pisz-
kos, füstös sátraiból s már is gyönyörködhettem az

Ladalii fiatal nő.

Ázsia s/ívéhen. II.
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angol szalonok előkelő életéhen ; a tibetiek úgy bán-
tak velem, mint valami gyanús s veszedelmes
egyénnel, Indiában pedig majdnem belefúltam a
vendégszeretetbe; ahányszor valamely helyet elhagy-
tam, barátságos karokból kellett magamat kiszakíta-
nom, hogy másutt megint tárt karokkal fogadjanak.
Mindenütt otthonos voltam s mindenki meg akart
velem ismerkedni; Hívtak Dardsilingbe, Cejlonba,
Mysore-ba, Pesavarba, kasgari régi barátomhoz,
YOUNGHUSBANÜ őrnagyhoz stb. Csak néhány meg-
hívást fogadhattam el, mert vissza kellett mennem
Le/ibe, azonkivül derék kozákom, SAGDUR is megbe-
tegedett lázban s bár az alkirály háziorvosa, FENN
őrnagy maga kezelte, az egész idő alatt betegen
feküdt, így tehát csak Secundrabadba mentem (Hyde-
rabad mellett), ahol Mc SWINEY őrnagyot, kit az 1895. évi
pamiri határbizottság óta ismertem, látogattam meg,
továbbá Bombayba, ahol Lord NORTHCOTE kormányzó
vendége voltam. Itt a Malabar Pomtoak mélyen a
tengerbe benyúló végső csúcsán laktam, körülvéve a
tengertől, mintha hajón lettem volna. Láttam a
póstagőzösöket ablakom előtt elvonulni, melyek egye-
nesen Európába mentek, míg nekem újra be kellett
hatolnom nyugoti Tibetbe, hogy gyűjteményeimet
biztonságba hozva, a hosszú szárazföldi úton Szent-
Péterváron át térjek hazámba vissza!

Raval-pindibe visszatértemben még két helyen
állapodtam meg, Dsazpurbam- ahonnan a maharadsa
elefántján pompás kirándulást tettem Amber romjaihoz,
és KartarpurbBin, ahol a kapurtalai maharadsa vendége
voltam. Raval-pindiben találkoztam ismét SAGDuiu-al,
kinek az orvosok azt ajánlották, hogy minél hamarább
keresse fel a hegyvidéket; de SAGDUR még oly gyenge
volt, hogy az utazást nem kockáztathatta meg s így be
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kellett várnom felgyógyulását. Végtelenül sajnáltam,
hogy Raval-pindiben nem találkozhattam dr. STEIN
AuRÉüal, a magyar születésű, de indiai szolgálatban álló
kutatóval, ki csak az imént lért vissza Keleti Turkesz-
tánban tett sikeres utazásáról, de ezúttal rendes lakó-
helyéről - Raval-pindiről — véletlenül távol volt.

Szrinagárba visszatérve, nagyon kellemesen érin-
tett az a hír, melyet atyám közölt velem, hogy
«Ázs ia sivatagjain'keresztüt» című munkám magyar
nyelven is megjelent;* Lóc/n LAJOS tanár úrnak
meg is köszöntem szíves közreműködését.

Március 6-ikán indultunk Leh felé. De már útköz-
ben értesültem távirat útján, hogy a Szodsi-la hágó
a nagy hó miatt járhatatlan. Nekem azonban minden
áron át kellett kelnem a hágón, de ezúttal nem hasz-
nálhattuk a nyári utat, hanem a mély szoroson kellett
átvergődnünk, ami négy teljes napot vett igénybe,
miközben folyton abban a veszélyben voltunk, hogy
leszakadó lavinák mindenestől eltemetnek. Kargilban
a nagy havazás miatt napokig időzvén, csak már-
cius 25-ikén érkeztünk Lehbe, ahol SZIRKIN és ÖRDEK
kivételével összes embereimet megtaláltam, mert a
nagy havazás miatt mind visszatértek volt oda.

Csak néhány napig akartam itt pihenni, de SAGDUR
betegsége annyira súlyosbodott, hogy nem hagyhat-
tam el. Néhány napig már menthetetlennek tartottam
szegény kozákomat, de végre mégis veszélyen kivül
volt s én — bár nélküle — április 5-ikén folytattam
utamat, miután meg kellett Ígérnem, hogy a legköze-
lebbi utazásomra —• amennyire tőlem függ — újra
magammal viszem. Kilenc tevémet Lehben eladtam.

* Hédin Sven : Ázsia sivatagjain keresztül. Átdolgozta dr. Thirring
Gusztáv. (Magyar Földrajzi Társaság könyvtára. I. kötet.)
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Hosszú szárazföldi út előtt álltam, de ez az út
már ismert vidékeken vezetett át s így nincs róla
sok mondani valóm. A Karakorurn hágón (5658 m.)
átkelve, Kargalik és Jarkent érintésével májns 14-ikén
Kasgárhz érkeztem. Itt elbúcsúztam KucsuKtól és
KHODAIÍ KuLLutól, Osban elváltam TÜRDU bejtől és két
kutyámtól (Malenki és Malcsik) s Cserna/'eotíban CSER-
NOFFtól is búcsút vettem. GSERDON és a láma a Kaspi-
tengeren is átkísértek; ők Asztrakhánha mentek, ahol
a láma — miután Lhászáha már nem térhetett vissza —
kalmük kolostorban akart letelepedni, míg CSERDON a
szibiriai vasúton visszatért a Bqjkálon túli hazájába.

Nehezen, könnyek között váltam meg hű embe-
reimtől, kikkel évekig voltam együtt! OSZKÁR király
mind a négy kozákot külön veretű aranyérmekkel
tüntette ki, a cár pedig a Szt. Anna-renddel és 250
rubelnyi díjjal jutalmazta érdemeiket. TURDU bej és
KHALMET AKSZAKÁL arany-, FAISZULLAH pedig ezüst-
érmet kapott a svéd királytól hű szolgálatai elismeré-
séül. A kozákok derekas magaviseletéről a cárnak
személyesen is, KUROPATKIN hadügyminiszternek pedig
írásban tettem jelentést.

Nem írhatom le érzelmeimet, melyeknek hatása
alatt 1902. június 27-ikén Stockholm kikötőjébe be-
hajóztam. Hányszor kérdeztem magamtól útközben,
fogom-e még megpillantani azokat a régi, kedves
sziklákat, melyekhez annyi ifjúkori emlékem fűződik!
Három év és három nap múlt el, mióta szüleimtől és
testvéreimtől búcsút vettem. Mily keserű volt ama
júniusi nap ehhez képest, melyen mindnyájukat jó
egészségben és boldogan viszontláttam. Ugyanazon
a parton vártak reám, amelyen akkor búcsút vettünk
egymástól. Most új nyár pompázott szépségének tel-
jesség,ében s az orgonabokrok most is úgy virágoz-

tak, mint akkor. A hosszú évek, melyek azóta eltel-
tek, most már csak álomnak tetszettek ; úgy látszott
nekem, mintha csak néhány napig lettem volna távol
s minden változatlan maradt.

Már másnap abban a szerencsében részesültem,
hogy OSZKÁR királynak, ki legfőbb pártfogóm volt, sze-
mélyesen jelentést tehettem utazásom eredményeiről.
De legfőbb boldogságom mégis az volt, hogy újra
otthon lehettem. Minél nagyobb kört vonunk a Föld
körül, annál forróbban szeretjük hazánkat, kivált
mikor arra lehetünk büszkék, hogy oly nemzet íiai
vagyunk, melynek története javarészben hőstörténet.
Ha mindenki ezt tartaná szem előtt, szabadságunkat
semmiféle külső veszély nem fenyegethetné. Erőnk
gyarapszik s helyzetünk most sokkal kedvezőbb, mint
aminő a múlt időben bármikor volt. De legfőbb vé-
delmünk hazaszeretetünk. Ezt a szülői házban és az
iskolában kell magunkba vésnünk, de hirdetnünk
kell a templomban s lángra kell lobbantam a kaszár-
nyában ; át kell hatnia az egész népet, erőt és egyet-
értést kell hogy adjon neki s mindenkit arról győz-
zön meg, hogy a haza minden földi érdeknél előbbre
való. Ha mindenki ugyanarra a nagy célra törekszik,
ha az önző érdekek a háttérbe szorulnak, akkor ör-
vendve tekinthetünk egy új, fényes jövő elé.

Aki, miként én, sok földet járt be s látta hogy
más embereknek miként kell élniök, szerencsésnek
tarthatja magát, hogy olyan nemzethez tartozik, mely-
nek oly boldog sorsa van, mint a svédnek.

És ezzel a türelmes olvasótól ezúttal búcsút veszek!
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GYAKRABBAN ELŐFOBDULÓ ÁZSIAI KIFEJEZÉSEK
MAGYARÁZATA.

Akszakál = konzuli ügynök
Ambán = kerületi előljáró
Árba = szekér, kocsi
Arkhari = vad juh
Bughra = hím teve
Burán = homokt'ergeteg
Burkhán = szentkönyv, hal-

vány
Cámba = tibeti étel (főtt

birkahús zsírral és vajjal)
Csapán = köpönyeg
Dsigit = küldönc, posta-

küldönc
Gávó = amulett-tok
.Iámba, khinai pénz turki

neve = 188 korona

Jámen = khinai hivatali
helyiség

Jardang = agyagterrasz
Jurta ~ kirgiz sátor
Karnis = káka, sás
Kara-burán = (fekete) ho-

mokfergeteg
Karaván-basi = a karaván

vezetője
Korié = tibeti imamalom
Kulán = vad szamár
Obo = kőrakás
Pao-taj = khinai mérföldkő
Szazauskl, középázsiai sós-

talajú növény, — Anaba-
sis ammodeiidron

Szór, khinai pénz — 33/4 ko-
rona

Szeráj = szállás, fogadó
Tagár = víztartó
Tálkán = pirított búzaliszt
Teszildár = bennszülött in-

diai kerületi főnök
Tograk = nyárfa
Tonga = indiai kétkerekű

kocsi
Tóra = agyagtorony
Tulum = víztartó, tömlő
Tutek = hegyibetegség
Yámen = khinai hivatali

helyiség
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