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Más az , ha valaki messze útról visszatérve , a

nagy közönségnek beszéli el kalandjait, s más, ha csa-

ládja s rokonai körébe \isszahnzódva, kalandjait s vi-

szontagságait a barátság fesztelen s bizalmas hangján

közli.

Uti-emlékeim e jelen magyar kiadásában csak az

els szerepben lépek fel.

Közép-Ázsia határországainak leirása, valamint

más részletek, melyek a mi irodalmunkban még nagy

hézagot pótolhatnának, nem érdeklik annyira a Njiiga-

tot, mely sokféle ismeretben minket meghaladott. Ezek

ezúttal elmaradtak.

Késbben, ha vándorbotomat valamely nyugalmas

hajlék szögletébe támaszthatom, majd akkor több évi kó-

borlásom történetét a magyar olvasónak egész terjedel-

mében akarom elmondani. Kelet népe vagyunk ugyan,

de fájdalom, legkevesebbet tudunk Keletrl.

Hogy mi lehetett azon vágy, mely a Bosporus bá-

jos partjairól Köz(;p-Azsia rémséges ])usztáira vezetett

:
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lioníitársaiin tloin bizonyosan nem fogják kérdezni.

lii'lR'tnck olyanok, kik incg-íolojtkczve czon ntainra sziik-

sóí^t'lt 10 évi olukésziilotröl , számba sem véve a kiállott

veszélyeket s nélkülözéseket, melyeket elre ismertem,

mindent csak czél nélküli utazási viszketésnek vajjy ka-

landvadászatnak hajlandók tulajdouitani. Sajnálom, hogy

ezeket az ellenkezrl nem egykét nap alatt gyzhe-

tem meg.

Nyelvészeti tanulmányaim ezen utat nnilhatlanul

szükségessé tették, s fáradságomat a szerzett tapaszta-

latokban dúsan látom megjutalmazva.

A szomj s éhhalál, rabság, kínpad, tikkasztó ho-

mokfergeteg és más ezernyi veszély, csak igen csekély

árnak látszanak, ha eszembe jut azon örömteljes remény,

hogy az östört(íuetünk homályát oszlató fáklyához tán

még én is járulhatok egy szerény szikrával. Szerény

ug3'an, de létrehozása nem egy, hanem száz ezer élet-

tel felér.

Meglehet, hogy prózai századunkban az „Antiquam

cxquirite matrem" ilyes felfogása soknak majd nagyon

különösnek tnik fel. Az irány egyoldalúnak látszhatik

ugyan, de bátorkodom figyelmeztetni, hogy a magyar

nyelv és störténet terén tett nyomozások, mint eldeim

fényesen bebizonyították, az általános európai
ismeretekre is kisebb nagyobb eredménynyel lehet-

nek. Vajha minden ilyes kísérletünket siker koronázná

!

Azon idnek mindenesetre be kell következnie,

mikor a méltányos Európa elismeri, hogy hazánk ter-

mészeti fekvése és történeténél fogva. ;i keleti és nyu-
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g-ati világ- közti érintkezésben lényeges szolgálatot tehe-

tünk, és hogy csak azon kar lehet a legbiztosabb közve-

tít a nyugati czivilizatiónak Keletre való átszállításá-

ban, mely Európát a Kelet ellen századokon át védel-

mezte.

A magyar olvasó utazásom kalandjainak ezen le-

írása helyett bizonyosan inkább annak tudományos ered-

ményét óhajtja ismerni. Nyelvészeti tapasztalataim mi-

nségét a Magyar Tudományos Akadémiához még Te-

heránból intézett levelemben már rövideden érintem.

Azoknak részletes kidolgozása éltem egyik feladata, és

már most is legkedvesebb foglalkozásom.

A török-magyar nyelvrokonság kérdése iránt

már kora ifjúságomtól fogva a legnagyobb érdekeltség-

gel s elszeretettel viseltetem, s annak tanulmányozását

s tisztába hozatalát életem feladatává tettem. Lmnár

leghbb vágyam csak az, hogy az eredményeket, me-

lyekhez eddig is e fontos tárgyban jutottam, hazámnak

s a többi tudós világnak minélelbb bemutathassam.

Pesten , deczember hóban 1864.

VÁMBÉM ÁEMIN.
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Én 1832-beii születtem, Magyarországon, Duna-

Szerdahely mezvárosában, mely a Duna legnagyobb

szigeteinek egpkén fekszik. Különös hajlamot érez-

vén nj'elvek tanulmányozására , már kora iíjuságomban

Európa és Ázsia több nyelveivel foglalkoztam. A keleti

és nyugati irodalom tárházai képezték buzgó tanulmá-

nyaim els tárgyait. Késbben a nyelvek egymás közötti

viszonyai keltének bennem érdeket; és igy teljességgel

nem meglep, hogy a „nosce te ipsum"-féle ismeretes

közmondást magamra alkalmazván, figyelmemet min-

denek felett saját anyanj-elvem rokonságaira és erede-

tére forditám.

Ismert dolog, hogy a magyar nyelv az úgynevezett

altáji nyelvcsaládhoz tartozik ; de a finn vagy tatár ág-

hoz-e, ez az a kérdés, mely még eldöntést vár. Ennek

kinyomozása, mely minket magyarokat mind tudományos

mind nemzetiségi szempontból annyira érdekel % volt f
* Hibás ennélfogva az a vélemény, hogy mi magyarok Ázsiában

hátramaradt rokonainkat keressük. Ilyes czél, melynek elérhetése

mind ethnographiai mind nyelvészeti okoknál fugva teljesen lehetet-
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és eklöutó' okíi keleti utazásomnak. Az élö nyelvek gya-

korlati tauiüniányozása által óhajtottam meggyzdni a

magyar és török-tatár nyelvek közötti rokonság tényle-

ges fokáról, mely az elmélet gyönge világánál oly meg-

lepleg tnt fel elttem. Legelször is Konstantiná-

polyija mentem. Több éves lakás török házaknál, és a

török iskolák és könyvtárak gyakori látogatása csakha-

mar törökké, st efendivé alakítanak át. Nyelvészeti

füi'készéseim tovább késztének Kelet felé ; s midn csak-

ugyan eltökélt szándékom ln Közép-Ázsiába utazni, ta-

nácsosnak hivém megtartani az efendi szerepét, és Kele-

tet keleti ember képében látogatni meg.

E megjegyzések meg fogják magyarázni, mi ez élja

volt vándorlásaimnak a Bosporustól Szamarkandig. Föld-

tani és csillagászati vizsgálatok kivtil valának körömön,

st ilyesmi lehetetlenné is vált, miután dervis-jellemet

vettem fel. Figyelmem leginkább a Közép-Ázsiában lakó

népfajokra volt irányozva, s ezek társadalmi és politikai

viszonyainak, jellemének, erkölcseinek és szokásainak

igyekeztem vázlatát adni a következ lapokon, noha ta-

lán a siker nem felelt meg tökéletesen a szándéknak.

Arra törekedtem ugyan, a mennyiben a körülmények és

régibb foglalkozásaim természete megengedek , hogy

semmi földleirási és statistikai tárgy ne kerülje el figyel-

memet; mindamellett azonl)an nyelvészeti fürkészeteim

eredményeit kell utazásom fgyümölcsónek tekintenem.

len, azt, ki utána törekednék, vastag tudatlanság vádjának tenné ki.

Mi nyelvünk etymologiai szerkezetét óhajtjuk ismerni, s ezért vizs-

gáljuk a rokuiinyelveket.
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KzL'kct oliajtuiii ('11, ('R'ttubb elkészület után, ;i tiuloiiiá-

nyos világ elébe terjeszteni. E nyelvnyomozásokat, nem

pedig az e laiiokun feljegyzett tényeket fogom mindig

valódi jutalmául tekinteni oly utazásnak, mely alatt hó-

napokig vándoroltam ide s tova, csupa rongyokkal teste-

men, az életre szükséges táplálék nélkül, s oly veszélyek

kitzt, melyek engemet folyvást kegyetlen, söt kínos ha-

lállal fenyegettek. Szememre lehetne talán vetni, hogy

nagyon is szk körre szorítottam tudományos nyomozá-

saimat ; de mikor bizonyos czélt tüzünk ki magunknak,

nem kell megfelejtkeznünk arról, hogy „non oninia pos-

smnus omnes."

Idegen levén azon téren, melyre engemet ez útle-

írás közrebocsátása vezetett, feladatomat kétszeresen

nehéznek érzem oly országban mint Anglia, hol az iro-

dalom útleírásokban oly gazdag. Szándékom vala egy-

szeren és szépítés nélkül feljegyezni mindent, a mit

láttam s hallottam, mig az els benyomások elevenen

voltak embíkezctemben. A sikerre nézve nagy kétségeim

vannak, s ezért szives elnézést kérek a közönségtl. Az

olvasók és bírálók talán sok hibát fognak találni mun-

kámban, s a gyönge világosságot, melyet talán némely

egyes pontokra derítek, hihetleg csekély jutalomnak

fogják tartani azon szenvedésekért, melyeknek magamat

alá kellé vetnem; de szívesen kérem oh^asóimat s bírá-

lóimat, ne feledjék, hogy én oly földrl térek vissza, hol

a hallgatózás szemtelenségnek tartatik , a kérdezés vé-

teknek, és a jegyezgetés halálos bnnek.

Ennyit utazásom okairól és czéljairól. Könyvem
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elrendezésére nézve, hogy minden félbeszakítást elke-

rüljek, jónak láttam azt két részre osztani : az el-

sben utazásom van leirva Teherántól Szamarkandig és

vissza; a második jegyzeteket tartalmaz Közép-Ázsia

fuldleirási, statistikai, politikai és társadalmi viszonyai-

ról. Remélem, mindkett egyenl érdeket fog- ébreszteni

az olvasóban ; mert mig eg}'fel61 oly utakon jártam , me-

lyeken még európai ember nem hagyott lábnyomot, más-

fell jegyzeteim oly tárgyakra vonatkoznak, melyek alig,

vagy épen még soha sem voltak megérintve azok által,

kik eddig Közép-Ázsiáról irtak. És most legyen szabad

ama sokkal kellemesb kötelességet teljesítnem, misze-

rint meleg köszönetemet fejezhessem ki mindazoknak,

kiknek szives fogadása, midn Londonba érkezem, oly

hathatósan elmozdította e munka megjelenését. Min-

denek eltt legyen szabad megneveznem Sm JusTiN-t és

Lady SnEiL-t. Az ö házukban angol nyiltszivüséget

találtam
,

párosulva keleti vendégszeretettel ; szivessé-

göket soha sem fogom felejteni. Hasonló mértékben

vagyok lekötelezve a földtan Nestorának és a kü'álji

földirati társulat elnökének. Sir Roderick Murchison-

nak ; a nagy keleti nyelvbuvárnak , Viscount Strang-

FORD-nak, és Layard parliamenti tag és al-áUamtitkár

urnák. Közép-Ázsiában áldást osztottam a tapasztalt

szívességért; itt csak szavaim vannak, de ezek szinték

és szivbl fakadnak.

London, september 28-án 1864.

VÁMBÉRY ÁRMIN.
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KÖZÉP-ÁZSIAI

UTAZÁS

L FEJEZET.

TABRISZBÖl TEHERÁXBA, —
• MKGKEKEZÉS TEHERÁNBA S FOGADTATÁS A

TÖRÖK KÖVETSÉGNÉL. PERSA ÉS TÖRÖK ÉLET. EURÓPAI KÖVETSÉ-

GEK S EURÓPAI EGYÉNEK A SAH SZOLGÁLATÁBAN. FERRUKH KHÁN

S A BELGIUMI , POROSZ ÉS OLASZ KÖVETSÉGEK. HERAT ÉS TOVÁBB-

UTAZÁSOM AKADÁLYAI. • KIRÁNDULÁS SIRAZBA.

Je marchais, et mes compagnons flottaient comme dea hranches par

l'effet du scymmeiL — Hugó Victor, Omaiah-ben Aiedz-böl.

Emlékezni fog- rá, a ki július közepén Persiában járt,

mint örült, midn a Tabriszbl Teheránba vezet utat

már háta meg-ett érzé. Az egész út 15, vagy a hogy

veszszük, 1 3 karaván-állomás ; de az ember borzasztóan

elfárad, amint egy megterhelt öszvéren ülve, az áldá-

sos nap sugarai alatt kénytelen e nyomorált, puszta

vidéken, mely egész Persiát jellemzi, lassan végig bak-

tatni. Keser csalódás, ha Persiát elbb Szaadi, Khakani

vagy Hafizból tanulmányoztuk, de még sokkal keserbb,

ha jó ideig a Göthe-féle „West-östlicher Divan", a Hugó

Victor-féle „ Orientales '' , vagy Moore Tamás felséges

VAMBERY UTAZÁSA.
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képeibl szú'tt íibrándvilág-ban riiigattiik magunkat! Dzsi-

lodániiiknak (karává n-vezetu) csak Teherántól két állo-

niásiiyira jutott eszébe, hog-y nap])al helyett éjjel utaz-

zuuk ; (le ennek is meg- volt rósz oldala, mert Persia

hs éjei nagyon elálmositják az embert , az állatok

lassú léptetése mintha bölcsöring-atás volna, s jól meg

kell az embernek fogóznia, só't gyakran tanácsos ma-

gát leküttetnie , nehogy Morpheust követve egyszerre

az éles kövekre hulljon. A keleti, már beleszokva az

örökös kínba, édesen alszik a nyeregben, lovon úgy
mint tevén, öszvéren vagy szamáron, s mindig mosolyra

inditott, ha egy hosszuköntösfí persát egy rövid szamár

hátán végig njiijtózva láttam. Lábai majdnem a föl-

det látszanak érinteni s fejét a jámbor állat nyakára

hajtva, egész nyugalomban átaluszik több állomást. Ak-

kor még a szükség, „a mvészetek anyja" nem taní-

tott meg eléggé, s mig útitársaim legnagyobb része

csendesen alva léptetett mellettem, volt idm a Ker-

vankus és PerAin (fias-t}-ük) útját tanulmányozni ; és

türelmetlenül tekintek mindig azon vidék felé, merre

a Szuheil és Szitare Szubh-n.nk (hajnal-csillag) el
kellé tímnie, a mi a reggel érkezését jelentené, mert

ekkor állomást éilink és kínomnak vége lesz.

Nem csoda tehát, ha 1862. július 13-kán, mint

egy félig megftt hal, közeledtem Persia fvárosához,

^lintegy két angol mértföldnyi távolságra megállapod-

timk, hogy állatainkat egy pataknál megitassuk. Ezáltal

társaim felébredtek és még szemeiket dörzsölve nuitaták

nekem a tlünk északkeletre fekv. Teheránt. Körül-

tekintve, kékes füstöt láttam azon ndéken, mely hosszú

oszlopokban szállt fel, s koronkint egy-egy világító ku-
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pola tnt szemembe. Csak késubb, midún e fátyol las-

sankint eloszlott , részesülhetek azon élvezetben , hogy

a Dar ül Khilafe-t, a hatalom szókét, mint a persák ne-

vezik, eg-ész meztelen nyomorúság-ában láthassam ma-

g-am eltt.

A Dervaze No-n keresztül tartam bevonulásomat, s

bizonyára nem eg-yhamar fogom feledni, mennyi fóradsá-

g-omba került a szamarak, tevék és öszvérek tömeg-én át,

melyek szalmával, árpával, persa s európai árukuteg-ek-

kel megrakva, a kapu bejáratánál borzasztó rendetlen-

ség-ben tolongtak, magamnak utat töruum. Lábaimat a

nyereg-ben magam alá kapva, s a többiekhez hasonlóan

„khaberdar! khaberdar"-t (vigyázz!) kiáltva, sikerült

végre a városba behatolnom. Nem kevesebb bajjal tör-

tem keresztül a bazáron, s valóban örültem, midn végre

minden zúzás, ütés vagy szúrás nélkül a török követ-

ség palotájához értem.

Mi dolgom volt mint magyarnak, kit a Magyar

Akadémia tudományos küldetéssel bizott meg Közép-

Ázsiában, a török követségnél : azt meg fogja érteni a

t. olvasó, ha ezen úti emlékezéseim elszavát elolvasta;

s ha nem olvasta volna, kérem, tegye meg; ámbár sok

ember az elszavakat haszontalan sallangnak tekintve,

nem szokta figyelenn-e méltatni. Hajdar efendit, ki

akkor a portát képviselte a persa udvarnál, s már ily

minségben elbb Pétervárott és Parisban mködött, még

Konstantinápolyból ismertem ; mindazonáltal , hoztam

magammal néhány ajánlólevelet legjobb barátaitól, s a

törökök több izben tapasztalt vendégszeretetében bízva,

meg voltam a jó fogadtatásról gyzdve. A török követ-

ségi palotália tehát azon érzettel léptem, mint leend

1*
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lílkll('l}(Mllll(^ Miiitiiii ;iz urak már Dsizerk'ii — iiyolcz

imi;-()l iiit'ilfoklnyiro Tcliennilól — voltak jajlak-jaikon

(nyári .szállás), csak ruhát váltottaiu, s az áliuatlan éje-

kel kiitótolaüdó, néhány óráig- pihentem; aztán egy a

kirándulásra bérbe vett öszvérre ültem, s két óra mnlva

az efeudik küzt voltam, kik pompás selyemsátor alatt

rám nézve még- pompásabb ebéd elköltésével valának el-

foglalva. A követ ügy, mint a titkárok, a legbarátságo-

sabban fogadtak
;

gyorsan helyet csináltak számomra

az asztalnál s néhány ]]ercz nnílva már javában folyt a

beszélgetés Sztambulról és természeti szépségeirl, a

szultánról és konuáuyáról. Oly jól esik az embernek, ha

Teheránban eszébe jut a Bosporus, s nem csuda, hogy

társalgás közben összehasonlitások történtek a török és

liorsa élet között. Az elsó' benyomásoknak engedve a köl-

tileg híres Irán borzasztó siA'atagnak, Törökország földi

paradicsonmak látszik. A persánál látok udvarias mo-

dort, élénk észt s élczet, melylyel az oszmanli nem bíi', de

ebben találtam szinteséget és becsületességet, melyet a

persánál hiába kerestem. Szép, hogy a persák általában

véve költi érzékkel és régi nemzeti miveltséggel birnak;

de én sokkal szebbnek találom, hogy az oszmanlik mind

szorgalmasabban tanulják az em-ópai nyelveket, s nagy

elszeretetet mutatnak a vegytan, természettan és törté-

nelem iránt.

Kés estig tartott a mulatság. Másnap a többi ott

székel európai köA'etségeknél mutattatám be. Gobineau

m-at, a ft-anczia császár követét egy katlan alakú kert-

ben, kis sátorban találtam, hol a hség roppant nagy

volt, s szinte kedvem jött felkiáltani : ugy kell neki, mit

keres a franczia Persiában? — Mr. Alison már kényelme-
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sebben lakott, a kormánya által Gnlahekben vásárolt kert-

ben; igen barátságos volt irántam, s nem egyszer volt al-

kalmam vendégszeret asztalánál azon kérdés felett gon-

dolkodni: mi oka, hogy az angol követek az okét körülvev

pompa által mindenütt kitnnek társaik közöl ? Az euró-

pai diplomatiai testületen kivül azon idben több franczia

s olasz tisztet is láttam Teheránban, s egy osztrák

genie-tisztet , Gasteiger lovagot, kik nem megvetend

fizetéssel a persa sah szolgálatában álltak. Ezen urak,

úgy haliám, sokat akartak tenni, s a tehetségben nem

is volt hiány, de Persia rendszernélküli kormányzata és

a persák aljas ármánykodásai igen kis körre szoríták

mííködésöket. Ferrukh khán körutat tett volt Európában,

hogy cabinetjeinkkel elhitesse, mennyire szívókon fek-

szik' a persáknak, hogy az államcsoportozatba beléphes-

senek; és mindenütt kérte, segítsék meg t, hogy arra a

csodás hatású elixírre, melyet ci^ilisátiónak nevezünk,

minél gyorsabban szert tehessen. Európai minisztereink

elég jószivüek voltak FeiTukh khánnak, ki hosszú sza-

kállat, hosszú köntöst és magas kalpagot visel, s teljesen

komoly kinézessél bir, minden szavát elhinni. Egész

Európa azt hitte, Persia már em'opaisitni akarja magát;

seregenkint vándoroltak oda a katonatisztek, míívészek

és kézmivesek, st a sah rendkiúüi küldöttje vissza-

kapta minden adott etiquettevisitjét is; ami csak azért

történt, mert Persia koruiánjuak tekintetett, s igy az

ill tiszteletet meg kellett neki adni. A kis Belgium

nem csekély költséggel küldött követet Persiába, hogy

ott kereskedelmi szerzdéseket kössön, a kereskedeluii

viszonyokat tanulmányozza, s isten tudja még mi min-

den szép dolgot vigyen A'éghez. A követ megjíttt. s iilig
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liiszt'iii, lio^y ;iz clsö jcloiitós, niolyet iiiinisteriumánuk

tett, „veiii, vidi, vici"-v('l kezddött A'olna; s iiií^'g- ko-

vésbbá hiszem, hogy kedve volna másodszor is meg*hi-

toiiattii .,hi boHo Terse "-t. Belgiumot Poroszország- kö-

vette. A tudós diplomata, báró Mimitoli, kire e küldetés

bizatott, nem is jött többé \issza. A tudományszomj déli

Persiába vitte, és kt'^t napi járó földre a mennyei Siraz-

tól, — amint a persák nevezik, — a rósz lég- áldozata

lett. Most e városban nyugszik a Bag-i Takht megett,

néhány száz lépésnyire Hafiz és Szaaditól.

Néhány nappal utánnam érkezett meg* az új olasz

királyság- követség-e. Több mint húsz személybl állt,

s eg-y diplomatico-katonai , és eg-y tudományos osztályra

vala felosztva. Czéljai mindig- titok maradtak elttem

;

fog-adtatásáról ug-yan beszélhetnék holmit, de hadd ma-

radjon ez máskorra, most foglalkozzunk inkább az elké-

születekkel utazásunkhoz.

A török követség'nél, jóltevim szives elzékenysége

oly helyzetbe hozott, mely eg-y leend kolduló dervishez

nem igen illett. De a kényelem valóban kellemetlen volt

rám nézve, s tiz napi pihenés után Teheránban hajlandó

lettem volna utamat Meséden és Heraton keresztül

rög-tön folytatni, ha oly akadályok, melyektl már elre

féltem, csakiig-yan be nem következnek. Azon idben

ug-yanis, midn Konstantinápolyból eljöttem, a napi saj-

tól)nn hirét vettem azon háborúnak, melyet Doszt Moham-

mcd khán, veje és elbbi herati hbérese Szultán Ahmed
khán, ellen viselt; mert ez elpártolva tle, a persa sah

souverainitását elismerte. Európai lapjaink, azt hivém,

túlozzák a dolgot, s az eg'ész esemény nem nag-yon ijesz-

tett meg; nem tekintem azt akadálynak s utamra indu-
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lék. Itt Teheránban azonban, csak 32 napi járóföldre a

csatatértl, legnag'yobb sajnálattal haliam, hog-y a há-

ború miatt azon vidékeken a közlekedés meg van sza-

kadva, s hog-y, mióta az ostrom megkezdetett, egyetlen

egy karaván sem, — annál kevésbbé egyes utazó — ér-

kezett meg' Heratból, vag-y ment volna oda. Mag-uk a

persák sem merték életöket s vagyonukat koczkáztatni

;

és még több oka volt félni az európainak , kinek idegen

vonásai azon vad ázsiai tartományokban bizonyosan fel-

tímuének, amint még békés idben is nagy feltnést

okoz megjelenése; most azonban kénniek tartatván, az

afgánok által kétségteleniil megöletnék. A dolog vilá-

gos volt, csakhamar belátám, miszerint ily körülmények

közt utamat rögtön nem folytathatom; s egyszersmiiul

azért, hogy ne épen tél közepén érjek Bokharába , Kö-

zép-Ázsia sivatagjaiba , elhatárzám utamat a következ

márcziusig elhalasztani. Akkor a szép évszak még elt-

tem lesz, s addig a politikai viszályok, melyek most He-

ratot, Közép-Ázsia e kapuját, eltorlaszolják, talán szin-

tén meg fognak sznni.

Szeptember elején hajoltam meg ekép a szükség

parancsai eltt ; s az olvasó képzelheti , nly kellemetlen

lehetett rám nézve öt-hat hónapot töltenem oly ország-

ban, mely csak másodrangú érdekkel l)irt rám nézve, s

melyrl már sokan és jól irtak. Nem, hogy Persiát ta-

nulmányozzam, hanem hogy a jövmre károssá válliató

nyugalmat elkerüljem, hagytam el mint féligmeddig der-

vis, a vendégszeret törököket, Iszpahanou át Sirazba

mentem, s igy legalábl) volt alkalmam a régi iráni cul-

tura annyiszor leirt emh'^keit láthatni.
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II. FEJEZET.

VISSZATÉRÉS TKHKRÁNBA. A SZUNXITÁK, DERVISEK ÉS HADZSIK TÁMO-

GATÁSA A TÖRÖK KÖVETSÉGNÉL. A SZERZ EGY MEKKÁBÓL VISSZATÉR,

TATÁR UADZSIKBÓL ÁLLÓ KARAVÁNNAL ISMERKEDIK MEG. A KÜLÖN-

BÖZ UTAK. SZERZ ELHATÁROZZA A IIADZSIKHOZ CSATLAKOZNI.

HADZSI BILAL. SZERZ BEMUTATTATIK LEEND ÚTITÁRSAINAK. AZ

UTAZÁS A JOMUTOKON S A NAGY PUSZTÁN KERESZTÜL ELHATÁIIOZTATIK,

A párthtisok elvnek tartották, hogy senki idegennek az átjárást föl-

dükön meg nem engedik. Heeren : Handbuch der Álten Geschichte.

Már 1863. évi január közepe táján ismét Teheránban

voltam, török jóltevoim vendégszeret körében. Most ter-

mészetesen máskép állt a dolog a készületekkel, máskép

az elhatározással; meguntam a hiábavaló várakozást s

elszántam magamat, hogy kerüljön bár a legnagyobb

áldozatokba, hozzáfogok tervem létesítéséhez. A követ-

ségnél régi szokás volt az évenkint Bokharából, Khívá-

ból és Khokandból Persián keresztül nagy számmal a

török birodalom felé ntazó hadzsikat és derviseket vala-

mivel segíteni, ami valódi jótétemény e szegény szunnita

koldusokra nézve Persiában, kiknek a siíta persák soha

egy íillért nem adnak. A követségi palotának tehát he-

tenkint megvoltak vendégei a távol Turkesztanból, s ne-

kem mindig nagy örömemre szolgált, ha egy ily rongyos
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Tad tatárt szobámba híhattaiii, ki aztán annyi érdekest

beszélt hazájáról, s kinek társalgása különös becscsel

bírt philologiai stúdiumaimra nézve. Ezen emberek rop-

pantul bánuták irántok tanúsított elzékenység-emet

,

mert czéljaimról persze nem is álmodtak, s a karavausze-

rajban, melyet átvonuláskor érinteni szoktak, csakhamar

azon hír terjedt el, hog:y Hajdar efendi, a szultán követe

nemesszívíí ugyan, de Resid efendi — (saját csekélysé-

gemnek álneve) a dervisekkel testvérekként bánik, s

titokban talán maga is az.

Ilyen hírben állván , nem volt okom csudálkozni,

hogy az átutazó der\isek elbb jöttek hozzám, s csak

aztán mentek a ministerhez, mert ennél gyakran nem

nyerhettek fogadtatást , s csak az én közbenjárásonn-a

kaphatták meg a nekik járó obulust, vagy érhették el

egyéb vágyaikat. így, márczius huszadikán négy hadzsi

jött hozzám azon kéréssel , mutatnáin be ket a sultán

képnseljének , mert panaszt akarnak emelni a persák

eUen, kik Mekkából nsszatértökben Hamadannál meg-

vették rajtuk a Szimni-adót, melynek szedését a szultán

már rég megtiltá, s melyet maga a persa sah sem helye-

sel. * „Nem akarunk pénzt excellentiájától, mondák,

csak azt akarjuk, hogy szunnita földieink ezentúl ne

* A jó tatárok ugyanis azon véleményben vannak, hogy a szul-

tánnak , vallásuk fejének , az egész világ engedelmességgel tartozik.

Az egész szunnita világ szemében az jogos khalifája (utódja) Moham-
mednek , a ki az emanati serife-t , vagyis a nemes hagyományokat

bírja. Ezek pedig 1) mindazon ereklyék, melyek Stambulban a Hir-

kai-Szeadet-épületben riztetnek
, p. o. a próféta köpenye , zászlaja,

szakálla és fogai, melyeket egy ütközetben eUiuUatott ; néhány öl-

tönydarab, koránok s fegyverek, melyek a négy els khalifa tulajdo-

nai voltak ; 2) Mekka, Medina, Jerusálem s az iszlám egyéb búcsiíjáró

helyei.
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fizessenek vámot, mikor a szent helyeket látog-atni jiir-

nak." Ez önzetlen szavak egy keleti ember szájából

feltntek elttem, keményen szeinök közé néztem vad

vendégeinniek , és meg- kell vallanom, hogy elvadultsá-

guk és szegényes öltönyeik daczára valami nemességet

láttam bennök, s els pereztol fogva titkos vonzalmat

éreztem irántok. Jó ideig beszélgettem velk, hogy meg-

tudhassak holmit társaikról, az útról, melyet távol hazá-

joktól Mekkáig megjártak, s az irányról, melyen most

Teheránból kiérve haladni akarnak. Szószólójuk több-

nyire egy, cliinai Tatárországból, mely Kis-Bokharának

is neveztetik, való hadzsi volt, ki rongyait egy új zöld

dsubbe-val (fels posztó ruha) takará be, fején óriási

fehér turbánt viselt, s eleven tüz szemeivel a többieken

g)-akorolt felsóljbséget minden pillanatban kitünteté. Be-

mutatA'án magát, mint az akszui (Akszu chinai Tatáror-

szágnak egy tartománya) vang (ehiuai kormányzó) imám-

ját , ki már másodszor látogatá meg a szent sírt, s

igy kétszeres hadzsi lett, megismertetett egy másik,

hozzá legközelebb üM társával, s tudtomra adá, hogy a

jelenlevk a 24 lelket számláló kis hadzsi-karaván fejei-

nek tekintendk. „Társaságunk, monda a szóló, ifjak és

öregekbl, gazdagok és szegéuyekltl, jámbor emberek és

laikusokból áll, s mégis a legnagyobb egyetértésben

élünk egymással, mert mindnyájan Khokand és Kasgar-

bói valók * vag^imk — és bokharaiak, ezen viperái az

emberiségnek, nincsenek köztünk.'' Közép-Ázsia zbeg
(tatár) törzseinek ellenséges indulata a tadsikok (a persa

slakosság) iránt rég ismeretes volt már elttem ; nem

* Kasganiak neveztetik gyakrau az egész ehiuai Tatárország.
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akartam tehát e tárg-yról tovább kérdezsködni, s inkább

azon tervet tudakoltam, mely szerint vissza való iitjokat

intézni szándékoznak. „Innen hazánkba, mag-yarázák a

tatárok, nég-y út vezet ; az eg-yik Asztrakhanon, Orenbnr-

gon s Bokharán keresztül ; a másik Meséden, Heraton és

Bokharán; a harmadik Meséd, Mérv és Bokharán; a

neg-yedik a turkman sivatag-on , Khíván és Bokharán át.

Az els kett nekünk nagyon drág-a; aztán most a herati

háború is nagy akadály; a két utóiéin út ug-yan nagyon

veszélyes , de mégis ezek közól kell egj-et választanunk,

s eiTe nézve tled is kéiiink tanácsot."

Már egy óra óta beszélgettem velk, nyiltszmisé-

gök megtetszett; s ámbár az idegen faj feltn voinísai,

szegényes ruha, s a fáradságos utak temérdek nyomorai-

tól ezen emberek egészen vad, szinte ijeszt kinézessél

birtak, még sem állhattam ellen azon gondolatnak : nem

volna-e jó, ha e zarándokok társaságában tenném meg
közép-ázsiai utamat '? k , mint bennszülöttek , legjob]>

mentoraim lehetnének, azonkívül Resid efendi dervis-

nek tartanak , mint ilyet láttak a török követségnél, s

nem a legjobb lábon állnak Bokhara val, Közép-Ázsia

ezen egyetlen városával, meljtl magam is féltem, mert

eldeim szerencsétlen sorsa attól félnem megtanított.

Xem hal)oztam azonban sokáig, és közlém velk terve-

met. Tudtam, hogy okaimat fogják kérdezni, s az ol-

vasó képzelheti , hogy e törzsökös keletieknek nem be-

szélhettem tudományos czélokról; k nevetségesnek talál-

ták volna, hogy egy efendit, azaz egy urat, ily abstrakt

czél annyi veszélylyel s fáradsággal daczolásra l)n-jon

;

st talán okot leltek volna benne a gyanúra. A keleti

nem ismeri a tudománvszomjat, s nem is hiszi annak lé-
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tezését; s mintán e közt^p-ázsiai fanatikus inuzuliiiánok

nézeteivel nem akarék ily rideg" ellentétbe jni, hazug--

Siig-hoz kellé folyamodnom, mely társaimnak is hízeleg-

jen és saját czélomat is elsegítse. Azt mondám tehát

nekik, hogy rég át vagyok hatva azon csendes, bár forró

vágjiól, Tnrkesztant, (K(3zép-Ázsia) ezen még egyetlen

székhelyét a meg nem hamisított iszlám erénjuek, meg-

látni, s Khíva, Bokhara és Szamarkand szentéit megláto-

gatni. Ezen gondolat, íblytatám tovább, hozott ide Rum-

ból (Törökország) , már egy év óta várok Persiában, és

hálát adok Istennek, hogy ily útitársakat küld számomra,

kikkel most már íbljiathatom utamat, és elérhetem kit-

zött czélomat.

Bevégezvén beszédemet, a jó tatárok meglepetten

tekintenek egymásra, de csakhamar magukhoz tértek

utazási szándékom feletti bánnatukból s azt mondták,

hogy most már biztosan tudják, amit azeltt csak sej-

tettek, t. i. hogy dervis vagyok, s nagyon örülnek, ha

méltóknak találom ket azon barátságra, hogy oly hosz-

szü és veszélyes utón velk menni akarok. „Mindnyájan

készek vagyunk nem csak barátaiddá, hanem szolgáiddá

is lenni, monda hadzsi Bilal, fentemlített szóvivjök,

csak arra kell figyelmeztetnünk, hogy a turkesztáni utak

nem oly biztosak, mint a persiaiak s törökországiak. A
mi utunkon gyab'an heteken át nem találunk házat, ke-

nyeret, st egy csepp ivóvizet sem : s ebez járul még az.

hogy félnünk kell, noliogy agyonveressimk, elfogassunk

s eladassunk, vagy a homokzivatarok által eltemettes-

sünk. Gondold meg jól efendi, a mit tenni akarsz ! ké-

sbb meg találnád ))ánni. s mi nem akarnók. honT min-

ket okozz szerencsétlenséí»-edért. Azonkivül ne feledd.
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lio^-y földieiiik otthon tapasztalás és nlág-isnieret tekin-

tetében sokkal hátrálj)) állnak nálunknál, s minden ven-

dég-szeretet daczára a távolról jövó' idegent foljion g-ya-

nús szemmel nézik. Aztán . mikép fogsz nsszautazni

egyedül, nálunk nélkül?"

Könnyen felfogható, hogy e szavak nagyon hatot-

tak rám, — de szándékomat meg nem rendíthették. El-

oszlatám barátim aggodalmait, beszéltem nekik régebben

kiáltott fáradalmaki'ól , ellenszenvemrl a földi kényel-

mek, s különösen ezen fi*anczia ruhák iránt, melyeket

ex ofíicio kellett nselnünk. „Ismerem e világ vendégfo-

gadó-jellemét*, mondám, melyben létezésünknek csak né-

hány napjára veszünk szállást, s hamar kiköltözünk

belle, hogy másoknak helyet adjunk; és kaczagom a

mostani muzulmánokat, kik nem csak a holnajiról, ha-

nem tíz éwel elóre is akarnak gondoskodni. Igen ba-

rátim, ngyetek magatokkal, nekem el kell mennem a

tévedésnek e bíínfészkébl, melyet már tökéletesen meg-

untam. "

Ez elég volt ; ellenkezni ugy sem akartak. A der-

\iskaraván fejei rögtön felfogadtak útitársnak, kölcsö-

nösen megöleltük, meíi-csókoltuk egymást, miben persze

nem csekély önlegyuzésre A'olt szükségem, midó'n e min-

den képzelhet illatú ruhák és testekkel oly közeli érint-

kezésbe kellett jönnöm. A dolog tehát már tisztában

volt, csak Hajdar efendit, jóltevmet kellé még megláto-

gatnom, vele szándékomat közölnöm és támogatását, kü-

lönösen ajánlatát a hadzsik eltt kikérnem, kiket ugyan-

ekkor szándékom volt neki bemutatni.

* Miliuiankhanei pendsruzi. azaz : „öt napos vendégfogadód-

nak nevezik a kelet bi)lcsészei e fiUdi világot.
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Tervem eleinte terniészeteseii ellenzésre talált.

Óriiltnek inoiidtak, hog-y oda akarok menni, ahonnan

eldeim közöl mág- eg-y sem tért vissza, s ami több, oly

eiiil)erok társ;isi'ii'"i'iban, kik képesek e^-y fillérért megölni.

A legl)orzasztól)b képeket rajzolták lelkem elé, de belát-

ván, liog-y minden ig-yekezet, tervemtl eltántorítani, si-

keretlen, végre tanácsokat adtak, s iparkodtak amennjire

csak lehet, segíteni rajtam. Hajdar efendi elfog-adá a

hadzsikat, rendbehozta tig-yeiket, elmondá nekik szándé-

komat (ípen oly módon, mint én azt elbeszéltem volt, s

azon megjegyzéssel ajánlott vendégszeretetökbe , hogy

viszontszivességet remélhetnek, mert aki rájuk bízza

mag'iit, efendi, a szultán titoknoka. — Nem voltam jelen

a látogatáson, de haliam, hogy hííséget Ígértek. A t.

olvasó látni fogja, mily becsülettel tárták meg szavukat,

inikép menté meg a nemes török követ pártfogása élete-

met, melyet annyi veszély fenyegetett, s mikép mindig

hadzsitársaim híísége mentett ki rósz helyzetembl. Ké-

sbb haliam, hogy Hajdar efendi társalgásközben, Bo-

kharáról levén szó, kifejezé rosszalását az emir * politi-

kája felett, ami társaimat, kik hasonló nézeten voltak,

nagyon megörvendezteté. Aztán a minden vagyon nél-

külieket tudakolta közölök, s ezeknek mintegy 15 ara-

nyat adott. Nagy segély volt ez oly embereknek, kik

kenyéren s vizén kÍA-ül más kényelmet nem keresnek a

világon.

Elindulásunk nyokzadnapra tüzetett ki. Ezalatt

hadzsi Bilal szorgalmasan meglátogatott ; bemutatá föl-

diéit Akszuból, Jarkend és Kasgarbói, kik jobban hason-

* Emirnek czimezik a bokharai fejedehiiet. Khíva és Kho-
kand uralkodói ,.kliíín" czímet viselnek.
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lítottak borzasztóan eltorzított csavargókhoz, mint jámbor

zarándokokhoz. Különös érdekkel viseltetett azonban fo-

g-adott íia, Abdul Kador, egy 25 éves kamasz iránt, kit

famiiliTsomnak ajánlott. .,Hfí, de ügyetlen íiczkó, szólt

hadzsi Bilal, sokat tanulhat tóled, csak szolgáltasd ma-

gad az úton általa, fog ó neked kenyeret sütni és theát

fú'zni, nagyon jól ért hozzá." Hadzsi Bilal tnlajdonké-

peni szándéka az volt, hogy Abdul Káder nekem necsak

kenyeret süssön, hanem segítsen azt megenni is, mert

még egy másik fogadott íia is volt vele az úton, s a gya-

loglásban kiéhezett két legény nagy teher volt ránézve.

Megigérém, hogy elfogadom az ajánlatot, mi ót nagyon

megörvendezteté. szintén szólva, hadzsi Bilal gyakori

látogatásai gyanút költhettek volna bennem, s könnyen

azon gondolatra jöhettem volna : ez az ember azt hiszi,

hogy jó fogást tett rajtad, s azért ijmrkodik ennjire té-

ged magával nhetni, mert fél, hogy még el találnál ál-

lani szándékodtól. — De nem, nem akartam s nem is

volt szabad gyanakodnom, s hogy határtalan bizalmam-

ról meggyzzem, megmutatám neki azon kevés pénzt,

melyet az útra magannnal fittem, s kértem, mondja el

pontosan, mily alakot s öltönyt, mily modort és szokáso-

kat kell felvennem, hogy társaimhoz a lehetleg hasonló

legyek, s így a szünteleni feltnést elkerülhessem. E ké-

rés neki nagyon megtetszett, s könnyen képzelhet, hogy

a tanitás kissé különös volt. Mindenekeltt tanácslá, bo-

rotA'áltassam le fejemet, mostani európai török ruháimat

cseréljem fel bokharaiakkal, s ágjuemt, fehér ruhát s

minden eféle fényíízési czikket amennjire lehet, ne ngyek

magamiual. Híven követem tanácsait, s az equipirozás

nem sokba kerülvén, hauiar meg voltam vele, és három
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nappal a kitzött határid eltt már készen valék nagy

utamra indulni.

Ezalatt eg-yszer elmentem a karavanszerajba , hol

útitársaim szállva voltak, nekik a látogatást visszaadni.

Két kis cellában laktak, az eg-yikben tizennégyen, a má-

sikban tizen. Az els benyomást, melj^et e nyomoiTal és

szenynyel telt lyukak reám tettek, sohsem fogom feledni.

Kevés birta közölök az utat a maga emberségébl meg-

tenni. nagyol)b részt koldulásra szorultak. Oly foglalko-

zásiban találtam ket, melynek leirásával nem akarok a

t. olvasóban undort gerjeszteni, s melyre késó'bb én is

rákényszerültem. A legszivélyesebben fogadtak, zöld

théát készítettek számomra, s csak pokoli kín közt bir-

tam egy nagy bokharai csészét tele e czukortalan zöldes

vízzel meginni, mire nagykegyesen még egy másodikkal

is megkínáltak, de már eiTe bocsánatot kértem. Itt volt

alkalmam valamennyi útitársammal összeölelkezni, mind-

egyik testvérnek nézett s nevezett, s miután mindenikkel

még külön kenyeret törtem, leültünk egy körbe, véglege-

sen elhatározni az ii'ányt, a mely felé menni fogunk. —
Mint már fennebb említem, két út közi kellett választa-

nunk. Mindkett veszélyes volt, mert azon sivatagon

kellé keresztül mennünk , melyen a tm-kmanok ta-

nyáznak, s a lényeges különbség csak a törzsök különfé-

leségében volt, melyek annak egyik és másik részét

lakták. Az egyik üt, Meséden, Mervén és Bokharán

keresztül a legbiztosabb lett volna, de itt a Tekke-

törzsön , legvadabbján minden turkmanoknak kellett

volna áthatolnimk, kik senkit sem kiméinek, s magát a

prófétát is eladnák rabszolgául, ha kezeikbe esnék. A
másik részen a Jonmt turkinanok, egy becsületes és ven-
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dégszeretö népek laknak, de itt e^y 40 állomásnji siva-

tag terült el, melyen egy csepp ivóvizet sem találni. Ne

hány meg'jeg-yzés után a jonmt törzs között s a nagy

sivatagon, Khíván és Bokliaráu át vezet ntat választot-

tuk. „Jobb az elemek, mint az emberek gonoszságával

megküzdeni," vélték barátaim. ,, Isten kegyelmes, mi az

útját járjuk, s bizonyára nem fog elhagyni." A határo-

zat megerú'sitéseül hadzsi Bilal elmondá az esküt; amíg

beszélt, mindnyájan égnek tartottuk kezeinket, s mikor

elhallgatott, kiki szakállát fogta meg, és hangosan rá-

mondta az áment. Felkeltünk üló'helyeinki'ól, s k fel-

szólitottak, hogy holnapután korán reggel jönnék el,

hogy elindulhassunk. Hazatértem, s e két napon át a

legnagyobb, s a leghevesebb küzdelem volt lelkemben..

Még egy pillantást vetek a fenyeget veszélyekre, s azon

eredményekre, melyek utamból származhatnak. Keresni

akartam okokat, melyek ily merész lépést igazolhatná-

nak ; de szinte mámorban valék, gondolkozásra képtelen.

Hiába figyelmeztettek útitársaim álarczos gazságuki'a, hi-

ába rémítgettek Conolly, Stoddart és Moorcroft szeren-

csétlen sorsával, BloccpieAille nem rég történt esetével,

ki a tm'kmanok kezeibe esett , s kit aztán tizezer ara-

nyon kellett a rabszolgaságból kiváltani. Mindez vé-

letlen volt elttem, s nem birt elrettenteni. Csak egy

aggodalmam volt: lesz-e elég physikai erm, ellenáll-

hatni az elemek AÍszontagságainak, az idegen táplá-

léknak, a fol}ionos szabad ég alatt léteinek silány öltö-

zetben, ágynem nélkül ; s miként fogok béna lábammal,

mely oly könnyen elfáraszt, gyalogolni tudni? — S

csak is ebben áll mind az . ami utamban merényletnek

nevezhet.

VÁMBÉEY UTAZÁSA. 2
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Mi ij7Özött e lelkiharczbau , felesleges einliteneiu.

Indulásom eló'tti este búcsút vevék barátaimtól a török

követségnél. Utazásom titkát csak ketten birták, s mig

az európai gyarmat azt hitte, hogy Mesédbe megyek,

elhagytam Teheránt, hogy Asztrabad és a Kaspi tenger

felé folytassam utamat.
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IIL FEJEZET.

ELINDULÁS TEHERÁNBÓL ÉSZAKKELETI IRÁNYBAN. A KARAVAN TAGJAI.

A SIÍTÁK GYLÖLETE MINDEN HADZSI IKÁNT. MAZENDRAN. —

-

ZIRAB. HEFTEN. TIGRISEK ÉS SAKÁLOK. SZÁRI. - KARATEPE.

Beyond the Caspian's irón gates. — Moore.

Márczius 2 8-kán, jókor reg-g-el meg-jelentem a karaván-

szerajban, mint kitzött gyüllielyen. Barátaim közöl azok,

kik a persa határig- birtak egy öszvért vagy szamarat

bérleni, már felcsizmázva, felsarkantyúzva készen álltak,

a gyaloglók is felvették már csarnkjokat, — a mi igen

czélszerü lábbeli volna gyalogság számára, — és szent

datolyafa-botjaikkal kezökben, türelmetlenül látszottak a

jelt várni az indulásra. Nagy bámulatomra láttam itt,

hogy azon nyomorult ruha, melyet Teheránban viseltek,

városi-, tehát díszöltözetük volt. Ezt kimélendo, mindenki

utiruháját vette föl, mely ezer meg ezer darab rongyból

állt, derékon egy darab kötéllel átkötve. Tegnap koldus-

nak tartam magamat uj ruházatomban; de ma, társaim

között beillettem volna biboros királjiiak. Végre hadzsi

Bilal felemeló kezeit az indulási áldásra, s alig fogta

meg mindenki szakállát, hogy rámondja az áment, a

gyaloglók kirohantak a kapun, hogy minket lovaglókat,

illetleg szamaragolókat megelzzenek. Utitervünk sze-
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riiit Tclicn'iiitúl ('.szakkelotiiek tartva, Szári felé kollott

mennünk, hova nyolcz állomás után reméltünk elérni.

Dsadsenul és Firiizkuh felé fordultunk tehát , Tausan-

Tepét, a király kis vadászkastélyát balra hag-ytuk s egy

óra nmlva azon hegyszorulat bejáratánál voltunk, hon-

nan utíjljára lehet a teheráni síkon végig- tekinteni. Nem
állhattam meg , hogy még egyszer \issza ne forduljak.

A nap már egy lándzsánál magasra volt, a mint a ke-

letiek mondják, és sugarai nemesak Teheránt, hanem

Abdul Azi]u sah kupoláját is beragj'ogták. — Tehe-

ránban ez idiben már a természet is virágzik, s meg

kell vallanom, hogy e város, mely a uuilt évben oda

érkezésemkor oly kellemetlen benyomást tett rám, most

elragíidü szépnek tetszett elttem. E tekintettel isten-

hozzádal mondék a szép e^opai ci^ilisatió legszéls el-

rsének, hogy oda menjek , a hol a vadság s barbárság

szélsségeit fogom találni. Mélyen meg valék hatva, s ne-

hogy társaim észrevegyék megilletdésemet, gyorsan be-

fordítám öszvéremet a hegyszorosba , meljiiek falára már

felirva láttam számomra e setét jelmondatot : Lasciate

ogni speranza!

Társaim ezalatt hangosan elkezdték recitálni a ko-

ránt és telkiueket (hynmusok) énekelni, mint valódi

zarándokokhoz illik. Kekem elnézték, hogy nem vettem

részt e foglalkozásban , mert tudták, hogy a nimik (osz-

mánok) nincsenek oly szigoni vallásosán nevelve, mint

Turkesztán lakói ; de remélték, hogy társaságuk lassan-

ként majd engem is fel fog lelkesítem. Ezalatt lassan

léptetve megyek utánok, s bemutatom ket az olvasónak,

mert igen sokáig fogaink velk utazni, s mert k való-

ban a legbecsületesebb em))erek voltak, kikkel e vidéken
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találkoztam. A karaván tagjai valának: 1) hadzsi Bilal

Akszubül (Chiiiai-Tatárország-), ugyané tartomány chinai

iimziilmán kormányzójának ndvari imamja. Vele voltak

fogadott fiai ; 2) hadzsi Isza, ] G éves ficzkó és 3) had-

zsi Abdul Káder, kit már emliték. A társaságot, iigyszól-

ván , hadzsi Bilal védnöksége alatt képezték továbbá 4)

hadzsi Juszuf, gazdag chinai-tatár paraszt nnokaöcscse,

5) hadzsi Alival , egy tiz éves végtelen piczi kirghiz-

szemü finval. E kettnek még 80 arany útiköltsége volt,

s azért gazdagoknak mondattak, ámbár e gazdagság

nagy titokban tartatott. Ketten béreltek egy lovat, s

mig az egyik a nyeregben ült, a másik mellette gyalo-

golt; 6) hadzsi Ahmed, egy szegény mollah, ki koldus-

botra támaszkodA\a végzé zarándoklását. Ugyanez, és ha-

sonló körülmények közt volt 7) hadzsi Haszan, kinek

apja útközben meghalt, s ki most szegény árván tért

haza; 8) hadzsi Jakub, hivatásánál fogva koldus, mely

mesterséget apyától örökölte; 9) idósb hadzsi Kurban, tu-

lajdonképen paraszt, ki köszörül kerekével egyszer egész

Ázsiát bevándorolta, Konstantinápolyig s Mekkáig más-

kor Tibeten át Kalkuttába, ismét máskor a kirghiz siva-

tagon keresztül Orenburgig s Taganrogig barangolt; 10)

ifj. hadzsi Kurban, ki szintén útközben veszté el atyját,

s ennek testvérei; 11) hadzsi Szaid és 12) hadzsi Abdur

Eahman 14 éves beteges gyermek, kinek lábai Hama-

dannál a hóban elfagytak, s ki az egész utón Szamar-

kandig borzasztóan szenvedett.

Mindezek Khokandba, Jarkend és Akszuba, tehát

chinai Tatárország két szoinszédos kerületébe valók vol-

tak és hadzsi Bilal kiséretét képezték ; 1 3) hadzsi Sejkh

Szultán Mahnmd, Kasgarbói, egy fiatal rajongó tatár, egy
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liircs .szentnek, Hazreti Áfáknak családjából, kinek sirja

Kasg-arban van. Seikh Szultán Mahnnid barátomnak apja

költu volt, minden igyekezetének czélja Mekka vala, s

midiin sok évi szenvedés után végre a szent várost

meglátta, meghalt benne. Fiát tehát ketts czél vezette

volt ez útra : el akart zarándokolni a prófétának s apjá-

nak sirjához. Vele voltak 14) hadzsi Huszejn, rokona és

15) hadzsi Ahmed, volt chinai katona a sivai ezredbl,

mely muskétákkal van fölfegyverezve és muszulmanok-

ból áll.

A khokandi khánságl)ól valók voltak 16) hadzsi

Szalih Chaliíé, ki az Isant, azaz a sejkh czimet iparkodott

elnyerni, s igy a fél papi rendhez tartozott; áldott jó em-

ber, kire még gyakrabban visszatérünk. Ót kisérték : fia

17) hadzsi Abdiü Baki s öcscse 18) hadzsi Abdul Ká-

der, aki meds'zub, vagy is az isten iránti szeretettl

elragadott ember volt; kinek, ha 2000-szer egymásután

AUah-t kiáltott, szája tajtékzani kezdett, s igy a leg-

boldogabb állapotba jutott. (Mi európaiak ezt nyavalya-

törésnek nevezzük, — de lesz még szó róla.) 1 9) Hadzsi

Kari Meszud. Kari ann3Ít jelent, mint Törökországban

Hafiz, azaz oly ember, ki az egész koránt könyv nél-

kül tudja; 20) ennek fia hadzsi Gajaseddin, 21) hadzsi

Mirza Ali és 22) hadzsi Ahrarkuli, Idknek még ma-

radt valamijök utiköltségükból , s kik most közösen bé-

reltek egy szamarat; 28) hadzsi Nur Mohammed, keres-

ked, ki már másodszor volt Mekkában, de mindig más

helyett.

Igy folytatók utunkat az elburzi hegyi áncz mindig

emelked magaslatain. Barátaim észrevették lehangolt-

ságomat s vigasztalni i]>arkodtak: kíílOiiiisen hadzsi Sza-
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lih bátorított, s biztosított, hogy mindnyájan testvérként

szeretnek. „Csak segítsen meg Isten, hogy minélelbb

kiérjünk a siíta eretnekek országából, aztán a szun-

nita turkmanok, törzs- és hitrokonaink közt maid jól

megélünk." Csakugyan szebb jöTöt reméltem s paripá-

mat sebesebb haladásra nógatám, hogy szegény társaim

közé keveredhessem, kik elül gyalogoltak. Félóra alatt

utolértem ket s láttam, mily jókedven gj-alogolnak,

ámbár már egyszer megtették az utat Tm'kesztanból

Mekkába, s most onnan ismét gyalog térnek -vissza. Né-

hányan víg dalokat énekeltek, melyek nagyon hasonlí-

tottak a magyar népdalokhoz, mások kalandokat beszél-

tek el, melyeket vándorlásaikon átéltek. Nagyon érdekelt

e mulatság, melybl e népek felfogási módját ismerhe-

tem meg. A mint Teheránt elhagytam, teljesen a kö-

zép-ázsiai életben találtam magamat.

Mialatt felváltva, egjikkel másikkal beszélgettem,

a szokott marsokban folytatók ntimkat. Nappal megle-

hets meleg volt, bár korán reggel, különösen a hegyes

ndékeken, nagj'on fagyott, annyira, hogy vékony ru-

hámban nem bírtam kiállani lóháton s le kellé .száll-

nom , hogy kissé felmelegedjem. Lovamat egy gyalo-

goló hadzsínak adtam, ki ezért botját engedte át ne-

kem, s hosszú távolságra kisértem a gyaloglókat, kik

folyton a legélénkebben beszéltek hazájoki'ól, s midn

Mergolan, Namengan és Khokand kertjei felett eléggé

fellelkesültek, egy telkin éneklésébe fogtak ; melyben én

is résztvevék, leghangosabban kiáltva annak refrainjét

:

Allah! ja Allah! — Az ifjak minden ily közeledési

kísérletet elbeszéltek az öregeknek, s ezek nagyon

örültek és A\áltig mondogatták : „liadzsi Resid (ez volt



•Jl KÖZEI'-AZSLU UTAZÁS. 111. Fkj

mostani nevem) valódi dervis, belule méj,^ minden vál-

Imtik.
**

IS^ég-y napi járás után Firiizkuliba értünk, mely

meg-lehetó's magasan fekszik, s ntja igen fáradságos.

A város egy liegy tövében fekszik, melyen egy a Sah-

Nameh-ben emiitett vár áll, — most már romban, — s

an'ól nevezetes, hogy itt végzdik az Ai'ak-Adsemi tar-

tomány és kezddik Mazendran. Másnap reggel egye-

nesen északi irányban folytattuk utunkat, s alig halad-

tunk három négy óráig, elértük a nagy hegyszoros tor-

kolatát, mely a tulajdouképeni Mazendrant teszi s közel

a Kaspi tengerig terjed. Az utazó alig halad néhány lé-

pésnyii'e a hegy tetején fekvó karavánszerajtói lefelé, s

a sivár, puszta vidéket buja növényzet váltja fel. Nem
is hinné az ember, hogy Persiában van, amint maga kö-

rül mindenütt az s erdket s a legszebb zöldet látja.

Mazendran szépségeit nem akarom leimi, inert oly mes-

teri tollak, mint Frazer, Conolly és Burneséi már eleget

Írtak róla. Midn én benne jártam, Mazendran diszm-

háiát öltötte volt fel, a szép tavasz ragyogó köntösét, s

valóban elragadóan szé]) volt. E varázsszerü hatás a b
végs sziki'áját is elfojtá lelkemben. A természet nagy-

szersége íéledteté velem vállalutom veszélyeit, s édes

álmokba ringatott azon idegen, ismeretlen országoki'ól,

melyeket be fogok járni, s azon különbféle nemzetek, er-

kölcsök és szokásoki'ól, miket látni fogok. Azon vidéke-

ken, gondolám magamban, a természet mindenesetre ki-

'altó ellentétben lesz av\'al, amit most látok, mert meg-

mérhetlen sivatagok, beláthatlan síkságok, hetekig- tartó

\'izhiány várnak rám, — s épen azért ketts volt az él-

vezet.
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Társaiiimx sem maradt Mazeudrau benyomás nél-

kül ; csak azt sajnálták, hogy e szép Dzsennet (i)aradi-

csom) az eretnek siíták kezében van. „Különös, monda

hadzsi Bilal, liog-y a nlág minden szép országit a hitet-

lenek birják." Nem hiába mondja a próféta: „Ed-dünja

szidsn ül-miunenin ve dsennet ül-kaíuin. " (E \'ilág"

fogház a hivkre és paradicsom a hitetleneki*e nézve.)

Bizouyságnl Hindosztant emlité. hol az ingilizek nral-

kodnak, Oroszország szé]jségeit, melyeket maga is látott

és Frengisztant, melyet a földi paradicsomnak mondtak

eltte. Hadzsi Szultán Mahnmd a társaság \igasztalá-

sára az Ós (Khokaud határa) és Kasgar közt fekv

hegyi ndéket emlité. Sokkal szebbnek állitá ezt Mazen-

drannál, de nem igen hittem szavait.

Zirab állomásnál a mazendráni hegyszoros éjszaki

végéhez értünk, s itt kezddnek a kaspi tenger partjait

belep nagy erdségek. Csinált utón haladtunk, mel3-et

n. Abbasz sah készítetett, mely azonban most már sok

helyen teljesen meg- van romolva. Éji szállásunk, hova

jókor elértünk, Heften volt, egy szép csererd közepé-

ben. A íiatalok elmentek forrást keresni, melybl jó

theavizet lehessen meríteni, de egyszerre roppant jajve-

széklést hallottunk; futva jöttek vissza, elmondván, hogy

nagy, csíkos állatokat láttak a forrásnál, melyek köze-

ledtüb-e hatalmas ugrásokkal eltávoztak. Elejénte azt

hivém, oroszlánok ; elvettem tehát rozsdás kardomat, s a

kijelölt iránj'ban, bár jó messzire, két gyönyör tigrist

pillanték meg, melyek tarka bre koronkiut kilátszott a

srségbl. A parasztok azt mondták, hogy igen sok

vadállat vau az erdben, de ritkán támadják meg az

embert. Legjobban nyugtalauitottak a sakálok, melyek
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iiiíyílii eg-y bottól is meg-ijednek, de oly mennyisógben

tanyáztak ott , hogy nciu birtuk elzni. A sakálok

egész Persiában nem tartoznak a ritkaságok közé, még

Teheránban is gyakran a városba hallik vonitásuk, de

ott nem jönnek oly közel az emberhez, mint ezen erdk-

ben. Egész éjjel zaklattak, kézzel lábbal folyton hado-

násznom kellett magam körül, nehogy kenyeres tarisz-

nyámat vagy egyik-másik czipomet elorozzák.

Másnap kellett Szárit, Mazendi'an fvárosát elér-

nünk. Nem messze ezen úttól fekszik Seikh Taberszi,

hol a babi-k (vallási rajongók, kik Mohammedet megta-

gadták, s comnnmismust prédikáltak) sokáig védték ma-

gukat s a környék rémeivé lettek. Itt már a legszebb

narancs és czitrom termett mindenfelé, s a sárgás piros

gyümölcs oly jól vette ki magát a fák setétzöld lombjai

közt. Szári maga épen nem szép, de azt mondják, jelen-

tékeny kereskedést üz. Midn ezen utolsó persa város

bazárján áthaladtunk, a legkülönfélébb átkok s gúnyoló-

dások zápora ömlött fejünkre. Feleltem ugyan e szem-

telenkedéseki'e , de a bazár közepében, több száz siíta

közt nem véltem tanácsosnak bottal vagy karddal fenye-

getzni. Száriban csak addig maradtunk, mig egy napi

utazásra a tenger partjáig lovakat béreltünk. Itt az ut

sok ingoványon s posványon vezet keresztül , melyeken

gyalog nem lehet áthatolni. Több utón lehet innen a

tengerhez jutni : Ferahabadon (Parabad, amint a turk-

manok nevezik), Gézen és Karatepén át. Mi ez utób-

bit választottuk, mert itt egy afghan, tehát szunnita

gyarmat van; melyben jó fogadtatást remélhettünk, s

melyrfek néhány lakóját már Száriban igen jó emberek-

nek tapasztaltuk.
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Két napig pihenvén Száriban, elindulánk Karatepe

felé, s alkonyatkor, kilencz óráig tartó fáradságos ut

után értünk oda. Már itt van mit félni a turkmanoktól.

Ezek tengeri kalózok, kik naszádjaikat a parton elrejtve,

több órányi távolságra bekalandozzák a partot, s gyak-

ran egy két megkötözött persával térnek vissza.
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KARETEPE. EGY Al'GHAN , NUR-ULLAH, SZERZT MEGVENDÉGELI.

DERVISSÉQE GYANÚBA VÉTETIK. A HADZSIK ÉLELMISZEREKKEL LÁTJÁK

EL MAGUKAT A SIVATAGON KERESZTÜL VEZET ÚTRA. AFGHAN GYARMAT.

NADÍR SAH. A KASPI TENGER ELSÖ MEGPILLANTÁSA. JAKUB,

TÜRKMAN HAJÓS. SZERELMI TALIZMÁN. ÍIAJÓRASZÁLLÁS ASURA

FELÉ. VT A KASPI TENGEREN. ASUEA OROSZ RÉSZE. OROSZ HA-

DIHAJÓ A KASPI TENGEREN. TÜRKMAN FNÖK OROSZ SZOLGÁLATBAN.

SZERZ FÉLELME A FELFEDEZTETÉSTÓ'l. MEGÉRKEZÉS GÖMÜSTE-

PÉBE S A GÜRGEN TORKOLATÁNÁL.

Ultra Caspium sinum quidnam esset, ambiguum aliquamdiu fit.
— Pomponius Méla, De Situ Orbis.

Nür-Ullah, tekintélyes afg-han, kivel már Száriban meg-

ismerkedtem , midn Karatepébe érkeztünk, házába veze-

tett , s miután vonakodtam minden társamtól külön

lenni, liadzsi Bilalt is megliítía, s nem nyugodott, mig

vendégszeretét el nem fogadám. Elejénte nem tudtam,

mi oka e készségnek a jóltevésben, csak késbb vettem

észre, hogy hallott a teheráni követtel való ismeretsé-

geim'l, s szivességét egy ajánló levéllel akarta megju-

talmaztatni, melyet megigértem s meg is adtam neki.

Alig telepedtem meg szállásán, a szoba megtelt lá-

togatókkal, kik sorba leguggoltak a fal mellett, nagy

szemekkel komolyan rám bámultak, aztán igy képzett ité-
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léteiket egyiuásnak elmondták, só't késbb hangosan is

nyilvániták utazásom feletti véleményöket. „Nem der-

a1s, mondák legtöbben, legkevésbbé hasonlít éhez, mert

szegényes ruhái igen nagy ellentétben állnak vonásai és

arczbrével. Amint ahadzsik mondák, rokona a követnek,

ki szultánunktól (e szónál mindnyájan felkeltek) kül-

detve Teheránban székel, és Allah tudja mit kereshet

ily magas származású ember a tm'kmanok közt Khiná-

ban s Bokharában."

Elbánnütam ezen emberek szemtelenségén, kik az

elsó lépésnél mindjárt le akartak álarczozni. De azért

tovább játsztam a keletit, mély, ájtatos gondolatokba

merülve ültem, s ugy tevék, mintha mit sem hallottam

volna. Látva, hogy nem akarok részt venni a társalgás-

ban, hadzsi Bilalhoz fordulának, ki elmondá nekik, hogy

én csakugyan efendi, a nagy szultán hivatalnoka voltam,

de isteni lélek szállván meg, visszavonultam a csalárd

nlágtól s most ziarettel (zarándoklás a szentek sírjai-

hoz) töltöm éltemet. Sokan fejket csóválták, de többé

nem lehetett e tárgyat érinteniök, mert a valódi muszul-

mannak nem szabad soha kételkednie, ha ilhaim'ól, azaz

isteni lelkesülésrl hall; s habár a szóló ugy, mint a

hallgató meg van teljesen gyózó'dve, hogy az egész ha-

zugság: ezeknek mégis Masallah! Masallah! kiáltással

kell bámulatukat kifejezniök. Különben ezen elsó jele-

netbl beláthattam, hogy, ámbár még perzsa földön,

mégis már Közép-Ázsia határán vai^k'; mert niidón e cse-

kélyszámu szunniták bizalmatlan kutatózását láttam, —
a mit egész Persiában sohasem tapasztaltam — elkép-

zelhettem magamnak, mi vár még rám ezen íiij ósi fész-

kében. Csak két, bámulás és kérdezú'sködésekkel eltelt
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í'n'íi után távoztak a vond(%'ek, mire thcát késziténk iiia-

g-imknak, aztán nyugodni mentünk. Aludni akartam,

midn egy tiirkman rahába öltözött ember, kit a család-

hoz tartozónak hittem, hozzám közelitett, s nagy bizal-

imisan el kezdte beszélni, hogy már 15 éve jár Khi-

vába kereskedelmi ügyekben, és, ámbár maga is Khan-

daharba való, mégis a tm'kmanokat, ó'zbegeket és bo-

kharaiakat jól ismeri, s ha akarom , utazzmik együtt a

nagy sivatagon keresztül, és leg}'ünk barátok. „Kulli

mumenin ihvetun" — (minden hivk testvérek) felelém

neki , megköszöntem barátságát , azon megjegyzéssel,

hogy én mint dervis nagyon szeretem társaimat, kikkel

már régóta együtt utazom. még tovább akart beszélni,

de látván, hogy nagyon szeretnék aludni, eltávozott, s

én csakhamar el is aludtam.

Másnap haliam Nur-Ullahtól, hogy az egy tirjaki,

azaz opiumfaló, s emellett nagyon vásott ficzkó, kit lehe-

tleg iparkodjam kerülni. Ugyanekkor figyelmeztetett,

hogy itt Karatepében két hónapra lássuk el magunkat

élelmiszerekkel, azaz liszttel s rizszsel, mert a turkma-

nok maguk is ide járnak azt vásárolni, s azért legalább

Khiváig lássuk el magunkat kenyérrel. Hadzsi Bi-

lalt biztam meg en'el, s azalatt a falu közepén lev fe-

kete dombra (törökül Karatepe) mentem, mel5i;l a falu

nevét birja, melynek egyik oldalát persák, a másikat

125—150 afghan család lakja. Ezen afghan gyarmat,

amint mondják, e század elején sokkal nagyobb volt;

IS^adir sah, az utolsó ázsiai világostromló által alapítta-

tott, ki, amint tudva van, afghanokkal és turkmanokkal

vitte végbe legnagyobb hstetteit. Még mutatták azon

helyet a dombon, melyen ült, midn szemlét tartott
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azon vad lovasok ezrei felett, kik a nag:y sivata;^ legtá-

volal)!) részeirl, jó lovaikkal és vérszomjas szablyáikkal

zászlai alá sereg-lettek. Nadir ily alkalommal mindiii-

igen ^ig- volt, és Karatepének ünnepe vala. Mi A'olt czélja

e szunnita gyarmat alapításának, titok elttem, de létezé-

sének hasznát mindjárt beláttam, mert az afghanok a

turkmanokkali alkudozásra használtatnak, s nélkülük

nem egy persa hónapokig nyöghetne a turkmanok bilin-

cseiben, anélkül, hogy megváltatását kieszközölhetné.

Ugyané foglalkozást zik Persia keleti szélén a kliaíi,

dsami és bakhyi'zi szunniták; de ezeknek a tekkékkel

van dolguk, kik sokkal veszedelmesebbek a jomutoknál.

A fekete domb tetejérl vethetem elször tekintete-

met a Kaspi tengerre, ^em a sik tenger, csak egy

kis része annak látható innen, melyet az Asm'ánál vég-

zd hosszú földnyelv fedez, és a mely holt tengernek

neveztetik. A földnyelv a távolból hosszú keskeny vo-

nalnak látszik a tengerben, egyes, magas fákkal benve,

melyet a szem messze követhet. A puszta tengeii)art

látása nem volt képes fellelkesíteni, égtem a vágytól a

keleti partokat láthatni és visszasiettem lakásomba, meg-

tudni, mennyire haladtak már elkészületeink a tm-biian

sivatagba való áthajózásra, miki-l Tsur-Ullah Ígérke-

zett gondoskodni. Tegnap este azt mondák, hogy egy

afghau naszád, mely az oroszok számára élelmiszereket

visz, fejenkint egy krauért (1 kran = 1 franc) el akar

vinni Asm-ába , innen tiu'kmanokkal három-négy óra

alatt Gömüstepébe . érhetünk ; magában Asuiiban pedig

lakik Khidr khán, orosz szolgálatban lev turkman f-

nök, ki szegény hadzsiknak alamizsnát szokott adni, s

kit meg is látogathatunk. Nagyon megörültünk e hire-
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kon, s ráíil ltunk nz iilknrn. Elcsodálkoztam tehát, mi-

dn ma meg-liallám, liogy oz az afg-han kész az indu-

lásra, s el is akarja vinni a hadzsikat, kivéve engemet,

kit a szultán titkos kiiklottjenek tartván , attól fél, el-

veszti az oroszoknál kenyerét, ha ily eml)ert vesz fel ha-

.ji'íjáha. E hír kellemetlenül lepett meg, de aztán nag-y

örömöim'e szolgált, midn társaim kinyilatkoztaták, hogy

azon esetre, ha engem nem akar elvinni, ok sem men-

nek vele, inkább más alkalomra várnak. Ezt különös

fontoskodó hangon beszélte el nekem az opiumszivó

Emir Mehemmed, de aztán az afghau — kit Auakhan-

nak hítak, — maga jött el, kifejezé sajnálatát, hallga-

gatást Ígért s ajánló levelet kért Hajdar efendihez. Ta-

nácsosnak tartam egy szót sem ejteni, mely aggodalmait

elíízni akarni látszanék; jóizüt nevettem azon, a mi

eszébe jutott volt, s megígértem, hogy Nur-Ullahnál fo-

gok számára néhány sort hagpii Teheránba, a mit meg

is tettem. A titokszerüség és kételynek fátyolát, mely

egyéniségemet fedte, sohsem volt szabad teljesen fölleb-

bentenem, mert a keleti, különösen az iszlamita,, hazugság

és csalárdságban növekedve, mindig ellenkezjét szokta

hinni annak, a mit valaki szilárdan s hevesen állit, s a

legcsekélyel)b óvás részenu'l csak megersítette volna

gyanujokat. Nem volt többé szó a dologról, s még az

nap este megtudtuk , hogy egy turkman , ki egyenesen

Gömüstepébe akar hajózni , kész valamennyi hadzsit

csupa jótékonyságból ingyen átszállítani, csak gyljünk

össze jókor reggel a tengerparton, hogy a netaláni ked-

vez szelet mindjárt felhasználhassuk. Én, hadzsi Bilal,

és hadz.si Szalih, a kolduskaraván elismert triumvira-

lusa, rögtön felkerestük a turkmant, kit Jakubnak hítak.
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Fiatal ember volt, vóg-tolen iiienísz tekintettel, miiidnyá-

jimkat megölelt és késznek nyilatkozott még egy napot

várni , hogy minden szükséges élelmiszert bevásárolhas-

sunk. Egyelre áldást vett hadzsi Bilal és liadzsi Szalih-

tól, s már felkeltünk, hogy elmenjünk, midn engem fél-

rehít s kért, maradnék nála néhány perczig. Maradtam.

Erre bizonyos félénkséggel elbeszélte, hogy jó id óta

szerencsétlen, AÍszonzatlan szerelmet táplál lelkében egy

saját törzsébl való leány iránt; s egy zsidó, egy igen

ügyes varázsló, ki e pillanatban épen Karatepében tar-

tózkodik, megígérte, hogy elkésziti neki a hatályos Nusz-

khát (talizmán) ha 30 csepp fris, Mekkából hozott ró-

zsaolajat szerez, mert az a varázsformnla megírásához

okvetlen szükséges. „Tudjuk , folytatá Jakub, hogy a

hadzsik rózsaolajat s más jó illatokat szoktak a szent

városból magukkal hozni, s miután te a legifjabb vagy a

karaván fnökei közt, hozzád fordultam, s remélem, tel-

jesíteni fogod kérésemet." Én nem anyira a puszták

fiának babonaságát, mint inkább azon bizalmát bámul-

tam, melylyel a tul okos izraelita szavaiban hitt, s miu-

tán társaim csakugyan hoztak volt magukkal rózsaola-

jat, kivánata csakhamar teljesítve lön, mi a jó fiúnak

valódi gyermekes örömére vált.

Harmadnapra korán reggel mindnyájan összegyül-

tünk a tengerparton. Most már koldustarisznyáján ki-

vül egy liszteszsákja is volt mindenkinek, s jó ideig tar-

tott, mig a ladik (itt „tejmii") mely kivájt fából állt,

mindnyájunkat a naszádra hordott, mely -a part\1z se-

kélysége miatt kénytelen volt körül belül egy angol

mértföldnyire a tengerben megállapodni. A hajóra szál-

lás módját sohsem fogom feledni. A keskeny, kivájt fa-

VÁMBÉRY UTAZÁSA. 3
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törzsitk, ;i l('ii1iirk;ílil» zavarban ineí^rakva omberokkol,

lisztnszsá kokkal s más árukkal, minden pillanatban fel-

fordulással fenyegetett, ás szerencséseknek mondhattuk

mag'unkat, hog'y vág're mindnyájan szárazan érhettünk a

hajóra. A tiu'kmanoknak háromféle vizi jármüveik van-

nak: a) keszeboj, eg-y árboczczal, egy nag-y s egy kis \i-

torlával , melyet többnyire teherszállitásoknál használ-

111 k: b) kajuk, egy vitorlával, melyet gyors hajózásra

basziiálnak rabló kirándulásaiknál és 3) a teimil, egy

ladik, melyet már emliték. A hajó, melyet Jakub ne-

künk felajánlt, keszeboj volt, mely Csereken szigetrl

naphthaolajat, szurkot és sót szállitott volt a persa partra,

s most kevés terménynyel megrakva hazatért.

A hajó nyilt alkotásánál fogva nem lévén különb-

ség a hídyekben, mindenki odaült, a hol elször kényel-

mes helyet talált, de Jakub figyelmeztetett, hogy ez ot

mozgásaiban gátolja. Kiki felvette tehát ismét holmiját

s élelmiszereit, s két sorban szorosan egymás mellé kel-

lett elhelyezkednünk, mint a besózott heringeknek, ugy,

hogy a hajó közepe neki s két segédjének az ide s oda

futkozásra szabadon maradjon. Helyzetünk , könnyen

képzelhetöleg nem volt a legkellemesebb; nappal ugyan

még megjárta, de éjjel borzasztó volt, midón az álom az

(egyenesen ülket ide s toA'a hajigálta, s az embernek

gyaki'an órákhosszat kellett egy hortyogó hadzsi édes

terhét viselnie. Néha jobbnil s balrul két alvó is boralt

rám egyszerre, s ámbár ez rop]\nntul gyötört, nem volt

szabad okét felkeltenem , mert ez nagy bnnek tartatik.

1868. april 10-kén kedvez nyugati szól dagasztá

vitorláinkat, nyilgyorsasággal tolva maga eltt a kis ha-

Jí'tt. Baloldalt a hosszu földnvelv nvult a tengerbe, Joltb-
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ról a sürün Itfiiiú'tt, teug-erig- iiyul(> liegység, iiiBlyen ii

l»^giiiigyol)]) persa király sah Abbasz által épített luiilatú-

kastély Esref emelkedik. Arg-ouautainenetünk kelleineit

nöA'elte még a gyönyör tavaszi id, s daczára szoros

helyzetemnek, nagyon jól érzem maíi-amat. Meggondol-

hattam volna, hogy ma hagytam el a persa partot, az

ntolsó pontot, hol még idom lett volna megbánni tette-

met, — de nem ! ez eszembe sem jutott. Szilárdan meg

valék gyzdve, hogy útitársaim, kiknek vad kinézése

elször megijesztett, hiven ragaszkodnak hozzám, s tár-

saságukban szembe szállhatok a legnagyobb veszélylyel.

Estefelé szélcsend állt be ; közel a parthoz horgonyt ve-

tettünk, s megengedtetett a hajó kis tzhelyén egymás-

után megfznünk theánkat. Nekem pár darab czukrom

volt övemben elrejtve, meghítam tehát Jakubot, s meg-

kinálam egy csésze édes theával. Hadzsi Szalih és Szul-

tán Mahmud, szinte velünk tartottak ; a fiatal turkman-

nak megeredt a nyelve, s elkezdett az alamanról, —
igy hivják a turkuianok rabló kirohanásaikat, melyek be-

szélgetésüknek kedvencz tárgyát teszik, — mesélni. Kü-

lönben is tüzes szemének csillogása vetélkedett a csilla-

gok ragyogásával, midn neki hevtüt ; nagyon rajta volt,

hogy a szunnita mollák eltt, a kiknek mi is tartatánk,

bséges dicséretet arasson, midn csatáii'ól beszélt, melye-

ket a siíta eretnekekkel vivott s eladta, hogy hányat ej-

tett már azok közül foglyul. Társaim csak hamar

csendes álomba merültek köríüöttünk, hanem én még so-

káig hallgattam beszédét, s csak éjfél táján akart elvo-

nulni. Távozása eltt még elbeszélte, hogy Isur-UUah

megkérte t, vezetne be engem vendégül Khandzsan sáto-

rába, a ki turkuian fnök és ]S^ur-Tllah-nak igaza van,

3*
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iiiivííl Ón iiciii vní^-yolv olyan mint a többi haclzsi s meg-

('ínloinl(Mn a iuog-külr)nbi)ztot(íst. „Khand/san — inondá

Jakab — cg-y hattalmcas törzsnek akszakalja (feje) s már

atyja idejében sem bocsátottak át Gömüstei)én egy der-

vist, hadzsit, A\ag-y más idegent sem anélkül, hogy az

kenyer(íb('íl evett és vizébl ivott volna. Tégedet, ki a tá-

vol Rumból (Törökország) jösz, bizonyára nagyon jól fo-

gadand, és te hálás fogsz lenni irántam.

"

Másnap reggel lassan folytathattuk utunkat, a ked-

veztlen szél miatt, s mire Asura alá érkezénk már be-

esteledett. Asura az ázsiai orosz birtokok legszélsólib

pontját képezi, délfelé, mely 25 év óta végleg az oro-

szok kezébe került, vagy azon idotúl fogva, mióta a turk-

man kalózok merész alaman-sajkáit kellleg féken tud-

ják tartani gzöseikkel. Az eltt a turkmanok valának

itt az imik, s maga az „asiu-a" (átellenben, vis-á-vis) név

is tiu-kman származású; de az eltt nem voltak állandó

lakosai, hanem az akkoriban még gyakori s szabadon

zött rabló kalandok alkalmával állomásul szolgált. A
mostani Asura kellemes benyomást tesz a Persia felól

érkez utazóra. A földnyelv keleti végéhez közel épitett

házak száma ugyan csekély, de európai modora alkatuk,

mely szerint a kilátszó templom is épült, nem marad-

hata az én szemeim eltt hatálytalan. Kiváltképen a

hadigzösök emlékeztetének az eiu-opai életre; s milyen

érzés volt az, midn estefelé egy gzöst láték Glezbl,

(Asztrabad kiköt helyébl) oly büszkén toA'a siklani Asu-

ra felé. Az oroszok itt két nagy és egy kis hadigzöst

tartanak állandóan, melyek oltalma nélkül nemcsak az

ott letelepedett oroszok nem volnának biztonságban a

turkmanok támadásaitól, hanem az Asztrakhanból jöv
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vitorlás hajók sorsa is kétséges lenne. Mig a kcreske-

debni hajó a sikteng-eren van, addig nincs ini{írt félnie,

de már a tengerparthoz közeledni nagy ritkán bátorko-

dik gó'zös kisérete nélkül, melynek oltalmát nsszamenet

is kénytelen igénybe venni. Az itteni parancsnokság

valóban nagy gonddal s nem csekély költséggel iparko-

dik a turkmanok rablási vágyát fékezni, ngy, hogy ezen

baj már meglehet6'sen csökkent is, de teljes biztonságot

eszközölni merben lehetetlen, sot azt sem lehet meü-^-á-

tolni, hogy számos szerencsétlen persa, st egyszermás-

szor orosz matrózok is ne luu'czoltassanak el lánczon

Gömüstepébe. Éjjel nappal szakadatlanul czirkálnak az

orosz hajók a tm'kman vizeken, s minden turkman na-

szádnak, mely a keleti part felól a déli persa part felé

akar indulni, el kell látva lennie útlevéllel, amit 8, 10

Sut 1 5 aranyért szoktak egy évre kiszolgáltatni s mindig

el kell azt mutatni, valahányszor Asm'a mellett eleve-

zik, mely alkalommal gundosan megmotozzák a jármü-

vet, valljon nem risz-e foglyokat, fegyvereket, vagy más

tiltott tárgyakat. Ezen intézkedés folytán sok turkman

kereskedelmi járm be van jegyezve, s az ismeretlenek

legnagyobbrészt titkos ösvényeken kalandoznak, s ha ra-

jok bukkannak az orosz czirkálók, ii'galom nélkül el-

süllyesztetnek — hahogy vonakodnának megadni ma-

gukat. Mig egyfell kell szigorral jár el az orosz

kormány, más fell szép szerével, politikus utón mó-

don iparkodott egyik másik törzset barátságos viszonyba

fzni, hogy aztán egjiket a másik ellen felhsználhassa.

Azon idtájban, midn én Asura felé utaztam, Khidr

khán, a Gazilikör törzsbl, már harmincz éve volt orosz

szulgálatban , derjaljcgi (tengernagy) czimmel , s mint-
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e^-y -í^O iiraiiy rendes linvi diját ka|»v;i, aiuibú'l ü 10

arauyat inirzájanak (Írnokának) fizetett. Kliidr khán inéy,'

mindig- sátor alatt lakott a félig- enropai gyarmat között,

s hivatalos kötelessége abból állott, hogy heíblyása által,

melylyel a turkmauok között birt, iparkodjék átalábaii

meggátolni azok rablókalandozásait, vagy legalább ér-

tesítse az oroszokat, ha efféle szándékot észrevesz , mivel

ilyetén kémszolgálatra igen alkalmas volt törzsrokonai

besngásai segitségével , akiknek szemei eltt történnek

a készüldések. De nem felelt meg szolgálatának. Jó

szolgálatokat tehetett volna ugyan Khidr, amirl én ké-

sbb meggyzdtem, hanem a hajdani bnzgó müszülman

korán megismerkedék a nemes vodki-val (orosz pálinka)

s oly mértékben ékezé, hogy éjjel nappal részeg volt;

fiai pedig, akiknek (xömüstepében helyettesiteniök kel-

lett volna t, a kai'akcsikkal (rablókkal) ezimboráltak, s a

világért se tndósiták soha az oroszokat valami rablási

terATl.

A mi Jaknb-unknak is volt, — mint magától ért-

het — útlevele, melyet el kellé mutatnia, s csak a

hajó gondos megvizsgálása után engedtetek meg utun-

kat folytatuimk. Mivel már beesteledett, midn Asura

alá értünk, a hivatalnokok látogatása másnap reggelié

maradt, s mi horgon}i; vetettünk csekély távolságban a

parttól. Uti társaim nagyon sajnálkozának, hogy nem

tehetek tiszteletöket Khidr khánnak. ki nagy hirlx'ii

állott mint a dervisek és hiulzsik pártfogója. Én pedig

nagyon örültem, mivel elmaradnom nem lehetett volna

tlük, s azon kellemetlen helyzetbe jutottam volna, hogy

talán gyanút ébreszthetnek európai arczvonásaim Khidr

khán eltt. Nagvon ürülék tehát azon akadálvnak, melv
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g'átolá kiszállhatásuiikat, s csak azon egy g-oudolat iiyuy-

talaiiitott : vájjon nem találják-e felütlonek az oroszuk.

akik holnap a hajijt iiiei;-nzsg'álják, arczom eiu'opai voná-

sait és szinét, melyek társaimétól szeml)etünoleii- elütöt-

tek. Attól nem tartottam, hogy az oroszok emherteleuíil

fognak velem hánni, csak attól féltem, hogy felismernek,

és majd le akarnak tervemrl beszélni. Az is könnyen

megeshetett, hogy késríbl)en, ártatlan fecsegés által tn-

domást vesznek a turkmanok incognitonu'ól, s ki tudja

mennyivel több váltság dijon menekülhettem volna meg,

mint BlocíineAÍlle, a súlyos rabszolgaságtól! Ezen el-

mélkedések komoly aggodaloml)a ejtettek, s nagyon fáj-

laltául, hogy a nyugati élet utolsó képét nem szemlél-

hetem igazi kedvteléssel.

A legfeszültebb kedélyállapotban ébredek fel más-

nap reggel. Asimíból kellemes harangszó hallatszék;

társaim mondák, hogy ma a hitetleneknek vasárnapjok

és ünuepök van; de hogy melyik vasárnap az, azt nem

tudtauL Közel valánk egy hadihajóhoz, mely tele volt

aggatva lobogókkal; nem sokára észrevettem, hogy egé-

szen diszegyenruhás matrózok eveznek a part felé, s egy

tiszt, szintén teljes diszegyenruhábau lépett be a csó-

nakba, s a hajóra vitetett. Mintegy 10 perez múlva

elú'szólitatánk, hogy jjünk közelebb, s ekkor megláttam,

hogy a fedélzeten, közel a lépcs feljáratnál több szóké

tiszt egybegylve várakozik. Szivem elkezdett hatalma-

san dobogni ; mind jobban jobban közeiedénk s én azon

voltam, hogy amennyire lehet olyan állást foglaljak,

amelyben lehetleg kikerüljem a szemtói szembe állást.

Sorsom ugy intézé, hogy csónakunk épen azzal az olda-

lával közeledí^k a i:nzi»sli('>z. amelven óu ülteiu. s igv a
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fedélzeten egyhegyiilt tisztek csak a nyakamat láthatták.

Az ünnepnap miatt csak fölületesen tartották meg a

\izsgálást, a tolmács néhány szót váltott Jakubbal, a

tisztek a mi koldus társulatunk felett mulatták mag-ukat,

s beszédjük kOzól eg-yehek közt e szavakat vehettem ki

:

„szmotrite, kakoj bieloj etot hadzsi;" (nézzétek milyen

fehér ez a hadzsi). Ez az észrevétel bizonyosan az én,

méíí nem eléíi-o-é elvadult brömet illette, hanem ennél

az egynél nem is tettek több megjegyzést. Jakub csak-

hamar szabadon bocsáttatott, s kis id múlva már az

orosz hajók látkörén túl folytattuk utunkat. Én is föl-

emelkedem görnyedt, félig alvó helyzetembl, s nagyot

lélekzettem, aggodalmaim elenyészte után.

Nem sokára ers nyugati szél keletkezett ; mi azt

hittük, hogy gyorsan kifeszítjük a ^^torlákat és sietünk

a csak három órányira es Gömüstepe felé ; hanem Jakub

egy távol fehér pontra szegezvén tekintetét, titkosan

értekezett hajós embereivel, s csak akkor húzták fel a

vitorlát, midn az a pont egészen eltnt, s njilsebesség-

gel szeldelé hajónk a hullámokat kelet felé. *) Mintegy

félórányira Asurától több úszó tengeri jel mellett men-

tünk el, melyek vörösre festett dorongokból állottak.

Jakub azt monda nekem, hogy azokat az ingilizek tet-

ték oda az orosz "\izek határjegyeiként, hogy az innens

rész a tm'kmauoké , a kiket mindenkor védeni fogná-

nak az ingilizek az oroszok támadásai ellen. Hogy ki

kölcsönzé a puszták vad fiainak ezen messzeható politika

*) Késbb megtudtuk, hogy az egy Khodzsa Nofesz-bl való ala-

man volt ; a mely érkezésünkrl tudósíttatván leskeldött ránk, hogy a

hadzsikat kifoszsza ; rabszolgául vinni el ket nem engedé a rablók

vallásos érzülete.
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eszméjét, az megfejtetleu talány marad. Én ezen jegye-

ket nem ismerem, de még- kevesebb tudomásom van An-

golország rokonérzelmeiró'l Tiirkmania iránt. Eönd óra

múlva meglátszott a turkman tengerpart, hosszú vonal

alakjában, tubb domborodással ; mi is azon irányt követ-

tük, melyet több elttünk haladó hajó jelölt ki. Nem-

sokára összevonattak a vitorlák, mivel a hajózható

Aiznek végét értük , s köiiilbelól 1 '^ mértföldnyire a

Görgen torkolata eltt valánk, meljnek miudakét part-

ján terül el Gömüstepe tábor, száz meg száz süi'üen

egymásmellé helyezett óriás méhkas alakjában.

Mint Karatepe eltt, itt szintén lehetetlen a legki-

sebb jármüvekkel is a \iz sekélysége miatt a parthoz kö-

zeledni vagy a Görgen folyamba befutni, a mely pedig

meglehetsen mély s rendesen elegend vize szokott

lenni. Várakoznunk kellé tehát a mig Jakub megérke-

zésünket jelenté, s töbl) tejmiit küldött átszállításunkra.

Egy id nmlva jött is hozzánk három ilyen felettébb sa-

játságos naszád, melyeknek több került'kelle tenniök,

mig kiszállításunkat eszközölhetek. Én és hadzsi Bilal

utolsóknak maradtunk, s valóban nagyon megörültem,

midn a partra kiérkezve azt haliam, hogy Khandzsan

a jó Jakub által értesíttetve, azonnal oda sietett. Ké-

hány lépésnji távolságban megmutatták t nekem, a

mint épen aszr-namazi-jával, — vagy is déli imájával

foglalkozók, s én ezen helyzetben közeiedém hozzá.
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y. FEJEZET.

JIKOÍniKKZÉS üÖMÍSTEPÉnE, A IIAKZSIK SZIVKS VENüÉGSZEUETETTEL FO-

GADTATNAK. KHANDZSAN. Ó GÖRÖG FAL. AZ ULEMÁK BEFOLYÁSA.

AZ ELSÓ' MECSET, MELY A NOMÁDOK KÖZT TÉGLÁBÓL ÉPÍTTETETT.

PEKSA RABSZOLGÁK. KIRÁXDILÁS GÖMÜSTEPÉtÖl ÉSZAK-NYUGATI IRÁNY-

BAN. TATÁR ELJEGYZÉS, LAKOMA STB. A KHIVAI KHÁN KERVANBA-

SI-JA A SIVATAGON ÁT TEEND TTAZÁSIIOZ KÉSZÜL. A TEVÉKET BÉR-

BEADÓ ILIÁSZ BEG. ALKUKÖTÉS KHULKHANNAL. TUUKMANOK EXl'EUl-

TIÓJA PERSIÁBAN LÓRABLÁSKA. A LÓRABLÓK VISSZAÉRKEZÉSE.

Ad introeuntium dextram Scylkae nomades, freti litoribus, insi-

dent. — Pompon. Méla, De SUu Orbis, 1. III. c. V.

Khandzsan elvégezvén imáját feleiuelkedék s én egy

szép, karcsii termet magas férfiút láték magam elutt,

— mintegy 40 éA^es lehete, hosszú szakála leért a mel-

lére ; öltözéke felettébb szerény volt. Tüstént felém sie-

tett, megölelt s nevemen szólitva szives nyájassággal

üdvözölt. Ugyanazt tette hadzsi Bilallal és hadzsi Sza-

lihval is, s uiidn a karaván már talpon volt, uti málhái-

val íélrakodva, mi is csatlakozánk hozzá, s elindiüáuk a

sátrak felé. Már itt érkezésünk hire átalánosan el volt

terjedve, s természetesen tulzottaui fölcsigázta karavá-

nunk számát a hir; a nk, gyermekek és kutyák tarka

vegyületben siettek ki a sátrakl»ól, az érkez zarándoko-







V. Fej. megérkezés GOMUSTEPEBE. 4.)

kat iiieg-látui s mint a iiiollák állitják, ölelés által ré-

szesülni az isteni malasztban s a l)csnjárás érdemeiben

részt vehetni. A közép-ázsiai életbl általam leg-eló'ször

látott s tehát reám nézve egészen nj kép annyira meg-

lepett: hogy azt sem tudtam, a sajátság'osan alkotott

szó'rnemez sátrakat szemléljem-e, vagy a bokáig- ér vörös

selyeming-es asszonyokat bánmljam. vagy pedig- a felém

nyújtott sok kezet elég-itsem ki. Sajátság-os volt azt

látni, mint törekedtek ifjak és vének, minden nemi és

családi különbség- nélkül a hadzsikat érinteni, a kiken

még rajtuk volt a Mekkából és Medinából hozott szent

por s nem kevéssé valék meg-illetó'dve, midón a legbájo-

sabb fiatal asszonyok sót leányuk is ölelésenn-e siettek.

Fáradtan s ezen vallásos vendég-szeretó meg-tisztelések

által egészen kimerülve érkezénk meg- a fó isan (pap)

sátora elé. Itt összpontosula kis karavánunk, s a legér-

dekesebb látvány fejldött itt ki, melynek valaha szem-

lélje voltam. A vendégek elszállásolásához akartak

fogni. Egész bámulásra ragadott azon buzgó törekvés,

mint iparkodott minden em])er a szegény idegenek közöl

vagy egyet megvendégelhetni ; hallottam ugyan már hi-

rét a nomádok vendégszeretetének, hanem ily mértékben

még se tudtam volna azt soha képzelni. Az asszonyok

már elkezdtek veszekedni, hanem Khandzsau rendet csi-

nált oly formán, hogy a zarándokokat mind elosztá, en-

gem pedig és hadzsi Bilalt, a hozzánk tartozókkal együtt,

mint saját vendégeit a maga ova-jába (sátor) vitt.
''

Minthogy Gömüstepe legvégén lakott, végig kellé bal-

lagnunk az egész táboron, mely a fíörgen kt't jiartján

* Ova — betszerinti érteliuébeii sutort jelent, liaiiria a tuikiiia-

imlv inkább a háí és telek fonalnuiuak kifejezésére liasznaljak.
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nyúlik el s szorosan egyinás mellé helyezett siUmkból

áll. * Már közelgett az alkonyat, midó'n fáradtan meg-

érkezénk azon édes reményben, hogy most majd kissé

kiiiihenjük magunkat. De fájdalom, megcsalt remé-

nyünk. A nekünk szánt sátor ott volt ugyan, alig egy

pár lépésnjire a nevezett folyamtól, de alig vettük birto-

kunkba, a kell szertartással, — kétszer körül kerülvén

azt, s egyet köpvén mind a négy szegletén — csakha-

mar megtelt lakásunk látogatókkal, kik aztán kés éjig

nálunk maradtak s száz meg száz különféle udvarias

kérdéssel terheléuek, elannjira, hogy még hadzsi Bilal

is, ez a telivér keleti ember, kezdé türelmét veszíteni.

Este Khandzsan tizenkét éves fia Baba Dzsan ** elhozá

vacsoránkat, mely ftt halból és aludt tejbl állott s

nagy fatálban hordatott fel. Egy nehéz lánczra vert

persa rabszolga egészen közel hozta hozzánk a tálat, a

hol aztán Baba Dzsan tette élénkbe ; maga atyja mellé

iüt le csekély távolságban s mindaketten szinte kedv-

teléssel nézték, milyen hatalmas ótvágygyal estünk neki

az eledelnek. Étkezés után imádkoztunk. Hadzsi Bilal

fölemelé kezeit, és minden jelenlev akként cselekvék s

midn befejezésül szakállát megfogva ,ezt monda : Bisz-

* A Görghen , melynek legvégs forrásai Kurdisztan hegységei-

ben fakadnak, azon föld nagyubb részén keresztül folyik, melyet a jo-

muthok laknak, körülbelöl oO geogr. mrtíldnyi területben. i\Iessze Pi-

sarakon alól, st még az Atacogeken alól is mindenütt megláballiató

lóháton, s tulajdonképen csak Gómüstepén innen nyolcz mérfölddel nyer

igazi mélységet, ahol mind a két partját mocsárok lepik. A medre

mindenütt keskeny. Torkalatától mintegy négy öt mérföldnyire me-
sésen bvelködik halakban , annyü'a hogy szinte bzhödt tlük a vize,

s nyáron ihatatlan. Csak kétszer mosakodtam vele, s mindenkor ers
halszagot kaptak kezeim és arczom.

** Baba Dzsan =:az apa lelke; csupán gyöngéd elnevezés,

melvot a turkmanok elsszülött fiaikra szoktak alkalmazni.
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inillah Allah Ekbcr, hasonlóképen megsiinog-atá min-

denki a szakállát, s szerencsét kiváut Khandzsannak ven-

dég-eihez.

April. 18-án ébredek legelször turkman sátorban,

a mit a jomut-oknál csatma-uak, a többi vidékeken

aladzsa-nak neveznek. Az édes álom, s a könnj'üd épü-

let, melj alatt valék, egészen felfi'isitettek és megköny-

nyitének, s az újdonság ingere annyira gyönyörködtetett,

hogy örömöm határtalannak látszék. Hadzsi Bilal ezt

észrevette s felszólitott, hogy mennék vele sétálni, és a

mint kissé távol valánk a csatmáktól, figyelmeztetett,

hogy már nagyon itt volna az ideje efendi ranidomtól

egészen megválni s testestül lelkestl dervissé lenni.

„Bizonyára észrevetted már eddig" — monda jó útitár-

sam, — hogy nem csak én egyedül, hanem valamennyi

collegánk, a fiatalok ügy mint az öregek, fatihát (áldást)

osztogattunk az embereki'e; éhez már most neked is

hozzá kell fognod. Jól tudom, hogy ez Rumban nincs

szokásban; hanem itt kivánni fogják az emberek, és

nagyon meg fognak benne ütközni, hogy dernsnek adod

ki magadat, és nem teljesíted tökéletesen a der\is sze-

repet. Az áldás formáját ismered, vágj hozzá áhítatos

jámbor arczot és oszszad a fatihát (áldást); nefeszt

(szent leheletet) is osztogathatsz, ha betegekhez hínak,

és ne feledd soha azonnal kinjiijtani kezedet, mert jól

tudják az emberek, hogy mi der\isek efféle szent mester-

ségbl élünk s mindig kész is náluk egy kis adomány. "

Hadzsi Bilal bocsánatot kért, hogy bátorságot vett ma-

gának engemet oktatni ; de — ug3inond — csak saját

javamért tette, hozzá tevén, hogy bizonyára hallottam

azon utazó történetét, a ki az egyszemüek országába



in KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. V. Fk.i.

J(>v(''ji. az cii-yiüilusi'ii- kt'(lvó('rt egyik szemét luiiiclig' be-

liiíiiyva tartá.

Én szives köszönettel fogadtam tanácsadásait, o

pedig azt is elmondá nekem, hogy Khandzsan sok más

turkmannal különös figyelemmel kérdezüsködék fellem,

t's hogy nagyon sok fáradsággal s l)ajl()dással tudta ó'ket

arr()l meggyzni, miszerint legkisebb hivatalos jellemmel

sem bir utazásom. A tm"kmanok ugyan is azon hitben

valának. hogy valami oroszellenes küldetésben utazom

Khivába és Bokhara ba a szultán megbízásából; nem is

akará egészen megingatni ezen hitöket, jól tudván, hogy

a szultánt nagy tiszteletben tartják, s ennél fogva en-

gem is annál jobban megbecsülnek. Mindamellett rend-

kivül figyelnem kellé, hogy dervis minségemrl soha

egy pillanatig se feledkezzem meg, mert a taláuyszer

bizonytalanság ezen embereknek legjobban inj^ére van.

Nemsokára ezután \isszamentünk lakásunkba, hol

már várt reánk a házi gazda sok barátjával és rokonával.

Felesége és éltes anyja benmtattattak, hogy áldásunkat

kinyerjék, késbb Khandzsan legközelebb rokonaival is-

iuerkedénk meg, és miután mindegyiket megáldottuk,

Khandzsan figyelmeztete, hogy turkinan szokás szerint a

vendég a család legkedvesebb tagjának tekintetik, s

most már nemcsak az törzse, hanem valamennyi jo-

mut között akadály nélkül járhatunk , és ha valaki me-

részelné az vendégének csak egy hajszálát is meggör-

bíteni, majd szereznének maguknak elégtételt a kelte-k

(így neA'ezik Khandzsan törzsét.) Legalább két hétig

vámotok kell itt, a mig Khivába men karaván fog

találkozni; tehát pihenjétek ki juagatokat, s látogassá-

tok meg a távolabl>i ova-kat; a turkman soha se bocsátja
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ol sátora alól üres kézzel a dervist, s nektek épen nem

fog- ártani ha jól megtöltitek kenyeres tarisznyátokat,

mert nag-y utat kell tennetek, mieltt Khivába ós Bo-

kharába érnétek.
'^

Hogy ezen szavak nagy örömömre szolgáltak ne-

kem, a ki szal)a(lon ohajték kószálni, azt könnyen elgon-

dolhatni. Csak annyi ideig akartam tehát Gömüstepében

maradni, a mig ismeretségeim köre jobban kiterjed; kü-

lönben a tnrkmanok szóejtésében is, melynek elmélete

ismeretes A'olt elú'ttem, több gyakorlati jártasságot sze-

rettem volna magamnak szerezni. Az els napokban

Khandzsannal, testvérével, vagy más házibarátaival men-

tem ki , különféle sátorokban látogatást tenni , késül)!)

ugyan gyakran hadzsi Bilal kiséretéljeu jártam ki áldást

osztogatni, vagy hadzsi Szalihval mentem, a ki itt nagy-

ban zte az orvoskodást. Mig a gyógyszereket beadta,

én elmondám a betegre az áldást, a miért mindig kap-

tam egy kis posztónemez sznyeget, aszalt halakat, vagy

más egyéb apróságokat. Vájjon a közös gyógyításainkat

követ szerencsés siker, vagy a hadzsi rumira (török

hadzsi) vonatkozó kíváncsiság okozta-e, — mindig ta-

lány maradt elttem, — hanem annyi igaz, hogy l)ará-

taim nagyon elcsodálkoztak a felett, miszerint alig öt

napi tartózkodásom után Grömüstepében igen sok látoga-

tást kaptam betegektl, vagy olyanoktól, a kik beteggé

tettetek magukat, a kiket megáldok, rajok lehelek, vagy

kis taliszmauokat is irtam nekik, s az illet jutalom ter-

mészetesen soha se maradt el. Itt ott találkoztak ugyan

afféle nyakas politikusok, a kik engem politikai emissa-

riusnak tartván, kétségbe vonták dervis minómüségemet,

hanem én ezzel nem sokat tr)rdtem, miután álarczoui
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olíígi^rí l)iztusitvíi volt. Arni ;i gondolatra senki se jö-

hete, hogy bennem európait akarjon fölfedezni, s milyen

öröm volt az reám uázve, hogy ezen az egészen idegen

földön háboritatlannl járhatok kelhetek.

Ismerseim száma napról napra szaporodott, any-

nyira, hogy nemsokára a leghatalmasabb és legbefolyá-

sosabb embereket száraithatám közéj ök. Különösen nagy

hasznát vettem Kizil Akhond barátságának, a kinek

igazi neve tulajdonképen Molla Murád vala. Ezen

nagy tiszteletben állott tudóssal igen jó lábon állot-

tam, s ajánlása mindenütt utat njitott számomra. Kizil

Akhond annak idejében, még midó'n Bokharában tanult,

egy oszman-török nyelven az exegesisról irott munkát

kapott, a melyet nem birt egészen jól megérteni, s a

melyhez én adtam neki a megkívántató kulcsot, l^agy

örömére volt tehát társalgásom, s mindenütt kidicsért,

hogy mennyire otthonos vagyok én az iszlám könyveiben.

Szatlig Akhond is, egy nem kevésbbé nag}Ta becsült pap,

szintén barátságos hajlammal viseltetek irántam. Midó'n

legelször találkozám vele, külön imában adott hálát a

gondviselésnek, hogy megengedé neki az én személyem-

ben egy Rumból, a hitnek ezen valódi forrásából való

müszülmant látnia ; és midn a társaságban valaki fehér

brömre valami megjegyzést tett, azt monda, hogy : ez az

igazi nur ül-iszlam,| az iszlám valódi világossága, a mely

az én arczomból ragyog, mely Isten áldásának csak nyu-

gat vidéki hivk örvendnek. Molla Dm-disz barátságát

sem hanyagolám el, a ki kazi-kelan, A'agy is fbirói ran-

got viselt; st gondosan ápolgatám azt, mivel csakha-

mar meggyzdtem a fell, hogy ezen vad népességre

csak is az ulemák birnak némi kevés befolyást gyako-



V. Fej. MECSET-EPITES N. SÁNDOR TÉGLÁIBÓL. 49

rolni, és hogy az akszakalok (oszszakáluak) felsosége,

melyet Európában oly túlnyomónak tartunk , ezen nép

között vajmi kevés nyomatékkal bir. Hogy felfogásom-

ban nem tévedek, arról eléggé meggyzött azaz egyre

növekv bizalmasság, melylyel a turkmanok irántam \i-

seltettek, és a midn Gömüstepe régi görög romjainak

tégláiból, melyektl az egész tábor nevét nyerte, mecse-

tet akarának épiteni, engem kértek meg hogy én jelöl-

ném ki a mihrab-ot (oltár s egyszersmind kible) mivel

Kizil Akhond engem szemelt arra ki, mint a ki e rész-

ben legelismertebb és legtapasztaltabb dervis vagyok.

Gömíistepe területén eddigelé soha se láttak falat,

a környékén szétszórva létez görög romokon kinil, s a

jomutok bizonyos polgárisodási neki-buzdulásának tulaj

-

donitható, hogy e helyen, mely a jomutok fhelységének

tekintetik, rakott falakból épitett istenházát óhajtottak

bírni. Kegyes tm'kmanok kötelességükké tették maguk-

nak, hogy a Nagy Sándor által épitett erdök gyönyör

négyszög tégláiból néhány száz darabot ugyanazon

egy helyre összehordjanak, s midn már elegendnek

gondolták az anyagot, egy turkman bízatott meg a fel-

építéssel , a ki töl)b Ízben járván Asztrakhanban , ta-

pasztalt ember hírében állott. Miután iránjim segít-

ségével kijelölém nekik, merre fekszik Mekka, azonnal

hozzá fogtak a falrakáshoz, minden alap falazat nélkül,

mely körülmény nem igen ersen kezeskedhetik az épü-

let szilárdságáért. De annál jobb így. Mert ha tovább

fönállna, még valami erd bástyájául használhatnák egy-

kor az oroszok, s a nagy macedóniai nagy terveinek még

a hasonnev Eomanow vehetné hasznukat.

Alig tölték egy egész hetet Gömüstepében, s a fö-

VÁSTBÉRY UTAZÁSA. 4
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n('l»b oinlitett pártfogás utján iiiindenfelé ismeretes let-

toiii. Lassankint a polg-ári viszonyokba is szerettein

volna behatolni, a nagyon szétágazott törzs- és család-

novokot niogisinorni, s amennyire csak lehetséges, tiszta

fogalmat képezni azon társadalmi kötelékekrl, melyek

ezen, látszólag a legnagyobb anarchiában él, elemeket

összetartják. Ez aztán valamivel nehezebben ment, mint

gondolám. De alig érintettem a közönséges életbe vágó

valamely kérdést, alig nnitattam egy vagy más do-

log iránt némi kíváncsiságot, azonnal csodálkoztak fe-

lette, hogy mit érdekelhetnek mnlandó dolgok egy der-

vist, kinek csak az Istennel és a vallással van dolga.

Tehát igen sok fáradozásomba került, a mi tapasztala-

tokat e téren szereztem, mert kérdezsködnöm nem volt

szabad soha. Nagy szerencse volt reám nézve, hogy a

turkmanok, kik rabló kalandozásaikon ki\1il egész életö-

ket a legrenyhébb heveréssel töltik, szeretnek órákig

politizálni, a magnk módja szerint, s én ilyenkor néma

hallgatójuk valék; félálmosan üldögélvén imádságos ol-

vasómmal; s az alamanok (razziák) történetét, s a vila-

jct-hez (Persia), a khivai khánhoz és más nomád népek-

hezi \iszonylataikat igy tanulmányozhattam.

Alkalmán volt ama napokban Kizil Akhond társa-

ságában kirándulást tenni az atabeg-ekhez, (a jomutok

keletfelé lakó törzse) és a göklen turkmanokhoz, a mit

én azért tarték nagyon érdekesnek, mivel ez alkalonnnal

megláthattam nagy részét azon falnak, melyet Nagy

Sándor építtetett a sivatagnak már akkor is rettegett

lakói ellen. Kizil Akhond egy perhez tartozó törvényes

vizsgálat miatt utazott , minélfogva több helyt idz-

tünk, s négy nap alatt tettünk meg olyan utat, melyet
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két nap alatt is könnyen megtohottünk volna. Utunk

iránya keletnek tartott, azonban nagy kerülket kellé

tennünk, a kákával bentt mocsárok miatt, melyek-

ben százankint tartózkodtak a vaddisznók. Ezen mo-

csárok a Görg-en kiáradásaiból támadnak, mely tavasz-

szal rendesen megárad, s gyaki'an mérföldekre el-

árasztja iobbról balról partjait. És ennek már régi idk-

ben is igy kellé történni, minthogy czélszerünek tartot-

ták a nagy védfalat a folyamtól négy st több helyütt

hat angol mérföldnyire épiteni , a folyamtól északnak.

S minthogy ez a sikság legmagasabb pontjain történt

mindenütt, még most is a régi falromok közelében a leg-

biztosabb utazni, bármely évszakban. A sátorokat is leg-

inkább ezen tájon találhatni, s alig egy-egy óranegyed-

nyi haladás után kisebb nagyobb sátor csoportokat talál

a vándor. Ezen skorbeli épitményemlék njaigati végét

nem láthattam, s azoknak a mesés tudósításoknak sem

vagyok hajlandó hitelt adni, a miket hallék róla. Kelet-

nek, ugy tartom két helyütt leltem meg a vég pontjait

;

az egyiket északkeleti irányban Gömüstepétl, a hol na-

gyobb várromok jelölik a fal kezdetét egészen a tenger-

parton; a másikat az Etrek folyamtól mintegy 20 an-

gol mérföldnyire délnek, szintén közel a tengerparthoz,

mely két vonal az Altin-Tokmakon valamivel fölül jön

össze. A mi a Gömüstepétl kiinduló vonalt illeti, azt

módomban volt két napig bejárni mintegy 10 geogra-

phiai mérfíjldnyi távolban, npigattól észak-keleti irány-

ban. — AiTól lehet tisztán ráismerni, hogy a földtl két,

st néha három lábnyi magasan is emelked domborlatot

képez, a szerint a mint a fold minsége a romiadékok el-

takarásához jánilni alkalmas volt. Az egész meglehet-
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soii oíi'y liüsszaii cln}nil(') sánczvonalhoz hasoiilit, melynek

kuzepéból iniiiden 1 000 lépésnyire eg-y-eg-y hajdani to-

rony alaproinjai emelkednek ki, melyeknek meglehet-

sen egyenl' a kiterjedése. Azonki\1il még más nagy föld

halmok is láthatók ezen fal hosszában, melyeknek kiku-

tatását inkább szakíerfiakra bizom, mivel még csak gya-

nító véleményadásra sem érzem magamat illetékesnek.

A kisebb föld halmokból néhán3'at felújítottak a turk-

manok, s a mint nekem beszélték, egy négyszögii épület-

ben, egy roppant nagy, papirvékonyságu cserép fazekat

leltek, abban pedig kékes hamvat, itt-ott arany pénze-

ket s más drágaságokat, a miért az egész vidék a fallal

egj-ütt Ivizil-Alánnak, azaz: arany szednek nevezi. Ezen

nt()l>l)i emelt helyeket azonban szükség megkülönböz-

tetni azon joszkáktól (dombok), melyeket a tm-kmanok

nagy halottaik tiszteletére hordanak össze.

Kizil Akhond, az én tudós kisérm, nagyon csodál-

kozott a felett, hogy a Szeddi Iszkender, azaz a Sándor-

sáncz, melyet a dzsineknek (szellemek) a nagy uralkodó

parancsára kellé épiteniök, engemet annyira érdekelt.
*

Sándor, az vélekedése szerint buzgóbb müszülman volt

mint mi, s azért a földalatti szellemek akarva nem

akarva, mind szolgálatában állottak. Eladását azon is-

mert mese elmondásával akará fol}iatni, mely arról szól:

hogyan ment Sándor a setétsóg országába; hanem el-

hallgatott, a mint látta, hogy egy téglának a kibontásá-

* A keletiek a nagy macedóniai történetét bizonyos vallásos-

mythologiai ruhában adják el ; és habár a keleti történetírók közöl

némelyek meg akarják különböztetni Iszkender Zul-karnejnt (a két-

szarvú Sándort) Iszkender Rumitól, a görög Sándortól — én ugy ta-

láltam, hogy ezt a két személyt mindenütt egynek és ugyanannak

tartják.
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val nagyon el vagyok fog'lalva. Yalóban ng-ylátszik,

mintha azok a piros szinti tég-lák össze volnának for-

rasztva, mert inkál)b széttörnek, hogy sem a nag:y tömeg-

tl elváljanak. Egyébiránt ezen vidék nagy érdekkel bír-

hatna régiség])uvárainki'a nézve, minthogy itt nemcsak a

régi görög uralom sok maradványának, hanem az ó ii'an

cultura emlékeinek is bó'ven kell rejteni, mert a Görge-

nek, a mai Sehri Dzsordzsau romjainak fontosságáról, so-

kat beszélnek az arab törtéuetirók. Maga Kumbezi-Kansz,

vagy is a Kausz knpola-rom, melynek csak hirét haliam,

hihetleg több figyelmet érdemelne mint a mennyiben az

arra gyorsan áthaladott angol utazók részesíthették.

IS'agy meglepetéssel láttam, hogy Kizil Akhond-

nak, a kit csak tudós de nem gazdag embernek tartot-

tam, több helj-ütt vannak sátrai nkkel és gyermekekkel,

a kik hánnas házasságból való családjának egyes alkat-

részeit képezek. Csak midón több helyütt mindig más-

inás feleségeivel s gyermekeivel ismerkedem meg, akkor

kezdtem megérteni, hogy az körútjának a törvényes

czélon kivül még egy más, családi feladata is van.

Egyébiránt nagyon csekély különbség volt az idegen és

a saját sátraibani fogadtatásunk között. A Molla — Így

nevezték ót par excellence — a turkmauoknál, még az

ellenséges törzseknél is minden sátorban a ház ura volt,

s nem csak megkülönböztetésekkel de ajándékokkal is

elhalmoztatott, a mi nekem is, ki az ó tanítványa szere-

pét játszám, több posztónemezbül való imaszónyeget

(namazdzsi) jövedelmezett, meg egy turkman felöltt és

egy prémes kucsmát, a mi a tm'kmanok nemzeti fövege.

Az utóbbit föltettem a fejenu'e, még könny turbánt is te-

keriiettem körüle s át lettem változva turkman móllá vá.
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Miduii (Jümüstepébo visszakerültem, társaim, kik

az efféle kirandulíi sokat roszalták, míír nagy ag-g-odalom-

ban voltak kimaradásom miatt. Sorba kérdezoskiklví'üi

mindegyiknek hogyléte fell, elbeszélték, hogy hadzsi

Nzalih fényes sikerrel s haszonnal üzi orvoskodását, s

hogy hadzsi Kari Meszud-ot, a ki egy mecsetbe, (azaz

egy mecsetül használt sátorba) volt elszállásolva, meg--

lo])ták. Sokáig- kutatták, keresték az ellopott tárgyakat,

s miután semmit se találhattak meg", az Isan (sejkh) ki-

nyilatkoztatta , hogy meg- fog'ja átkozni a tolvajt, ha

vissza nem tériti az elorzott tárgyakat, ^em került bele

24 óra, midn a tolvaj bnbánó alázattal meg-jelent, s

az ellopott tárg-yakon kivül még- eng-eszteló ajándékot

is hozott. Azt nem igen hiszem, hogy a párisi vag-y lon-

doni rendrség- az efféle rendszabálytól hasonló sikert

remélhetne. Eg-y Khivába men karavánra nézve is jó

tudósitást kajrtam. Elbeszélek ugyanis barátaim, misze-

rint a khivai khan, kinek az orvosok egészség-i tekinte-

teknél fogva bivalytejet rendeltek, eg-yenesen ide küldé

kervanbasiját *, két pár ilyen állat vásárlására , mivel

azok az ország-ában nem találtatnak. A kervanbasi

már el is ment Asztrabadba, s mihelyt nsszatér, útra kel-

lend kelni, mely utazásra nézve nag-yon jó eljel, hogy a

sivatag-ón leg-jártasabb ember fog- lenni a vezetnk. Na-

gyon feltnt elttem, hog-y útitársaim közöl sokan, habár

a leg-uemesebb vendég-szeretetben részesültek, épen k, a

legszegényebb emberek, már nem akartak tovább a turk-

* Kervaiibasi m karavánvezet , vagy a karaván lunüke névvel

illetik azt, a kit a khan ezen hivatalra kinevez. Minthogy ezek több-

nyire olyan emberek, a kik csak bizonyos utakon birnak a legnagyobl)

tai)asztalatokkal, ennélfogva minden karaván útnak megvan a maga
kervanbasija. melléknevét azon utt()l nyervén, a melyen kalauzkodik.
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uianokiiíil luiilatiii. Lehetetlen — mondának — liaC8ak

annyi mennyi érzéssel bir is az ember, tovább szemta-

nuja lenni azon kegyetlen bánásnak, melyben itt a sze-

rencsétlen persa rabszolgák részesittetnek. „Igaz ugyan,

hogy eretnekek, hogy nagyon bántottak bennünket, midn

országukon keresztül utaztunk; de az még is sok, a mit

ezeknek a szegényeknek itt szenvedniök kell." Tatár

útitársaim részA'éte, a kiknek hazájokban nincs szokás-

ban az emberekkel kereskedés, és azok a káromlások,

melyekkel nagy boszankodásukban a karakcsikat (rabló-

kat) szidalmazták, legbvebben rajzolák a szegény rab-

szolga által A'iselt kínzásokat. Képzelje magának bárki,

hogy érezheti magát egy persa, legyen bár a legszegé-

nyebb, midn fyjel váratlanul, családja körébl kiragadják

s sokszor súlyos sebekkel megrakva ide hiu'czolják fog-

lyul. Euliái ócska turkman viseletbeli rongyokkal cserél-

tetnek fel, melyek testének csak bizonyos részeit fedik el,

nehéz lánczokat vernek rá, melyek bokáin sebeket törnek,

s minden lépten iszonyú fájdalmat okoznak, és fogsá-

gának els napjait, st gyakran heteket igy kell töltenie

a legsilányabb eledelen, s hogy éjjel meg ne kísértse

az elszökést, karabográt, azaz : vas örvöt tesznek a nya-

kára, a melynél fogva egy ers karóhoz van lánczolva, s

a láncz csörgése legkisel)b mozdulását is elárulja. S

kínjainak mértéke csak akkor ér határt, ha rokonai ki-

váltják, avagy Khivába vagy Bokliarába küldik eladni.

Soha se tudtam megszokni azt a lánczcsörgést,

mely minden turkm:ui sátora mellett hallható, a ki csak

némi igényt is tart tekintélyességre. A mi Khandzsan-

unknak is volt két rabszolgája, és éhez még mintegy

tizeunvolcz. húsz óa'Cs fiuk voltak, s enii-emet mindenkor
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iiaií'vuii ruliiidilutt , valaliáiiyszor a vinig'zó iíjusáj'"ot

lánczra fzve láttam. Éhez járult még, hogy ezen szeren-

csötleueket njilvánosan piszkolnom s káromolnom kel-

lett, mert a legkisebb részvéttel gyaniit ébresztettem volna

magam ellen, fképen miután azon köriüménjuél fogva,

hogy tudtam a persa nyelvet, leggyakrabban engem szó-

lítottak meg. Házi rabszolgáink ifjabbika, egy szép

fekete fíirtü iráni ifjú ami kért, hogy irnék levelet szü-

linek, hogy az Isten szerelméért adják el juhaikat s

házukat és váltsák öt ki; a mit én meg is tettem neki.

Egyszer azt hivém, hogy észrevétlenül adhatok neki egy

csésze theát, s szerencsétlenségre, épen a mint kezét

nyujtá adományom után, akkor lépett be valaki a sá-

torba. Hanem én is hirtelen ugy tettetem magamat,

mintha csak ingerkedni akarnék vele, s a thea helyett

néhány gyengébb ütésben kellé öt részesítenem. Gömüs-

tepében mutatásom alatt egy éj se nmlt el a nélkül,

hogy a tenger felöl hallatszó lövések ne jelentették

volna, valamely zsákmánynyal terhelt naszád megérkezé-

sét. A legközelebbi reggel elmének a höstöl követelni a

den'ist illet tizedet, vagy jobban mondva, a szegény

persákat szerencsétlenségök els perczében meglátni, s

szivem vérzett az iszonyú látváuj-tól. így kellé lassan-

kint megszoknom az erények és bnök, az emberszeretet

és zsarnokság, a szrszálhasogató lelkiismeretesség és

kitanult gazság ellentétességeit, a mik a keleten min-

denütt, de fkép Közép-Ázsiában leginkább fellelhetk,

fkép ott, hol az Iszlám, a társadalmi élet ezen irtóz-

tató mérge, elszórta álpolgárisodásának magvait. Ellen-

ben a nem müszülman nomádok a \ilágon a legjobb

emberek.
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Még- csak két hetet tültottem itt, mire én is mint úti-

társaim, szintén elkezdtem ezen helyet unni, meg-utálni,

szemeimet kimondhatatlan Tágyg-yal legeltetvém a persa

hegységeken. Csak néhány órát tesz a távolság s mégis

az erkölcsök, szokások, gondolkozási irány annyira eltér

itt a tm-kmauok között, mintha ezer mérföld választaná

egymástól a két országot. Valóban csodálatra méltó az

a befolyás, a mit a vallás és történelem gyakorol az em-

bereki'e ! IS^evetnem kell, valahányszor eszembe jut, hogy

épen ezek az embertelen turkmanok voltak, a kik mind-

untalan lakomát adtak „lillah" kegyes czélokra, a hol

jelen kellett lennie a mi egész hadzsi társaságunknak.

Ilyen meghívások napjában többször fordultak eló, csak

az elsre és másodikra valék hajlandó elmenni, a har-

madik meghívásnál ki akarám magamat menteni, ha-

nem a meghivó durva oldallökésekkel hivogatott ki sá-

toromból, a tui'kman etiketté szabályai szerint: „nn'nél

keményebbek az oldaldöfések, annál szívesebb a meíí-hi-

vás." Ilyen tmnepélyes alkalmakkal a vendégséget adó

sátora elé néhány nemez darabot, vagy ha már nagyban

ment — sznyeget teritettek, s a meghívott vendégek

öten hatan egy-egy csoportljan foglaltak rajta helyet

körbe ülve; minden csoport kapott egy nagy fatálat, mely

a vendégek számához és korához mérve volt megtöltve,

s ezen tálból szétterjesztett marékkal ették ki fenékig

az eledelt. Az étkek minsége s készítési módja, ugy

hiszem, nem igen fogja inyenczeinket érdekelni, csak

mellesleg emlitem tehát meg, hogy a ló és teve hus napi

renden voltak, a többi hus nemeket jobbnak tartom el-

hallgatni. Khandzsan azon id alatt, mig nála valék,

tizenki't ("ves fiát egy tiz éves leánykával oljegyzé, a mi-
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nek csiiládi ünnepély lett a következménye, s nekünk a

kik vendégei valánk, noiii lehete abból kimaradnunk.

Midú'n a jövendbeli sátorába beléptünk: javában fog'lal-

kozott eyy sliawl szövésével; ugy tett, mintha észre se

vett volna beimünket, s két órai ott mulatásnnk alatt

csak egyszer vehettem észre, mint vesz ö is részt lopva

reánk vetett tekintetekkel társalgásunkban. Az étkezés

alatt, mely az én tisztelenu'e rizsbl és tejbl volt fzve,

megjegyzé Xhandzsan, hogy ezen ünnepély tulaj donké-

pen a jöv szre volt határozva, de használni akarta itt-

lételünk alkalmát, hogy áldásainkat kinyerhesse. Majd

elfeledem említést tenni azon lakomáról, melyet egy ka-

rakcsi adott tiszteletünkre, a ki egy maga gyalog, három

persát nem csak foglyaivá tett, hanem szintén egé-

szen egyedül hajtotta ket maga eltt nyolcz mérföld-

nyire a rabszolgaságba. Kekünk adta ki a zsáknuíny-

ból az egyházat illet tizedet, a mibl mindegyikünkre

két kran jutott, és milyen boldognak érzé magát, midn
az megáldására fatihát éneklénk!

Miután három hetet a legkellemetlenebb elfojtott

érzéssel (Jömüstepében tölténk, végre beleegyezett a ven-

dégszeret Khandzsan, hogy utrakészüldóseinkben is

segitségünki'e legyen. Tevéket vásárolni, ugy véltük,

nagyon költséges lenne; tehát arra határoztuk el ma-

gunkat, hogy kettejével bérlünk ki egy-egy tevét, amely

aztán magunkat, Aizünket és lisztünket czepelné. És ez

nehezen lett volna kivihet, ha nem lettünk volna oly

szerencsések, Iliász Beg a teve bérbeadó személyében oly

embert lelni, a ki vallásos ugyan nem nagy mértékben

volt, a mi hadzsiságuukat sem igen tisztelte, de annál

szigoi-ubb pontossággal tartotta ]uci>- a vendégszeretet
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törvényeit, s a mi kielég-itésüiikért a leg-nag-yobb áldozat-

tól sein rettent \issza. Iliász tulajdonképeu Kliivából

val(j tiirkman. s a jomnt törzs ivadéka, ki évenkint egy-

szer ide szokott utazni üzletijén, a sivata.i^on keresztül, s

a niig' Gömüstei»ében idó'zik, Khandzsan pártfogása alatt

áll, a mely nélkül ép oly kevéssé biztos a helyzete, mint

bármi más idegené. Rendesen szkor szokott megjönni

és tavaszszal megy vissza, miután 20—30 tevét részint

saját, részint másik áruival megrakott, s minthogy épen

ezen évben azonkívül szándékozott néhány tevével többet

nnni magával, ha mindjárt teher nélkül is, tehát a leg-

csekélyebb haszonbér is csaknem talált pénz volt reá

nézve. Khandzsan a legmelegebben ajánlott neki ben-

nünket, és ezen szavai: „Iliász, életeddel fogsz nekem

értök jót állani" elég \ilágosan értelmére adták, hogy

milyen mérték tekintetben valánk mi a mi vendégl-

gazdánknál ; tehát a földre szegzé szemeit, mint a nomá-

doknál szokás, midón rendkivül komolyaknak látszanak.

s válasza, melyet ritka közönyösséggel monda halkan, aj-

kait nem is mozdítva, ebbl állott: „ismersz eng-emet."

A két alkudozó turkman feltn hidegvérüsége ingerelni

kezdé még félig európai véremet, megfeledkezem arról,

hogy hadzsi Bilal s többi útitársaim is mozdulatlan ré-

szesei valának a jelenetnek, s néhány megjegyzést tettem

;

de csakhamar meg is bántam, mivel többszöri felszólalá-

somra sem vétettek szavaim figyelembe. Tehát a nf'lkül,

hogy az alkudozásokba szabad lett volna avatkoznunk,

abban történt megállapodás, hogy két arany használati

bérért kapunk egy-egy tevét Khiváig ; vizünknek és lisz-

tünknek ingyen elvitelére ajánlkozott Iliász.

Azon kis összeii'bó'l. a mit ronii'vos ruházatom kü-
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lönfóle részeibe bevarrva tartogattam, valamint jámbor

mesterség-em bö aratásának g-yümölcseibl is kitelt volna,

hogy eg-y magam külön béreljek tevét; lianem hadzsi

Bilal és Szultán Mahmud lebeszéltek róla, kiemelvén,

hogy a nyomorúságos, szegény, könyörületre inditó küls

a legjobb óvszer ezen nomádok között, a kiknek raga-

dozó vágyát a kényelem legcsekélyebb jele is felébresz-

tené, s a kiket aztán ily esetben a legjobb barátok])ól

ellenségeivé tehetne az ember. Többeket megnevezt(!k

társaink közöl, a kik bven el vannak látva, de bizton-

ságuk kedvéért kénytelenek rongyokba öltözve gyalog

menni. A parancsoló szükséget átlátA'án, társaságl);in

bérlettem tevét s csak azt kértem ki magamnak, enged-

nék meg, hogy kedzsevét használhassak (a kedzseve, a

teve két oldalára alkalmazott egy pár fa kosár) mivel

rendkiuü terhemre esnék sánta lábommal a szk nyereg-

ben mással összeszorítva ülni, s ily helyzetben tenni meg

40 állomást. Iliász elejénte vonakodott, mivel a kedseve

a szegény állatra nézve a homok sivatagokon ketts teher

lett volna, s igaza volt, azonban Khaudzsau rábeszélte s

végre beleegyezett kívánságomba. Most már meg volt az

a Aigasztalásom, hogy húsznapos utunk alatt Khiváig,

melyrl a legborzasztóbb dolgokat beszélték , néha-néha

egy kicsit alhatni is fogok ; s az egészben különös örö-

mömre szolgált, hogy "vis-á-vis-m, vagy tulajdonképen

ellensúlyom, liadzsi Bilal, az én lelki barátom fog lenni,

a kinek társasága napról-napra elkerülhetlenebbó kez-

dett rám nézve válni. Az alkudozás befejeztetvén, be-

vett szokás szerint elre kifizettük a használati bért.

Hadzsi Bilal egy fatihát mondott, és miután Iliász né-

hány szrszálból álló szakállát védg simította volna.



V. Fej. FÖLPEDEZTETÉS MIATTI AGGÁLYOK. 61

egészen meg-nyiig-oclya leliettüuk. Csak arra kértük,

hogy minél korábban induljunk, hanem ezt nem Ígér-

hette meg, mivel az indulás a khan kervanbasijától füg-

gött, a kinek karavánunk élén elül kellett mennie biva-

lyaival.

Xéhány nap imüva készen voltunk az elindulásra

Etrekbe, karavánunk gyülekezési helyére. A megtörtént

elokészülú'dések után ketts forró vágyat érezek Gömüs-

tepét elhagyni, elször azért mivel láttam, hogy az itt

hasztalan töltött idzés következtében a h évszak mind

jobban közeledik, s attól féltünk hogy a sivatagon még

itt-ott lelhet esviz egyre nagyobb ritkaság leend, s má-

sodszor mivel a fellem terjedez nevetséges hirek már

valóban nyugtalanítani kezdettek. Mig sokan a jámbor

dervist látták személyemben, mások nem tettek le azon

gondolatról, hogy én a szultán nagy befolyású követe

vagyok, ki a teheráni török követtel összeköttetésben van,

a ki néhány ezer puskát hozott magával s itt fog Orosz-

ország és Persia ellen összeesküvést szervezni. Az oro-

szok Asm'ában ezt hallva bizonyosan nevettek volna

rajta ; azonban mégis lehetséges volt, hogy a csodálatos

idegen után kérdezsködhetnének, s akkor aztán fölfe-

deztetésem következménye kinos, talán örökös rabszolga-

ság lehetett volna. Több izben megkértem tehát hadzsi

Bilalt, hogy legalább Gömüstepébl menjünk már el;

azon])an épen , ki eddig tüi'elmetlenkedék, miután Iliász

átvett bennünket, egészen közönyös lett, s süi'getéseimre

mindig azzal felelt, hogy milyen nevetségesen gyerme-

kes vagyok én, hogy a sors rendelkezéseit meg akarom

elzni. „Hasztalan minden sietséged — monda egy iz-

ben, — addig kell a Oörgen partján maradnod, mig a
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Naszil) (a íatuiii) iiuis Imlyon nem romlcli ki ivóvizedet.

És azt senki se tiulja, hamar vag-y kásön fog-e ez tör-

ttMiiii
!

" Képzelhetni milyen hatása lehet az ilyen ke-

leti válasznak eiry nem oknélkül türelmetlenné vált ke-

délyre. De, fájdalom, átláttam hogy nincs menekvö ut,

s megadtam magamat sorsomnak.

Ugyané napokban történt, hogy néhány karakcsi

áruló utón öt persát hozott haza rabló kalandozásából,

kik között egy vagyonos is volt. A rablók egy naszád-

dal rándultak ki Karatepén át azon ürtigygyel, hogy a

maliki-k (persák) falujában egy rakomás gabonát akar-

nak vásárolni. Az alku hamar meg köttetett, s a semmi

roszat nem gyanitó persák alig jelentek meg a tenger

parton áruikkal , azonnal elfogdostattak , kezeik lábaik

összekötöztettek, és nyakig saját buzájokba elrejtve hiu'-

czoltattak Gömüstepébe. Jelen voltam, midón ezen sze-

rencsétlenek, kik között eg}ik nagyon meg volt sebe-

sítve, kipakoltattak, s haliám, hogy ezen eljárást még
maguk a tiu'kmanok is gyalázatos tettnek mondták. Az

asurai oroszok is bele avatkoztak ez ügybe, s kiszállás-

sal fenj-egetó'ztek, ha tüstént szabadon nem bocsáttatnak

a foglyok. 8 minthogy a rabhjk határozottan vona-

kodtak zsákmányukat kiadni, azt hivém hogy a többi

turkmanok, a kikre nézve az oroszok fenyegetése közös

veszély volt, kényszeríteni fogják törzsrokonaikat a kia-

dásra; — azonban ez teljességgel nem törtónt, hanem
lett nagy lótás futkározás, fegyverek osztattak ki, hogy

ha csakugyan ki akarnának az oroszok kötni, komolyan

szembe lehessen velk szállni. Érdekes volt, hogy ne-

kem is puskát nyomtak a kezembe, s nem kis zavarba

jöttem, elíi-oiulolván. hoí»-v kikre kellend ldöznöm. Sze-
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rencsóre csak a fenyegetésnél maradt a dolog-. * Más-

nap reggel egy orosz gzös egészen közel jött a parthoz,

hanem diplomatiai utón intézték el az ügyet, oly formán,

hogy a tmkmanok túszokat adtak a jövre nézve, hanem

az öt persa rablánczain maradt. A vagyonos 1 00 arany

váltság dijért elbocsáttatott, egy másik, a ki kezeire lá-

baira nyomorék volt, s nem birt 4 arany névszerinti ér-

tékkel, az oroszok tiszteletére bocsátatott el ; a három

izmos férfi pedig nehéz lánczokra verve Etrekbe, a rab-

szolgák kinzó helyére vitetett el.

Az Etrek név, melylyel egy folyamot is, meg a kör-

nyékén fekv lakosokkal biró egész területet nevezik,

Mazendran és Taljerisztan szerencsétlen lakossága eltt a

legirtóztatóbb rémszó, a legnagyobb káromlás , ann}nra

hogy rendkivüli haragba kell annak a persának jönie, a

ki ajkain kibocsátja ezt az átkot: „Etrek biufti" azaz :

hogy kerülnél Etrekbe. Minthogy karavánunk gyül-

helyéül volt kijelölve, tehát alkalmam lett ezen rém-

helyet közelebbrl megismernem. Éhez még Khandzsan

oly szives volt, hogy engem vendégül ajánlott Kulchan-

nak, a karakcsik pir-jének (szszakál), ki alkalmilag

hozzánk jött volt. Ezen vén bnös komor, visszataszító

kifej ezésü ember volt, elfogadása legalább éi)en nem
volt barátságos, midn vendégéül átadattam neki. So-

káig füi'készte arczvonásaimat, néha-néha valamit súgott

* Nehogy az orosz hatóság ezen kétértelm állása szemetszur-

jon az olvasó eltt, szükség megjegyeznünk, hogy a persa kormány
az orosz fegyveres hatalomnak hárminemü kiszállását ezen partokon
saját területére való ellenséges berontásnak tekinti, s készebb eltrni
a turkmanok rablásait , mintsem orosz fegyverek segítségét vegye
igénybe, mely fegyverek in partibus hasznosak ugyan, hanem in totó

veszedebnesek lehetnének.
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Kliandzsaiinak, s ugy látszik mintha teljességgel más

valamit akart volna bennem fölfedezni, mint a minek a

többi \ilág- tartott. Azonban csakhamar rájöttem ezen

bizalmatlanság forrására. Kiüchan fiatal korában ben-

tíizta Oroszországot Khidr khán-ual, ki orosz szolgá-

latban állott, hosszabb idt töltött Tifliszben, s meg-

lehetsen megismerkedett a mi európai életünkkel. Azt

monda, hoíi-y sokféle nemzetet látott, csak oszmanlikat

nem, a kikrl egyébiránt azt hallotta, hogy mint a tnrk-

manok törzsrokonai — egészen hasonlitnak is hozzájok, s

naíryon csodálja , hogy bennem ellenkezt tapasztal.

Hadzsi Bilal figyelmezteté, hogy e pontra nézve roszul

van értesülve, mivel maga is több évig lakott Rumban,

és soha se vette észre az általa emiitett hasonlatosságot.

Ezután tudtunkra adá amaz, hogy holnapután már aísz-

szamegy Etrekbe az ova-jába; tehát készen legyünk

az elutazásra, mivel az innen Etrekig terjed utat, ám-

bár csak 12 mfld, nem tehetjük meg az kisérete nél-

kül ; pedig csak addig vár, mig Kolman, ^- a fia, az

alamanról (rabló kaland) vissza jön, melyre többed ma-

gával rándult ki a persa határra, néhány szép kanczát

elhajtani.

A íiát rablókalandról haza várni Kulchannak kö-

rülbell annji volt, mintha a mi felfogásaink szerint az

atya valami hs kirándulásból vagy más becsületre váló

vállalatb(»l várja fia visszaérkezését. Fel is szólított

bonuüuket, hogy déltájban sétálnánk ki a Görgen alsó

partjára, mert ekkor kellene megérkezniök, s majd va-

lami örvendetes dolgot fogunk ott látni. Minthogy épen

Tulajilonképen Kuliimali.
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seinini dolgom sem volt, követtem a felszólítást, s a tö-

meg közé keveredtem, mely tüi-elmetlenül Vtárta az érke-

zket. Végre a tiilsó partra érkezett nyolcz lovas turk-

man, tiz nyeregtelen lovat vezetve fékeu. Azt hittem,

hogy a várakozó tömeg most mindjárt lelkesült öröimi-

adalba tör ki, azonban egy hang se hallatszott. Min-

denki mohó tekintettel, s néma csodálással méregeté az

érkezket, kik a felnyergelt és nyergetlen lovakkal egy

pillanat alatt átiiszták a (jörgent, s az innens parton

leszállván — leírhatatlan komolysággal nyújtottak kezet

barátaiknak s rokonaiknak. Mig az öregek nagy figye-

lemmel vizsgálgatták a zsákmányt, a fiatal hó'sök ruhái-

kat szedték rendbe, s nehéz prémes kucsmáikat ^föleme-

lintvén, letörülgeték a verítéket homlokukról s fejöki'ól.

Az egész pompás látványul szolgált. Bármennyire utál-

tam a rablókat s utálatos mesterségöket, szemeim mégis

különös gyönyörrel legeltetem ezen fiatal embereken, a

kik rövid lovag öltözetükben, bátor, merész tekintetökkel,

s egészen a melleikre leér szke hajfüi'teikkel minden

ember bámulatának tárgyai valának, a mint fegyvereiket

lerakták. Még a komor Kulchan is felvidultnak látszók,

megismertetett bennünket fiával, s miután hadzsi Bilal

ezt megáldá, elváltunk tlük, holnap reggel az atyával,

fiával és a lopott lovakkal egyetemben indulandók Grö-

müstepébl Etrekbe.

VAMBERY UTAZÁSA.
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ELUTAZÁS GÖMÜSTErÉnL. VOLT GAZDÁNK JKLLEMK. —- TURKMAN SÁN-

CZOK VAGY FÖLDHÁNYÁSOK. KALAND VADDISZNÓKKAL. — FENSÍK

GÖMÜSTEPE ÉSZAKI RÉSZÉN. NOMÁD SZOKÁSOK. TURKMAN VENDÉG-

SZERETET. AZ UTOLSÓ KECSKE. PEHSA RABSZOLGA. A SIVATAG

KEZDETE. TURKMAN FELESÉG ÉS RABSZOLGAN. ETREK. PERSA

RABSZOLGÁK. OROSZ MATRÓZ MINT RABSZOLGA. SZÁNDÉKBA VETT

SZÖVETSÉG A JOMUTOK ÉS TEKKE-K KÖZÖTT. ÖSSZEJÖVETEL A KER-

VANBASIVAL. A KEM TÖRZS. AZ ELVÁLÁS ETREKTÓ'l. AZ AF-

GHAN VESZEDELMET OKOZ. A KAKAVAN LEÍRÁSA.

Gens confinis Ilyrcaniae, cultu vitae aspera et latrociniis aaauela.

Q. Cui'tii Ruf. lib. vi. cap. 5.

Másnap délben távoztam leg-bizalmasabb barátaimmal

Gijmüstepébol, Khandzsau és többi barátaim által elkísér-

tetve. Az utóbbiak Gömüstepétól majd egy egész óra

járásnyira jöttek velünk, a mi a nomádoknál bevett szo-

kás, midn valami nagj'on kedves vendéget kisérnek el.

Többször kértem Kbandzsant, hogy fordnljon már vissza,

de siker nélkül, mert 6' pontosan meg akart felelni a

turkman vendégszeretet szabályainak, ne hogy okom

legyen kósó1)b ellene panaszra. S valóban nehéz sziwel

bontakoztam ki utolsó ölelésébl, mert a legnemesebb

szivü emberrel volt alkalmam benne megismerkedni, a ki

minden haszonles czél nélkül nemcsak szívesen látott
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vendégként tartott öt más zarándokkal házánál oly hosz-

szu ideig", hanem minden lehet fehilágositással is szol-

gált, midn egyet mást tudni kivántam. Nagyon fájlal-

tam, hogy nem tndám jóságát meghálálni, de még

inkább azt, hogy ilyen szinte barátomat valók kénytelen

felvett alakoskodásom által ámitani.

Utunk Gömüstepébl észak-kelet felé vitt, jobban-

jobban távolodván a tengerparttól, a két földsáncz irányát

követve, melyek egyike Köreszoíi-nak , a másik Altin

Tokmak-nak neveztetik. Ezen emelvényeken kivül még

sok joszkát, azaz : turkman sirdombot lel a szem, hanem

ezek kivételével az egész ndék beláthatlan sikságot ké-

pez. Gömüstepétl alig egy óra negyednyi távolban pom-

pás réteken keresztül mentünk, melyeknek térdig ér
bujatermésü füve itt haszontalanul aszik el, mivel Gö-

müstepe lakosai csomru-k, azaz: nem állattenyésztk.

Hány falu virágozhatnék ezen b nedvesség földön, s

milyen fris élet zajoghatna rajta a síri csend helyett.

Az Iliász tevéibl és hat lóból álló kis karavánunk meg-

lehetsen egybe csoportosulva ballagott, mert megmondá

Kulchan, hogy itt olyan karakcsik vannak, a kik nem

állnak az parancsnoksága alatt s ha elég erseknek

éreznék magukat, még t is megtámadnák. Engem Iliász

még ez úttal meg akart kimélni a tevén nyargalástól s

egy lopott lovat vett át Kulchautól, hogy azon lovagol-

jak Etrekig. Szerencsétlenségenn*e Emir Mehemmed, a

Karatepél)l való afghanisztaui mákonyfaló, ki már hozzá

csatlakozók karavánunkhoz, gyalog maradt; s mihelyt

valami pocsolyán vagy más nedves helyen \itt utunk ke-

resztül, nekem kellett t nyergembe fel vennem, és

ilyenkor oly ersen belekapaszkodók ruháimba, hogy
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majdnoin lerántott a lóról. Ezen közös lovng-lás által

komoly veszélyben forogtam, midó'n a nagy nádas mocsá-

rokon kclle át kelnünk, ahol tömérdek vaddisznó csor-

dák nyüzsögtek. Knlchan és Iliász elú'l lovagoltak, a

kerülü ösvényeket keresve, hogy ezen százakra men va-

dak elól kitérhessünk, melyeknek közelségét bizton ki

lehete venni röfögésükböl, de kiváltképen azon ropogás-

ból. melyet a nád között járásuk által okoztak. A mint

fülhegyezve lovagoltam, egyszerre megriadt a lovam, s

mieltt az okát elgondolhattam volna, lovag pajtásom-

mal együtt a földön elterülve hevertem. Útitársaimnak

néhány lépésnyirl hallott hangos kaczagása közé valami

sajátságos visitó orditás is elegyedett, s a mint megfor-

dultam, látám hogy két vadsüldó're estem, melyeknek

anyjuktól riadt meg a lovam, s melyet most malaczai \\-

sitása egészen feldühösitett és agyarát csattogtatva állt

meg nem messze tlünk s bizonyára reánk rohant volna,

ha Iliász öcscse Sirdzsan elég jókor észre nem veszi

szándékát s fölemelt lándzsával útját nem állja. Vájjon

a fiatal tiu'kman ntéz beaA'atkozása által elriasztva, vag-y

a nyomasztott helyzetükbl kiszabadult malaczok ^^sitá-

sának elhallgatása okozá-e, elég az hozzá hogy a feldü-

hödt anya odébb állott, hátra felé futván alomjához, a

melytl mi sebes gyorsasággal távozánk. Kulchan fia

ezenközben megfogta elszaladt lovunkat s azon meg-

jegyzéssel adta nekem \issza, hogy ugyan csak szeren-

csés ember vagyok, mert a vaddisznók által okozott halál

még a legkegyesebb müszülmant is nedsisz, azaz tisz-

tátlanul küldi a másnlágra, s a purgatoriumban ötszáz

esztendig tartó égés által sem tisztulhat az meg egészen.

Miután körülbelül néü'v óráiü" nvonniltunk elre
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mocsárokon és réteken keresztül, észrevettem hogy a Gö-

müstei)éböl északfelé terjeszked fensík lejtjén vagyunk,

minthogy nem csak a dombos helyek, haneiu a jiersa ha-

tár hegység is kezdtek lassankint eltnni, szemeink elöl.

Csak egyes sátor csoportokat, melyek kornyékén tevék

legelésztek, lehete kivenni messze távolban, s habár a

szemet mind a négy fell a legszebb zöld virány gyö-

nyörködteté, mégis legnépesiiltebbnek találtam a keleti

vidéket, melyet Kizil Akhond-dal meglátogaték. Ennek

oka az, hogy a Görgen hiányát érzik, s az emberek csu-

pán addig érik be a kut^izzel, niig juhaikat meghiz-

lalják a kövér legeln. Itt tehát csak május és június

hónapokban találtatnak sátrak. Egy ilyen, Kulkhan

hozzátartozói által lakott sátor csoportban kell vala ma

éjjel meghálnunk, minthogy Etrek még hat mérföldnyire

van; s ez a mi teherrel jól megrakott tevéinknek egy

egész napi ut. Itt már értesítve voltak érkezésünk fe-

ll, s az én éhes hadzsi társaim már a jó vacsora el-

postájának tekintek a sátrak fölött emelked füstöt.

Mindamellett hogy Gömüstepe innen csak négy mérföld-

nyire van, mégis jó nyolcz mérföldnyi utat tettünk ma,

s az els napi utazás magunkat és állatainkat is megle-

hetsen kifárasztott.

A sátortól mintegy tiz lépésnyire élénkbe jött Kul-

khan fiatal unokaöcscse Tadzsi-baj, szívesen fogadni ben-

nünket s Iliász az afghannal Kulkhan vendége lett, én

pedig és a többi hadzsi Allah Xazr szk sátorába szálla-

soltatánk. Ez a vén, egészen vagyontalan turkman ma-

gánkívül volt örömében, hogy az ég vendégeket küldött

neki s örökké feledhetetlen marad elttem az a valóban

érzékeny jelenet, midn egyetlen kecskéjét leölte, hogy



70 KUZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. VI. Fej.

megvendélgelhessen bennünket. A második étkezéshez,

melyet másnap nála költénk el, már egy kevés kenyeret

is birt beszerezni, a mi már hetek óta nem fordult meg

háztartásában ; és midn neki estünk a hnsos tálnak, le-

ült vén párjával velünk szemközt s a szó szoros értel-

mében örömkönyeket sirt látásunk felett. Allah Nazr

semmit sem akart megtartani a nekünk feláldozott kecs-

kébl; a körmeit és szarvait, melyeket porrá égetve a

tevék feltört sebeinek behiutésére szoktak használni, Ili-

ásznak adta, a brét pedig, melyet egészen hántott le

róla, nekem szánta viz-tömlül, elébb jól bedörzsölvén

azt sóval, s a napon gondosan megszárítván.

A gyalázatos árulással trbe csalt öt persa közöl

való egyik rabszolgának elérkezése egy napig tartózta-

tott vissza utunk folytatásától. Ezen szegény persa

ugyanis az én véduramnak adatott át megfenyités végett,

ki abban a hirben állott, hogy legjobban ki tudja fag-

gatni a fogolyból, van-e neki otthon elég vagyona aiTa,

hogy rokonai kiváltsák, vagy pedig elhagyatott sze-

gény-e, a kit aztán Khivába kell küldeni eladás vé-

gett? Az els esetet jobb szeretik a tm'kmanok, mert

akkor tetszésök szerinti összeget követelhetnek. Mint-

hogy a szerencsétlenségében is ravasz persa valóságos

"viszonyait mindig eltitkolni törekszik, addig kinozzák,

sanyargatják, mig a haza küldözött keserves panaszok

által kicsikart lehet legnagyobb váltságdíj meg nem ér-

kezik. A másik eset mind a két félre nézve rósz. A
rabló sok költekezés után csak a rabszolgakereskedésnél

szokott árt kapja zsákmányáért, a szerencsétlen persa

pedig n('diány száz mérfijldnjire hurczoltatik el hazájá-

tól, s ritka eset, hogy valamelyik azt még egyszer meg-



VI. Fej. a SIVATAG KEZDETE. 71

látná. Kulkliíüi, Jiiint már fOneljb eiiilittetett , nagy ta-

pasztalatokkal birt az üzlet ezen nemeben; uj áldozata

estefelé érkezett meg-, s másnap folytattuk az utazást,

miután engem a jó Kazr, a ki époly nagyon turkinan

volt mint Kulklian — szives ölelésében részesített, Ijcsu-

zóba. Ma legelször ültem fakosaramban, a tevén, el-

lensúlyomul néhány lisztes zsák szolgált, miután még

mára megvonta magától hadzsi Bilal ezt az élvezetet.

Utunk iránya egyre északi volt, s alig mentünk mint-

egy kétórányi járó földet, a zöld mez elfogyott elölünk,

s legelször érintettük azt a szomoni, erós szagú sós

földet, elértünk a sivatagra. Egyébiránt a mit leg-

elször láttunk, mintaképül szolgálhat. Kara Szenger-

nek (fekete sáncz) nevezett alacson hegyfok emelkedik

mintegy nyolcz mérföldnyire Gömtistepétól északi irány-

ban. Minél jobban közeiedénk feléje, annál lazább volt

a talaj lábaink alatt, s egészen közelében valóságos mo-

csárba jutottunk ; az ut ezen siklós sáron keresztül nagy

nehézségekkel volt összekötve, a tevék terpedt lábaikkal

minden pillanatban közel Apoltak az elcsúszáshoz, én pe-

dig ahoz, hogy a tevém kosarastól együtt a sárba rö-

pít. Jo1)l)nak találtam tehát inkább szabadakaratondtól

leszállni, s jó másfél órai sártaposás után felérkeztem a

Kara Szengerre, a honnan csakhamar elértük már Kul-

khan ováját is.

A mint oda megérkezéuk, nagyon meglepett, hogy

Kulkhan tüstént bevezetett engem a maga sátrába, s na-

gyon lelkenu'e kötötte, hogy addig ki ne mozduljak be-

lle, mig nem hí. Már roszat kezdek gyanítani, mi-

dn meghallani, mint szidja asszonyait, hogy mindig

elhányják a lánczokat. s keményen rajok parancsolt, hogy
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tiistéiit tereiiitsók elö. Mogorva tekintettel iiiag-a is több

Ízben bejött a sátorba, szanaszét nézegetve, anélkül hogy

hozzám szólott volna; gyanitásom egyre növekedett, s

külüiiüsen niegütközám abban, hogy hadzsi Bilal , a ki

oly ritkán szokott engem magamra hagyni, most nem

mutatja magát, A legfélelmesehb gondolatokba merülve

egjTe közeledni haliam a láncz csörgést, s végre meg-

láttam, hogy a velünk hozott persa jött a sátorba, hogy

6' rá vonatkozott az egész láncz keresés, s czepelte fel-

tört lábain a csörg nehéz lánczokat. Utána jött Kul-

khan, ki gyorsan theát készíttetett, s miután azt elköltöt-

tük, felszólita hogy keljek fel és menjek át vele egy uj

sátorba, melyet az alatt számomra üttetett. Meg akart

lepni, s ez volt az oka titkolódzó maga\iseletének. Ha-

nem én azért még sem tudtam ó't soha megkedvelni, s

hogy mennyire különbözött Khandzsantól, legjobban meg-

tetszik abhól, hogy azalatt a tiz nap alatt , a mit nála

tölték, ezen az egy csésze theán kivül semmiben se ré-

szesített vendégszeretete. Késbb megtudtam áruló ter-

veit, melyeket bizonyosan végre is hajtott volna, ha Kí-

zil Akhond , a kitl különösen félt, szigorúan meg nem

hagyta volna neki, hogy velem a lehet legnagyobb tisz-

telettel bánjék.

Az a sátor, melyben tiz más útitársammal laktam,

nem a Kulkhané volt, hanem egy más tiu'kmané, a ki

velünk jött Khivába, feleségével, ki ezeltt a Karakalpak

törzsbül elragadott rabszolgan volt, s a ki most azt

ment kitudakolni, hogy életben van-e még els férje, kit

nehéz sebekben hagyott, midn éjjeli megrohanás alkal-

mával t elrabolták, s hogy ki vette meg a gyermekeit?

hol, meiTe élnek? Kiváltképen óhajtotta tudni, hogy
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mi történt tizeiikétéves leányával , kinek szépség-ét kö-

nyezö szemekkel irta le. Az a szegény asszony annyira

le tudta kenyerezni uj parancsolóját hsége és dolgos-

sága által, hogy az maga is elkiséré szomora kutató út-

jára. Én gyakran kérdeztem: mit fogna tenni, ha az

asszony elsó' férje elkemlne? hanem a miatt nem ag-

gódott, mert a törA'ény biztositá t birtokában. „A na-

szib (fátum) nekem akará rendelni Hajdgul-t * (ez volt

az asszony neve) s a nasziljnak ember íia nem szegülhet

ellene." Ujabb útitársaink közé, kik Eiaszszal akar-

tak utazni, tartozott még egy hadzsi Sziddik nev der-

vis is, egy felettébb ügyes képmutató, a ki csaknem félig

meztelenen járt, útközben a sivatagon a tevepásztorság-

gal foglalkozott, s 60 aranyat rejtegetett rongyai között,

a mit mi csak Bokharában tudtunk meg.

Az egész társaság közösen lakta e sátort, azon

reményben, hogy a khán kervanbasija nemsokára itt lesz,

s aztán elindulhatunk a sivatag felé. A várakozás mind-

nyájunki-a nézve kinos volt. Én leginkább lisztem gyors

fogyása felett aggódtam, s már elkezdem mindennapi

járandóságomat két maréknyival kisebbre szabni, és in-

kább kovásztalanul sütém meg a forró hanmban, mert az

igy sütött kenyér nehezebben emészthet, tovább marad

a gyomorban, s az ember nem éhezik meg utánna oly

gyorsan. Szerencsére tehettünk apró kolduló kirándu-

lásokat , s az etreki tm*kmanok jótékonysáü'a ellen

nem lehetett pana.szkodui, ámljár az egész nép hirhedett

rablókból áll, s alig láttunk tábort, melyben két-három ne-

héz lánczokkal terhelt persát ne pillantottunk volna meg.

* Tulajdoiikf'peii Ajdgul. azaz : az ünnep rózsája.
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Itt Etrekben , ejjy Kocsak klián nev eló'kelo turk-

iiian sátorában találkoztam egy oroszszal, ki elbb az

asurai liajúállomáson matrózkodott. E fnökhöz dí're

tt'rtünk be, s alii;" levek neki én mint rumi (osmanli) be-

mutatva, e szavakkal fog-adott a háziúr : „Ko, akkor

nagy örömet szerzek neked. Ismerjük az oroszokkal! vi-

szouytokat, s most ó'si ellenségeitek egyikét lánczokbau

láthatod." — Ugy kellé tennem, mintha nagyon i)rül-

nék. A szegény orosz nehéz lánczokba verve elhoza-

tott, beteges és szomorú kinézése nagyon meghatott, s

féltem, nehogy külsm elárulja a benyomást, melyet rám

tett. „Mit csinálnál te ezen efendÍA'el, ha Oroszország-

ban találkoznál vele?" kérdé Kocsak khán, — „eredj, csó-

kold meg a lábát." A szegény orosz már felém közeli-

tett, de én a lábcsókot azon megjegyzéssel tiltám el,

hogy csak most mén végbe guszl-omat, azaz a nagy mos-

dást, nem akarom magamat egy hitetlen által beszeny-

nyeztetni; st jobb szeretném, ha mielbb eltakarodnék

szemem ell, mert e népet nem szenvedhetem. Jel ada-

tott neki a távozásra, s az orosz fogoly éles tekintetet

vetve rám, eltávozott. A mint kés1}b megtudám, egyike

volt ez azon két orosz matróznak az állain tengerészet-

töl , kik néhány év eltt egy éjjeli alaman alkalmával a

karakcsik kezébe estek. A másik körülbelül egy év eltt

halt meg a fogságban. A kormány ki akarta ket vál-

tani, de a tm-kmanok nagy összeget követeltek értök

(fejeukint 500 aranyat); s ugyanezen idijen, épen az

alkudozások folyama alatt küldetvén Kocsak khán test-

vére Tserkesz Baj az oroszok által Szibériába, ahol meg
is halt, ez eset a szegény keresztyének kiszabadulását

még inkább megiiehezité, s a másik fogoly is. ugy mint
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társa, nemsokára ezen, szeretett czárjáért és hazájáért

szenvedett kemény fogságban fog elveszni.
*

Ezek azon foljion változó benyomások , melyeket a

vendégszeretet a vele járó erényekkel, s e nomádok hal-

latlan barbársága gyakorolnak az ntazóra. Jóllakva s

elhalmozva jótéteményekkel tértem néha haza, s már

dicsérni kezdem magamban e népet, midn Kulkhan fö-

nebb emiitett persa rabszolgája keservesen sirva könyör-

gött pár csepp tízért, mert mint elmondá, már két uai»

óta kenyér helyett besózott halat adtak ennie, s bár

egész nap a dinnyés földön kellett dolgoznia, egy csejjp

"vizet sem kapott. Szerencsémre egyedül valék a sátor-

ban, a könyez meglett ember látása feledtetett velem

minden veszélyt, — odanyújtani neki kulacsomat, s míg

szomját eloltá, az ajtóhoz álltam vigyázni. Erre nagy

hálálkodva rögtön távozott. E szerencsétlen embernek

a házban mindenkitl szenvednie kellett; de legjobban

Kulkhan második neje, egy volt persa rabszolgáló kí-

nozta t, hogy az uj secta iránti buzgóságát annál job-

ban kitüntesse.

Már Gömüstepében meguntam e kegyetlenségeket;

mennyire fel kellé tehát lelkenmek lázadnia, midn azt

a lielyet Etrekhez hasonlítva — a humanitás és cinlisátió

székhelyéül kellett tekintenem ! E sátor, lakóival eg}1itt,

kiállhatatlan lett elttem, s már vágjiam ki a szabadba,

a sivatagba.

A kervanbasi megérkezésének hii-ére még mindig

* Midn késbb az oroszokat ezen esetre figyelmeztetem , azzal

iparkodtak magukat menteni, hogy az orosz kormánynak nem szabad

a turkmanokat nagy váltságdijakhoz szoktatniok, mert akkor a merész

rablók i''jjeluap]»al ily emberfogdosásra járnának.
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vártunk , ámbár az utazók, kik karavánunkhoz akartak

csatlakozni, már mind eg-yütt voltak. Az ismerkedés

gyorsan ment, s gyakran haliam érintetni azon kér-

dést : mely utou szándékozik a kervanbasi tulajdonké-

pen menni ? Épen efelett beszélgettünk egyszer , midú'n

egy etreki azon örvendetes hirt hozta, hogy a tekke-k,

kiknek támadásaitól a Khivába vía^ö utón a karavá-

nok legjobban féltek, békekövetet küldtek a joumtok-

hoz, azon ajánlattal, hogy béküljenek ki végre s egyesült

eró'vel támadják meg közös ellenségeiket, a persákat. E
politikai transactióki'ól ez emlékiratok második részében

fogok megemlékezni, itt elég azt megjegyeznem, hogy e

véletlen nagy hasznunkra vált. A mint nekem megma-

gyarázták, három ut vezet Gömüstepéljú'l Khivába, me-

lyek közöl a karavánok nagyságuk szerint szoktak vá-

lasztani. Az els a nagy Balkan megett a kaspi tenger

partjainak hosszában. Ezen irányt, ez utóbbi helyet el-

hagyván, még két napig kell fol3Í:atni, s csak hat napnji

távolságra a keletnek fekv Khiva felé befordulni. Ezen

ut csak csekély számú utazóknak való, mert kevés rajta

a víz, de csekélyebb a megtámadtatástóli veszély is ; s

ilyenek nem is történnek, hacsak különös forradalmak

alkalmával a kaszakok (kirgizek) vagy karaka Ipakok idáig

nem terjesztik ki alamanjaikat. Második a középs ut,

mely északnak csak az Oxus hajdani medréig, tehát

a nagy és kis Balkán közt, s aztán északkeleti irányban

vezet Khivába. A harmadik ut a legegyenesebb s legrö-

videbb, mert, mig az elsre 24, a másodiki'a 20, eiTe

csak 1 4 nap szükséges. Már Etreknél északkeletre kell

menni, a göklen és tekke turkmanokon keresztül, s

minden állomáson jó, iható vizzel ellátott kutak vannak.
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Természetes azonban, hogy a karavánnak vagy jó lábon

kell állnia e törzsekkel, vagy legalább 2— 3000 embert

számlálni, különben tovább nem jnt. Nagy volt tehát

örömem , midn egy este Atabajtól egy követ azon hirt

hozta, hogy a kervanbasi másnap reggel megindul tá-

borából, s harmadnap délben az Etrek tiüsópartján akar

Ábelünk találkozni, a hol is egyesülvén — megindulunk a

sivatagon keresztülviv nagy útra. Iliász rögtön paran-

csot adott, hogy gyorsan készüljünk fel. Még az nap

este elkészitó'k tehát a szükséges kenyeret, még egyszer

besóztuk azon nagy darab tevehusokat, melyeket áldásért

vettünk a nomádoktól, s ki volt boldogabb nálamnál, mi-

dn másnap reggel hadzsi Bilallal a kedzsevére hágtam

s nyikorgó ülésemben a hullámszer járású teve hátán

Etrekból lassan távozhatám! Biztosság kedveért Kul-

khan szükségesnek látta minket legalább elsó nap ki-

sémi, mert ámbár 15—20 puskával felfegyverzett em-

ber volt velünk, mégis nagyobb számú rabló csapat által

is megtámadtathattunk volna s ez esetben Kiükhan je-

lenléte nagy hasznunki'a válik, mert az etreki bandi-

ták legnagyobb része az szellemi vezetése alatt áll,

s neki vakon engedelmeskedik. Elfeledem ugyanis mon-

dani, hogy Kulkhanunk nemcsak a karakcsik aksza-

kal-ja, hanem mint szofi (asceta) is hires volt. Ezen

epithetont hordta pecsétjében, s büszke is volt reá. A
szemtelen tettetésuek legkirívóbb jellemképe állt elttem,

midn Kulkhánt, aunji gaztett okozóját láttam tanítvá-

nyai körében ülni, a mint ezeknek, kiknek kegyetlen

kezeik már annyi család boldogságát dúlták fel, a szent

mosást illet szabályokat, vagy a bajusz rövidre vágásá-

nak módját eladta. Tanitó s tanítványok egyenlen
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lelkesedni látszottak, s tán nem egy e rablók közül,

jáinl)orság"ának érzetébon már elre álmodott a paradi-

csom jutalmáról.

Utunk, hoíi'y az Etrok kiöntései által alkotott mo-

csárokat elkerülje, majd északnyug-atnak, majd északke-

letnek vezetett, többnyire homokon, melyen csak kevés

sátort láttunk. E \idék szélén a Kem nev turkman

törzsnek mintegy 150 sátorát találtuk. Ezek, haliam,

már emlékezetet túlhaladó ido óta el váltak a jomuttm-k-

manoktól, kikhez tulajdonképeu tartoznak, s itt élnek a

sivatag határán. Ezen turkmanok nagy hajlama a lo-

pásra oka annak, hogy a többiek ellenségeikké lettek, s

minduntalan megtámadják, miért is nem tudnak szapo-

porodni. Közel ezek tartózkodási helyéhez találtuk né-

hány sereghajtóját karavánunknak, kik nélkülünk nem

mertek e sátrak mellett elmenni. Ugy is látszott, hogy a

kem-ek megtámadtak volna, ha élünkön Kulkhant, e ha-

talmas nninmst nem látják. A tábortól északi'a egy

negyedórányira, az Etreknek egy keskeny ágán keltünk

át, melynek vize itt már igen sós iz volt, jeléül annak,

hogy közel van végkiszáradásához. Ennek túlpartjától

az Etreknek egy másik, még csekélyebb ágáig a sósta-

lajt szép rét válta fel, srn benve ánizskaporral, mely

majd egy órányira terjedt. Az árokhoz hasonlító patak

agyagos partjai nagyon megnehezítek az átkelést, és

több teve terhével együtt bele is esett a vizbe , mely se-

kély volt ugyan, de a csomagokat mégis átjárta s nehe-

zebbekké tette, ugy, hogy nagy fáradságunkba került,

mig a túlsó dombot, Delili Burimt elértük. Kora reggel-

tl délutáni 2 óráig mindössze négy mérföldet halad-

tunk, de mégis elhatároztuk, hogy itt állomást tartunk,
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mert a kervaiibasival csak holnap délben kell az Etre-

ken tul találkoznunk.

Az említett (lombról, mely mintegy elfoka volt

egy délkeletnek hosszan elnyiiló, különben jelentéktelen

heg-ylánczuak, szép s messze kilátás nyilt. A láthatár

npigati részén a Kaspi tenger látszék, mint egy kék fel-

hYonal , még a persa hegyek is észrevehetk ; de külö-

nösen érdekes látványt nynjt a délnek elnpüó beláthat-

lan sikság, melyen az elszórtan fekvó sátorcsoportozatok

mintegy vakandtnrásokhoz hasonlíthatók. Etrek és fo-

lyama majdnem egészen látható, s azon helyek, hol a

A'iz mindkét partján kicsap, a távolban apró taA'aknak

látszanak. A kem-ek táborához közel lévén, Knlkhan,

ki ez éjt még velünk szándékozott tölteni, nagy vigyá-

zatot ajánlott ; este tehát különféle helyeken röket álli-

tánk fel, kik reggelig egymást felváltva minden mozgást

a vidéken megfigyeljenek.

Hallván, hogy ezen állomás végs elrse a nagy

sivatagnak, a délutánt, mig társaim aludtak, néhány le-

vél megirására forditám, szándékom levén azokat vissza-

tér kisérinkre bizni. Azon ajH'ó, jegyzeteknek szánt

papírdarabokon kivül, melyeket bokharai ruhám Ítélésé-

ben rejtve tarték, még a korán volt velem, melyet egy

kis táskában hordtam, s két lap fehér papiros , melyre

most a két levelet irtam. Az egyiket Hajdar efendinek

Teheránba , a másikat Khandzsannak , azon kéréssel,

hogy az elst juttatná kézl)e. "^ Könnyen elképzelheti kiki,

* Visszatértemkor e levelet, melyben barátimnak a sivatagi

utazás megkezdését jelentem, másokkal együtt, melyeket Gömüstepé-

bl inditék el , csakugyan megtaláltam a török követségnél. A jó

Khandzsan valódi buzgalommal teljesité kérelmemet.
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luiiit ('rezhettíiu inag-aiiiat, luidii Teherán, ezen hozzám

leg-közelebb s niég'is végpontja az európai életnek jutott

eszembe, ha elgondolja azon veszélyeket melyek itt a

nomádok közt fenyegettek, hacsak pillanatra is sejteni

kezdik incognitómat, s mily elizt adott öt heti tartózko-

dásom a turkmanok közt azon életrl, melynek f és si

székhelyét voltam felkeresend.

Másnap reggel csak négy órát kellett mennünk,

hogy a tulajdonképeni Etrek partjaihoz érjünk. Sokáig

vizsgálódtunk annak legsekélyebb része után. Az átke-

lés nem volt könn}1i; mert, ámbár e folyó rendes széles-

sége nem több 12— 15 lépésnél, most kiáradván két-

szer oly széles vala, s puha, agyagos feneke valódi kin

a tevéla'e nézve, s ezért turkmanjaink vonakodása az

átkeléstl megbocsátható volt. A viz nem folyt ugyan

gyorsan, mégis a tevéknek hasukon felül ért, s a nagy

bajjal lépked állatok ingadozó léptei által kedzsevénk

majd jobb majd baloldalt belemártódott az Etrek szeny-

nyes hullámaiba, s ha a teve csak egy lépést hibáz el,

sárban s iszapban fürödve, nem csekély veszélylyel, úszva

kellett volna a túlpartot elérnem. Szerencsénkre az át-

kelés minden baj nélkül megtörtént, s alig állapodtunk

meg, megláttuk a kervanbasi rég s epedve várt karaván-

ját, élén három bivalylyal (két tehén s egy bikával),

melyek egészséget igér megérkeztét Khlva beteg feje-

delme alig várhatta nagyobb tüi'elmetlenséggel, mint mi.

Emlékezni fog a^ olvasó, hogy Gömüstepében had-

zsi Bilallal, hadzsi Juszuffal s néhány gyaloglóval a der-

vis karaván zömétl meg kellé válnom, mert a többiek-

nek nem sikerült oly hamar bérbeadatni szokott tevékre

szert tenni. Etrekben nem kapván hirt felölök, már
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nagyon aggódni kezdénk, hogy a szegények alkalom

hiány miatt nem jöhetnek utánunk, nagyon örültünk

tehát, midn a várt karavánnal együtt mindnyájokát

ép egészségben megérkezni láttuk. Oly szivélyessí'ggel

ölelkeztünk és csókolódtunk össze , mintha mindnyájan

testvérek volnánk, kik több évi távollét után végre vi-

szontlátják egymást. Legjobban meghatott, midn ha-

dzsi Szalih-ot és Szultán Mahmudot, sot valamennyi kol-

dus társamat ismét magam körül láttam; mert ámbár ha-

dzsi Bilalt legközelel)bi barátomnak tekintem, meg kell

vallanom, hogy különbség nélkül valamennji iránt élénk

rokonszeuATel Aiseltetém. Etrek iszapos vize lévén az

utolsó édesviz, melyet találhattunk, mig husznapi utazás

után az OxiLs partjaira nem jutunk, tanácsiám, ne sza-

laszszuk el az alkalmat, s utoljára lakjunk jól theával.

Felraktuk tehát legnagyobb theaedényeinket , én meg-

vendégelem ókét frissen sült kenyeremmel, és még so-

káig emlékezénk e viszontlátási ünnepélyre.

Ezalatt megérkezett a kervanbasi is, vezetnk és

védünk a sivatagban. í^agyon érdekemben álh'án, hogy

jó szinben tnjem fel eló'tte, csakhamar elmentem hozzá

liadzsi Szalih ós hadzsi Meszuddal, kik az utón már em-

iitettek volt neki. Könnyen képzelhet csudálkozásom

s egyszersmind aggodalmam , midn Amandm'di (ez

volt neve a testes s jóindulatú turkmannak) társaimat

nagy kitüntetéssel, engem feltn hidegen fogadott. Mi-

nél inkáljb iparkodott hadzsi Szalih a társalgást rám

vezetni, annál közönyösebb lett ; s mindössze ezt monda

:

„Ismerem már én ezt a hadzsit." Ert vettem maga-

mon, nehogy nagy zavaromat észrevegye s már el akarék

távozni, midn Iliász, ki szinte jelen volt, haragos pillau-

VÁMBÉRY UTAZÁSA. 6
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tást vetett a mellette ül elhirhedett opiuinfalóra Eiiiir

Meheiiuuedre, s ezzel mintegy ú't látszott ez eseményért

okozni. Eltiivoztimk , s alig tudá meg hadzsi Bilal e

jeleiiotet, haragosan felkiáltott: „E nyomorult, részeg

iifuliiui jiiár Etrekben állitá, hogy hadzsi Eesidüuk, ki

a koránban s az arab nj'elvben neki tanitója lehetne,

álarczos fi'ongi. (Itt háromszor hangoztatá : Esztagfar

ullali! azaz: Isten bocsássa meg bnömet.) Ámbár biz-

tositám, hogy mi t nagy szultánunk követétói vettük át,

hog}^ van útlevele a khalifa pecsétjével % még sem akar

elállni bnös állitásától. Amint látom, sr kervanbasi fejét

is megzavarta, de majd megbánja ha Khivába jöA'ünk

;

mert ott vannak kadik és ulemák, ott megtauitják : mit

tesz az, egy jámbor müszülmáut hitetlennek nevezni

!

Most kezdem érteni az egész dolgot. Emir Me-

hennnednek, ki születésére nézve kandahari volt, s az

angol foglalás után egy bntett miatt kénytelen volt

szülvárosából menekülni, elég alkalma vala em'opaiakat

láthatni, s igy engem arczvonásainn*ól felismert. Els
pillanattól fogva tehát titkos emissáriusnak gondolt, ki

koldus álöltönyében rejtett kincsekkel utazik, s arra szá-

mított, hogy titkom felderitésével fenyegetvén: e kincse-

ket tlem kicsalhatja. Többször rá akart beszélni, hagy-

jam el e koldusokat s lépjek vele társaságba; de én

mindig azt felelém neki, hogy egy dervis és egy keres-

ked, mint nagyon különnem elemek, nem illenek egy-

máshoz, s valódi barátságról csak akkor lehetne köztünk

szó, ha az ópium evés bnérl lemondva, jámbor mos-

dások és imádkozásokkal foglalkoznék. Kemény ellent-

* Mühammed utódju, t. i. a konstantinápolyi szultán.
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állásora, meljTe talált, dühössé tévé, de mintán istente-

lensége miatt a hadzsik meg-g-yülölték , nyilt ellensé-

geskedését különös szerencsénmek tekinthetem.

Körülbelül két órával az elmondottak után a ker-

vanhasi, ki a karaván fnökségét már átvette, izente,

hogy miután csak három nap múlva fogunk ismét kutat

találni, kiki lássa el magát vizzel. Elvettem tehát én

is kulacsomat, társaimmal a folyóhoz mentem, s miután

a szomjúság kinjait még nem igen volt alkalmam tapasz-

talni, azt csak igen hanyagon tölteni meg. Társain*

figyelmeztettek e hibára, mondván, hogy a sivatagban

minden csepp viz élet, s azért a kulacsot, mint az élet

forrását, mindenkinek mint szemefényét, ugy kell riznie.

Megtévén elkészületeinket, a tevék felszereltettek, a

kervanbasi valamennyit megszámláltatá , s igy kitnt,

hogy karavánunk körülbelül 80 tevébl s 40 utazóból

állt. Ezek közt 26 védtelen hadzsi, a többi meglehet-

sen felfegyverzett jomut-turkman , egy özbeg s egy af-

ghan. Egyikét képeztük tehát azon apró karavánoknak,

melyek valódi keleti módra mindent a sors szeszélyeire

bizva, kelnek útra. Miután mindnyájan felültünk, bucsut

kellé vennünk tm'kman kisérinktl, kik a sivatag szé-

lóig elhoztak. A bucsu fatiháját eg}Tészt hadzsi Bilal,

másrészt Kulkhan kezdte rá, s aggódnom kellett, ha ez

utóbbi áldásából kedvez eljeleket akartam veszélyteljes

vállalatuukra levonni. Az utolsó ámen után, melyet a

szakállnak elmaradhatlan végig simítása követett, a két

fél ellenkez irányban megindult, s elbbi kísérink mi-

dn az Etreken átkelve minket szemök ell vesztettek,

néhány lövésben végüdvözletet küldtek felénk. Mi in-

nen egyenesen éjszaknak vettük utunkat.
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VIL FEJEZET.

A KEUV.VNUASI KÖVETEI,! HOGY SZKHzÖ JEGYZETKKET NE ÍROGASSON.

MEIIEMMEl) ESKÜJE S TESTVÉUÉNEK NEMES MAGAVISELETE. A VE-

ZET ELTÉVESZTI AZ UTAT. KÖRENTAGI, RKGI, VALÓSZÍNLEG GÖRÖG

ROMOK. KIS ÉS NAGY BALKÁN. AZ OXIS RÉGI MEDRE. VÉRBO-

ÖZU. A SZOMJÚSÁG KÍNJAI.

C'était une ohscurité vaste coinme la mer , au sein de laqnelle le

guide s'égarait. . . ou i^érit le voijageur effrayé. — Victor Hugó, Oniaiah

ben Aiedz.

1808. TuáJ. 18. Miiidon jele nélkül a nctaláni teve-

vaí^y cinherlábnyoiiiolvoii, vagy más állatnyoiiiokon fel-

isi iierhetó' útnak, tartott karavánunk észak felé, nappal

a napot, éjjel az északi csillagot használva útmuta-

tóul, uielj-et a tiu-kmanok mozdulatlansága miatt Temir

kazikuak (vasszeg) neveznek. A tevéket hosszú sor))an

összekötve egy gyalog ember A'ezette, s ámbár nem volt

itt különös tiszteleti hely, mégis bizonyos megtisztelte-

tésnek tekintetett, minél közelebb lehetni a kervanbasi-

hoz. Egy jó hosszú darab, túl az Etreken, mely a nagy

sivatag eló'csarnokát képezi: Bogdajlának neveztetik.

Naplemente után még két óráig folyvást homokos földön

haladtunk, mely nem volt nagyon puha, és csak csekély,

hulla iiialaku magaslatokat képzett. Lassankint a ho-

mok eltnt, s szilárd siuia agyagtalajat éreztünk lábaink
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alatt, iigy, hog-y a távoli tevék rendes lépései a csendes

éjben ütenyverésekként hangzottak vissza. Az ily helye-

ket a turkmanok takir-nak nevezik; s miután az, melyen

épen mi jártunk, A^ereses szinti volt, kizil-takirnak hi-

vatott. Közel napfeljöttéig szakadatlanul mentünk, de

mindössze alig hat mértföldet haladtunk; mert a tevéket

nem volt szabad eleinte nagyon megertetni, másrészt

pedig, mert a bivalyok, e f személyei az utazó társa-

ságnak, melyek egyike még érdekes állapotnak is ör-

vendett, nehézkes festkkel még a tevék lépteit sem

birták követni. Pihentünk tehát május 14-kén reggeli 8

óráig, s mig a tevék a bogácskórókból s a sivatag egyéb

növényeibl jóllaktak, volt idó'nk reggelinkhez látni,

mely, kulacsaink még telve lévén édes mzel, ma még

felséges volt. így nehéz, kovásztalan kenyerünket édes

kortyokkal segíthettük lefelé. Közel egymáshoz tábo-

rozván, észrevettem, hogy a kervaubasi Iliaszszal és tár-

saim fnökeivel gyakran felém tekintve beszélgetett.

Könnyen kitalálhatám e tanácskozás tárgyát, de ugy tet-

tem, mintha mitsem vettem volna észre , s egy ideig

nagy buzgóan lapozván a koránban, felkeltem, mintha a

társalgásban részt akarnék venni. Amint néhány lépést

közelítek feléjök, elembe jöttek a derék Iliász és hadzsi

Szalih, félrehívtak, s mondák, hogy a kervanbasi nehéz-

ségeket csinál s nem akar a khivai útra magával vinni,

mert kinézésem gyanút gerjeszt benne; különösen a

khán haragjától fél, mert néhány év elutt egy frengi

követet hozott Khivába , ki ezen egyetlen utou hiveu

lerajzolta az egész utat, s ördögi mesterségével még

csak egy kutat, vagy dombot sem feledett le a papírról.

A kliánt ez nagy haragra gyulasztá, a hírhozók közül
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kcttú't kivf'g-eztetett, s o a kervaiibasi, csak különös párt-

fogás által volt képes éltét iiiegmenteDi. „Sok rábeszé-

lés után, mondván, hogy csak nem hag-yhatimk itt a

a sivatagban egyedül, — folytaták barátaim, — annyira

birtiik ot, hogy azon feltétel alatt magával visz, ha el-

ször meg hagyod vizsgáltatni magadat, nincsenek-e ná-

lad rajzok, vagy fatollak (irón), amit a frengik szoktak

hordani, s másodszor, ha megígéred, hogy nem fogsz

magadnak az utak és hegyekrl titkos jegyzéseket tenni;

ellenkez esetben, itt, a sivatag közepében, rögtön el

kell tlünk maradnod."

A legnagyobb türelennnel hallgatám e szavakat,

de mikor barátaim elhallgattak, nagyon felingerültnek

tettetem magamat, hadzsi Szalihhoz fordultam, s oly

hangosan, hogy a kervanbasi is meghallhassa, mondám

neki : „Hadzsi, te láttál engem Teheránban s tudod ki

vagyok; mondd meg Amandurdinak (ez volt neve kara-

vánunk vezetjének), hogy hozzá mint becsületes ember-

hez épen nem illik egy oly részeg binamazuak (oly em-

ber , ki nem szokta imádságát elvégezni) mint ez az

afghan, szavára figyelni. A vallással nem lehet tréfálni,

e veszélyes pontban töbl)é rám ne támadjon, különben

Khivában majd megtudja, kivel ^an dolga.'' — Ez utolsó

szavakat oly hangon kiáltám, hogy az egész karavánnak

meg kellett hallania, s társaim, különösen a szegényeb-

bek, annyira felgerjedtek, hogy ha vissza nem tartom

ket, mindnyájan neki esnek Emir Mehemmednek, a

gonosz afghamiak. E jelenet legjobban megdöbbenté a

kervanbasit, s haliám, amint a mindenfell hozzá inté-

zett kérdésekre folyvást csak azt feleié : Khudaim bilir

!

(Isten tudja!) Nagyon derék, jó indulatú, de törzsökös
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keleti volt o, ki nem íannyira roszaságból, uiint különös

elszeretetbl a titokszerüség iránt, minden áron og-y ál-

arczos idegent akart bennem felfedezni, ámbár másrészt

több vallási kérdésben (meszeié) hozzám fordult tanitás-

ért, s már Gömüstepében hallotta volt , hogy én sok

könyvet olvastam.

E fogás, amint láttuk, ez egyszer elháritá a pilla-

natnyi veszélyt; de legnagyobb sajnálatomra kellé ta-

pasztalnom, hogy a gyanii irántam perczrl perezre n,
s nagy fáradságomba fog kerülni, utamról csak a leg-

csekélyebb jegyzeteket is tenni. Kellemetlen volt rám

nézve, hogy nem vala szabad még az egyes állomások

neveit sem tudakolnom. A sivatagban, bármily nagy

legyen, a nomádok, kik annak egyes oázjait lakják, min-

den heljTiek, minden dombnak s völgjiiek más más ne-

vet adtak, ugy, hogy ha pontos tudósításokat kaphattam

volna. Közép Ázsia térképén minden pontot meg tudnék

jelölni. Csel ellen cselt kellé használnom, s azon vég-

telen csekély jegyzetek, melyeket ez útról inagaumak te-

hettem, egy oly fogás eredményei, melynek leírásával

nem akarom az olvasót untatni. Mily keser érzés az

utazóra nézve, ha hosszas küzdelmek és veszélyek után

végre elérheti az óhajtott forrást, és szomjas lelkét még-

sem enyhítheti belle.

Nyolcz óra után ismét felkerekedtünk, de haladá-

sunk , miután két óráig szakadatlanul mentünk volna,

mind lassúbb lett. IS^ehány turkman leszállt s a legap-

róbb dombokat i| óbbra s balra az úttól, szorgalmasan

kezdek vizsgálni. Amint utóbb megtudtam, útitársaink

egyike, Ejd Mehemmed, testvérének, ki a umlt évben

egy megtámadtatás alkalmával itt elesett, sirját akarta
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íi'lkt'R'siii ; s hozott is iii;ii;-iiv;il ec:y koporsót, melyben

a. liolttestet Khivába vihesse. Déhitáni két óra lehetett,

mikor a sirt megtaláltuk, s annak felásásához készül-

tünk. A szokásos imáknak s a korán egyes helycinek

elmondása ntán, melyben bnzg-óan részt kellé vennem, a

félig elrothadt Imlla a koporsóba tétetett, s nemez ron-

gyokba bepakoltatott , aztán egy szemtanú ehnondá a

harcz részleteit. Dicsíteni akará az elhunytat, ami si-

került is neki, mert az elmondott tett a legnemesebb

dicséretet érdemié. „Több persa volt karavánunkban,

szólt az elbeszél, kik Khivából Aszterabadba mentek, s

ezek közt egy MoUa Kaszim nev igen gazdag keres-

ked ez utóbbi városból, ki éveken keresztül kereskedett

Persia és Khiva közt, s itt az elhunytnak vendége volt,

útközben pedig védjét szemlélheté benne. A sors ugy

akarta, hogy múlt évben nagy összeggel zsebében indult

haza, s ámbár turkman ruhába volt öltözve s nyelvün-

ket is tökéletesen beszélte, az etreki haramzade-k (fat-

tyük) által mégis felismertetett, kik is rögtön elénk

jöttek s karavánunkat megtámadták. Ámbár számra

nézve sokkal ersebbek voltak nálunknál, mégis nyolcz

óra hosszat küzdöttünk velk, s mikor kettt közölök

már megöltünk, azt kiáltották, hogy ha a kövér persa

kutyát (mi alatt MoUa Kaszimot értették) nekik kiadjuk,

felhagynak a'harczczal, mert velünk semmi dolguk.

Könnyen felfogható, hogy közülünk senki, legkevésbbé

pedig a boldogult, ez ajánlatot el nem fogadhatá, s ámbár

a persa félve a mindenfelé sivító golyóktól , kért , hagy-

nék abba a harczot, inkább el engedi magát fogatni,

— mégis folytatnunk kellé a küzdést. Nemsokára egy

golyó érte t. (Itt az ('Ibeszél a holttestre nmtatott).
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Lefordult lovárul, s utolsó szava az volt, hogy vendég-ét,

a félelmében gyermekmódra síró persát testvérének , Ejd

Mehemmednek átadíi , kinek vezérlete alatt mi a harczot

másnap reggelig folytattuk , mikor is a rablók kénytele-

nek voltak nagy veszteséggel visszavonulni. A szeren-

csétlen elhunytat itt eltemetvén, folytatók utunkat, s há-

rom nap múlva a persa kereskedt sértetlenül hoztuk

Aszterabadba.

"

Gryászünnepélyül Ejd Mehennned e helyen még ke-

nyeret süttetett, s azt köztünk felosztatá, aztán ismét

megindulva, egy száraz síkságon haladtunk éjszak felé.

Az idveszteséget kipótolandók , elhatároztatott, hogy

egész éjjel szakadatlanul menni fogunk. Az id szép

volt, s kosaramban összekuporodva, sokáig élvezettel

nézdeltem a szép csillagos eget, melynek fénye a siva-

tagban még nagyszerbbnek látszik. Végre elnyomott

az álom, s alig pihenhettem egy óra óta, midn gyön-

gédtelenül felköttetem álmomból, s minden oldalról kiál-

tatni haliam : „Hadzsi, nézd meg csak kiblenumádat *

(irányt), ugy látszik, eltévedtünk." Felébredek s egy

izzó tapló világánál láttam, hogy észak helyett keleti

irányban vagyunk. A kenanbasi megijedt, félvén, hogy

a veszélyes mocsárok közelébe jutottunk, s elhatárzá be-

várni a hajnalt. Szerencsénkre csak egy félóra eltt,

midn az eget felhk kezdek boritani, tértünk volt le a

a helyes irányról, s a késedelem daczára elértük a kit-

zött állomást, hol a fóradt állatok szabadon bocsáttattak,

kórót s tövisét legelni. Azon helyen, hol táboroztunk,

* Kiblenuma tulajdonképeu annyi , mint kiblét (azaz azon he-

lyet, hol Mekka fekszik) mutató , s közönséges irányt , melyen a dél-

nyugati rész különös mutatóval vau meirjelelve.
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csiulálkozva láttíiiii , iiiiiiiit társaink féllábnyi hosszú,

ujjnyi vastag s ig*en Ízletes és édes sárgarépát szedtek

össze nagy mennyiségben, melynek csak belseje volt ke-

mény mint a fa , és éldelhetotlen , hasonlóan a vad

íbghagymához , mely itt szinte nagy mértékben volt

található. Felhasználám az alkalmat, s egy jó adag

sárgarépát megfztem magamnak reggelire, egy csomót

pedig megfzve eltettem övembe.

Máj. 15. Ma utunk egy vad, hosszú árkok által

keresztül kasul hasított vidéken vezetett, melyrl hal-

Iám, hogy minduntalan más alakot vesz fel, s a sok

meredek hely miatt mindig más nehézségeket gördít

az útba. A szegény tevék , melyek közöl néhánynak

nagy terhet kellé vinnie , roppantul szenvedtek ; mert a

könny homok elsiklott lábaik alatt, s folyvást fel és le

kellvén menniök, csak nagy bajjal tudtak szilárdan

lépni. Feltn, hogy itt ezen állatok kötéllel köttetnek

egymáshoz, meljiiek egyik vége az egyik teve farkához,

másika az utáuna jövnek átfúrt orrába van akasztva.

Kegyetlen látván}^; nyújt, ha egyik vagy másik ezen

összelánczolt sorból pillanatra megállapodik, s az eltte

mentl gyakran mindaddig vonsz oltatik, mig borzasztó

fájdalmai után a kötél végre elszakad. E szegény álla-

tok kímélése végett a hol az ut igen rósz kezdett lenni,

mindenki le szokott szállni; ma is igy történt, s ámbár

a mély homokban a járás roppant kinos volt, mégis, bár

lassan , négy óra hosszat szakadatlanul gyalogolnom

kellett. így többször találkoztam a kervanbasival , ki

utolsó fellépésem óta igen udvarias volt irántam. Különös

hajlammal látszott irántam viseltetni unokaöcscse , egy

fiatal, nyilt sziv khivai turkman, ki tavai ('»ta nem látta



VII. Fej. KERVANBASI ÖCCSE. HÁROM UT. 9l

feleségét, és társalgás közben iiiindiintalan ova-ját (sá-

tor) eiuleg-ette, a hog-y iszlami etiqiiette szerint nejét ne-

veznie kellett. * Kliali MoUa, — igy hittak t —
teljesen bízott dervisi voltamban , s nagy csodálkozá-

somra arra kért, üssek fel koránomban egy családjára

szóló fal-t (prognosticon). Megcsináltam a szokásos

hókns-pókust, behúnjiam szememet, s szerencsésen oly

helyet nyiték meg a koránban , melyen nkrl van szó.

(mert a nnimenin és mnmenat szók igen gyakran fordnl-

nak benne el.) Az arab szöveg magyarázása, mert eb-

ben áll a tulajdonképeni mesterség, boldoggá tette fiatal

tnrkmanomat, megköszönte szívességemet, s én is na-

gyon örültem, hogy megnyerhetem barátságát.

Még addig nem tudtuk, melyiken fog a három ut

közól karavánimk menni. Az útiterv titokbantartása

itt, hol az ember egy pillanatig sincs biztosítva a meg-

támadtatások ellen, igen szükséges. Ámbár nem mond-

ták meg nekünk, mégis elrelátható volt, hogy a kö-

zéps utón fogunk haladni , mert vizünk már fogyni

kezdett, s holnap szükségkép kellett egy viz medenczé-

hez jutnunk, melj^hez csak akkor lehet férni, ha a békés

viszonyok az atabaj-jomut pásztorokat odáig hatolni

engedik. Esti utunk ma szerencsés volt; csak pár-

szor szakadt el a tevekötél, s ilyenkor mindig néhány

embert kellett visszaküldeni az elmaradt állatok felkere-

sésére. A karaván ezalatt folytatja útját, s hogy a se-

* Az iszlám igen illetlen dolognak tartja, ha valaki nejérl be-

szél. Ezért metaphorákat használnak, melyekben totura pro parte véte-

tik, így a török nejét társaságban háremnek, íámiliá-nak, vagy cso-

luk csodsuk-nak , a persa khaae , vagy Ajal-ü-avladnak (az els

házat, a második annyit jelent, mint „n s gyennekek"), a turkman

ova-nak. a közéi)ázsiai balacsaka-nak (gyermekek) nevezi.
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tét ájhcn kiküldött eiiiberok cl ne tévcdjeiiok, :i karaván

közül egy kiválasztatok, hogy velk a távolból beszéljen.

A szomorúan hangzó szavak egyetlen vezéreik a sötét

éjben, s jaj a szegénynek, ha ellenkez szél miatt e sza-

vakat meg nem hallja

!

Másnap reggel (május 1 6.) északkeleti irányban a

Körentaghi hegylánczot pillantok meg. Az érdekes álla-

potban lév bivalytehén lassú léptetésre kényszeritett, s

azért csak délután juthattunk oly közel hozzá, hogy a

hegység alacsonyabb részeinek körvonalait kivehessük.

Etrekben hallottuk, hogy békés levén az id, itt j emu-

tokra fogunk találni, de mégsem tudtuk ezt biztosan, s

mindenki feszült várakozással volt eltelve, váljon remé-

nyünk csakugyan teljesedni fog-e, s nem kell-e félnünk

ellenséges csapatok megtámadásaitól ? Egy merész turk-

man kiküldetett vizsgálódni, s mindnyájan reményteljes

várakozással kisértük lépteit. Lassankint a hegységhez

közeledve, csakugyan megpillantánk egyes sátrakat; a

félelem eloszlott, s mindenki kiváncsi volt, juily törzshöz

tartoznak a táborozók ? Mialatt útitársaim a Körentaghi

s zöldel völgyeinek szemlésében gyönyörködtek, örömtl

dol)ogott szivem, midn nj'ugat felé e hegyláncztól elter-

jed, alkahnasiut görög eredet romok felé közeledtünk.

Midn a hegy tisztán kivehet lett, délnjiigatra ezeken

kivtil még egy magánálló oszlopot pillanték meg, mely

távolból, él óriási alakként tnt szemembe. Fölebb-

menve a lejtn, egy második , valamivel vastagabb , de

alacsonyabb oszlopot vettem észre, s a hegyhez érA'e a

Mesedi-]\Iiszrijau név alatt ismeretes romok oly közel va-

lának hozzánk baloldalt, hogy az egyes részeket ponto-

san meg tudtam különböztetni. A táborozók csupa jo-
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unitok lévén, el lön határozva, hogy egy napig' pihenni

fogunk, mely alkalommal néhány tevét akartak venni

;

— aminek nagyon megörültem, mert ezáltal alkalmam

nyilt a romokat közelebbrl megtekinteni.

Másnap május 17 -kén reggel, Iliász és néhány had-

Z3i társam kíséretében mentem oda, kiket csellel kellé

rábírnom , mert nem tárták tanácsosnak a dsinektól

(szellemek) lakott helyhez közeledni. * E romok fél órá-

nyira voltak táborunktól, bár a még fennálló négyszög

magas falak, valamint a két még ép s más két félig ösz-

szeomlott kupola alakú tornyok közelebbeknek látszot-

tak. A magas falat , mely 6-8 lábnyi széles , és

40—50 lábnyi hosszú, egy, valamivel alacsonj^abb ke-

ríti, mely dél felé már egészen össze van omolva. Al-

kalmasint elófala volt a még fennálló kastélynak, mert

az egészet, a mint a többi romok közöl kiemelkedik, régi

ersített várnak tartom, melynek kiegészítésére még meg

kell említenem azon nagyszer vizvezetést, mely délke-

leti ii'ányban a persa hegyláncz felé tart, s onnan, 150

angol mértföldnyi távolságból vezette ide az ivóvizet.

Archaeologiai és építészeti ismereteim korlátoltságánál

fogva e felette érdekes romok feletti véleményemet ma-

gam sem ismerhetem el illetékesnek ; de azok görög ere-

detét azért tartom biztosnak, mert az itt talált négy-

szög téglákat azokkal, melyeket Gömüstepében és Kizil

Alan-nál (Sándor fala) láttam , mmóség , nagyság és

* A turkmauok e romok eredetét illetleg azt beszélték, hogy
isten a turkmauok iránti különös szeretetbl a Kaabiít Arábia helyett

elször ide helyezte, de egy kék ördög, ki egyszersmind sánta is volt,

Göklengnek (azaz : kék sántának) nevezték — a kitl a göklenek szár-

maznak, azt leroutá. „Az sök ezen gaztette'" magyarázá a vad etymo-

log, „oka annak, hogy e törzszsel folytonos ellenségeskedésben élünk.'-
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szilire iK'Zvc teljesen eg-yonló'knek találtain. Ezenkívül

a Körentag'lii északi csúcsán még egy roincsoj^ortozatot

láttam, mely mellett éjjel linladtnnk el, s mely, ameny-

nyire sötétben kivelietém, liat külön álló kápolnából áll.

Ma karavánnnkat az itt lakó nomádok seregesen

látogatták, még- üzletek is köttettek karavánunk kereske-

di és bérli közt, még pedig hitelre. Ez alkalommal

egy adósságlevél Írására sziilitottak fel, s volt mit bá-

mulnom, midón láttam, a mint az adós saját váltóját,

a helyett hogy hitelezjének adná biztosításul , maga

zsebredugta, s turkman szokás szerint az ügy ekép be

lön fejezve. Midó'u a hiteleztl e sajátságos eljárás

okát kérdezem, feleié ez: „Mi közöm nekem az Íráshoz?

azt az adósnak kell magánál tartania, hogy adósságáról

megemlékezzék.'' — Estve, midn már készen álltunk

az útra, bivalytehenünk egészséges borjut ellett, a mi a

kervanbasit igen megörvendezteté ! De csak útközben

jutott eszébe, hogy a gyönge borjú nem lesz képes az

utat gyalog megtenni, tehát egy teve hátán kell szá-

mára kényelmes helyet keresni. Csak nekem és hadzsi

Bilalnak levén kedsevéink, mindenkinek tekintete ránk

esett, s felszóUittattunk, engedje át egyikünk helyét az

ujonszülött borjúnak. Barátomnak volt esze szolgálat-

késznek mutatkozni, azon megjegyzéssel, hogy irántami

barátságból, mert én sánta lábam miatt nem ülhetek

mindenütt, kedsevéjét szívesen felcseréli bármely más

helylyel. De alig foglalta el helyét a fiatal borjú, ez uj

vis-á-\ls-m roppant rósz szaga elárulá hadzsi Bilal

készségének tulajdonképeni indokát. Éjjel még meg-

járta, mert ekkor csak álmomból vert fel a sok bgés,

de nappal , kivált mikor a nap melegebben sütött.
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alig' birtaiii kiállani. Szerencsémre, kinni nem soká

tartott, mert a borjú az ntazás második napján már meg-

döglött.

Máj. IS. Mától fogva két napot számítottunk a

nagy Balkánig s innen 12-ot Khiváig, tehát összesen

14 napot, mely id alatt négy kesersósviz kutat fo-

gunk lelni , de egy lélekkel sem találkozunk. Május

közepén lévén, vezetink remélték, hogy az ismers la-

pályokon esvizet (kak) fogunk találni. Kulacsaink Kö-

rentaghi két rósz "vizmedenczéjének agyagos vizével va-

lának megtöltve , mely a folytonos rázástól a tevék

hátán valóságos iszap lett és visszataszító izt nyert; de

azért takarékosan kellett vele bánnunk, mert csak egy

állomásnyira a nagy Balkánon tul reméltük az els kakot

találhatni. Menésünk, mindnyájan bele lévén már gya-

korolva, szabályszervé kezdett lenni. Naponkint ren-

desen háromszor álltunk meg, mindig másfél vagy két

órára; napfelkelte eló'tt, midó'n egész napra való kenye-

rünket szoktuk megsütni, délben, hogy ember és állat a

nagy melegben kissé kipihenhesse magát ; s naplemente

eló'tt szerény vacsoránkat elkölteni, mely a többször em-

iitett kenyérbl s néhány aggodalmasan megszámlált

csepp \izbl állt. Barátaim, valamint a turkmanok is,

egy kis juhzsirt hoztak volt magokkal, melyet a kenyér-

hez ettek, s melylyel engem is megkínáltak, de én el

nem fogadám, meg lévén gyzdve, hogy a szomjúság

kinait enyhíteni s a testet minden fáradságra megedzeni

csak a legnagyobb mértékletesség képes. A vidék talaja

melyen haladtunk, szilárd agyag volt, melyen csak itt-

ott termett pár silány fszál; s nagyobbrészt kopasz

síkságokból állt, melyek szárazságtól megrepedezve, az
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(írfonna szakadások által a Icí^^tarkább formákat nyerik.

Mi fárasztólag hat e szomorú sikság, meljTl az élet min-

den jele számzve van, az ntazóra s mi jól esik, ha állo-

mást 6y\'Q. a teve hullám-szerii járásától kissé kipihenhet!

Másnap (máj. 1 9.) délben egy setét kék felleí^^et

pillantánk meg- észak felé. A kis Balkán volt, melyet

holnap reggel fogmik elérni, s melynek nagysága, szép-

sége, és érczekheni gazdagságáról a turkmanok oly so-

kat beszéltek. Szerencsétlenségünkre ez este máskor

éber kervanbasinkat elnyomta az álom, s a karaván

élére állított tevevezet oly veszélybe hozott, mely mind-

nyájnnknak életébe kerülhetett volna. A kis Balkan lá-

l»ánál na"yanis sok oly veszedelmes sós mocsár van, me-

lyek vastag fehér réteggel beborítva, a valódi szilárd

földtl meg nem különböztethetk, mert itt mmdent el-

borít a néha njjnyi vastag sólerakvány. Már annyira

l>ehatoltnnk ezen helyek közé, hogy az állatok, minden

nógatás daczára a talaj ingadozása miatt kénjielenek

voltak megállni. Lengrottunk, és kiki elképzelheti ijed-

ségemet, midn a földön állva ugy érzem magamat,

mintha lebeg ladikban volnék. A félelem általános

volt. A kervanbasi kiáltá, hogy kiki állva maradjon

helyén, mert csak napfelköltekor lehet szabadulásra gon-

dolni. Alig bh'tnk az ers szódaszagot kiállani, és há-

rom óráig kellett várnunk, míg a szabadító hajnal els

sugarai megjelentek. A visszafordulás nagy fáradság-

gal járt, de mégis nagyon örültünk, mert az ég kegyes

volt irántunk. Hacsak valamivel belebb mentünk volna,

a laza föld megnyílt s karavánunk egy részét, vagy ta-

lán az egészet mindenestül elnyelte volna. Legalá l)b

igy mondták a turkuumuk.
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Reggeli 10 óra volt (máj. 20.) midn a délnyu-

gatról északkeletnek terjed kis Balkánhoz értimk, és

ennek északi végével párhuzamosan fekv elfokát a

nagy Balkánnak, bár csak körvonalaiban, megpillantok.

A kis Balkán, melynek lábánál most tábort ütöttünk,

egy körülbelül 12 mérföldnyi hosszú, majdnem megsza-

kadatlan s egyenlen magas hegylánczot képez; nem

oly kopár és jniszta mint Persia hegyei, sok helyen f
n rajta, egészben pedig kékes szüi'ke szine van. A
hegység, ha szenmiértékem nem csalt, 2—3000 láb ma-

gas lehet. Utunk ez-, valamint másnap (máj. 21.) foly-

vást mellette vezetett, mig végre este felé a nagy Bal-

kán elfokához értünk. Ezt, ámbár csak egy részét

láthattam közelrl, ugy találtam, hogy jogosan nevezik

megkülönböztetésül nagynak, mert, a meddig a szem lát,

általában magasabb és sokkal terjedtebb. Mi a hegy-

ségnek keleti részénél voltunk; a nagy Balkán tulaj-

donképeni hegyláncza, mely a Kaspi tenger partjáig

nyúlik, inkább déltl északi irányban terjed, s a mint a

turkmanoktól haliám, gazdag érczekkel bir, a mi azon-

ban csak akkor érdemelne teljes hitelt, ha illetékes bi-

rák állítanák.

Mai éji szállásunk elég kellemes volt, s a mint a

lemen nap utolsó sugarait veté a kis Balkán tetszets

tekintet völgyeire, majdnem azt képzelem magamban,

hogy egy szép hegyi vidékben vagyok. A táj szépnek

is volna mondható, ha a borzasztó pusztaság, a roppant

elhagyottság bizonyos gyászfátyolt nem boritana reá.

A szem mindig félve tekint körül, váljon nem pillant-e

meg idegent, mert a sivatagban mindenkit, a kivel talál-

kozik az ember, neki szegzett fegyverrel kell fogadni.

VÁMBÉRY UTAZÁSA. '
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Egy órával naplemonte után ismét olindiilánk. A
kervaiibasi jelentá, hog-y tulajdoiiképen csak ezentúl

Jövünk ínég- az igazi sivatagba, s ániMr kinézésünk

után itálve luiucluyájan próbált vándorlóknak látszot-

tunk, szükségesnek tartá jelenteni, hogy a hangos be-

szédtói s kiabálástól nappal ugy, mint éjjel lehetleg

óvakodjunk; hogy ezentúl kiki naplemente eltt süsse

kenyerét, mert itt éjjel nem szabad tüzet raknunk, ne-

hogy hollétünket az ellenségnek eláruljuk; hogy imáink-

ban mindig amandzsilik-et (biztosság) kérjünk; veszély-

ben pedig ne reszkessimk, mint az asszonyok. Néhány

kard, egy lándzsa és két — természetesen kanóczos —
puska osztatott ki közöttünk, s én, akit általában nagy

vitéznek tartottak, szintén fegyvert kaptam, jó sok l-

porral s golyóval együtt; — bár meg kell vallanom,

hogy ezen elkészületekre nem igen kellemes remények

tölték el szivemet.

Elhagyván a Balkán hegységet, minden titkoló-

dás daczára láttam a compaszon, hogy a középs utón

haladunk. Körentaghiban hallottuk, hogy a hegység tá-

ján 50 karakcsi csavarog a tekke-törzsbl ; de a ker-

vanbasi e hirre csak annyiban hajlott, hogy a Dzsenak

kujuszu kutat és állomáshelyet, mel}Tiek vize különben

is oly sós, hogy csak mindössze három nap óta szom-

jazó tevéknek nyújthatna enyhülést, elkerülte. Leszáll-

tunk, s a mint mondák, a Döden-ben vagyunk, a hogy e

táj nomádjai az Oxus régi medi'ót hivják; a múlt tél

viharai és eszései azonban az útnak tavali nyomait,

melyek különben jól meglátszanának, egészen eltörlek.

A régi folyammedret hosszú, görbe vonalban met-

szettük keresztül, hogy a túlsó s igen meredek parton
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feljáró helj^et taláijimk, s csak nagy fóradsági^al értük

el napfelkelte eltt a magas fennsíkot. A nomádok re-

géikben az Oxns régi medi'ét a Mesedi Miszrijan romjai-

val hozzák összeköttetésbe, s azt állítják, hogy az Oxus

egykor közel a kaaba-nak kijelölt épület fala mellett

folyt el, s csak késbb, Gökleng bnein felháborodva,

fordult volna észak felé.

Minél inkább eltnt hátunk megett a nagy Balkán

a kék felhkljen, annál nagyszerbb, annál borzasztób-

ban felséges tekintetet ujiijtott a beláthatlan sivatag.

Azel'ött azt hittem, hogy a sivatag nagyszersége csak

akkor hathat lelknki'e , ha képzeletünk színt és határo-

zottságot kölcsönöz a képeknek; de tévedtem. A siva-

tagnak miniatré képét láttam szeretett hazám alföldi

rónáin, nagyobb kiadásban , midn Persiaban a Sópuszta

(Desti kuvir) egy részén átmentem; de mily más érzé-

sek foglalták el itt szivemet ! Xem a képzeldés, mint

sokan tévesen állítják, hanem a természet maga gjujtja

meg itt a lelkesülés fáklyáját. íséha megkísértem a si-

vatag komor színét felvidítani, s városokat, sürg forgó

életet képzelek magamnak a közelben, — de hiába; a

beláthatlan homokbuczkák, a borzasztó halotti csend; a

nap sárgásán veres színe hajnalban s alkonyatkor, —
mind ez csalhatlanul hírdeté, hogy a földnek egy nagy,

talán legnagyobb sivatagján vagpmk.

Máj. 22. Délfelé Jeti Szírinél táboroztunk, mely

nevet e hely a hajdan itt létezett hét kuttól nyerte;

de most e kutak közöl négy már teljesen ki volt szá-

radva, a többiben pedig csak kevés, igen sós, és rosz-

szagu vizet találtimk. Ámbár a kervanbasi azon remény

nyel biztatott, hogy este esvízre fogunk bukkaimi, azon
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kis maradf'^kot , inoly kulacsomban vala, bár több volt

bonne az agyag mint a víz, nem akartam e kutak ke-

sorü, undorító folyaddkával felcserélni. A tevék meg-

lnek itatva, s társaim közöl is többen hozzáláttak, s én

csudálkozva néztem, mint versenyeznek a négylábuakkal

az ivás])an ; midn mértékletességre intem ket, nevet-

tok, de késbb nagyon megbánták mohóságukat. Eövid

megállapodás után ismét elindultunk, s egy, a többi

homokbuczkák közöl kiemelked dombhoz értünk, me-

lyen két tii'es kedseve állt. Azt mondták, hogy az uta-

zók, kik bennök ültek, itt a pusztában elvesztek, s a

turkman oknál minden hely, hol valaha emberek tartóz-

kodtak, nagy tiszteletben áll, s annak megrontása bn-

nek tartatik. Sajátságos babona! Embereket eladni és

országokat elpusztítani, nálok erény, de egy fakosarat

tiszteletben tartanak, mert ember ült benne ! A sivatag

és lakói valóban igen különösek, s még jobban meg

fogja lepni az olvasót, ha elmondom, a mi ugyanazon

este velünk történt. A nagy meleg engedvén, leszáll-

tam, hogy a kervanbasival s más turkmanokkal a remélt

esvizet keresni menjek. Mindnyájan fel valánk fegy-

verkezve, s mindenik iiiás irányban ment. En a kervan-

basit követtem, s alig haladtunk negyven lépést, midn
ez néhány lábnyomot vett észre a homokban, és kelle-

metlenül meglepetve felkiáltott : „Itt embereknek kell

lenniök!" Meggyújtok kanóczainkat, és a mindig job-

ban látható lábnyomok után indulva egy barlang szájá-

hoz jutottimk. A homokban látott nyomokból következ-

tetvén, hogy csak egy emberrel van dolgunk, rögtön

behatoltunk a barlangba, s leh'hatatlan borzalommal

pillantok meg egy hosszú hajú és szakállú , elvadult
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embert, zergebörökbe burkoltan, ki nem kevésbbé meg-

döbbenve felugTott és egy lándzsát kapva fel, nekünk

rohant. Mig- én kimondliatlan tüi'elmetlenséggel néztem

e jelenetet , kísérm vonásai a legnagyobb npgalmat

tüki'özték vissza; midn a félvadembert megpillantá,

leereszté fegyverét, és halk hangon mondva : „Aman

bol!" (béke veled) elhagjia a borzasztó helyet. „Kanli

dir" (vérrel befertöztetett ember ez) monda a kervan-

basi, anélkül, hogy többet kérdezni mertem volna. Csak

késbb tudám meg, hogy a szerencsétlen, igazságos vér-

boszu ell menekülve, már évek óta, télen nyáron itt

bolyong a sivatagban. Embert nem akar látni, s nem

is láthat.

Elszomorodva e szegény bnös látásán, feledém,

hogy kirándulásunkon édes viz helyett csak vért talál-

tunk; társaink is üresen tértek vissza, s azon gondolat-

nál, hogy a nálam lev édes iszapnak ma utolsó cseppeit

fogom meginni, reszketni kezdek. Oh viz ! legbecsesbje

minden elemeknek, gondolám magamban, mért nem is-

mertem fel elbb értékedet ! Pazarul használják áldását,

st hazámban még félnek is tle, s mit nem adnék most

csak húsz cseppért e mennyei folyadékból

!

Csak néhány falat forró vizbe mártott kenyeret

ettem, hallván, hogy e viz, ha felforr, elveszti keser

izét. El valék készülve mindent ttü'ni, amig csak es-

vízre nem akadunk, mert társaim állapota, kik mindnyá-

jan ers diarrhoeában szenvedtek, nagyon megijesztett.

Néhány turkman, különösen a kervanbasi, azon gyanú-

ban álltak, hogy van jó vizök, s azt titokban tartják

;

de a pusztában minden czélzás a kulacsra annyi, mint

valakinek életére törni, s aki mástól kölcsönbe vagy
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ajándékul vizet kivánna, azt kiki rültnek tartaná. Ma

este már leí^^kisebb kedvem sem volt csak egy falat ke-

nyeret is enni , s nag-yon bágyadtnak érzem magamat,

mert a nap forrón sütött volt. Erteleniil a földre te-

rülve feküdtem, midn egyszerre láttam, hogy mindnyá-

jan a kervanbasi köré sereglenek, s nekem is intettek,

hogy jöjjek oda kulacsommal. E szó : viz ! nj ert ön-

tött belém, felugrottam, s kellemesen valók meglepve,

midn láttam, amint a kervanbasi a karaván minden

tagjának mintegy két pohár tiszta édes vizet adott. A
derék turkman elmondá, hogy már évek óta szokása, a

pusztában jó mennyiség vizet elrejtve tartani, s azt

olyankor osztani el, mikor tudja, hogy mindenkinek

nagy jót tesz vele; ez egy nagy szevab (jámbor tett),

mert egy tm-kman közmondás azt tartja: „A szomjazó-

nak a sivatagban adott egy csepp viz lemossa száz év-

nek bneit."

E jótett nagyságát meghatározni épen oly lehetet-

len, mint leírni az élvezetet, melyet egy ital édes viz

okozott. Teljesen jóllakottnak érzem magamat, s azt

hivém , most ismét kiállhatom három napig a szomjúsá-

got. Az itallal e szerint jól jártam, de kenyerennnel

meggyült a bajom. Bágyadtság és étvágyhiánytól kissé

ellustulva azt hivém, fa helyett, melyért messze kellett

volna mennünk, a teve trágyát, — e rendes tüzelszert

a sivatagban, — fogom sütésre használhatni. De ebbl

is csak keveset gjáijtöttem össze. Beledugtam a tésztát

a forró hamuba, de fél óra múlva láttam, hogy e meleg-

ség nem igen nagy. Gyorsan fát mentem keresni, do

amint tüzet raktam, besötétedett, s a kervanbasi rámki-

áltott, ha el akarom-e a karavánt ánilni az ellenségnek?
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El kellé tehát oltanom a tüzet, és kovásztalan kenyere-

met félig- nyersen \iuni mag-ammal. Másnap reg-g-el

(máj. 23.) Kojmat Ata-nál tartottunk állomást, mely-

nek kutjából a viz már rég kiveszett; a mi különben

nem nagy kár volt, mert rize, mint e vidéken levó' kutak

nagy részéé, élvezhetlen volt. A napsugarak néha egy

lábnyi mélységre is megmelegitik a száraz homokot, s

azt oly forróvá teszik, hogy még a legvadabb középázsiai

is, kinek lába sohsem látott semmiféle czipot, itt egy

bocskor szer bó'rdarabot kénjlelen talpára kötni. Nem
csoda tehát, hogy a tegnapi enyhit ital hatása gyorsan

elmúlt, s én csakhamar ismét zsákmányul estem a szom-

júság borzasztó kínainak. Délben jelenté a kervanbasi,

hogy közel vagyunk a hires búcsújáró állomás helyhez,

Kahriman Ata-hoz; hogy tehát szálljunk le, és jámbor

kötelességünket teljesitendók egy negyedóráig gj'alog

vándoroljunk a szentnek sirjához. Képzelhetni kinomat,

midn forróság- és szomjtól elbágyadva, elertlenedve,

kénytelen Apoltam ülésemet elhagyni s a zarándokcsapat-

hoz csatlakozva egy jó negyedórát gyalogolni a még

nem is sikon, hanem magaslaton fekv sirhoz, és ott

kiszáradt torokkal veszett módra telkineket és idézése-

ket a koránból ordítani. Oh kegyetlen szent, gondolám

magamban, nem tudtad magad másutt eltemettetni, hogy

e látogatás pokoli kínjaitól megments ? Fuldokolva, alig

lihegve rogytam le a harmincz lábnyi hosszú sírra, mely

kos szarvakkal — a mik Közép-Ázsiában a felsbbség

jelei, — volt berakva. A kervanbasi elmondá, hogy a ki

e sirban nyugszik, óriás és épen oly hosszú volt, mint

maga a sir, és számtalan év eltt az itt lev kutakat

sokáig védelmezte a gonosz szellemek ellen, melyek azo-
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kat kövekkel be akarták hányni*. Köröskörül több ki-

sebb sir volt látható, szegény utazók végnjiig-helyei, kik

a sivatag különféle pontjain rablók vagy az elemek ha-

talma alatt elvesztek. A kutak hire, melyek e szentnek

vódpaizsa alatt álltak, megörvendeztetett ; reméltem, hogy

iható vizet fogunk találni, s annyira siettem, hogy els

értem a kitzött helyre. Eögtön megpillantám a barna

pocsolyához hasonló forrást, es marékkal meritek belle.

Oly hideg volt, mintha jeget érintettem volna, de mikor

ajkamhoz ért , egy cseppet nem valék képes lenyelni be-

lle, oly keser, sós, és rósz szagú volt e hideg viz!

Haragom s szomoniságom határtalan vala, s most el-

ször aggódtam komolyan sorsom felett.

* A keletiek szeretik szenteiket testi nagysággal is felruházni.

Persiában több óriás sirt láttam ; st Konstantinápolyban, a Bosporus

ázsiai partján , az úgynevezett Josuahegyen is van egy hosszú sir, me-

lyet a törökök a bibliai Josua, a görögök Herkulesz sirjaként tisztelnek.
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VIII. FEJEZET.

VIHAR. ZERGÉK S VAD SZAMARAK. MEGÉRKEZÉS A KAFLANKIRI

FENSIKRA. AZ OXUS RÉGI MEDKE. BARÁTSÁGOS TÁBOB. LOVA-

SOK KÖZELEDÉSE. GAZAVAT. BEVONULÁS KHIVÁBA. AZ AFGHAN

GONOSZ MEGTÁMADÁSA. TALÁLKOZÁS A KHÁNNAL. SZERZ FELSZÓL-

LITTATIK, MUTASSA MEG A TÖRÖK ÍRÁS MESTERSÉGÉT. TISZTELETRU-

HÁK, JUTALMUL ELLENSÉGEK FEJEIÉRT. FOGLYOK KIVÉGEZTETÉSE. -

—

KÜLÖNÖS MÓDJA A NOK KIVÉGEZTETÉSÉNEK. KUNGRAT. A SZERZÖ

VÉGSÖ ÁLDÁSA A KHÁNHA.

On n'y verra jamuis que l'heroisme et la servitude. — Montesq.

Esprit den Loia, 1. xvii. c. (i.

Chiefs of the Uzbek race

Waving íJieir heron crests with wartial grace.

Muure, Veiled Pio]jhet.

A zivATAK, mely csak néhány óra óta volt távolról hall-

ható, éjfél tájban közelebb húzódott, s nehéz cseppjei ki-

naink közel végét hirdetek. Eeg-gel felé (máj. 24.) elér-

tük a homok végs szólét, melyen három napig tartott,

mig keresztül hatoltunk, s meg voltunk gyzdve, hogy

mai utunk agyagos földén fogunk esvizet találni. A
kervanbasi ezalatt a sok zerge- és vadszamár nyomok

után ítélve, reményünket már elre teljesültnek tekinté,

de nem közié velünk véleményét, hanem elre sietett, s

csakugyan oly szerencsés volt, hogy fürkész szemeinek

sikerült egy tócsa esvizet felfedezni. Szu! szu! (viz! viz!)
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kiúltí'i mindenki, niidó'u a kcrvanbasi találmányát jelenté

és sokan már, anélkül hog-y még- ittak volna, magától a

reménytl jóllaktak és megnyugodtak. Délfelé értíink

oda, s a már távolról látható jjocsolyán kivül még több,

a legédesebb esvízzel telt gödröt találtunk. Az elsk

közt voltam, kik kulacscsal s más edényekkel odarohan-

tak, nem inni, hanem vizet gyjteni, mieltt a sok meri-

téstól az felzaA'arodott és iszapossá lett volna. Xegyedóra

múlva mindenki a legnagyobb kéjjel ült reggelije mellett,

s nehéz, sót lehetetlen fogalmat nyújtani örömünkrl.

Ezen állomástól, mely Deli Atának neveztetik, Khiváig

szakadatlanul megtölthetk kulacsainkat édes \izzel, s

innen kezdve utazásunk a pusztában, ha nem is kelle-

mes, de legalál)b nyugodtnak volt mondható. Este egy

helyre jutottunk, melyen valódi tavasz uralkodott. Szám-

talan apró tó közt ütöttünk tábort, melyek szép rétkoszo-

rukkal valának övedzve, s e táj álomként tnt fel elt-

tem, midó'n tegnapi helyzetünkre gondoltam. Hogy örö-

münk teljes legyen, megmondatott, hogy már a megtá-

madtatások nagy veszélyén is átestünk, s csak ma este

nem szabad még tüzet raknunk. Alig szükséges emlite-

ni'mk, hogy a sivatag fiai e váratlan vizbóséget kizárólag

jámbor hadzsi-voltunknak tulaj doniták. Újra megtöltk

kulacsainkat s vidáman folytattuk utunkat.

Este elértük az epedve várt mély árkot , melynek

túlsó oldalán a Kaílankir (tigrisföld) není sikság terjed

el, s mel}-nél a khivai khánság területe kezddik. A
felmászás , a feusiknak körülbeliü 300 lál)nyi magas

szélére, embernek állatnak egyiránt fáradságos volt, s azt

haliam, hogy annak északi vége szintoly magas és me-

redek. E táj sajátságos látványt nyújt; a lueddig a
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szem ér, azon hely, melyen járuuk, szigetként látszik a

homokteng-erbl kiemelkedni. A mély árok határai itt

iigy, mint az északkeleti részen, melyhez két nappal

utóbb (máj. 25. és 26.) jutottunk, nem láthatók. Ha a

turkmanoknak hitelt lehet adni, ug-y mindkét árok az

Oxus régi medre, Kaílankir maga pedig hajdan sziget

volt, melyet minden oldalról az emiitett árkok vesznek

körül. Annyi áll, hogy ezen egész földterület a sivatag

többi részétói, ugy alkata és dús növényzete, valamint

a rajta tenyész állatok nagy száma által, nagyon kü-

lönbözik. Eddig ugyan találkoztunk már egyes zergék-

kel és vad szamarakkal, de itt nagy csudálkozásonu'a

százával láttam ó'ket, nagy csoportokban legelészve. Ha

jól emlékszem, a Kaflankiron létünk második napján

délfelé, nagy porfelleget láttunk északról közeledni. A

kervanbasi és a turkmanok fegyverhez nyúltak, és tü-

relmetlenségünk azon mértékben nutt, a mint a porfelleg

közeledett. Yégre kivehettük, hogy a tömeg egy jól

sorba állított és támadni induló lovas-századhoz hasonlít,

mire kiséróink leeresztek fegyvereiket. Nem lévén sza-

bad kíváncsiságot nmtatnom, — a mi keleten nem igen

található, — türelmetlenségem határtalan lett. A por-

felleg mind közelebb jött, s a uiint körülbelül 50 lépés-

nyire volt .tlünk, oly zajt hallánk, mintha legalább ezer

jól begyakorolt lovas vezényszóra állapodott volna meg.

Temérdek vad szamarat láttunk magunk eltt ; ez ers

és eleven kinézés állatok szorosan zárt sorban álltak

meg, néhány pillanatig nagy figyelemmel báumltak re-

ánk, aztán, látva hogy nem vagyunk hozzájok hasonlók,

egyszerre felkerekedtek, c's nyil gyorsasággal vágtattak

el nyugat felé.
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A kaflankiri fensik einelkeclése, khivai oldalról

nézve, egy rendes sánczhoz hasonlít, és oly sima, mintha

a víz csak tegnap folyt volna el róla. Innen egy

napi járás után május 2S-kán egy tóhoz értünk, mely

Sor Gül (sóstónak) neveztetik, melynek formája derék

négyszög és kerülete 12 angol mérföld. Itt hat órán}i

pihenésre határoztuk el magunkat, hogy mindenki vé-

gezhesse a vallás által parancsolt s már régóta szük-

séges guszl-ot * annjival inkább, minthogy ma épen ejdi

kui'ban, az iszlám egyik legnevezetesebb ünnepnapja

van. Uti társaim ez alkalommal felbontották iszákjo-

kat; mindegyiknek volt egy váltani való inge, csak ne-

kem nem. Hadzsi Bilal akart egyet kölcsön adni, de én

nem fogadtam azt el, mert meg valék már arról gy-
zdve, hogy minél szegényebbnek látszom, annál na-

gyobb biztosságban vagyok. El kellé magamat nevet-

nem, midn legelször itt tükörbe tekintettem, s meglát-

tam ujnyi vastagságú por és homokkéreggel beborított

arczomat. A sivatagon több helyütt módomban lett

volna megmosdanom, de készakarva nem tettem, hogy

a piszok kéreg hadd védjen az éget nap hevétl. Ami-

vel azonban nagyon csekély részben értem czélt, s még

is egész életemben magamon fogom annak számos nyo-

mait viselni emlékül. Egyébiránt nem csak engem, ha-

nem útitársaimmal egjlitt mindnyájunkat ki vett for-

mánkból az abdeszt pótszere , a tejemmim, melyet a

próféta a \iztelen sivatag számára rendelt, ahol viz he-

* A guszl az egész testnek megmosása, a mely csak bizonyos

kiváló esetekben szükséges. A napi öt ima eltt végezni szokott más

mosakodásokat Törökországban abdeszt-nek, az ai'aboknál vudhu-nak,

Közép-Ázsiában pedig teharet-nek nevezik.
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lyett homokkal és poiTal kell mosdani, a mi a testet

még- piszkosabbá teszi. Az öltözködés s mosakodás után

iigy láttam, hogy barátaim most hozzám képest egész

m-akká lettek. Szánakozásból néhány nihadarabot akar-

tak nekem adni kölcsön, hanem én megköszönvén az

ajánlatot, nem fogadtam azt el, kijelentvén, hogy be

akarom várni, mig a khivai khán felruház.

Utunk négy óra hosszat egy kiaszott harasztoson

vitt keresztül, a hol egy özbeggel találkozánk, a ki Khi-

vából jött s újságokat beszélt az ottani viszonyokról.

Ha már ezen lovas ember látása is nagy örömet okozott,

semmi se volt az azon érzelmeimhez képest, a mik ben-

nem keletkeztek, midn délután néhány agyagból készí-

tett, elhagyatott házat megpillantok, mert falakat, vagy

más házra mutató jeleket nem láttam már, a mióta Ka-

ratepét (Persia határát) elhagytam. Ezen kunyhóknak

néhány év elótt még voltak lakosaik, s a kelet felé ter-

jeszked Medemin földhez számittattak. A khivai khán-

ság azon területrészét nevezik igy, mely legmesszebb be-

njiüik déli irányban, a minálunk Hyi'cania-nak nevezett

nagy sivatagba. Ezen részt még csak 1 5 év eltt tette

mivelhetvé egy Mehemmed Emin nev tiszt, s ettl

nyerte elneveztetésót is, mert a Medemin ezen tiszt ne-

vének röviditésébl származott. Az utolsó háború óta

ismét elhagyatott állapotba jutottak ezen tájak, s igy

van az több vidékkel Tm'kesztánban, a mirl többször

volt alkalmunk meggyzdni.

Ma reggel (maj. 29.) feltnt elttem, hogy azon

észak-keleti iránytól, melyben Khiva fekszik, eltértünk,

s egészen északi irányt vettünk ; kérdezsködésemre meg-

tudtam, hogy biztosság okáért kerül utat teszünk. Az
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özboíT. a kivel taliilkozánk , figyelmeztetett, hogy vi-

gyázzunk magunkra, mivel a csaiidor-ok njilt lázadiis-

ban vannak a khán ellen, s alamanjaik gyakran beron-

tanak ezen hatánv'szekre. Ez nap este még egy kis

aggodalmas vigyázattal haladtunk, s ki volt boldogabb

mint mi, a mint másnap reggel jol)bra balra sátorcso-

l)r>rtokat láttunk, s a merre utimk vitt, mindenütt a leg-

barátságosabb „ainan geldingiz"-ek (szerencsésen meg-

jöttetek) hangzék eló'nkbe. Minthogy a mi Iliászunknak

jóbarátai voltak az itt táborozók között, elment meleg

kenyeret s egyéb knrban adományokat (ünnepnapi falato-

kat) szerezni. Jól megrakodva jött vissza, s húst, ke-

nyeret és kimiszt (kanczatejbú'l készített csipos savanyu

ital) osztott ki közöttünk. Noha csak egy rövid óráig

pihentünk meg, még is sok istenfél nomád jve hoz-

zánk, kézszoritásimkban részesülni, s ez által szent tet-

tet követni el. Az áldás itt jól jövedelmez czikk volt,

mert négy vagy öt áldásomért sok kenyeret, teve-, ló- és

juhhúst kaptam. Több jap-ou (mesterséges öntözésre

való árok) keltünk át, s dél tájban egy elhagyatott,

Khanabad ne\li fellegvárhoz érkezénk, meljiiek négy-

szög magas fala három mérföldnyire meglátszott. Itt

töltöttük a délutánt és estet; a nap forróan sütött, s na-

gyon jól esett a falak árnyékában szunnyadnom, noha a

puszta földön feküdtem s a vánkosom egy darab k volt.

Még virradat eltt elhagjiuk a Khivától 25 mérfíjldnyi

távolságra es Khanabadot; s nagyon elálmélkodánk a

felett, hogy egész napi (maj. 30.) utunk alatt egyetlen

sátort se láttunk, st este magas homokdombok közé ju-

tottunk, ugy, hogy azt hivém, újra a nagy sivatagban

vagyunk. Épen theánkkal foglalatoskodánk, a mint a
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leg'elú're kieresztett tevéink egyszerre szilaj szaladásnak

eredtek. Még alig jöhettünk arra a gondolatra, hogy

valaki üzó'be vette, egyszerre eltnt öt lovas, kik se-

bes vágtatva a mi tábornnk felé tartottak. A theás

csészék egy pillanat alatt pnskákkal lettek felváltva, s

rögtön megalaknlt a csatarend. A lovasok azonban

lassú lépést közeledtek hozzánk s a turkmanok csak-

hamar megismerek lovaik lépésérl , hogy tévedtünk,

mert ellenség helyett barátságos, jóakaró kisóret közel-

gett felénk.

A legközelebbi reggel (máj. 31.) egy, Akjap-hoz

tartozó özbeg faluba érkeztünk; itt már egészen vége

szakad a Gömüstepe és Khiva közötti sivatagnak. A ne-

vezett helység lakosai az els özbegek valának, a kiket

láttam, igen jó emberek voltak. A bevett szokás sze-

rint sorba látogattuk a házakat, s fatihánk b aratást

hozott. Hosszú id után itt láttam ismét egyetmást, a

mi nyugat fell került ide, s szivem ersen dobogott

nagy örömemben. Még ma elérhettünk volna Iliásznak

lakhelyére, mert itt már kezdetét veszi egy khivai lako-

sokkal biró Akjap nev falu, hanem a mi jóbarátunk

kissé hiu volt, s nem akarta, hogy váratlan vendégek

módjára érkezzünk el hozzá; tehát az lakásától két

órányka háltunk meg, egy gazdag nagybátyjánál, Al-

lahnazr-baj-nál * ki nagy megkülömböztetéssel fogadott

s vendégelt meg bennünket. Ezalatt Iliász megüzen-

hette feleségének érkezésünket, s másnap (jun. 1.) reg-

gel tartottuk bevonulásunkat, Iliásznak tömérdek atyaíi-

sága s barátjai érkezvén élénkbe, szives elfogadásunkra.

* Baj, vagy bi, a törököknél bej, elkel nrat jelent.
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Engem csinos sátorral kinált meg, hogy foglalnám azt

el lakásomul, de én inkább mentem a kertjébe, mint-

hogy fák voltak benne, melyeknek árnyéka után rég so-

várí?ott a lelkem. Nagyon régen nem láttam már vi-

ruló fát

!

Az alatt a két nap alatt, a mit a félig polgárisult,

azaz félig meddig megtelepedett tiu'kmaüok között töl-

ték, leginkább feltnt eló'ttem azon idegenkedés, a mel)^-

lyel ezen nomádok minden ház, vagy kormányféle iránt

viseltetnek. Mindamellett hogy már több évszázad óta

az özbegek közelében laknak, gylölik ezek szokásait,

erkölcseiket, kerülik a velk való érintkezést, s az öz-

beg, törzs- és nyelv rokonsága daczára, ép oly idegen az

szemeik eltt, mint mi elttünk a hottentotta. Miután

kissé kipihentük magunkat, neki indultunk a fváros-

nak; Gazavaton mentünk keresztül, a hol épen hetivá-

sár volt, s legels alkalmam itt volt a khivai életet

látni. Az éjét egy réten töltöttük Sejkhlar-Kaleszi alatt,

a hol egQsz életemben a legnagyobb és legszemtelenebb

legyeket találtam. Az utazók és tevék egyaránt kínoz-

tattak egész éjjel, s mondhatom nem a legjobb kedvem-

ben voltam, midn reggel, anélkül, hogy a szememet be-

hunytam volna egész éjjel, fel kellé a tevére ülnöm.

Az álmatlanság okozta szenvedést szerencsére csakha-

mar egészen elfeledteté a gyönyör tavaszi-, egyre bujább

virányzatnak indult természet látása. Az eltt ngy gon-

dolám, hogy azért látszott nekem Khiva oly szépnek,

mivel a sivatag ellentéte volt, melynek borzasztó képe

még szemeim eltt lebegett. Azonban még most is, mi-

után újra megláttam Európát, bájos, elragadó vidékeivel,

egyre szépnek találom Khiva környékét, kisded, vár-
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szer havli-jaival * melyeket maí^as jeg-eiiyefák árnyal-

nak, s szép rétjeivel ás szántóföldeivel. Ha a kelet köl-

ti itt pengették volna lantjnkat, sokkal méltóbl) tárgya-

kat leltek volna, mint a borzasztóan puszta Persiában.

Mag-a a fváros Kliiva is meglehetsen kellemes

benyomást okoz, távolból látva néhány kupolájával s tor-

nyával, ezen kertek közepett. Jellemz, hogy a nagy

sivatagból egy hosszú vékony nyelv nyúlik Merv-tl fél-

órányira a város alá, hogy itt még egyszer feltüntesse

az élet és halálközötti ellentétet. Ezen sivatag-nyelv

Töjeszicsti név alatt ismeretes, s már a város kapui

eltt valánk, midn még egyre láttuk a homok halmokat.

Hogy mikép éreztem magamat június 3-kán Khiva

kapui eltt, azt elképzelheti az olvasó, ha elgondolja

azon veszélyeket, melyeknek annyira ki valék téve feltü-

nó'leg európai ábrázatom következtében oly könnyen tá-

raadható minden legkisebb gyanú által. ísagyon jól

tudtam, miszerint a khivai khán, kinek kegyetlenségét

maguk a tatárok is kárhoztatták, ilyen gyanú esetében

sokkal szigorúbb eljárást követne irányomban, mint a

turkmanok. Hallottam, hogy a khán minden gyanús

idegent rabszolgává tett, hogy csak nem régiben tette

ezt egy állítólag herczegi származású hindosztánnal, a

kinek most a többi rabszolgákkal ágpkat kell vonszol-

nia. Egész belsm fel volt háborodva, de mindamellett

még sem féltem. Az örökös veszélybenforgás már meged-

zett ; a halál, mely olyan könnyen lehetett volna kalan-

dozásom következménye , már három hónap óta lebegett

* A liavli betüszerint sugarat jelent , itt udvar helyett luisznál-

tatik. A havliban vannak sátrak, istállók, hombárok, s egyéb az öz-

beg (mezei lakos) liáztartásáhu/. tartozó helyiségek.

VÁMBÉUV UTAZÁSA. 8
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.szemciiii elú'tt, s rettegés helyett a legszorongatottabb

perc/ekben is iukiibb azou eszközükrúl í^oudolkozám, iiie-

lyokkel a babonás hit zsarnok örszeniét ehiniitliassani.

Útközben pontos tndoinást szereztem mag-aiunak vala-

mennyi eló'kelö khivairól , a kik Konstantinápolyban

megfordnltak. Le,í?g'yab*abbau emiitettek mint ilyet bi-

zonyos Sükrnllah bajt, a ki tiz évet töltött követi minó'-

ség-ben a sznltán udvaránál. Ugy homályosan magam

is emlékeztem, hog-y ezt az embert több izbeu láttam a

mostani külügyminiszter Ali pasa házában. Ez a Sük-

rnllah baj — gondolám — j(31 ismeri Sztambnlt, az ot-

tan divó nyelvet, s az elú'kclk szokásait; vagy akarja

vagy nem , rá kell , hogy tukmáljam eló'bbi ismeretsége-

met, s minthogy egy sztambuli szerepében magát a

sztambulit is képes vagyok elámítani, a khivai klián

volt követe nem lesz képes álczámat lerántani , s kény-

telen lesz czéljaim elömozditására segédkezet nyújtani.

A város kapujánál már számos khivai várakozott

reánk, kik kenyeret s aszalt gjlimölcsöt n}iijtogattak fel

hozzánk, tevéink fölé. Már évek óta nem érkezett ekkora

csapat hadzsi Khivába, mindenki bámulva nézett ben-

nünket, és mindenfelöl ezen megszólamlásak hangzot-

tak felénk: „Aman eszén geldingiz! (szerencsésen jöt-

tetek!) Ha sah-bazim! Ha arszlanim! (Én sóljmom!

én oroszlánom !) A bazárba elérkezvén, hadzsi Bilal rá-

kezdett egy telkin-re, én mindnjájánál eró'sebben halla-

tám hangomat, s valóban meg valék indulva, niidón az

emberek kezeimet, lábaimat, sót lelógó rongyaimat is csó-

kokkal illeték, mintha valami kiváló szent volnék s csak

imént szállottam volna alá az égbl. A bevett országos

szokás szerint a vámháznak használt karavanszorajban
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szállottunk le, hogy a megérkezett inálliák és emberek

szigorú vizsgálat alá vettessenek, a liol természetesen

legtöl)!) nyomatékkal bir a karaván fnökének nyilatko-

zata. A f vámhivatalnak tisztét Khivában az els ineh-

rem (a khán els kamarása s inegbizottja-féle egyén)

végzi; ki alig intézett néhány szót a kervanbasihoz, azon-

nal elre tolakodott az afghani, s hangosan kiáltozá:

„Három érdekes négylábút és egy érdekes kétlábut hoz-

tunk magunkkal Khivába." Minthogy az elskkel a

Khivában még soha nem látott l)ivalyokra, az utóbbival

pedig én reám czélzott, nem csoda, hogy sokaknak szemei

azonnal rajtam akadtak meg, s a suttogásból csakhamar

ki lehetett venni e szavakat : dzsansziz (kém) s frengi és

unisz (orosz). Én mindenkép rajta voltam, hogy vala-

hogy el ne piruljak, s már épen hátra akartam vonulni

a tömeg közöl, midn a mehrem megszólita hogy álljak

meg, s felettébb udvariatlan kifejezésekkel készült valla-

tásomhoz. Épen felelni akartam neki, midn hadzsi Sza-

lih, kinek külseje tiszteletet parancsolt, ellépett és

semmi tudomása nem lévén a történtekrl, a leghizel-

gbb kifejezésekkel bemutatott a vizsgálattevnek, a mire

ez egészen megütközve nyájasan mosolygott reám, s

megkínált, hogy ülljek melléje. Ámbár hadzsi Szalih

intett, hogy fogadjam el kínálatát, én a mélyen megsér-

tett érzelem kifejezésével haragos tekintetet vetettem a

melii"emre, s eltávoztam.

Legelbb SükruUah bajhoz mentem, ki akkor min-

den hivatalos foglalatosság nélkül Mehemmed Emin

khan medressze-jében, Khiva legszebb épületében lakott

egy czellában. Mint Sztambul])ól érkezett efendi jelen-

tettem be magamat nála, azon hozzátevéssel , hogy ott

8*
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alkiiliiiíiiii vult volo ineg'ismerkodiii , s erre utaztomban

tiszteletLMiiet kivánom nála tenni. Ei;-y efendi meg-jelc-

nése Khivában, a mi eddig- még- soha elo nem fordult

eset volt, az öreg urat csodálkozásba ejtette annyira,

hog-y maga jött elém, s nagyon elbánuüt, midn egy

alakjából egészen kivetkztetett, rongyokkal ruházkodott

koldust látott maga eltt. Mindamellett beA^ezetett, s

alig szóltam vele néhány szót sztambuli kiejtéssel, egyre

ni)vekv érdekeltséggel kezdett k(''rdozú'skOdni a török f-

városban lev nagy számú barátairól, s az ozmán biroda-

lonniak az uj szultán alatti viszonyai fell. Mint már

finudil) emlitém, szerepem sikerérl meglehetsen meg

vah'k gyzdve ; Sükrullah-l)aj egy részt inagánkivül

volt örömében, midn sztambuli barátai fell pontos hí-

reket beszéltem neki, másrészt meg nem birt eléggé cso-

dálkozni felettem s igy szóla hozzám : „De az isten sze-

relmeért, mi l;»irt téged reá efendi, hogy ezen borzasztó

országokba jöjj, még pedig Sztambulból, abból a földi

paradicsomból?" Én pedig mély sóhajtással ezt felelém

neki: Oh pir! (papi fnök) s kezemet szemeimre te-

véui, a mi a tartozó engedelmesség jele. A jó öreg, a

ki meglehetsen mivelt müszülman volt, könjnyen kita-

lálhatta, hogy valaiuely dervis-rendhez tartozom s a

pir-em küldött ezen útra , mely kötelességét minden

mudir (valamely dervisrend ujoncza) élete (koczkáztatá-

sával is teljesiteni tartozik. Ezen föhilágositásnak meg-

örült, még csak a dervis-rendem nevét kérdé tlem, s

midn Nakisbendi-t nevezem meg eltte, mindjárt tudta,

hogy Bokhara a czélja zarándoklásomnak. Tüstént la-

kást akart számomra rendelni a nevezett medreszében,

de én nem fogadám azt el utitársaiim-a hivatkozván, s



VIII. Fej. SUKRULLAH-BAJ. 117

távoztam azon igxTcttol, hogy iieiu sokára ineg fogom ót

ismét látogatni.

Midn visszajöttem a karavánszerajba , ott azt

mondták, hogy iititársaim már el vannak helyezve egy

tekkie-ben , egy az utazó dervisek számára beszállóul

használni szokott kolostorszerü helyiségben, melynek Tö-

sebaz * a neve ; oda mentem tehát magam is , s ugy

találtam, hogy az én számomra készen tartottak egy

czellát. Alig léptem jó barátaim közé, mindnyájan tá-

vollétem oka fell kérdezsködtek, és sajnálkozva mond-

ták, mily kár, hogy nem voltam jelen, s nem láthattam,

mint kellett annak a nyomorú afghaninak, a ki engem

compromittálni akart, nem csak általuk, hanem a khi-

vaiak által is szidalmaztatva s piszkolva elvonulnia. Ka-

gyoii jó, gondolám magamban, ha a nép között felmerült

gyanú elenyésztetett ; a khánnal majd csak könnyen bol-

dogulok, mert Sükrullah-baj bizonyára tudatni fogja vele

ittlétemet, s minthogy Khiva lu'alkodói a szultán irányá-

ban mindenkor a legnagyobb tiszteletet tanúsították, a

mostani iu:alkodó is bizonyára fog tenni kísérletet, egy

efendinek magához szerzésére ; st az is lehetséges, hogy

engem , ki a legels konstantinápolyi vagyok, a ki Kha-

rezm-be (Khiva politikai neve) eljve, még kitüntetések-

ben is részesitnek.

Gyanitásom nem csalt. Másnap egy jászául (ud-

vari tiszt) jve hozzám , kis aiándékot hozván számomra

a khántól s azon parancsot, hogy ma estére menjek el

az ark-ba (a palotába) s adjam rá a kháura íatihámat,

* A Tört saUbaz-ról, azaz : négy sólyomról vagy hsrl nevez-

tetvén igy. Azun négy királyt nevezték igy, kiknek sirja van e helyen,

s a kik ezen kegyes alapitviíiiyt létesítették.
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mivel a luizrct (ázsiai uralkodó czime, a uálimk szokfis-

bau levü felsi'g-iiek Mel meg-) sokat tart rá, hog-y egy,

a szent országból jóvu derAis áldásában részt vegyen.

Megigérteni, hogy engedelmeskedni fogok s egy óra

mnlva elmenók Süknillali bajhoz, a ki, miután jelen óhaj-

tott lenni az audientiáu , elkísért a király közel esö pa-

lotájába , s útközben rövid utasításokat adott azon szer-

tartásokra nézve, melyeket az uralkodó irányában kellend

köA'etuem. Azt is elbeszélte, hogy milyen feszült vi-

szonyban van a mehter-rel (olyan belügyminiszterféle),

a ki ót vetélytársának tekinti, mindenben kárára törek-

szik , s megeshetik , hogy engem sem fogadand , mint a

ki ö általa vezettetem be , a legbarátságosabban. Mint-

hogy a kusbegi s a király testvér bátyja hadjáratban

voltak a csaudorok ellen, ideiglenesen a meliter volt a

khán legels hÍAatalnoka. A bevett szokás ugy paran-

csolá, s reám nézve szükséges is volt, hogy elóbb nála

nmtassam be magamat, mivel azon kapu bejáratánál

levó elóudvarliau lakott, mely egyenesen a khánhoz ve-

zete s hivatalhelyiségét egy tornácz alatt ütötte volt fel.

Minthogy ezen órában jóformán mindennap arz,

azaz : nyilvános kihallgatás tartatott, a királyi lak fóbe-

járása , valamint minden egyéb hehisége , melyeken ke-

resztül meuénk, telve volt mindenféle osztály-, kor- és

nembeli kérelmezkkel, kik a legközönségesebb házi öl-

tözetökben, st az asszonyok közöl többen gyermekö-

ket karon tartva, vártak az audientiára; be nem irnak

senkit, s az bocsátatik be leghamarább, a ki legjobban

tud elre tolakodni. A tömeg mindenütt szolgálat ké-

szen félreállt utunkból, s engem rendkívül megörvendez-

tetett, midn észrevettem, hogy az asszonyok ujjal muto-
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gátnak rám. iiioiidván : „íme ez az a KoDstantinápoly-

búl való dervis, most áldást fog khánunkra mondani; az

Isten hallgassa meg- szavait."

A mehtert, a mint elre értesítve valék, egy toniácz

alatt találtam, emberei között, a kik minden szavára

helyeslleg mosolyogtak. Barna brén s a melléig leér

nagy szakállán meg lehete látni, hogy szart, vagy is

persa szárinazásn. Esetlen öltözete, kiváltképeu nagy

prémes kucsmája jól illett esetlen vonásaihoz. Midn
feléje közeledni látott, mosolyogva szólott valamit kör-

nyezetéhez. Én bátran közeledem hozzá, komoly arczki-

fejezéssel üdvözlém öt , s a fhelyet foglalám el , mint a

der\isek illetékes helyét, a társaságban. Miután elmon-

dám a szokásos imákat, melyekre mindenki rámondta,

szakálát simogatva, az amen-t, a szokásos udvariassági

formaságok váltattak fel kölcsönösen a mehter közt s

közöttem. A miniszter szellemdusnak akart látszani, s

azon megjegyzéssel állott el, miszerint Konstantiná-

polyban a dervisek is jó neveléssel biró emberek, s ara-

liul is beszélnek (noha én csak a sztambuli szóejtést

használtam). Elmoudá továl)bá nekem, hogy a hazret,

(e szónál mindenki felállott tüö helyébl) engem látni

kivan, s hogy nagyon szeretné ha a szultántól, vagy te-

heráni követétl néhány sort hoztam volua magammal.

Én erre azt felelém, hogy az én utazásomnak nincsenek

világi czéljai, hogy senkitl semmit se kivánok, s csupán

személyes biztonságom okáért hoztam magannual egy

fermant , mely el van látva tugr-val (a szultán pecsét-

jével). Ezzel átadtam útlevelemet a mehternek, a ki tisz-

teletteljesen megcsókolván és homlokához dörzsölvén a

nagyúri jelt, felkelt, hogy útlevelemet kézbesítse a khán-
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iiak. s iioiii sokára azzal tért vissza, hogy l(^pjek be a

kihallg-atási terembe.

Süla-iillah-baj lépett be elbb, nekem néhány pilla-

natig várakoznom kellett, a mig megtétettok a meg-

kívántató elök(3születek ; mivel ámbár ugy voltam beje-

lentve mint (lerAÍs, bevezetm nem mulasztá el megje-

gyezni fellem, hogy ón Konstantinápolyban minden

elökelu pasát ismerek, s ennél fogva azon kell lenni, hogy

minél jobb benyomást vigyek innen magammal. Néhány

perez mnlva két jászául tiszteletteljesen karon fogott,

a függöny felgördült, s ott láttam magam eltt Szejd

Mehenmied Khan Padisahi Kharezm-et, vagy közönsé-

gesebben szólva, a khivai khánt. egy terrasse-féle emel-

vényen, bal karjával egy selyembársonyszerü gömböly

párnára támaszkodva, jobbjában pedig rö\id, arany kor-

mány-pálczát tartva. A megszabott udvari szertartáshoz

képest felemelem kezeimet, ugyanazt tették a jelenlevk

s a khán maga is, s elmondék egy kurta szm'át a korán-

ból, azután két Allahumu szella-t és egy szokásos imát

;

a mely Allahnmu Rabbena-val kezddik, s az átalános

amen-nel és szakál-simogatással fejeztetett be. Midn
a khán még fogta a szakállát, mindenki ezt kiáltá :

„Kabul bolgaj!" (Hallgattassék meg a te imád!) s én

az uralkodóhoz közeiedém, pedig oda nyujtá nekem

kezeit, s mintán megtettük a mnszafehát *, néhány lépés-

nyire hátra vonultam, s ezzel a szertartásnak vége volt.

Most a khán kérdezsködni kezdett, utazásom czólja fe-

ll, s hogy milyen benyomást tettek reám a turkmanok,

a nagy sivatag és Khiva ? Azt felelém, hogy sokat szen-

* A Korán által megrendelt azon kölcsönös üdvözlést nevezik

igy , midn az egymást üdvözlk kitárt kezeiket nynjtják egymásnak.
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védtem, de a hazreti dzseinal iiiul>arok (áldott szépség-)

látása által dúsan meg- vannak jutalmazva szenvedéseim;

köszöni3m Allah-nak, liog-y ezen rendkívüli szerencsében

részesültem, s azt hiszem, miszerint a kiszmet (fátum)

ezen kegyét jó eljelnek tekinthetem utam további

folytatására nézve. Koha iparkodtam az itt érthetetlen

sztambuli szóejtés helyett az özbegit használni, még is

kénytelen volt a király egyetmást tolmácsoltatni magá-

nak. Azt is kérdé tó'lem, hogy mennyi ideig szándéko-

zom itt maradni, s el vagyok-e látva az utazáshoz szük-

ségesekkel? Én azt feleltem, hogy elbb meg akarom

a khánság áldott földél)en njiigvó valamennyi szentnek

sirját látogatni, s csak azután fogom utamat folytatni;

arra nézve, vájjon elvagyok-e látva a szükséges kellékek-

kel, azt válaszolám, hogy mi dervisek efféle földi kicsi-

ségekkel nem gondolunk. Az a nefesz (szent lehelet),

a mit ph--em (rend-fúnökóm) útravalóul adott, képes négy

öt napig minden táplálék nélkül életben tartani, s ne-

kem nincs egyéb kívánságom, inint az, hogy 120 esz-

tendeig éltesse az Isten felségét.

Ugy látszék, hogy szavaim tetszésben részesültek,

mivel királyi felsége méltóztatott kegyelmesen meg-

hagyni, hogy 20 aranyat és egy derék izmos szamarat

adjanak nekem. Az aranyakat nem fogadám el, azon

megjegyzéssel, miszerint nálunk derviseknél bn, pénz

birtokában lenni; hanem a legmagasabb kegy másik bi-

zonyítékát hálás köszönettel elfogadtam, s szabadságot

vettem magamnak azon szent törvénji: emlékezetbe hozni,

a mely fehér szamarat ajánl a zarándok útjára, s én azt

ki is kértem magamnak. Már távozni akartam, midn a

klián megkért , hogy legaláb)) arra a r<>vid idre, a mit
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fvárosában foguk tölteni, leg'^ok az ö vondége, s min-

íleunapi (élelmezésemre fog-adjak el udvari kliaznadarjától

naponkint két tenge-t (körülbell másfél frank.) Az

ajánlatot szépen megköszöntem, zár-áldást mondék és

távoztam. Haza siettemben az eloudvarokban és bazá-

rokban hullámzó nép mindenütt tiszteletteljes Szelam

alejkum-mal üdvözölt. Csak akkor vettem szabadon lé-

lekzetet, midn czellám négy fala között egyedül valék.

s nem kis megelégedésenn^e szolgált, hogy az a szörny

kiélt kinézés kháu, a kinek minden arczvonása a kime-

rült, tompaelmü s embertelen zsarnok h képét ábrá-

zolja, irányomban kivételesen jó volt, s most már, a nn'g

idom engedé, háboritatlanul járhattam kelhettem a klián-

ságban. Egész este elttem lebegett a khán alakja, mé-

lyen beesett szemeivel, ritka szakáin állával, fehér, hala-

vány ajkaiA'al és rezg hangjával. Milyen szerencsés

véletlen az, az emberiségre nézve, — elgondolám ma-

gamban gyaki'an — hogy a sötét babonás hit ilyen

zsarnokok vérszomjának s hatalmának korlátokat tud

szabni.

Minthogy a khánság belsejébe nagyobb kirándulá-

sokat szándékoztam tenni, ennélfogva minél rövidebbre

akartam szabni a fvárosban tartózkodásom idejét ; a mi

érdemes volt a megtekintésre, annak megnézéséhez nem

nagy id kellett, ha a khán, a hivatalnokok s elkel

kereskedelmi világ lueghivásai annyi idt nem raboltak

volna el. Elterjedvén hire, hogy a királyi kegy részese

vagyok, mindenki vendégének óhajtott hadzsi társaim-

mal együtt, s valóságos kín volt reám nézve, napjá-

b a n hat, st nyolcz meghívást is elfogadni, s a divó szo-

kás szerint minden háznál enni inni valamit. A hajam
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borzad még most is, mikor eszembe jut, hányszor kellett

napfelkelte eltt, 3- -4 óra között éligyomoiTa hozzá

látnom eg-y jiihfarkzsirban úszó rizszsel telt nagy tálhoz.

Mint sovárog'tam ilyenkor a száraz, kovásztalan kenyér

után, a mivel a sivatag-ban éltünk, s inint szerettem

volna ezen gyilkos fényzést az üdvös szegénységgel fel-

cserélni.

Közép-Ázsiában átalános szokás, még a legjelen-

téktelenebb látogatáskor is , a deszturkli;in-t (egy több-

nyire szennyes durvaszövetü tarka asztalkend, melyen

két embernek való kenyér van) felteríteni, s a vendégnek

legalább néhány falatot ennie kell. „ísem lehet többet

enni'', ezt a kifejezést a közép-ázsiaiak hihetetlennek

s ugyancsak faragatlannak tartják. Az én hadzsi colle-

gáim e részben minden alkalommal fényes tanúságot tet-

tek bon ton-jukról s én nem birtam eléggé bámulni,

hogy nem pukkadnak meg attól a nehéz pilav-tól, mert

egy napon kiszámitottam , hogy naponkint mindegyik

egy font juhfark-zsirt , s két font rizst vett magához, (a

kenyeret, sárga és fehérrépát s retket nem is számítva)

s éhez még minden túlzás nélkül , vagy 30—40 nagy

leveses csésze zöld theát megivott. Az efféle hstettek-

ben én természetesen nagyon hátra maradtam, s min-

denki csodálkozott felette, hogy a könyvekbeni nagy jár-

tasságom mellett, ilyen tudós ember létemre, olyan kevés

neveléssel birok.

Nem kevésbbé üldöztek a szép eliiiüek, tudniillik

Khiva város ulemái. Ezek az urak. kik eltt Törökor-

szág és Konstantinápoly mindennél fölebb való, sok

meszeié (vallási kérdés) iránt tlem kívántak felvilágo-

sítást, mint a török-iszlaiulieli tudományosság fö képvi-
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seljétöl. Mennyire boszantottak ezelí a roppant nag:y

turbános hájfejii özbegek , mikor azon szabályokra vit-

t('k a l)eszé]g-et(^st, hog-y hog-yan kell a kezeket, lábakat,

a íej elejét bátnlját niegniosni, lioo-yau kell a szent hit

rendeletei szerint ülni, járni, fekünni, alunui stb. A
szultánt (mint Mohainmed elismert utódát) s fembereit

Khivábau mindezen fontos törvények végrehajtásában

mintáké] >ül tekintek. Törökország császára felségét

itt olyan müszülmannak képzelek, a ki legalább ötven

ró'fijs turbánt visel, kinek mellén alól ér a szakálla, a

kinek ruhái a lábujjain tul terjednek, s életét koczkáz-

tatná a ki affélét merne beszélni, hogy a szultán a ha-

ját és szakállát á la Fiesco nyíratta le, ruháit pedig

Dusetoye késziti Parisban. Valóban sokszor nehezemre

esett, hogy ezen jószírí s szeretetreméltó embereknek

nem adhaték kell felvilágosítást; de hogy merhettem

volna azt cselekedni, annyira ellentétes felfogásainkat

tekintve! Majd ha Bokharába érkezünk, ott körülmé-

nyesebben fogunk ezen tárgygyal foglalkozni; itt csak

is azért érintettük, mivel ez volt a legels pont, melyen

a keleti és nyugati iszlám-polgárosodás között létez

különbség- érdekes kérdésével legelször érintkeztem.

Minthogy a Tösebaz (kolostor) , a melybe szállá-

soh'a valánk, a nagy víztartónál és mecsetnél fogva,

melyet magába foglal, közhelynek tekintetek, mindig

tele volt az mindakét nembeli látogatókkal. Az özbeg

fején kúp alakú prémes süveget, lábain idomtalan nagy

bagaria csizmát hord, s nyáron egyedül hosszú ingélil

áll többi öltözéke. Késbb magam is ezen ruházatot

használtam, mert a mig az ímg tiszta, egy ingben még

a bazárban megjelenni sem tartják illetlennek. Az asz-
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szonyok teke-szorü turbánjaikkal, melyek 15— 20 orosz

zsebkenduból vannak összetekerhetve, a leg'tikkasztóbl)

hségben is sr ruliázatukba burkolózva s lábaikon

nag-y idonitalau csiziuákíit viselve kénytelenek nagy \1zes

korsóikat haza czipelni. Egyszer-másszor megállt aj-

tómnál egy-egy asszony, s egy kis khaki-sifát (egész-

ség-port) * és nefeszt (szent leheletet) kért, elpana-

szolván valóságos, vagy csak képzelt baját. IS^em ta-

gadhatám meg ezen szegény teremtések kérését, kik

között többnél meglep hasonlatot vettem észre Germa-

nia lyányaihoz; lekuporodtak ajtóm elótt, én pedig aj-

kaimat oly formán mozgatva, mintha imádkoznám, meg-

tapogattam a testük fájdalmas részét, s eróseu oda

leheltem háromszor; erre azután rendesen mély sóhajt

hallatutt a szenved, s többen álliták, hogy azon pilla-

natban enyhült a fííjdalmk. A mik Európában a dolog-

kerülkre nézve a kávéházak, ugyanazok Khivában a

mecsetek udvarai, melyekben rendesen nagy víztartó van

s gyönyör platán és jegenyefák árnyalják. Noha még

csak június elején valánk, a hség már is tikkasztó volt,

s nekem még is ablaktalan szobámban kellé folyvást

kuttognom, mert alig mentem le a kellemes árnyú fák

alá, azonnal körülfogott egy csoport nép, s a legbohóbb

kérdésekkel ostromolt. Az egyiknek vallásbeli oktatás

kellett, a másik azt kérdé : van-e a világon még több

olyan szép hely mint Khiva? a harmadik meg egyszer

mindenkorra hiteles tudomást akart szerezni an'ól, váj-

jon csakugyan Mekkából kapja-e a nagy szultán min-

* Medinából hozzák a zarándokok ezen port egy házból, mely-

ben, állítólag', a próféta lakott ; az igaz hitek ezen port tíok betegség

ellen gyógyszerül használják.
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(leimap ebédjét vacsoráját , még pedig- ugy , liog-y az a

Kaabatól egy perez alatt érkezik el egészen be a kon-

stantinápolyi császári palotába ? Ha tudnák a jó özbe-

gek mennyi Ohateau-Lafitte és Margót diszité Alidul

Medsid korában a császári asztalt!

A platánok alatt tett ismeretségeim között érdekes

volt az, melyet hadzsi' Iszmaellel kötöttem , a ki mint

konstantinápolyi mutattatott be nekem, s a ki özbeg

szárjnazásu létére a nyelvben , ruházatában s taglejté-

sében valóban annyira hasonlitott a sztambulilioz, hogy

meg kellé t mint földimet ölelnem. Hadzsi Iszmael

ugyanis 25 évet töltött a török fvárosban, sok elkel

házban ismers volt, s állitá, hogy N. N. házában látott

engem egyszer másszor, st az atyám házára is emléke-

zett a ki, szerinte, molla lett volna Topkhaneben.* Én

a világért se hazudtoltam volna meg, st biztositám t,

hogy nagyon jó hirben maradt a neve, s alig várják

visszaérkezését. Hadzsi Iszmael, saját elbeszélése sze-

rint, nevel, fürds, szijjgyártó, széph'ó s A'egyész és ez

utóbbik minsége következtében varázsló mesterségeket

zött a Bosporus mellett. Szül városában nagy ember-

nek tartották, fkép \'arázsló mestersége folytán. Házá-

ban többrendbeli apró, A^egyészi lepároló készlete volt , s

minthogy növény-levelekbl, gyümölcsbl s más egyéb-

bl olajat tudott készíteni, elképzelhetni, miszerint föl-

diéi száz meg százféle elixirt kértek tle. A tehetetlen-

ség ellen Törökországban is nagyon keresett ma'dzsun-ok

(decoctumok) itt nagy becsben tartattak. Hadzsi Isz-

mael sok ideig állott mesterségével a khán szolgálatá-

* Konstantiiiáin)lyiiak egyik város része.



VÍII. Fi:.r. HADZSI ISZ^IAEL. EGY KURUZSLÓ NO. \21

bíin; hanem felsége nem tartotta meg a kiszabott élet-

rendet , azon egyszer oknál fogva , hogy nem birt

Cupido nyilainak ellouállani; s ennek természetes kö-

vetkezményei , a pettyhüdés és csúz nemsokára bekö-

szöntvén , a khán megharagudott udvari orvosára, el-

csapta, s helyébe egy matrónát fogadott, a kinek nagy

hirben valának csodaszer orvoslatai.

Ez a jó asszonyság arra a szerencsés gondolatra

jött, hogy a beteg királynak 500 adagot rendelt abból a

szerbül, melyrl azt mondják, hogy az ó testamentom-

beli hires zsoltárköltó királyra jó hatással lett volna. Az

ilyen orvosi rendelet elkészítése Európában kissé nehe-

zen menne, hanem a khivai alkotmány mellett könnyen

ment az, s a szegény beteg — mint mondják, — már

bevett vagy 50-60 lapdacsot, midn tapasztalni kezdé,

hogy a gyógyszernek egészen ellenkez hatása van, a

miért aztán fejével lakolt a rósz tanácsadó. Ez nem

sokkal a mi megérkezésünk eltt történt, s a legutóbbik

orvosi rendelet a már emiitett bivaly-tej volt. Épen

azon id alatt midón Khivában mulattam, ismét szol-

gálatába akarta a khán hadzsi Iszmaelt fogadni, mint

bvészt, orvost és luporgyártót; de ez nem fogadta el,

mely vakmersége bizonyára a fejébe került volna, ha

a babonás m-alkodó mert volna a csodatev emberrel

kikötni.

Khivában egyébiránt magam is, hadzsi collegáim

is , fényes sikerét láttuk az áldás és szent lehelet osz-

tás üzletének. Én ezen isteni árukért mintegy 1 5 ara-

nyat szereztem. A khivai özbeg, nyilt szinteségü , de

l)árdolatlan ; mindamellett a legszebb jellem Közép-

Azsiál)an , s én elmondliatnám , hogy itt töltém leg-
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kelleincschb idüinot, ]i;i ;i iiiehter ós SükriiUíih közötti

Yotálykedf'^s nom ltt volna reám nézve kissé veszedel-

mes. A mehter u^víinis pártfogóm iránti gyülöletánál

foü'va mindonben ártalmamra törekedett, s minthoííy

tör()ksé,ii'emet nem vonhatta többé kétség'be, a kliáimal

azt kezdte elhitetni , hogy én csak színleg- vagyok der-

vis, s nagyon valószinü, miszerint a szultánnak valami

titkos küldetésében utazom Bokharába. Az ármányko-

dásról értesülve lévén, legkevésbbé sem csodálkozám el

rajta, midn audientiám után rönd id múlva másodszor

meghivatott a khán magához. Nagy volt a hség, s

nekem valóban nehezenu'e esett, hogy csendes nyugal-

mamból kibolygattak, s kiváltképen kellemetlen volt az,

hogy a palota azon terén kellé keresztül mennem, a hol

a csaudorok elleni hadjáratból küldött foglyok kivégez-

tetésének kellé végrehajtatni. A khán, ki nagy társa-

ságban volt, azzal fogadott, hogy azt hallotta felölem,

miszerint a világi tudományokban is gyakorlott vagyok,

s virágos insa-val (stilus) birok; irjak tehát neki néhány

sort sztambuli modorban; nagyon szeretné azt látni.

Jól tudtam, hogy ez a mehter mesterkedése folytán

történik, a ki ügyes szépiró hirében állott, s liadzsi tár-

saimat kikérdezgette fellem. Elvettem tehát az Íróesz-

közt, s a következ sorokat irtani : „Felséges, hatal-

mas, rettenetes kii-ály és ur! A Te királyi kegyedbe

mártott legszegényebb és legalacsonyabb szolga szemei

eltt tartván hogy : „Külli khattatun dsahilun" —
minden szépiró bolond — (arab közmondás), e mai na-

pig nem sokat foglalkozott szépirási tanulmányokkal és

csak arra gondolva hogy : „Her ajil) ki padisah mipe

szendéd hüner észt" — minden liiba erény, lUfdy a ki-
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rály tetszését megyeri (persa közmondás), bátorkodott

ezen sorokat legalázatosabban benpjtani.

A czmizések szédelgus magassága, mely egyébiránt

szokásban van Konstantinápolyban, nagy mértékben

megnyerte a khán tetszését, a mebter pedig sokkal osto-

bább volt, hogysem megértette volna czélzásomat. Leül-

tettek, s miután kenyérrel és tbeával megvendégeltet-

tem, a khan felszólitott, hogy menjek hozzá beszélgetni,

s társalgásunk tárgya ezúttal kizárólag a politikára ter-

jeszkedett ki. Dervis jellememhez hiven maradva, min-

den szót ugy kellett beló'lem kicsikarni. A mehter

minden kifej'ezésemet mohón leste , hogy gyanitásait

megersítve láthassa, de miután minden törekvése sike-

retlen volt; ismét kegyteljesen bocsátott el a khán s fel-

szólitott, hogy vegyem fel napidijamat kincstárnokától.

Én azt mondám, hogy nem tudom a lakását ; erre

egy jaszault rendeltek mellém, a kinek más parancsokat

is végeznie kellett, s örökké borzasztó marad a vissza-

emlékezés azon jeleneteki'e, melyeknek az ö jelenlétében

valék tanuja. A legvégs eloudvarban mintegy 300

csaudor hadifoglyot találtam, kiknek teste rongyokkal

vala fedve, s a haláltól való félelem és éhség által né-

hány nap óta kínoztatva már is olyanok valának, mintha

a sirból kikelt halottak volnának. Már el voltak külö-

nözve két osztályra, t. i. olyanokra, a kik még nem

valának negjTen évesek, s rabszolgákul lehete ket el-

adni vagy elajándékozni; és olyanokra, a kik állásuknál

vagy koruknál fogva akszakal-oknak (szszakálloknak,

avagy vezérszereplóknek) tekintettek, s a khán által

reájok mért büntetés alá estek. Az elsó'bb osztálybeliek

tiz- tizenötével, vas nyakló-karikákkal egymáshoz lán-

VÁMBÉEY UTAZÁSA. 9
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czolva kisí^rtettek el, a másik osztálybeliek pedig türol-

lues megadással várták iszonyú sorsukat, s mint valami

Összekötözött bárányok jelentek meg hóbáraik kezei kö-

zött. Mig többet az akasztófálioz, vagy a vérpadra ve-

zettek , egészen közel hozzám láttam , hogy nyolcz öreg-

ember a hóhér intésére hanyatt elterült a földön. Ezen

helyzetben összekötözték kezeiket és lábaikat, s a hóhér

sorban kiszm-kálta szemeiket, mindegyiknek a mellére

térdelvén, s a mint irtóztató munkáját A'égrehajtá, ké-

sérl a megvakított áldozat ósz szakálába törülgeté le

a vért. Irtóztató jelenet volt az, midón e hóhérmun-

kának befejeztével a szegény vének kezeirl lábairól

leszedettek a kötelek, s ók kezeikkel tapogatózva ipar-

kodtak felállani. Némelyek összeütötték fejeiket, mások

eró'vesztetten a földre rogytak s izonyu tompa nyögéssel

kínlódtak. A mig élek, mindig iszonyiiyal fogok ezen

jelenetre emlékezni.

Ezen sorok bizonyára borzadással töltik el az ol-

vasó lelkét ; mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy

ezen kegyetlenség csak \isszatorlása volt egy nem ke-

vésbbé iszonyú barbárságnak, melyet a csaudorok a múlt

télen elkövettek, egy özbeg karavánon. Ugyanis egy

2000 tevés gazdag karaván, Orenburgból Khivába jövet,

útközben megtámadtatott s tökéletesen kifosztatott. A
zsákmányban telhetetlen turkmanok, mindamellett hogy

ezen rablás által sok orosz áru birtokába jutottak, az

utazóktól, (kik többnyire khivai özbegek valának), még

eleségöket is elszedték s ruházatuktól is megfosztották

ket; minek következtében többen éhen haltak, mások

megfagytak a sivatagban, annyira elpusztítván ókét a sa-

nj'aruság, hogy 60 eml)erbul csak 8 került haza életben.
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A hadifoglyok ezen hajmereszt büntetése egyéb-

irant épen nem tekinthet kivételesnek Khivában , mint

átalában egész Közép-Ázsiában nem tndják, mi a ke-

gyetlenség-; ezen eljárást ott egészen természetesnek

tartják, mivel azt a bevett szokások, törvények és vallás

egyhangúlag helyben hagyják. A mostani khán, a val-

lás oltalmazójának hirére óhajtott szert tenni, a mit ugy

vélt elérhetni, ha a vallás ellen elkövetett minden legki-

sebb kihágást a legnagyobb szigorral megbüntet. Egy

sürüen elfátyolozott nre egy mellék pillantást vetni

elég volt arra, hogy a bnös a redzsm által kivégeztes-

sék, mint a vallás rendeli. A férfit felakasztják , az

asszonyt az akasztófa közelében melléig beássák a földbe

s megkövezik. Minthogy Khivában nincsen k, tehát a

végrehajtáshoz keszek-et (kemény hantokat, rögöket)

használnak. Ezen eljárás által a szegény szerencsétlen

áldozat már a harmadik negyedik dobásra egészen bepo-

roztatik, s vértl csorgó teste iszonjiian eltorzittatik,

mignem ntolsó leheletével vége szakad kínszenvedései-

nek. A khán nemcsak a házasságtörést, hanem a vallás

szabályai ellen elkövetett egyéb ])ünöket is halállal bün-

tette, ugy, hogy uralkodása els ÓA'eiben az ulemák-

nak csillapitaniok kellett nagy vallásos buzgalmát, s

még sincs oly nap, midn valaki a khán kihallgató te-

remébl ezen végzetteljes szavakkal : „Alib barin" (vi-

gyétek) ne vezettetnék el.

Szinte feledém megemlíteni, hogy a jászául elve-

zetett a kincstárnokhoz, na^ndijamat kifizettetni vele.

Azonnal ki lettem elégítve ; hanem ezen m'at olyan kü-

lönös foglalatosságban találtam, melyet el kell beszél-

nem. Épen a khilat-ot (tisztelet-ruhákat) rendezte,
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azon ruhákat t. i., melyek a lisök jutalmazására a tá-

borba küldetnek. Nagy féle selyem öltözetek voltak

azok, mind rikító színek s nagy arany himzetü virá-

gokkal, s liallám, mint osztályoztatnak nágyíejü-, tizen-

kétfejü-, huszfejü- és negy\'enfejüekre. Minthogy a ru-

hadarabokon sehol se tudtam festett vagy himzett fejeket

fölfedezni, kérdést tettem , hogy miért nevezik igy ? s

azt kai)tam feleletül, hogy az egyszer öltözetet olyan

vitézek kapják jutalmul, a kik négy ellenség fejét vág-

ták le, s a legszebb negyven levágott ellenség fejnek a

jutalma. — „Egyébiránt, mondák, — ha ez Rumban

nem szokás
, jöjj el holnap a nagytérre , ott majd látha-

tod ezen ruhák kiosztását.." — Másnap valóban láttam

mintegy 100 lovast egészen porlepetten a táborból meg-

érkezni, mindegyik vezetett néhány foglyot, köztük nó'-

ket s gyermekeket is, vagy a ló farkához, vagy a nye-

regkápához kötve, ezenkívül még egy nagy zsák volt

mögötte a nyeregre felkötve, melyben vitézségének bizo-

nyítékai, a levágott ellensógfejek valának. A nagytérre

megérkezvén, mindegyik átadta a khánnak vagy valame-

lyik országnagynak ajándékul hozott foglyoait, azután

leoldván a zsákot, megfogta a két csücskét, s ugy rázta

ki tartalmát mint valami burgonyát ; a szakálas , vagy

még anélküli fk oda gurultak a jegyzkönyv kezeljéhez,

kinek szolgája egy halomra rugdosta össze, mig néhány

száz össze nem gylt. Mindegyik hó's nyugtát kapott az

általa beadott fejekrl , s néhány nap múlva kikapta

értök a jutalmat.

Mindazáltal az erkölcsök és szokások nyersesége

mellett is. s noha ilyen borzasztó jelenetek fordulnak el,

még is Khivában és tartományaiban töltém a legszebb,
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legkellemesebb napokat, a dervis álruliában tett egész

utazásom alatt. Ha már egyátalában a hadzsik iránt min-

denfelé igen szivesek voltak , én irántam megkülönböz-

tet szívességet s megelzést tanúsítottak, s akárhol mu-

tattam magamat njilvánosau, a mellettem elmenk, a

nélkül hogy koldulnom kellett volna
,

pénzt , ruhane-

müeket s egyéb ajándékokat szórtak számomra. Na-

gyobb összegek elfogadásától gondosan óvakodtam, a mi

ruhaféléket kaptam, sokat elajándékoztam belólök ke-

vésbbé szerencsés útitársaim között, még pedig ugy,

hogy a legszebb, legjobb darabokat mindig az szá-

nuikra válogattam ki, a legszerényebb legszegényeseb-

beket pedig magamnak tartottam, mint egy jámbor der-

vishez illett. Mindamellett nagy változás történt állapo-

tomban, s megvallom, nem kis örömemre szolgált, hogy

most már derék, izmos eros szamárral, pénzzel, ruhával

és eleséggel jól ellátva fogom innen folytathatni utamat.

Kalandjaim könyvének jókora két fejezettel na-

gyobbitásához bséges anyagot szolgáltathatnának, a

miken átestem, a miket tapasztaltam, az ország belse-

jébe, egész Kungrat-ig terjed kirándulásaim alatt; de

nem akarom olvasóimat untatni olyan részletezésekkel,

melyekben a már eladott szokások, jellemzetek és gon-

dolkozásmódok ismétlésébl lenne az uj kép összeállítva.

A vízen felfelé Kungrattól Khiváig 18 napi út van.

Ötödfél nap alatt mentem Kungratba az Oxuson le-

felé, SükruUah ipával. Visszautazásunkhoz szárazon két

annyi id kellett. Az Oxusnak mind a két partja lapá-

lyos és átalában véve jó mivelt s eléggé népes, kivéve

a balpart azon részét, a hol, Kanli átellenében az Ovejsz

Karajne hegység emelkedik. Kanli és Kungrat között
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ruT liáruin napi járó puszta terül el; ellenben a tiilsó

oldalt, fkép a, hol a karakalpakok laknak, serdk ren-

^:etege fedi. Midú'n visszaérkeztem Khivália, barátaim

már beleuntak a várakozásba, s unszoltak , hog-y in-

duljunk másnap , mivel az eí^yre növekv hség* mél-

tán aggodalommal tölte ket el Bokharába utazásunk

iránt. Elmének tehcát Sükrullah-hoz, a kinek Khivában

annyi hálával tartoztam, ellmcsúzni, s valóban megindul-

tam, midn a nemes aggastyán mindenkép le iparkodott

beszélni szándékomról, a legborzasztóbb képét tárván ki

elttem Bokhara Serifnek (a nemes Bokharának.) El-

mondta, hogy milyen gyanakodtj s áruló politikát követ

az emir, hogy neiu csak az angolokkal, de minden ide-

gennel ellenségesen bánik. Kagy titokkép még azt is

elbeszélte, hogy néhány év eló'tt még egy oszmanlit is,

kit a meghalt Eesid pasa katonai tanítóul külde Bokha-

rába, orgyilkosul megöletett az emir, midn két évet

Bokharában töltvén, A'issza akart menni Sztambulba.

Ezen aggodalmas lebeszélést Sükrullah részérl, a

ki elejénte tökéletes hitet tanúsított derAÍsségem iránt,

most nagyon feltnnek találtam s azon gondolat vil-

lant meg agyamban, hogy ez az ember, ha nem is-

mert is reáui, még is többszöri érintkezésünk folytán

észrevette alakoskodásomat s most hihetleg egészen

mást gyanit személyemben. Ezen nemeslelkü agg férfiú,

ifjabb korában egyszer Heratba Todd rnagyhoz kiüde-

tett (1839), több izben pedig Sz. Pétervámi s Konstan-

tinápolyba is, s nekem elbeszélte, hogy gyakran és

örömmel érintkezett a frengi-kkel. Meg lehet hogy

akkor fogalmat szerzett magának a mi gondolkozásnuk-

ról s tudományos törekvéseinkrl, s engem azért foga-
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(lott kiváló barátság-ába és oltalma alá. Midn kezét

csókra nyiijtá , szemeiben könyek csillogtak ; ki tudja

milyen érzelembl fakadhattak azok!

A kbánra is ráadtam biicsuáldásomat , ki felszólí-

tott, liog-y visszafelé Kliivának vegyem utamat, mivel

egy követet akar velem Konstantinápolyba küldeni, hogy

az uj szultántól átvegye a szokásos megersittetést. ¥a\

erre azt feleltem, hogy a jövendrl vétek gondolkozni,

majd meglássuk mit fog a sors (kiszmet) rendelni. Min-

den barátomtól s ismersömtl elbúcsúztam, mieltt tá-

voztam volna Khivából, a hol csaknem egy egész hóna-

pot töltöttem.
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IX. FEJEZET.

ELUTAZÁS KHIVÁBÓL BOKHABÁBA. HÁROM ÜT. GODZSE. KHAXKA

— AZ OXUS ÉS BÉVÉ. NAGY HÖSÉG. SÜBAKHAN. VÁSÁR.

JAPKEN^RI. AKKAMIS. TÖJEBOJTJN. SAJÁTSÁGOS BESZÉLGETÉS

EGY KIBGHISZ ASSZONYNYAL A NOMÁD ÉLETbSl. TÜNÜKLÜ. A TEK-

KÉKNEK ALAMANJA. A KAHXVAN, VESZÉLY ÁLTAL FENYEGETVE, VISSZA-

FORDUL TNÜKLÜBE. KÉNYTELEN A SIVATAGBA KICSAPNI. SZOMJÚ-

SÁG. ELHULLÓ TEVÉK. SOEKUTUK. MEDEMIN BULAG. EGY

HADZSI HALÁLA. VIHAR. SZERZ VESZEDELME. VENDÉGSZERET

FOGADTATÁS A PEBSA RABSZOLGÁK KÖZÖTT. A j^NEMES BOKHABa"

ELS BENYOMÁSA.

Et nous marchions h Vheure de viidi traveraant les aouffles br-
lonís et emjtentés qui mettent enfusion les fibrea du cerveau . . .

Je vi'enfonce dana une plaine pouaaiereuae dönt le aáble agité

ressemble a un vétemeni rayé. — Victor Hugó, Omalah ben Ai'tidz.

MiDÖN iitra készen lassankint összeg-^tilekeztünk a Tö-

sebaz árnyas udvarában, csak akkor láttam ig-azán, mily

áldott befolyással volt Kliiva vallásossága a mi koldus

karavánunkra. A rong-yos öltözetek nyoma csak a leg-

szükmarkuabbaknál vala még észrevehet; a rongyos

prémes süvegek helyét, melyeket a turkmanok között fo-

gadtunk magunkévá, hófehér turbánok foglalták el, min-

den tarisznya tömöttebb lett s öröm volt látni, hogy még

a legszegényebbnek is volt szamarkája. Yelem is nagy

változások történtek . mert egy egész szamárral és egy
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fél tevével rendelkeztem; s mig az egyik magamat vitt,

a másik málha zsákomat szállitá, mely ruhanemkkel,

kéziratokkal, a miket összevásárolgattam, s eleséggel

volt tömve; mert most már nem fekete lisztet vittem

útra, mint a sivatagban, hanem fehér pogácsával (juh-

zsirban kisütött apró tésztánemü), rizszsel, vajjal s még

czukorral is elláttam magamat. Csak öltözetemet nem

akartam megváltoztatni. Kaptam ugyan egy inget, de

nem vettem azt magamra, mivel ezen fényzési czikk el-

puhíthatott volna, s ez még most korán lett volna.

Khivából Bokharába három ut között válogathat-

tunk : a) Hezareszp és Fitnek felé ; ezen vonalon Kü-

kürtlü mellett történnék az átkelés az Oxuson, b) Khanka

és Surakhan-on keresztül, a folyam jobb partján, két

napi járó sivataggal, Karaköl-ig, c) a folyamon fölfelé,

mely vonalon Ücsudsak mellett történik a szárazra ki-

szállás. Minthogy a szárazon utazásban állapodtunk

meg, a két ut közötti választást Ajmed nev kervanba-

sinki'a biztuk, a ki Bokharából való tádzsik volt , a kitl

tevéinket bériettük egy velünk jött khivai ruhakereske-

dvel eg}'ütt, s a ki ezen évszakra a Khankán keresztül

viv vonal mellett nyilatkozott, melyet legbiztosabbnak

és legkényelmesebbnek tartott.

Június 27-én már jó kés délután volt, midn a

végtelen áldás osztogatástól s ölelésektl szabadulva,

Khivát az Ürgendzsi kapun át elhagytuk. A túlbuzgók

közöl sokan egy félórányira utánunk loholtak, nagy buz-

góságuk forró könyeket sajtolt ki szemeikbl s kétségbe-

esett hangon kiabálták utánunk : „Ki tudja mikor lesz

Khiva ismét oly nagy szerencse részese , annyi kegyes

férfiút láthatni vendégül falai között!" Társaimat, kik
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magasan ültek tevéiken, ez nem zaA^arta, de nekem

uji:yancsak nag-y alkalmatlanságomra volt, alacsony sza-

maramon a barátság számtalan bizonyítéka,* mig végre

ezen jámbor állat is megsokallván a mi sok, türelmet-

len lett, s nagy örömemre elvágtatott velem. Csak mikor

már jól elre jártam, akkor állapodtam meg, de sokáig

kellé a kantárszárat ránczigálnom, mig rábírhattam fü-

les híp]jogrypli-emet, liogy vágtatását sebes koczogásra

változtassa. Midn pedig még ebben is akadályozni aka-

rám, megboszankodott, s ekkor hallata els ízben har-

sogó szavát, melynek terjedelmét, hajlékonyságát s er-

teljét jobb szerettem volna távolból megítélni.

A Khivától két mérföldnyíre es Godzseben háltunk

meg, melynek mindamellett hogy jelentéktelen városka,

még is van kaleuterkhane-je (szálló dervisek számára)

a minthogy Khiva és Khokand legkisebb helységeiben

is vannak ilyen beszállók. Innen Khankáig szakadatla-

nul mivelt földön keresztül vitt utimk, az egész utón

bven volt kitn szeder, s minthogy az én csacsim foly-

vást pajkos kedvében volt, s egyre jóval a karaván eltt

járt velem, elég érkezésem volt a hüvelykujuyi nagyságú

gyümölcscsel lakozni. Khankába is, a hol épen heti vá-

sár volt, elbb érkeztem meg mint a többi karaván, s be-

szállottam a kalenterkhanéba, mely a kis város legszélén,

a patak partján, jegenye és nyárfák árnyékában volt.

Két félig meztelen dervist találtam ott, a kik épen má-

konyuk déli adagjainak élvezéséhez akartak látni, engem

is megkínáltak jókora adaggal, s nagyon elbámultak

felette, hogy nem fogadtam el. A helyett tehát theát

készítettek számomra, s míg én azt ittam, az alatt k a

mák-mérget nyelték. Félóra múlva, mindaketten a bol-
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dog-ok országábaD voltak, s inig az egyik alvónak arcz-

vonásain a bens örömálmok nyomait vettem észre, a

másikon a halálos rettegés vonaglásait láttam.

Szefettem volna bevárni felébredésüket, hogy meg-

hallhassam a szép álmok leírását, hanem karavánunk

épen keresztül ment a városon, s nekem hozzá kellé

csatlakoznom ; mivel innen kis óra járásnyira az Oxiis

partjához kell vala elérnünk, s ha az id engedi, még

ma átkelnünk. Hanem ez a kis darab ut nagyon rósz

volt, egyi'e az iszapot és mocsárokat kellé kerülgetnünk,

s csak estére érkezhettünk el a folyó parijához, a hol

elhatároztuk, hogy ott hálunk meg a szabad ég alatt.

Az Oxus, melyet itt, valószínleg a tavaszi esvi-

zek áradatai következtében rendkívül szélesnek találtam,

érdekes látvánji szolgált, sárga hullámaival s meglehe-

ts sebes folyásával. Az innens part, a mennyire

csak a szem látott, fákkal s szanaszét elszórt havlikkal

(udvarok) volt befzérezve. A túlsó oldalon is födözött

fel beljebb a szem a mivelésre mutató jeleket, s északi

irányban ugy tnt fel az Ovejsz Karajne hegység, mint

valami függlegesen lógó nagy felh. Az Oxus \ize a

medrében nem oly jó izü iható, mint a belle származ(')

csatornákban és árkokban, hol a lassúbb folyásnál fogva

kissé már megülepedett a homok. Itt ugy ropogott a

víz a fogak alatt, mintha valami homok-kalácsba hara-

pott volna az ember, de néhány perczuyi ülepedés után

élvezhet volt. A mi az Oxus vize édességét és jóságát

illeti, errl a turkesztaniak azt tartják, hogy nincs hozzá

fogható az egész földön , n[ég a iSll Mubarek (áldott

Nilus) vize sem ér fel vele. Elejénte azt hittem, hogy a

jó iz azon örömnek tulajdonítandó, melyet éreztünk, mi-
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dón a vizetl'eu sivatagból partjához értünk. Azonban el

kell ismernem, hogy a mennyire tapasztalataim terjed-

nek, a vizre vonatkozólag, magam sem ittam sem Euró-

pában sem Ázsiában akár folyam- akár forrás vizet oly

felségeset, mint az Oxus vize.

Másnap jókor reggel az átkeléshez készültünk. Itt

is , valamint Görlen és Hezareszp mellett is , s minden-

ütt, az államéi a révek, ez magánosaknak adja azokat

haszonbérbe , kiknek az idegen utazók közó'l csak olya-

nokat szabad átszállitaniok a túlsó oldalra, a kik el van-

nak látva a khantól petek-kel * (átkelési jegy), a mit

csekély pénzért szolgáltatnak ki. A hadzsiknak közös

utlevelök A'olt, de én külön adattam magamnak, a mely

igy szólott: „A határröknek és vámosoknak tudtokra

adatik, miszerint hadzsi Molla Abdur-Eesid efendiuek

engedély adatott. Senki által se legyen háborgatva."

A rendrség semmi ellenvetéseket se tett; csak

azon volt felakadás, hogy mint hadzsik nem akartunk

fizetni az átszállításért oly jármvön, mely a kháné, s a

révész egy ideig erre nem akart ráállani. Végre bele-

egyezett, hogy nekünk megteszi azt a jótéteményt, mi-

szerint magunkat, málháinkat és szamarainkat átszállítja

ingyen a túlsó oldalra. Az átszállítás déleltt tiz óra-

kor kezddött s csak naplementekor értük el a magas

partot, mely a surakhani csatorna mellett nyúlik el jobb-

ról. Magán a nagy folyamon fél óra alatt tul lehettünk

volna, hanem a folyó sebes árja messzire levitt, s mig

a túlsó oldali óhajtott ponthoz, majd le majd felfelé

evezve elérhettünk, eltelt a nap. még pedig olyan hö-

* Szószerint — irat.
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seggel, a mint keveset tapasztaltam életemben. A f-

folyamon meglehetsen jól ment, hanem a mellék ágakon

minden tiz lépésnyire megfeneklettünk a homok zátonyo-

kon, s ilyenkor mindig ki kellé embereknek szamarak-

nak szállani a dereglyébl, mig ismét lengvé nem

tétetett, s njra beszálltunk, a mint elegend vizre ka-

pott. A szamarak ki s be szállítása, kivált néhány

megátalkodott csökönyös páráé pokoli munka volt; a

legtöbbet ugy kellett kézen ki s be rakosgatni, mint

valami magukkal tehetetlen gyermekeket. Még most is

nevetnem kell, ha eszembe jut, hogyan vette az a hóri-

horgas hadzsi Jakub kisded szamárkáját a hátára, lábait

a mellén összefogván, mig az a jámbor állat reszketve

helyezé el a fejét koldus gazdája nyakán.

A megnevezett parton egy napig kellé Surakhán-

nál várakoznunk, a tevék megérkezésére. Jun. 29-én

elindultimk, s az özbeg lakossággal biró Japkenarinak

(csatornapart) nevezett vidéken keresztül utaztunk, mely

mindenütt át van csatornákkal szeldelve. Japkenari egy

nyolcz mérföldjui hosszú s öt-hat mérföldnyi széles oázt

képez, s meglehetsen miveltetik. Ezen túl kezddik a

sivatag , s Akkamis-nak nevezett szélén jó csordajárások

vannak, s kirgiszek lakják. Akkamis mellett a karaván

lassan folytatta útját, hanem a kervanbasi, én, meg még

két társunk, kik biztak szamaraik gyorsaságában, kitér-

tünk a közel fekv Surakhanba, a hol hetivásár volt,

eleségünket kipótolni, vagy igazabban mondva, egy ki-

csit mulatni.

Simikhan jó föld fallal van bekerítve, kevés lakház

van benne, s leginkább azon 300 boltból áll, melyek

hetenkint kétszer felnyittatnak s a környék állandó la-
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kói és ii noiuíidok által iiieg-kerestetnek. Az Eniir-ül-

Uniera, vagy a khán testvér bátyjának tulajdona, a kinek

itt szép kertje van. A bevásárlással útitársaimat biztaui

meg, s mau'am elvonulék a város kapuja eló'tti kalonter-

klianeba. Itt több dervist találtam, kik a beng (ken-

derbl készített ópium) és dzsersz gyilkoló élvezése foly-

tán már csontvázakká össze aszva, s alakjokból iszo-

nyúan kivetkzve hevertek sötét czelláik nyirkos talaján.

.Alidü'n bemutattam magamat nekik, szívesen fogadtak

s kenyeret és gyümölcsöt hozattak számonu'a. Én pénzt

akartam adni, a mire ok jót nevettek. Azt hallottam

késbb, hogy köziüök többen már több mint 20 esz-

tendeje nem vettek pénzt a kezökbe., A környék ki-

tartja derviseit , s a nap folytán valóban láttam több

elkel özbeg lovast odaérkezni, kik közól mindegjik ho-

zott valamit, a miért egy csilim-et (pipát) kapott, a

mibl kedvencz mérgét szivta. Khivában legkedveltebb

bóditó a beng, és sokan gyakorolják ezen bnt , mint-

hogy a bor s más szeszes italok élvezését tiltja a korán,

s a kormány halállal bünteti azok éldelését. Minthogy

már kés volt az id, kimentem a vásárra, társaimat fel-

keresni, s csak fáradsággal tudtam a hullámzó nép kö-

zött utat törni magamnak. Minden ember lóháton volt,

vevk ugy mint az árusok, s mulatságos volt nézni, mi-

kor a kirgisz asszonyok kimiszszel * megtöltött nagy

* Kaucza- vagy tevetejbl készített csips ital, melynek készí-

tésében a kirgíszek kitnk. A középá^siaí nomádok részegít italként

hasznaijak,- s azzal az elismert tulajdonnal bír ezen ital, hogy min-

denki meghízik tle. Több ízben megpróbáltam inni belle, de soha

se birtam egy két csöppnél többet lenyelni belle, mivel ers savanyú-

ságával egészen összehúzta a számat, s fogaim néhány napra elvás-

tak tle.
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burtömluvel ülve lovon, a töml csapját a nyereghúl irá-

nyozták annak a ki kiniiszt kér, a szájál3a, és peclig any-

nyi ügyesség'gel mind a két részrl, hogy nagy ritkán

ment eg-ykét csöpp félre.

Társaimat megleltem s elindultunk a karaván után,

mely már öt órával járt elttünk. EendkivtÜ meleg nap

volt, szerencsére még is lehete itt-ott kirgisz sátrakat

találni, noha a föld homokos volt, s csak közelednem

kellé, tüstént ott termettek az asszonyok tömlikkel, s va-

lóságos czivakodás támadt közöttük, ha nem fogadtam el

mindegyiktl egy italt. Szomjas utazónak italt nyújtani

rekken nyári idben: a vendégszeretet legmagasaltb

fokának tartják itt, s valóságos jót tesz az ember a kir-

giszszel, ha alkalmat nyújt neki ezen erény gyakorlá-

sára. A karavánban már a legnagyobb npgtalansággal

vártak bennünket, minthogy a mai naptól fogva csak éj-

jel valánk utazandók, a mi neklmk is nagy enyhülé-

sünkre volt, állatainknak is. Tehát megérkezésünk után

tíistént útra keltünk s varázsszerü látvány volt, fényes

holdvilágnál a tovahaladó karaván , melynek jobbja fe-

löl az Oxus hullámai hömpölyögtek tompa morajjal, bal-

fell pedig Tatárország iszonyú sivatagja terült el. Más--^

nap reggel a nevezett folyó partjának egy domborulatán

iitöttünk tábort; ezen tájékot Töjebojun-nak azaz: teve-

nyaknak nevezik, hihetleg a part görbületeirl, s bizo-

nyos hónapokban a kirgiszek tanyáznak rajta. Tiz

órányi id alatt három kirgisz családot láttam, melyek

egymás után legfölebb három óráig laktak közelünkben,

s felszedkezvén tovább mentek. Pompás képét láttam

rajtok a nomád életnek, s a mint egy kirgisz asszony-

nyal ezen állhatatlan életrl beszélgettem, ezt feleié a



144 KÖZÉP-ÁZSIAI-UTAZÁS. IX. Fkj.

kirgisz n: „Csak nem lehetünk olyan lusták mint ti

mollák, s nem tölthetünk ei^y egész napot egy hely-

ben ! Mozog-nia kell az embernek, mert ime a nap, a hold,

a csillagok, a viz, az állatok, a madarak és halak mind-

miiid mozognak, csupán csak a halott és a .föld fekszik

mozdulatlanul

!

" Több ellenvetést akartam tenni a böl-

cselked nomád asszonyságnak, ki épen a sátor felsze-

désével foglalkozott, midó'n távolból kiabálás hallatszék,

melybl csak ezen egy szót: büri! bíni! (farkas! üirkas!)

vehettem ki. A kirgisz n villám sebességgel elsietett a

távolabb legelész nyájhoz, s lármájával azt eszközölte,

hogy a farkas egyetlen egy birka kövér farkát \ivén

magával, megszaladt. Szerettem volna a visszaérkezett

nt a farkasok mozgásának elnyeirl kikérdezni, de na-

gyon el volt szomorodva vesztesége felett, s én mentem

a karavánomhoz.

Naplemente eltt útnak indultunk s szakadatlanul

a folyó közelében haladtunk, melynek magas partjai csak-

nem mindenütt füzekkel, magas fíível vagy bokrokkal

vannak benve. Ámbár a Khiva és Bokhara közötti utat

mint járottat rajzolák nekem, mostanig még is csak

határröket s barangoló nomádokat láttunk, de utazót

egyet sem, minélfogva nagyon elcsodálkozánk , látva,

hogy öt lovas sebes lépést felénk tart. Khivai kereske-

dk voltak, kik Karakol felöl négy nap alatt értek ide

Bokharából s azon örvendetes hirt hozták, hogy az utak

egészen biztosak, s holnapután majd az elmaradt ka-

ravánjukkal is találkozni fogunk.

Midn Khivából távozánk, hire volt, hogy a Tekke

turkmanok, miután az emir hadseregével távol vala

Bokharától, veszélyessé tették az ezen városba viv utat.
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s kervanbasink táplált is titkon aggodalmakat; most te-

hát minden aggodalomnak egyszerre vége lett, s bizton

reméltük, hogy hat vagy nyolcz nap alatt elérkezünk

utazásimk czéljához, mely id alatt ugy hittük hogy az

Oxus és Karakol között csak két napot fogunk viztelen

sivatagon tölteni. Másnap reggel egy hajdani ersség

romjai, Tünüklü mellett ütöttünk tábort, egy kis csücsos

dombon, mely alatt az Oxus folyik s melyet ezen oldal-

ról a legszebb virány borit. Innen a legészakibb irány-

ban ^isz egy ut a Khalata-Csöli-nek vagy Dzsan-ba-

tirdigan-nak * (életrontó) is nevezett homoksivatagon

keresztül, melyen azonban csak hideg télen nagy hóesés

után szoktak járni, ha a karaköli ut a tiu'kmanok miatt

nem biztos, kik ezen évtájban a befagyott Oxuson átkel-

hetvén, mindenfelé kalandoznak.

A hség napról napra tikkasztóbb lett (július elsó

napjaiban valánk), de nem nagyon volt terhünki'e, mivel

egész nap egy hatalmas folyó partján tartózkodván, az

édes viz bvében pihengeténk. Mily nagy örömünkre

volt ez, midn Kahriman Ata, vagy a Gömüstepe és

Khiva közötti nagy sivatag egyéb helyei eszünkbe jutot-

tak ! De fájdalom, csakhamar megzavartatáuk kellemes

gondolatainkban, s néhány kalandozó turkman szeszélye

nagy veszélybe döntött bennünket, a mely mindnyá-

junkra iszonyú halált hozott volna, és a melybl csak a

sors különös kedvezése mentett ki, a minthogy most az

egyszer kénytelen vagyok az oszmánoknak igazat adui.

Már hajnalodott jul. -i-én, midn ma éjjeli utunk-

ban két félig meztelen emberre bukkantunk, a kik már

* Tulajdonképen batirdurgan, a batir, — elsülyeszteni, ron-

tani — igének jelen részesülje.

VÁMBÉRY UTAZÁSA. 10
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távolból kiáltoztuk karaváiiimkríi , s mikor in;ir kö/ol

voltak hozzánk , ezt kial)álva : „egy falat kenyeret

!

eg-y falat kenyeret!" összerogytak. Én a legelsk kö-

zül való voltam, a ki kenyeret és juhzsirt nyújtottam

nekik, melybl egy keveset evén, elbeszélték, hogy

Hezareszpböl való hajósok , kiket egy tekke alaman

naszádjuktól, ruháiktól és kenyerektl megfosztván, mez-

telenen bocsátott el. A rablók 150-en voltak, s az

itt tartózkodó kirgiszek nyájára ólálkodnak, „Az Isten

szerelméért, fussatok vagy rejtsétek el magatokat, mert

néhány óra alatt bizonyosan, találkoznotok kell velk

s habár kegyes zarándokok vagytok, még is mindnyája-

tokat meztelen, s állataitok és eleség nélkül fognak a si-

vatagban hagjTii, mert a kafir (hitetlen) tekke mindenre

képes." Kervanbasinknak, a kit már két ízben megra-

boltak s életét is csak nehezen tudta megmenteni, nem

volt ezen tanácsadásokra szüksége, mert alig hallotta

a tekke és alaman szavakat, tüstént visszafordulót vezé-

nyelt, s oly sebesen hozzá látott a visszautazáshoz, a

mint csak birtak a szegény, teheiTel megrakott tevék

sietni. Tevékkel turkman lovak elöl menekülni akarni,

természetesen képtelenség lett volna , azonban a mi szá-

mitásunk szerint 150 lovas csak reggel felé lehetett a

vizén átszállitva, s a mig k vigyázva jönnének az utón,

addig mi talán visszaérhetnénk Tüuüklübe, s megtölt-

vén viztömlinket, a Khalata homok sivatagba vehetnk

magunkat, a hol legalább lehetséges számunkra a meg-

menekülés. Roppant erfeszítéssel megérkeztek állata-

ink, egészen kimerülten Tünüklübe. Itt meg kellé legel-

tetnimk s pihentetnünk fáradt barmainkat, különben

lehetetlen lett volna a sivatagban az els állomást is
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meg-tenniink ; nagy aggodalmak közt tültánk tehát há-

rom urát, mig a tömlk megtöltettek s megtétettek az

elkészületek az irt(3ztató úthoz.

A khivai ruhakeresked, kit luár egyszer megra-

boltak a turkmauok, ez id alatt rábeszélt több hadzsi

társat, kikuek tele volt az erszéuyök, de bátorsággal

nem birtak, hogy inkább rejtzzenek el az Oxus partján

lev ])okrok között, mintsem a kervanbasival menjenek

a szaratan napjaiban (kánikulában) a sivatagba, hol a

szomjanhalásnak vagy a tebbad (forró keleti szél) általi

megöletésnek mennek elébe. Oly élénken festette a ve-

szélyeket, hogy többen elszakadtak tlünk; éhez járult

még, hogy a folyamon megjelent egy üres hajó , s mint-

hogy a hajósok a parthoz közeledvén ajánlkoztak, hogy

elszállitnak bennünket Hezareszpbe , mindenki inga-

dozni kezdett, s kis id alatt csak 14-en imiradtunk, kik

a kervaubasi tervétl el nem állottunk. Egész utazásom

egyik legfontosabb pillanata volt ez. Elgondolám, hogy

a \isszatérés Khivába elronthatná egész utazási terve-

met, életveszély úgyis fenyegetett mindenütt, tehát elre

;

jobb az elemek dühe, mint a zsarnokok kinzása által

veszni! Maradtam a kervanbasÍA\al, s hadzsi Szalih és

hadzsi Bilal is ott maradtak. Fájdalmas volt az elválás

jelenete oly régi , összeszokott útitársaktól ; a kisded

hajó már el akart a parttól indulni, midn a kik benne

valának, fal-t "•' ajánlottak. A kövecskék kiosztattak, s

* Jóslat, mely vagy abból áll, hogy a Koránt avagy más szent

könyvet gondolomra kinyitnak, s a feltárt lapon meglelik az óhajtás-

nak megfelel mondatot ; vagy pedig abból, a mi középázsiai szokás
— hogy egy társaságban kiósztnak 30 apró követ, s mindenkinek
annyiszor kell a Korán három utolsó szurája közöl valamelyiket elmon-
dania, a hány kövecskét kapott.

10*
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még* alig* joleuté hadzsi Szalih szakért szeme a s'zeren-

csés kimenetelt, midu csaknem valamennyi elvált hadzsi

ott hagyta a hajót s hozzánk tért. Minthogy már ké-

szen volt minden, az njalib ingadozás elháritása tekinte-

tébl gyorsan elindulánk, s még nem szállott le a nap,

midn Tünüklii romjaitól oldalvást a Khalata felé viv

utón menénk.

Elgondolhatja az olvasó , mit érezek ' társaimmal

együtt , miután már ismeretesek valának elttünk a

sivatag rémségei. Gömüstepébl Khivába májusban utaz-

tunk , most pedig júliusban valánk ; akkor találtunk

esvizet, most még kesera forrásokat sem; leirhatlan

vágygyal csüggtek szemeink a tlünk jobboldalt mind

jobban távozó Oxuson, melyet a lemen nap végs su-

garai kétszeres szépen beragyogtak. Még az indulás

eltt jól meíritatott tevék is kifejezésteljes szemeikkel

sokáig arra tekintettek.

Már egyes csillagok láthatók voltak az égen, mi-

dn a homok sivatagot elértük, a legnagyobb csendben

haladva, nehogy a turkmanok, kik alkalmasint igen kö-

zel voltak hozzánk, de az éj setétében — a hold csak

igen késn jvén fel, meg nem láthattak — meghallja-

nak. A lágy talaj elfojtá az állatok léptének neszét, s

csak attól féltünk, hogy szamarunk, melynek hangja az

éjben messze elhallott, kedvet talál kapni a dalolásra,

és nevetnem kellett azon óvszer felett, mely mindannyi-

szor alkalmaztatott, valahányszor az hangversenyét meg-

kezdeni készült. Éjfél felé oly heljTe értünk, hol min-

denkinek le kellé szállnia, mert a szamár ugy, mint a

tevék tíh'dig süp}iedtek a íinom homokba, mely itt sza-

kadatlan doiiiblánczohitot alkotott. A hvös éjben még
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csak kiálltam a folytonos menést a homokban ; de reg-

§-el felé észrevettem, hogy kezem a szakadatlan botra

támaszkodástól dagadni kezd, málhámat tehát a szamár

hátára raktam, magam pedig a tevére ültem, mely

ugyan nehezen lihegve haladott, de a homokban mégis

jobban elemében volt, mint én sánta lábammal.

Jnlins 5-ki reggeli állomásunknak igen kecsegtet

neve volt. Adamkirilgan-nak (azaz: azon hely, hol az

emberek elvesznek) hittak, s csak egy tekintetet kellett

vetni a láthatárra, hogy az ember ez elnevezés helyessé-

gérl meggyzdjék. Képzeljen a t. olvasó elláthatlan

homoktengert, mely majd mint a viharjárta tenger, ma-

gas homokhabokat vet, majd, mint egy tónak csendes

szelltl alig megingatott tükre, aprózott hullámzásban

nyúlik el. A légben madarat, a földön még bogarat sem

lehet látni; csak itt-ott timnek szemünkbe az enyészet

szomorú nyomai, elveszett emberek s állatok csontjainak

alakjában, melyeket minden arramen egy halomra hord

össze, hogy utnmtatóul szolgáljanak. Alig szükség em-

lítenem, hogy itt fedezve valánk a turkmanok ellen;

mert nincs az a ló a világon, mely e homokban csak egy

állomásnyit is képes volna menni ; de hogy az elemek

nem fognak-e akadályt gördíteni utunkba, e gondolat

még a legnagyobb keleti közönyösséget is megrendité

;

a mint ezt társaim komor tekintete az egész khalatai

utón csalhatlauul bizonyitá.

A kervanbasi szerint Tünüklütöl Bokharáig ezen

ut mindössze hat nai)ig szokott tartani, melynek fele

homokban, másik fele szilárd, itt-ott fvel bentt lapá-

lyon vezet keresztül, melyet az év bizonyos szakában

még pásztorok is felkeresnek. Már elbb megpróbált
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számitósimk szerint tehát, tekintve kulacsaink tartal-

iniit, csak egy, vagy másfél nai)Í8- tartó viz szükségtl

lehetett okunk félni ; de már els nap észrevettem, hogy

az Oxus-vize meghiusitandja számitásunkat, mert a be-

cses ital minden gazdálkodás daczára aránytalanul fo-

gyott, a mit én a napnak, vagy a viz saját kigzölgésé-

nek tulajdoniték. E felfedezés után kétszeres figyelemmel

rzém kulacsomat, a miben a többiek is mind utánoztak,

s mulatságos látvány volt, a mint mindenki alva magá-

hoz szoritá kulacsát. A roppant meleg daczára öt-hat

órát kellé minden nappal mennünk, mert minél elbb ki-

érünk a homokból, annál kevésbbé kell a veszedelmes

tebbad széltl * félnünk, mely a kemény síkságon csak

lázrohamokat okozhat, de a homokban az egész kara-

vánt pár pillanat alatt megölheti. A szegény tevék te-

hát nagyon megerltettek; elfáradva az éji futásban

léptek a sivatagba, s nem csuda, hogy a hség és ho-

mokbanjárás kínjaitól néhány közülök megbetegedett, s

kett már a mai (július 6.) állomáson, meljTiek neve Sor-

kutuk — megdöglött. Sorkutuk sóskutat jelent, s kellett

volna is itt kútnak lenni a tevék megitatására, de a vi-

harok már egészen betemették, s legalább egy napig

kellett volna ásnunk, hogy használhatóvá tehessük.

A három napnyi nyomasztó hség már a tebbad

nélkül is elvette minden ernket, s ketten szegénye])b

útitársaink közöl, kiknek gyengébb állataik mellett gya-

log kellett meuniök, minden vizöket megiván , annyira

megbetegedtek, hogy rá kellett ket kötnünk tevéikre,

mert sem menni, sem ülni nem bh'tak. Emellett még

" Persa szó és „lázas szel"-ot jelent.
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betakartattak, s a mig- csak szólni tudtak, „vizet! vi-

zet!" — volt eg:yetlen szavuk. Fiijdalom, még leírjolib

barátaik is ineg-tag-adták tülök az életadó italt, s miduii

liarmadnapra (jul. 7.) Medemiu Bulag* * elé értünk,

egjiköket a halál már meg-ineiité a szomjiiság borzasztó

kínjaitól. Azon három testvér egjike volt ez, kik Mek-

kában atyjukat vesztették. Jelen voltam, midn a sze-

gény lelkét kiadta. IS^yelve egészen fekete volt , torka

szüi'kés fehér, különben vonásai nem nagyon eltorzulva,

csak ajkai voltak összezsugorodva, minélfogva szája

nyitva állt. Alig hiszem, hogy ily beteg állapotban a

víz segített volna rajtuk , s valljon honnan kaptak

volna? Borzasztó nézni, mint rejti el az atya fia, a test-

vér testvére elól a \izet; mert ennek minden cseppje

élet, s a szomjúság kínaival szemben hiába keresünk

önfeláldozást, nemeslelküséget, mint más veszélyben.

Három nap óta utazván már a sivatag homokos ré-

szében, el kellé érnünk a szilárd talajú síkságot, és ezzel

az északnak n}'uló Khalatahegységet is megpillantanunk

;

de fájdalom, csalúdtimk. Tevéink nem bírtak már járni,

s ennélfogva még a negyedik napot (jul. 8.) is a homok-

ban kellett töltenünk. Csak brpalaczkomban volt még

mintegy hat pohárnyi vizem, melybl csak cseppeuként

mertem inni, s így persze nagyon kellett a szomjúság-

tól szenvednem. IS'agy ijedtségeuu'e nyelvem már köze-

pén kissé feketedni kezdett ; rögtön megittam tizein fe-

lét s már mentve hittem magamat ; de másnap (jul. 9.)

reggel felé az égetés ers fejfájás kíséretében mind érez-

hetbbé vált, s mire délfelé a Khalata hegységet felh

* Medeiiiiii Líulají annyit jelent, mint Meileniiii-Kútja. Ui^yan-

oly állaputbau találtuli, mint .Surkutuk-at.
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alakú körvonalaiban észrevettük, fokonként enyészni ér-

zem ermet. Minél közelebb értünk a heí^ységhez, annál

inkább fog'j'ott a homok, s minden szem körül tekintve

valami nyájat vagy pásztorkunyhót keresett, midn a

kervanbasi s emberei egyszerre egy közeled poríélleg-re

figyelmeztetének, s nekünk gyorsan le kellett szállnunk

tevéinkrl. A tevék már megérezték a közelg tebba-

dot, s hangos, ers orditás közben letérdeltek, hosszú

nyakukat a földre lapiták, s fejket a homokba iparkod-

tak rejteni. Mi vódfalul használtuk ket, s alig térdel-

tünk mögéjök, a szél tompa morajjal zúgott el felettünk,

mintegy két ujjnyi vastag homokréteggel boritva el ben-

nünket, melynek els szemei tilzesöként égettek. Ha
csak hat mérföldnyivel belebb talál a sivatagban, mind-

nyájan menthetlenül elvesztünk volna. E szélnek lázat

és hányást okozó hatását nem igen vettem észre, csak a

leveg lett utánua nehezebb és nyomasztóbb.

Ott, a hol a homok végkép megsznik, három kü-

lönböz ut látható; az egyik, mely 22 mérföldnyi hosz-

szu, Karakolon visz keresztül, a másik — 18 mérföld

— a sikon közel Bokharáig, a harmadik — 20 mér-

föld — a hegységen át, hol ugyan van úz, de melynek

meredek sziklás ösvényein teve nem járhat. A mint

elre el volt határozva, a középs s legrövidebb utat vá-

lasztottuk, fkép azon reményben, hogy a pásztoroktól

kaphatunk egy kis vizet. Este felé néhány kútra talál-

tunk, melyeket ez évben még pásztorok nem látogattak

;

vizök emberre nézve éldelhetlen volt, de állataink jól

laktak belle. Mi mindnyájan azonban egészen oda vol-

tunk, már félig halottaknak éreztük magunkat, s csak a

remény tnrtá méü* bennünk az életet.
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Már nem birtam mag-aui erejébl leszállni, ug-y

fektettek a fölcli'e; pokoli hség égette belsmet s a fej-

fájástól el valék bódulva. Tollam gyenge azon kinok

festésére, melyekkel a szomjúság gyötört; azt hiszem

nincs ennél fájdalmasabb halál, s ámbár veszélyben

mindig megtudtam emberelni magamat, most megtörve

érzem ermet, s azt hittem, nem érek több hajnalt. Dél

felé megindulánk; én elaludtam, s mire július 10-kén

reggel felébredtem, egy agyagkunyhóban találtam ma-

gamat néhány hosszú szakállú embertl körülvéve, kiket

rögtön ii'aniaknak ismertem fel s kik rám kiáltanak:

„Síuna ki hadzsi nisztid!" (Hisz te mégsem vagy ha-

dzsi !) Nem birtam felelni. Elször langymeleg, aztán

savanyu, vizzel és sóval kevert tejet adtak innom, melyet

itt ajrannak hinak, s mely ermet visszaadva csakha-

mai talpra állított. Ekkor tudtam meg, hogy társaim-

mal együtt néhány persa rabszolga vendégei vagyunk

;

kik Bokharától tiz mérföldnyire a pusztában tanyáztak

birkákat rizve, uraik által csak szken ellátva kenyér-

rel és vizzel, nehogy tetemesebb élelmiszerek birtokában

lévén, a sivatagon át megszökjenek. S e szegény szám-

üzöttekben mégis volt annyi nagylelkség, hogy si elle-

neiknek, a szunnita molláknak vizet adtak. Különösen

szívesek voltak irántam, midn anyanyelvökön szólitám

meg ket; — mert Bokharában is beszélnek ugyan per-

sául, de e nyelv nagyon különbözik az h'anitól. Legin-

kább meghatott egy öt éves fiu látása, ki szintén rab-

szolga volt, s nagyon élénknek látszott. Csak két év

eltt fogatott s adatott el atyjával együtt, s midn ez

után tudakozódtam, feleié: „Igen, megvette (kivál-

totta) magát ; én is még csak legfelebb két évig leszek
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rabszolga, aildii,^ A\n\m a iiiog'szabaditásomra szülvsí'íg-os

pénzt ineg'szerzi. " A szegény gyermeknclv alig volt né-

hány rongya, s borének szine s keménysége cserzett br-

höz hasoulitott. A magaméiból adtam neki egy darab

ruhát s megígérte, hogy testéhez fogja igazíttatni.

A szerencsétlen pcrsák még az útra is adtak

egy kis vizet ; s hála és részvéttel eltelve váltam meg

tólök. Megindulánk legközelebbi állomásunk Khodsa

Óban bucsjáróhely felé, hogy egy hasonnev szent-

nek sírját meglátogassuk ; melyet, ámbár kissé északra

fekszik kitzött utunktól, hadzsi voltunkra fel kellett

keresnünk. Társaim nagy szomorúságára éjjel eltéved-

tünk a homokbuczkák közt , melyek a sivatagot ke-

rítik, s melyek közepébl oazként emelkedik ki Khodsa

Óban; s midn hosszas keresés után július 11 -kén

liajnalodni kezdett, egy édes vizzel telt tó partján ta-

láltuk nuigunkat. Itt vége volt a sivatagnak, s a szomj-

haláltól , széltl , rablóktól s más veszedelmektl való

félelemnek. Itt léptünk a tulajdonképeni Bokhara ha-

tárába , s udó'n a csak két órányira fekv Khakemirba

(azon faluba, hol a kervanbasi lakott) értünk, már meg-

lehets jól mivelt földön valánk. Az egész vidéket a Ka-

rata folyam csatornái öntözik, melyet némelyek a Ze-

refsau folyó egyik ágának, mások egészen külön, ön-

álló, északon ered folyamnak mondottak; tovább az

emiitett tóba ömlik, melynek vize, a mint haliam, csak

tavaszkor és nyár elején iható, késbb leapad és sós lesz.

Khakemirban, mely 200 házból áll s csak két órá-

njira fekszik Bokharától, kellett meghálnunk, hogy az

ország törvényei szerint a vámos (badsgir) és a jeleu-

tésttev (vakauüvisz) jövetelünkrl tudósittassék , s a
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megvizsgálást és kikérdezést még a városon kivül elvé-

gezhesse. Még az nap egy külön fiitár menesztetett el, s

másnap jókor reggel három tisztje az emirnek j<3tt oda

fontos biireaukratikus arczkifejezéssel, megvenni raj-

tunk a vámot, de kivált hireket kapni magimki'ól s a

szomszéd országoki'ól. Els volt a podgyász. A hadzsik

tarisznyáiban többnyire mekkai szent olvasók, medinai

datolya, freugisztaui kis tükrók, gyüszük, kések s ollók,

bagdadi fésíík és persiai nádtollak voltak. Ámbár váltig

állították, hogy a bokharai emir (isten éltesse száz húsz

esztendeig!) a hadzsiktól sohasem vesz vámot, a vám-

szed mégsem zavartatá magát, hanem minden egyes

tárgyat feljegyzett. Én két más koldussal együtt végül

maradtam; s a vámszed szemembe nézett, aztán ne-

vetve monda, mutatnám meg bröndömet, mert mi (evvel

valószinfíleg az európaiaki'a czélzott, engem is annak

tartván) mindig szép dolgokat hordunk magunkkal. Ne-

kem épen jó kedvem volt, fejemen dervis — vagy in-

kább bohócz sipkám , s a ravasz bokharait félben sza-

kítva, mondám, hogy bizon vannak szép dolgaim; mit

akar tehát elú'bb látni, ingó vagy ingatlan vagyonomat?

mindent látni kívánván, ki szaladtam az udvarra, s

megfogva szamaramat azt a lépcskön fel s a sznyege-

ken keresztül a szobába vezetem , társaim kaczagása

közben beumtatám neki; aztán felnyitám tarisznyámat

s elibe raktam azt a pár rongyot mely velem volt, s a

Khivában szerzett régi könyveket. A csalódott bokharai

bámulva tekinte körül, s kérdé, ha csakugyan nincs-e

egyebem. Erre hadzsi Szalih felvilágosítást adott neki

állásomról, s utazásom czéljáról ; a tiszt pedig mindent

feljegyzett és jelentékeny fejbólintással nézett reám. A
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várni meg'vizsg'álcis után a viikanüvisz (azaz az eseiiié-

nyek feljeg-yzje) kezdé meg- tisztét. Elször miiulen

utazónak részletes személyleirását készité el, aztán inin-

den újdonságot, melyet csak kapott, felirt; és valóban

nevetséges volt a részletes kérdezsködés Khiváról, e

nyelvben, származásban s vallásban rokon országról,

mely századok óta t szomszédja Bokharának, s mely-

nek fvárosa csak néhány napi járó földre van ettl.

Minden rendben volt, csak els szállásunk iránt a

fvárosban ágaztak el a vélemények. A vámszed a

vámházat ajánlá , remélvén , hogy még valamit kicsikar-

hat, s engem is jobban figyelemmel kisérhet, de hadzsi

Szalih (mert ez állt most a karaván élére, nagy befo-

lyással birván Bokharában,) mindenáron a Tekkie-ben

akart megszállni. Rögtön el is indulánk s egy félórát

haladtunk egy, kertekkel és szántóföldekkel belepett vi-

déken, midn megpillantok Bokhara Serife-t (a nemes

Bokharát, a mint a középázsiaiak nevezik) otromba tor-

nyaival, melyek mindenikének tetején gólyák fészkelnek.
*

A várostól mintegy másfél órányira keltünk át a

déli irányú Zerefsanon , mely , ámbár elég sebes folyású,

még is tevéken és lóháton gázoltuk át. A túlsó parton

még látszott egy hajdani , szépen épitett magas hidf

;

s közelében egy szintén kbl épitett palota romjai. Ál-

lítólag mindakett a hires Abdullah khán Sejbani müve.

Középázsia fvárosának közvetlen környékén általában

alig láthatók hajdani nagyságának romjai.

* Khivában sok fübnile van, de gólya nincs : Bokharában ellen-

ben nem látni tornyot , vagy más magasaljb épületet , melynek tetején

e féllábon álló rök nem vigyáznának. A khivai ezért e szavakkal gú-

nyolja a bokharait : „A te fülemilc-dalod a gólyák kclepelése."
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X. FEJEZET.

BOKHARA. FOGADTATÁS A TEKKIEBEX, AZ ISZLÁM FOSZEKHELYKN.

RAUMET BI. BAZÁROK. BAHA-EDDIX, TCKKES2TAX NAGY SZENTJE.

SZERZ ELLEX KÉMEK KÜLDETNEK KI. RÖVID IDO ELTT BOKHA-

RÁBAX VOLT UTAZÓK SORSA. KÖXYVB.VZÁR. A FONALFÉREG (rISTe).

A VÁROS VIZZELVALÓ ELLÁTÁSA. HAJDANI S MOSTANI EMIBEK

AZ rRALKOD<J EMIK HÁREME, KORMÁNYA S CS.ALÁDJA. RABSZOLGA-

RAKHELY ÉS KERESKEDÉS. ELUTAZÁS BOKHARÁBÓL S L.ÍTOGATÁS B.VIIA-

EDDIN sírjánál.

Within earth's wide domains

Are markets for men's lives ;

Their neclcs are galled icith chains,

Their wrists are cramjjed loith gyves.

Dead bodies, that the kite

In deserts makes its prey ;

Murders that with affrlght

Scare achool-boysfrom their play ! — Longfellow.

Utunk a keletnek fek\^ö Dervaze Imámhoz vezetett, me-

lyen azonban nem mentünk át, mert, ha az északkeleti

részen fekv tekkiénkhez akartunk menni, itt a bazáron

kellett volna áttolón g-ani. Meg-kenütük tehát a város-

falat, melyen sok helyt nag:y szakadásokat láttam, s a

Dervaze Mezar kapun át július 1 2-kén a téres, szép fák-

kal bentt tekkiébe értünk, mely rendes négy szög:et

képez s 48 földszintes czellával van ellátva. Mostani

feje (khalfa) unokája a szentség-e által hiressé lett
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Khíilfii Hiiszejnnek, kitó'l e tokkio novót is vette. Mily

iiag-y tiszteletben áll családja inéj^ mindig, mutatja az,

hog-y emiitett unokája imám és kliatib, azaz, az emir

udvari paj^ja.
,
Háziuramnak e hivatali rangjára megle-

hets büszke valék. Hadzsi Szalih , ki az emiitett szent

mürid-je (tanítványa) lévén, mintegy a családhoz tarto-

zónak tekintetett , engem társaságunk elkel öbbjeivei

(\gyütt rögtön bemutatott; s az apát, kellemes kinézés s

finom modorú férfi, kin a hófehér turbán s a finom se-

lyembl készült nyári köntös nagyon jól állt, igen szí-

vélyesen fogadott, s miután fél óráig beszélgettem vele

keresett, dagályos kitételekben, a jó ember egészen ma-

gán kivül volt örömében, s csak azt sajnálta, hogy a

Badevlet * ( felsége az emir) nincs Bokharában, külön-

ben rögtön bemutatna neki.

Külön czellát adatott nekem a tiszteleti helyen, t.

i. közel a mecsethez, hol egyik szomszédom egy tudós

moUa, a másik hadzsi Szalih A'olt. E tekkie tele volt

celebritásokkal , s én észrevétlenül az iszlami fanatis-

mus bokharai ffészkébe jutottam; maga a helyiség, ha

jól találom benne magamat, a világi hatóság minden

gyanúja ellen legbiztosabb A'édelmem lehetett. A jelen-

tésttev fontos eseményként jelenté megérkezésemet ; az

emir els tisztje, Rahmet Bi, ki, mig ura a khokandi

hadjáratban idzött, Bokharában a fparancsnokságot

vitte, még az nap tudakozódtatott fellem a hadzsiknál,

de a tekkieben az emirnek semmi parancsolni valója

sincs, és vizsgálódásait annyira fel nem vette senki, hogy

nekem nem is szóltak felle. A világnak ezt mondák

* IJadevlet tiilajdoiiképcn „bul(lüg"-ot jelent.
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barátaim: „Hadzsi Eesid nemcsak jó müszülmán, hanem

tudós moUa is, és minden g-yanu ellene halálos A'étek."

— De nekem mindii*- barátilag- tanácsolták, hogy mit

tegyek, s csak is társaim nemes barátsá^-a és jó akaró

tanácsainak köszönhetem, hogy Bokharában szerencsét-

lenség nem ért, mert eltekintve eldeim szomorú Teszté-

tl e városban, Bokharát nemcsak az európai, hanem

minden más idegenre nézve is ig-en veszélyesnek talál-

tam, mert a kormány kémrendszere már azon fokát érte

el a tökéletességnek, melyen a népség- elaljasodása

állott.

Másnap reggel hadzsi Szalih s más négy társam-

mal elmentem a várost és a bazárt megtekinteni, s ámbár

az utczák és házak szegénysége, melyek a persa városok

legnyomorultabb lakásaival sem mérkzhetnek, különö-

sen pedig a lábnji luély homok épen nem nemes fogal-

mat npjtott a „nemes" Bokharáról, mégis meg valék

lepve, midn elször léptem a bazárba, az ott hullámzó

embertömeg közé. Bokhara bazárjai, távol attól, hogy

szépek, fényesek és nagyszerk volnának, mint a teherá-

niak, tábrisziek s iszpahaniak, mégis a fíijok, ruhák és

szokások tarka különbféleségénél fogva feltn, sajátsá-

gos látványt njiijtanak. A tömeg nagy részén az iráni

t3'pus látszik meg, s fehér vagy kék turbánt viselnek

;

az els gentlemant és moUát, az utóbbi igen jól öltö-

zött kereskedt, kézmivest és szolgát jelent. Emellett

észrevehet a határ physiognomia, mely itt az özbegtól

kezdve a vad kirgiszig minden fokozatban feltalálható;

különben a turánit, ha arczát nem látjuk is, otrombán

szilárd járásáról mindig kiismerhetjük az irániak közöl.

Ázsia e két ffíijának tolongásában képzeljünk magunk-
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nak itt-ott elszórva néhány indust (kik itt inultani-ak-

nak neveztetnek) s zsidót, kik meg-kiönböztet jelül
*

derékon átkötve e^y darai) kötelet, s fejkön lenj^yel

sipkához hasonló föveget viselnek. Az indus, a veres

jellel homlokán, és viszataszitóan sárga arczával beille-

nék verébijesztó'nek jó nagy rizsföldre, a zsidó, nemes,

mesterileg- szép vonásaival, s gyönyör szemeivel bár-

luely mvésznek a férfi szépség mintájául szolgálhatna.

A turkmant is meg kell említenünk, kinek merész tüzes

szeme valamennyi közól kivillog, s ki alkalmasint épen

arról gondolkozik, mily jövedelmezk lehetnének itt ala-

manjai. Afghant itt keveset látni ; ezek, piszkos hosszú

ingben s még szennyesebb lelógó hajjal járnak, vállukra

római divat szerint egy leped van vetve, s ngy néznek ki,

mintha házégés ell éjjel az ntczára menekültek volna.

A bokharaiak, khivaiak, khokandiak, kii'giszek, kip-

csakok, turkmanok, indusok, zsidók és afghánoknak e

tarka chaosza minden nagyobb bazárban feltalálható;

de, bár mindenei serényen sürög és forog, mégis nyo-

mát sem láttam azon zajos bazári életnek, mely Persiá-

ban oly jellemzöleg tnik ki. kSzorosan társaimhoz la-

pulva, futó pillantást vetek a bódékra, melyekben csak

igen kevés Orenburgon át hozott nyugateurópai, de an-

nál több orosz kéz- és díszmárut láttam; melyek az

utazóra nézve e távol városban csak annyiban érdekesek,

hogy minden kattun darabnak , vagy a reá ragasztott

gyárjegynek láttára ugy érzi magát, mintha egy földije

állna eltte. Dobogott szivem, mikor e szavakat: „Man-

* Elameti tefrikie, melyet a Korán szerint minden nem müszül-

mánnak viselnie kell, nehogy a „Szelam alejkum" (béke legyen veletek)

üdvözlet nagyon pazaroltassék.
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chester" „Birmingham'' — olvasám, és félnem kellett,

nehogy valamely szónak puszta elolvasása által maga-

mat eláruljam. Nagy bolt, valamint nagykeresked itt

kevés van, s ámbár a Kesztei csit furusin kivül (azaz

azon helyen, hol csit, vagjis kattun árultatik), mely 284

bódéból áll, még a város sok részén árulnak kattunt, ca-

licotot és percaillet, mégis bátran állithatom, hogy Han-

hart et Comp. barátaim Tábriszben ez emiitett czikkekból

magok többet adnak el, mint egész Bokhara, bár ez —
és joggal — Közép-Ázsia fvárosának neveztetik. Az

idegent a bokharai bazárban jobban érdekli azon hely,

hol a belfí)ldi ipar készítményei vaunak kirakva ; a két-

szín, csikós, Aladzsa nevíí, keskenyre szövött gyapjú-

kelmék, selyem, a vékony, pókhálófonathoz hasonló kesz-

kenktl fel a nehéz Atreszig, s különösen a brmunkák

viszik itt a fszerepet. E téren a szijgyártók, de különö-

sen a vargák mvészete emelend ki. A férfi s ni csiz-

mák meglehetsen jól vannak dolgozva, az elbbiek ma-

gas, hegyes sarkakkal, melyeknek vége nem nagyobb egy

szegfejénél; az utóbbiak ugyan kissé idomtalauok, de

gyakran a legfinomabb selyemhimzésekkel diszitvék.

Megemlítend még a ruha-bazár, melyben a rikitó szin,

ragyogó és ránczokban gazdag ruhák vannak kiterítve.

A keleti, ki csak itt található fel teljes eredetiségében,

szereti a czakhcsukh-ot, azaz a ruhák susogását, s mu-

lattató látvány volt néznem, a mint némelyik vev uj

csapanjában (öltözet) néhány lépést fel s alá járt, hogy a

susogás hangját megvizsgálja. Mindez belföldi készít-

mény, és igen olcsó, miért is a bokharai ruhavásár egé-

szen be khinai Tatárországig maga lát el minden igazhi-

vt fashionable öltönyökkel. A kirgiszek, kipcsakok és

VÁMBÉHY UTAZÁSA. 11
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kíilmukok is be szoktak ide térni a pusztából, s a vad

tatár ferde szemével s élre álló állával csakiii^y kaczag

<-iz ürOiutó'l , ha nyers lóburbul készült öltönyét könny

Jektejvel (neme a nyári ruhának) cserélheti fel. Itt ta-

lálja meg a civilisátió legnagyszerbb képét ; Bokhara

neki Parisa és Londonja.

Majdnem három órát járván ide s tova, megkér-

tem vezetmet s nemes barátomat hadzsi Szalihot, hadd

l>ihenhessem ki kissé magamat ; mire ö a Timcse csaj

fm*usi-n (theabazár) keresztül a hires Lebi hauz divan-

begi (a divanbég tópartja) neui heljTe vezetett, melyet

Bokharára nézve igen csinosnak találtam. Meglehetó'-

sen szabályos négyszög, közepén egy 100 láb hosszú

s 80 láb széles mély tóval, mely négyszög kövekkel

van kerítve, s melynek vizébe nyolcz lépcs vezet le.

A parton néhány szép szilfa áll, s ezek árnyékában a

nélkiüözhetlen theabódék óriási szamovarjaikkal (thea-

katlanok), melyek Oroszországban különösen Bokhara

számára készíttetnek, kinálólag csábítják az embert. A
tér három oldalán édességeket, kenyeret, gyümölcsöt,

meleg és hideg ételeket árulnak egyes állásokon, nád-

gyékények árnyéka alatt; s a rögtönzött bódék százai,

körülrajongva az éhes és nyalánk tömeg által, saját-

ságos látvánjl njiijtanak. A negyedik, nj^igati és er-

kélyszer oldalon áll a mecset (Meszdsidi Divanbegi),

mely elótt szinte van néhány fa, hol a dervisek és

meddah-ok (elbeszélk) fáradságos arczjáték kíséretében

beszélik el hires próféták s harczfiak hós tetteit, min-

dig nagyszámú s tudvágyó közönség ehjtt. Mdn e

hel)Te léptem, az érdekes színjáték befejezéséül még

15 dervis a nakisbendi szerzetbl , mely itt támadt.
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és székel, vonit el elttem. Sohasem fogom feledni, a

mint e vadán lelkesült emberek hosszú, tekealaku sü-

vegjeikkel , lobogó hajjal, hosszú botokkal hadonázva,

eszeveszettekként ugráltak ide s tova, karban orditva

el egy hymnust, melynek egyes versszakait öszszakállu

fnökük énekelte el.

Szem és fül itt annyira el valának foglalva, hogy

csakhamar feledém fóradtságomat. Barátom csak ervel

birt egy bódéba bevonni , s midn a nemes sivin (a theá-

nak egy neme) már be volt töltA'e, fel akarván használni

bánuásomat, bens öröumiel kérdé : „Nos, mint tetszik

neked Bokhara Serif?" — »Igen jól" — viszonzám, s

a középázsiai, ámbár khokandi létére ekkor ellenséges in-

dulattal volt eltelve Bokhara iránt, mégis nagyon meg-

örült, hogy Turkesztán fvárosa ennyii'e megiiyerte tet-

szésemet, s megígérte hogy a legszebbeket is néhány nap

alatt meg fogja mutatni. Daczára a teljesen bokharai

öltözetnek, melyet ma felvettem, s bár a nap annyira

eltorzított volt , hogy anyám maga is nehezen ismert

volna reám, mégis, a hová csak léptem, egy sereg kí-

váncsi vett körül, kiknek kéznjiijtásaikat és öleléseiket

felette unalmasoknak találtam. Óriási tiu-bánom *, s a

nagy Korán után ítélve, mely nyakamba volt akasztva,

isannak vagy sejkhnek nézhetett mindenki s igy el

kellé trnöm ezen alkalmatlankodásokat. Emellett azon-

ban szent kinézésem megóvott a világi kíváncsiság kér-

déseitl, és gyakran haliam, a mint a körültem állók

* A turbán, a mint tudva van, azon halotti lepedt jelenti, me-

lyet minden jámbor müszülmánnak, folj'tonos mementó móri gyanánt

kell fején liordania. A korán csak hét rfnyi halotti lepedt (kefenj

parancsol ; de a jámborok túltesznek e rendeleten, s néha 4—6 lepedt,

azaz 28—42 rf dulbendet liurdanak fejükön.

11*
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barátaimat knrdezg-otték fellem, vagy magok kOzt sut-

togtak. ., Mennyi jámborság kell alilioz, monda az egyik,

hogy valaki egyes egyedül Konstantinápolyból Bo-

kliiiniba iojjön Baha-cd-dinünket * meglátogatni!" —
,, Igen, szólt egy másik, mi is megyünk ugyan Mekkába,

a legszentebb helyre, de ezeknek az embereknek (itt

rám nultatott), egyéb dolguk sincs, egész életök imád-

ság, jámborság és bcsájárásból áll.* — „Bravó, elta-

láltad ! " — gondolám magamban, s nagyon megörültem

,

hogy itt oly jól sikerült incognitóm. Egész tartózkodá-

som ideje alatt Turkesztán fvárosában, a különben ra-

vasz és gonosz nép solisem gyanakodott ellenem, eljártak

hozzám áldásért, meghallgattak midn nyilvános helye-

ken felolvasám a nagy bagdadi sejkh Abdul Káder Gi-

lani történetét, de soha senkitl egy fillért sem kaptam,

s e nép szenteskedését nagyon különböznek találtam a

khivai özbegek valódi jámborsága és jótékonyságától.

A kormánynyal nem oly könnyen ment a dolog,

mint a néppel. A fentebb emiitett Rahmet bi, njdlvá-

nosan meg nem támadhatván, folyvást kémeket küldött

nyakann-a, kik szertecsapongó társalgásukban mindunta-

lan emlegették Frengisztant, azon reményben, hogy egy

vagy más megjegyzés által el fogom árulni magamat.

Látván hogy ezen eszköz nem vezet czélhoz, azon kezd-

ték, hogy mily nagy kedvök van a frengiknek a nemes

Bokharára, s hogy már többen kémeik közöl, és különö-

* Baha-ed-flin. a bokharaiak kiejtése szerint Baveddin. egy az

egész izlam világban ismeretes ascéta és szent, a nakisbendi rend ala-

pitója, melynek tagjai Mekkában, Khinában, Persiában, Arábiában és

Törökországban is el vannak terjedve. Meghalt lo88-ban ; a mecsetet,

a klastromot s a sirját körülvev falat Baveddin faluban Abdul Aziz

khán épitteté 1 t9U-ben.
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nsen bizonyos Könölli és Isztodder Szahib nev (Conolly

és Stoddart) angolok elvették érdemlett büntetésöket.
*

Vag-y a csak néhány nap eltt érkezett és fogságba esett

frengikrol kezdtek beszélni, (azon szerencsétlen olaszok-

ról) kik több ládával hoztak gyémántporral behintett

theát, hogy a szent város valamenyi lakosát megmérgez-

zék, kik a nappalt éjjellé tudják változtatni, s más po-

koli dolgokat visznek véghez. E kopók legnagyobbrészt

hadzsik voltak, kik évekig lakván Konstantinápolyban,

az ottani nyelv és viszonyokról! ismereteimet akarták

próbára tenni. Hosszas, türelmes hallgatás után a tíirel-

metlent kezdem ilyenkor játszani, s kértem, kíméljenek

meg a frengikrol való beszélgetéstl. „Azért hagytam

el Konstantinápolyt, mondám , hogy e frengiket , kik az

ördög eszét elrabolták, kikeiniljem. Most hála istennek,

már a nemes Bokharában vagyok, s nem akarom a rajok

való emlékezéssel idú'met elkeseríteni. Hasonlókép felel-

tem a ravasz Molla Serefeddinnek, a könyvkereskedk

akszakaljának is, ki egy orosz követ által néhány év eltt

nála hátrahagyott könyvlajstromot, s még néhány angol

és olasz iratot mutatott. Megvet tekintetet vetek reá;

mondván : „Dicsség Allahnak ! az én emlékezetem még

nincs frengi tudományokkal és könyvekkel beszenjuyezve,

mint fájdalom, már sok konstantinápolyi töröké." **

* E két vértanú szomorú vége magában Bokharában is titok

maradt, s még most is a legellenkezbb hirek keringnek felölök. Ter-

mészetesnek fogja találni kiki, hogy álruhámban lehetetlen volt e sze-

rencsétlenek sorsa után részletesen tudakozódni. Ferrier. Wolf és

Kaye s más hivatalos és nem hivatalos levelezk úgyis annyit beszéltek

már e szomorú eseményrl , hogy az én futólag szedett jegyzeteim már
feleslegesekké váltak.

** Egyszer a vezértl egy szolga jött hozzám, egy kicsiny szikár

embert hozva magával, hogy vizsgáljam azt meg , ha csakugyan arab-e
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Eahinet bi látván, hogy kémjeivel nem megy sem-

mire, magához hivatott , természetesen egy pihuira \íi\ó

udvarias meghivás alakjában, meljnél a bokharai uleina-

világ is diszes koszorúban képviselve vala. Már belép-

temkor láttam, hogy nehéz feladat vár reám, mert az

egész összejövetel nem volt egyéb vizsgálatnál, mely

alatt tettetésemnek a tüzpróbát kellett kiállnia. Jókor

észrevevém a veszélyt, s nehogy egy vagy más kérdéssel

meglepjenek, a kíváncsit játsztam, és a jelenlevkhöz

több kérdést intéztem a farz, szünnet, vadzsib és musz-

tahab-beli valláselvek különbsége fell. ** Buzgósá-

gom tetszett, s nemsokára a Hidajet , Serkhi vekáje s

más hasonló themákat tárgyaló könjTek több pontja felett

heves vitatkozás keletkezett, melyben nagyon óvatosan

vettem részt, és fennen dicsérém a bokharai mollák szel-

lemi felsöbbségét nemcsak magam , hanem minden kon-

stantinápolyi ulemák felett is. Elég az ahhoz, hogy ezen

is szerencsésen átestem. A tudós mollák jelekkel és

szavakkal értésére adták Eahmet binek, hogy jelentés-

tevje nagy tévedésben van, s hogy én, ha „kitünó mol-

és Damaszkusba való , a mint mondja. A mint belépett, feltntek ne-

kem arczvonásai. Európainak tartam, s még nagyobb lett bámulatom,

midn t beszélni hallván, kiejtését cseppet sem találtam arabnak. A

mint monda, Kbotenbe (Chiuában) indult Dsafer Ben Szadik ottani sír-

jához bucsut járni , s e napokban tovább akart utazni. Beszélgetésünk

közben vonásaiban is némi zavart vettem észre. Nagyon sajnálom,

hogy másodszor nem láthattam , mert hajlandó valék hinni , hogy az

enyimhez hasonló szerepet játszik.

** Az iszlám parancsainak fontosságában négy fokot különböz-

tethetni meg. Farz az istentl a próféták által kinyilatkoztatott köte-

lességet, szünnet a prófctától magától, isteni sugallat nélkül származó

hagyományt jelenti, E két szó „vadsib" és „musztahab" oly szabályo-

kat jelent, melyek a korán ujabb magyarázóitól veszik eredetökct.

Amazok mindenkire nézve kötelezk , ezek kinek-kinek tetszésére

bizvák.
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líi'' nom is, de oly ember vagyok, ki azon iitoii jár,

melyen a valódi tudás napsütését lehet elérni.

E jelenet után meglehetsen zavartalanul éltem

Bokharában. Rendszerint elször otthon teljesitém azon

terhes kötelességet, melynek dervis voltomnál fogva alá

valék vetve; aztán a 26 bódéból álló könyvbazárba men-

tem, melyben a nyomtatott könp még mindig a ritkasá-

gok közé tartozik. Itt , és a könyvámsok házaiban , me-

lyekben tulajdonkép raktáraik vannak, nem egy kincset

láttam, mely nagy hasznára lehetne keleti történet- és

nyelvtudományunkra nézve; melyek megszerzése azon-

ban rám nézve lehetetlen volt, részint anyagi körülmé-

nyeim, részint a miatt, hogy a világi tudomány iránt

mutatott érdekeltségem gyanúba keverhetett volna. A
mi keveset a bokharai és szamarkandi könyvpiaczról ma-

gammal hoztam, elég fáradságomba került ; és szivem

vérzett, midn oly könyvek megszerzésérl le kellé mon-

danom, melyek keleti tanuhnányainkban tetemes hézago-

kat pótolhatnának. A könyvpiaczról az attól jó távol

es Rigisztanra szoktam volt menni, mely ugyan na-

gyobb és zajosabb a fentebb leirt Lebi-hauznál , de ko-

rántsem oly kellemes. Itt is van egy theás bódékkal

körülvett tó, melynek partjairól az emirnek a másik ol-

dalon fekv várába, vagy palotájába (Ai'k) lehet belátni.

Az épület homlokzata , mely felett egy óra van , komor,

\isszataszitó tekintet; s titkos borzongás járt át, midn
a zsarnokság e fészke mellett elhaladtam, hol eldeim

közöl sokan legyilkoltattak, s most is három európai

szenvedett távol hazájától ós minden segedelemtl. A
kapu mellett 14 rézbl öntött ágyú feküdt a földön,

hosszú, czifra csvekkel, melyeket az emir khokaudi
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hadjáratából diadaljelvényektil küldött haza. Jobbra a

palotától van Meszdsidi Kelan, Bokhara legnagyobb me-

csete, melyet Abdullah khan Sejbáni építtetett. Bár a

Rigisztan majd nem egészen az emir szeme eltt fekszik,

még sincs Bokharáljan, st talán egész Tiirkesztanban

hely, melyen annyi rút bn követtetnék el, mint itt. A
keletiek ismeretes ocsmány bne, mely a Boszporusz part-

jain kezddve befelé keletnek mind észrevehetbbé válik,

itt tetpontját éri el. Oly dolgok felett, melyek európai

embernek vérét fellázitanák , itt mint a legártatlanabb

tréfák felett kaczag-nak ; még a vallás is, mely a mos-

dásban, vagy más formaszerüségekben elkövetett tévedést

halállal büntet, itt szemet huny, és eltri a legborzasz-

tóbb bntetteket, hogy

Gyakran láttam Khahrbag Abdullah khanban , mely a

városon kivül fekszik, minden állású s korú embereket,

a mint fejjel a falnak mentek, a porban fetrengtek, s ru-

háikat összetépték, hogy vonzódásuk nagyságát tudtára

adják azon lénynek, ki távol onnan egy fa alatt ülve,

könyvolvasással látszott foglalkozni. Azt hittem, e he-

lyet titokban tartják, s nem is csudálkoztam felette ; de

annál jobban meg valék lépetve , midn a Eigisztanon

minden theabódéban egy ily áldozatot láttam, melyet —
gyakran saját atyjának kapzsisága, az arramenök oda-

vonására használ.

Mindig kikerülém e fertelmeket, s inkább egy ko-

muli* khinai theabódéját látogatám meg, ki a török-tatár

nyelvet teljesen birta s itt müszülmánnak tartatott. A
jó ember igen barátságos volt irántam, pedig mily távol

* Komul 40 álloniásiiyira van Kasgartól, és 70 állomásnyira

Bokharától.
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születtünk egymástól ! Sokat beszélt hazája széj) vidé-

kei, erkölcsei és jó ételeirl. Nagy tapasztalással birt a

theakereskedésben, és egészen fellelkesült, midn azon

theacsemetérl beszélt, melynek egy tövén oly sokféle

íz levelek teremnek. Boltjában 16 faj volt képvi-

selve, melyek mindenikét puszta érintés ntán megis-

merte. 1) Kirkma, 2) Akhbar, 3) Ak knjruk, melyek

Közép-Ázsiában és Khinábau ritkán, nagyobbrészt Orosz-

országban, Persiában s Enrópában használtatnak; 4)

Kara csaj , 5) Szépet csaj , melyek, mint a khinai kacs-

dohány, téglaformában árnltatnak; csak reggel ivatnak

tejsürüvel és sóval, és nagyon izgatók. 6) Sibagln, 7)

Gore Sibaglu, 8) Sivin, 9) It kelleszi, 1 0) Bönge, 1 1

)

Posun, 12) Pu csaj, 13) Timtej, 14) Gülbuj, 15)

Misk-göz, 16) Lonka. Ezek általában zöld theafajok,

mert Khina északi részében s Közép Ázsiában csak eze-

ket szeretik. A lonkatheát tartják a legnemesebbnek, s

egy csészére, mely felér kettvel az Európában szokot-

takból, elég belle egy levél.
*

Azok után, a miket Teherántól idáig útitársaim

beszédeibl kivehettem, egy hét múlva teljesen otthon

érzem magamat Bokharában. Eleinte mindenüvé hadzsi

Szalih által vezettetvén be, késbb a városban, bazárok-

ban s medreszékben egyedül tevém látogatásaimat, s csak

akkor kisérém barátaimat, mikor együtt voltunk meghiva

egy itt lakó khinai-tatár házához. Itt rendszerint nem-

zeti ételekkel vendégeltettünk meg, melyeket barátaim,

tulajdonkép hadzsi Bilal s társai már rég nélkülöztek.

* A közönséges vev a theát a Semracii, azaz a kiftt tliealeve-

leken kóstolja meg, melyeknek jú tlieánál igen fiuumakuak s lágyak-

nak kell lenniök.
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Ezen ételek közöl egyet leirok, s jó falatként ajánlhatok

az em*úpí}.i olvasónak. A mantuj, egy neme a tésztának,

vagdalt hússal., mely zsirral-s fiíszerckkel van keverve,

y megtöltve, és különös módon' moi^fözve.' Tudniillik egy

oly vizzel teli katlan tétetik a tlí^re, mety fennt be van

zárva,- S'Csak egy ökölnyi nymissal bir. Erre három

négy keményen záródó szita jó, mélykéknek legalsaja

t^ztáml'a kaítlanhoz ragasztatik. Ha a viz forr, s a
,' V

sziták eléggé níegteltek gözzel^-á mantuj elször a leg-

fels, aztán az ^alsóbb szitákba tétetik, mélyekben mind-

addig marad, mig egészen meg mj^n ftt. Nem különös-e,

hogy a kliinaiak még a gzt 4S/felhasználják ételeikhez?

,.- A megftt mantuj-ok gyakran még zsirban megsüttetnek

^ akkor zenbus^i (asszonycsók) nevet nyernek. Kasgari

és jafkendi baráíaimnak még sok különös ételök volt,

de mindezek leírását arra bizom, a ki tatár szakácsköny-

vet akar készíteni.

Az id Bokharában tartózkodásom alatt kiállhat

-

lanul forró volt, s kétszeresen szenvedtem, mert a Riste-

tli féltemben (íilaria medinensis), melyet nyáron ott

legalább minden tizedik ember megkap , mindig meleg

vizet vagy theát kellett innom. Mint nálunk a náthát,

oly könnyen veszi fel a bokharai, vagy a nyáron ott tar-

tózkodó idegen, ha lába, vagy akár testének más része

egy helyen Aiszketni kezd. Nemsokára kis veres folt lesz

látható , s ennek közepébl fonálnyi vastag féreg bnk
ki , mely néha rfnyi hosszura nyúlik, s melyet néhány

napon át óvatosan ki kell onnan gombolyitani. Ez ren-

des lefolyása a betegségnek, mely nem jár nagy fájdal-

uiakkal ; de ha a féreg gombolyitás közben elszakad, gyu-

ladás keletkezik, s egy helyett G - 1 féreg támad, s az
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ember egy hétig- kénytelen roppant fájdalmak kijzt az

ágyat rizni. Bátor ember mindjárt eleinte kivágatja

testébl a Ristét. A bokharai borbélyok e mtétben

meglehets ügyességgel birnak, pillanat alatt felvágják

azt a helyet, melyen az ember a viszketést érzi, kihúz-

zák a férget, s a seb hamar beheged. E baj, mely Per-

siában Bender Abbasziban is otthon van, néha csak a kö-

vetkez nyáron, még pedig más éghajlat alatt is, üt ki

:

s igy járt a hires Dr. Wolf, ki Bokharából magával vitt

ily hosszú uti emléket, mely aztán csak Angliában jött

napvilágra. Ezenkívül Bokhara lakosai között, a rósz

éghajlat s még rosszabl) víz következtében különf(^le

seb-betegségek uralkodnak; s fleg a nk nagy része,

kik különben nem csúnya barnák volnának, a sok ott-

honüléstl telve vannak sebhelyekkel.

Bokhara az északkeletnek folyó Zerefsanból (arany-

szóró) kapja \izét, melynek medre mélyebben fekszik a

városnál, s ezt nyáron át csak fukarul képes ellátni.

A \iz csatonián át jön a városba, mely ugyan elég

mélyre van ásva, de nem tartatik tisztán, — a Dervazei

Mezar kapunál, a viz állásához képest minden 8 napban

vagy két hétben egyszer. A már a városba folyásnál

szennyes hullámok megjelenése mindig örömteljes ese-

mény a lakosokra nézve. Elször a népség íiatalja s

vénje az árkokba és "\izmedenczekbe ugrál megförödni,

aztán a lovak, tehenek s szamarak fiü'ösztetnek meg,

s miután a kutyák is felfi'issitették benne magokat,

megtiltatik a belejárás , s a viz valamivel tisztább

lesz , de mégis telve van már mindenféle piszokkal s

miasmákkal. így láttatik el \nzzel a „nemes" Bo-

khara , hol a tanítványok ezrei tanulják azon vallást,
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mely fennen hirdeti, lioí^y „a tisztaság a vallásból szár-

mazik. "

Sohsem fogom feledni a kormánynak ngy, mint a

népnek azon vallási iparkodásait, melyeket Bokharában

1 Ittam. Akárhányszor haliam, hogy „Bokhara az iszlám

valódi támasza" ; de e czimét kevésnek találom, s talán

az iszLam Rómájának nevezhetném, mert Mekka és Me-

dina annak csak Jemsáleme. Bokhara érzi e felsól3bsé-

get és büszkén dicsekszik vele az iszlám minden népei,

sót maga a szultán ellenében is, a ki pedig hivatalosan

a vallás fejének van elismerve, kinek azonban nem bír-

ják megbocsátani, hogy tartományaiban a frengik befo-

lyása sokat meghamisított. Mint oszmanlí gyakran kér-

dre vonattam, hogy mért nem ölet meg a szultán

minden frengít, kik országában laknak és dsiziét (adót)

nem fizetnek, miért nem visel évenként vallásháborút

(dsihad), bár minden határain ti hitetlenek laknak;

miért nem viselik az oszmanlík, kik csak mégis szunniták

és az Ebu Hanife törzséhez tartoznak, a turbánt, és a

szabályszeren bokáig ér hosszú ruhákat, miért nem
hordanak hosszú szakállat és rönd bajuszt, mint a „min-

den világi teremtmények dicssége" (igy hívják a pró-

fétát), miért mondják el a konstantinápolyi ugy, mint

mekkai szunniták az Ezant (felhívás imára) énekelve, a

mi nagy bn, miért nem lesznek mindnyájan hadzsíkká,

mikor oly közel laknak a szent helyekhez s. a. t.

Mindent elkövettem, hogy a derék oszmanlík becsü-

letét a vallás dolgában megmentsem, s habár néha pi-

rulva el kellé mondanom a „páter peccaví"-t, bensmben
csak szerencsét kívánhattam a törököknek, hogy a „meg-

hannsitott iszlám" befolyása alatt némely jó tulajdonsa-
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gokat és szép jellemvonásokat vettek fel, míg a tiszta

vallás partjain mosdó hitsorsosaiknál csak rút hazugsá-

got, szeuteskedést és tettetést találunk. Gyakran kellé

részt vennem a Khalka-ban (gyüi'ü vagy kör) ; midn t.

i. a jámborok ima után közel egymáshoz egy körben

leguggolnak, hogy tevedsüh-be (elmélkedés) vagy a mint

a nyugati mohamedánok mondják, murakebé-be elmé-

lyedve isten nagyságáról, a joróféta dicsségérl és a

földi lét semmiségérl elmélkedjenek. Ha az idegen ez

embereket fejkön nagy turbánnal, szemöket lesütve,

ölbe csügg karokkal e helyzetben látja, azt kell hinnie,

hogy mindnyájan fensbb lények , kik a földi lót terhét

le akarják magokról vetni, s az arab mondást : „a világ

szemétdomb, s a kik utána vágyódnak, kutyák'' mé-

lyen felvették magokba. Tovább szemlélve ket, látjuk

hogy a mély elmélkedésbl sokan még mélyebb álomba

merültek, de, ámbár vadászebekként hortyognak, nem
szabad rajta csudálkoznunk, vagy rá megjegyzést ten-

nünk, mert a bokharai rendreigazitana , s mondaná :

„Ezek a férfiak már annyira hitték, hogy még hor-

tyogás közben is istenre s a lélek halhatatlanságára

gondolnak." Bokharában a külszint mindennél többre

becsülik. Minden városnak van egy reiszje (vallásfel-

ügyel), ki dörejével (négy águ korbács) az utczákon

s más nyilvános helyeken fel s alá járva, vizsgálatokat

tart a vallásból, s a tudatlant, legyen bár hatvan éves

öreg, a gyermekiskolába küldi 8— 14 napra, ima ide-

jén pedig mindenkit a mecsetbe kerget. Hogy az az

öreg aztán tanul-e vagy alszik az iskolában, hogy a

mecsetben mindenki imádkozik-e, vagy félbenszakitott

napi munkájára gondol, ahhoz senkinek semmi köze. A
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kormánpiak nem kell egyéb, mint külszín, a belst csak

isten ismeri.

Felesleg-es emlitenem is, hogy azon szellem, mely

a vallás-g-yakorlatot átlengi, nagy befolyással van a

kormányra s a társadalonma is. A népség ii'ani vére,

— mert Bokhara lakosainak öt hatodát persák , mervik

és tadsikok teszik, — ugyan némi mozgékonyságot szül

a bazárban s a nyilvános helyeken, de a magán laká-

sokban minden sivár, egyhangú. E körökbl, melyek-

ben a vallás és a kormány felvigyázó rendszere oly zsar-

nokilag lép fel, számzve van minden öröm és jókedv.

Az emir kémjei behatolnak a családok szentélyébe, s jaj

annak, ki a vallási formák, vagy az emir tekintélye el-

len mer véteni. Az örökös zsarnokság ez embereket

annyira megfélénkité, hogy férfi és n, még ha négy

szemközt vannak, sem merik az emir nevét a nélkül ki-

mondani, hogy hozzá ne tennék : „isten éltesse 120

évig!" A szegény emberek nem is gylölik m'alkodó-

jokat, a kénjiui önkény fel nem tnik nekik, mert azt

a fejedelmi méltóság szükséges alkatrészének tekintik.

Kaszrnllah emir, a mostani bokharai fejedelemnek atyja,

uralkodása utolsó éveiben kegyetlen kéjencz volt; az

erkölcsi romlottságot halállal büntette, de maga a legvér-

lázitóbb módon sérté alattvalói becsületét. Igen kevés

család maradt gaztetteitl menten, s még is mindenki

óvakodott csak a legcsekélyebb roszalást is kifejezni.

A mostani emir Mozaffar-ed-din khán, szerencsére jó

indulatú ember; vallás és erkölcsök tekintetében talán

szigorúbb atyjánál, de maga sem vádolható senuni

büntettél, s ezért a nép végtelen dicsítésekkel és ma-

giisztalásokkal beszél róla.
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Az einir, kit késbb Szainíirkandbaii láttam, 42

éves, közép termet, kissé kövér, de kellemes tekintet

ember, szép fekete szemekkel, és ritkás szakállal. Fia-

tal korában egy évig- Karsiban , 1 8 évig Kermineliben

mködött, mint kormányzó, s mindig szelid, jóakaró bá-

násmódja által tnt ki. Szorosan apja kormányelveit

követi, s molla és jámbor müszülmán létére esküdt el-

lensége minden njitásnak, legyen bár annak hasznáról

meggyzdve. Uralkodásra léptekor pecsétjébe e jelszót

véseté: „Uralkodás igazság által", s ez elvet mainapig

a legliiveliben követi, a mit a sok, e tekintetben felle

szárnyaló hir is bizonyit. A mi nézeteink szerint tenné-

szetesen kissé szigom az ol)"an igazságszolgáltatás, mely

szerint az emir mehterjét (rangra a második udvari hi-

vatalnok) kivégezteté, mert, — a mint neki Kliokandba

jelenték, kétséges tekintetet vetett egy ndvari rabszolga-

nre. Meghóditott tartományban sem volna szabad igaz-

ságos fejedelemnek azt tennie , a mit az emir tett

Khokandban; de a bokharai khánnak e hibák megbo-

csáthatók. Kagyjai iránt, kik azt valóban gyakran meg

is érdemlik, igen szigorú, minden csekélységet halállal

büntet; de a szegényebb osztályokat kiméli s a Filkus

és Musperver (elefáutöl és egérápoló) nevezet, melyet

a nép adott neki, csak becsületére válik. Nevezetes az,

mily fáradsággal iparkodik az emir mindazt megakadá-

lyozni, a mi népét azon szerény s egyszer helyzetébl

kiemelhetné, melyben mainapig, véleménye szerint, bol-

dognak érzi magát. Fényzési czikkek s más drága

portékák behozatala, valamint a lakás és ruházatban

ü^ött pompa keményen meg van tiltva, s e tekintetben

senki elnézésre nem számolhat. Szerdari kul-ja (fpa-
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rancsnok) Sahrukh khíin, ki Persia királyi családjának

egy luellékág-ábül (Kadzsar) származván, Asztrabadból,

hol kormányzó volt, ide menekült, és sokáig nagy tiszte-

letben tartatott, persa módon akart itt élni, s nagy költ-

séggel teheráni modorban egy emeletes házat építtetett

magának, melyen más fényzési czikkeken ki\1il üveg-

ablakok is voltak. A mint mondják, a ház 15,000 til-

lába került, a mi Bokharában roppant összegnek tekin-

tetik, s ngy volt kiállítva, hogy még az árkot (palota)

is elhomályositá. Az emir kezdettói fogva tudta az épí-

tést, de megvárta, míg a ház egészen elkészült ; ekkor

Sahrukh khán egyszerre vallás elleni kihágással vádol-

tatott, elfogatott és számzetett. Háza az emirnek ju-

tott, s ennek még a névleges értékénél is többet akartak

adni, de lerontatá, s még azon romokat is, melyeken

némi diszitések maradtak, megsemmisitteté. Csak fája

adatott el minden fénj'üzó gnyjára 200 tilláért egy

sütnek.

Saját háztartásában is nagyon különbözik az emir

atyjától. Alig felét talál taiu azon szolgaseregnek, me-

lyet Khanikov ur Naszrullah udvaránál látott, s mint

mindent, a mit Bokharában észrevett, gondosan s nagy

pontossággal leirt. Mozaffar-eddin khánnak, csakis vallási

szokásból négy törvényes s mintegy 20 töiTénytelen fe-

lesége van; az elbbiek benszülöttek, ezek rabszolgank,

s a mint a nép bona fide hiszi, csupán a gyermekek szol-

gálatára tartatnak, kik 16-an vannak; 10 leány, vagy

— ha ugy tetszik - - herczegn s 6 fin (tre). A két

legidsebb leány a szerepuli és akcsei kormányzókhoz

ment férjhez, de e városok az afghanok kezébe esvén,

a vk ez idben mint tárczanélküli királyok éltek az
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emir vendf^gszerotetébó'L Áltíihíban véve a hárem, mely-

ben az emir anyja, egy volt persa rabszolgan' (Kadem-

gialiból Meséd mellett), és nagyanyja, Hakim Ajim pa-

rancsolnak, példás szemérmessége és tisztaságáról hires.

Laikusnak halálbüntetés mellett meg van tiltva, nem-

csak belépni , vagy belenézni, hanem még magát bele-

gondolni is ; csak jámbor sejkhek, és moUák bocsáttatnak

be, kiknek lehellete (nefesz) elismert szentségü. A mi

hadzsi Szalihunk is meghivatott, hogy khaki szifát

(egészségi por 3Iedinából) vigyen. A hárem kiadásai ru-

háki-a, konyhára s más szükségleteki'e igen csekélyek.

A nú'k nemcsak saját öltönyeiket, hanem még az emir

ruháit is varrják, ki, a mint tudva van, igen takarékos,

és mindent szigorúan ellenriz. Azt mondják, hogy az

emir asztali költségei naponként nem rúgnak többre

16—20 tengénél (20 — 80 angol shilling); a mi kü-

lönben valószín is, mert ritkán találni asztalán jó fala-

tot, s az egész ebéd juhzsirral ftt pilauból áll. „Feje-

delmi ebéd" -rt Bokharában nem lehet beszélni, mert itt

uralkodó, hivatalnok, keresked, kézmives és paraszt egy

és ugyanazon ételbl él.

A ki sokáig bolyongott Közép-Ázsia sivatagjaiban,

Bokharában, daczára minden nyomomságnak, fog valami

fvárosiast találni. Volt jó meleg kenyerem , kaptam

theát, gj-ümölcsöt s fttételt, két inget is csináltattam

magamnak, s a civilizált élet kényelmeit annyira megsze-

rettem, hogy szinte nehezeuu'e esett, midn barátim fel-

szólítottak , tennék készületeket az útra , mert még a tél

beállta eltt el akarnak érni távol keleti hazájukba.

Szándékom volt ket egyelre Szamarkaudig kisérni,

mert itt könnyen találkozhatnám az emirrel s ekkor tár-

VÁMBÉRY UTAZÁSA. 12
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saságuk iiíigy hasznomra lohetno. Itt koUone aztán

nio,i;*váliiia. ha Khokaiulba és Kasgar))a nieiijok-e, vagy

Kíirsiii, Korkin ás Heraton keresztül egyedül t6rjok-e

vissza. Derék barátaim, hadzsi Bilal és hadzsi Szalih

iparkodtak rábeszélni, hogy maradjak velk; de, hogy

visszatérésem esetére is segitségemre lehessenek , egy

herati kervanbasival ismertettek meg, ki 150 tevével

mulatott Bokharában s innen 8 hét nnüva haza szándé-

kozott. Molhi Zeman-nak hittak e kervanbasit, ki rég

ismervén barátaimat, ezek testvérként ajánlottak neki, s

el lön határozva, hogy azon esetre, ha Szamarkandból

Aissza akarnék térni, három hét múlva Kerkiben az

üxus túlpartján találkozunk. Ezen els lépés, mely az

útitársaimtól való elválásra emlékeztetett, rám mint rajok

nagyon leveróleg hatott; s csak a bizonytalanság vi-

gasztalt , mert 'képzeletemben a Kasgarba , Akszuba s a

mosuszban gazdag Khotenbe való utat, — mely tarto-

mányokban elttem még nem volt európai ember, végte-

len érdekesnek találtam.

Azon hely azonban , hol Molla Zemannal találkoz-

tam, különös említést érdemel. Egyike volt azon kara-

vauszeraj oknak, melyek a rabszolgákkal való kereskedésre

szánvák, s melyet le kell festenem az olvasónak. Az

egész négyszög épületben van 30-35 czella, melye-

ket három nagykeresked részint saját, részint csak a

turkmanoktól bizományba kapott áruik számára rakho-

lyül bérelt ki. A mint tudjuk, a karakcsi, nem várhat-

ván sokáig a pénzre, a maga embereit egy jobb módú

turkmaunak szokta eladni, ki ókét Bokharába viszi, s

ezen átviteli kereskedés által — els kézbl kapván az'

árukat — sokat nyer rajtok. A min a fú'városbani tar-
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tózkodásának els napjaiban tul bír adni, azt eladja, a

többit a hajhász (deUal) kezf^l)en haí^-yja, ki aztán a va-

lódi nagykereskedést üzi. Bokhara és Khiva piaczain az

emberek három éves koruktól a hatvanadikig- eladatnak,

hacsak különös testi hiba miatt nyomorékokká nem lesz-

nek. A vallás szavai szerint csak hitetlenek adhatók el

rabszolgák gyanánt; de e törvényen a szenteskedó Bo-

khara túl teszi magát ; és a siíta persákon kÍAlÜ , ki-

ket molla Semszeddin (1500) hitetleneknek nyilvánított,

akárhány szunnita hitsorsosaik is rabszolgákká tétetnek,

elubb verések és bántalmazások által kényszerittetvén,

hogy magát síitának adja ki. Csak a zsidó képtelen,

azaz méltatlan a rabszolgaságra. Ezen megvetés külön-

ben nagy örömére válik Izrael fiának, mert a turkman

kirabolja ugyan, de testéhez hozzá nem nyúl. Azeltt a

hinduk is ki voltak véve, de ujabb idben sokan járván

Heraton és Bokharán keresztül, a tekkék, vagy szarikok

uj szabályt állítottak fel. Visnu szerencsétlen imádója

elbb müszülmánná tétetik, aztán síitává kell lennie, s

csak e kétszeres vallás-változtatás után részesittetik

azon tiszteletben, hogy vagyonából kifosztatván, rabszol-

gává lehessen.

Az eladásra kiállított férfi-rabszolga nyilvánosan

megTÍzsgáltatík, s az eladónak kezeskednie kell árujá-

nak mindazon szellemi vagy testi bajaiért, melyek neta-

lán késbb napnlágra jönnének. A rabszolgára nézve

azon óra, melyben a keresked kezei közül megmenekül,

a legnagyobb öröm órája ; mert, a mint mondják, még a

legkeményebb bánásmód, mely a szolgaságban vár reá,

sem oly nyomaszti) s kínos, mint azon id, melyet a rak-

tárban mint áruczikknek kell töltenie. A rabszolgák ára

12*
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;i szf'riiit Vi'iltnzik. mint a liirkmnnok politikí körül iiuí-

nyoi, titltl) vaii-y kevesebb alkaliuiit iiyiijtaiiak nekik ala-

iiiaiijaikat a szomszéd orszá^-()kba küldeni. Még- most

e.üT izmos férfimik leg-mag-asabb ára 40-50 tilla (13

shillingjével számítva) volt; de a persáknak Memiél

történt megveretésök után, midn 18,000-en közülök

egyszerre elfogattak, 3—4 tilláért lehetett egyet kajmi.

Tizennyolez najú idzés után nem tartóztatha-

tám többé barátaimat; indulnunk kellett a szamar-

kaudi útra. Mindenkitl csak kézszoritásokat, de senki-

tl egy fillér alamizsnát sem kapván, a bokharai élet

naa-yon megviselte ílnancziánkat. A mit Khivában meg-

takarítottunk, elfogyott, st szamaramat is el kellett

adnom, mint sok másnak, s az utat fogadott kocsin kellett

folytatnunk. Karavánunk néhány Khodsendbl és Kho-

kandból való tagja már itt megvált tlünk s megindult

rr>videbl) útjára ; csak az endídzsáníak és khinai-tatárok

maradtak együtt, kik azonban Bokharából különböz

utakon mentek Szamarkandba. Én, hadzsi Szalili, hadzsi

Bilal s társai elhatárzók az egyenes utat választani,

mig a többi gyaloglók Gidsdovanon keresztül akartak

menni, hogy a szent Abdul Khalik * sírjához zarándo-

kolhassanak. Miután sok bokharai kísérni akart Mek-

kába való visszatértemben, sok cselt kellé használnom,

hogy társaságukat elkerülhessem, mert mindkét félre

nézve kissé kellemetlen lett volna, ha a Kaaba helyett

a Themze partjain állunk meg.

Búcsút vettem iniuden barátom és ismersemtl.

* Khodsa Abdul Khalik (Gidsdovani mellék iiévvcd. meghalt

1601) kortársa volt a hires Pajende Zamiiiinak. s mint nagy tudós és

ascéta szent hirben áll.
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Rahmet bi ajánlólevelet adott Szaiiiarkaiidlja, s ineg-i-

g-értem, hogy ott az emirnél tisztelkediii fogok. Azou

kliokaiidi kocsi, melyet Szamarkandig béreltüük, Baved-

diii faluig eló're küldetett , mert e bucsiijárólielyet szo-

kás szerint másodszor is meg akartuk látogatni.

Baveddin fíu két órányira fekszik Bokharától, s

a mint már emlitók, temetkezési helye a hires Baha-ed-

din Kakisbendnek, egy hasonnevíi szerzet alapitójának,

és mindazon vallási túlfeszített eszméknek, melyek által

a keleti iszlám a nyugatitól különbözik. Helyén kivül

Yolna itt részletekrl beszélni, csak annyit emlitek, hogy

Baha-eddin, mint Turkesztán nemzeti szentje, második

Mohammedként tiszteltetik. A bokharai ember szentül

megvan gyzdve, hogy e kiáltás: ,,Ja Baha-eddin be-

la-gerdau! (Oh Baha-eddin, baj -elhárító!) öt minden ve-

szélybl megmentheti. Még a távol Khivából is gyak-

ran elzarándokolnak ide. Bokharából hetenként egyszer

szoktak kijárni, s a várossali közlekedést 300 bérsza-

már tartja fenn, melyek a Dervaze Mezar eltt állnak s

néhány púiért (kis rézpénz) bérbe adatnak. Ámbár az

utón sok helytt mély a homok, ez állatok mégis szokatlan

se])ességgel rohannak rajta, s feltn, hogy visszatérés-

kor csak sok veréssel lehet ket haladásra nógatni. A
bokharai ezt azou ragaszkodásnak tulajdonítja, melylyel

még az állatok is viseltetnek a szent iránt , s azért

örömmel futnak sírjához, de neiu szívesen távoznak

onnan.

A sir kis kertben van, melynek egyik oldalán

mecset áll , a melyhez csak vak és nyomorult koldu-

soktól lakott udvaron át lehet jutni, kik szemtelen ségök-

kel még római és nápolyi rangtársaikat is megszégyení-
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tik. A sir hoinlokrószén van a hires Szeiig'i miirad (a

kiváiiság köve), mely a jámbor zarándokok homlokdör-

zsöléseitól már meg-lehetosen el van kopva s ferdén áll;

magán a siron több kos-szarv és egy zászló , meg egy

sepr van, melyet sokáig használtak Mekkában a szen-

tély tisztogatására. Többször megkísérték már az egé-

szet egy bolthajtás alá hozni, de Baha-eddin, valamint

Tm'kesztan egyéb szentjei, jobban szereti a szabad leve-

gt, s azért minden épület, mit sirja fölé emeltek, csak-

hamar összeomlott. Ezt a sejkhek beszélik, a szentek

ivadékai, kik sorban rt állnak a sírnál, és képtelen

szemtelenséggel tudtokra adják a zarándokoknak, hogy

sük különös barátja volt a hetes számnak. A hetedik

hónapban született, hét éves korában könyv nélkül tudta

a koránt, hetven éves korában halt meg, s azért az ado-

mánj^ok és alamizsnáknak, melyek sirjára letétetnek s a

sejkh tulajdonává lesznek, legalább egyszer hétre kell

rúgni ok, s nem szabad csekélyebbeknek leuniök.
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XI. FEJEZET.

BOKHARÁBÚL SZAMAKKASD FF.LK. A CSÖL MELIK XEVÜ KIS SIVATAG.

AZ ÚT NÉPESSÉGE A HÁBORÚ MIATT. SZAMABKAND. HAZKETl SAH

2IXDE. TIMUK MECSETJE. VÁR (aRKJ. TIMCE ELFOGAPÚ

CSARNOKA. KÖKTAS, VAGY TIMUR TRÚXJA. KÜLÖNÖS ZSÁMOLY.

TIMUR ÉS TANÍTÓJÁNAK SIBJA. SZERZ MEGTEKINTI TIMUR VALÓDI SÍR-

JÁT A FÖLD ALATT. KORÁN FOLIÓBAN, HIR SZERINT OSZMÁNTÓL, MOHAM-

MED ÍRNOKÁTÓL. KOLLÉGIUMOK. RÉGI OBSZERVATÓRIUM. GÖRÖG

ÉS ÖRMÉNY KÖNYVTÁR, DE NEM MINT ÁLLÍTTATIK, TIMUR ÁLTAL RABOLVA.

• NYILVÁNOS ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSI MODORA, NEM KHINAI, HANEM PERSA

ÍZLÉSBEN. A MAI SZAMARKAND. LAKOSSÁGA. DERBID. SZERZ

ELHATÁROZZA HOGY VISSZATÉR. AZ EMIR MEGÉRKEZÉSE. SZKRZ

TALÁLKOZIK VELE. BÚCSÚZÁS A HADZSIKTÓL, S ELINDULÁS SZAMÁR-

KANDBÓL.

liinc quarto die ad Marncanda pprventum est Scythiae

cunfinis est regio, hahitaturque jjluribus ac frequent'ihuv vicis, quia nher-

ta.f tirrae von indi<je/nas rtiodo detinet, sed eliuvi adcenus intitut. -— Q.

Curtii Rufi libb. vii. et viii.

A bokharAból Szamarkandba vezet utón eg'ész karavá-

nunk két szekérre olvadt le, melyek egyikében én hadzsi

Szalihhal, másikában hadzsi Bilal ült az övéivel. IS'ád-

g-yékéuy védett a nap ellen, s nekem nagy kedvem lett

volna szú'nyegenu-e végig dúlve pihenni , de lehetetlen

volt, mert e kezdetleges alkotású jármíí döczögése min-

denfelé hajigált. A folytonos odaütödéstl nemcsak fe-

jünket sértk meg, hanem az els óráklian uut éreztem
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iiiag'ain.it. iiiiiitha teng-en-ljetoí''.s(''g" szállt volna meg'; és

sokkal többet szenvedtem e szekéren , mint a tevén,

melynek hullámzó mozgásától eleinte nagyon fíUtem.

A szegény lónak, — e nehéz, széles taliga elé fogva,

melynek idomtalan s nem is teljesen kerek kerekei a.

mély homok- vagy iszapban csak nagy nehezen gördül-

hetnek, — a kocsist s abrakos zsákját is kell vinnie, s

a turkmannak igaza van, ha azt mondja hogy: nem

tudja miként fogják magukat a bokharaiak a túlvilágon

azért igazolni, hogy a lóval, e legnemesb állattal, oly

rosszul bántak.

Minthogy Baveddinból éjjel indultunk el , kocsi-

sunk, ki khokandi születés volt s az utakat nem ismerte

tökéletesen, eltévedt. így éjfél helyett csak hajnalban

érkeztimk Mezar uevü kis városkába, mely Bokharától

5 tasnyira (ferszakh) van távol s a Szamarkandba vezet

utón elsó állomásnak szolgál. Itt csak rövid ideig álla-

podtunk meg s délután Sejkh Kaszimba érkeztünk, hol

néhány coUegánkkal találkozunk, kik Gidsdovánon át

mentek, s kés éjig pihentünk.

Bár már az eltt is sok csodás dolgot beszéltek

nekem a culturáról , mely a Bokhara és Szamarkand

közti területen virágzik, talán kissé túlzott várakozá-

saim ma még nem teljesedtek, habár az ut mindkét

felén , kevés kivétellel, mindenütt müveit földet láttunk

;

s csak a legközelebbi reggelen lettem meglepetve, midn
a Csöl-Melik kis sivatagon áthaladva — mely 4 órányi

széles s 6 órányi hosszú, s melynek karavanszeraja s

^izfogó medenczéje van — a kerminehi kerül etl)e lép-

tünk. Itt. tehát utazásunk harmadik napján , majd min-

den órában, st sokszor íV'Ióránként egy-egy kis Bazarli-
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dzsaj-on (yásárhely) haladtunk át, melyekben több ven-

dégl s élelmikeresked volt, s a folytonosan fó'l óriási

szaniovarok , mint a civilizatio és kényelem non plus

ultrái bukkannak fel. E falvaknak Persia és Törökor-

szág' falvaitól egészen különböz jelleg-ük van; a paraszt-

házak jobban el vannak látva a föld terményeivel, s ha

csak több fa volna, azt lehetne mondani, hogy a pontuszi

hegyektol kezdve , mert itt ér véget a szabad vegetatio,

ez az egyetlen pont, hol nyugati vidékeinkhez hasonló

AÍrány található fel.

Délfelé Kerminehben állapodtunk meg, kedves kert-

ben, beárnyékolt tó partjcin. Barátaim társas;iga foly-

tonosan becsesb lón elttem, mert elválásunk ideje inár

nem volt távol, s nehezen szokhattam a gondolathoz,

hogy a nagy utat Szamarkandból Európába \issza, egy

maü'amuak kell megtennem.

Kerminehból napnyugvás köriil indultunk el, mert

a hs éi a sokat sanyargatott állat számára némi meg-

könnyebbülést nyújtott; éjfélkor két órán át pihentünk

s állomásunkat a legközelebbi reggelen értük el, még

miel(3tt beállt a hség. Az utón sok helyütt részint

egész , részint töredezett mérföld-mutatókat találtam

négyszög kövekbl *, melyek még Timur idejébl szár-

maznak , mi nem meglep , miután Marco Polo Oktaj

khán idejében szabályos posta-utakat talált. Különben

az egész utón Bokharától Kasgarig még láthatók volná-

nak az egykori cultura nyomai, melyek sokszor bár meg-

szakasztva, de messze be Khináig még észrevehetk. A

* A követ törökül tasnuk Uivják , moly szó mérföld helyett is

használtatik. így a persa ferszeng (a mai Persiában ferszakh) fer (ma-

f^as) és szeng (k)-bl van összetéve.
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mostani eiiiir is ki akarja iiiag-jit tüntetni s hog:y a n('i»

álszenteskedésének hizele^jen, az ut mellett tübb"helyíitt

kis terasse-alaku magaslatokat állittatott fel imádko-

zásra, melyek, mint rög-tönzött mecsetek, minden arra

monó't kötelességének teljesítésére intenek. így minden

korszaknak megvannak a maga törekvései.

A mai éjt Mir faluban a mecsetben töltöttük, mely

csinos virágkert közepében magaslik. K}Tighelyemet a

tó közelében készitéin el s nagyon elcsodálkoztam, midn
éjfélkor egy csoport veszeked tmlman riasztott fel.

Ezek ama tekke-lovasok voltak, kik a Khokand elleni

hadjáratban az emirnek segélycsapatokul szolgáltak, s

most a kirgiszektól elfoglalt zsákmánynyal Mérvbe tér-

tek haza. Az emir civilizálni akarta okét s közülök

többeknek fehér turbánokat adott, hogy a vad szrös

br-süvegeket letegyék. A meddig az emimél voltak,

a turbánokat csak ehiselték, az utón azonban, mint hal-

lom, mindnyáját eladták.

Mir-bl Ketté Km-ga-ba (nagy vár) érkeztünk, mely

kormányzói székhely, hol a leghíresebb vargák vannak

az egész khánságban. Minthogy a várba, meljnek magas

falai és mély árkai vannak, éjjel nem vonulhatni be, a

karavauszerajok egyikében maradtunk, melyek a váron

kivül az utón csoportosodnak. Itt minden kocsikkal volt

tele, s általában az utakon feltünoleg nagy élénkséget

találtam, minthogy a hadjárat foglalkodtatá a jármüve-

ket Bokhara és Khokand között. Ketté Kurgan-ból kü-

lön ut vezet a sivatagon át Karsiba , mely négy órányi-

val lenne rövidebb, mint a Szamarkandból oda vezet ut;

az utazóknak azonban nzet innen kell magukkal vin-

niük, mert ez utón a sivata^-on át az állatok számára
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Ugyan több, az emberek számára azonban csak ke^és

kt van. A theaárus-bódé eló'tt kocsisokat és paraszto-

kat hallottam politizálni, mi itt a vidéken inkább van

megeng-edve, mint Bokharában. A szegény emberek el

voltak ragadtatva, midn emirjök hsi tetteirl szóltak;

azt beszélték, hogy Khokandból Khináig nyomult elre,

s mintán Keleten mindent meghóditott, Iránt, Afgha-

nisztant, Indiát és Frengisztant is, melyeket szomszédos

országoknak tartottak, Eimiig akarja elfoglalni, hogy

igy a világ a szultán s az emir között megosztassék.

Ötödik s utolsó állomásunk Szamarkand eltt Daul

volt, miután a jelentékenyebb Karaszu-t elhagytuk. Az

ut néhány magaslaton át vezetett, melyekrl a balr(')l

emelked nagy erdségek láthatók voltak. Azt mondták

nekem, hogy ezek az ut felében Bokharáig terjednek , s

hogy a khitaj és kipcsak-féle két özbeg-törzs tartózko-

dási helyéül szolgálnak, kik az emirrel sokszor jagi-k (el-

lenségek,) s minthogy erdikben minden zugot pontosan

ismernek, nem oly könnyen támadhatók meg. Bár Sza-

markand történeti jelentségét illet nagy várakozásai-

mat már Bokharában körülbelöl lehtötték, még is ki-

mondhatlan kíváncsiság fogott el, midn a keletre fekv

Csobanata hegyet nuitaták meg nekem, melynek aljában

terülne el vágyaimnak Mekkája. Szorgosan köniltekin-

ték s midn két óra múlva egy halomról ereszkedtünk

le, jól mivelt \idek közepén pillantani meg Timur váro-

sát. Meg kell vallanom, hogy a szines kupolák és tor-

nyok els hatása, melyek a reggeli nap sugaraitól teljes

fényben ragyogtak, sajátságos és igen vonzó volt.

Minthogy Szamnrkand mind nmlljáunk varázsa,

mind a távolság miatt, Európában valami rendkívülinek
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tartatik. iiicj^- akarom kísérteni, mintán ecsetet nem liasz-

iiálliatük, a város körrajzát tollal eltiintetni. Kérem

tehát az olvasót, üljön taligámra, s ig-y keleti irányban

íiz elobl) emiitett hegyet fogja megpillantani, melynek

teke alakn ormát a házikó koronázza, hol Csohanata, a

juhászok szent patrónusa nyngszik. A hegy aljában

terül el a város, mely terjedelemre oly nagy, mint Tehe-

rán ; nincs ngyan oly srn épitve, de a kimagasló épü-

letek és romok által sokkal magasztosb tekintetet nyújt.

A szemet leginkább meglepik az éjszak-keleten emel-

ked' magas, kupolaalaku épületek, a négy medresze

(pistak), melyek távolból ugy tnnek fel , mintha egy-

mással szomszédosak lennének. Ha kevéssel elre me-

gyünk, elóbb kis csinos, majd pedig jobban befelé délnek,

impozánsabb kupolát találunk, az elbbi Timur sirja, az

utóbbi Tiinur mecsetje. Épen elttünk, a város dél-nyu-

goti szegélyén, egy halmon a vár emelkedik, mely körül

még más épületek, részint mecsetek, részint sirok vehe-

tk észre. S ha most az egészet srn lombos kertekkel

vegyítve elképzeljük, Szamarkandról halvány fogalmunk

van, melyet a persa közmondással kisérhetünk: „Mikor

lesz a hallás az, a mi a látás?"

Hogy a jó hatás , melyet a távolban élvezhetni, a

közeledéskor, különösen pedig a városba bevonuláskor

teljesen elenyészik, alig kell megemlíteni. Szamarkand-

ban természetesen, hol e tapasztalás oly sokba kerül, a

csalódás legkeserbb, s midn a Dervaze Bokharán át

bemeuve, hosszú utón temetn keresztül kellett vonul-

nunk, hogy a város lakott részéhez jussunk, eszembe

jutott a persa vers: „Szamarkand az egész föld fo-

cusa.'" s kedvetlenségem daczára jóízt nevettem. A
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bazárnak csak innens felén tértünk be egy karavanse-

rajba, hol a liadzsik ingyen kapnak lakást; de még- ez

estén magánházba hivattnnk meg, mely a bazár tiilsó

felén, Timur sirja közelében volt. ürömteljesen voltam

meglepve, hogy házigazdánk az emir hivatalnoka volt

és pedig az, ki a szamarkandi palota felügyeletével vala

megbízva.

Minthogy az emir megérkezése Khokandból , hol

gyzelmes hadjáratot fejezett be, néhány nappal ké-

sbbre volt bejelentve, útitársaim miattam elhatározták,

hogy Szamarkandl)an mindaddig várni fognak, mig az

emirt látom s a AÍsszatérésre más alkalmas hadzsitársa-

kat találok. Az idt azon látnivalók megtekintésére

használtam fel, melyekben e város, szegényes külseje da-

czára, Közép-Ázsiában a leggazdagabb. Mint hadzsi, a

szenteknél kezdtem, minthogy azonban minden, még a

csak történeti érdek is, szent legendával van egybe-

kötve, kötelességem is lett, mi óhajom volt, hogy t. i.

mindent megtekintsek. Itt néhány száz búcsujáró-hely

van, melyek látogatásában az idegenek bizonyos sorozatot

szoktak követni, s ez a helyek és személyek fontossága

szerint történik. Szamarkand nevezetességei leírásánál

ez legyen a mi vezérfonalunk is, azon megszorítással,

hogy oly helyeket és szenteket, melyek a történetben

nem birnak jelentséggel, el fogunk hagyni.

Hazreti Sah Zinde.

E szentnek tulajdonképeni neve Kaszim bin Ab-

basz; korejsi lett volna, s itt azért van nagy tekintélyben,

mert amaz arabok vezére volt, kik Szamarkandba az iszlá-

mot behozták. Sirja északnyugotra van a városon ki\lil,
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közel a város falához, azou ópületben, melyet a nagy Ti-

imii* nyári lakásnak használt, s mely hajdani fényébl so-

kat iiieg-tartott. Az egész egy magaslaton fekszik, melyre

40, meglehetsen széles márvány-lépcs vezet. Felérve,

a kis kert végén lev épülethez érünk, hol több kes-

keny folyosó egy nagy csarnokban központosul , s innen

jobbra keskeny sötét folyosó vezet a szentnek szintén sö-

tét sirjához. E részén kivül, mely mecsetnek használta-

tik, még más csarnokok is vannak, melyek tarka tég-

lái és mozaikjai a legpompásabb színekben ragyognak,

mintha csak tegnap kerültek volna ki a mester kezébl.

Minden uj csarnokot, melyet láttunk, két rikaat na-

mazzal kellett üdvözölnünk, s már fájt térdem, midn
márványnyal kikövezett térbe vezettek, hol három zász-

lót, régi kardot s pánczélt, mint a nagy emir ereklyéit

nyújtottak felénk megcsókolásra. Megtettem a hódola-

tot, mint minden más, de nagyon kétkedem az ereklyék

hitelességén. A szentnek kardja, pánczélja, koránja s

más ereklyéirl is beszéltek nekem, de semmit sem lát-

tam. Ez épülettel szemközt a mostani emir kis medre-

szét építtetett, mely azonban úgy tnik fel, mint istálló

A'alamely palota mellett.

Meszds'idl Timur [Timur mecseije.)

E mecset a város déli részén van s nagysága, vala-

mint a keszik (szines téglák) általi pompás diszitményeire

nézve igen hasonló a Meszdsidi Sah-hoz, melyet II. Ab-

basz Iszpahánban építtetett, csakhogy kupolája dinnye-

alakú, mi Persiában nem szokott elfordulni. A korán

feliratok arany szülüsz-betükben, a Szultánié romjaiban

lev irat mellett a legszebbek, melyeket valaha láttam.
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Ark {vár).

A várhoz ineg'lehetsen meredek félj arás vezet

;

bels és küls része van, az utóbbi magánlakásokat tar-

talmaz, az elbbit csak az emir használja. Bár a palotát

elttem rendkiuilileg- nevezetesnek tüntették fel, e közön-

séges ház épitési alakjában, mely alig lehet 100 éves,

semmi említésre méltót sem találtam. Elsbben az emir

szobáit mutatták meg, melyek közül az Ajne-khane,

törött tükör-darabokkal beragasztott terem, világ-csodá-

nak tartatik ; engem, azonban távolról sem érdekelt any-

nyh'a, niint azon tér, melyet a Talari Timin- (Timiu' fo-

gadási terme) elnevezés alatt mutattak meg. Ez hosszú

keskeny udvar, mely köröskörül fedett járdával van el-

látva , s a homlokzatban a hires köktast , azaz zöld-követ

tartalmazza, melyen az emir trónját állitatá fel, mig a

csarnokban köröskörül a vazallok, kik a világ minden

részébl az emirnek teend hódolásra siettek el, rang-

juk szerint voltak felállítva. A szinkör alakú középen

három lovas hirnök állt, hogy a világhóditó szavát a leg-

végsbb végen lakókkal azonnal tudassák. Minthogy

a k V/^ lábnyi magas, mindig valamely elkelbb

származású fogolynak kellett zsámolyul szolgálnia. Fel-

tn, hogy a monda szerint e colossális k, mely az em-

iitett magasság mellett még 10 lábnyi hosszú és 4 láb-

nyi széles, Bruszszából hozatott volna ide. A k mellett

jobb oldalon a falban fél kókuszdió alakú vas van elhe-

lyezve, melyre arab felirat vésetett kúíi betkkel. Ez is

Bajazed Jildirim szultán kincstárából hozatott ide s va-

lamely khalifának amuletfíl szolgált volna. A k felett

magasan láttam a falon arany divani-irással irt két fer-
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inánt, az egyiket Míiliiiiud szultántól, a másikat Abdul-

Meilsid szultántól, melyek StainbulbiU vSzaid einir és

Naszrullali einirliez küldettek, s valamint a rukliszati-

namaz-t, azaz hivatalos engedélyt az imádság'ra *, ugy

a rejsz (vallás-felügyel) tisztségébe való beigtatást tar-

talmazták. Ennek adományozása a bokliarai emireknek,

régtl kezdve az illem szabálya volt. A mostani emirek

csak a trónra lépéskor szokták a köktason a hódolatot

elfogadni, különben csupán jámbor zarándokok látogat-

ják, kik három fatiha-t mondva, különös áhítattal dör-

zsölik fejket a kövön, honnan egykor dicsteljes feje-

delmeik parancsai a legtávolabbi Ázsiál)a viszhangzottak.

Szamárkandban ugy beszélnek Tinmrról, mintha csak

tegnap érkezett volna halálának hire Otrarból s tlem,

mint oszmanlitól azt kérdezték , hogy mily érzelmekkel

megyek annak sh'jához, kitol szultánunk oly borzasztó

vereséget szenvedett.

Trheti Timur {Timui' sirja).

Ez a várostól délkeletre fekszik és csinos kápolná-

ból áll, melyet diszes kupola koronáz s fal vesz körül.

A meglehetsen magas kapunak mindkét felén két kis,

a nagyokhoz hasonló kupolája van. A fal és kápolna

közötti tér fával van beültetve s ez kert lenne, mely

azonban ma nagyon el van hanyagolva. A kápolnába

való bejárás kelet fell vau, a homlokzat, szokás

szerint, dél felé (kible). Elbb elcsarnok-félébe jut-

hatni, s ebbl a tulajdonképeni kápolnába, mely 8 szög-

letü s 10 lépésnyi átmérj. A középen, a kupola alatt,

* T. i. a pénteki imádságra, melyet minden szunnita csak a kha-

lifa, vagy ennek képviselje után végezhet el.
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tehát a fu tisztelethelyeii, két sir van, fejjel Mekka felé

fordulva. Az egyiken sötétzöld, igen finom k látható,

mely 1^/^ arasznyi széles, körülhelöl 6 ujjnyi vastag- és

10 arasznyi hosszú, két darabra osztva.'^ Ez Timur sirja.

A másik, mely ugyanily hosszú s kevésbé széles fekete k-
vel van fedve, Mir Szeid Berke, Tinmr tanitójának sirja,

kinek oldalán a hatalmas emir háladatosság'ból akart el-

temettetve lenni. Ezek körül más nagy és kis sirok van-

nak, az emir nejei, unokái és dédunokáinak nyughelyei,

kik azonban, ha nem csalódom, csak késbb hozattak ide

a város különféle részeibl. A sir-iratok persa s arab

nyelven vannak, különös czimzések nélkül, magának az

emirnek sir-irata is igen egyszer, s a Köregen családi

név sehol sincs kihagyva.

Mi a kájíolna belsejét illeti, a rendkivülileg mvé-
szi arabeszkek gazdag aranyozással s pompás azurkék-

kal, valóban meglepn szépek, s a Meeszume Fatma **

síremlékének belseje Komban (Persiában), csak halvány

képet nyújthat eiTó'l, bár ez utóbbi gazdagon van kiál-

lítva, s az elbbi csak szerényen szép. A sirok fejrészén

két rahle áll (két szárnpi asztalok, melyekre keleten

a szent könyvek helyeztetnek), melyek eltt a mollák

éjjel nappal, felváltva olvassák a koránt. Ezért a turbe

vakf-jából (kegyeletes alapítvány), jó dijt kapnak. A

* Az eldarabülás okai felül különféle állitások keringenek. Né-
melyek azt mondják, hogy a gyzelmes Nadir sah a követ magához
akarta elvitetni, s ez az utón összetört. Mások azt állítják, hogy ere-

detileg két darabból állt s egy khinai (mongol ?) berezegné ajándoka,
** Eiza imám egy nvére, ki hosszú esdeklés után Meemun kha-

lifától engedélyt nyert, hogy Túszban számkivetésben él fivérét meglá-
togathassa. Az utón meghalt Komban , és síremléke, melynek belsejét

elttem egy európai sem látta, Persiában igen tisztelt búcsújáró hely.

VÁMBÉRY ITAZÁSA. 13
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iiiullák , Víiliiiiiint ;i iimtevali (fölügyel) ri'iiiol foii'va

rendesen a iiog-cij tatárok közül vétetnek, s most is iie-

liány szke liajii felügyel volt ott. Meg-látogatám a

fölügyelt s egy napig vendf^gónek kellett lennem. Kü-

lönös kegye jeléül moginntattatá a földalatti, vagyis a

tulajdonképeni sirt, melynek megtekintése, mint biztosí-

tott, a belföldieknek is csak igen gyéren engedtetik meg.

rde keskeny hosszn lépcsn juthatni , mely a bejárás

alatt van és csarnokba vezet, mely a kápolna alatt terül

el. Ez nemcsak ép oly nagy, mint a fels, hanem még

az arabeszkek is a leghívebben vannak utánozva s a si-

rok szinte ép oly rendben vannak, mint fönn, de nem

oly számosak. Azt állitják, hogy Timur sírjában nagy

kincsek rejlenek, mi azonban az iszlám törvényei elle-

nére lenne, s igy valótlan. Itt is van rahle, melyen

zerge-börre irt korán fekszik, nagy folioban. Mint több

oldalról s hiteles forrásból biztosítottak, ugyanazon pél-

dány ez, mel3'et Oszmán, Mohammed titkára s második

khalifa irt. Timur ez ereklyét Bajazed szultán kincstárá-

ból hozta Bruszszából s régtl fogva itt, mint drága kincs

elrejtve tartatik, mert a többi müszülmán uralkodók két-

ségkivül rósz szemmel néznének Bokharára, ha errl ér-

tesülnek.

A turbe homlokzatán ugy, hogy mindenkinek sze-

mébe ötlik, kék alapon fehér betkkel a következ irat

olvasható : „A szegény iszpahani Abdullah, Mahnnid

fiának müve." Az évszámot nem találhatám meg rajta.

A leirt épülettl mintegy 100 lépésnyi távolságra emel-

kedik fel egy másik kupola, meglehetsen régi de egy-

szer épitési szerkezettel, hol Timurnak egyik kcdvencz

hölgye nyugszik, ki szent gyanánt tiszteltetik. A ku-
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l)o]a oldalán, egésiien a magasban, g-orabolyagfále van

felfüggesztve, mely a muj szeadet-et (szálak a próféta

szakálából) tartalmazza , s mely a minden oldalról meg-

repedezett knpolát ]iiár évek óta megó^la volna a beom-

lástól.

Medreszék.

Ezek közül néhány még lakásul szolgál, a többiek

azonban elhagyattak s nem sokára romokká lesznek.

A legépebben megmaradtak közé tartoznak a Medresze

Sirudar és Tillakari, melyek azonban Timur után sok-

kal késbben építtettek fel. Az utóbbi, mely arany di-

szitményekbeu igen gazdag, s ennek folytán a Tilla-

kari nevet, az az „aranyból készült" elnevezést viseli

102S-ban (1618), bizonyos Jelenktos nev gazdag

kalmük által, ki az iszlámra tért át, építtetett fel, s

azon rész , melyet Khankának neveznek , valóban oly

dús, hogy azt csupán a Eiza imámnak luecsetje haladja

tul. Ey.zel szemben van a Medresze Mirza Ulug, me-

lyet Tinuirnak hasonnev unokája, a szenvedélyes asz-

trolog 828-ban (1434) építtetett fel, mely azonban már

lllo-ban (17 01) oly roncsolt állapotban volt, hogy —
forrásom kifejezésével élve, — a czellákban tanítvá-

nyok helyett baglyok tanyáztak, s az ajtób'ól, selyem

függönyök helyett, csak pókhálók lógtak le. Ezen épü-

letben létezett a világhír csillagvizsgáló-torony, mely-

nek építése 832-ben (1440) Gajasz-ed-din Dsemsid,

Muajin Kasani s a tudós izraelita Szilah-ed-din Bagdadi

alatt kezdetett és Ali Kuscsi alatt fejeztetett be. Ezen

csillagda Közép-Ázsiában — a Maraga-ban (Helagu

ahatt) a tudijs Kedsm-ed-din által felállított csillagda
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után — a második s utolsó volt. Meg-nnitattnlv ugyan

az obszervatórium helyét is, de csak csekély nyomát

tudtam annak felfedezni.

Ezen három medresze képezi Szamarkandnak fö-

piaczát. vagy rigisztanát, mely kisebb ugyan a bokharai

rigisztannál, de azért még is tele van bódékkal s örökké

zsibongó néptömeggel.

Távol ettl s közel a Dervaze Bokhara-hoz látható

az eirykor valóban nagyszer Medresze Hanim. melyet

Tiumrnak neje, egy khinai herczegn, saját pénztárából

építtetett fel, s mely, mint a monda beszéli, 1000 tanít-

ványt látott volna el, kik közül mindegyik 100 tilla évi

fizetést kapott a vakf-ból. Ezen szám ugyan keleties

lehet, de a romok, melyek körül még három fal s a 100

lábnál magasabb homlokzat-épület Qustak) maradt fel,

eléggé bizonyítják az egykori fénji. Az utóbbi tornyai-

val és mesteri kapuzatával hasonlithatlan szépszinü fóld-

mozaikkal A'an egészen beborítva, s e mellett a compo-

sítio oly ers, hogy a legnagyobb fáradtsággal tudtam

csak egy virágkelyhet letörni, s ebbl is csak a bels

három, egymásba hajló levélbl álló bimbó maradt sér-

tetlenül. Daczára annak, hogy a pusztításban nagy buz-

góságot tanúsítanak, bensjében még is — hol ma a

Khokand és Karsiba járó szállító-kocsik ütötték fel ta-

nyájukat — látható a mecset, a csodás hatású óriási

rahle-vel, s a szamarkandiaknak még sok évtizeden át

kell rombolni és pusztitni , a míg mindent elpusztítanak.

A nevezett emlékeken kívül még néhány torony s

kupola alakú épület van, mel^-ek múlt századok müvei.

A mennyire lehetett, mind megvizsgáltam, de minden

törekvésem daczára nem találhattam fel azon híres gö-
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rög s örmény könyvtár nyomát, melyet általánosan el-

terjedt monda szerint Timur, hogy fvárosát diszitse,

Szamarkandba hiirczolt el. A mese, mert annak kell

kinyilatkoztatnom, eredetét egy Hadsator nev örmény

papnak köszönheti , ki Kabulból jött volna Szamar-

kandba, s a tornyoklnin nehéz lánczokon nagy folian-

sokat fedezett volna fel, mely toniyokba a dsinektl való

félelmében egy müszülman sem mert lépni. E mese ké-

sbb, ha nem csalódom, valamely franczia iró által dol-

goztatott fel egy „örmények történeté" -ben, s minthogy

mi európaiak ép ugy, mint a keletiek örömest játszunk

minden titokba burkolt dologgal, azt akarták, már t. i.

a mi régészeink akarták ugy, hogy az ázsiai világrom-

boló néhány száz öszvért, görög s örmény kézirattal

megterhelteu küldött száz busz állomásnyi távolra, f-

városába , hogy tatárai idegen nyelveket és történetet

tanuljanak.

A mily kevéssé hiszünk tehát a nevezett könyvtár

létezésében, ép oly határzottan kell azon állitásnak is

ellentmondanunk , mely Szamarkand épitési emlékei-

nek khinai jelleget tulajdonit. Khina politikai határai

ugyan csak 10, a tulajdonképeni Khina azonban 60 napi

járásra van távol, s kinek a „mennyei birodalom" ha-

tár-záráról csak legkisebb fogalma van, könnyen belát-

hatja, hogy mily kevés közük lehet a khinaiaknak a tet-

tl talpig mahommedanokhoz, kik maguk is separatisták.

A Timur síremléke homlokzatán lev felirat, mely-

lyel a Szamarkandban lev többi emlék is stilben és di-

szitményekben többé vagy kevésbé megegyezik, világosan

tanusitja, hogy a mesterek persák voltak s ez emléke-

ket csak a Herat, Meséd vagy Iszpahanban levkkel kell
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•jsszehasonlitani , hog-y azoknak persa inodoriikrúl iiioii-

u-yó'zudjüiik.

Ennyit a rt^g-i, a történeti Szaniarkandról. Az nj

A'árosnak. melynek falai a régi fal romjaitól majdnem eg-y

(jrányi tiÍA'olra vannak *, hat kapuja van, s néhány a régi

idbl fenmaradt bazárja, melyekben a hires bormunkák,

s az Ízletesen dolgozott fanyergek, miknek zománc zolat-

jai európai mesternek is becsületére válnának, áruitat-

nak. Timur városában való idözésem alatt a tolongás

mind a bazárokban, mind a nyih'ános tereken s utakon

mindig nagy volt, mert minden telve vala a hadjáratból

visszatér csapatokkal; a lakosok rendes száma azonban

nem lehet több 15— 20,000-nél, kiknek két harmada öz-

beg, s egy harmada tadsik. Az emir, kinek tulajdonké-

peni székhelye Bokharában van, minden nyáron két-há-

rom hónapot szokott itt tölteni, mert Szamarkand ma-

gasban fekszik és csakugyan éghajlati elsbbséggel bir.

Mig Bokharában nyomasztó hség uralg, Szamarknnd-

ban a légmérsékletet igen kellemesnek találtam, csak a

víz, melyet mint abi-hajat-ot (élet^iz) dicsértek fel, volt

rendkivülileg rosz. Különösen szép a Dehbid (a tiz

fzfa) , búcsújáró- s egyszersmind üdülési hely , mely

Szamarkandtól egy órányi távolra, a Zerefsanon tul fek-

szik, s melyet az itt nyugvó Makhdum A'zam, ki í)49-

ben (1542) halt meg, utúlai laknak; éjieknek itt szép

* Lehetséges, hogy e romok csak a külvárusok egykori határát

jelölik meg. mert R. G. de Clavijo, ki 140o-ban Timur udvarához kül-

dött követségben vett részt, azt jelenti, (mint C. E, Markham fordítá-

sából, 172. 1. látható), hogy a vár a város egyik végén volt, tehát

ott, a hol ma van. A nevezett fal-rcmok. melyek mély árokkal is el van-

nak látva, s az uj falak közötti tér. lakott lehetett ugyan, de nem tar-

tozott a városhoz.
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khaukajiik (klastromjiik) van s a zarándokok iránt igen

vendég-szeretök. Dehbid ng-yan valamivel magasablian

fekszik mint Szamarkaud, de feltnt, hog-y itt augusz-

tus közepében szedret találtam; a nagy fasor alatt, me-

lyet Xezr Divanbegi a nevezett szent tiszteletére 1682-

ben ültettetett, még délben is hs volt. A Delil)idbo

vezet utón megmutatták azt a helyet, hol a hires Bagi-

Csinaran, azaz a nyárfa-kert állt, romok jelölik a palota

helyét, de a fákból egyetlen egy sincs meg.

Bár nem akarunk egyetérteni a közép-ázsiaiakkal,

kik a mai romokra még mindig „a paradicsomhoz hasonh'*

Szamarkaud" elnevezést használják, még is ha igazságo-

sak akarunk lenni, Közép-Ázsia régi fvárosát, fekvése és

a körülte lev buja növényzet miatt, Turkesztán leg-

szebb városának nevezhetjük. A benszülöttek Khokan-

dot és Xamengant ugyan fennebben dicsérik , de eze-

ket elbb látnunk kell, mig a szépség koronáját nekik

nyújthatjuk.

Miután Szamarkandban nyolcz napot töltöttem, szi-

lárdan el volt határozva, hogy innen, az elbb emlit(*t1

utón a távoli nyugatra akarok nsszatérni. Hadzsi Bilal

luagával akart ugyan vinni Akszuba s megígérte , hogy

vagy Jerkend, Thibet és Kasmíron át Mekkába, vagy, ha

a szerencse kedvez, Komulon át Bidsingbe (Peking)

küld, de hadzsi 8zalih lebeszélt, a nagy távolra s a ren-

delkezésem alatt lev kis tkére utalva. „Akszuig, st

talán Komulig — ugy mond — eljuthatnál, mert addig

miiszülmanok és testvérek vannak, kik téged mint rumi

dervist nagyon meg becsülnének; de onnan kezdve min-

den fekete hitetlenekkel van telve, kik nem görditnek

ugyan akadályt utadl)a, de nem is adnak semmit seui.
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Tliibeten át talán találhatsz társakat Kasgarbói vaí^^y

Jerkendbó'l, de nem vállalhatom magamra a felelsséget,

hogy most \'igyelek magammal Khokandba, hol a há-

ború által minden a legnagyobb rendetlenségben van.

Ha Khokandot látnod kell, jöjj oda, ha majd csöndes

lesz ; e pillanatban azonban a legjobb, ha ama társakkal,

kiket számodra találtunk, Heraton át Teheránba visz-

szatérsz."

Bár nemes barátom e szavai nem kis hatással vol-

tak reám, mégis néhány órán át hevesen küzködtem el-

határzásonnnal. Száraz földön utazni Pekingbe, a tatárok,

kirgiszek, kabniikok, mongolok s khinaiak si fészkein

át, s utazni oly utón, melyre Marco Polo sem merészelt

volna lépni, ez valóban nagyszem lenne! De a mér-

sékeltség hangja suttogá felém : Egyelre elég !
-— —

Áttekintvén az utat, melyet eddig megtettem, láttam,

hogy valamint az ut hosszúsága, ugy a valósítás mód-

jára s minemüségére nézve sincs eldöm, s elgondoltam,

hogy kár lenne veszélyes és bizonytalan czélnak felál-

dozni eddig szerzett tapasztalataimat, bármily csekélyek

legyenek is azok. Elgondoltam továbbá, hogy csak 81

éves vagyok, s a mi nem történt, még megtörténhetik —
de most visszatérek. Hadzsi Bilal tréfálva hánjia sze-

memre, hogy nincs bátorságom ; az európai olvasó is ta-

lán egyetért vele, de heljl tapasztalatok megtanítottak

arra, hogy a török közmondást: „Jobb a mai tojás, mint

a holnapi tjTÍk", legalább itt nem szabad megvetni.

Elutazásom elkészületeivel voltam már teljesen el-

foglah'a, midn az emir diadalmas menettel vonult be

;

ez néhány nappal elre volt bejelentA'e, a rigisztanra

nagy néptömeg gylt össze, de a bevonulás különös
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pompa által épen nem tnt ki. A menetet körülbei öl

200 szerbaz nyitotta meg-, kik az idomtalan bokliarai öl-

tözet felett valami bor holmit vettek fel, s ezért rend-

szeres csapatoknak neveztettek; ezeket messze távol lo-

vasok követék zászlókkal, üstdobokkal, s Mozaffar ed-din

emir s ma^^asb hivatalnokai, kik környezték, a hófehér

turbánban és szivárvány szinü, bo selyem öltönyeikben

inkább a ni karhoz a Nabuchodonozor operából, mint

tatár harczosok csapatjához voltak hasonlók, s csak a

kiséret, mely között több kipcsak volt látható a legtör-

zsökösb mongol arczvonásokkal s nyillal, ivvel s paizs-

zsal fölfegyverkezetten , emlékeztetett Turkesztán ra. A
bevonulás napján az emir néptinnepet hirdettetett ki,

mely alkalomkor a rigisztanon több óriási üst állitta-

tott fel, s ezekben „fejedelmi pilau" fzetett, mely egy

zsák rizs, darabokra vágott három birka, nagy serpeny'

juhzsir, miból nálunk öt font gyertyát lehetett volna ön-

teni és egy kis zsák répából állt. Minthogy tetszés sze-

rint osztogattak, az evés, ivás nagyban folyt.

A legközelebbi napra arz , vagyis nyilvános audi-

entia volt kihirdetve. Felhasználtam az alkalmat, hogy

barátaim kiséretében magamat az emirnek benmtassam

;

de nagyon meg voltam lépetve, midn a belvárosba való

belépéskor egy mehrem feltartóztatott, ki tudtunkra adá,

hogy a Badevlet (felség) engem egyedül kivan látni, tár-

saim nélkül. Nemcsak én, de barátaim is roszat gyaní-

tottak; azonban követem a mehrem-et, s miután egy

órán át várakoztattak, oly szobába szólittattam, melyet

már elbb is megtekintettem, s ott az emirt veres posztó

matráczon találtam fekve, Írások és könyvek között.

Nagy lélekjelenléttel egy kis szurát mondtam el a szo-



202 KÓZEP-AZSIAl UTAZÁS. XI. Fk.t.

kásos imával az uralkodó jóléteiért s az aiiicii után. luo-

lyot az ejüir viszhaug'oztatott, az uralkodó kózelélicu iil-

tem le, a nélkül hogy erre engedélyt nyertem volna.

Merész A'iseletem, mely különben a dervis-jollemuok piíV'-

szen megfelelt, feltnt az emirnek; szigorún szemembe

nézett, mintha engem, ki hosszú gyakorlat által a pini-

lást egészen elfeledtem, zavarba akarna hozni s igy sz^'tlt:

„Hadzsi! Rumból jösz, mint hallom, azért, hogy

Baha-ed-din s Turkesztán többi szentjének sirját meiidá-

togassad.

"

„Igen takhszir ! (uram!) S azért is, hogy áldott

szépségeden (dsemali mubarek, a szokásos udvariassági

szólam) épülhessek.

"

„Különös, s más czélod épen nem lenne, midó'n (jly

távoli országból jösz ?

"

„Nem, takhszir ! Hogy a nemes Bokharát s a bájos

Szamarkandot lássam— melynek szent földén, mint Dse-

lal sejkh megjegyzi, inkább a fejjel, mint lábbal kellene

járni — már régtói fogva legbensbb vágyam volt. Kü-

lönben nincs más foglalatosságom s már hosszú idó óta,

mint dsihangeste (világjáró) kóborlók a világban."

„Hogyan? Te sánta létedre dsihangeste vagy? Ez

valóban különös.

"

„Legyek áldozatod * tahszir ! (ez a mi „bocsáss

meg'*-ünknek felel meg). Dicsteljes södnek (nyugodjék

békével!) ugyan e hiánya volt, és mégis dsihangir (vi-

lághódító) volt."

E felelet tetszett az emirnek, utazásom után tuda-

* Timur, kitl Bokhara raostaui fejedelmei nemzetségüket, alap-

talanul leszármaztatják, köztudomásúlag sántított, miért is ellenségei

Timur lonk-nek (Tamerlan). a sántító Timurnak nevezték.
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kozódott s a benyomás felöl, melyet Bokhara és Szamar-

kand reám tettek. Megjeg-yzéseim , melyeket mindig-

persa versekkel és koran-idézetekkel fszereztem fel, az

emirre, ki mag'a is molla s megielietsen jól beszél ara-

bul, jó hatással voltak. Szerpaj-t * (öltözet) és 30 ten-

get adatott nekem s azon parancscsal bocsátott el, hogy

másodszor látogassam meg- Bokharában. Miután a feje-

delmi ajándokot kézbesitették, ittasodottan siettem ba-

rátaimhoz , kik szerencsém felett nem kevéssé örvendet-

tek. A mint hallottam s valószintinek tartom, Eahmet

bi kétértelm jelentést tett rólam; az emir ezért foga-

dott bizalmatlansággal, s ennek legyzését egyes egye-

dül nyelvem szerencsés gördülékenységének tulajdonit-

hatom. A „Quot linguas calles, tot homines vales"

rajtam tökéletesen beteljesedett.

Barátaim ennek megtörténte után azt tanácsolták,

hogy Szamarkandot a legsietósben hagyjam el, s hogy

magában Karsiban sem idzve, a lehetleg sebesen men-

jek át az Oxus túlsó partjára, hol a vendégszeret ersza-

ri-turkmanok között a Heratba men karaván megérkezé-

sét bevárhatom. A válás órája ütött ; érzem, hogy tollaiu

gyönge arra, hogy az olvasónak a köztem s a nem ke-

vésbé megindult nemes barátaim közti fájdalmas jelenet-

rl h képet tüntessek el. Hat hónapon át megosztoz-

kodtunk a legnagyobb veszélyekben, melyekkel a sivata-

gok, rablók s elemek fenyegettek; nem csoda, ha az állás,

kor és nemzetiség minden különbsége közülünk eltnt s

egyetlen családnak tekintettk magunkat. A válás elt-

tünk egyértelm volt a halállal, s hogy is lehetne az

* Tulajdonképen Szer ta paj, azaz tetotttl talpig ; oly öltözet,

mely turbán, fels ruha, öv és csizmából áll.
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uiásképcD e vidéken, hol a viszontlát;'is inajdiieiii lehe-

tetlen? Szivein majd megszakadt, midó'n elí^ondoltam,

hogy a világon e leg-jobb barátainn-a, kiknek életemet

köszönhetem, incognitóm titkát nem bizliatom s ket is

tévedésben kellend hagynom. Elökészitt-m ngyan a val-

lomás útját, megakartam kisérteni, de a vallási fanatis-

musnak, mely a müveit Eiu*ópábau sem ismeretlen , az

iszlamitára borzasztó befolyása van. A Mohannned tör-

vényei szerint halálos bnnek * tekintett tettemnek be-

vallása talán nem szakítja el egyszerre a barátság min-

den kötelékét ; de mily keser, mily szörnyn keser lett

volna a kiábrándulás az szintén vallásos hadzsi Sza-

lihra. IS'em, e fájdalomtól megakartam óvni, nem akar-

tam háládatlan lenni s inkább az édes csalódásban

hagytam.

Miután társaim néhány zarándoknak, kiket Mek-

kába voltam kisérend — átadtak s ajánlottak, a hogy

a legdrágábbat, a testvért vagy íiat lehet ajánlani, nap-

nyugvás után a város kapuján kikísértek, hol az uj úti-

társak által Karsiba bérelt kocsik vártak reánk. Mint

gj'ermek sirtam, midn a legutolsó ölelkezésbl kibonta-

kozva, a kocsiba léptem; barátaim arczát is ellepte a

köny, s még sokáig álltak ugyanazon helyen, kezöket az

ég felé emelve s Allah áldását esdve le hosszú utamra.

Többször visszatekintek, de csakhamar eltntek s csak

Szamarkand kupoláit láttam a feljöv hold halvány vi-

lágitásában.

* Mint raurtaddüt, azaz elpártoltat, agyoiikövezni kellett volna

engem.
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Xn. FEeTEZET.

SZAMAKKANDBUL KAKÁIBA A SIVATAGON ÁT. NOMÁDOK. KAKSI, A

RÉGI NAKHSEB. KERESKEDÉS ÉS IPARCZIKKEK. KERKI. OXUS.

SZERZ ARRÓL VÁDOLTATIK, HOGY MEGSZÖKÖTT RABSZOLGA.. ER-

SZARITCRKMANOK. MEZARI SERIF. BELKH. SZERZ EGY BO-

KHARAI KARAVÁNNAL EGYESÜL. RABSZOLGASÁG. ZEJD. AND-

KHrj. JEKETUT. KHAJRABAD. MAJMENE. AKKALE.

Xon succurrit tihi quamdiu circum Bactra haereas f — Q. Curtii

Rutl lib. vii. 8.

Uj iititársaimmal , kik Ós , Mergolan és ísaiiieüganból

(khokandi khánság) valók voltak, az olvasót nem is aka-

rom megismertetni ; korán sem voltak olyanok, mint ba-

rátaim s csakhamar el is váltam tlük. Annál szorosab-

ban csatlakoztam eg-y fiatal moUához Knngratból, ki

Szamarkandig utazott velünk s onnan Mekkába remélt

velem jöhetni. Jó szivü fiatal ember volt, ép oly sze-

gény, mint én , urának tekintett s igen szolgálatkész-

nek mutatkozott,

Szamarkandból Karsiba három ut van: 1) a Sehri

Szebz-en általi, a leghosszabb, s majdnem kerülnek le-

het mondani ; 2) a Dsam-on általi, mely csak 1 5 mérföld-

nyi, de köves hegyvidéken át vezet, s igy ha kocsin nem

is megtehetlen, mégis sok akadálylyal jár; 8) a sivata-

gon általi, melykörülbelöl 18 mérföldn}i hosszú. Sza-
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iiiiirkaiKlból az iit a Bokliarába vezoto irányt követé azon

halomig, melyrl a várost legelször láthatni. Itt halra

kanyarodtunk, az ut két jól mivelt falun vezetett keresz-

tül, s miután három mérföldet megtettünk, a Kol)ati

Hau/ karavanszerajnál állapodánk meg, hol az út meg-

oszlik ; a halszárnji Dsamon át vezet, a jobb felli a si-

vatagon által. Ez utóbbira tértünk. E sivatag, azokkal

összehasonlítva, melyeket elbb láttunk, inkább közép-

szer meznek nevezhet. Találhatók is minden irányban

juliászok, miután sok kútja van meglehetsen jó ivóvíz-

zel, s ezek közelében vannak az özbegek sátrai. A ku-

tak többnyire mélyek, s mellettök tartalék-medencze ké-

szittetik fából vagy kbl, mely mindig négyszöget ké-

pez, s ebbe öntetik a kútból merített viz az állatok

megitatására. Minthogy a vedrek kicsinyek s a sokszori

felhúzás csakhamar elfárasztaná a juhászt, erre szamár,

vagy legtöbbnjire teve használtatik, melyen a kötél a

nyereghez köttetik, s mely a kötél hosszúságának meg-

felel téren elre menve, a vizet felhúzza. A jelenet-

ben, melyet e kutak az ivó juhokkal s a komoly juhá-

szokkal a csöndes estórákban nyújtanak, van valami köl-

ti, s igen meglepett a hasonlatosság, melyet a sivatag

e része magyarországi pusztáinkkal bir.

A szigorú rendrségi felügyelet folj^tán, melyet a

bokharai emir nnndenütt alkalmaztat, az utakon itt is

oly nagy a biztonság, hogy nem csak kis karavánok,

hanem egyes utazók is szoktak a siA'atagon átvonulni.

Második napon az egyik kútnál egy Karsiból jöv kara-

vánnal találkoztunk. Az utazók között egy fiatal asszony

volt, kit saját férje elárulva 30 tillaért adott el egy

öreg tadsiknak. A n csak a sivatagban tudta meg a
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g-yalázatos üzérkedést, s szegény kiabált, sirt, haját

tépte, s rjöngve fiTa felém, kiáltá : „Hadzsiin, te, ki

könyveket olvastál, mondd meg nekem, hol van megirva,

hogy a müszülman eladhatja nejét, kitol gyermekei van-

nak?" Azt felelém hogy ez hn, de a tadsik kineA^e-

tett, mert a karsii kazi kelannal (fobiró) valószinüleg

már megegyezett s vételérl biztos volt.

Minthogy a nagy hó'ség folytán csak lassan halad-

hadtnnk elure, két nap s három éj kellett, hogy Karsiha

jussunk. E hely csak akkor volt látható, midn azon

egyenes magaslatra értünk, hol az ut jobbra Ketté Kur-

ganba A'ezet, balról pedig a folyó kezddik, mely Sehri

Szebzbl jön s messze Karsiu tul a homokban elenyészik.

Innen a városig, mely két mértföldnjire van távol, foly-

tonosan müveit föld és számos kert között halad az ut,

s minthogy a városnak nincs fala, csak akkor vettük

észre, hogy benne vagyunk, miután a hidat átléptük.

Karsi, a régi Tsakhseb, mind nagyságára, mind ke-

reskedelmi fontosságára nézve a bokharai khánságnak

második városa, s a tulajdonképeni város s a várból

(kurgancse) áll, mely az éjszaknyugati szélen van s

csak gyönge eróditményekkel bir. Karsinak jelenleg tiz

karavanszeraja s jól ellátott bazárja van, s midn politi-

kai zavarok nem akadályozzák, fontos szerepet játszik a

Bokhara, Kabul s India közötti átmeneti kereskedésben.

A lakosok, kiknek számát 25000-re számították, nagyob-

bára özbegek s a bokharai hadcsapatok magvát képezik.

Ezeken kivül még tadsikok, indusok, afghanok és zsidók

vannak itt ; ez utóbbiak e helyütt azon szabadalmat él-

vezik, hogy a város bens részeiben is lovagolhatnak, mi

a khánság egy részében sincs megengedve. Az ipart
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terén Karsi szinte kitnik, de nulg- inkább a közeli Hisz-

szar, kések készitése által. E kések több fajtája nem

csak Közép-Ázsia minden részébe, hanem a hadzsik által

Perzsiába, Arábiába s Törökországba is kiszállittatva,

három , st négyszeri áron is adatik el. Egy fajta,

a damascirozott pengék, melyeknek aranynyal vagy

ezüsttel kirakott nyelk van, valóban mvészien van ké-

szítve, és tartósság s finomságra nézve a leghíresebb

angol készitménji; is megszégyeuitheti.

Több khán és mollához szóló ajánlólevelek között,

melyekkel barátaim elláttak, egy Kfirsiba is szólt, bizo-

nyos Isan Haszanhoz, ki itt nagy tekintélyben állt. Meg-

látogattam és barátságosan fogadott. Azt tanácsolá, hogy

miután itt minden barom, de különösen a szamár nagyon

olcsó, vennék egyet, s a kevés pénzen, mely fenmaradt,

mint minden hadzsi teszi, vásárolnék kést, tt, czérnát,

üveggyöngyöt, bokharai zsebkendt, de különösen car-

neolköveket, melj^ek Indiából hozatnak be, s itt olcsók,

mert a nomád népek között, melyeken át kell halad-

nunk, ezen árukon lehet valamit nyerni, vagy legalább

is jobban eltengdni ; egy tért A^agy néhány üveggyön-

gyért (mondsuk) sokszor kenj^eret s dinnyét, egész napra

elegendt, lehet kapni. Láttam, hogy a jó embernek

igaza van, s a kungrati móllával még az nap a neve-

zett czikkekböl bevásároltam, s mig khurdzsinom egyik

oldala kézirataimmal volt megtöltve, a másik rövid

áruk raktárának használtatott fel, s igy egy idben an-

tiquárius, dÍA^atkeresked , hadzsi és molla voltam, ki

ezenkívül melléküzletként az áldás, nefesz, amuletek s

más csodás dolgok eladásával is foglalkozott.

Csodálatos átváltozás ! Épen egy éve lesz , hogy e
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sok üzletem volt, s most négy fal közé bezárva, napon-

kint nyolcz-tiz órán át kell irnom. Ott nomádokkal baj-

lódtam, kik az üveg'-korallok közül a legvilágosabb szi-

ntit, az amiüetek közül azt választották ki, melynek

szegélyei a legvastagabban voltak piros szinnel ellátva

;

most kiadókkal, kritikával s a közönséggel van dolgom,

kiknek különböz óhajai bizonyára nehezebben teljesít-

hetk, mint egy egy fiatal tiu'kmannó vagy barna dsem-

sidileány divatizlése.

Egészen meglepetve voltam, hogy Karsiban njil-

vános mulatóhelyet találtam, minre nem csak Bokha-

rában és Szamarkandbau , hanem magában Persiában

sem bukkanhatni. Ez ugyan is nagy kert, mely a Kalen-

derkhane (koldusház) szerény nevét \iseli, a folyó part-

ján fekszik, néhány fa-sora s virágágya van, s hol a

beau monde délutáni 2 órától kezdve napnj'ugvás utáni

egy óráig idzik. Több helyütt gzölg szamovarok van-

nak felállítva, melyeket mindig több zárt társaság kör-

nyez. E vig csoportok h'tása a Közép-Ázsiában utazóra

valóban gyér jelenség. Karsi lakosai különben kitnnek

vigságuk s gondtalanságuk által, s a bokharai khánság

sirazi-ainak tartatnak.

Három napi itt tartózkodásom után Molla Iszhák

(ez volt neve társamnak, a kungrati mollának) s más

két hadzsi társaságában Kerkibe indultam, mely innen

14 mérföldnyire van távol, s melyhez csak egyetlen egy

lit vezet. Karsitól két mérföldnyire nagy faluba értünk,

mely mint hallottam, gazdag is, s melynek neve Fejza-

bad; átmentünk s az éj egjik felét egy czisterna rom-

jaiban töltöttük el, melyek itt nagy számmal vannak, s

mind AbduUah khán idejébl származnak. Bár min-

V.\MBÍ;UY UT.iZÁ.S.i. 14
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(leniitt bátorsiig-os íi \\(\*% iiK'g- is íigyelnieztettek, liog-y

Karsitúl kezdve AÍ^y;'izzniik , iiiiiitán itt oly tiirkina-

nok is vaunak, kikben nem lehet bizni. Szniiiarainkat a

rom egyik szög'letél)e helyeztük el, s az eló'részben pod-

g-yászainkra lefeküdvén, felváltva éjfélig aludtunk, mikor

is elindultunk, hogy a déli hség eltt érjük el a kit-

zött álloinást. A dél még messze volt, midn a Szeng-

szulak cziszternához érkeztünk. Midó'n ezt távolb()l sát-

rak s legel állatok által körülvéve láttuk, megörültünk;

most már biztosak voltunk , hogy vizet találunk , mi

ell)b kétséges volt, miért is szamarainkat vízkészlettel

terheltiik meg. A cziszterna kupolaalaku magas bolto-

zata, l)ár már 200 évnél idsb, még egészen sértetlen, s

igy néhány fülke is, melyek az utazónak árnyékot nyúj-

tanak. A cziszternát, mely völgy mélyedésben fekszik,

tavaszkor a köröskörül olvadó hó, valamint az esviz

teljesen megtölti. Most a viz csak három lábnyi magas

volt; a Kungrat és Najman törzsekbeli özbegek 200 sá-

tra által vala körülvéve, kiknek egészen meztelen gyer-

mekei az állatokkal együtt lubicskoltak a vizben s j(jizét

kissé elronták. Minthogy innen Kerkiig hat méríVddfít

szoktak számitani, állatainkra nézve e meglehetsen

nagy utat éjjel akartuk megtenni s a napot alvásra

használtuk fel. Nyugalmunk azonban sajnosán megza-

vartatott, mert a nomád leányok csakhamar észrevették

koránjainkat és teve s lótejjel telt nagy fatálakkal siet-

tek el, hogy cserekereskedésre meghivjanak.

A nap nyugta után egy óra múlva elindultunk.

Csöndes, szép éj volt s alig mehettünk négy órán át,

midn mindnyájan az álom által legyzetve pihenésre

leültünk s a kantárral kezünkben elaludtunk. Csaklia-
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jiiar néhány lovas riasztott fel, kik vigyázatlanság-unkat

szemünkre hányták s tovaindulásra intettek; felug-rot-

tnnk s részint gyalog-, részint lovagolva, a mint a nap

fölkelt, megérkeztiink az Oxushoz, melynek innens

partján van a kis váracs, a tnlparton pedig meredek

magaslaton a határvár s körülte Kerki városka.

A két magaslat között folyó Oxns majdnem kétszer

oly széles, mint a Duna Pest s Buda között. A vizro-

ham azonban igen nagy, de ennek daczára több zátony

van, s minthogy kissé lejebb ragadtattnnk, átkelésünk

három egész órán át tartott. Ha az átkelés a legköny-

nyebb, t. i. a nyári hónapokban, midn a folyam a leg-

jobban megáradt, mindig jó félóra telik bele, mert hal-

latlan, hogy valamely vizi járm itt átkelhessen a nél-

kül, hogy a hajósok a vizbe ne menjenek s azt kötélen

ne vontassák a kevésbé mély helyeken át. Szerencsére a

hség nem volt oly nagy , mint Khanka melletti átkelé-

sünkkor, s csak keveset kellett szenvednünk. A hajósok

elég emberségesek voltak s nem fogadtak el tliüik át-

kelési dijt. Alig hogy azonban a túlsó parti-a megér-

keztünk, a kerkii kormányzó derjabegije feltartóztatott

s arról vádolt, hogy megszökött rabszolgák vagyunk,

kik Persiába , eretnek hazájukba akarnak visszatérni , s

arra kényszeritett , hogy minden holminkkal a vár bel-

sejébe menjünk, hogy ott maga a kormányzó által hall-

gattassunk ki. Elgondolhatni meglepetésemet e gyanú

felett. Három collegám , kik arczjellegük s beszédük

által azonnal elárulták eredetüket, nem is értettek ez

alatt s csakhamar szabadon is bocsáták azokat. Ellenem

több kifogás volt, de midn láttam, hogy szamaramat

ervel akarják elvenni, dühbe jöttem, s a tatár-török

14*
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nyelvet «a konstantinápolyi szójárással fölcserélve, ;ita(l-

tani ntlevelemet s erélyesen követeltem, hog-y mntassák

meg- azt a bi-nek (kormányzó) vagy pedig személyesen

bocsássanak hozzá.

Lármámra a vár topcsubasi-ja (a tfizárség parancs-

noka), született persa, ki rabszolga volt, s e helyzetbl

emelkedett fel a parancsnoki tisztségre, a derjabeginek

valamit fülébe sngott. Ez ntán magához vont s elbe-

szélte , hogy Tábriszból, szülvárosából, többször volt

Stambnlban , s a rnmi embereket igen jól ismeri , legyek

nyugodt, velem, valamint holmimmal semmi baj sem

történik; minden idegennek azonban- alá kell magát vet-

nie a vizsgálatnak, mert minden szabaddá lett hazatér

rabszolgának itt a határon két arany vámot kell fizetnie,

és sokan, hogy magnkat átcsempészszék, különféle álöl-

tözködéshez folyamodnak. Ezután nem sokára megjött

a szolga, ki útlevelemet a kormányzónak megmutatá, s

ezzel együtt öt tenget adott át, melyet a bi ajándéko-

zott nekem a nélkül, hogy koldultam volna.

Minthogy Kerki a határvár, s a Heratból vezet

utón ugjmoudva Bokharának kulcsa, részletesebben

akarjuk leirni. A vármüvek, mint emlitém, két részre

vannak osztva. A jobb parti vár igen kicsiny, csak négy

ágyuja van, s béke idején csak néhány r lakja. A tu-

lajdonképeui vár a baloldalon , a magaslaton épült kas-

télyl)ól áll, melyet három fal vesz körül s melyben, mint

hallottam, 12 vas s 6 sárgaréz ágyú van. A falak

földbl épültek, de meglehetsen ersek, különösen a

legalsóbb, mely 5 láb széles és 12 láb magas. A vár

körül van a városka, melynek 150 háza, 3 mecsetje,

kis bazárja s 1 karavanszeraja van, jó fal s mély árok
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is veszi körül. A lakosok özbegek és turkmanok, kik

kevés kereskedést, több földmvelést znek. A város

falának közelében van a liires Kerki iniani sirja, ki

sok exeg'eticiis munkát irt. A Kerki tartomány Csardsuj

vidékétói a Hadzsi Szalili (hibásan Hodsa Szalu-nak ne-

vezett) révig- terjed az Oxns partján, oly messzire, a

meddig- e folyam csatornái folynak. E vidéket az Er-

szari-turkmanok lakják, kik az egyetlenek, kik adót fizet-

nek az emirnek , hogy a többi törzs ellenségeskedése

irányában biztositva legyenek. A bokharai emirnek ez-

eltt az Oxus túlpartján még más birtokai voltak, me-

lyeket a g-yózelmes Doszt Mohammed khán foglalt el

tle, ngy hogy most Csardsuy és Kerki kivételével mi

sem maradt mag neki.

Minthogy nagy sajnálatomra azt hallottam, hogy

Molla Zeman, a Bokharából Heratba men karaván

feje, csak 8 vagy 1 nap múlva érkezik meg ide, taná-

csosnak tartottam ez idt inkább a turkmanok közötti

utazással, mint Kerkiben eltölteni, s Molla Iszhák tár-

saságában Kizilajak és Haszanmenekli törzsökhöz men-

tem; ezek közt néhány molla volt, kik barátaim tár-

saságában Bokharában láttak. Az erszari-turkmanok,

kik csak 200 évvel ezeltt költöztek ide Mangislakból,

s 40 év óta ismerik el Bokhara fensbbségét, a turk-

manok nemzeti jellemébl igen keveset tartottak meg.

Csak félnomádoknak nevezhetk; nagy részük földmi-

veléssel foglalkozik, s a kizárólagos marhatenyésztk

is törzstársaiknak vad jellemét, de az si erényeket is

elveszték. Bokhara ci\ilizáló törekvései elvették tlük

a kardot s derék természetességüket, s a koránt és val-

lási képmutatást adták cserébe. Elfelejthotlenek a jele-
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iietek, melyeket házig-azdám, egy legtekintélyesb turk-

iiian isan házában láttam. Klialfa Nijaz a szentesség-et,

taiuiltság-ot és tekintélyt atyjától örökölte, egy tekkio-je

(klastroiiia) volt, hol bizonyos társaság'ot alakitottak,

mint Bokharában. Ehhez még- izn-et (eng-edólyt) nyert

Mekkából a szent költemények (kaszide serif) felolva-

sására, s ha olvasott, vizzel telt csészét szokott mag-a

elé tétetni, melybe minden költemény befejeztekor belé-

köpött. A szavak szentség-étöl áthatott nyál azután mint

csodás g-3'óg'yszer adatott el a legtöbbet ig-érnek. Az

erszarik csak egy tulajdont tartottak meg- a turkmanoktól

csoukitatlanul, a vendégszeretetet, melyben minden ide-

gen részesittetik, maradjon az ott egy napig vagy egy

évig, mert a tadsikok kivételével egész Turkesztanban e

közmondást: „Hóte et poisson, en trois jours poison" még

nem ismerik. Házigazdámmal az ova-jától két nnpnyi,

Kerkib(31 négy vagy öt napnyi járásra, s a régi Belkh-tl

csak öt órányi távolra lev Mezari Serifhez (a nemes

sir) is tettem kirándulást. Minthogy azt állítják, hogy

ez Alinak sh'ja, egész Tm'kesztanban fontos búcsújáró

helynek tartják. A csodás sirt, Sahi Merdan Ali-ban

(a hsök királya, t. i. Ali), mint Mezart szintén szokták

nevezni, a történet feljegyzése szerint Szandsar szultán

(1150) idejében találták meg. Minthogy Belkh köröskö-

rül romokkal van elborítva, melyek a div-ek (ördögök)

idejél)ul még kincseket tartalmaznának, a nevezett szul-

tán itt ásatásokat tétetett, s ez alkalomkor fehér kú'ból

készült táblát találtak, mel}Te ez volt irva : „Ez Alinak,

Ebutalib íiának, a nagy lius és a próféta társának sirja."

E körülmény ránk nézve csak annyi érdekkel bir, mert

belle kimutathatjuk, hogy a régi Belkh romjai (melyet a
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keletiek Ümm-ül-biladuak a Víírosok anyjának neveznek),

öt órányira terjedtek, ^la csak néhány íoldhaloin iiintat ja

a helyet, hol a régi Baktra állt, s az ujabb runiokltúl

csak egy félig összedlt mecset méltó az említésre,

melyet Szaudsar szultán, szeldsuk fejedelem épittetett.

Belkh ugyanis a középkor kezdetén az iszlami civilizatio

fhelye volt, s akkor Kul)bet-ül-Iszlam, az iszlám kupolá-

jának neveztetett. Feltn, hogy itt ugyan oly nagyságú

és minség téglákat találtam, mint a jomutok közötti

romokban, de egyet sem fedezhettem fel ék-irattal. Az

ásatásokat kétségkinil nagy siker követné, de ezek csak

akkor lennének lehetségesek, ha valaki 2—3000 em'ó-

pai szurony ajánló levelével lenne ellátva.

A mai Belkhnek, mely Turkesztán afghan tarto-

mányának fhelyéül tekintetik, s hol a szerdár helyrsé-

gével együtt tartózkodik, csak télen van lakosa, mint-

hogy már tavaszkor a legszegényebb is a magasabban

fekv Mezárra vonul, hol a hség nem oly nyomasztó s a

leveg nem oly rósz, mint a régi Baktra romjai között.

Mig ez a veszélyes skorpiók sokaságáról hírhedett el, az

elbbeninek a csodás 2)iros rózsákról (Gli szurkh) van

jelentékeny hire. E virágok Alinak állítólagos sirján
*

nnek s valóban szinre s illatra nézve a legszebbek, me-

lyeket A'alaha láttam. A babona, mely különben az átül-

tetés kísérletét már elre meghiusitá, azt beszéli, hogy

e virágok más földben, st magában Mezarban is nem

tenyésznének.

Hosszas várakozás után végre értesítve lettünk a

herati karaván megérkeztérl. Kerkibe siettem azon hit-

* Ali tulaj donképeni síremléke Nedzsef-beu van.
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licii, ho2:y az utazást folytathatom, midn a hazatér

rabszolg-ák által fizetend vám felett keletkezett viszály-

kodás az elutazást ismét ellialasztá. Molla Zeman ka-

ravánjában ug-yan is körülbell 40 szabaddá lett rab-

szolga volt, részint Heratból, részint Persiából, kik

védelme alatt, melyet a szegényeknek drágán kellett

megfizetni, indultak haza, mert ha magányosan mennek,

azon veszélynek vannak kitéve, hogy az utón ismét elfo-

ü'atnak, s másodszor adatnak el. Bár Zeman az összes

határhivatalnokokat jól ismerte, még is, valahányszor

csak átkelt, mindig baja volt és pedig nem annyira a

dij, mely itt meg van állapitva, mint a rabszolgák száma

miatt, melyet mindig meg akart kisebbiteni, a hatósá-

gok pedig nagyobbra tenni. A kit nem ismernek, mint

rabszolgát fogják meg, s minthogy ez ellen mindenki

védelmezni akarja magát, a lármának, veszekedésnek

nincsen hossza vége. Végül még is mindent a kervan-

basi tetszésére kell bizni, ki 100— 150 utas közül, kik

alája vannak rendelve, csak azokat nevezi meg szabaddá

lett rabszolgáknak, kik arczvonásuk, beszedk vagy más

ismertet jelek foljián félreismerhetlenek. Általában a

csavargók s oly utazók, kiknek nincs határzott czéljuk,

a legtöbbször gyanusittatnak , s minthogy ezek legin-

kább hadzsiknak szokták magukat nevezni, Molla Ze-

mannak az a politikája, hogy Bokharában , a mennyire

csak lehetséges, minél több hadzsit hoz össze, s ezeknek

soraiba aztán rabszolgáit mint álhadzsikat rejti el.

Egész napig tartott, mig az árucsomagok, emberek,

tevék, lovak és szamarak megvizsgálva lettek; végre útra

indultunk egy vámhivatalnok kíséretében, ki szigorún

ellenrködött, hogy valljon valamely mellékton nem
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csatlakoznak-e más utazók a karav^ánhoz. Csak licluu

már túl voltunk a lakott részen, mely egyszersmind Bo-

kharának is határa, tért vissza a hivatalnok, s mi utun-

kat a sivatagon át folytattuk, melyen keresztül az And-

khuj khánságot két nap alatt voltunk elérendk.

Mig* a csöndes éjjelen, jól megTakott csacsim vir-

gonczan tova poroszkált, elször villant át agyamon az

örvendetes gondolat, hogy a bokharai khánság már hátam

mögött van s most \isszatéröben vagyok a kedves nyugat

felé. Elgondoltam, hogy utazási tapasztalatom ugyan

nincs sok, de visszahozom a legdrágábbat,— életemet; és

szivemet alig csillapithatám le azon örömérzés alatt, hogy

talán további utamon is a szerencse által kisértetvén, el-

érem Persiát, legforróbb vágyaim Mekkáját. Karavánunk,

mely 400 teve, néhány ló és szamárból állt, hosszú lán-

czolatot alkotott, s miután egész éjjel derekasan halad-

tunk, késó reggel Zejd állomásra érkeztünk, melynek

néhány kútja van rósz vizzel, s mely Kerkitól hat mért-

földnyire fekszik. Mint mindjárt az els állomásnál ész-

revettem, a karavánban kivülem még sok más egjén volt,

kik vágyva tekintettek Közép-Ázsia legdélibb határára.

Ezek a szabaddá lett rabszolgák valának, kikkel mi had-

zsik egjlitt csoportosodtuuk, s kik között a legszomorúbb

viszonyokat fedeztem fel. Mellettem egy az öregség alatt

meghajlott apa volt, ki fiát, egy 30 éves férfiút Bokhará-

ból váltotta ki, hogy honn hátrahagyott menyének a fér-

jet, unokáinak az atyát visszaadja. Az ár 50 arany volt,

oly összeg, mely a szegény öreget koldusbotra juttatá, de

igy szólt: „Inkább elszenvedem a szegénységet, mintliogy

fiamat lánczok között lássam." Hazája Khaf volt Persiá-

ban. Nem messze tlünk egy más egyén feküdt ugyan e
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városból, egy még erteljes, de ;i báiKitbaii megszült fér-

liií. kitol a tiirkmanok néhány évvel ezelú'tt elrabolták

nejét, nvérét és hat gyermekét. A szegénynek egész

évig kellett Khivában és Bokharában ntaznia, hogy a

rabszolgaságban sínyld családját megtalálhassa. Hosz-

szn keresés után megtudta, hogy neje, nvére s két leg-

ifjal)b gyermeke a rabság súlya alatt elveszett, a fen-

maradt négy gyermek közül csak kettt válthatott ki,

mert a másik kettért, kik csinosan felntt leányok vol-

tak, igen magas váltság-díjt követeltek. Ott ült egy fia-

tal herati, ki ötven éves anyját válta ki. A n csak két

évvel ezeltt, midn Heratból Gurian-ba férje s legidsb

fia kíséretében ment, lett megtámadva s miután a férfia-

kat, kik védelmezték, a turkmanok lándzsái és kardjai

alatt látta elhullani, véghetlen szenvedések után Bok-

harában tiz aranyon adatott el. Most ketts árt kellett

fizetni, mert a vevlien felismerték fiát, s a gyermeki ér-

zelmeket uzsorás módra kizsákmányolták. Még egy sze-

rencsétlent kell fölemlítenem Tebbeszböl, ki nyolcz év

eltt jutott rabságl}a, s két év eltt atyja által váltatott

ki. Apa és fiú hazatérben, szülvárosuktól csak három

órán}i távolban támadtattak meg a turkmanok által,

visszakisértettek Bokharába s eladattak. Most mindket-

ten ismét megszabadultak s hazájukba tértek vissza.

De minek fessem tovább e sötét képeket? Sajnos,

hogy ezek csak egyes vázlatok ama fájdalomtelt csapá-

sokból, melyek ama vidékeket, különösen azonban Persia

észak-keleti részét, évszázadok óta pusztítják. Ugy tart-

ják, hogy a tekketurkmanok közül jelenleg 15,000 lo-

vasnál töljb éjjel-nappal rablómerényleteken töri fejét, s

könnyen elképzelhetjük, hogy e zsákmányszomjas rablók
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mily sok házat és falut, mily sok családi boldog'ság-ot

rombolnak szét.

Zejdbó'l délfelé iiuliütinik el. Az egész vidék sivár,

sik sivatag, melyen csak itt-ott terem a kórónak egy

neme, a tevék kedvencz takarmánya. Meglep, hogy ez

állatok mint szakaszthatják le nyelveikkel és nyelhetik

le a növényt, mely a legdurvább kezet is megsebezhetné.

Folytonosan délnjiigati irányiban haladtunk s a táA'olban

néhány lovast mutattak a karaturkmanok törzsébl, kik

rablásra leselkedtek s megtámadták volna karakánun-

kat, ha oly számosan nem vagyunk. Este felé leteleped-

tünk. A kalandorok kétféle irányban, hozzánk egész

közel vágtattak el, de miután néhány lövést küldöttek

utánuk, nem kisértették meg másodszor. Najinyugvás

után egy órával útnak indultunk s egész éjen át nagy

viü-vázatossáii-ii-al haladván, a lei-'közelebbi reggel And-

khuj város romjai közé érkezénk.

A karaván az egykori város végén a khán csihar-

bagjához közel telepedett le, az összes utazókkal, kik

a lakók elhirhedt rablási vágya miatt a kervanl)asi vé-

delme alól nem mertek eltávozni. Mint hallottuk, itt

néhány napi tartózkodás volt elhatározA'a, mert a vám

miatti tárgyalások, melyeket a khán vagy els vezire

személyesen vezettek, rendszerint hosszura njitak. A
khán, szokás szerint, kezdetben rendkivüli nagy dijt kö-

vetel az emberek, (az az rabszolgák), állatok és árukért;

de minthogy alkudni lehet vele, a dijak leszállítása egyes

egyedül a kervanbasi ideje és ügyességétl függ. Hogy

ez unalmas üzletnél ne legyek jelen, a többi hadzsival

a városba mentem. Itt egy régi medresze hs árnyéká-

I)an akartam pihenni, s a bazáron áruimat árulni, hogy
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azoknak eladásából a napi élelmet fedezzem s egy kevés

piMizt is szerezzek. A romokban sokáii,^ kalandoztam,

mig- a khán lakása közelében, eg-y mecset udvará])an

helyezkedhettem el. A bazár csak néhány boltból állt,

hol kenyeret, s két vagy három raktárból, hol kis

mennyiség vásznat s kész ruhákat árultak. Jelenlé-

tünk a piaczot némileg megélénkité, nk és gyermekek

reggeltl estig állták körül kirakott áruinkat, de még

sem volt keletük, mert pénz helyett gyümölcsöt s ke-

nyeret hoztak s oly országban, hol 50 dinnyét adnak

egy tenge-ért, a nyers termény-cserébe nem bocsátkoz-

hattunk. A dinnyék koránsem oly jók, mint az Oxus

partján termk; de feltn, hogy e sivatag alakú vidé-

ken, melyet a Majmenebú'l ide folyó kis sós patak csak

kevéssé öntöz, a gyümölcs, gabna és rizs nagy mennyi-

ségben terem. ííyáron e patak vizét, mel}Tiek rósz izét

a lakosok már megszokták, az idegen alig ihatja, s bár

nem oly ártalmas, mint a l)okharai, mint mondják, mégis

sok rósz követkézménjTiyel jár. Az éghajlatnak is rósz

hire van, s egj persa vers joggal mondja : „Andkhujnak

keser sós vize, ég homokja, mérges legye, st skorpiója

is van; ne dicsérd, mert ez a valódi pokol képe." Mind

e hátrány daczára Andkhuj 30 évvel ezeltt még igen

virágzó volt s 50000 lakost számlált volna, kik a finom

fekete, nálunk asztrakánnak nevezett báránybrrel Per-

siába nevezetes kereskedést ztek, s Bokharával, hol e

czikk els minségben található fel, nagyban versenj^eztek.

Andkhuj tevéi is a legkeresettebbek egész Turkesz-

tanban, különösen azoknak egy faja, mely ner-nek ne-

veztetik, s a nyak és mellr/il lefgg gazdag szr, karcsú

termet és ritka er által tnik ki. Most ez állatok már
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ritkán találhatók, mert maguk a benszülöttek is részint

kivándoroltak, részint elvesztek.

MoUa Iszháknak egy fijldije lévén itt, ki egyike

volt a legtekintélyesebb imámoknak, s minket többször

meghitt magához, alkalmam nyilt az itt lakó papi nota-

bilitásokkal megismerkedni, és meglepetve láttam azon

nagy rendetlenséget, mely itt úgy az igazságszolgál-

tatási mint vallási ügyekben lu-alkodott. A kazi kelan

(fubiró), ki Bokhara és Khivában nag}' tekintélyben állt,

itt a gúny tárgya; kiki azt teszi, amit maga eszével

helyesnek talál, s ajándékkal a legégbekiáltóbb bnt
is jóvá lehet tenni. A lakosok ennélfogva Bokharát,

mint az igazságosság, jámborság s földi nagyság pél-

dányképét emlegetik, és boldogoknak éreznék magukat,

ha az emir ket kormánya alá venné. Egy öreg özbeg

megjegyzé, hogy még a frengik (angolok) is, isten bo-

csássa meg bneiket, jobbak a mostani müszülman kor-

máujTiál. Hozzá tévé, miszerint emlékszik még egy hekim

hasira (Moorcroft?), ki atyjának házában halt meg, még

Hajder emir korában; ügyes varázsló és jó orvos volt,

s csak rajtaállt, hogy gazdaggá legyen, és mégis min-

denki, még az asszonyok iránt is szerény s leereszked

volt. Többektl kérdezsködtem ez utazó haláláról, min-

denki azt mondta, hogy lázban halt meg, a mi valószí-

nbb is a megmérgeztetésról szóló elbeszélésnél.

Andkhujnak jelenleg vagy 2000 háza van, melyek

a várost teszik, s mintegy 3000 sátra, melyek vidékén,

s a sivatag szélén és oázain vannak elszórva. Lakóinak

számát 1 5000-re teszik, nagyobbrészt alieli tm-kmanok,

özbegekkel és kevés tadsikokkal vegyest. Andkhuj annak

eltte úgy, mint Khulum, Kunduz és Belkh, önálló khún-
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sá.ü'ot kápezett; de minthogy a horati fúton fokszik, az

enilitotteknél jobban volt a bokliarai ós afi;'lianisztani

kliánok meg-támadásainak kitéve. ] 840-ig, azt mondják,

meglelietó'sen virágzó áll;i]iotl)an volt. Bokhara fönralma

alatt állt, és az Oxus felé diadalmasan elónyomnló Jar

Mohammed khánt kellett fentartóztatnia. Ez négy hó-

napig ostromlá a várost, s végre rohammal bevévén azt,

kiraboltatá és romba dönté ; a lakosok nagy része pedig,

mely már nem menekülhetett, az irgalmatlan afghanok

íegyA^ere alatt hullt el. A mostani fejedelem, (lazán fer

khán, hogy a végveszélyt kikerülje, az afghanok kezébe

adta magát, a mi egyrészt Bokharát, másrészt a szom-

széd Majmenét tette elkeseredett ellenségeivé; és mialatt

mi Audkhujban voltunk, a belkhi szerdarral személyesen

kellett részt vennie egy ütközetben e város ellen, mely-

ben a kis Majmene mindkettjöket megverte.

Karavánunkban ezalatt furcsa dolgok történtek. A
vezir, a khán távolléte alatt megakarván gazdagodni a

szerfeletti vámokból, már összeveszett a kervanbasival.

A szóvita csakhamar vad verekedéssé fajult, s miután a

lakosok a karavánnak fogták pártját, mindkét fél komo-

lyan fegyverkezni kezdett s a legvégsre is kész volt.

íSzerencsére a jó indulatú, szelidlelkü khán visszatért

hadjáratából, eligazította a vitás ügyet, leszállítván a

vezir túlságos taksáit, s azon figyelmeztetéssel bocsátott

el minket, hogy vigyázzunk az úton, mert a turkinanok,

felhasználva a politikai zavargásokat , nagyobb csapa-

tokljan folyvást bekalandozzák az utakat. Ettl azon-

ban nem féltünk, mert karavánunk Andkhujban kétszeres

számra növekedvén, nem volt okunk a rablók megtáma-

dásaitól tartanunk.
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Még az nap délután felkerekedénk, és az Andkhuj-

tól egy órányira fekv s g-yülheljlil kitzött Jeketut-nál

ütöttünk táliort. Innen éjjel folytattuk utunkat, s els

állomást a Majiaene-böl folyó patak partján tartottunk,

melynek medre némely helyen igen mély, partjai pedig-

fákkal srn be vannak nve. Andkliujtól Majmenéig- 12

uK'rtíbldnyiuek mondják az utat, melyet a tevék két nap

alatt tesznek meg. Ez állomásig négy mértföldet men-

tünk volt, s a hátralév nyolczat könnyen megtehettük

volna, ha a második állomást, Khajrabadot nem kellett

volna titokl)an megkerülni, s reggelig Majiuene határát

elérni. Khajrabad ugyanis ekkor afghan kt'zben volt, s

a kervanbasi méltán óvakodott azt megközeliteni, mert

az afghanok rablásszer vámszedéseitl még béke idején

is van mit félni. Könnyen képzelhet, mint bánt volna

most ezen város katonai parancsnoksága a karavánnal,

ha ez kezei közé kerül. Néhány khajrabadi, kik a kara-

vánban voltak, s szíiló'városukhoz közel, attól el akartak

válni, kényszerittettek az utat velünk együtt folytatni,

mert féltünk, hogy elárultatunk, s felfedeztetés esetében

az afghanok az egész karavánt kifosztották A'olna, Bár

a szegény tevék nagyon meg voltak terhelve, mégis déli

tizenkét órától fogva másnap reggeli nyolczig szakadat-

lanul mentünk; a túlságosan elfáradt állatok útközben

elhagyattak, s nagy volt az öröm, midn másnap reggel

szerencsésen elértük a majmenei khánságot. Ez állomás-

nak különben az emberkéz által készített akadályokon

kivül még más nehézségei is voltak, mert mint egy ki-

lencz mértföldnyire Andkhujtól a vidék mind domborubbá,

s Majmenehez közeledve mind bérczesebbé lesz. Ezenki-

vül még a veszélyes Batkak nev ingoványos térség eiiy
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rószén kellett áthatolnunk, iiKyen a forró idjárás da-

czára is nióly volt az iszap, s ebben tevéink és szama-

raink sokat szenvedtek. Nekem ers állatom volt, de

apró lábai nagyon gyakran besüppedvén, végre megunta

a sok felkelést, és csak nagy lárma, kérés és huzavona

után sikerült Bálám e lovát puha fekhelyébl ismét já-

rásra birni.

Egy kis, Akkale nev váracs mellett ütöttünk tá-

bort, mely négy órányira fekszik Majmenétl. A kervan-

basi, hogy megköszönje istennek a szerencsés megme-

nekvést, két birkát ajándékozott a hadzsiknak. Én mint

senior, felszóllittattam az ajándék elosztására; egész nap

pecsenyéztünk kenyerezés helyett, és este közös ervel

egy telkin-t énekeltünk el, melyet egy zikr-rel kisértet-

tem; azaz teli torokkal kétezerszer kiáltottuk : ja hu!

ja hakk! Innen jelentetett meg érkezésünk Majmenébe,

estve felé egy vámtiszt, egy udvarias özbeg jött min-

dent felirni. Még éjjel megindultunk, s másnap reggel

Majmenébe érkeztünk.
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XIII. FEJEZET.

MAJMESE. POLITIKAI ÁLLASA ES FOÍITOSSAGA. AZ URALKOPU FEJE-

DELEM. FÉLTÉKENYSÉG BOKHARA ÉS KABCL KÖZT. DOSZT MOHAMMED

KHÁN. ISAN EJTB ÉS MOLLA KHALMIRAD. MAJMENE VÁR ÉS KIIÁN-

SÁG. MEGSZÖKÖTT OROSZ FEGYEXCZEK. MURGAB FOLYÓ ÉS BÁLA

MFRGAB. DSEMSIDIEK S AFGHAXOK. TÚLSÁGOS VÁM. KALE NO.

HESZARE. ADÓK ÉS RÓSZ IGAZGATÁS AFGHANIÁBAN.

Wild icarrlors of the Turqnoise hil/s, and iose

W/io dicell heyond the everlaslincj snoics

Of Hindoo Kosh, in stormy freedom bred.

Their fórt (he rock, their camp the torrent's bed.

Moore. Veiled Prophet.

Mieltt Majmenébe bevonulnánk, e "vidék politikai \i-

szonyaival akarom az olvasót ineg-ismertetni, mert neve-

zett város e tekintetben fontos szerepet játszik, s némi

elleges megjegyzéseket elkerülhetlenekké tesz. Az Oxu-

son innen Hindukusig és Heratig elterjed ndék örök

idk óta fol}i:onos háborúskodások s viszályok szinhelye

volt; részint a rajta fekv apró rabló államok részérl,

melyek közöl csak Knndiizt, Klnüumot, Belkliet, Akcsét,

Szerepit, Siborgant, Andkhujt és Majmenét emlitem,

részint a szomszédos bokharai és kabuli emirek részérl,

kik, hódítási terveik elsegéllése végett vagy a viszálko-

dást szították azok közt, vagy bele avatkozva ügyeikbe,

egy vagy más várost magukhoz ragadtak, függ állásba

VÁMBKRY UTAZÁSA. 1,5 ^



226 KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. XI 11. Fi:,).

Ii.>zt;ik, í's czóljaikra fölhasználtak. E kát fejedelem íu-

vetélytárs volt o vidiíkeii. E század kezdetéiig, csekály

kivételekkel Bokharáiiak befolyása volt túlnyomói)!), de

az njal)l) idó1)en a durani, szadduzi és barekzi afg-lian

t()rzsok által kiszorittatott, és Doszt Mohammed kliánnak

részint erszak, részint csel által sikerült mindezen apró

államokat, Bedakhsan és Majmene kivételével hatalma

;il;i hajtani. alakitá a Turkesztán tartományt s tette

Bolkhet ennek fvárosává, mely egy szerdarnak, ki mellé

10,000 ember, részben palían (rendes sereg-), részben

benszülött katonaság és három üteg tábori ágyú ada-

tott, lett székhelyévé. A hegyes Bedakhsan birtokáért az

erélyes Doszt Mohammed khán nem igen fáradozott; a

bonszülött fejedelem húl)érosének nyilvánitá magát, s az

afghan pillanatra ki volt elégitve. Másként állt a do-

log Majménével, mely Bokharának fele útján fekszik, s

ngy Jar Mohammed khán, mint Doszt Mohammed khán

által sikertelenül ostromoltatott. lS62-beu, midn az

öreg barekzi fejedelem utolszor nyúlt fegyverhez a htlen

Herat ellen, egész Közép-Ázsia remegett; de Majmene

ekkor is ellenállt, özbeg lakosainak vitézsége közmondá-

sossá vált, s képzelhet a város büszkesége, midn Doszt

Mohanuned khán halála után avval állhatott el, hogy

volt az eg-yetlen, ki nem hódolt az afghan hatalomnak.

Doszt Mohammed khán halála, Közép-Ázsia tör-

ténelmének egyik legfontosabb eseménye, rögtön nagy

változások és politikai zavargások jövjeül tekintetett.

Abokharai emir els akarta az alkalmat felhasználni, ál-

talánosan ismert fösvénysége daczára 10,000 tilhit kül-

dött segélyül a kis Majmenének, s elvégeztetett, hogy

az emir átkelvén az Oxuson, egyesült ervel fogják a kö-
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zös ellenséget, az a%liaüokat megtámadni. De Majmene

mostani uralkodója, egy 22 éves tüzes fiatal eml)er, ki

nem gyzvén szövetségesét bevárai, egymaga megkezdte

a háborút, és néhány kis helyet elfoglalván az afghá-

noktól, palotája kapujára 300 hosszuhajú fejet tíízött ki.

A városban tartózkodásunk alatt épen uj, nagy háborúra

történtek elkészületek.

Karavánunk itt is a városon kivül táborozván, egy

bizonyos Isan Ejubnak tekkiéjében szálltam meg, ki-

hez hadzsi Szalihtól ajánlólevelet kaptam. Minden áron

iparkodtam ez ember jó indulatát megnyerni, mert na-

gyon féltem, hogy Ma jménében olyan emberrel találkoz-

hatom, ki által felfedeztethetem, s igy a legnagyobb ve-

szélynek lehetek kitéve. Ugyanis Konstantinápolyban

egy bizonyos Molla Khalmuraddal ismerkedem meg, ki

majmenei születésnek adta ki magát, s a dsagataj tö-

rök nyelvben négy hónapig tauitóm volt. E furfangos

molla már a Bosporus partján kinézte bellem, hogy

nem vagyok az a Resid efendi, kinek tartattam. Tud-

ván szándékomat, hogy Bokharába akarok utazni, cicero-

némnak aiánlkozott, és azt monda, hogy az angol Molla

Juszufot (Dr. Wolf) is szolgálta ezen útjában. Én
kétségben hagytam szándékaim felett, mire Mekkába

ment, s miután azt monda, hogy onnan Bombayn és Ka-

racsin keresztül hazájába szándékozik, már Bokharában

féltem a vele való találkozástól, mert meg valék gy-
zdve, hogy daczára jóságomnak, melylyel elhahnozám,

mégis a legcsekélyebb összegért képes lesz elárulni. Az

afghan hadjárat által Majmene és Bokhara közt a köz-

lekedés meglévén szakadva, elég szerencsés valék A-ele

itt nem találkozni. Maj ménében alig hittem t kikerül-
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lidiii, s liogy tíiiiuidását iii(',^'('ló'zzüiii, azúltíil kellett szi-

lárd állást fog-laliioiii, hog-y az általánosan tisztelt Isan

Ejub bizalmát s barátságát ineg-nyerni iparkodjam. Há-

rom napi tartózkodás ntán e városban jobbnak találtam,

lia magam kezdem meg a dolgot, és kérdezsködtem

utána. „Hogyan, monda az Isan csodálkozva, ismer-

ted Khalmuradot ? (Béke neki és hosszú élet nekünk!)

Ö szerencsés A^olt Mekkában halhatni meg, s kebelbará-

tom lévén, házamba Anettem gyermekeit, s e kis íiú —
tévé hozzá egy gyermekre mutatva, — az fia." Egy

egész zsinór üvegklárist adtam a gyermeknek, három

fatihát mondtam el az elhunyt lelki üdveért, * és indo-

kolt félelmem igy véget ért.

Szabadabban kezdek tehát mozogni, s egy utcza

sarkán nemsokára felállitám bódémat; mely azonban, mi-

után nagy sajnálkozásomra mitsem vásárolhattam hozzá,

nagyon kicsiny kezdett lenni. „Hadzsi Eesid, monda

társaim egyike, késeid, tid s üvegklárisaid felét már

megetted, a másik felét s a szamaradat is rövid idó alatt

megeszed, mi lesz aztán belled?" Igaza volt, de mit te-

hettem? Jövm, különösen a közeled tél aggasztott,

mert messze voltam még a persa határtól, s minden

kísérletem, erszényem megtöltésére, sikeretlen maradt.

Különben csakhamar megvigasztalt azon tapasztalás,

hogy az özbeg sohasem ereszt el ajtajától egy dervist,

hadzsit vagy koldust üi'esen; kenyeret, gyümölcsöt, st

* Teheránba érkeztemkor Iszmael efendi barátom, akkori meg-
bizottja a portának a persa udvarnál, beszélte, hogy érkezésem eltt

egy hónappal egy majmenei molla ment itt keresztül, kinek személy-

leirása egészen megegyezett holtnak hitt mollánimal. s ki a követség-

nél emlegetett is engem, mint volt tanítványát. Khalmurad tehát nem
halt meg, és szerencsés sorsomnak köszönhetem, hogv nem találkoztunk.
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imitt-aiuott eg'y-eg:y dara]) ruhát is reinélhettein, s ez

untig elég- volt utaui folytatására. Hogy szenvednem,

még pedig igen sokat kellett szenvednem, azt elképzel-

heti az olvasó, de a megszokás, s az Európába visszaté-

rés édes reménye nagyot könnptett terhemen. Édesen

aludtam szabad ég alatt a puszta földön, s túlboldognak

érzem magamat, hogy a felfedeztetéstól és kinos halál-

tól való folytonos félelmen végre túladhattam, mert már

senki sem kétkedett hadzsi voltomban.

A majmenei khánság, a mennyiben lakva van, 18

mértföld széles s 20 mértföldnyi hosszú; s a fvároson

kivül 10 falu és helységbi áll, melyek közöl Kajszar,

Kaíu'kale, Alvar és Khodsakendu említésre méltók.

Az állandó lakosok és nomádokra oszló népséget

100,000 fóré teszik, nemzetiségöki-e legnagyobb részt

özbegek a Min, Acsmajli és Daz törz.sekból; 6—8000

jól fegyverzett lovast állithatnak sikra, s a mint már

mondám, általánosan ismeretesek vitézségökró']. Maj-

meue mostani m^alkodóját Hüszejn kháuuak hívják, fia

Hükumet khánnak, kit saját testvére, a mostani fejede-

lemnek még életben levó nagybátj-ja a vár faláról lelö-

ketett, hogy — a mint monda — derék fiának kezébe

jussanak az ország dolgai. De ez még kormányképtelen

levén, e gazság oka könnyen elgondolható ; Mirza Jakub

— ez neve a szeretetreméltó nagybátyának, — ugyan

csak mint vezér szerepel, de kiki tudja, hogy ö uralkodik

Hüszejn khán nevében.

Majmenóben különben jobban szerették a fiatal

uralkodót nagybátyjánál. Míg nálunk is kellemes kül-

sej férfinak mondanák, az özbegek szemében tehát va-

lódi Adonis. Dicsérik jó szivét, s elfeledik azon kegyet-
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len törvényt, moly szerint a Iduni testi vng-y pénzbeli

büntetések helyett bármely alattvalóját Bokliarába küld-

heti a rabszolg-avásárra. A niajnienei khánok havonkint

küldenek egy csapat ily szerencsétlent Bokharába, s ez

régi szokás levén, senkinek sem tnik fel.

Majmene városa hegyek közt fekszik, s csak egy

negyedórányiról látható. Piszkos és rossznl épült, 1 500

agyagknnyhóból áll, van egy téglából épült bazárja, mely

már enyészetnek indul, három agyagból épült mecsetje

s két téglából rakott medreszéje. Lakosai özbegek, s

ezeken kivül tadsikok, heratiak, s mintegy ötven zsidó

család, néhány hindu és afghan, kik mind egyenl sza-

badságot élveznek, s vallási vagy nemzetiségi tekinte-

tekbl nem nyugtalanittatnak. A mi Majmenét mint vá-

rat illeti : sem az egyszer város falak és árkokban, sem

a város nyugati részén lév váracsban, nem találtam

meg azon óriási ersséget, mely Doszt Mohammed khán

angol módra fegyelmezett afghan tüzérségének ellent-

állhasson. A földl)öl rakott városfalak tizenkét lábnyi

magasak, s öt láb szélesek, az árok sem mély, sem igen

széles, a váracs ugyan egy magányosan fekv dombon

elég magasan s meredeken áll, de közelében magasabb

hegyek vaunak, melyekrl egy üteggel pár óra alatt az

egészet össze lehet lövöldözni. Valószín tehát, hogy

Majmene hires ereje nem falai s árkaiban, hanem inkább

védi vitézségében rejlik. Majmene özbegjeiben els pil-

lanatra felismerj i'ik a merész s rettenthetlen lovast, kivel

csak a sehri-szebzi özbeg versenyezhet. E kis khánság

határozottan harczias jelleme, mely még ehhez a Murgab

folyónál lév hegyszorost is birja, az afghanoknak vagy

bármelv más hóditónak, kik délrl n vonalinak az Oxus
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felé, mindig sok dolg-ot fog- adni. Kerki eró'ditvényei

kevés elleutállást nyújtanak; s a ki Bokliarát akarja

meg-nverni, elél)b Majnienét kell elpusztítania, vag-y ba-

rátság'át niag'ának biztosítania.

Itt már nem várni nehézség-ék, hanem mag-án érde-

kek tárták vissza a kervanbasit s karavánunk els ke-

reskedit. Leg-alább két vagy három lóvásárt akartak

bevánii, mert itt olcsón szép lovakat lehet venni, me-

lyek a vidék özbegjei s turkmanjai által vásárra hozat-

nak s nagyrészt Heratba, Kandaharba, Kabulba, st
gyakran még Indiába is kivitetnek. Olyan lovakat, mi-

lyeneket Persiában 30— -10 aranyon láttam eladatni, itt

100— 160 tengén lehet kapni; st még Bokhara, Kliiva

vagy Karsiban sem láttam ilyen szép és olcsó lovakat.

De e vásáron nemcsak lovakban van nagy választék, ha-

nem termények és belföldi iparkészitméryckben is, mint

sznyegek s más részint pamut, részint teveszr szöve-

tekben, melyeket a turkman és dsemsid nk készítenek.

Jelentékeny a kismis (szárított szöU), ánis és pistaczia

kivitel Persiába s Bagdadba, mely czikkek mázsája

aO-40 tengén kél el.

Nyokznapi itt múlatás után kimentem a városon

kivül idz karavánhoz, hirt venni utunk folytatásáról.

Itt nagy csudálkozva haliam, hogy már egész nap engem

keresnek, hogy négy, a khán nagybátyjának parancsára

elfogott rumit szabadítsak ki, mert a biró Ítélete sze-

rint csak azáltal tisztulnak meg azon gyanú alól. mintha

megszökött rabszolgák volnának, ha egy hiteles tanú bi-

zonyítja, hogy csakugyan oszmán eredetek. De mieltt

a khánhoz mennék, bemutatom az olvasónak fíjldíeimet.

mert karavánunk e felette érdekes személyeit majd elfc-
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ledéin. Ez emberek orosz feí^^yenczek voltak, kik Szibériá-

ból, a tobolszki kerületbi, hol iiyolcz év óta nehéz szám-

zetésben éltek, a nag-y kirgisz sivatag-on át Bokharába

szöktek, s innen Heraton, Meséden s Teheránon keresz-

tül Gümrübe akartak Aisszatérni. Szökésök s egyéb ka-

landjaik története igen hosszú, azért csak néhány dolgot

mondok el belle rö\iden.

Az ntolsó török-orosz háborúban egy razzia alkal-

mával (csapao), melyet hivatalból, vagy a mi valószí-

nbb, saját rovásukra kezdtek, egy czirkáló orosz csapat

kezébe kerültek, s ily módon Szibériába vitettek. Itt nap-

pal fát kellé vágniok a tobolszki erdkben, éjjel börtönbe

zárattak, melyben kenyeret s levest, és csak ritkán húst

is kaptak. Évekig tartott, mig az ket az erdben ó'rzó

katonáktól oroszul megtanultak. A beszélgetés bizalmat

szült, nemsokára megkínálták egymást a vodkipalaczk-

kal, és múlt tavaszon, mikor egyszer a két órt álló

katona kissé mélyebben nézett a kancsó fenekére, a

fegyenczek tévedésbl a tölgj-fák helyett reiket vágták

le, fejszéiket felcserélték ezek fegyvereivel, és hosszas,

veszélyes bolyongás után, mialatt fbl s gyökerekbl

éltek, végre néhány kirgisz sátorra akadtak. Itt biztos-

ságban voltak, mert a nomádok jó cselekedetnek tartják

az ily szökevényeknek luenhelyet adni. A kirgisz siva-

tagról Taskenden át Bokharába jöttek, hol az emirtöl

egy kis útravalót kaptak; útközben ugyan többször gya-

núba fogattak, mintha szökött rabszolgák volnának, de

komoly veszély csak Majmenében érte ket.

Útitársaim s a kervanbasi nógatására Isan Ejub

kíséretében még az nap elmentem a várba. A khán he-

lyett nagybátyja fogadott, ki nyilatkozatomat illetékes-
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uek tartván , a iiég-y szökevényt szabadon bocsátá. A

nieg-menekültek könnyes szemmel mondtak köszönetet, s

az egész karavánl)an nagy volt az öröm. Két nap mnlva

folytattuk utunkat Herat felé.

Utunk innen folyvást hegyes vidéken vezetett. Az

els állomásnak, melyet délnyugati irányban hat órai

haladás után értünk, neve Almar volt, és szétszórva fekv

faluból állt. Alig telepedett itt le a karaván, megje-

lent a majmenei vámszed néhány lovas kíséretében,

valami utólagos vámot követelni. Volt lárma, vitázás

és órákig tartó alkudozás, de végre engednünk kellett, s

miután a szegény kervanbasi s a kereskedk áruik, álla-

taik és rabszolgáikért még egyszer megfizettek, estve

tovább indultunk. Éjfél felé, mialatt Kajszar néni je-

lentékeny helyen mentünk keresztül, Nariu állomáshoz

értünk, s ez öt mérföldnyi ut keskeny, termékeny, de el-

hagyott völgyeken vitt keresztül, mert a szép AÍdéket a

turkmanok, dsemsidik és firuzkuhiak rablásai nagyon

bizonytalanná teszik. IS'arinban csak néhány óráig pi-

hentünk, mert egy hét óráig tartó út volt elttünk. Mi-

után egész nap szakadatlanul haladtunk, este a Csicsektü

néni falu és állomást értük el, melynek közelében egy

másik, Fehmgüzar uevli falu fekszik. A kervanbasinak

s néhány más útitársunknak az innen délkeletre a hegy-

ségek közt három órányira fekv Kkodsakendu faluban

levén dolguk, itt egy egész napot idztünk. E helyet te-

kintik Majmene és Turkesztán határának. Egy Devlet-

mürad nev jüzbasi , ki itt mind határr szerepelt , kam-

csin pulu, azaz ostorpénz '^ név alatt ismét vámot vett

* Közép-Ázsiában szokás a kisér csapatnak , mint nálunk bor-

ravalót
, ostorpénzt adni; s e jüzbasi jogosittatott khánja által minden
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rajtunk, most harmadszor a majmeiiei khánság-baii. Mi-

(l("»ii egy herati kereskednek bámulatomat fejezem ki ez

iii-azságtalan eljárás felett, ezt felelte : „Hiún, istennek,

hogy csak vámot kell íizetuünk. Azeltt Majmenén s

Andkhujn keresztül az ut nag)^ veszálylyel járt, mert a

khán maga fosztatá ki a karavánokat, s mi mindenün-

ket elvesztk." Itt Csicsektuhan láttam az utolsó özbeg*

nomádokat, s meg kell vallanom, hogy mély megillet-

déssel búcsúztam el e derék becsületes emberektl; s e

nép nomádjai, kikkel a khivai és bokharai khánságok-

ban találkoztam, egész Közép-Ázsiában a legjobb hatás-

sal voltak reám.

Itt egy csapat dsemsidi, melyet a khán Bála Mur-

gabl)ól küldött elénk, vette oltalmába a karavánt ; mert

az ut innen egy jó széles völgyön vezet keresztül , mely-

tl jobbra a szarik-turkmanok, balra a rabló firuzkuhiak

laknak. A föld igen termékeny, de uratlan s miveletlen.

A mint haliam, az egész utón Bokharától idáig, nem

volt a karaván oly fenyeget veszélynek kitéve, mint itt.

Örizetünket 36 jól felfegyverzett lovas dsemsidi képezte,

kikhez még vagy hatvan harczképes ember csatlakozott

a karavánból; és még is az egész utón jobbra balra

minden dombra táborszemek küldettek, s mindenki a

legnagyobb feszültségben volt; képzelhet, mint érezhet-

ték magokat ily pillanatokban a szegény kimenekült

rabszolgák, kik sok fáradság és nagy költséggel eddig

eljutottak, s most uj szolgaság veszélye által voltak

fenyegetve. De a karaván nagysága s különösen éber-

sége, szerencsésen megóvott minden támadástól. Egész

átmeuütl, a uélkül hogy neki kísérül vagy oltiildiiiul szolgált vuliia.

vámot venni ; s ebben állt minden jövedelniL".
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nap pompás réteken haladtunk, melyeket az elrehaladt

évszak daczára térdig- éru f és virág-sznyeg" borított, s

éjjel kipihenve magunkat , másnap reg-g-el a Kale Yeli

vár romjaihoz értünk, melyben két év eltt még- laktak,

de mely a szarik-tnrkmanok eg-y nag^y alamanja által

megtámadtatA'a, kipusztíttatott. A benlakók részint rab-

szolga kul adattak el. részint ag-yonverettek, s a pusztán

álló ház és várfalak rövid id alatt teljesen romba fog-

nak dlni. A dsemsidi lovasok, kik még csak eg-y nap

óta kisértek, már itt követelték kamcsinpulujokat; min-

den g-yalog vagy lovas embernek egyszer, a rabszolgák-

nak kétszeresen kellett fizetniök. Azt álliták, hogy

azon vámilletékbl, mely Bála Murgabnál szokott sze-

detni, nekik mi sem jut, s igy követelésük igazságos.

Csicsektuból való elindulásunk után másodnapra

este felé vége ln a szép útnak s a völgyes vidéknek.

A Murgab folyóhoz viv ut innen vad bérczszoroson ve-

zetett keresztül, mely helyenként igen meredek s e mel-

lett oly szk, hogy egyes megterhelt tevék csak nagy

nehezen bújhatnak át rajta. A mint haliam, ez az

egyetlen járható t, mely a folyó partjához vezet. A
seregeknek, melyek a Murgabon át akarnak kelni, vagy

a sivatagon kell keresztül menniök, s a szalorok és szán-

kókkal jó barátságban állniok, vagy az emiitett szoro-

son áthatolniok, hol a dsemsidik barátságát kell meg-
nyerni, kik e meredek utakon a legersebb seregnek

is nagy kárt okozhatnak. Csak éjfélre értünk a folyó

partjához, ember és állat ellankadva a fáradságos bér-

ezi úttól, csakhamar mély álomba merült. Midn más-

nap reggel felébredek, láttam, hogy egy magas hegyektl

köriüvett völgyben vagyunk, melynek közepe, a Mur-
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gab * tiszta zuld habjai által átmetszve, kellemes lát-

ványt nyújtott. Félóráig' haladtunk a part hosszában,

az átkelésre alkalmas helyet keresve, mert a folyó igen

g-yors, s bár nem nagyon mély, a magas partok s a

víz medrében lév sziklák miatt nem mindenütt átgá-

zolható.

A lovak kezdték meg az átkelést, ezeket követték a

tevék, s végül maradtak a szamarak. Ez állatok, a mint

tudva van, a halál és tznél is jobban félnek a viz és

iszajítól ; szükségesnek tartam tehát tarisznyámat, mely-

ben utam legbecsesb zsákmányai, kézirataim voltak, egy

teve hátára tenni. Magam az üres nyeregbe ültem s

ugy hajtám neki szamaramat a viznek. Az els léptek-

nél, melyeket az állat a ragadó folyam köves medrében

tett , észrevetteiu , hogy baj lesz ; le akartam szállni , de

ez felesleges lett volna , mert néhány lépéssel odább pa-

ripám egyszerre elesett , aztán a parton álló útitársaim

hangos kaczagása közben, megrettenve, gyorsan, a mint

csak kívántam, átvágtatott a tul partra. A Murgab

tiszta habjaiban élvezett reggeli hideg fürd csak azért

volt kellemetlen, mert nem öltözhettem át , s kénytelen

valék néhány órát sznyegek és zsákokkal betakarva

tölteni , mig átázott ruhám a napon megszáradt. A ka-

raván közel a várhoz tábort ütött, melynek belsejében

házak helyett csupa sátrak vannak, a hol is a dsem-

sidiek khánjai vagy fejedelmei szókelnek.

A Mm'gabvölgy ezen , Bála Mm-gab , azaz fels

* A Murgab a keleti magas hegységekben ered, melyek Ghui'-

nak neveztetnek, s éjszaknyugotnak foly Marcsah és Pendsdeh mellett,

mig végre Mérv homoksivatagjában elvész. Azt mondják , hajdan az

Oxussal egyesült ; de ez lehetetlen, mert öröktl fogva rohanós hegyi-

fulyó vult, mely honiukos lapályon sohasem fVdyhatott messzire.
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Miirg-ab '') ne\1i része, a hezarei magas hegyláücz hatá-

rától Marcsahig- (kigyókut) terjed, hol a szalor-turkina-

nok laknak; s örök idk óta a dsemsidiek birtokában

van, kik idközben ugyan néhányszor elzettek, de ismét

visszatértek. A vártól délnyugotra a völgy oly keskeny

lesz, hogy hegyszorosnak volna nevezhet, melynek kö-

zepében a Mnrgab tajtékot verve pokoli lármával rohan

tovább. Csak Pendsdehen felül, hol a folyó mélyebb s

lassúbb lesz, tehet a völgy szélessége egykét mértföldet.

Azt mondják , hogy azon idben , midón még Mérv léte-

zett, e vidék meglehets virágzó volt, de most a turk-

manok fészkelnek benne, kiknek lépteit mindenütt ro-

mok és pusztulás jelölik.

A dsemsidiek Dsemsidtl, a pisdadiak mesés kirá-

lyától származtatják magokat. Ez állitás valóságát ter-

mészetesen kétségbe lehet vonni. De tagadhatlan, hogy

persa eredetek, a mit nem annyira nyehiik, mint

inkább tisztán iráni arczjellegük bizonyít, melyet e no-

mádok oly szeplótlenül riztek meg, a mint azt még

Persiának is csak déli tartományaiban találhatjuk. Év-

századok óta a persa nemzet legszéls határára vetdve,

a folytonos harczok által szánmk nagyon leapadt. Nin-

csenek többen 8—9000 sátornál, melyekben a nevezett

völgyben s a határos hegységekben elszórva, nagy nyo-

morban élnek. Nagy részök Allahkuli khán által kény-

szerítve Khivába vándorolt át, s itt egy termékeny, az

Oxus által vizzel gazdagon ellátott földterületet (Kökcseg)

* Másoktól ismét azt haliam, hogy csak a várat hívják Bála

Murgabnak. Jelentékenj helynek kellett lennie, mert a falakon belül

s a környéken lev temérdek romból elmúlt culturára lehet követ-

keztetni.
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kapott lakhelyül. .Juliban is (iltek itt, de a régi. hérczos

liaza utáni vágy visszahajtá ket; s most itt mint uj te-

lepíílk élnek ismét , de nem nagyon fényes helyzetben.

Oltijzet, életmód és jellemre nézve a dsemsidiek egyenlk

a tnrkmanokkal ; rablókalandozásaik szintoly félelmesek,

csak hogy csekély számuk miatt ritkábbak. Most khán-

jaik (kett van ilyen, Mehdi khan, és Allahkii khán)

az afghanok hbéresei s a herati szerdartól, a mint

mondják, ezért gazdagon megjiitalmaztatnak. Az afgha-

nok már Doszt Mohamiiied khán idejt'ben minden áron

maguk részére iparkodtak a dsemsidiek fegyvereit meg-

nyerni, részint, hogy a Murgab éjszaki határán folyto-

nos rseregök legyen a majmeneiek berohanásai ellen,

részint, hogy a turkmanok hatalmát, kiknek barátságát

még Doszt Mohammed khán sem birta maí>-ának a leü'na-

gyobb áldozatokkal sem biztosítani, egyensúlyozzák. Meh-

di khán , az emiitett dsemsidi fnök , azt mondják, hogy

lényeges szolgálatokat tett Herat ostromlásánál, s ezért

nem csak az elhalt emirnek, hanem utódjának, a mos-

tani király Sir Ali kháunak is teljes kegyét megnyerte.

Ez t kis korú fia gyámjává tette, kit Herat kormányzá-

sára hátrahagyott. Az afghan határnak Murgabig való

kiterjesztése tehát nem igen valószín, mert a dsemsidiek

a herati szerdar fensbbségét el nem ismerik, s azon pil-

lanatban , midn zsoldjoktól elesnek , uyilt ellenségkép

lépnének fel.

Mint mindenütt, itt is a karaván vám-ügyei tették

az els s egyetlen nehézséget. Az egész utón azt hal-

Iám , hogy a Murgab bal partján kezddik Afghanisz-

tan. hol legalább a rabszolgavámot nem szedik. De na-

gyon csalódtunk. A dsemsidiek khánja . ki a kervanba-
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sival személyesen alkudozott a dijak felett , az árukote-

g-ek, állatok és rabszolgák ért még- többet fizettetett ma-

gának, mint az elcibbiek, s midn dijszabályzala köztu-

domásra jutott , kétségbeesés szállt meg mindenkit , st

némelyeknél vége hossza nem volt a sirásnak. Még a

hadzsiknak is minden szamár után két frank A'ámot kellé

fizetniök, a mi mindeniknek, de különösen nekem nehe-

zenu'e esett. De legjobban megjárta egy indiai keres-

ked, ki néhány teher ánist vett Majmenében 30 tengért.

A Heratig való szállítás 20 teugébe került, vámképen

fizetett eddig 11-et, s most még 30-at kívántak tle, s

igy csupán költségei 61 tengere rúgtak. Azon roppant

terhek, inelyek itt törvényes módon nehezednek a keres-

ked vállaira, minden kereskedelmi forgalmat gátolnak

;

s a lakosok, uralkodóik zsarnoksága miatt gyakran a ter-

mészetnek e vidéken vadon term kincseit, melyeknek jö-

vedelme annyi szükségletét fedezné háztartásuknak, nem

értékesíthetik. A dsemsidiek bérezés hazájában három

említésre méltó terményt találunk, melyek vadon terem-

nek, s bárki által gjlijthetk : 1) pisztacziák 2) buzgunds,

szintén a pisztaczia fának gyümölcse, mely egy évben pisz-

tacziát, a juásikban festfaként használható buzgundsot

terem, az elbbinek batmanja ^/^^ az utóbbié 6 — 8

frank ; 3) terendsebin, harmatalaku czukoranyag, melyet

ugy szednek, mint a mannát ; ize nem rósz, s Heratban

és Persiában czukorgyártásra használtatik. A Badkhiz

(szóról szóra forditva : „a hol a szél ered*^) hegység

gazdagon adja az emiitett czikkeket, melyeket a lakosok

össze is szednek ; de a keresked a roppant vámok miatt

csak igen keveset adhatván értök, az inség általok alig

enyhittetik. A dsemsidi nk pamutból s kecskeszrbl



240 KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. XIII. Fk...

különféle szövctokpt kászitenek, fkép (\i>-y ikmih'íI; íi jtosz-

tónnk, mely sal-iiak neveztetik, s Persiában jó áron

kél el.

Nég-y napot tölténk a Mnrgab partján, az emiitett

romok közelében. Órákig eljártam e tiszta zöld viz fo-

lyam partjain, az egyes csoportokban elszórt sátrakat

meglátogatni, melyek nyomorultul s elzüUötten néztek

ki, s ócska nemezrongyokkal voltak befedve. Hiába kí-

náltam üvegklárisaimat, áldást és nefeszt, ez emberek-

nek csak kenyér kellett, s ily fénj^üzési czikkek után

nem vágyódtak. A vallás sem áll itt nagy tekiutél3^ben;

s miután hadzsi és dervis voltam , nem nagy hasznomra

lehetett, s azon nagyobb kirándulást, melyet Marcsahba

akartam tenni, abba kellé hagynom. Itt, a mint mond-

ják, münar-okkal ellátott (tornyok s oszlopokkal ; talán a

parszi-k korából való) kó'romok vannak. E hirt uem tar-

tam egészen hitelesnek, mert különben az angolok, kik

Heratot s vidékét eléggé ismerték, említést tettek volna

rólok ; s azért e bizonytalan hir miatt nem akartam ma-

gamat veszélynek kitenni.

Bála Murgabtól Heratig az utat lóháton négy napra

teszik, tevén ezen bérezés vidéken két annyira, s ne-

künk, kiknek tevéi nagyon meg valának terhelve, még

többet kellé számitanunk. Két magas, a Murgabtól délre

látható hegycsúcsot két nap múlva szándékoztunk elérni.

Mindkettt derbendnek, azaz szorosnak hivják; s mind

kett magasabb, szííkebb és még könnyebben védelmez-

het mint az, mely a Murgab jobb partján Majmenébe

visz. Minél tovább halad az ember, annál vadregénye-

sebb lesz a természet. Azon magas sziklatömegek tete-

jén , melyek az els derbendet teszik : régi várromok
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vannak, melyekrul tarkábbnál tarkább regéket beszélnek.

Tovább, a második derbendnél, közel a Miirg-ab partjai-

hoz, egy régi kéj-palota romjai láthatók. A liires

Hüszejn Mirza szultánnak volt ez nyári lakása, ki itt euy

Pul Tabán nev khidat építtetett, melynek nyomai

még most is észrevehetk. Közép-Ázsia ezen legmivel-

tebb uralkodójának korában az egész vidék mágzott s a

Murgab partján több ily kéjpalota állt.

Túlhaladván a második szoroson, elhagj-tuk a

Murgabot, s utunk jobbra kanyarodott nyugati irányban

egy emelkedett síkságra, mely tszomszédja a sivatag

azon részének, hol a szalorok laknak. Itt kezddik a

magas Telkghuzar hegy, melyen öt órát tartott átke-

lésünk. Éjfél felé egy Mogor nev helyen állapod-

tunk meg, s innen másnap reggel az egykori város és

vár Kale No romjaihoz értünk, melyek körül nehánj'-,

még a dsemsidieknél is nyomorultabb külsej hezare-

sátor volt. Kale No, a mint haliam, még 50 év eltt

virágzó város volt , s a Persiából Bokharába men
karavánoknak rakhelyül szolgált. A hezare-k, akkori

birtokosai, azonban elbízták magokat, Herat kormány-

zására igényeket kezdtek támasztani, s ezen utóbbi vá-

ros ellen viselt harczok által tönkrejutottak. A persá-

kat is ellenségeikké tették, mert Khoraszanban rabló ka-

landjaikban a turkmanokkal versenyeztek. Akkor Kale

No az volt a rabszolgakereskedésre nézve, a mi most

Mérv.

Az itt található hezarék az iráni elemmel való ösz-

szevegyülésök folytán nem rizték meg a mongol typust

oly tisztán, mint a Kabul vidékén lakó rokonaik, s na-

gyobbrészt szuuniták, mig ezek a sutákhoz tartoznak.

VÁMBÉRI- UTAZÁSA. 10
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Ha jól ártesültem, az ájszaki hezarék a déliektl csak

Nadir korábiiii váltak ol ; s a körülöttük lakók által

kéiiyszeritve tértek át a szuiiiiiták szectájálioz. A mint

beszélik, a hezarek * mong-olország-i s lakhelyökbó'l

Dseiig'isz kliáu által hozattak Közéi)-Ázsia déli részébe,

és II. Abbasz sah befolyása által térittettek a siisiiiusra.

Feltn, hogy auyanyelvöket a persával cserélték fel,

mely még- az általok most lakott vidéken sem általáno-

san uralkodó ; s csak egy kis részök, mely közel Herat-

hoz a hegységekben elszigetelve él, s évszázadok óta

szénégetéssel foglalkozik, beszéli a mongol nyelvnek

egyik szójárását. Magukat, valamint lakhelyöket is

Góbinak nevezik.

Baba khannak , a kale no-i hezarék fejének , sze-

génysége s gyöngesége miatt a csak két napi távolságra

fekv Heratnak legalább fensbbségét el kellene ismer-

nie. De is független fejedelemnek tekinti s akarja

magát tekintetni, s alig telepedett le karavánunk a ro-

mok mellett, személyesen eljött vámot követelni. Uj

vita s veszekedés. A kervanbasi követet akart Heratba

küldeni panaszszal ; a fenyegetés használt, s a vám he-

lyett megelégedtek egy l)orsos kamcsinpuluval, de az

istentelen khán szintén nem feledkezett meg még a had-

zsikról sem, s ismét két francot kellett szamaramért

fizetnem. A kereskedk sok pistacziát s berekét vásá-

roltak; ez utóbbi könny posztó szövet, melynek készi-

* Persiában berbereknek neveztetnek , mely szó tulajdonképen

egy városnak, Sehri-Berbernek neve, mely valaha Kabul és Herat közt

a hegységekben létezett, s melynek nagysága s pompájáról csudákat

beszélnek. Burnes Kabulról irt könyvében igy szól : the remains of

this imperial city of the same name (Berber) or still to be seen.

(232. 1.)
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tésében a hezarei nk kitnk, s mely egész északi

Persiában s Afghanisztanban egy csekmen neyü fels-

ruha készítésére használtatik.

Kale No-ból ismét magas hegyeken át vezetett

utunk Herat fele. Az egész ut csak húsz mérföld, de

nagyon fáradságos, és négy egész napig tartott, mig

megtettük. Els nap Alvar falunál állapodtunk meg,

közel egy hajdani rablóyár romjaihoz, melyben Sir Ali

Hezare tanyázott volt. Második nap az örök hóval bori-

tott Szerabend hegycsúcson keltünk át, melyen daczára a

roppant tüzeknek, melyeket minduntalan raktunk, majd

megfagj-tunk. Harmadik nap az ut lefelé hajlott, ko-

ronként igen veszélyes helyeken vezetve keresztül ; mert

gyaki'an csak egy lábnyi széles ösvény futott végig a

meredek partján, s egyetlen tévesztett lépés embert és

tevét menthetlenül elveszthetett volna. Szerencsésen le-

értünk a völgybe Szercsesmehez, hol egy nagy patak

veszi forrását, mely Herat éjszaki részét benedvesítvén,

a Heri-Rudba ömlik. Negyedik nap végre a Herathoz

tartozó s ettl négy mértföldnyire es Kerrukhba értünk.

Midn a karaván tavaszkor Bokharába indult , He-

ratot még Doszt Mohammed khán ostromolta. Hat hó-

nap telt el azóta ; a város bevétele, kirablása s elpusz-

titásáróli hirt már íég meghallok, s az olvasó elképzel-

heti, mint vágjiak már a heratiak családjokat, barátaikat,

házaikat viszontlátni. Mindazonáltal egy napot kellett

itt várnunk, mig a vámos, ki már reggel meglepett elbi-

zakodott, követel afghanias fellépésével, minden meg-

érkezett és a hozottakról pontos lajstromot készített. Én

Afghanisztant féligmeddig organizált országnak képze-

lem, melyben a nyugati elemekkel való régibb érintke-

16*
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z('>siiel fogva logalább nemi reiidot ús humanitást lehet

tíihilni. Sut azt hivém, nemsokára v^'j^e lesz szenvedé-

seimnek s tettetett szerepemnek. Fájdalom, csalódtam.

Az els afg-hau hivatalnok, kit megláttam, a középázsiai

államok kegyetlen barbarság-át a magáéval elhomályo-

sitá; s a mi borzasztókat az afg-han vámkiitatásokról

beszélni hallottam, mind azt szelídnek találtam a való-

sággal szemben. Azon árukötegek, melyeket tulajdo-

nosaik nem akartak megnyitni, rizet alatt a városba

vitettek, az utazók málhája darabonként felíratott s

megvizsgáltatott, s a hüves id daczára mindenikünk-

nek le kellett vetkznünk , s ingen
,
gatyán és fels-

ruhán kivül minden más öltönydarab vám alá esnek

nyilváníttatott. Legrosszabbul bánt e brutális vámszed

a hadzsikkal, még apróáruik csekély készletét sem

kimélte, és a mi hallatlan volt eddig, öt kran-t rótt fejen-

kint a szamarakra, melyekért eddig már oly sokat kel-

lett fizetnünk, s melyek egészben alig értek 20—25

kránt. Sokan oly szegények levén, hogy nem birtak

fizetni, eladatta állataikat, s e gyalázatos eljárás engem

is nagyon megviselt, mert majd mindenembl kifosztott.

Estefelé, mikor a fosztogatásnak vége lett, megje-

lent még a kerrukhi kormányz, ki rnagyi ranggal van

felruházva, kamcsinpuluját követelni. Meglehetsen szi-

gorú volt, de valódi katonás tartása, s nyakig begom-

bolt egyeni'uhája, mint az els tárgy, mely oly sok id
után ismét az európai életre emlékeztetett, leirhatlanul

kellemes hatást gyakoroltak reám. Bátor khán — ez

volt neve, bámulatommal együtt idegen vonásaimat is

észrevette , tudakozódott utánam a kervanbasinál , aztán

magához közel leültetett s különös elzékenység és ki-
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tüntetéssel bánt velem. Beszélgetés közben, melyet

minduntalan Bokharára vitt át, többször titokban felém

nevetett, mint ha küldetésem (mert azt hitte, ebben já-

rok) szerencsés sikerültéhez akarna szerencsét kivánni,

s ámbár én állhatatosan folytatám a tettetést, búcsúzás-

kor még is kezét nyujtá, hogy angol módra megrázza

az enyimet; de én megelztem t, felemelem kezemet s

fatihát akartam rá adni, mire nevetve eltávozott.

Karavánunk, miután a Bokharából idáig vezet

utón, mely 20— 25 nap alatt megtehet, hat hétnél

tovább idzött, másnap reggel volt Heratba bevonulandó.

Menn}ire kedveztlen ez ut a kereskedelemre nézve,

esetenként már emlitém ; most azonban egy táblába fog-

lalva akarom összeállítani azon dijakat melyeket ten-

gékben rabszolgák, áruk és állatokért a különböz he-

lyeken fizetnünk kellett.

Fizettünk tengékhen (á 76 cenfimes.)

.\ lielv neve
Áru köte-

gekért
Tevékért Lovakért

Szama-
rakért

Eabszol-

gákért

Kerki 2U 5 3

Andkhuj •2G 5 3

Majmene 28 5 3

Alniar .
— 3 2

Fehmc^uzar 1 3 2

Kale Yeli — 5 3

Murgab . 30 5 3

Kale Xo .
— 5

Kerrukh .
— 15 10

22

2U
25

Összeg 105 51 32 15

Számitsuk ehhez még, hogy Heratban húsz percen-

tet vesznek a pénztl, s bárki fogalmat szerezhet ma-

gának azon árakról, melyeken a kereskednek portékáit

adnia kell, ha jutalmat akar fáradságáért.
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XIV. FEJEZET.

AZ ELPUSZTULT HERAT. BAZAK. SZERZ ELHAGYOTT HKLYZKTE.

MEHEMMED JAKUB KHÁN, A SZERDAR. AFGHAN SEREG. TALÁLKOZÁS

A SZERDARRAL. AZ AFGHANOK VISELETE HERAT OSTROMÁNÁL. NAZIR

NAIM VEZIR. PÉNZÜGYI VISZONYOK. TODD RNAGY. MOSZALLA,

HÜSZEJN MIRZA SZULTÁN SÍRJA. KHODSA ABDULLAH ANSZARI ÉS DOSZT

MOHAMMED KHÁN SÍRJA.

'EvTcOív "ácjzii. G/oivot 6'. "EvÖa KavSáx t:(jXis xat 'ApTaxoívctv xat

'AX£;o(vopcia Tj év Apt'ou" xi«|jlc(i o£ S'. — Isidori Characeni , Mundonea
Parthicae, 17, aj)ud Müller. Geograph. Gr. minores.

A HERAT éjszaki részébl jöv utazót, ha a Khodsa Ab-

diillah Anszari heg-yet megkerülte, Herat Dsölgei-Herat-

nak nevezett elláthatlan szép síksága, mely csatornáktól

átszeldelve s falukkal behintve terül el szemei eltt, ön-

kénytelen meglepi. Ámbár fákat, e fö ékességeit min-

den vidéknek, hiában keresünk, még is észreveszszük,

hogy Turkesztannak, a tulajdonképeni Közép-Ázsiának

szélére jutottunk. Heratot méltán nevezhetjük e vidék

kulcsának, s ha nem vagyunk is egy véleményen a keleti-

vel, ki azt Dsennetszifat, azaz paradicsomhoz hasonlónak

nevezi, még sem tagadhatunk meg az elttünk fekv

vidéktl bizonyos termékenyen kellemes jelleget. Ter-

mészeti elnyei s politikai fontossága, fájdalom, a szom-

széd tartományok Eris-almájává tették, s meggondolva
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az itt vitt örökös harczokat, s a számtalan ostromot,

melyet e városnak ki kellett állnia, csodálkozva szemlél-

jük, mily gyorsan lieg-ednek be itt a liarcz mély sebei.

Még két hónap eltt vad afg-lian csordák tanyáztak e

vidéken, mindent pusztítva, s a szántóföldek és szlk
még is már javában virágoztak ismét, s a réteket virá-

gokkal tarkázott siü'ü gyepsznyeg boritá.

Heratnak, mint minden keleti városnak, vannak

régi és uj romjai, s mint mindenütt, itt is a régiek szeb-

bek s nagyszerbbek a mostaniaknál. A Moszallán (ima-

tér) lév épületmaradványok a régi Timur város rom-

jaira emlékeztetnek, az egyes, szétszórva álló kerek

tornyok Iszpahán "\ddékére ; de maga a város, vagy vár

mostani állapotában oly romhalmazt képezett, a milyet

még keleten is ritkán találunk. A Dervaze Arak kapun

vonultunk be. Az eddig látott házak, az elépületek s

maga a kapu egészen romokban feküdtek. Közel a

kapuhoz, a város belsejében van az ark (citadella), ma-

gasságánál fogva f czélpontja az afghanok lszereinek,

leégve s félig lerombolt állapotban. Ajtók és ablakokról

hiányzik a fa, mert az ostrom alatt nagy szükséget szen-

vedett a város tüzel szerekben, s a puszta falnyilások-

ban egyegy meztelen afghan vagy hindu guggol, méltó

rei ez elpusztult helynek. Minden lépten nyomon na-

gyobbnak találtuk a pusztulást, egész városrészek iü'e-

sen, elhagyottan álltak. Csak a bazár, vagy is annak

kupolával fedett része, mely már sok ostromot kiállott,

bár uj népessége alig volt benne három hónap óta,

nyujtá érdekes képét azon életnek, melynek jellege az

India, Persia és Közép-Ázsia vegyületét még a bokha-

rai bazárnál is világosabban tünteti el. Csak a hadzsi
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Eeszi karaváüszerajtól a Ko karavánszerajig tartott a

tulajdoiikápeni toloiig-ás ; és még e kis téren is az afgha-

nok, indusok, tatárok, tm'kiiianok, perzsák és zsidók faj-

külOnbség-e meg-lep látványt nynjtott. Az afghan vagy

nemzeti öltönyében, mely hosszú ingbúl, gatyából s egy

szennyes lepedbl áll, vagy katonai pongyolában disze-

leg; s ilyenkor veres angol kabátját, e kedvencz ruháját,

melyet még alvásközben sem tesz le, veti inge fölé, mig

fejét festi indo-afghan turbán borítja. Más ezivilizáltab-

bak félig persa ruhában járnak. A fegyver általános

divatban van
,
polgári állásúak ugy , mint katonák rit-

kán mennek kard és paizs nélkül a bazárba, st láttam

többeket, kik, hogy teljesen fashionablek legyenek, egy

egész arsenált hordtak magokon, mely két pisztolyból,

kard, tr, handzsár, jraska és paizsból állt. A vad s

nyers tekintet afghanhoz csak a turkmanhoz közeled

dsemsidi hasonlítható , a nyomorultan öltözött herati, a

meztelen hezare s a vidék tejumrijaí egészen eltnnek

mellette; mindenki alázatosan halad el eltte, és soha

uralkodót vagy hóditót nép annjlra nem gylöl, mint a

herati az afghant.

Maga a bazár, melynek keletkeztet Herat fényko-

rára, Hszejn Mirza szultán idejére teszik, s igy négy

száz éves, még romjaiban is megérdemli a szép mellék-

nevet; s azeltt, a mint mondják, a Dervaze Araktól

a Dervaze Kandaharig * egész utczát képezett. Most

persze, s különösen az utóbbi ostrom és pusztítás után,

* A város minden kapuja közt ez eg3'etlen szenvedett keveset

az ostrom alatt. A heratiak leronthatlannak tartják , mert e kapu an-

golok által építtetett, kik igazságosan raknak téglát téglára, s cement-

jöket nem vegyitik az elnyomottak könyeivel, mint az afghanok.



XIV. Fej. HERAT ISMERTETÉSE. 2 49

a bazár boltjai csak lassankint nyilnak meg- ismét; de

az ipar és kereskedelemre az afg-hanok rablásszerü vám-

rendszere alatt nem nagy jövu vár. Szinte hihetetlen,

mily nagy adás-vevési adó vétetik minden akként keres-

ked és vevtl. A ki öt francon egy pár csizmát vesz,

fizet másfél francot, egy másfél francos süvegért egy

francot, nyolcz francos bundáért két francot stb. Min-

den ki- vagy bevitt tárgyat a vámszedk által, kik a vá-

ros s a bazár különféle részein vannak elhelyezve, meg

kell bélyegeztetni.

Herat városának s lakói persák, még pedig azon

törzsbl, mely Szisztantól északkeletre terjedt ki, s a

régi Khoraszan tartományt képezte, meljiiek Herat leg-

újabb ideig fvárosa volt. Késbb a Dsengiz és Timur

által eszközölt bevándorlások török-tatárral vegyitek a

népet, s az egész lakosság, mely hezarék, dsemsidiek.

firuzkuhik, tejmeniek vagy timuriaki'a oszolva teljesen

különböz eredet törzsekbl áll, s csupán politikai te-

kintetben vétethetik egy nemzetnek, a melynek Csahr-

ajmak közös nevet adtak. — Ennjdt Dsölgei-Herat la-

kosságáról.

A várat nagyobbrészt persák lakják, kik a persa

befolyás fentartására s gyarapítására, az utolsó század-

ban költöztek át ide. Nagyobbrészt kézmivesek s keres-

kedk. Herat városban minden tiz emberre csak egy

afglian esik, s ezek is féligmeddig már persákká lettek,

s különösen az utolsó ostrom óta esküdt ellenségei faj ro-

konaiknak ; a kabuli vagy kaker (kaudahari), mint hóditó

rajok nézve épen oly idegen és gylölt, mint Herat s-

lakosainak szemében.

Rám a Heratban talált tarka tömeg kellemes ha-
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tást gyakorolt. Látva az afglián katonákat angol egyen-

ruháikban, fejkön csákóval, — mely viselet az iszlám

nyilt parancsaival ellenkezik, s melynek behozatala a tö-

rök hadseregben lehetetlennek tartatik, * — szinte haj-

landóvá lettem hinni, hogy oly országban vagyok, mely-

ben már nincs mit félnem az iszlami fanatismustól, s a

terhes álarczot végre elvethetem. Midón sok katonát le-

borotvált bajuszszal láttam, mely divat az iszlám szerint

halálos bn, s még Konstantinápolybaii is a vallás meg-

sértésének tartatik, — azon kellemes remény támadt

bennem, hogy talán néhány angol katonatiszttel is fo-

gok találkozhatni. Mennyire megörültem volna, ha itt

Brittaniának egy fiára akadok, ki az akkori politikai vi-

szonyoknál fogva bizonyosan nagy befolyással birt volna!

Elfeledem, hogy a kelet sohsem az, a minek látszik, s

ezen csalódásom volt egyike a legkeserfíbbeknek.

Erszényem, a mint már emlitém, teljesen kiürül-

vén, rögtön Heratba érkeztünk után kénytelen voltam

szamaramat eladni. A szegény állat az utón egészen

elsoványodott, s én mindössze 26 kránt kaptam érte,

mibl ötöt rögtön adó s némely apró tartozások lefizeté-

sére kellett fordítanom. Helyzetem a legkellemetlenebb

volt. A keuyérhiányon még lehetett volna valahogyan

segíteni, de az éjszakák már nagyon hsek voltak, s

minden testi edzettségem daczára sokat kellett szenved-

* Az osziiianlik azt állítják, hogy a szuunet (traditio) szerint a

sziper (minden föveg, melynek karimája van) és a zunnar (a barátok

öve) mint a keresztyénség jelvényei, szorosan tiltvák. II. Mahmiul

szultán, midn az els európai katonaságot szervezé Törökországban, a

haszontalan fez helyét csákóval vagy más föveggel akarta pótolni ; de

még , a janicsárok kipusztitója sem merte akaratát végrehajtani, ne-

hogy legjobb barátai által hitehagyottnak nyilváuittassék.
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nem, midú'ii valamely nyilt, fedetlen rom alatt, vékonyan

öltözve, a puszta földon voltam kénytelen aludni. Azon

gondolat, liog-y csak tiz napi járásra vag-yok Persiától.

nj reményt öntött belém; de az odajutás roppant nehéz-

séggel járt. Egyedül lehetetlen volt mennem, s a Me-

sédbe készül karaván még szaporodni iparkodott s ked-

vez pillanatra A'árt, mert a tekketurkmanok nemcsak az

utakat tették igen veszedelmesekké, hanem még Herat

kapui eltt is elfogdosták az embereket, s fosztogatták

a falukat és karavánokat. Megérkezésem els napjaiban

haliam, hogy egy persa követ, Mehemmed Bakir khán,

kit Khoraszan kormányzója szerencsekívánatokkal kül-

dött Heratba a fiatal szerdarhoz, nemsokára visszamegy

Mesédbe. Kögtön tisztelkedtem nála, s kértem, \igyen

el magával. A persa igen udvarias volt, de, bár többször

emlegettem szegénységemet, nem figyelt rá, s azt kér-

dezte tlem, a rettenten eltorzult hadzsitöl, hogy hoz-

tam-e szép lovakat Bokharából. Minden szava arra lát-

szott mutatni, hogy keresztül akar látni álarczomon;

mire észrevevén, hogy nincs tle mit várnom, tovább

mentem. ísemsokára elment, s vele a Szamarkand és

Kergibl velem együtt idejött hadzsik nagy része. Miny-

nyájan elhagytak, csak MoUa Iszhák, derék kungrati úti-

társam hitt szavamnak, midn mondám neki, hogy Te-

heránban jobb sors vár rám, s velem luaradt. A derék

ifjú najjpal ennivalót s tüzelszert járt koldulni, s este

elkészité vacsoránkat, melyet csak nagy biztatásainmi

evett meg velem egy tálból. Molla Iszhák különben a leg-

érdekesebb szerepet játsza kalandjaimban, most Mekka

helyett Pesten él, s a következ lapokon többször meg

fogok róla emlékezni.
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Hog-y Meséd felé való tovább utazásunkra minden

seg-ély-forrást igénybe vegyek, elmenteni az uralkodó fe-

jedelem, Szerdar Mehemmed Jakub khánlioz is, Afglia-

nisztan mostani királyának tizenhat éves ílához, kire a

moglióditott tartomány kormányzása bízatott, mert atj'ja,

mindjárt trónralépte után Kabulba sietett, hogy testvé-

reinek, kik t a koronától meg akarták fosztani, igyek-

véseit meghiúsítsa. A fiatal fejedelem a Csahrbagban,

azon palotában lakott, mely Todd rnagynak is szállásul

szolgált; s bár az ostrom által sokat szenvedett, lakha-

tóbb volt a teljesen lerombolt várnál. A négyszögdetes

udvarnak, vagy a mint, bár mindössze néhány fát láttam

benne, neveztetett : kertnek egy része neki s nagyszámú

cselédségének alvóhelyül szolgált; a túlsó részen egy

nagy, hosszas szobában naponkint négy-öt óráig adott

arz-ot (nyilvános kihallgatásokat). A fejedelem mindig

egyenruhában járt, magas álló gallérral, s többnyire az

ablaknál ült egy karos székben, s hamar megunva ta sok

kérelmezt, kiket hivatalosan el kellé fogadnia, egy csa-

pat riszale-val — igy hivják az afghan hadak szinét,—
hadi gyakorlatokat tartatott ablaka eltt, s öröme telt

benne, ha láthatta a mozgó hadsorokat, s hallhatta a

gyakorló tiszt menydörg szavát, ki különben a „Right

shoulder forward!" „Left shoulder forward!" vezény-

kiáltásokat A^alódi angol hangsúlyozással ejté ki.

Midn Molla Iszhák kíséretében az emiitett udvarba

léptem, javában folytak a hadi gyakorlatok. A katonák-

nak meglehetsen jó katonai tartások van, st sokkal

jobb, mint a már negyven év óta begyakorlott török

seregnek; s európaiaknak tartaná ket az ember, ha

nagy részök nem hordana kabulí hegyes czipket s rövid





/
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nadrágjaik a hosszú szorítóval nem volnának annyira

niegfeszitve, hogy a térden minden pillanatlian megre-

pedéssel fenyegetnek. Egy ideig e gyakorlatokat nézdel-

vén, az elfogadó terem ajtajához mentem, melynél egy

sereg szolga, katona és kérelmez ácsorgott, nagy turbá-

nomnak, mely fejemen volt, valamint zarándok külsnk-

nek, meljTe a fáradságos úton tettünk szert, köszönhe-

tem, hogy mindenki kitért utunkból, s zavartalanul a

terembe lépheténk. A fejedelem a fölebb leirt helyzet-

ben volt, jobbján vezirje ült, s ezután sorban a fal mel-

lett más tisztek, mollák és heratiak, köztük egy persa

is, Imamverdi Khán, ki valami gaztett miatt Mesédbl

(Dsam) ide menekült. A fejedelem eltt állt möhürdarja

(pecsétr) s négy öt más szolga. Dervisi állásomhoz

képest a szokásos üdvözlettel léptem be; aztán anélkül

hogy ezáltal feltnést okoznék, egyenesen a fejedelemhez

mentem, s leültem közte és a vezir közt, miután e testes

afghant kézzelfoghatólag figyelmeztetem, hogy adjon he-

lyet. A jelenlévk kaczagtak, de én nem engedem ma-

gam kivétetni sodromból s rögtön felemelem kezeimet,

hogy a szokásos ülimát elmondjam. '''' Ezalatt a fejede-

lem ersen szemügjTe vett; láttam, hogy meg van lepve,

s midn áment mondék s az egész társaság velem együtt

szakállát simogatá, félig felemelkedett székébl, s ujjal

rám mutatva, félig nevetve, félig csudálkozva felkiáltott

:

„Vallahi billahi suma ingiliz hestid!" (Istenemre, eskü-

szöm, hogy ön angol)!

Hangos nevetés követé a fiatal királyfiú sajátságos

* Ennek szövege arab s a következkbl áll: „Isten, urunk,

engedd, hogy megáldott helyre üljünk, mert valóban, te vagy a legjobb

szállásadó.'-
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ötletét, de ö nem eiig-edá magát zavartcatni, leugrott szé-

kárul, élénkbe állt, s kezeivel tapsolva, mint egy gyer-

mek, aki valamit talált, kiáltott: „Hadzsi kurbunet

(legyek áldozatod!) valld meg, nemde ingilis vagy, teb-

di l-ben?'" (Incognito). Viselete oly naiv volt, hogy szinte

sajnáltam, miszerint e gyermek örömét el kell rontanom,

de volt okom még az afghanok vad fanatismnsától tar-

tani, s ugy tevén, mintha a tréfát már kissé sokallanám,

mondám : „Szahib mekun (hagyd el); ismerni fogod e

mondást : a ki igazhivó't, bárcsak tréfából hitetlennek

tart, maga lesz azzá. Adj inkább valamit fatihámért,

hogy továl)!) ntazhassam." Komoly tekintetem s az el-

recitált hadisz kivették az ifjút sodrából, félig-meddig

elszégyelve magát ismét leült, s avval mentegetdzött,

hogy soha bokharai hadzsit még nem látott ily arczvo-

násokkal. Azt felelém neki, hogy nemis Bokharából,

hanem Konstantinápolyból való vagyok, s midn ennek

bizonyságául megmutatám neki ütlevelemet, és unoka-

testvérérl, Dsilaleddin khánról beszéltem neki, Akbar

khán fiáról, ki 1860-ban Mekkában s Konstantinápoly-

ban volt, és a szultánnál kitn bánásmódban részesült,

egészen megnyugodott. Útlevelem kézrl kézre járt a

társaságban, mindenki kifejezte helyeslését, a fejedelem

néhány kránt adott, s azon meghagyással bocsátott el,

hogy ittlétem alatt még többször látogassam meg, a mit

mégis tevék.

E tréfa, bár szerencsésen végzdött, mégis kelle-

metlen következményeket vont maga után Heratban tar-

tózkodásom alatt. A fejedelem után mindenki átöltözött

angolra akart bennem ismerni, s persák, afghanok és

heratiak, nyiltan bevallva, azért jöttek hozzám, hogy
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e gyanú valóságáról meg-gyzudjeiiek. A logtolakodóbb

egy liadzsi Sejkli Moheinmed nexü öreg ember vult, kit

mindenki nagy csillagásznak s tudósnak tartott, s ki a

persa és arab irodalomban csakugyan meglehets olva-

sottsággal birt. Elmondá, hogy Khanikovval utazott, s

neki Heratban nagy szolgálatokat tett, a miért ez egy

ajánló levelet adott neki a teheráni orosz követhez, me-

lyet általam szeretne ennek kezébe juttatni. Hiába ipar-

kodtam elhitetni a jó öreggel, hogy semmi összeköttetés-

ben nem állok az oroszokkal ; elment, de meggyzo'dését

nem valék képes megingatni. Legkülönösebbeknek talál-

tam a persákat s afghanokat. Ezek olyan Eldred Pot-

tinger-féle embert véltek bennem felfedezni, ki mint ló-

keresked jött Heratba, s utóbb a város felett uralkodott.

Azt mondták, hogy van itt több száz, st több ezer arany

erejéig hitelem, de azért senki sem akart néhány kránt

adni kenyérre.

Mily hosszúnak találtam az idt, melyet Heratban

kellett töltenem, mig egy karaván nem jön arra! A vá-

ros komoran, szomorúan nézett ki, a vad hóditóktól való

félelem minden arczról volt olvasható, s a beszélgeté-

seknek még mindig az utolsó ostrom és pusztítás képezte

tárgyát. A heratiak azt beszélik, — a mi azonban nem

áll, — ho.íy Doszt Mohammed khán nem a kábullak vi-

tézsége, hanem az rség árulása által vette be a várost.

Szerintök a közkedvességben állt Szultán Ahmed meg-

mérgeztetett , s fia Sanauvaz, kit a heratiak majdnem

istenként tisztelnek, csak akkor tudta meg az árulást,

mikor a paltanok nagy része már a várba nyonuilt volt.

Ama harcz, melyet az ostromlott fejedelem h és

öt valóban szeret alattvalóival elkeseredett ipja ellen
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viselt, e2:yike volt a leg-heA'escbbeknek; a küzdelem szen-

vedéseinek elbeszélése fájdalmasan érint, s még fájdal-

masabban a rablásoké, melyek a bevétel után néhány

nnpig- tartottak, miután sok herati vagyonával együtt

visszatért a városba. Négyezer afghan katona, kik kü-

lönböz törzsekbl s ezredekbl választattak ki, az adott

jelre a város több oldaláról a védtelen házakra rohantak

s nemcsak pénzt, ruhákat, fegjTereket, házi eszközöket

s más egyéb holmit, melyek szemügyre ötlöttek, raboltak

el, hanem arra kényszeritettek mindenkit, hogy majd

mindenét vesse le, ugy hogy a lakosok a teljesen ki-

pusztított s kiüi'esitett házakban félmeztelenül marad-

tak hátra. Még a betegektl is elvették az ágynemt

és ruhát, valamint a csecsemk bölcsjét és értéktelen

pólyáit is. Egy molla, kit minden könyvétl megfosztot-

tak, beszélte nekem, hogy legszebb kéziratai közül kö-

rülbell hatvan darabot vesztett el. Legjobban fájt neki,

liogy egy korántól, melyet nagyatyjától öröklött, meg-

keltett válnia. Szivszakadva kérte a fosztogató afghánt,

hogy legalább ezen egy könyvet hagjja meg nála, s

megigéré, hogy érette abból imádkozni fog. „Soha se

fáradj — monda a kabuli — van kis gyermekem otthon,

majd az imádkozik belle éretted. Csak add ide."

Ki a szennyes és fösvény afghánok kapzsiságát is-

meri, könnyen elgondolhatja, hogyan viselik magukat az

ily fosztogatásoknál. A várost egy napig, a környéket

pedig hónapokon át bírságolta a megszállók csapatja.

A háború eme természetes következményeit, melyek a

czivilizált országokban is feltalálhatók, az afghánoknak

egyébiránt nem akarjuk oly nagyon szemére vetni. Csak

az kár, hogy hibás politikájuk által a helyett, hogy
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a vert sebeket beg-yógyítanák, a ineg-h(klitott tartományt

még inkább tönkre jnttatni igyekszenek, s ez által a kör-

nyéken, hol kétség-kivül fontos szerepet játszhatnának,

oly gylöletessé teszik magukat, hogy inkább ily két-

ségbeesett harczba bocsátkoznak, mint sem az aíghánok

fensbbségét elismerjék. Herat, melynek most újra föl-

keltene virágoznia, egy jószía'ü de tapasztalatlan ifjúnak

adatott át. Gondnoka, a dsemsidi khán, a tm-kmanok-

nak, kiknek berontásaitól az országot védnie kellene,

kezére játszik, s ezek portyázásaikat Herattól néhány

órányi távolságig terjesztik ki, s nincs oly hét, melyben

a falvakat meg ne támadnák, ki ne rabolnák s a lakoso-

kat fogságra ne hurczolnák. A herczeg vezirje, kit Nazir

Naimnak hivnak, oly férfiú, kinek otromba arczvonásai a

megtestesült ostobaság czégérének tekinthetk. Egyéb-

iránt két hó alatt anliyira meggazdagodott, hogy ma-

gának Kabulban két házat szlvel szerzett. Miután a

város és a tartomány belügyei kezében vannak, hivatalos

óráinak egész tartama alatt pörösködök és kérvényezk

által szokott környezve lenni. Ebbe csakhamar l)eleun,

s miután az új kormányzást illet kérdések ós kérelmek

hozzá intéztetnek : hogy az unalmas tárgyalásokat kike-

rije, a következ stereotyp választ szokta adni : „Her

esi pis bud," azaz : legyen ugy, mint régen volt! Szóra-

kozottságában, midn gyilkolás vagy tolvaj lás miatt pa-

naszt tesznek nála, néha ugyanezen választ szokta adni;

a kérvényez megdöbbenve másodszor is el akarja be-

szélni ügyét, de a „Her esi pis bud" feléje menydörög s

el kell távoznia.

Ama nagy zavarnak, melyen keresztül megy min-

den, a legfényesebb bizonyítéka azon körülmény, hogy

VÁSmÉRY UTAZÁSA. 17
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(lacziini ii ]i;ill;itl;ni viiiiiükinik. diiczáni az örijkös sar-

czolásnak. az ifju szerda r a liivatalnokok és a helyrség

csapatja koltség-eit, mely csapatok 1400 emberbl álla-

nak, nem képes fedezni. Mr. EastAvick, * a khoraszáni

lierczeg-kormányzü vallomása szerint jelenti, hogy Herat

jövedelme évenkint 80,000 tomant (88,000 font st.)

tesz, melybl a polgári hivatalnokok seregén kivül öt

ezred gyalogságot és közel 4,000 lovasságot kell ki-

tartani , melyre a fentebbi összeg természetesen nem

elégséges. A mai Heratnak, nagyobb jövedelem mel-

lett, sokkal csekélyebb kiadásai vannak, a megfélem-

litett várost könny korlátok között tartani s csupán

a rendetlenségnek róható fel , hogy az államköltsé-

gek fedezésére Kal)ul havi-segélyt kénytelen küldeni.

Ha Doszt Mohammed csak még egy évig él, hogy az

újonnan elfoglalt tartomány ügyeit megállapítsa, akkor

Heratnak Afghanisztánlia való belebbezése lehetségessé

válik. Még ma is az ijedelem az, mely mindent zabo-

láz, azonban csak egy támadás kell bárkitói is Heratra,

s a heratiak lesznek az elsk, kik az afghánok ellen

fegyvert ragadnak. Nem csak a vár siíta lakosai,

kiknek természetes vágyuk Persia felé irányul, hanem

maguk a szunnita heratiak is elnyt adnának a ki-

zilbasoknak jelenlegi elnyomóik felett, s nem találom

túlzásnak, hogy leginkább az ingilizek után epednek,

kiknek emberisés-es volta s ie-azsáü-szeretete elfeledteti

vallásban és nemzetiségben a nagy különbséget. A he-

ratiak, Todd rnagyban, kormányzási ideje alatt, buzgó-

ságában s áldozatkészségében a rabszolgák kiváltása-

* Journal of a Diplomate's three year.s Residence in Persia,

11. 244.
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kor, * oly JRllemvonást láttak, mely elttük uralkodóhan

hallatlannak tüiit fel. Ahhoz voltak szokva, hogy saját

koriiiánpik rabolja és gyilkolja, nem pedií^ kímélje és

megajándékozza okét.

Ehitazásom eltt két nappal egy afghán rábeszélt,

hogy a közellevö Gazergiah faluba ránduljak, a Khodsa

Abdullah Anszari s a Doszt Mohammed khán sírját meg-

nézend. Az oda vezet utón Moszalla gyönyör romjai-

tól búcsúztam el. A mecset, valamint a síremlék marad-

ványai, melyeket a nagy szultán Hüszejn Mirza halála

eltt tíz évvel (901) építtetett a maga számára, a mint

már említve volt, Szamarkand sírköveinek utánzásai.
"^"^

Az id ezen memlékeket még sokáig megkímélte volna,

de a síita fanatizmus a két utolsó persa ostrom alatt

gj'alázatosan dühöngött. Fájlalni lehet, hogy európai

tisztek, mint Borovszki s Büliler tábornokok, az els

lengyel, az utóbbi elzászi, kik a nevezett hadjáratnál je-

len voltak, gátlólag nem léptek fel. Maga Gazergiah,

mely Herattól egy órányira van s dombos fekvése foly-'

tán már a városból is látható, a sculptura és építészet

sok érdekes emlékével bír, Sahruh Mii-za, Tínuu* fia

idejébl, melyeket Ferrier **'^ meglehets bven írt le,

kivéve bizonyos hibát, melyet az utazó tisztnek köny-

* Heratban azon rege van elterjedve, hogy Stoddart Bokharába

küldetett volna, az ott lev s rabszolgaságban sínyld heratiak kivál-

tására.
** Az els sirk, bár kisebb, különösen nagyon hasonlít a timu-

rihoz. A diszitmények és sírfeliratok a legmesteribb sculptura müvei,

melyet csak képzelhetni. Xémely k három egymás felett kivésett fel-

irattal bir a legszebb szülüsz-irásban; az alsó, középs s fels külön-

böz verset képez.
**' Caravan Journeys and Wanderings by J. P. Ferrier 1847.

177 és 178 lap.

17*
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nyen mos; lehet bocsátani. A gazerg-iahi szentet ngyanis

Kliodsa Al)(liil]ah Anszarinak hivjYik s az utolsó mellék-

név mutatja, hogy arab volt, még pedig azon törzsbl,

mely a ])rófét;íval a hidsra-ban (futás) részt vett. Ö 600

évvel ezeltt Bagdadból Mérvbe jött s innen Heratba,

hol meghalt s mint szent tiszteltetett.

Ma, mint a tartomány és város védszentje, nagy

tiszteletben áll. Doszt Mohammed khán lábához temet-

teté magát s ez által ép annyira hízelgett földijeinek,

mint a menn}ire elkeserité ellenségeit. A sir, mely a

közel lev épület fala és a Khodsa sir köve között van,

midn én láttam, még nem birt semmi diszitménynyel,

de még csak kvel sem. Fia és utódja elször az örök-

ség alapkövét akarta letenni, s csak aztán a hagyomá-

nyozó sírkövét. Ennek daczára az afghánok hódolattal

zarándokolnak oda, s a szentet hatalmas vágytarsa leg-

közelebb egészen elhomályosítja. Ugy kell neki, alkal-

masint egyike volt ama sok arab csalónak, mig ellenben

Doszt Mohannned az afghán nemzet megalapítója.
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XV. FEJEZET.

SZERZ EGY MESÉDBE MEN KARAVÁNHOZ CSATLAKOZIK. KUHSZÜN, LEG-

UTOLSÓ AFGHAN VÁROS. ALAPTALAN IJEDELEM VADSZAMAKAKTÓL.

VITA ALATT LEVÖ TERÜLET AZ AFGHAN ÉS PEKSA BIRTOK KÖZÖTT. AZ

ÚT SOKFÉLE IRÁNYBAN OSZLIK EL. JUSZUF KHAN HEZARE. FERIMON.

DOLMAGE EZREDES. SZULTÁN MLTtAD MIRZA HERCZEG. SZERZ

KILÉTÉT MEGÍRJA A HERATI SZERDÁRNAK. SAHRUD. TEHERÁN S FO-

GADTATÁS AZ OTTANI TÖRÖK ÜGYVIV ISZMAEL EFENDITOL. BARÁTSÁ-

GOS FOGADTATÁS MR. ALISON S AZ ANGOL KÖVETSÉGTL. TALÁLKOZÁS

A SAHHAL. KAVVAN UD-DACLET S A MERVI VERESÉG. VISSZATÉRÉS

TREBIZONDON ÉS KONSTANTINÁPOLYON ÁT PESTRE. SZERZ A KHIVAl

MOLLÁT PESTEN HAGYJA ÉS LONDONBA MEGY. OTT.ANI FOGADTATÁSA.

'Tis swef.t to liear ihe icatch-dog's honest bark

Bay deep-nwuth'd welcome as we draw nigk home. — Byron.

Hekatot 1863-dik é\i uov. 10-ikén elhagytam, Közép-

Ázsia, vagT, a hog-y mások nevezni szokták, India e

kapuját, hogy a nagy karavánnal, mely Mesédbe ment,

utazásom utolsó részét megtegyem. A karaván 2000 em-

berbl állt, kiknek fele kabuli hezare volt, kik szegény-

ségben és nyomorban feleségeik és gyermekeikkel a siíta

szentekhez zarándokoltak. Ámbár az egész egy testület

volt, mégis mindenki bizonyos osztályokba sorakozott. Eu

egy csapat kaudahari afghánhoz jutottam, kik indigóval

vagy prémáriíkkal kereskedtek Kabulból Persiába, mert
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ezek történetesen ugyanazon dsilodart íbg-adták meg, kit

én rábeszéltem, hogy engedjen egy könnyen megterhelt

öszvérre iilui, s megígértem, hogy Mesédben ugy fogom

megfizetni, mintha egy magam használtam volna. Azon

kijelentéssel, hogy Mesédben segithetek szegénységemen,

hadzsi voltom ellen magam támasztám az els kételji, de

még sem merészeltem az álarczot egészen letenni, mert

az afghánok, kik fanatikiisabbak , mint a bokharaiak,

az utón bizonyára boszt állnak. E bizonytalan állásom

különben nem volt érdektelen legközelebbi környezetem-

mel való érintkezésben, mert mig némelyek tetötül tal-

pig töröknek tartottak, mások angolt akartak bennem

felfedezni, a pártok czivakodtak egymással s igen nmlat-

ságos volt látni, hogy az utóbbiak mint gyzedelmesked-

nek az elsk felett, mert a mint Mesédhez közeledttmk,

az alázatos, görnyedez dervisbl mindinkább valódi

európaivá bonyolódtam ki. Néhány afghan, nagy indi-

gós házak ügynökei Multán és Sikarpurból, átváltozá-

somhoz egészen hozzá illeszkedni igyekeztek, mert mig

Herat területén Gazi (küzdök, t. i. az angolok ellen)

voltukkal büszkélkedtek s nagy áradozással szóltak a

kabuli gyzelemrl, Mesédhez közel azt közölték velem,

hogy k is angol alattvalók lennének, csak nmtatnám be

ket Mesédben a Vekil daulet-nek (az angol consuláris

ügynöknek), minthogy ennek befolyásos védelme keres-

kedelmi ügyekben rajok nézve nagy haszonnal volt.

Mindezt a legkisebb pirulás nélkül tették. A keleti ál-

arczban születik s abban hal meg, szinteség nem lehet

s nem is lesz sohasem keleten.

Utunk Isukre-n, Kale Szefer Khan-on, Euszenek-en.

Sebes-en és Kuhszun-ou át vezetett. Az utolsó eltti
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helynél kezddik az erdség-, mely a Heri partján terjed

ki, s leselked turkmanoknak búvóhelyül szolg'ál. Kuh-

szun-bau, hol a herati terület véget ér, két napig- kel-

lett idznünk, hog-y a legutolsó afg-han vámot megfizes-

sük. Második napon a karavanszeraj tornyáról nagy

porfelleget vettek észre, mely a faluhoz közelgett. Turk-

manok! turkmanok! hangzott minden íéló'l; a rémület a

karavánban és faluban leírhatatlan; végül a porfelleg

közel jött s nagy csapat vad szamarat láttunk, mely

néhány száz lépésnyire közelgett, aztán megfordult s a

sivatairon eltnt. Innen a persa határig, mely Kahriz

és Tajbad-nál kezddik, terjed el azon uratlan ország-

rész, melyen át északról a tekke. szalor és szarik törzsök

kiildik alamanjaikat délre egé.sz Khaf, Kain, st még

Bihrdsan-ig is. Ezek néhány száz lovasból állanak, kik

a falvakat megtámadják s a lakosokat és nyájakat ma-

gukkal hurczolják.

Karavánunk, nagy száma daczára, Kuhszun-ból kí-

séretül minden fegyverfogható egyént magával vitt. Ka-

firkale-nál találkoztunk egy karavánnal, mely Mesédbl

jött. Azt hallottam tle. hogy Dolmage ezredes, angol

tiszt persa szolgálatban, kit már elbb ismertem, az

utóbbi városban van, s e hirnek nagyon megörültein.

Kafirkale után Dagaru karavaiiszerajhoz érkeztünk; itt

elágazik az út, az egyik Kahriz és Tiü'beti Sejkh

Dsam-on át síkságon vezet keresztül, a másik Tajbad.

Eiza, Sehrinov-on át igen bérezés s ennek folytán ke-

vésbé lenne veszélyes, mint az els, melyet a karavan

legnagyobb része választott, mig nekünk az afghanok

kedveért az utóbbit kellett megtenni. Utunk Taybad-l('>l

kezdve sivár, elhaii-vatott tájékon haladt lit. mely a Ba-
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kliirz nevet viseli, s melyet a szunnita hezarék laknak,

kik Kalo No-ból jöttek ide. Öt állomás van, niig a ka-

lenderabadi sikságTa érkezhetni. Sehrinov-ban Jiisziil'

khán szertibbcl (tábornokkal) találkoztam, a hezarék

fnökével, ki Persiától fizettetik, de ennek elkeseredett

('llens('g-e. A határhoz való kiküldetése jó, mert csak a

hezarék mérkzhetnek meg- a turkmanokkal, s ezek fél-

nek is tlük, másrészrl nem helyes politika a veszély

mellett, mely Persiát az afg'hánok részérl fenyegeti, itt

ellenségeket használni fel határrizetül.

Sehrinov-ból Himmetabad-on és Kelleiiuuiar-on át

mentünk (az utóbbi szó koponya-halmot jelent); Kelle-

muuar hegy csúcsán fekszik, s csak egyetlen egy torony-

itól áll, mely a megtámadások elleni védelmül építtetett

fel. A nagy hideg miatt sokat szenvedtünk, de a legkö-

zelebbi napon Ferimon-ra érkeztimk, utunkon az els fa-

luba, melyet persák laknak, s itt meleg istálló elfeledteté

velem több napos szenvedéseimet. Végre Heratból való

elindulásunk utáni tizenkettedik napon, Kiza imám me-

csetje és siremlékéuek gazdagon aranyzott s a távolból

elragyogó kupolája nuitatá, hogy elértem Mesed-et, a

várost, hol szenvedéseim megszünendk voltak, s mely

után oly sokáig epedtem. Ennek els megpillantása na-

gyon meghatott, de be kell vallanom, hogy még egy hó-

nappal ezeltt is azt hivém, hogy e fontos pillanat he-

vesebben fog meghatni. A nélkül, hogy vállalkozásom

veszélyeit tiUoznám, innen számithatom újra születése-

met. Különös, hogy a veszélybl végképen megszaba-

dulván, csakhamar egykedv lettem s a mint a A'áros

kapuinak közelében voltunk, elfeledtem a turkmanokat,

a sivatagot, a viharokat, egy szóval mindent.
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Meg-érkozéseiii után félórával Dolmag-e ezredeshez

mentem, ki itt a lierczeg- kormányzónál több fontos hi-

vatalt viselt, s mindenütt tekintélyben állt. Még- hiva-

tal helyiségeiben volt, szolgái hivták el onnan, egy külö-

nös bokharai hadzsi megérkeztét jelentvén be. Sietve

jött haza, sokáig mereven nézett reám, s csak akkor

ismert fel, midn beszélni kezdtem. Szívélyes ölelése és

könybe borult szeme azt mondták, hogy benne nem csak

európait, hanem egyszersmind barátot is találtam. A de-

rék angol azonnal felajánlotta nekem házát; az ajánla-

tot elfogadtam s csak vendégszeretetének köszönhetem,

hogy a fáradalmakból oly hamar kiépültem s egy hónap

múlva, a tél daczára, utazásomat Teheránba folytathattam.

Dolmage ezredes Mesed-ben való idózésem alatt

Szultán Murád Mirza herczeg-kormányzó, a jelenlegi sah

nagybátyjának is bemutatott. E berezeg, az angol ér-

zelm Abbasz Mirzának egyik fia, a Húszam esz-szaltanat,

azaz a birodalom meztelen kardja melléknevet viseli.

csakugyan az, mert csak folytonos éberségének és erélyé-

nek köszönhet, hogy Khoraszan-t kormányzása alatt a

turkmanok kevésbé zavarják s az utak lassankint élén-

külnek. Többször tisztelkedtem nála s mindig különös

kegygyei s elzékenységgel fogadtattam. Órák hosszáig

beszéltünk Közép-Ázsiáról, mely felöl meglehetsen van

értesítve, el volt ragadtatva a felett, hogy a bigot és bi-

zalmatlan bokharai emir, ki minden siíta megbotránko-

zására Emü' ül uRuninin '•' (az igazhivk fejedelme) nevet

viseli, általam megáldatá magát. A dicsérethez, melyet

Szultán Murád Mirza, Khanikov és Eastvick uruktól jogo-

* Olv cziiii. iiielv alatt a siitákiiál csak Ali értetik.
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nyert , csak annyit akarunk hozzá tenni , hogy erély,

Jó Ítélet, s liazaszeretet dolg-ál)an nem csak Persi;i])an.

hanem magában Törökországban is nincs sok hozzá ha-

sonló. De egy fecske nem csinál nyarat, és képessége

Persiában soha sem fog hozzá méltó mködési kort

találni.

Európai ruhák hiányában turbánomat s keleti öltö-

zetemet Mesed-ben szintúgy, mint Teherán-ba való to-

vább utazásomban meg kellett tartani, a derns-incogni-

tónak azonban, mint az olvasó könnyen elgondolhatja,

teljesen bücsut mondtam. Az európai tiszttel való tár-

salgásom herati utitársainniak eléggé tudtára adá , hogy

ki és mi vagyok, különösen az afghánok a legtarkább s

legfurcsább combinatiókat gondolták ki mivoltom és

küldetésem fell. Minthogy elkéj^zelhetém, hogy a he-

rati fiatal herczeget errl tudósítani fogják
,
jobbnak

tartottam, ha ezen hirt a szokásos alakban magam

juttatom tudomására. A királyi ifjúhoz intézett leve-

lemben üdvözlém éles belátása miatt s megírtam neki,

hogy nem vagyok ugyan angol , de nagyon közel ehhez,

t. i. európai. Ö igen szeretetre méltó férfiú, de azt taná-

csolnám neki, hogy jövre az idegent, kit helyi viszo-

nyok incognitora kényszeritnek. ne akarjon így nyilvá-

nosan leálczázni.

A karácsoni ünnepet a derék angol tiszttel töltvén

el, dec. 26-ikán elindultam Teherán felé, karaA'án s más

kiséret nélkül, egyedül mollám társaságában. Mindket-

ten lovagoltunk és pedig jó lovakon, melyek az enyimek

voltak. Konyhaedényt, ágytakarót s minden lehet ké-

nyehni szert is magunkkal viltüuk. s bár tél közepén

24 állomást kellett bejáruoju, a gyönyör, melyet ez utón
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éreztem, inidoii luiiiden lépéssel a kedves nyiig'atlioz kö-

zeledtem, elfelejthetleii. A Meziiiaiitúl Salimdig- való

négy állomást is, hol a persák a turkmauok miatti fé-

lelmükben ágyukkal kisértetik magukat, magánosan tet-

tem meg.

Az utóbbi városban a karavanszerajbau egy angolt

láttam Birmiugliamból, ki gyapjút s gyapotot vásárolni

idzött itt. Elképzelhetni a britt meglepetését, midó'n én

hadzsi-jelmezben s nagy turbánnal fejemen, ez idegen

országban „How do you do"-val szólitottam meg. Rend-

kinüileg- megütdve, arczszine átváltozott, s háromszor

kezdte a „Well J"-A'el a nélkül, hogy többet rebeghe-

tett volna. A további fehilágositás kisegité zavarából,

vendége lettem s pompás napot töltöttünk el vele, s egy

jól müveit oroszszal, ki a Kavkaz kereskedelmiház ügy-

nökeként tartózkodott itt. Sahrudból 1 1 napra volt szük-

ségem, hogy elérjem a persa fvárost. Jan. 1 9-dikén

este felé két órányi távolra voltam tle, s itt, Sah-Ab-

dul-Azhn falunál, az alkonyat folytán elég különösen el-

tévedtem. Midn végre hosszú bolyongás után a város

kapujához érkeztem, ez már zárva volt s az éjt a neháu}

lépésnyi távol karavanszerajbau kellett töltenem. Más-

nap reggel, nehogy valaki furcsa öltözetemben megis-

merjen, Teherán utczáin át a török követséghez siettem.

Hogy mint éreztem magam , midn az épületbe

léptem, melyet tiz hónappal ezeltt mondhatni kalandos

tervekkel hagytam el , az olvasó elképzelheti. A hir,

hogy Hajdar efendi , jóltevöm, Teheránt elhagyta, na-

gyon megszomorított, de lueg kell vallanom, hogy he-

lyettese, Iszmael efendi, ki mint követségi ügyviv volt

a persa udvarnál hitelesitve. nem kevesebb jósággal és
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szivélyességgel fogadott. E fiatal török diplomata, ki

rondkivüli finoin iiiüveltság-<^röl s kitn jellemérl isme-

retes , szeretetreméltósága által örökös adósává tett. A
követségi épületben nekem azonnal néhány szobát enge-

dett át, a tökéletes kényelem, melyet Teheránban két

hónapon át élveztem, fáradságteljes utazásom minden

baját és szenvedését elíeledteté, s csak hamar oly ers-

nek éreztem magam, hogy újból megtehettem volna ha-

sonló utat. jS'em kevesebb szívességben részesültem az

angol követségnél. A királyn kitn képviselje, mr.

Alison * valamint a két titkár, Thompson és "VYatson

urak igen örültek utazásom szerencsés befejezésének, s

csak pártolásidínak köszönhetem, hogy Augolországba

érkeztemkor utazási emlékirataim kiadására nem re-

ményit, sót meg nem érdemlett segélyt találtam.

A királATiak is , ki látni kivánt , Iszmael efendi ál-

tal hivatalosan bemutattatám. Az ifjú Xaszr ed-din sah

kertjében fogadott. A külügyi miniszter s az els had-

segéd által bevezettetve, nagyon meglepettem, a mint

Irán minden tartományának uralkodója egyszer, félig

keleti, félig em-opai öltözetben** lorguonnal nézte köze-

ledésünket. A szokásos üdvözletek után megkezddött

a társalgás utazásom felett. A király minden királyi

* Mr. Alisont azon szerencsétlenség érte, hogy ugyanazon télen,

melyen Teheránba visszatértem, a halál által elveszte nejét, kivel csak

egy évA-el azeltt kelt egybe. Neje , született Baltadsi , 60,000 fontot

hagyományozott neki , melyet uagylelküleg az elhun^i; nvéreinek en-

gedett át. A szerencsétlenség napján Teherán szegényei között 200

db aranyt osztott ki. A valódi nemesszivüség e ténye Teherán persa

világánál nagy feltnést tett. Ez a legjobb leczke, melyet a keletiek-

nek adhatni, többet ér, mint a képmutató morál , melyet mások fitog-

tatnak.

* Az alsóbb öltönydarabok többnyire belfiddi s csak a felsbbek

európai modor szerint készültek. A keleti civiüzatió h képe.
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testvére után tudakozódott a távoli keleten, s midó'n

politikai jelentéktelenséglik s gj^öngeség-ükre utaltam,

kis g-asconnadetól nem tartóztathatá mag-át, s igy szólt

egyik vezirhez : „15,000 emberrel mindennek véget

lehetne vetni
!

" Természetesen a mervi catastropha

utáni felkiáltás : „Kavvam! Kav^'am! redde milii meas

legiones!" * egészen elfelejtetett. Herat is szóba került

társalgás közben. Naszr ed-din sah azt kérdezé, hogy

valljon min most a város, mit csinálnak lakosai. Azt

feleltem, hogy Herat romhalommá lett s a lakosok a

persa Felség jóléteért imádkoznak. A király csakhamar

észrevette, mire czélozom és hirtelen, a mint beszélni

szokott, a mesebeli róka módjára szólt : „Az ily eljKisz-

tult városokat nem szeretem." Az audientia végén,

mely félóráig tartott, az m'alkodó csodálatát fejezte ki

utazásom felett. Kiváló kegye jeléül az oroszlán- és

naprendnek negyedik osztályát adományozta nekem, mi-

után utazásom rö\id történetét kellett számára meg-

imom.

Mart. 28-dikán, ép azon napon, melyen múlt év-

ben közép-ázsiai utanu'a elindultam, elhagytam Tehe-

ránt, hogy Tábriszen át Trebizondba menjek. Tábriszig

a legszebb tavaszi idjárás volt, s érzelmeimet a múlt

* A Mérv elleni szerencsétlen hadjárat , mely , mint észrevevém,

tulajdonképen Bokhara ellen volt intézve, képtelen, köznapi udvaroncz

által vezettetett, ki a Kavvam ud daulet (a birodalom segéde) czimet

viselte. Az egész szerencsétlenség, valamint a nagy vereség , melyet a

persák itt a tekkéktl szenvedtek, csak e tisztnek tulaj donitható. Ugy
tekintett a turkmanokra, mint Varus a cheruskokra a teutoburgi erd-

ben, de gyáva volt, hogy oly véget vessen magának, mint a római had-

vezér. Királya sem volt Augustus, mert bár elkiáltá : „redde mihi meas

legiones l** 24,000 db aranynyal megvigasztaltatá magát, s az aljas

gyáva még ma is magas tisztséget visel Persiában.
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pv törtóneteiro v;il('> visszaemlékezósiK^l könnyön elkóp-

zt^llintni. Akkor niindon ló])éssel a vad barbárság s is-

niorotlon voszólyek felé közeledtem, most a civilizatió-

lioz s a drága hazához. Mélyen meghatott a részvét,

melyet utamon az európaiak irántam taniisitottak. Táb-

riszben kitünö barátaim, a Hanhart és Comp. svájcziak s

]nr. Abbot, az ansrol alconsul, Erzerumban mr. Majack,

Trobiszondbau dr. Blaii tudós barátom, különösen pedig

Dragovich ur, az elbbi porosz , az utóbbi ausztriai con-

sul, elzékenységük s testvéri fogadásuk által örökös

ad('>sukká tettek. Ez urak ismerik a fáradalmakat , me-

lyek a keleten tett utazással járnak, s a részükrl való

elismerés a legédesb jutalom, melyet az utazó várhat.

A mint a pillanattól kezdve, melyben Kurdisztant

elhaíTjiam, az oszmanli arczvonásaiban nem találhattam

volna fel többé semmi keleti jelleget, úgy most Sztam-

bult a valóságban nem létez keleti élet csak fényesen

festett függönyének tekinthettem. A Bosporus i3artján

csak három órán át idzhettem, de oly szerencsés vol-

tam, hogy az id rövidsége daczára b. Prokesch-Osteu-

nél , a faradhatlaii tudós s diplomatánál tiszteletemet

tehetem, s jóakaró tanácsát ez emlékiratok kidolgozásá-

nál soha sem tévesztem szem ell. Innen Küsztendsén

át Pestre mentem, hol dervis-társamat, a kungrati mol-

lát, ki Szamarkandból kisért, hátrahag}-tam "^
, nekem

azonban nem jutott a szerencse, hogy hazámban tovább

maradjak, mert az idény befejezte eltt akartam még a

* Hogy e szegény kliivai , ki Mekka helyett a magyar fvárosba

vetdött, itt hogy csodált s bámult meg mindent, az olvasó könnyen

elképzelheti. Leginkább volt meglepve a frengik jószivüsége által,

hogy még nem verték agyon , mitl , földiéi eljárásából következtetve,

leginkább félt.
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Royal g-eog-raphicnl society ele utazási jeleiit(^seiiiet ter-

jeszteni, mi liarátaim szives pártolása által sikerült is.

1864-dik évi juii. 9-(likén LoiKloiil)a érkeztein, s hihet-

len fáradságba került, mig 0I3' két ellentét fölváltását

megszokhattam, mint Bokhara és London.

Valóban csodálatos, hogy a szokásnak az emberre

mily hatása van. Bár fokozatosan mentem át egjik vég-

letbl a másikba, még is minden oly meglepnek , njnak

és különösnek tetszett, mintha Európáról azeltt csak

álmodtam volna s magam is ázsiai lennék. Vándorlá-

saim felette nagy benyomást hagytak bennem hátra; s

csoda-e, hogy néha gyermekként megilletdtem, ha a Re-

gent-Streetben, vagy az angol nagyok drawing-roomjai-

ban Közép-Ázsia sivatagjaira s a kirgiszek és tnrkma-

iiok sátraira gondoltam ?
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XVL FEJEZET.

HATÁROK S TORZSFELOSZTAS. SEM URALKODÓ, SEM ALATTVALÓK, —
AZ ISZLÁM. AZ EZ ÁLTAL LÉTESÍTETT VÁLTOZÁSOK CSAK KÜLSÓ'lEGE-

SEK. AZ AKSZAKALOK MAGUKBAN HATALOM NÉLKÜLIEK. A MOLLÁK

BEFOLYÁSA. A NOMÁD-SÁTRAK SZERKEZETE. ALAMANOK S EZEK VE-

ZETÉSE. PERSA GYÁVASÁG. -— TURKMAN KÖLTÖK. TROUBADOUROK.

• EGYSZER HÁZASSÁGI SZOKÁSOK. LOVAK SÍRHALMOK.

GYÁSZ A HALOTTAKÉRT. A TURKMANOK SZÁRMAZÁSA. ÁLTALÁNOS

VÁZLATOK A TURKMANOK TÖRTÉNETÉBL. PILLANATNYI POLITIKAI ÉS

FÖLDRAJZI FONTOSSÁGUK.

Non se urbibus tenent et ne statis (juklem sedibus. Ut tnvitavere

pabula , ut cedens et sequens hodis exigit , ita res opesque secum trahens,

senqier castra liahitant ; hellatrix , libera , indomüa. — Poiiip. Méla . de

Situ Orbis, 1. ii. c. 4.

A TURKMANOK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI
VISZONYAIKBAN.

Határok és Felosztás.

A TURKMANOK Y'Agj tüi'kiiienek *), mint magukat neve-

zik, nag-yobl)ára azon sivár tartomány-részeket lakják,

melyek az Oxiison innen a kaspi tenger partjától Bel-

* E szó a Türk tulajdonnév s a men (.= magy. -ság, ség) kép-
zbl áll , mondatik tehát türk- (török)-ségnek, miután igy a nomádok
par excellence törököknek nevezik magukat. A nálunk szokásban lev
„turkman" elnevezés a török eredetinek persa elferdítése.

18*
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kliig-, s a nevezett folyamtól didire Heratiíi: 6s Asztrabadi^

terjednek. A részben niüvelhetó' földön kivül, melyet az

Oxiis, Mnrji'ab, Tedsend, Gör^ani és Etrek-nél birnak, hol

eiry keveset földmveléssel is fog-lalkoznak, a tnrkmanok

országa ama borzasztó sivatagot képezi, melyben az utas

sokszor hetekig bolyonghat a nélkül, hogy egy csepp

édes iható vizet vagy fa árnyékot találjon. A mi télen a

naii-y hideg és magas hó, az nyáron a forró meleg s a

mély homok, s a viharok az év különböz részeiben csak

abban térnek el egymástól, hogy az egyik fajta a kara-

vánok számára száraz, a másik nedves sirt készit.

Hogy a turkmanok felosztását pontosabban meg-

jelöljük, saját kifejezéseiket akarjuk használni. Európai

fogalmaink szerint a fosztályozásokat törzsöknek ne-

vezzük, minthogy az egész nemzet álláspontjából indu-

lunk ki. A turkmanok azonban, kik, a mennyire a tör-

ténet minket tanít, soha sem egyesültek egy testté,

fóosztályozásaikat a khalk (arabul : nép,) ué\Tel jelölik,

s a következket nevezik meg : 1) Csaudor, 2) Erszari,

3) Alieli, 4) Kara, 5) Szalor, 6) Szarik, 7) Tekke, 8)

Göklen, 9) Jomut. * A khalkok egyes taif-, ezek pedig

tirek-re oszlanak el. E fó'törzsöket mind rövideden meg-

akarjuk érinteni, figyelmünket azonban különösen a há-

rom délire : Tekke, Göklen és Jomut-ra irányozzuk,

minthogy azokat közelrl láthattuk és megismerhettük.

* Mint emlittetott, a nomádok által liasznált kifejezéseket poli-

tikai felosztásuk megjelölésére el akarjuk fogadni , a szó szerinti jelen-

tés hozzá tevésével. így :

khalk tulajdonképeu nép, de törzset is jelent

;

taife „ nép, „ hordát „ „

tirc „ töredék ,, klánt „ „
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I. CSATIDOR.

Ezen ti3rzs a Kaspi tenger s Aral-tó közötti terület

déli részét lakja, körülbelúl 12,000 sátra van és f tire-

jei, melyek a kaspi tengertl egészen Köline-Ürgends,

Bnldumszaz és Kökcseg-ig- Khivában terjednek, követke-

zk : Alxlal. Igdir, Eszszenlu, Karacsaudor, Bozadsi,

Burundsuk és Seikh.

II. Erszari.

Ezen törzs az Oxusnak balpartját lakja Csihardsuj-

tól Belkh-ig, 20 taife és még számosabb tire-re oszlik,

és sátrainak száma 50 s 60,000 között váltakoznék.

Minthogy legnagyobb részt az Oxusnak partját lakják, s

a bokharai emirnek adót fizetnek, sokszor a Lebab-türk-

men, az az parti turkmanok nevével is neveztetnek.

III. Alieli.

Ezeknek fhelye Andkhuj , csak három kis tire-t

alkotnak s nincsenek többen 2—8000 sátor-aljnál.

IV. Kara.

Kis , de igen vad turkman törzs , mely nagyobbára

néhány kút közelében, a níigy homok sivatagon, Andkhuj

és Mérv között portyázik, és semmit sem kimél rablá-

sai miatt a környék összes népei küzdenek ellene.

V. Szalor.

A legrégibb történetileg ismeretes turkman törzs,

mely már az arab hódítás idejében vitézsége által hires

volt, száma az eltt valószínleg nagyobb vala ; a foly-

tonos háborúk azonl)an ezt nagyon megapaszták, csak

8000 sátra van s bár még tiz évvel ezeltt Mérvet, e
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fontos pontot birta, ma a tokkok által ]i!Íttt''r))e szorít-

tatva, Marcsa li-on és vidékén él. A következ tire-k s

taife-kbl áll :

Taife. Tire.

1. Jalavads . . . Jász, Tiszi, Szakar, Ordukhodsa.

2. Karaiiian .... Alám, Gördsikli, liejbölegi.

'6. Aiiabölegi . . . Jadsi, Bokhara, Bakastöre, Timur.

VI. Szakik.

E törzs vitézségre nézve nem áll kisebb tekintély-

ben mint a Szalor-törzs, elbbi számából azonban szintén

vesztett. Ma a szarik-ok * Peudsdeh környékén laknak a

Murgab partján, s a szomszédos dsemsidi-ken kivül min-

den turkmannal ellenséges lábon állanak. A következ

tirék s taifékre oszlanak :

Taife. Tire.

1. Khoraszanli . . Bedeug, Khodsali, Kizil, Huszejnali.

2. Birads .... Kanlibas, Kulcsa, Szudsan.

3. Szokhti .... Tapir, Mumatag, Kurd, Kadir.

4. Alasa .... Kodsak, Bogadsa , Huszejnkara , Szaad,

Okensziz.

5. Herzegi .... Jerki, Dsanibeg, Kurama, Jatan , Japagi.

Sátraik számát nekem 10.000-re mondták.

YIL Tekke.

Jelenleg- a tiirkmanok legnagyobb s leghatalma-

sabb törzse, mely két ftáborra, az akhalira (Tedsendtl

keletre), s a mervire oszlik, s a legmegbizhatóbb állitás

szerint körülbell 60,000 sátrat számit. Minthogy ke-

* Ezen törzs asszonj'ai igen hiresek egy bizonyos szövet készí-

tésében, melyet Agari-uak neveznek. Ez a fiatal, 3—4 napnál nem
idsb tevék szrébl készíttetik, mely miután 3—4 napig forró tejben

áztatott volna , a lágy selyem niganyosságát és tartósságát nyeri

;

zen anyagot dolgozzák fel aztán fonás és szövés által a fentenilitett

szövetté. Különös szépséggel és becscsel bir mint férfi ruhakelme.

Sok vitetik Persiába»is. hol magas áron kél el.
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vésbé mvelhet földjük van mint a többi tm'kmanuak.

ugy mondva, már a termószettül rablásra vannak kéuy-

szeritve, s. A^alóság'os isten ostorai Persia éjszakkeleti

részeinek, Heratnak s környékének. Alosztályaikból

melj'ek valúszinüleg- számosabbak, csak a következket

jegyezhettem fel :

Taife. Tire.

1. Otemis . . Kellecso, Szultansziz , Szicsmaz, Kara Ahnied.

2. Baklisi . . , Pen-eng, Topáz, Körszagri , Aladsagöz, Tasa-

jak Aksefi Goh, Mavi, Szakir, Kazilar.

8. Toktamis . Bokburun Amansah, Gökcse Beg, Kara, Khar.

Kongor, Juszuf, Jazi, Arik Karadsa.

Vin. GÖKLEN.

A helyzet s viszonyok után Ítélve, melyekben e

törzset találtam, azt a legbékésebbnek s legczi\11izál-

tabbuak nevezhetem. A göklen-ek nagyon szívesen fog-

lalkoznak a földmüveléssel s nagy részük a persa király-

nak is hódol. A régi Gurgan (ma a Sehri Dsordsau

romjai) szép s történetileg hires földét lakják. A követ-

kez klánok s hordákra oszlanak :

Taife. Tire.

1. Csakir . . . Gökdis, Alamet, Toramen , Khorta, Karavul.

Kösze, Kulkara, Bajnál.

2. Begdili . . Pank, Aiuan-khodsa, Borau, Karismaz.

3. Kaji .... Dsankurbanli . Erkekli, Kizil Akiiidsik . Ti-

kendsi Bokkhodsa. Kodana. Temek, Kauiasz.

Dari.

4. Karabalkaii . Csotur, Kapán, Szigirsziki. Pasej , Adsibég.

5. Kirik . . . Gijinlik Szutian, Dehene Karakuzu, Cseke,

Gökesze, Kabaszakal, Öngüt, Köngör.

6. Bajindir . . Kalajdsi. Körük, Japagi, Jadsi, Keszir, Jasza-

galik.Töreng.

7. Gerkesz . MoUalar. Kösze. Atanijaz, Mehrem, Brre.
8. Jangak . . Kör!<züt,Madsnnan,Kötü,Dizegri, Szaridse, Ekiz.

9. Szengrik . . Karasur, Aksur. Kucsi, Kliar. Sejkhbegi.

lU. Aj Dervis . . Opísu , Kodszamaz . Dehli . ("sikszari . Arab,

Adsirni. Kandsik.
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E tiz hordának, mint beszélték, 10000 sátor-alja

lenno, mi talán nem túlzás.

IX. JOMUT.

Ezen törzs, mely a kaspi teng-er keleti partját s

néhány szigetét lakja, általában Görgeu-Jomudu-nak,

az az: görgeni Jomut-nak neveztetik. Ezen kivül még

Khiva-Jomudu, azaz khivai Jomut-ok vannak, s ezek a

sivatag másik végét az Oxus mellett választák tartózko-

dási helyüknek.

A sivatagban a legnevezetesb helyek, hol az elsb-

bek tanyázni szoktak, a persa határtól fölfelé 'számitva,

a következk :

1. Khodsa Nefesz a Görgen alsó torkolatánál 40

—60 sátorral, melyek nagyon szaporítják ama vakmer

kalózok számát , kik a persa partokon veszélyeztetik a

közbátorságot.

2. Gömüstepe, téli szállás, nyáron lakhatlan az

itt m-algó láz miatt. A Görgen fels torkolatának

hosszában terül el, mely folyam itt meglehetsen mély

és halainak bámulatos nagy mennyisége által e nomá-

doknak nagy hasznot hajt.

3. Haszankuli, a hasonnev tengeröböl partján.

E helyen nyáron sokan laknak, s itt meglehetsen jó

dinnyék teremnek.

4. Etrekj Haszankuli-tól keletre, a hasonnev fo-

lyam partján, mely innen hat mértföldnyire a tengerbe

ömlik.

5. Csekislar ^ szintén jajlak (nyári tartózkodási

hely), közel a tengerparton emelked Aktepe halom

mellett.
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6. Cseleken, * a szárazföldiül csak néhány mért-

földnyire távol lev sziget, melynek lakosai békés ipar-

íízk.

A Jomut-ok következ klánokat és hordákat ké-

peznek :

Taife. Tire.

1. Atabaj Szehene. Düngircsi, Tana Kiszar-

ka, Késze, Temek.

2. Dsafer baj, mely megint, a Iri Tomacs, Kizil SzakalH, Arig-

a. Jarali köszeli. Csokkan borkau, Onuk

és Tomacs.

h. Nurali-ra Kelte, Karindsik , Gazili Kör. Ha-

oszlik fel. szankululu kör Pankötek.

3. Seref Dsuni, kiknek egy része

Görgen-ben másik része pe-

dig Khivában lakik.

a. Görghen Karabölke.Tevedsi.Telgay, Dsafer.

h. Kbiva Öküz, Szálak. Usak, Kodsuk, Mes-

rik, Imreli.

4. Ogurdsali Szemedin , Giraj Terekme, Nedin.

Az utóÍ3biak a jomut-okat nem ismerik el törzs-

rokonaiknak, mert az og-urdsali-k jóformán soha sem

szoktak rablássíil foglalkozni. Minthogy békés keres-

kedelmi vállalataikban sokat közlekednek Persiával, a

sah alattvalói lettek s évenkint 1000 db. arany adót

fizetnek. Belközi igazgatásukba azonban a persáknak

nem szabad befolj-niok. Maguk a jomutok az számukat

40—50,000 sátorra szokták mondani, de e szám ép

oly kevéssé hiteles, mint a többi, mert e nomádok nem-

zeti büszkeségnek tartják számukat nagyítani. Az egyes

számokat azonban mégis össze akarjuk adui

:

* Jobban mondva Csereken , a persa Csar-ken-tl . t. i. ni-gy

akna, igy neveztetvén c sziget négy ftermánye után.
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Törzsek. Sátorszám.

1. Csaudor 12,000 sátorral.

2. Erszari 50.000

3. Alieli . . . 3,000 „

4. Kara 1,500 „

5. Szalor 8.000 „

0. Szarik 10,000 „

7. Tt'kke 60,000 „

8. Göklen 12,000 „

9. Jomut 40,000 „

Összesen : 196,500 sátor.

Általában egy-egy sátorra öt lélek száinittatik. A
föösszeg-g-el sokszorozva, ebbúl 982,500 lélek-szám ke-

rül ki. Ez összeget minimimmak kell tekinteni, íviiután a

turkuiau állításokat majdnem egy harmaddal leszállítani.

Politikai viszonyok a turkmaxoknál.

A turkmanok közötti idözésem alatt leg-iukább az

lepett meg", hogy egyet sem találhattam, ki parancsolni,

és egyet sem, ki engedelmeskedni akart volna. A tnrk-

man igy szokott magáról szólni : „Biz bibas khalk bola-

miz" (az az : fejetlen nép vagyunk); nem is kell, mi

mindnyájan egyenlk vagyunk, nálunk, mindenki ki-

rály. A többi nomádok minnyájánál akadhatui itt-ott a

kormány némi nyomára, a törököknél az Akszakal, a

persáknál a Eis szeíid, s az araboknál a Sejkhek sze-

mélyében; a turkmauoknál mindezt hiába keresed. A
törzsöknek meg van ugyan akszakal-juk , de ezek csak

bizonyos fokig részesülnek tiszteletben, csak addig sze-

retik s tíü'ik ket, mig fensbbségüket bizonyos paran-

csok vagy kérkedés által nem akarják felisiiiertetni. Az

olvasó most azt fogja kérdezni, hogy e hirhedt rablók,

kiknek nyersesége valóban határtalan, hogy élhetnek
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egymással a nélkül, hogy magukat kölcsönösen ki ne

pusztítsák. Ez feltn, de még feltnbb lesz, ha azt

mondom, hogy e látszólagos anarchia daczára, s daczára

minden n} ereségknek , a meddig nyilvánosan ki nem

nyilatkoztatták az ellenségeskedést, kevesebb rablás s

gyilkolás, kevesebb igazságtalanság s erkölcstelenség

történik köztük, mint Ázsia többi népei között, melyek-

nek társadalmi viszonyai az iszlami ci^ilizatión alap-

szanak. A sivatag lakói felett öreg és hatalmas király

uralkodik, ki sokszor zsarnokoskodik is rajtuk, láthatlan

ugyan, de a „Deb" * (szokás) szóban világosan felismer-

jük. A turkmanoknál a legszigorúbban teljesíttetik a

mit a Deb parancsol s utáltatik, a mit megtilt. A Deb

mellett bizonyos körülmények között a vallást is fel le-

hetne említeni, de ennek, bár a fanatikus Bokharából

hozatik, koránt sincs azon befolyása, melyet neki tulaj-

donítanak. Általában azt hiszik, hogy a turkman azért

rabolja ki s adja el a persát, mert ez a tiu-kman eltt

gylöletes síita felekezethez tartozik. Ez azonban nagy

tévedés és szilárdan meg vagyok gyzdve, hogy a turk-

man akkor is kielégítené a Deb által megengedett rab-

lási vágyát, ha a persák helyett a szunnita törökök

lennének szomszédai. Ezt eléggé bebizonyítja a szunnita

Afghauisztan , Majmene, Khiva, sót Bokhara l)a intézett

támadásai által, s a késbbi tapasztalat meggyó'zó'dte-

tett minket arról, hogy a rabszolgák nagy része Közép-

Ázsiában a szunnita vallási felekezethez tartozik. Egy

alkalommal egy rablótól, ki jámborságáról volt híres,

kérdeztem, hogy mint adhatja el szuiniíta testvérét rab-

* Deb (a kirgiszeknél Tiin'l arai) eredet azn. mely Edeb-bl
(erkölcsis.^g) származik.
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szolgául, mig- a próféta igy szól : „Kulli iszlain hurre,"

iizaz iiiiiiden luüszülman szabad. „Beliej ! — felelte a

turkiiian nagy közöuyössóggel — a korán, az isten

könyve, bizonyára nemesebb mint az ember, s még is

adják, veszik néhány kranért. Sót, mit akarsz? József,

Jákob fia, próféta volt és szintén eladatott. Ártott az

neki valamit?"

Csodálatos, hogy a Deb a vallással való nyolcz-

százados harczában ez utóbbi által csak keveset szenve-

dett, mert sok szokás, mely az iszlám által kárhoztatva

van, s mely ellen a mollák egyre küzdenek, folyvást ösi

eredetiségében létezik, s az iszlám nemcsak a turk-

mauok között, hanem Közép-Ázsia minden nomádjánál a

régi vallásnak csak küls alakját változtatá meg. A mi

azeltt a nap, tííz s más természeti jelenségek voltak, az

ma Allah, Mohammed lett, bensejében azonban a nomád

mindig ugyanaz, minó 2000 óatcI ezeltt volt, és jelleme

csak akkor változhatik meg, ha könny sátrát a nehézkes

házzal cseréli fel, az az ha megsznik nomád lenni.

Az akszakalok befolyására visszatérve, meg akar-

juk jegyezni, hogy ezek az idegenekkel való közlekedés-

ben, pl. ha Persiával, Oroszországgal vagy idegen turk-

man törzsökkel van dolguk, általában képviselik ugyan

az illet törzset, de nem teljhatalnm követek. Hogy

mennyire befolyásnélküliek, Oroszország és Persia leg-

inkább tapasztalhatták, mert ezek nagy költséggel igye-

kezték az akszakalokat érdekükbe vonni, hogy a rablá-

sokat megakadályozzák, de eddig ennek kevés eredménye

volt. Kagyobb tekintélynek örvendenek a mollák, nem

épen az iszlami, hanem általában a vallási s igy rejté-

lyes jellem miatt, melytl a babonás nomádok félnek.
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A iiiollíík, kik Khiva és Bokharábaii nyerik kiképeztetó-

söket, különben ravasz emberek, kezdetben szentes kül-

szinnel lépnek fel s miután zseböket megtölték, vissza-

vonulnak. A társadalmi kötelék ej^yik ftámasza az,

hogy valamint az egyes alosztályok, ug-y az egész törzs

is szilárdan összetart. Minden turkman, még a négy-

éves gyermek is, már tudja, hogy mily taife vagy tirehez

tartozik, s mindig bizonyos büszkeséggel utal klánjának

hatalmára vagy sokaságára, mert ez tulajdonképen a

fegyver, mely mások önkénye ellen megvédi, s ha egyes

tíig bántalmaztatik, az egész törzsnek kell elégtételt kö-

vetelnie.

A jemutoknak a szomszédos törzsek és országok-

hoz való viszonyát illetleg azt tapasztaltam, hogy a

göklenekkel régi kibékithetlen ellenségeskedésben él-

nek. A tekkékkel való békekötésre azon idöl)en, midón

Etrekben voltunk, kisérletek tétettek, mi utazásunkra

nézve szerencsés véletlen volt. Mint azonban késbben

hallottam, a béke nem létesült, s a mi Persiára szeren-

cse, lehetetlen is, hogy e felette harczias törzsek egye-

süljenek. Persia, névszerint Mazendran, Khoraszan és

Szigisztan, folytonosan ki van téve az egyes törzsek rab-

lásainak, csak a tekkék és jomutoknak kell egyesülniök,

hogy megmérhetlen kárt tegyenek. A turkman ittas

Iránon annyiszor gyzedelmeskedett fegyvereinek sze-

rencséjétl s kaczag, ha ez ország fenyegeti vagy had-

sereggel indul ellene.

Egészen másként áll a dolog Oroszországgal, mely-

nek hatalmától a jonmtok, bár csak az asurai kis hely-

rségben ismerték meg, mégis félnek. Mintegy négy

év elótt, mint hallottam, az oroszok a Persiával kötött
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iiiiiidon szerzú'dás elloiiáre, alig- 120 katonával megtá-

iiüidták a íi-öiiiüstopoi tábort, a turkmanok, bár sokkal

számosabban voltak, mog'szaladtak ós s;ítraikat kiral)oliii

s felégetni hagyták. A pokoli fegyverekrl sz()ló monda,

melyeket az oroszok használtak, még a tekkék között is

elterjedt, de azt hiszem, hogy a fegyelem az, melynek e

nomádok nem állhatnak ellent.

Társadalmi viszonyok.

A tnrkmant házi körél)e akarjuk elkísérni, miért is

saját magáról, öltözetérl és sátráról kell beszélnünk.

A tnrkman tatár eredet, de faja jellegét csak ott tar-

totta meg, hol az iráni vérrel való összeveg}ülésre a

viszonyok nem voltak kedvezk. Feltílnleg mutatkozik

ez a tekkék, göklenek és jomntoknál, a hol tisztán tatár

arczjelleg csak azon családok és klánoknál található,

melyek kevesebb alamant küldöttek Persiába s így keve-

sebb fekete hajú rabszolgát hoztak maguk közé. Külön-

ben a turkmant, megrizte légyen bár többé vagy ke-

vésbé az eredeti jelleget, mindig bátor és éles tekintetérl

s büszke, harczias magatartásáról ismerhetni meg, mely

Közép-Ázsia minden nomádjai és városi lakosa között

kitünteti; mert bár a kirgiszek, karakalpakok és özbegek

között is sok harczias külsej fiatal embert láttam, sza-

bad fesztelenséget csak a tm-kmanoknál fedezhettem fel.

A tiu'kmanok ruházata az, min Khivában szokásos, de

ez valamint a férfinál, ugy a nnél is kevéssé módosítva

van, persa kis fényzési czikkek hozzácsatolása által.

A legnagyobb szerepet a piros selyem ing játszsza, mely

az iszlám tanai szerint tilos ugyan, de melyet mégis
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iiiiiidkHt nem visel; a tiirkman nú'kiiél ez teszi az egász

házi öltözetet , és szemein csak nehezen szokhatott

hozzá, midn öreg anyákat, teljes korú nket s fiatal

leányokat, hosszú, bokáig ér ingben kelni járni láttam.

A férfiak fejkön prémsüveget viselnek, mely könyebb s

Ízlésesebb, mint az özbegek idomtalan sapkája s a per-

sák magas, toronyalaku kalapja. A csapan is, oly fels-

ruha mely otthonkáinkhoz hasonló, Khivából jön, szintén

szokásos, és rövidebben viselik, ha csapao-ban (rablási

támadás) vesznek részt. A nk diszöltözeteiknél a hosszú

ing fölé nagy sálövet szoktak kötni, melynek két vége

lelóg; a veres vagy sárga csizmák, magas sarkkal, szin-

tén nélkülözhetlenek , de legkedveltebb az ékszer, mely

tömör ezüst karperecz, nyak-, orron- vagy fülönfüggk-

bl s az amulettek számára való tölténytáska alakú to-

kokból áll. E tokok sokszor jobbról s balról függnek le,

mint rendjeleink s minden mozdulatkor csengn össze-

csörrennek. A trakman nagyon szereti az ily csengést,

mert vagy nejét vagy lovát aggatja tele ily csecsebecsé-

vel, vagy ha ehhez nincsen módja, persát rabol el s ezt

rakja meg lánczczal, de csörrenést minden áron kell

maga körül hallania. A ni öltözet egyéb kiegészít

része a magyar dolmány egy neme, mely a vállakról

függ le, de csak oly hosszúnak szabad lennie, hogy a

szalaggal átfzött hajfonatnak vége látható legyen.

A turkman sátra igen csinos s a nomád életnek

megfelel, melyet hasonló alakban lehet találni egész

Közép-Ázsiában a távoli Khiuáig.

A sátor három részbl áll, a fa-állványból, a nemez

darabokból készült tetzetbl s a bels felszerelésbl. A
fa részt kivéve, a többi a turkman nk müve. Ezek gon-
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(loskodnak a lakás folállitása és felszedósérl, s vándorlá-

sok alkalmával a tevékre csomag-olják. mi^^ inag-uk iiiel-

lotte .íj^yalogobiak. A szegények és gazdagok sátrai a

belfelszerelésben különböznek. Csak két fajta sátor van,

a Kara-oj, az az a fekete, az id által megbarnított s

az Ak-oj, az az a fehér, belölrl hófehér nemezzel ellá-

tott sátor, mely nj házasok vagy különösen megtisztelt

vendégek számára állíttatik fel. A sátor, a mint Közép-

Ázsiában láttam, általában jó hatást hagyott bennem

hátra. Nyáron hvös, télen kellemes meleg s igen jó-

tékony a benne feltalálható menhely, midn a vad orkán

sivit a beláthatlan sivatagon át. Az idegen sokszor ag-

gódik a felett, hogy az elemek hatalma a lakás ujjvastag

falait ezer darabokra tépheti, de a turkman ewel keveset

tördik, megeró'siti a köteleket s édesen alszik, a vihar

bömbölése neki szelid bölcsdal.

A turkmanok szokásai és foglalkozásáról egész

könyvet lehetne irni, oly feltn a különbség életmódjuk

s a mi életmódunk között. Itt azonban csak néhány jel-

lemvonásra kell szorítkoznunk. A turkmanok életében a

fkérdés az alaman, azaz : rablási társaság, s a csapao,

t. i. a megrohanás. A turkman azonnal kész fegyvert

ragadni és lóra ülni, a mint jövedelmesnek tetsz ka-

landra meghivják. Az ily vállalkozás terve még a leg-

közelebbi rokonok eltt is titokban tartatik s miután a

szerdar (vezér) megválasztatott s egy molla megáldotta

ket (fatiha), az alkonyat beálltával mindenki más utón

megy az elbb meghatározott gyülhelyre. A támadás

mindig vagy éjfélkor történik, ha lakott helyek ellen

történik a támadás, vagy napkeltekor, ha karaván vagy

ellenséges csapat a megtámadandó. A turkmanok meg-
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támadása, inint a hunok és tatároké, inkább megrohn-

násnak nevezhet; a támadók több osztályba sorakoznak

s több oldah'ól rohannak a mitsem gyanító áldozatra,

kétszer, gyéren háromszor, mert a turkman közmondás

azt tartja, hogy: „Iki deng ücsde döng," azaz : kisértsd

meg kétszer, de harmadszor fordulj vissza. A megtá-

madottnak igen elhatározottnak vagy igen ersnek' kell

lennie, hogy ily megrohanásnak ellentálljon; a persák-

uál ez ritkán történik s gyakran megesik, hogy egy

turbnan öt, st több j^ersa ellen is sikerrel harczol.

A turkmanok beszélték nekem, hogy gyakran egyikük

4— 5 persát fog el. „Sokszor történik, beszélte egy

nomád, hogy a persák félelembl eldobják a fegyvert,

kötelet kérnek s egymást kölcsönösen megkötözik. Csak

az utolsónak megkötésére kell a lóról leszállnunk. " Ha

nem is veszszük tekintetbe a vereséget, melyet 22,000

persa csak legújabban is 5,000 turkmantól szenvedett,

a sivatag fiainak az ilyesmikbeni felsbbségét az irániak

irányában ténynek nevezhetjük, s majdnem hajlandó

vagyok azt hinni, hogy a történetben rég ismert rette-

gés az északi tatároktól zsibbasztja meg a legbátrab-

bat is. 8 mily drágán kell a gyávaságot megfizetni! Kit

a megrohanáskor lekaszabolnak, szerencsésnek mond-

ható. A bátortalannak azonban, ki minden feltétel nél-

kül adja meg magát, megkötik kezét s a lovas A^agy

nyergébe ülteti s ekkor a fogoly lábai a ló hasa alatt

összeköttetnek, vagy maga eltt kergeti, vagy ha mindez

nem lehetséges, a ló farkához köti. Órákon, st napo-

kon át kell igy a lovast annak sivár földjére követnie.

Az újonnan megérkezett foglyok sorsáról szóltunk már,

s most még csak egy jelenetet akarok elmondani, melyet

VÁMI'.KKY TTAZÁSA. 19
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Gumiistepe-ben láttam, s melyet soha sem fogok elfe-

ledni. Eíry alaman foglyok, lovak, szamarak, marhák s

más ingó (^s ingatlan holmikkal gazdagon megrakodottan

tért haza. A zsákmány elosztásához fogtak, azt annyi

részre osztván, a mennyien a rablásban részt vettek s

ezenkivül a középen egy rakás holmit hagytak, mint ké-

sbb láttam, az egyes részek kiegészítésére. A rablók

aztán sorban megtekintek részüket, az egyik meg volt

elégedve, a másik szintén, a harmadik megnézte a neki

jutott persa n fogait s ugy találta, hogy az ö osztály-

része csekély. A fnök a kiegészítési tartalékhoz nynlt,

fiatal szamarat állított onnan a szegény rabn mellé, s a

tiirkman ki volt elégítve. £z többször ismétldött, s bár

az embertelen eljárás felett felzúdultam, olykor mégis

nevetnem kellett ez vagy ama rablási zsákmány-rész

furcsa összeállítása felett.

A f fegyver, mely a turkmant rablásai alkalmával

oly nagy elnyben részesiti, kétségkívül lova, mely való-

ban csodálatos állat, s melyet a puszták íia jobban szeret,

mint nejét és gyermekeit, jobban, mint önmagát. Érde-

kes nézni, hogy mily gondoskodással neveli fel, mint öl-

tözteti a fagy és meleg ellen, mily fénjüz a szerszá-

mokban, ugy hogy maga szegény elrongyollott öltöze-

tében a felpiperézett állaton igen különös látványt nyújt.

E szép állatok azonban valóban meg is érik a rájuk for-

dított fáradságot s a mit gyorsaságuk és kitartásukról

beszélnek, épen nem túlzás. A turkmanok lova arab ere-

det s a szép telivér lovak még ma is a beden (beduin)

nevével neveztetnek. A tekke-k lovai igen magasak és

gyorsak, de korántsem oly kitartók, mint a jmnutok-é,

melyek kisebbek.
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A nyeremány, melyet a g-yalázatos emberrablás a

tiirkmaiioknak nyújt, koránsem éri fel a veszélyeket,

melyekkel ez összekötve vau, mert csak gyéren csökkenti

a szegénységet, melyben a sivatag fia született. S ha

félre is tehetne egy kis pénzt, igen egyszer életmódja

arra csak nagyon gyéren szorul.

Ismertem sok turkmant, ki vagyonossága daczára

folyvást szárított hallal élt, s csak egyszer hetenkint

evett kenyeret, uu'ut a legszegényebb, ki a búzát meg
nem birja fizetni.

Házi körében a tnrkman a tökélyre vitt henyeség

megtestesülése. A legnagyobb szégyennek tartja férfira

nézve valami házi munkát végezni. Csak lovával van

dolga, s a mint ezt ellátta, szomszédjához megy, vagy

azon csoportok egyikéhez csatlakozik, melj-ek a sátrak

eltt egy körbe guggolva ülnek , és részt vesz a beszél-

getésben, melynek tárgyát a politika, uj rabló kiroha-

nások s a lovak képezik. Ezalatt kézrl kézre jár az el-

kerülhetlen csilim, egy neme a persa pipának, melyben

azonban a dohányt nem szokták megnedvesíteni. Csak

esténkiut, fleg télen, szeretnek szép meséket s története-

ket hallani, és különös élvezetnek tartják, ha találkozik

egy bakhsi (troubadour) ki dutara nev két húros hang-

szerének kíséretében Körogluról, Amaumollaról, vagy a

majdnem istenitett Makhdumkulíról énekel. Ez utóbbi, kit

félig meddig szentnek tartanak, turkman volt a göklen

törzsbl s körülbelül 80 év eltt halt meg. Mesékkel

átsztt élettörténetében valódi csudaembernek tnik fel,

ki, a nélkül hogy Bokharába vagy Khivába ment volna,

iiiíiiden könyvet, st minden tudományt isteni ihlet által

tanult meg. Egyszer lovaglás közben mélyen elnyomta

19*
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az álom, s Mekkában látta mag-át a prófétának s az clsó'

klialifáknak körében. Keg-yelet s tisztelettl remegve

körültekintett, s látta, a mint Omar, a tnrkiiianok patro-

inisa, int neki. Hozzá lépett, ez meg'áldá öt s g-yöngén

meg'üté homlokát, mire felébredt. E pillanattól fogva a

legédesebb költészet folyt ajkairól, s könyve a tnrkmá-

noknál még sokáig els helyen fog állni a korán ntán.

Különben Malikdumknli versgyjteménye ránk néz^'e már

azért is érdekes, mert tiszta példányát adja a turkman

szójárásnak, s különösen azon költeményeknek eladása,

melyek a lótenyésztés, fegyverek és alamonokról szólnak,

olyan, a milyenre csak gyéren akadunk a keleti népek

irodalmaiban. Nagyon érdekesek voltak, st feledhetle-

nek lesznek rám nézve azon jelenetek, melyeknek tanúja

valék, midó'n ünnepélyeken, vagy más esti mulatságokon

egy bakhsi Makhdumkuli verseit szavalta. Etrekben egy

ily troubadouruak sátora közel állt a mienkhez, s miután

estve hangszerét magával hozva, meglátogatott, csakha-

mar néhány fiatal ember sereglett köréje s egy pár husi

dalt kellett eladnia. Dala bizonyos nyers torokhangok-

h6\ állt, melyet mi inkább hörgésnok. mint éneknek tar-

tanánk, s melyet eleinte halk, késú'bb a mint tzbe jött,

vad hrpengetéssel kisért. Azon mértékben, a mint a

harcz hevesebbé vált, nó'tt az énekesf elindulása s a fiatal

hallgatók lelkesülése is, s valóban regényes látvány volt,

' midó'n a fiatal nomádok fíjvegeiket földhöz vágva, valódi

dühhel saját haj okba kaptak, mintha önmagukon akar-

nák a háborút megkezdeni.

S ez nem is meglep'. A fiatal turkman nevelése

egészen olyan, hoíiT alkalmassá tegye ily hangulatra,

írni s olvasni ezrek közül csak egy tanul; lovak, fegyver,
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harcz és rablás az, a mi az ifjü képzeletét foglalkodtatjji,

s még- a becsületes Khaiidsaiitól is liallottaiii, a mint fiát

feddé, mondván, hogy K. N. már két fiatal persát rabolt,

de belle — fiából - sohasem lesz ember.

Feltn, hog-y a tm'kmánoknál oly szokásokat s er-

kölcsöket tapasztalunk, melyek Közép-Ázsia egyéb no-

mádainál nem fordulnak elo. Ezek közé tartozik neve-

zetesen a lakadalmi ünnepély, mely után a menyasszony-

nak tettl talpig vagy fátyolba vagy selyemkendbe

burkolva, vlegényével versenyt kell nyargalnia, s nem

egyszer megesik, hogy a beburkolt amazon hamarább

ér a czélhoz mint a begyakorolt, szabadon ül itjú. A
menyasszony e futtatásoknál néha leölt bárányt vagy

kecskét tart ölében, s vlegénye és a társaság többi ifja

által üldöztetve, a leggyorsabb vágtatásban ügyes for-

dulatokkal mindig azon kell iparkodnia, hogy egyik se

érjen közelébe, s ki ne kaphassa ölébl a kecskét vagy

bárányt. E játékot kökbüri-nek (zöld farkas) hivják , s

Közép-Ázsia többi nomádainál nincs szokásban. A lako-

dalom után két, néha négy nappal a fiatal pár elválasz-

tatik ismét egymástól , s csak egy év nullva kezddik

az állandó együttélés.

Megemlitend azon gyász, melylyel a turkman va-

lamely elholt kedves családtagját megtiszteli. A meg-

holtnak sátrában egy éven át, kivétel nélkül mindennap,

azon órában, melyben a gyászolt lelkét kiadta, a siró

asszonyok panaszos dalokat énekelnek, melyekben a je-

lenlev családtagoknak is részt kell venniök. Ez utób-

biak e mellett foljiatják napi munkájokat, s nmlatságos

látvány az ilyen turkman, midn borzasztó jajveszéklé-

sek közt fegyverét tisztitja, pipázik, vagy eszik. Még a
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sátor közelebbi szomszédságában lóvu nk is rákezdik

ilyenkor s ordítanak és sirnak, mialatt pamutot tisztíta-

nak , fonnak, vag-y más házi munkát végeznek. A meg-

holt barátai és ismerseinek is látogatást kell tenniök,

hogy részvétöket kifejezzék, habár hónapok nuílva hallot-

ták is meg a gyászhírt. A látogató leül a sátor elótt,

néha éjjel, s negyedóráig tartó jajveszéklés által jelenti,

hogy eleget tett az elhunyt iránti kötelességeinek. Ha

tekintélyes fönuk hal meg, ki a bátor, azaz bátor mel-

léknevet valóban megérdemelte, sírja fölé joszka-nak

nevezett nagy dombot hordanak *, melyhez minden jó

tnrkmannak legalább hét lapát földdel kell járulnia, ugy,

hogy az ily dombok néha 60 lábnyi kerülettel birnak s

20—80 lábnyi magasak. A nagy síkságokon az ily

halmok különösen észrevehetkké lesznek, a turkman

mindeniket ismeri, s neve, vagyis az alatta npigvónak

neve után nevezi el.

E rövid értekezést a turkmanokról fejezzük be tör-

ténelmöknek még rövidebb áttekintésével, csak azt em-

lítvén meg, a mit a még köztük él traditiókból hal-

lottam. „Mindnyájan Maugislakból származunk," monda

tudós barátom Kizil Akhond. sapáink Szön khan

és Eszén Ili voltak, Jonnit és Tekke az elsnek, Csau-

dor és Göklen a másodiknak fia. Mangislakot régen-

ten Ming kislak-nak, azaz ezer téli szállásnak hív-

ták, s ez régi hazája ugy a tlünk elpártolt s Persiába

költözött tiu'kmanuknak , mint az erszarik, szalorok

s egyéb törzseknek. Régi szenteink, mint Isan Ireg

* Ezen szokás megvolt a régi hunnoknál , s megvan Magyaror-

szágban még most is. így néhány év eltt Kassán gr. Károlyi Ede
indítványára gr. Széchenyi István emlékéül emeltetett ily sirhalum.
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Ata, * Isau Szári Er, mind Maiigislak vidékén nyugsza-

nak, s boldog a ki sírjaikat meglátogatja." Khandsan

elmondá, hogy 150 év eltt a turkmanoknak ritkán vol-

tak más öltönyeik, mint melyeket bárány-, ló- vagy vad-

szamárborböl készitettek. Ma már ezek eltntek, s mint

egyedüli emléke a régi nemíjeti viseletnek csak a prémes

föveg maradt fenn.

A különböz törzsek közt uralkodó ellenségeske-

dés okozza, hogy kölcsönösen „rabszolgától számlá-

zottaknak" gúnyolják egymást. Azon idó't, midn a

közös hazát elhagyták, pontosan nem tudják meg-

határozni. Az erszariak , szalorok és szarikok már

az arab hódítás korában az Oxuson inneni sivatag

keleti részén laktak; a tekkék, göklenek és jomutok

csak késbb, talán Dsiugiz és Timur korában foglal-

ták el mai hazájokat. Ez utóbbiak kivándorlása csak

csapatonkint történt, s még ma sem mondható befe-

jezettnek, mert sok jomut és göklen, nagy elszere-

tettel viseltetvén shazája iránt, máig ott bolyong.

A középkorban a turkman lovasokat legnagyobbrészt

a khivai s bokharai khánok szolgálatában, st néha

jjersa lobogó alatt találjuk. Vitézségöknek , különö-

sen pedig heves támadásaiknak híi'e messze eljutott, s

egyes vezéreik, mint Kara Juszuf, ki a szalor törzs-

zsel részt vett Timur hadjárataiban, történelmi nevet

vívtak ki maguknak. A turkmauok nagyban else-

gítek Persia északi részének tm'kizálását , különösen

azon idben, midn az Atabegek családja uralkodott

Iránban, és Transkaukázia, Azerbajdsan. Mazendran és

* IreiiT Ata iia.u-yatvát JL'k-nt; - önnek a ma.iryar ..öreg atya'-

íelel uioií-.
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Siraz * torok népességének legnagyobb része kétségte-

lenül a tnrkmanoktól került ki. Feltn, hogy daczára

azon elkeseredett ellensi'^geskedésnek, mely a turkmanok

és Persiában lakó siíta rokonaik közt uralkodik, amazok

mégis mindig Azerbajdsant tartják a magasabb mivelt-

ség székhelyének. Ha a bakhsi felszólittatik, hogy va-

lami szépet s eredetit énekeljen, mindig azerbajdsani

dalokat énekelt; st a fogságba esett iráni is több ke-

gyelmet remélhet, ha török származású, mert a tnrkman

azt mondja : „kardasimiz dir ol kafir," azaz : testvé-

rünk ez a hitetlen.

A turkmanok utolsó tömeges föllépése Nadir sah

és Aga Mehemmed khán korába esik. Amaz ezeknek s

az afghauoknak segitségével a mit század elején egész

Ázsiát feli'ázta álmából, ez leginkább turkman fegyve-

rekkel veté meg alapját dynastiájának. Jól tudják ezt a

turkmanok, és panaszkodnak a Kadsarok hálátlansága

ellen, kik Feth Ali sah óta rólok egészen megfeledkez-

tek, sót sok fnökeiktl az ket illet nyugdíjat is meg-

vonták.

Hogy fogalnmnk legyen e nomádok politikai fon-

tosságáról, elég egy tekintetet vetnünk KözéiJ-Azsia

térképére. Látjuk, hogy helyzetük ket az egész ázsiai

fennsíknak vagy Tiu'kesztannak déli határreivé tette.

A turkmanok a kipcsakok után Közép-Ázsiának leghar-

* Még most is van négy-öt török törzs, mely Siraz vidékén no-

mádélctet él. Ilkliani-jok (fnök), kivel 1862-ben ismerkedtem meg
Sirazban, beszélte, hogy 30,000 lovast bir közülök kiállítani , s hogy

néhány törzs, mint a kaskai és allahverdi Dsingiz khán által tétetett

át ide. E körülményt Európában félreismerték, s még a jól értesült

Bnrncs is a türki siraz i-t, raeljet Hafiz emlit dalaiban, egy hason-

nev helységben keresi Szamarkand közelében.
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czosabb s legvadabb népe; mögöttük, Khiva, Bokhara és

Khokaiicl városaiban az elpuhultság és gytávaság- székel

;

s ha ezek nem alkotnának századok óta oly szilárd sán-

czot azok körül, nem állnának a közép-ázsiai viszonyok

most is azon ponton, melyen Kutejbe és Ebu Muszlim *

alatt álltak, s máig is állnak. A civilisatio iigylátszik,

jobb szereti a délrl északra yíy6 utat, de mi kép hat-

hasson annak csak egy szikrája is Közép-Ázsiába, míg

a tnrkmanok minden utazót, minden karavánt ezer ve-

szélylyel fenyegetnek?

* Az egyik Omar khalifa korában Turkesztánt hóditá meg; a

másik, elször Mérv helj'tartója. a turkmánok és kharezmiekkel egye-
sülve sokáig viselt szabadságháborút ura, a bagdadi fejedelem ellen.
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XVII. FEJEZET.

KIIIVA, A FVÁROS. fÓ'fELOSZTÁSA, A VÁHOS KAPUI S RÉSZEI. KA-

ZÁROK. MECSETEK. -— MEDRESZÉK VAGY KOLLÉfJUMOK ; ALAPÍTÁ-

SUK, SZEEVEZETÖK S JAVADALMAZÁSUK. RENDRSÉG. A KIIÁN ÉS

KORMÁNYA. ADÓK. TÖRVÉNYSZÉK. A KIIÁNSÁG. CSATORNÁK.

POLITIKAI FELOSZTÁSOK. TERMÉNYEK. IPAR ÉS KERESKEDELEM.

UTAK. A KHÁNSÁG NÉPESSÉGE. ÖZBEGEK. TURKMANOK.

KAKAKALPAK. KASZÁK (kIRGISZEk). SZART. -— PERSÁK. KIIIVA

TÜRTÉXETE A XIX. SZÁZADBAN. A KIIÁNOK S NEMZETSÉGÜK.

Les jJrlncipanx Tartares firent asseoir le Khan siir une piece de

feutre et lui direul : „Tlonore les grands. sois jns/e et bienfesavt envers

tous ; sinon tu seras si misérahle que tu v'unras pas mérne le feutre sur

lequel tu es assis.^

Voltaire. Es.sai sur les Moeurs. c. Ix.

A. Khiva, a fváros.

Keleti városról levén szó, felesleges említenem is, liogy

Khiva belseje egészen különbözik attól, a imt kiilsejo

ig-ér. Az olvasónak látni kellett volna a legalsóbb rangú

porsa A'árosok valamelyikét, hogy mondhassam, miszerint

még ezek is sokkal felette állnak Khivának. Különben

képzeljünk magnnknak három-négy ezer sárkunyliót,

melyek darabos és meszeletlen falaikkal a legnagyobb

reudetlenségljon elszórva állnak, vegyük ezt körül k(íp-
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zeleti'iiikbeu egy szinte sárból rakott tiz láb széles fal-

lal, és fogalmunk lesz Khiváról.

Felosztás.

A város kOzönség-esen két részre osztatik : n) a

tulajdonképeui Khiva, b) Icskale, azaz a vár, mely

szinte fallal van körülvéve s a küls várostól négy kapu

által elzárható. Ez utóbbi a következ városrészekbl

(mahalle) áll : Pelilivau , Ulujoguds , Akmeszdsid , Ji-

pekcsi, Kosbeg-i mahalleszi. A tulajdonképeni városnak

kilencz kapuja van , és pedig éjszak felé : Ürgends der-

vazeszi *, Geudumgiali d. , Imaret d. ; kelet felé : Isz-

mahmudata d. , Hezareszp d. ; dél felé: Siklilar d.,

Piskenik d., Eafenek d. és njugat felé : Bedrkhán d.

Tíz városrészt különböztetnek meg: 1. Or, 2. Kefter-

khane, 3. Mivesztan, hol gyümölcsöt ánilnak, 4. Meh-

terabad, 5. Jenikale, 6. Bála Haniz, mely nagy platá-

noktól körülvett vizmedenczével ellátva mulatóhelyül

szolgál, 7. Kinjemezorama **, 8. Kurullahbaj, 9. Bag-

cse, 10. Eafenek.

Bazárok.

Bazárok vagy oly árucsarnokok, a milyeneket Per-

siában, vagy a kelet más városaiban találunk, Khivában

nincsenek. Emlitésre méltó csak a Tim, egy kis, jól

épített bazár, meglehetsen magas boltozataival, melyben

mintegy 120 bolt és egy karaváuszeraj van. A mi vas-

m, diszm, vászon, kattiin és posztó az orosz piaczon

található, valamint az a kevés, a mit Bokhara és Per-

* Dervaze persa szó, s kaput jelent ; dervaze s z i=:kapu j a.

** Szóázerinti értelme : uly laki, mely uem eszik kenyeret.
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siából hoznak, itt mind foll(3lhet. A Tini körül van

még a Nanbazari (kenyérpiacz) , Bakalbazari (fszcr-

árns-p.), Sembazari (szappan és gyertyapiacz), ás a Szer-

tras bazári (tiz-tizenkét borbólymüliely, hol a fejet bo-

rotválják; mert a ki szakállát borotváltatná, óniltnek

tekintetnék, vagy halállal büntettetnék). A bazárok közt

meg- kell emlitenünk a Kicsik karavanszerajt is, hol a

tekkék és jonmtok által odahordott rabszolgák állíttat-

nak ki eladásra. Az egész földmivelés rabszolga kezek

által hajtatván végre, ezen áruczikk nélkül Khiva nem

létezhetnék. Különben, Bokharáról szólva, tüzetesebben

m^gemlékszünk még e tárgyról.

Mecsetek.

Régibb s mvészibb épitésü mecset kevés van Khivá-

ban. Emlitésre méltók : 1. Hazreti Pehlivan, négyszáz

éves épület, mely egy nagy s két kisebb kupolából áll,

s melyben Khiva város egyik szentje s védnökének, Peh-

livan Ahmed Zemcsinek sirja van. Kiüseje keveset igér,

de bensejében a faldiszitmények (kasi) izlésteljesek ; csak

az kár, hogy az épület setét, s a világosság hiánya miatt

sok dolog el marad rejtve szem ell. Valamint a mecset

belsejében, ugy az elcsarnokban is, folyvást csak ugy

hemzsegnek a vak mnemotechnikusok, kik csupa hallga-

tásból könyv nélkül megtanulták a koránt, s azt szünte-

len elrecitálják ; 2. Dsümaa mesdsidi, melyben a khán

pénteki imáját végzi, s melyben a hivatalos khutbe (az

uralkodó fejedelemért mondott ima) szokott felolvas-

tatni; 8. Khan mesdsidi, a vár bensejében, 4. Saleker,

melyet egy földmiveló épitett, 5. Ata murád Kusbegi. C.

Karaj üzmesdsidi.
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Medreszék.

A medreszék (collegiuinok) száma s azok pompás

kiállítása után lehet Közép-Ázsiában a népesség vag-yo-

nossága és vallási miveltség-ének fokára következtetni. Te-

kintetbe véve az eszközök korlátoltságát, azon buzgalom

és áldozatkészség, melyet a király ügy, mint a kézmives

az ily collegium felállitása vagy javadalmazásánál tanú-

sít, valóban dicséretre méltó. Bokhara, az iszlám civi-

lizatió legrégibb székhelye Közép-Ázsiában, példányképe

e törekvéseknek, de Khivában is van néhány ily kollé-

gium , melyek közól említendk :

1. Medemin * khan medreszeszi, mely 1842-ben

persa épitész által építtetett egy elsrangú persa kara-

vanszeraj mintájára. Jobb oldalán otromba torony áll, jó-

val magasabb a két emeletnyi magas medi'eszénél, de az

épit halála miatt befejezetlen maradt. E kollégium

130 czellával birván, 260 tanulónak adhat szállást; jö-

vedelme pedig 12,000 khivai batman bílza, és 5000 tilla

(2500 font sterling) készpénz. Hogy az olvasó némi fo-

galmat szerezhessen magának ez intézetrl, álljon itt a

jövedelem felosztása, mibl a személyzetet is megismer-

hetjük.

Bat. Tillát

5 Akliond (tanár) kap évenként 300U 150

1 Imám kap évenként 2000 40

1 Muezzin (imakikiáltó) kap évenként . . . 200

2 Szolga közöl mindenik kap évenként . . . 200

1 Borbély kap évenkint 200

2 Muttevali vagy felügyel kapja az összes jöve-

delem tizedrészét ; a mi fenmarad pedig, a

tanítványok közt osztatik fel, kik e tekin-

tetben három osztályra szakadnak :

* Röviditéso a „Meliemmed Emin" névnek.
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Bat. Tillát.

Az 1. osztály ka]( OU 4

A 2 30 2

A 3. „ 15 1

2. Allalikiüi Ivhaii in. 120 czollával, melyben a

tanitváiiyok évi jövedelme 50 batman és 2 tilla.

3. Kutlug- Murád Inag* m., melynek minden czel-

lája 50 batmant és 3 tillát jövedelmez.

4. Arab klian m. ig-en kevés, de gazdagon java-

dalmazott czellával.

5. Sirgazi khán m. Ez épületek egyedül érdemlik

meg a sárknnyliók közt a ház nevezetet, udvaraik több-

nyire tisztán tartatnak, gyakran fákkal vannak beül-

tetve, vagy egészen kertté alakítva. A tantárgyakról,

Bokharárúl beszéltünkben fogunk szólani, mely közép-

pontja a közép-ázsiai tudományosságnak, most csak azt

jegyezzük meg, hogy a tulajdonképeni eladások a taná-

rok czelláiban tartatnak , hol a tanulók szellemi tehet-

ségük szerint vannak osztályozva.

liendörség.

Minden városnegyedben van egy inirab* ki, ha

nappal kerületében verekedések, lopások vagy más gaz-

ságok követtetnek el, a nyilvános rend fentartásáért

felels. A város éjszakai felügyelete négy pasebre (f

ó'r) van bizva, kiknek egész éjjel a vár kapuja eltt rt

kell állniok, mig mindeniknek nyolcz alre — összesen

tehát 32, kik egyszersmind a hóhértisztet végzik, — a

városban körüljár , és mindenkit elfog , a ki éjfél után

* Mirab az, a mi a török szubasi ; oly hivatal, mely a kliinai

határtól kezdve az adriai tengerig nagy .szerepet játszott, s játszik

most is.
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(iii;y (')r;iva] m(íg- az iitczáii mutatkozni mer. Külön ()s

fiii'yolmökot betörések és tiltott szerelmi kalandokra for-

dítják, s jaj annak, kit tetten kapnak.

B. A KhÁN és KoiiMÁNYA.

Hivatalnokok.

Felesleges említenünk is, liog-y a khán alattvalói-

nak élete és vagyonáról tetszés szerint rendelkezhetik.

Mint ország-fejedelem az, a mi minden családatya a maga

családjában ; s a mint ez, ha kedve tartja, meghallgatja

valamelyik rabszolgája tanácsát, ugy a khán is hajt

néha egyik másik minisztere szavára. Önkényének tu-

lajdonképen csak az ulemák rendje szabhat némi korlá-

tot, ha oly férfiak állnak élén, kik tudományosságuk és

feddhetlen életök által magokat a népnél kedvesekké , a

khánnál félelmesekké birták tenni. E viszonyok majdnem

minden ázsiai kormánynál fellelhetk, de nem tulajdo-

nithatók a kormányformák hibáinak, vagy azok teljes

hiányának. St inká])b, a keleten minden idben, s a

történelem minden korszakában voltak alkotmányok, me-

lyek az önkény és zsarnokság ellen valának intézve; de

azért nem jutottak soha érvényre, mert keleten a tömegek

jellemgj'öngesége, és minden nemesebb érzés hiánya, az

uralkodó bneinek mindig kedvezett, és kedvez mai napig.

A mongol eredet khivai alkotmány szerint az ál-

lamnak következ hatóságai vannak :

1. Khán vagy Padisah lesz az, ki egy diadalmas

törzs kebelébl azzá választatik. Mellette állnak az

2. Inagok *, kik négyen vannak; ketten a király

* „Inag" szószcrint : „ifjaljbik tostvéröcs."
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közeli rokonsáí^ából , ketten csupán tijrzsrokonok. Az

elbbiek elseje mindig- jog*szer kormányzója Hezareszp

tartománynak.

3. Xakib, az egyházf, mindig Szcjdnek (a próféta

családjából valónak) kell lennie, s ugyanazon ranggal

bir, mint Konstantinápolyban a Sejkh-ül-iszlam.
'^

4. Bi, — nem kell ezt összetéveszteni a bejjel,

melylyel csak egyenl szójelentése van. A Bi csatában

a klián jobbján van.

5. Atalik, egy neme az államtanácsosoknak, kik

csak özbegek lehetnek. Számuk a khán tetszésétl függ.

6. Kusbegi a khán vezirje, vagy els udvari

tisztje. Rajta kezddik a tulajdonképeni hivatalnokok

testülete, kik teljesen az uralkodó szeszélyének alávetvék.

7. Mehter, egy neme az udvarnagynak, ki az udvar

s az ország belkormáuyzatát vezeti. Mindig szartnak,

a régi persa lakosság közül valónak kell lennie.

8. Jaszaulbasi , — szám szerint ketten , — ve-

zeti a testrseregnek, s kihallgatásoknál a bemutatói

tisztet látják el. Egyenl rangban áll ezekkel a Divan,

egy neme az államtitkárnak, ki egyszersmind számviv.

9. Mehrem, szintén ketten, — a komornyiki s meg-

bízotti tisztet látják el , s nagy befolyással birnak a

khánra s a konnányra.

10. Minbasi, 1000 lovas parancsnoka. **

11. Jüzbasi, 100 lovas parancsnoka.

12. Onbasi, 10 lovas parancsnoka.

* Konstantinápolyban a Nakib ül Esref, a Szejd-ek fnöke,

rangban a Sejkh-ül-Iszlam után áll.

** A khivai khán összes haderejét 30,000 emberre haliam té-

tetni, de veszély esetén c számot megkettztetheti.
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E tizenkát osztály képezi a szipahi-knak nevezett

tulajdonképeni tisztviselséget, s feloszlik a) olyanokra,

kiket, mint a 2, 3, 4, 5, a khán soha ki nem tehet hi-

vatalukból, 6) tulajdonképeni szol.g-ákra, kik bizonyos

fizetést húznak, luint a 6, 7, 8, 9, s c) olyanokra, kik

csak háború idején mííködnek. A magas hivatalnokok

jószág-okkal jutalmaztatnak, a közönséges harczosok lovat

s fegyvert kapnak a khántól, s minden adó és dij -fizetés-

tl mentesek. Ennyibl áll a "világi tiszt\iselöség. Az
ulemák, A'agjis papok, kiknek fnöke a Kakib, következ

alosztályokra oszlanak

:

1. Kazi kelan, föbiró s az igazságszolgáltatás f-
nöke az egész khánságban.

2. Kazi ordu , ki mint föbiró a khánt hadjáratai-

ban kiséri.

3. Alem, az öt nuifti fnöke.

4. Rejsz, az iskolák és vallási törvények végrehaj-

tásának felügyelje.

5. Mufti, minden jelentékenyebb városban egy.

6. Akhond, tanár vagy elemi tanitó.

A három els a magasabb hivatalnokok közé tar-

tozik, és mködésbe lépéskor a khán által gazdagon

megajándékoztatik ; a három utóbbi a vakf-ból (jámbor

alapítványok) húzza fizetését, bizonyos részlet pénzben

s termékekben, de azért szokás, hogy évenkint a kur-

ban- és noruz-ünnepen a khántól bizonyos ajándékot

kapjanak. A khivai ulemák nem állnak annyira a tudo-

mányosság hirében, mint a bokharaiak; de korántsem

oly szemtelenek s elbizottak mint ezek, és sokban valódi

buzgóság lakik, fíjldieiket tehetségök szerint mvelni, és

nyers, harczias tulajdonságaikon simítani.

VÁMHKRY rXAZÁSA. 20
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Adóh

Khivában kótfóle adó van: a) szalgit, mely a mi

tcílekadónlviiak felel meg, s mely szerint minden 1 ta-

nab (ogT tanab 60 négyszög röf) mivellietö földtl a

khán évenként 18 tenge (10 shilling) adót kap. Kato-

nák (nöker vagy atli) , az ulemák és khodsák vagy szej-

dek (a jiróféta utódai) felmentvék alóla, b) Zekiat (vám),

mely szerint a bevitt ánítól 2'^/^ száztóli; baromért,

tevékért s lovakért darabszámra egy tenge
,
juhokért

fél tenge vétetik évenként *. Ezenkivül minden nyilvános

bolt fizet évenként 6 tenget. A szalgit behajtását köz-

vetlenül a kusbegi és mehter eszközlik, kik a fókerülete-

ket évenként beutazzák, és az illet kerületekben a ja-

solu-kat ** felelsekké teszik az adók behajtásáért. A
zekiat jövedelmeire egy a khán kegyében álló mehrem

rködik, ki egy Írnokkal meglátogatja a nomád törzseket,

és, lehetetlen lévén a barmok megszámlálása, minden

törzsre évenként a j ásóinkkal tartott tanácskozás és

megegyezés szerint veti ki az illet részt. Az ily eljá-

rásnál tennészetesen a mehteré a legnagyobb haszon; s

a khánnak még múlt évben is el kellett hinnie, hogy

a karakalpakoknak csak 6000 db ökiiik van, s a jo-

mutok és csaudoroknál csak 30,000 birkától fizettek

adót, — a mi, a mint haliam, csak harmadrésze a va-

lódi létszámnak.

TÖrvéíiyszékel:.

Törvényszékekül szolgálnak a mecsetek és az igaz-

* Csak olyanoktól azonban, kik njájjal, azaz 10 darabnál töb-

bel bírnak.

** Jasolu. azaz : kor-nagj-, a mint Khivában az akszakal-okat
nevezik.
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ságszolgáltatással megbízott kazik és muftik magán

szállásai. Ezenkívül még míndenkiuek szabadságában áll

panaszát a város vagy tartomány kormányzója elé ter-

jeszteni, ki aztán íüf, azaz saját belátása szerint itél.

Minden kormányzónak, st magának a khánnak is, na-

ponként legalább négy óráig kell kihallgatásokat adnia,

mely kötelesség alól csak a betegség mentlieti fel; s

miután kiki bebocsáttatik, az uralkodó kénytelen gyak-

ran alattvalóinak legapróbb családi iszonyait meghall-

gatni s kiegyenlíteni. Hallottam, hogy nagy mulatsá-

gára szolgál a khánnak, ha egy feldühült házaspárt lát

maga elú'tt; ilyenkor 6'ket még jobban egymásra uszitja,

s a hazaatj-ja hasát fogja nevettében, mikor férj és nó

eltte a porban henteregve verekszenek.

C. A Khivai Khánság.

A khivai khánságot, mely történelmi nevén Kha-

rezm*, s mely a szomszéd országokban Ürgends-nek is

neveztetik, — minden oldalról sivatag veszi körül, s a

mivelt föld legszéls határai délkeletre Fitnek város,

éjszakn}mgotra Kungrat és Köhne Ürgends, délre Me-

demin és Kökcseg. Az állandó lakosokkal benépesített

föld területét meghatározni épen oly sikeretlen törekvés

volna, mintha a népesség számát akarnók megállapitani

;

inkább adjuk a khánságnak a tehetségig tökéletes hely-

iratát. Határozottan kiemelend a föld nagy termékeny-

sége, mely nem annyira a czélszer mivelésnek, mint

inkábl) az Oxus áldásdús vize által történ megnedvesü-

lésnek tulajdonítandó.

* Kharezni. per.sa szó, és harczkedvcl ">t jelent.

20*
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Csatornák.

Khivábiiu két féle csatoraa van. u. m. a) arna, azaz

olyauük, melyeket a folyam maga vájt magának, s me-

lyeket csak liébekorbau szoktak a lakosok meg-nag-yob-

bitani, vagy mélyebbre ásni, l) jap, egy vagy két

ölnyi széles , ásott csatornák , melyek nagyobbrészt az

arnákból erednek, s melyeknek siü- hálózata az egész

megmivelt földet elboritja. Az arnák közöl megemli-

tendök :

1

.

Hazreti Pehlivan arnaszi, mely Fitnek és He-

zareszpnél kezddik s Khiva mellett elfolyva, miután

Zej-u s a jomutok vidékén végig ment, a homokban

elvész.

2. Gazavat arnaszi. Khanka és Jengi Ürgends

közt szakad az Oxusból, nyugati irányban Gazavat mel-

lett foly el, s a jomutok közt elenyészik.

3. Sahbad arnaszi. Kezddik Jeugi Ürgends fe-

lett, Salibad Tashauz és Jillali mellett foly el , és Kök-

csegnél elvész.

4. Jarmis arnaszi. Sahbaz Yeli-vel szemben jön

az országba, s végig foly a Kiat-Kungrat és Jengi Ür-

fi^ends közti vidéken.

5. Kilicsbaj arnaszi. Xhitai és Görlen közt ered,

Jillali mellett foly el, és Kökcseg megett a homokban

elvész.

6. Khodsaili Arnaszi.

A túlsó parton van :

7. A Surakhan amaszi, mely a hasonnevíí helynél

veszi kezdetét és éjszakkeleten vész el, elbb Japke-

uarit és Akkamist látván el vizzel.
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8. Iltazar Khan arnaszi, mely a karakalpakok

földén foly keresztiü.

Felosztás.

Khiva politikai felosztása azon városok számától

fíigg , melyek tulajdon baj , vag-y kormányzóval birván,

ez által külön kerületet képeznek. Legfontosabbak : a

fváros Khiva, Jeng-i Ürgends, az ipar fö székhelye és

Köhne Ürg-ends. Még- sokáig' a mong-ol hóditás után ez

volt a khánság- fvárosa, most nyomorú falu, melynek haj-

dani fényébl alig' van már eg'yebe, mint elször: két to-

ronynak kisebl) nagyobb maradványa, mely tornyok más

középázsiai tornyokéval egyenl idomtalan modorban va-

lának épitve, és a monda szerint azért rontattak le a

kalmükök által, mert ezek dühbe jöttek azon, hog-y e

tornyok távolról közel látszanak, s közeledve feléjök,

minteg'y futnak az ember ell ; másodszor : Törebeg'khan

kupolája, izlésteljes zománczozott téglákkal kii*akva;

végre Mazlumkhan szolugii.

Khivának mostani felosztása a következ :

Fvárosok és kerületek a hozzájuk tartozó falvakkal együtt,

s mindeniknek távolsága az Oxustól.

A város neve

Távolsága az

Oxustól

mértföldek-
ben (tas)

Falvak

1. Khiva . . . 6 Nyugat felé: Bedrkhan, Ki-

nik , Akjap, Khaszian, Ta-

sajak, Töjeszicsti.

Dél felé : Sii-cseli , Sikhlar.

Rafenek, Engerik, Pizeke-

nik , Pernakaz . Akmesz-

dsid.
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A város neve

Távulsága az

Üxustól,

mértfóldek-

beii (tas)

2. Hezareszp

3. Jengi Ürgén ds

4. Kungrat

5. Tashauz

6. Görlen .

7. Kliodsa-lli

8. Csimbaj . .

9. Salibad . .

10. Surakhan .

il. Kilids-baj

12. Mangit . .

13. KillC:^ak

14. Kbitai . .

15. Akderbend és

Dsámli . .

10. Kiét . .

'A

Kelet felé: Szájat, Kiat, 8ikh-

bagi. Kettebag.

Észak felé: (íendumgiah, Pe-

rise, Khalil, Xejszekhasz,

Gauk, Csarakhsik , Zirsej-

tan, Ordumizan.

Dsengeti, Sikharik, Khodsa-

lar, Himmetbaba.Bicsakcsi,

Isancsepe, Bagat, Nogman,

Besarik.

Gajbulu, Sabadboju, Kucsi-

lar , Oroszlar , Szabundsi,

Köndsü. Szagrindsi. Akhun-

baba, Karamaza, Kipcsak-

lar.

Kiét, Nogaj, Szarszar, Szakar.

Kamislikuk, Kongradlar. Kar-

zalar, Jannisboju, Basztir-

mali.

Dzselair , Jomuskali , Esim,

Vezir, Alesin, Taskali, Kar-

gali.

Ketmendsi Ata.DsarnikeNaj-

manlar (az erdségekben)

Karnis Csali,Dervis Khodsa.

Khodsalar, Kefterkliane, Kök-

kamis.

Khalimbeg, Bagalan, Alieli-

boju. Bozjapboju.

Pemianacsa, Kiatlar, Kene-

göz.

Baszujapbuju . Nogaj-isan
,

Kaudsirgali. Kanlilar.

Akkum, Jumurlutam, Kulaulu
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Távolsága az

A város neve
Uxustól

mértföldek-
ben (tas)

Falvak

17. Khauka . . 1 Meder, Gödse , Khudsalar

gallar.

.Sa-

18. Fitnek . . . 2

19. Sabaz Véli . . 2

20. Dsagataj . . ^
21. Ambar . . . b

22. Jengi Ja. . .
— Basztirniali . Vejengan kai eszi.

23. Nöksz . . .
— Alcsin, Veszér.

24. Kökcseg . . 9

25. Köhne Ürgonds ú

20. Kiat Kungrat . 2

(Görlen és Jengi

Ürgends közt)

27. Nokhasz (Khan- 2

ak és Hesza-

reszp közt)

28. Rahmet - birdi

Beg (közel az

Oveisz Karaajne

hegyhez)

29. Kangli . . . 1

30. Jilali (Mcde- 8

min és Tashauz

közt)

31. Kosköpür.

32. Gazavat . . t)

B. Termények, Ipar és Kereskedés.

A khivíii földtalaj termékenység-érol már többször

volt szó , különös említésre méltó szép gabonája , s a

jó rizs, fleg- a görleni; a legszebb selyem Sahbadban és

Jengi Ürgendsl)en termeltetik ; van gyapot, s a riijan, egy

neme a gyökereknek, melybl veres festéket nyernek;

a khivai gyümölcsnél különbet nemcsak Persia és Tö-
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rökországban, st Európában is alig találhatni. Ez utób-

biból kiemelend a hezareszpi alma, a khivai ó'sziba-

raczk és gránátalma, s fóleg a hasonlíthatatlan jóságú

dinnyék *, melyek még a távol Pekingben is nagy hirben

állnak, s a mennyei birodalom m-alkodója nem feledé el

azon ajándékok közt, melyeket a khinai tatárságból éven-

ként kap, mindig néhány ürkindsi (ürgendsi) dinnyét

is kikérni magának. Még Oroszországban is jól megfi-

zettetnek; mert a ki egy szállítmány télidinnyét visz

ki, ugyanannyi ezukrot hoz érette nssza.

A khivai ipar terményei közül hires Közép-Ázsiá-

ban az tJrgends csapani, azaz : az ürgendsi kabát , mely

két szin, csikós szövetbl van készitve (pamut vagy se-

lyembl , st néha a kétféle fonal vegyülékéböl) , s a ná-

lunk divatozó hálóköntösök formájára kiszabva; — to-

vábbá a khivai réz edények, a hezareszpi és a tashauzi

vászon.

Khiva a legnagyobb kereskedést Oroszországgal

üzi. Egy-két ezer tevébl álló karavánok mennek tavasz-

szal Orenbm-gba, szszel Asztrakhánba ; s Tíizsnejbe

(elnevezésök szerint: Mákária) a vásárra gyapotot, sely-

met , bröket , ruhákat a nogaj tatárok számára , cha-

grinbrt és gyümölcsöt hisznek, s hoznak ezek helyett

katlanokat s más öntött vas edényeket (itt : dsögen),

kattunt (mely nálunk bútorok bevonására fordittatik,

ott azonban a n-ing elrészének készítésére szolgál),

percailet, posztót, ezukrot, vasat, rósz puskákat, s kevés

diszmfíámt. Kagy a kivitel a halakban is ; de ezeket az

* E dinnyék 4 különböz fajából magot hoztam, s a mint G ö ii-

c z y Pál barátomnak e magokkal tett kísérletébl következtethetni, al-

földi homokos vidékeinken sikerrel lesznek termelhetk.
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oroszok mag'iik viszik el három gzhajó védelme alatt,

melyek az Aral-tón járnak, s az utolsó orosz követség és

Khiva közt kötött szerzdés szerint Knngratig mehetnek.

Persia és Herattal * Khiva igen csekély kereskedést z,

mert az ezen országokba vezet ntak a turkmanok kezei-

ben vannak. Khiva és Asztrabad közt csupán a jomutok

tartják fenn a közlekedést, kik évenkint 100— 150 te-

vén hoznak oda fésü-készitésre való puszpángfát s egy

kevés naftát. Bokharával már élénkebb a közlekedés.

Ruhát s vásznat hordanak oda, s érette theát, fszert,

papirt, s ott készült könny diszuiárukat hoznak. A
belföldi kereskedésre nézve az ország minden városá-

ban hetenkint egy vagy két vásár tartatik. Még oly

vidékeken is, melyekben nincs ház, hanem csupa no-

mádok laknak, egy Bazarli-dsajnak nevezett, s több

agyagkunyhóból álló vásárhely építtetik a vásár meg-

tartására, mely e vidékeken különös ünnepi es alakot ölt.

A középázsiai gyakran 10—20 mértföldnyirl elj az

ily helyre néhány tért vagy más csekélységért, s ilyen-

kor legszebb lovára ül, s legjobb fegyverét viszi magá-

val, hogy fitogtathassa magát.

E. A KHÁNSÁG LAKOSSÁGA.

Khivát 1. özbegek, 2. turbnauok, 3. karakalpakok,

4. kaszakok (kik nálunk kirgizeknek neveztetnek), 5.

szartok és 6. persák lakják.

* Heratban s vidékén szeretik ug3'an hordani a khiva-csapauit

(a khivai kabátot), és drágán niegis fizetik ; de ez áruczikket Bokharáii

keresztül liozzák.
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1. Uzheg.

özheg azou néptörzs neve, mely nagyolibrészt ál-

landó laklielylyel bírva, földniiveléssel fog-lalkozik, s az

Araltó déli szögletétú'l Koniulig (40 napi járásra Kas-

gartól, Kliina benseje felé) terjedve, a három khánsáí,^-

ban és a khinai tatárságban uralkodó fajnak tekintetik.

Saját felosztásuk szerint az özbegek 32 f taifé-re

(törzs) oszlanak: 1. Kuug-rat, 2. Kipcsak, 3. Khitai,

4. Mangit, 5. ísöksz, 6. Kajmán, 7. Kulan, 8. Kiét,

9. Az, 10. Taz, 11. Szájat, 12. Dsagataj, 13. Ujgur,

14. Akbet, 15. Dörmen, 16. Ösün, 17. Kandsigali,

18. Nogaj, 19. Balgali, 20. Miten, 21. Dselair, 22. Ke-

negöz, 23. Kanli, 24. Icskili, 25. Bögüiiü, 26. Alcsin,

27. Acsmajli, 28. Karakurszak, 29. Birkulak, 30. Tir-

kis, 31. Kellekeszer, 32. Ming.

E felosztás régi, és feltn, hogy az emiitett földte-

rületen még ezen egyes törzsek is csak nagyon elszórva

találtatnak; s a kutató meg van lepve, st néha hinni

sem akar saját szemeinek sem, midn a khivai, khokandi

és jerkendi özbegeknek nyelve, szokásai és arczkifejezése

közt a nagy különbséget észreveszi, és ezek mégis ma-

iinkat nemcsak ugyanazon nemzet, hanem ugj'anazon

törzs (taife) vagy clan (tire) tagjainak vallják.

Csak azt akarom emliteni, hogy Khivában a leg-

több özbeg törzs képviselve van, s hogy a khivai Khokand-

dal, Bokhara és Kasgarral szemben méltán büszke régi

özbeg nemzetiségére. A khivai özbeg els pillanatra el-

árulja az iráu elemmel való vegyületét; mert szakálla vau,

mely a turáninál mindig némileg mintegy idegen tulaj-

donnak tekinthet, miü- az arcz szine s vonásai gvakrau
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a viilódi tatár eredetet tüntetik fel. Jellemére nézve is a

kliivai özbeg eg'yéb törzsrokonainál többet ér; nyilt szív

s becsületes; megvan még- benne azon vadság, mely a

körülötte lev nomádokat jellemzi, de hiába keressük

nála a keleti civilisátió csalárd okosságát, s a török-

országi valódi oszmanlin kivül az egyetlen keleti faj,

melybl még lehetne valamit képezni.

Azon körülmény, hogy az iszlami miveltség Khivá-

ban még nem áll ott, a hol Bokharában, egyik f oka

annak, hogy a khivai özbegek részint pogány nemzeti

erkölcseikbl, részint a párszi vallásos szokásokból még

sokat megtartottak. A zene és a török néjjköltészet

iránti elszeretet, melyeken a középázsiai nomád na-

gyobb szenvedélylyel csügg, mint bármely mivelt nem-

zet, itt hívebben s tisztábban tartá fenn magát, mint

Khokandban, Bokharában és Kasgarban. A khivai du-

tar (két hiir guitarre) és koboz-játszók hiresek egész

Turkesztanban. Nevai, a legnagyobb özbeg költ, általá-

nosan ismeretes, és nem múlik évtized, melyben uj, bár

másod s harmadrangn lyriknsok ne támadnának. Két

testvérrel ismerkedtem meg Khivában; az egyik Miinisz,

kitn verseket irt, melyek közül késbb többet ki fogok

adni ; a másik Mirab, Mirkhond nagy történelmi munká-

ját roppant türelemmel leforditá az özbeg török szójá-

rásra, hogy fia, ki különben persául is tnd, azt könyeb-

ben megérthesse. Húsz évig dolgozott rajta, de restelte

másoknak megmutatni, mert frivol dolognak tartatik a

valláson kivül még más tudományokkal is foglalkozni.

Több százados letelepedésük daczára még mindig

megvan a khivaiakon elbbi hsi életök jellege. Torna,

birkózás, különösen versenyfutás uálok gyakori dolgok,



31t3 KOZEP-ÁZSIAI UTAZÁS. XVII. Fej.

s ez utóbbiakon gyakran naíry jntaliiiak tzetnek ki.

Minden jelentékenyebb lakodalmat 9-es, 19-es, 29-es

versenynyel iiiinepelnek nieír. azaz a gyz mindenbl

9. 19, vagy 29 darabot kap, iigymint : 9 birkát, 19

kecskét stb., a mi gyakran jelentékeny értéket képvisel.

A menyasszony és vlegény közti versenyrl már elbb

szólottam. Az ország s lakosaitól, kik tfízimádók vol-

tak, némely ünnepélyek s játékok tartattak meg, melyek

Közép-Ázsia egyéb részeiben az iszlám eltt szinte lé-

teztek ugyan, de ma már teljesen feledve vannak.

2. Turkmanok.

Ezeki'öl már bvebben emlékeztem. Khivában van-

nak jomutok, kik délfelé a sivatag szélét Gaszavatig, a

Karajilgin, Kökcseg, Özbegjap, Bedrkend és Medemin

vidékeket lakják; és a csaudorok, kik Köhne, s különö-

sen Kizil Takir és Porszu vidékén találhatók, de legin-

kább a nyugati részen az Aral-tó és Kaspi-tenger között

barangolnak. Gökleuek igen kis számmal vaunak.

8. Karakalpakok.

Az Oxus túlpartját lakják Görlentl átellenben

majdnem KungTatig, a nagy erdségek közelében. Lo-

vuk kevés van, juh is alig. A karakalpakok azon hir-

ben állnak, hogy nik legszebbek egész Turkesztanban;

de más részt roppant butáknak mondatnak, s e tekintet-

ben számtalan adoma kering felölök. Tiz ftörzset talál-

tam köztök : 1. Bajmakli, 2. Khandekli, 3. Tersztamgali.

4. Acsamajli, 5. Kajcsili Khitai, 6. Ingakii, 7. Kene-

göz, 8. Tombojun, 9. Saku, 10. Ontönturuk. Szánmkat

10,000 sátorra teszik. Emlékezetet meíi'haladó idk óta
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Khivának alattvalói. Ezeltt negyven évvel fellázadtak

Ajdoszt vezérök alatt, ki Knngratba tört, de késbb Me-

hemmed Eehiiu khán által megveretett. Nyolcz év eltt

Záriig fnökük vezérlete alatt ismét felzendültek, kinek

— a mint mondják,— 20,000 lovasa volt, kikkel nagy

pnsztitásokat vitt végbe, mig Kutliig Mnrad Bi által

megveretve, serege szétoszlott. Utoljára, három év eltt,

Er-Nazar alatt lázadtak fel, ki várat is építtetett ma-

gának, de szintén legyzetett.

4. Kaszakok (Kirgizek).

Ezek utóbbi idó'ben nagyrészt orosz uralom alá jut-

ván, Khivában kevesen vannak. Közép-Ázsia e legna-

gyobb nomád néptörzsérl Bokbaráról szóltamban még

meg fogok emlékezni.

5. Szart

A Bokharában és Khokandban tadsikoknak ne-

vezett szartok teszik Kharezm persa slakosságát,

mel}Tiek száma itt aránylag már igen csekély, s persa

anyanyelvét lassanként egészen felcserélte a törökkel.

A szart, mint a tádzsik, ravasz és íbiom modoráról is-

merhet meg; az özbeg nem igen szenvedheti, s jellemz

dolog, hogy daczára a félezredes együttélésnek, az öz-

begek és szartok közt mindeddig igen kevés házasság

köttetett.

6. Persák.

Az itt lakó persák, — mintegy 40,000-en, — ré-

szint rabszolgák, részint felszabadultak; s Akderbendben

és Dsamliban egy kis gyarmatot alkotnak. A rabszol-

gának különben anyagi tekintetben nem rósz dolga van
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Khivában, mert ravaszsngávíil könnyen túl járva az og-y-

szerü özbeg-nek oszón, liaiiiar inog- tud g-azdagodni. So-

kan, ha luegTíiltották niag-ukat, inkább ott telepszenek

le, iniutsem visszatérnének Persiába. A rabszolgát Khi-

vában, dog'nia-nak, g'yennekkorában azonban khanezad,

azaz házi szülöttnek hivják. A szolgaság szégyenbélyege

csak a harmadik izben enyészik el.

F. Khivának e századbeli történetéhez.

1. Mehemmed Emin Inag (1792— 1800).

Nadir Sah * rögtöni elvonulása után, ki kardcsapás

nélkül kerité birtokába a khánságot, a kis hordabéli kir-

gizek (vagy Üsztjm't kazagi, azaz felsjurti kaszakok,

a mint önmagukat nevezik), kezeibe került Khivában a

fhatalom; s uralkodtak a múlt század végéig, midn
egy özbeg fnök a Konrad-törzsból felkelt, hogy a trónra

való igényeit érvényesítse. ííeve Mehemmed Emin Inag

volt. E névvel akarta az utolsó özbeg uralkodó család-

ból származását jelenteni, s csakugyau sikerült is egy

kis sereget gyjtenie, s arval a kaszák fejedelem ellen

harczra szállnia. Ez azonban akkor még meglehets

hatalommal birván, ellenét többször megverte, ki végre

Bokharába menekülve ott néhány évig visszavonultan

élt. Párthivei azonban folytaták a harczot, s midn már

némi elnyöket vi\i;ak ki, egy negyven lovasból álló kül-

döttséget menesztettek hozzá ; melylyel vissza is tért,

ismét kezébe vette a vezényletet, s ez alkalommal na-

* Miután 1740-ben Jolbarsz (oroszlán) sahot legyzte, s neliány

hónappal utól)l> Heratba vi-sszatért.
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ig-yobb szerencsével, mert elííztc a a kaszakokat, s trónra

lépvén meg-veté alapját a máig uralkodó háznak , mely-

nek tag-jai a túlsó lapon álló csaliidfa szerint minden

megszakadás nélkül követték a trónon.

2. Iltazor khan (1800— 1804).

Foljiatá a Bokhara elleni harczot, mert ez a ka-

szakok sülyedó hatalmát támogatta. Mig Csihardsuj

vidékén volt elfoglalva, a bokharaiak által felbiztatott

jomutok Khiva ellen rohantak, elfoglalták a várost, és

fnökük Tapisdeli vezérlete alatt kirabolták. Iltazar

gyorsan vissza akart térni, de visszamenetében a bokha-

raiak által megveretett, s futásközben az Oxus habjai-

ban lelte halálát. Utóda lön fia

3. Mehemmed Eehim (1804—1826);

kit Medrehimnek is neveznek. Eögtön a jomutok ellen

forditá fegyvereit, kiíízte ket a fvárosból, s gazda li-on

kárpótolta magát rajtok a szenvedett veszteségekért.

Kem kevésb szerencsével járt el a karakalpakok ellen is,

kik Ajdoszt alatt ellene fellázadtak, s kiket csakhamar

ismét engedelmességre téritett; kevesebb sikert arattak

fegyverei Kungrat ellen, hol rokonainak egyike iparko-

dott tle a trónt elvitatni, kivel aztán tizenhét évig tartó

háborút viselt. Midn ez id alatt e várost ostromlá, az

állhatatos véd, nevetve sikeretlen fáradozásait, egy nap

a torony tetejérl átkiáltá hozzá

:

Ücs aj savun, azaz : három h<')napra aludt-tej.

., „ kavuu, „ „ „ dinnye.

„ „ kabak, „ „ „ tök.

„ „ csabak, „ „ _ eirv neme a halnak.



:{20 KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. XVIT. Fkj.

s jq
" g"
dq' p-

I-!

í= P
•-s P'
& PT
?r Sr-

o: fO

P--o
w

if C3'

00 c'
3

'i;T H—

<

c-

^£
—'

K- >
a'P. H&

<1
J—

1

';!; g
00 O

ÖE S
1
5 ö

3
00 o
OT s^
OT

te

3

P- s

-pb

-
I

w-

00 ^•

w

t--p SS

4^ P^

><!

N

~ rt a--

e" 2

w

tö

w

O:

P- P-

pl
C^

rt £
Jr-

^ ö
^ C
fá 3<3

£3" t^

W

W

ttí

00 3

w

w

Cl

15

00 5o !=•

C' 3

t-i »

I

p- w

00 g 5" >-s

O • H-^ C
1 p 02

^ '."^ ^o >-

I—(

Pn
3 -

W



XVII. Fej. KHIVA URALKODÓI. 321

Evvel azt akíirta inoiidani, hog-y van az év minden sza-

kára külön élelmiszere, melyet bent a A'árosban kaphat;

nincs tehát szükség-e kenyérre, s azért éhség- által nem

lehet hódolásra birni.

At}'ja halálát megbosszulandó, Medrehim Bokhara

ellen ment, melyben azon idben Emir Szejd, egy lágy-

esz fejedelem m*alkodott, ki a dervisségre adta magát.

A khivaiak sok várost elpusztítottak Bokhara körül, s

több ezer fogolyt szedtek össze. Az eim'r, kinek ezt hi-

rül hozták, azt felelte: „Akhir Rigisztan amandur,"

azaz : megvan még a Rigisztan, * ez biztos hely, s azért

nincs mit félnie. Nagy pusztitások után Medrehim zsák-

mánynyal terhelten hazatért, s uralkodása végszakában

még Asztrabad körül a tekkéket és jomutokat hóditá meg.

4. Allahkidi khán (1826—1841),

a telt hazne (pénztár) mellett atyjától még a szomszéd-

népek közt szerzett nagy befolyást is örökölte, melynek

megtartása folytonos háborúkba keverte. Bokharában a

gyönge Szejdet az erélyes Naszrullah követte, ki at}'já-

nak szégyenteljes veszteségeit jóvá akarván tenni, hábo-

rút kezdett, melyben a khivai trónörökös Rehimkuli Tre
megveretett. Ugyanezen idben jött hire, hogy az oro-

szok Orenburgból Khiva felé iparkodnak, st hogy a bo-

khara! emir támadása is csak a hitetlenek izgatásának

eredménye. IS'agy volt a kétségbeesés, mert hir szerint

az orosz sereg 80,000 emberbl és 100 ágyúból állt.
**

* Bokharának egyik ftere.
** Ez a khivaiak versiója, de telve nagyitásokkal. Az oroszok

ereje Perovszky tábornok vezénylete alatt 10— 12,000 emberbl állt.

Megveretésök foka a kemény hideg volt, de aztán futás közben sokat

kellett az üldöz khivai lovasoktól is szenvedniök.

VÁMRKRV UTAZÁSA. 21
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Solv'iiÍ!Ji- liiá]);i Viirvíiii i\z iiiíi:i]izek seíi:óly(^t Heratból, a

kháii uiiiitoii-y lO.OOO lovast Kliodsa Xijaz Baj vezf'Tleto

alatt az oroszok ellen küldött, kik az Üg-esiksá;L,^on át

már az Atjolii tóig- hatoltuk elre, mely hat mértföldnyire

vau Kmig-rattól. A khivaiak azt beszélik, hogy megtá-

madták az ellent, s hallatlan mészárlást vittek végbe

soraiban. Sokan elfogattak, s két oroszt mntattak nekem

Kliivában, kik azon hadjáratból a fogságban visszama-

radtak, s késbb, nyiltan áttérve az iszlámra, a khán ál-

tal felszabadittattak , s ajándékot sót még feleséget is

kaptak tóle. A gyzelem után a khán Dövkara vidékén

kát feló'l sánczokat hányatott, s ezeknek rségét Khodsa

Nijaz Baj-ra bizta, — de e sánczok már tiz év óta

elpusztulva s elhagyatva állnak. Allahkuli, hogy az

oroszok elleni szerencsét az istennek megköszönje, egy

modreszét (collegiumot) alapított . s azt gazdag javadal-

makkal látta el.

Más részrl a Bokhara elleni háború folytattatott

;

a göklenek is megtámadtattak, s nagy részök Khivába

költözni kényszeríttetett.
*

5. Rehimknli khán (1841— 1848).

Atyja halála után a trónra jutva, rögtön a dsem-

sidiekkel, azon persa nomád néppel gylt meg a baja,

mely a ]\Iurgab keleti partját lakja, s melybl a khivaiak

10.000 sátort a fnökkel egyiitt az Oxus partján, közel

Xilidsbajhoz telepitettek. Más részrl az akkor Mérv

* Régi s különös szokás Kbiváljan , egész törzseket egyszerre s

erszakkal az országba telei)iteni, s mindenfele segélylyel ellátni, hogy
— miután az ilyenek bosszúja soha le nem hül — közelbl rizhetk
legyenek.
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birtolv;il)mi lev szarikok kezdtek az (>z]»(\g-ekkol li;ll)ort.

A kliáii ifjabb testvére, Medeiiiin Iiiag-, küldetett ellenök

15,000 lovíissal, de a Kliiva és Mérv közti borzasztó

úton a katonák soraiban beteg-ségek ütöttek ki; s miután

ug-yanekkor a bokharai emir Hezaresz]) várost ostronüá,

az Inag- gyorsan ez ellen fordult fegyvereivel, legyzte

s békére kényszerité. Ugyanekkor meghalván Rehimkiili

khán, utódja lón

6. Mehemmed Emin khán (1848—1855),

ki, bár nem az örökösödési rend szerint, mert az elhalt-

nak fiai is maradtak, de elbbi érdemeinél fogva igazsá-

gos igényeket támaszthatott a trónra. Medemin khánt

tartják az újabb idben Khiva legdicsteljesb uralkodójá-

nak; mert a kharezmi királyságnak, a mennyire lehetett,

visszaadta 400 év óta elvesztett régi határait, s a kör-

nyékbeli minden nomádok legyzése által a khánságuak

ugy tekintélyét, mint jövedelmeit jelentékenyen öregbité.

Két nappal utóbb, a mint a fehér nemezen magasra

emeltetett, —• a mi Khivában és Khokandban a trónra-

lépés jelvénye *, — személyesen ment a szarikok, ezen

legvitézebb turkman törzs ellen, melyet a uiervi termé-

keny lapálylyal együtt meghóditani szándékozott. Hat

hadjárat után sikerült a mervi várat bevennie, egy

Jolöten nev s annak közelében fekv más ersséggel

együtt. Azonban alig tért vissza Khivába, a szarikok

újra fellázadtak, s a Mérvben hátrahagyott parancsnokot

az rizettel együtt legyilkolták. A khán gyorsan uj had-

járatra kelt, melyben a dsemsidiek, a szarikok si ellen-

* E szertai'tás végzése a Dsagataj törzs akszakaljainak, a mint

mondják, raár Dsingiz khán óta kizárcílagos szabadalma.

21*
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sng-ei is rt'íszt A'ettek. Ezek vezáre Mir Mehemmed vivta

ki a diadalt, s az ()zbog- hó'sök nagy bosszúságára diadal-

masan bovonult Khivába.

A szárikok tehát meg voltak h(3ditva ; de a tekkí'^k,

kik ekkor Karajap és Kabukliban, Mérv és Akhal közt

laktak, az évi adót megtagadva ellenségeskedni kezdet-

tek ; mire Medemin kényszerülve látá magát, még turk-

man vértl párolgó fegyvereivel njra egy másik törzs

ellen fordulni. Három hadjárat után, melyek alatt a

homoksivatagban sok ember és állat elveszett, végre

sikerült a lázadók egy részét legyznie, s jomntok és

i>zbegekböl álló rséget hagyott hátra két parancsnok

felssége alatt. Szerencsétlenségre e kett közt csak-

hamar viszály támadt, mire az egyik visszatért Khi-

vába, de büntetésül a khán által egy magas toronyról

lelöketett. E tettével a khán a jomutokat mind ellensé-

geivé tette, titokban a tekkékkel kezdtek szövetkezni, s

késbb halálának okai lettek. Ez idben Medeminnek

40,000 lovasa volt, özbegek és más adózó nomád tör-

zsek férfiaiból; s e sereg egyik részét az oroszok ellen,

kik akkor az Arai tó keleti részétl Khiva felé közeled-

tek, Khodsa Nijaz Baj sánczaira küldó. Másik részé-

vel azonban maga ment Mérvbe, hogy ott a sznni nem

akaró turkman zavaroknak egy csapással véget vessen.

Rögtön bevette Karajapót és Szarakhsz (a régi Syrinx)

ellen ment. Ennek közelében egy dombon *, sátrában

pihentében, táborának közepette néhány vakmer ellen-

séges lovas által megtámadtatott; s ámbár felkiáltott:

„Men Hazret em!" (én a- agyok a khán!) feje levágatott,

* E halomról beszélik, hogy Ebu Muszlim. a bagdadi khaliíák

hatalmas hbérese s késbb ellensége, szintén itt halt meg.
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a uéikül hog-y szolgái közül csak egy is segítségére siet-

hetett volna. A levágott fej láttára, melyet a turkiiiaiiok

a persa sahnak * küldtek ajándékul, páni rettegés tört

ki seregében. A hadak mindazonáltal rendben vonultak

vissza s útközben

7. Ahdiillah Míítzí (1855— 1856)

kiáltották ki uralkodóvá, ki alig érkezett a fvárosba"

a trómiszályok már megkezddtek. Egy idsb koránál

fogva tulajdonképeu jogos trónköA'etel , Szejd Mahnmd

Tre, minden molla s az ország nagyjai eltt kardot

vont, s az által vélte jogát érvényesithetni, ha a khánt

rögtön agyonvágja; de haragja lecsillapittatott, maga

pedig késbb elzáratott. A jomutok is két herczeget

vontak magukhoz, kiket a trónra akartak segiteni, de e

szándék hamar kitudódván, a berezegek megfojtattak, a

jonmtokra nézve pedig, mert ellenséges érzületök már

bizonyos volt, elhatároztatott, hogy meg fog-nak büntet-

tetni. A khán néhány ezer lovassal ment ellenök, de k
ártatlanoknak tettetek magukat, s miután a törzs aksza-

kaljai, a hódolás jeléül meztelen kardokat akasztva nya-

kaikba mezítláb jöttek eléje, a khán ezúttal békét ha-

gyott nekik. Két hónap nuilva azonban a joinutok ismét

ellenséges indulatot nmtattak; a khán megharagudott,

gyorsan 2000 lovast szedett össze s a most már nyiltan

ellenszegül lázadókat magtámadta, — azonban szeren-

* A sali, kinek volt oka Medemintl félni, mert ez Szaraklisz be-

vétele után bizonyosan Mesédet is megtámadta volna, eleinte nagy
tisztességben tartá ellenének levágott fejét, s a várkapu (Dervaze

daulet) eltt kis kápolnát épittetett számára. Késbb azonban, miután
Ilire járt, hogy a jámbor siíták azt egy iniamzade sírjának tartják, s

igy vétkes tévedésre ád okot, ismét leromboltatá.
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csíítlenül. Az özbeg-ek futni kényszerültök, s iiiidún a

kliáiit kerostók, kivilág'lott, hogy az elsk közt esett

el, s a többi halottakkal eg-yütt észrevéti eii.ül, ug;yanazoii

árokba dobatott. Utódjává novííztetett

8. Kutlug Murád klián (csak 8 hónapig- uralkodott),

az elhunytnak ifjabb testvére, ki bátyja oldalán harczolt,

és nehéz sebekkel terhelten tért vissza. Nemsokára ké-

szült folytatni a harczot, mely bátyjának életébe került,

midn a jomutok fnökei békeajánlatokat tettek neki, s

meg'ig'érték, hogy leg'közelebb a khán unokatestvérével

eg-yütt, ki az ütközetben kezeik közé került, hódolatuk

nyilvánítására Khivában meg- fog-nak jelenni. A khán és

miniszterei ezen ig-éreteknek hitelt adtak, kitzték a na-

pot, s a jomutok, legjobb lovaikon, leg-szebb fegyvereik-

kel meg-rakva, 12,000 emberrel csakug-yan megjelentek.

A hódolás napjának reggelén a khán elször is rokonát

fogadá, ki ót megölelvén, alattomosan tört szúrt mellébe.

A khán összerogyott s a turkmanok a jelenlév szolgákra

rohantak. A nagy zavarban a mehter a vár falára lépett,

s annak ormairól tudtul adván a népnek a gaztettet, fel-

szóllitá a khivaiakat, hogy minden a városban lév jo-

mutot siessenek legyilkolni. Az elkeseredett lakosság a

turkmanokra tört, kik megrettenésökben elkábulva, mint

a juhok a mészáros kezében, vérzettek el a khivaiak

fegyvere,' st sokan a nk kései alatt is. Khiva utczáin

])atakzott a vér, s hat napig tartott, mig a holttesteket

mind el tudták takarítani.

E mészárlás után nyolcz napig Khiva fejedelem

nélkül volt, s ekkor a koronát a nép a különben derék

Szcjd Mahmud Trének ajánlá; ki azonban opium-szivási
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szenvedélye miatt ifjabb testvére javára a trónról lemon-

dott. S iii'y fejedelem lett

9. Szejd Mehemmed khdn (1856-tól máig),

általánosan lágyesznek elismert ember, kirl az olvasó

már hallott valamit. Uralkodása alatt a jomutokkal való

polg-árháboru sokat pusztította Kbivát; az elbbi khánok

által alapitott gyarmatok szétdúlva s elhagyatva állnak,

mig a jomutok s özbegek egymást ölve, gyermekeiket s

nejeiket kölcsönösen rabszolgaságra vitték, addig a be-

vándorolt dsemsidiek — e mondás szerint : „Inter dnos

litigantes tertins gaudet," — a fegyvertelen lakosságot

megtámadták, Kilidsbajtól Fitnekig egész Khivát elpnsz-

titották, s gazdag zsákmányn3^al megrakodtan , 2000
persa rabszolga kíséretében, kiket e zavarok alatt fel-

szabadítottak, -visszatértek a Mnrgab partjaira.

Szegénység, epemirigy, döghalál, és a népesség fo-

gyása végre békére kéuyszeritett , midóu orosz befolyás

által felizgatva egy Mehemmed Peuah nev trónkövetel

Kungratban kitíízte a lázadás zászlaját, s Mangislakon

keresztül rögtön követséget indított Asztrakhánba, az

orosz padisah védelmét kikérni. De e küldöttségnek el-

ment a hire, s a követek útközben megölettek. Késbb
Mehemmed Penah, midn orosz pénze elfogyott, saját

párthívei által meggyiliioltatott ; a lázadás fuczinkosai

pedig becsomagoltattak , az az : kezeik nedves brrel

testükhöz varratván Kliivál>a küld('tt(_d< . hol ])orzaszt('>

hulál várt reájuk.
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XVIIL FEJEZET.

BOKHAKA.

BOKHARA VÁROSA, KAPUI, RÉSZEI, MECSETJEI, COLLEGIUMAI. A KATA-

LIN CZÁRN'Ö ÁLTAL ALAPÍTOTT COLI.EOIIM. A MEDRESZÉK RENDELTE-

TÉSE NEM A TUDOMÁNY, HANEM A FANATISMUS ÉLESZTÉSE. BAZÁROK.

A RENDRSÉGI RENDSZER SZIGORÚBB , MINT BÁRHOL ÁZSIÁBAN.

A BOKHARAI KHÁNSÁG. LAKOSOK : ÖZBEGEK , TADSIKOK , KIRGISZEK,

ARABOK, MERVIEK, PERSÁK, HINDITK, ZSIDÓK. A KORMÁNY. KÜLÖN-

KÉLE HIVATALNOKOK. POLITIKAI FELOSZTÁS. A HADSEREG. A

BOKHARAI TÖRTÉNET RÖVID KÖRVONALOKBAN.

. . . regnata Cyro

Bactra . . . Tanaisqve discora.

Horatius. Od. iii. 29. 27-8.

A. Bokhara Városa.

Bokhara város határát, melyet egy napi járásra terje-

dnek mondtak nekem, négy mértföldnyinél nem talál-

tam nagyobbnak. Bár a vidék meglehetsen müveit, e

])ontban Khiva mégis nagyctn túlhaladja. A városnak

1 1 kapuja van : Dervaze Imám, d. Mezar, d. Szamar-

kand, d. Ogian, d. Talpacs, d. Sirgiran, d. Karakol, d.

Sejkh Bselal, d. Namazgiah, d. Szalakhane, d. Karsi,

s két frészre , a Deruni sehr-re (belváros) s a Beruni

sohr-re (külváros), valamint több városrészre osztatik,
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melyek közül a Mahallei Dsujbar, Kliiaban. Mirekan.

Malkusan, Szabim giran a log-nevezetesebbek.

A nyilvános épületeket, jjiaczokat az olvasóval már

az els részben kis elleges rajzban ismertettük meg, de

mind e mellett meg akarjuk kísérteni e pontról szóló

jegyzeteinket rijviden összefoglalni.

Mecsetek.

A bokharai azt mondja, hogy szüló'városában 360,

részint nagy, részint kisebb mecset van, s hogy a jám-

bor müszülman szórakozásul minden nap mást láto-

gathat meg. Én a nevezett számnak alig felét találhat-

tam meg, s csak a következk említésre méltók : 1.

Meszdsidi Kelan, melyet Timm' építtetett fel, Abdullah

khán pedig megujitott. Az emir itt tartja a nép nagy

összecsdülése között pénteki imádságát. 2. Meszdsidi

Divanbegi, melyet bizonyos íCezr, Imamkuli Khán emir

divanbegi-je (államtitkár) a hasonnev tóval és medre-

szével 1029-ben (1629) építtetett. 3. Mirekan és 4.

Meszdsidi Mogak, földalatti épület, hol némelyek állítása

szerint az els müszülmanok, mások szerint az els tüz-

imádók tartották volna vallási összejövetelöket. Az els

állítás alaposabbnak látszik, mert elször is a tüzimá-

dók, a városon ki\1il, a szalmádban megfelelbb helyet

találhattak volna, s mert másodszor sok kíi felirat ta-

núsítja ez épület iszlami eredetét.

Medreszék (coUegiumok).

A bokharai a medreszék számával is épen ugy di-

csekszik és azt 360-ra teszi, bár nincs több SO-nál. A
legnevezetesebbek a következk : 1 . Medresze Kökeltas,

építtetett 1426-ban; 150 czellája van, melyek mind-
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eííyike 100— 120 till.iba kerül*. Az els osztály iiö-

ven(l»%Miiok óvenkint öt tilla jüvedelinük van. 2. M.

Mirarab, 1529-be]i ópittetett és 100 czellája van, me-

lyek ]iiin(lei;-yike 80 — 90 tillába kerül, és 7 tilla jövede-

leminél bir. 3. Kosmedreszei Abdullali khán (az Abdul-

lali khán medresze-párja) , 1572-ben építtetett, szintén

körülbelül 100 czellája van, melyek azonban kisebb ér-

tékek, mint az elbbeniek. 4. M. Dsujbar, 1582-ben a

hasonnev nagy tudós s ascéta egy unokája által épít-

tetett; ez a leg-gazdag-abban van javadalmazva, mert

minden czella 25 tilla jövedelennnel bir, de nem nagyon

lakott, mivel a város lee'szélsbb véc-én fekszik. 5. M.

Turszindsan, hol minden czellának öt tilla évi jövedelme

van. 6. M. Ernazar, melyet Katharina czárn követei

egyikével építtetett fel, 60 czellával, mindeg-jdk 3 tilla

jövedelemmel.

Általában Bokhara és Szamarkand collegiumai

okozták, hogy nem csak az egész iszlámnak, hanem ne-

künk Európában is Közép-Ázsia füiskoláiról rendkívüli

fogalmunk volt. A fölületes szemlél az ily intézetek

é])itésénél nyih'ánulú áldozatkészséget könnyen tarthatá

a magasb törekvés tanujelének. Sajnos, hogy az egész

mozgalom csak a vak fanatismuson alapul, s mint a kö-

zépkorban, ugy jelenleg is ez iskolákban egy kevés logi-

kán (mantik) s bölcsészeten (hikmet) kívül kizárólagosan

a koránban s vallási kérdésekben adatik oktatás. ** A

* A medresze felépíttetése után a czellák elajáudékoztatiiak. a

késbbi birtukosok azonban csak megszabott árért kaphatják meg
azokat.

** Akadnak bizonyára itt is olyanok, kik a költészettel és tör-

ténettel szeretnének foglalkozni, de ezt csak titokban szabad tenniök,

mert szégyennek tartatik aí ily kicsinyes dolgokkal való bíbeldés.
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tanulck összes számát nekem 5000-re mondták. PJzek

nem csak Kijzép-Ázsia minden ré.szf'bó'I, hanem Indiából.

Kasmírból, Afg-lianisztauból, Oroszország-ból és Khiná-

ból is csoportosodnak itt össze, s a szegényebbek az

emirtöl évdijt nyernek, mert Bokhara a medreszékuek s

az iszlám szig-oru megtartásának köszönheti a befolyást,

melyet a többi szomszédos tartományon bir.

Bazárok.

Oly bazárok, minket a persa fvárosokban talál-

hatni, nincsenek itt. Csak egyiiehány van boltozva s

kó'liöl épitve, a legnagyobb rész fával vagy náddal fe-

dett, mely hosszú rudakra illesztetik. Különben töbl)-

féle bazár van : Tim Abdullah Khan, melyet a hason

-

néni fejedelem Mesédbl való nsszatérte után (15S2)

persa mintára épittetett; Resztéi Szuzengiran, hol a

varró-eszközöket árulók, s r. Szarrafan, hol a pénzvál-

tók s könyvárusok állnak , r. Zergeran , az aranymve-

sek- , r. Csilingeran a lakatosok- , r. Attari , a fszer-

árusok-, r. Kannadi , a czukrot- s édességet árulók-, r.

Csajfurusi a theaárusok-, r. Csitfurusi , bazári Lattá a

vászon árusok- és Ti mese darajfurusi a füszerkereske-

dóknek helye sat. Minden ])azárnak saját akszakal-ja

van, ki az emirnek a rend- s a fizetend dijakért felels.

A bazárokon kivül még körülbelól 80, mind kis karn-

vanszeraj van, melyek részint áruk raktárának, részint

az idegenek lakhelyéül szolgálnak.

Rendrség.

Bokharál»an oly szigorú a rendrség, mint az elöl-

linik ismeretes Ázsia egyik más városában sem. Nappal
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a rejsz személyesen meglátogatja a bazárokat s nyilvá-

uos helyeket, vagy kikiikli számos emberét s kémét, s

ki)rüll»olöl két órával napnyugta után senkinek sem sza-

bad az utón nuitatkozni. A szomszéd neui látogathatja

meg szomszédját, s a betegnek orvosság hiányában el

kf'll vesznie, mert az einir engedélyt adott, hogy t ma-

gát is fogják el, ha a mirsebek (éji örök) nz utczán til-

tott idben találják.

B. A BOKHAKAI KhÁNSÁG.

Lakosok.

A khánság jelenlegi határai keletrl a khokandi

khánság és Bedakhsan hegyei, délrl az Oxus a Kerki

és Csihardsuj túlsó kerületekkel, nyugoti'ól s éjszakról

a nagy sivatag. A határokat különben éj) oly kevéssé

lehet pontosan msghatározni , mint a lakosok számát.

Túlzás nélkül 2 Vj millióra tehetni az összes számot,

kik letelepedettekre s nomádokra, valamint nemzetiség

szerint özbegek,- tadsikok-, kirgizek-, arabok-, merviek-,

persák-, hinduk-, és zsidi'>kra oszlanak.

1. Ozhegek.

Ezek ugyanazon 32 törzsbl állanak, kiket Khivá-

nál megneveztünk, de kharezmi törzsrokonaiktól észre-

vehetleg különböznek mind arczjelleg, mind jelleun'e

nézve. Bokliara özbegjei a tadsikok-kal szorosb össze-

köttetésben éltek, mint a khivabeliek a szart-okkal, s e

közben a nemzeti jellegbl s az özbeg egyszer, szinte

természetességbl sokat is vesztettek. Mint a khánság

uralkodó népe, mert maga az emir is özbeg s a Mangit
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törzsbl való, az ország liadereját is képezik, habár a

]iia£>-asb raugu tisztek csak g-yéren vétetnek az özbeg-ek

soraiból.

2. A tadsikok.

Küzép-Ázsia összes városainak ez si lakói, itt a

legnagyobb száminál vannak, miért is Bokhara az egyet-

len hely, hol a tadsik nemzetiségére büszke. Megemlé-

kezik még elú'bbi hazája, a régi Khoraszan * határairól

:

keleten Khoten (Khinában), nyugaton a Kaspi tenger,

éjszakon Khodseud , délen India. Kár, hogy e nép

régisége s elóbbeni nagysága daczára minden bnben s

aljasságban a legnagyobb fokot érte el, s ha bennök a

régi Ázsiát, nemünk bölcsjét látjuk \isszatükrözve, ama

régi idkben csakugyan szomorú viszonyok lehettek.

5. Kirgizek **,

vagy kaszakok, a mint magukat nevezik, a bokharai

khánságban csak kis számmal vannak ugyan, csekély

jegyzeteinket azonban e népról, mely valamint számra a

legnagyobb, ugy a nomád-élet eredetiségében Közép-

Ázsiában a legfigyelemreméltóbb, ezennel itt alkalmilag

el akarjuk mondani. Vándorlásaimon sokszor találtam

egy-egy kirgiz sátor-csoportot, de valahányszor szánuik

* Khor a régi persában napot jelent, szán vidéket, Khoraszan

tehát a nap vidékét jelenti, azaz keletet.

** Kir, annyit tesz, mint mez, giz vagy gez a gizmek ige

törzse, azaz : vándorolni, széltiben járni. így a kirgiz szó török nyel-

ven oly embert jelent, ki a mezkön vándorol, egyszóval nomádot s

általában minden nomád népet e névvel szokás nevezni. Kirgiz termé-

szetesen mint törzs-elnevezés is használtatik, hanem a kaszakok csak

egy alosztályánál . kik Khukandliaii . Hazreti Turkesztán vidékiii

vannak.
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után tudakozódtiiiii. szciiicinlic kacziiyink s ;i Mo\ó\ iiiiii-

(lií? ez volt: „Számláld meg- elú'bb a sivatag lioinoksze-

iiicit. akkor majd mey.számlálhatod a kirgizeket is." Ép
oly kevéssé moudliatúk meg határaik. Annyit tudunk,

hogy a nagy sivatagot lakják, mely Szibéria, Khina,

Turkesztán s a kaspi tenger között terül el, s valamint

e Aidék, ugy társadalmi viszonyaik eléggé bizonyitják,

hogy mily téves azok nézete, kik a kirgizeket majd az

orosz, majd a khinai hódoltságban gondolják. Oroszor-

szág, Khina, Khokand, Bokhara és Khiva csak addig

parancsolnak a kirgizeknek, mig az adó beszedésére ki-

küldött tisztjeik a nomádok között idznek. A kirgizek

az adóbehajtást is erszakos rablásnak tekintik, s köszö-

netre hiszik magukat kötelezetteknek, hogy az illetk a

tizedrészszel, vagy más dij szabályzattal megelégszenek.

Minthogy a világ-forradalmak évszázadok, st talán év-

ezredek óta a kirgizekre csak csekély befolyással lehet-

tek, e népnél, melyet csak egyes töredékeiben láthattunk,

ama szokások s erkölcsök leghívebb képe található fel,

melyek az ó's id turan népeit jellemzik, s az erény és

nyerseség ama különös vegyülékét képezik. Feltn a

náluk tapasztalható nagy rokonszenv a zene és költészet

iránt, különösen pedig aristocraticus büszkeségük. Ha
két kirgiz találkozik egymással, mindjárt azt kérdezik

:

„Jeti atang kimdir?" kik a te hét atyád (söd)? A
kérdezett, még a nyolcz éves gyermek is, mindig ponto-

san megfelel, ellenkez esetben reudkinü mveletlen- s

neveletlennek tartatik. Vitézségre nézve a kirgizek az

özbegekkel s nevezetesen pedig a turkmanokkal nem

mérkzhetnek, az iszlám is náluk sokkal gyöngébb lá-

bún áll, mint az utóbbiaknál. Csak a gazdag baj-ok
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szoktak a városból egy-egy iiiollíit mogfogadiii. ki aztán

juhok, tevék s lovakban fizetend bizonyos dijórt házuk-

nál a tanító, pap és titkári helyet tölti be. Ránk enro-

paiakra nézve a kirgizek, ha többször érintkeztünk is

velk, mindig csodálatos jelenségek maradnak. Napon-

kint, éget hségben ép ugy, mint ölnyi magas hóban,

minden holmijukkal, néhány óráig vándorolnak , hogy

néhány órára ismét letelepedjenek; a kenyér létezésérl

mit sem hallottak, s élelmök egyes egyedül tejbl s hns-

l)ól áll. A kirgiz a városi lakost vagy más letelepedet-

tet betegnek vagy bolondnak tartja, s mirdenkit meí>--

sajnál, kinek arcza nem mongol jelleg. A kirgiz

aesthetikai nézete szerint a mongol fajban meo-testesült

a szépség netovábbja, mert isten a kiálló csontok által a

lóhoz tette hasonlóvá, ezt pedig a kirgiz minden terem-

tett lény koronájának tekinti.

. Arabok.

Ezek azon harczosok utódai, kik Kutejbe alatt, a

harmadik khalifa idejében részt vettek Turkesztán elfog-

lalásában, s késbb ott le is telepedtek, de az arczjelle-

gen kivül keveset tartottak meg hedsazi és araki test-

véreik jellemz tulajdonaiból; csak néhányat találtam

közöttük, kik arabul beszélnek. Számukat 60000-re

teszik. Legnagyobb részt Vardanzi és Yafkend vidékén

laknak.

ö. A merviek.

Azon 40,000 persától származnak , kiket Szaid

Khán emir 1810 táján, midn Mérvet a szarikok segé-

lyével elfoglalta, Bokliarália áttelepített. Származásukra
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nézve tulajdonképen törökök Azer])aj(lsan s Karába gból.

kiket Nadir sah hozott régi hazájukból Mérvbe. A tad-

sik után a mervi a legravaszabb Bokhara városában, de

nem oly gyáva, mint amaz.

6". Fersák.

Részint rabszolgák, részint olyanok, kik kiváltván

inagukat, Bokharában telepedtek le, hol minden vallási

elnyomatás daczára, miután a siíta-felekezet szertartásait

csak titokban végezhetik, kereskedés s kézi iparral örö-

mest foglalkoznak ; mert itt olcsóbban megélhetni, s a

nyereség könnyebb, mint saját hazájokban. A persa, ki

szellemi tehetségre nézve a közép-ázsiait nagyban fölül-

múlja, a rabszolgaságból a legmagasb tiszti rangokra

szokott fölemelkedni. A mint alig van a tartományok-

ban kormányzó, ki ez vagy ama hivatalban ne használna

persákat, kik elubb rabszolgái voltak s hozzá hivek ma-

radnak ; igy az emir környezetében hemzseg a sok persa,

s a khánság els tiszt\iseli e nemzethez tartoznak.

Bokharában a persákat oly embereknek tekintik, kik

már többet érintkeztek a frengikkel s ezek ördöngös

eszétl már többet is tanultak. Muszaffar-eddin emir

különben kesern megérezné , ha Persia megtámadná,

mi már szándékában is volt; mert hadseregével, melynek

parancsnokai Salmikh khan és Mehemmed Haszan khan,

s topcsibasi-jai (a tüzérség vezérei) Zejnel bej, Mehdi

bej s Leszker bej, mind persák, ugyan kevésre menne.

7. A Hinduk.

Számra ugyan csak 500-an vannak, s ezek is csa-

lád nélkül a fó'városl)an s a tartománvokl)an elszórva
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élnek, de csodálatos, hogy az egész pénzkereskedés ezek

kezében van. Keni lehet vásár, még- faluban sem, hogy

az uzsorás hindu ott meg ne jelenjen. Mikor a legalá-

zatosabb is, mint az örmény Törökországban, az özbeget

rettenetesen megcsalja, s minthogy a jámbor kádi a

Visnu-imádóval a legtöbb esetben együtt czimborál, az

áldozat csak gyéren siklik ki kezébl.

8. Zsidók.

Körülbelül 10,000 van a khánságban, kik legna-

gyobb részt Bokharában, Szamarkandban és Karsiban

tartózkodnak, s inkább kézmiparral, mint kereskedéssel

foglalkoznak. Eredetükre nézve persa zsidók és pedig az

els fogságból. Kazánból s Mérvbl ezeltt 150 évvel

vándoroltak ide, s a legnagyobb elnyomatás és megvetés

között élnek. Csak a küszöbön szabad mutatkozniok , ha

valamely igazhivt akarnak meglátogatni, s ha az utóbbi

akar hozzáj ok jönni, saját házukat sietve elhagyva, az

ajtó elé kell állniok. Bokhara városában évenkint 2000

tilla dsizie-t (adót) fizetnek, melyet a községi elöljáró-

hoz át, s ezért kétszer könnyeden arczul ütik, mit a korán

a hódolás jeléül rendel. A szabadalmak hirére, melye-

ket a zsidók Törökországban élveznek, nehánj'an Da-

maszkusba és Szyriába vándoroltak ki, de ennek csak

titokban szabad történnie, mert másként a kivándorlási

kedv vagyonvesztéssel és halállal büntettetik. Feltn,

hogy mint tartják fel a pósta-közlekedést az évenkint

Turkesztanból Mekkába men hadzsik által; útitársaim

is több levelet hoztak s mindenütt fölkeresték az illet-

ket, kiknek a levél czime szólt.

XA.MUÉP.V UTAZÁSA. 22
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Kormány.

A bokharai korináiiyzási alak csak keveset tartott

meg az ó-persa vag'y arab jellef-böl, mert itt a török-

moiig-ol elem játsxsza a fszerepet. Az alkotmány, bár a

hierarchiának nagy befolyása van reá, katonai , s annak

é\é\\ az emir áll , mint generalissimus , fejedelem és val-

lási fú'nök. Az ország- katonai s polgári hatóságai a

következkre oszlanak : o) ketté szipahi , azaz maga-

sabb hivatalnokok; h) orta szipahi, azaz közép hiva-

talnokok és c) asagi szipahi (zabit.) Az els két

osztályba szabály szerint csak urukdar-okat, azaz jó csa-

ládbelieket kellene fölvenni, mert hivatalaikba jerlik azaz

fejedelmi kézirat és biliig * azaz díszjelvények által ig-

tattatnak be, de már régtl fogva persák is, kik eló'bb

rabszolgák voltak, tiszteltettek meg e hivatalokkal.

Következ sorozat némi áttekintését nyújtja a hiva-

taloknak, a mint azok az emirtl lefelé rendben követ-

keznek :

Sl.

Atalik.

2. Divaiibegi (államtitkár).

3. Porvauedsi, a pillangó ember , mint az udvar-

nál nevezik, mert az emirtl mint futár fontos

ügyekben ide oda küldetik.

' 4. Tokhszabaj , tulaj donképen tughszahibi, t. i.

. , . \ ki tugh-ot (lófarkot) hord zászlóul.
Orta szipahi

^ j,^^g_

( 6. Mirakhor (lovász mester).

. . (7. Csohragaszi, tulajdonképen csehreagaszi, azaz :

^^f^ v+^\^
^^

\
a-^'c^eiiiber, mert a nyilvános fogadtatásoknál

^ '> (az emirrel szemközt áll.

* A jerlik és biliig ó-török szavak. Az elsnek jelentése : irni, a

gyök jer, a magyarban ir, törökül jaz; a második annyit tesz, mint jel,

jelvény, a magyarban bélyeg.
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' 8. Mirzabasi (finiuk).

. . . , . \ 9. Jaszaulbeari és karfjaulbeori.
Asagi szipalu ^^,_ j„^^^_^^._

(^^^^'•)
ill.Pendsabasi.

'l2. Onbasi.

Ezeken kinil még- az emir háztartása, emlitendo

fel, melynek élén a kusbegi (vezir), mehter, desztnr-

khandsi (fudvarmester) s a zekiatsi (vámos) állanak;

ez utóbbi pénzügyminiszteri minségében az emirnek

egyszersmind háznagyja. Ezek után következnek a meh-

rem-ek (kamarások), kiknek száma a viszonyok szerint

nagyobb vagy kisebb, s kik reudkivüli ügyekben mint

biztosok küldetnek a tartományokba. Minden alattvaló,

ha a kormányzó Ítéletével nincs megelégedve, az emir-

hez fordulhat s ekkor egy mehrem-et kap ügyészül.

Ez vele elutazik az illet tartományba, megvizsgálja

az ügyet s eldöntésre az emir elé terjeszti. Említen-

dk még: az odadsi-k (ajtónállók vagy szertartók), a

bakaul-ok (tárnokok) és a szelamagaszi, ki njllvános

meneteknél az emir helyett viszonozza a „Ve alej-

kum esz-szelam" üdvözlést. E hivatalok s méltóságok

a mostani emir alatt csak névlegesen vannak meg, mert

az minden pompa ellensége és több állást betöltetlenül

hagyott.

Politikát felosztás.

A khánság politikai felosztása , mint KhivábaUj

a nagyobb városok számán alapul. Bokhara jelenleg a

következ kerületekbl áll, melyeket azok nagysága és

népességük száma szerint akarunk elsorolni: 1. Kara-

kol, 2. Bokhara, o. Karsi, 4. Szamarkand, 5. Kerki. 6.

Hiszar, 7. Mijaukal vagy Kermineh, 8. Ketté Kur-

22'
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ii'iin, 9. Csardsuj, 10. Dsizzak, 11. Oratepe, 12. Neliri

Szobz ; ez utóbbi majdnem oly nagy , mint Szamarkand,

de az emirrel való folytonos harczai miatt a khánsáirhoz

csak r(%zben számitliató. A kormányzók, kik rang-ra

nózvc divanbeg-i-k, vag-y pervanedsi-k, a tartomány jöve-

ilelmébl bizonyos részt kapnak, de rendkívüli esetben

errl le kell mondaniok. Minden kormányzó közvetlen

parancsa alatt egy tokhszabaj, egy mirzabasi , egy ja-

szaulbegi s több mirakhor és csohragaszi áll.

Hader.

A khánsác: állandó hadsereííe 40.000 lovasból

állana, e szánu'ól azonban 60,000-ig lehet megszaporí-

tani. Karsi ós Bokhara járulnának ehhez a legtöbbel.

A karsibeliek különösen hiresek vitézségük miatt. így

beszélik Bokharában. de ez állítást túlzottnak találtam,

mert az emirnek Khokand elleni hadjáratában, mely

alkalommal hadserege legföljebb 30,000 emberbl állt,

drága zsoldon kellett segélycsapatokat tartania, mit a

takarékos Muzaffar-eddin bizonyosan nem tett volna,

ha a föntebbi szám igaz volna. A zsold, mely csak

háború idejében fizettetik, havoukint 20 tengéböl (11

shilling sterling) áll, melybl a legénynek lovát is el

kell látnia. Ezen kinil a zsákmány fele a legénységet

illeti. Különben csakugyan talányos, hogy az emir,

alattvalóinak tetemes száma mellett nem tud nagyobi)

hadsereget tartani, s az is különös, hogy az 50,000

erszari soraiból, kik adót fizetnek neki, nem alakit se-

gélycsapatokat s inkább a tekkékhez fordul, sót a sza-

rikokat 4000 tilla évi zsolddal tartja szolgálatában.
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C. Bokhara Történetéhez.

Efrasziab, a nagy turáni hs, tartatik Bokhara

alai)itójáuak. A korábbi történetet tarka mesék pótol-

ják, s ezekbl csak annyit következtethetünk, hog-y ama

vidéket a török hordáknak betörései már sidktl fogva

rémtilettel tölték el, mely vidék persa lakossága már a

Pisdadiak idejében az iráni rokonoktól el volt választva.

A tulajdonképeni történet els fonala csak az arab hó-

ditásnál kezddik, és sajnálnunk kell, hogy a merész

kalandorok nem hagyták hátra tetteiknek több irott emlé-

két, mint a mennji a Tarikhi Taberiben s más több arab

forrásban van elszórva. Az iszlám Mavera-til-nehr-ben

(az Oxus és Jaxartes folyamok közötti tartományban)

nem gyökerezhetett meg oly könnyen, mint más tarto-

mányokiján, s az araboknak a téritést mindig meg kel-

lett ujitniok, valahányszor hosszabb távollét ntán a

városokba visszatértek. A Dseng-iz khan általi elfoglal-

tatásáig (1225) Bokhara és Szamarkand, valamint az

akkori nevezetesb városok Mérv (Mern Sah Dsihan, azaz

Mérv, a világ királya), Karsi (Xakhseb) és Belkh (Um-ül-

bilad, az az: a városok anyja), Persiához tartoztak, bár

a khoraszaui kormányzóság számára, mint akkor nevez-

tetett, Bagdadból külön beigtatási ferman állíttatott ki.

A mongolok berohanásakor a persa elemet a török egé-

szen háttérbe szoritá, az özbegek mindenütt kezükbe

ragadták a kormány gyeplit, s Timur a sántitó ^ilág-

hóditó Sehri Szebzbl (a zöld város), nem akart ke-

vesebbet, mint Szamarkandot egész Ázsia fvárosává

tenni. Vele azonban tervei is elhunytak, s a khánság

tulajdonképeni részletes története a Sejbani házzal kez-
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(lödik, iiielynok alíipitója, Ebulkliejr khaii, a Timur-nein-

zetség hatalmát saját haz;ijál)an megtörte. Sejbani Me-

liemmed kliaii, Ebulkheir khan eg-yik unokája, Bokhara

luitárait Khodsendból Horatig- kiterjeszt, s midöii Me-

sédet is meg akarta támadni, Iszmael sahtól megvere-

tett s 916-ban (1510) elhullt a csatában. Utódjai kö-

zül Abdullah khan (szül. 1 44-ben) volt egyike a leg-

nevezetesebbeknek ; újra elfoglalta Bedakhsant, Heratot

('s Mesédet, s megérdemli, hogy a közmveldés s ke-

reskedelem köilü kifejtett törekvéseiért II. Abbasz sah,

Persia nagy királya mellé helyeztessék. Uralkodása ide-

jében Bokhara utjai karavanszerajok és szép hidakkal,

a sivatag cisteruákkal volt ellátva, s az ebbeli összes

maradványok az ö nevét viselik. Fia, Abdul Mumin

khan 1004 (1595), nem sokáig tarthatá fen magát a

trónon, mert meggyilkoltatott, s Tököl kirgiz-fónök be-

rohanása után, ki mindent elpusztított, a Sejbani-ház

utolsó sarjai is csakhamar elhulltak.

Az ezt követett hosszas züi'zavar s polgári há-

l)oruban nevezetesen Véli Mehennned khan, a Seibani-

család egyik távolabbi oldal-rokona, és Baki Mehemmed

khan küzdöttek egymással a trónért. Midón az utólibi

1025-ben (1616) Szamarkandnál csatában elesett, az

elbbi megalapitá dynastiáját, mely, mint állítják, Ebül

Fejz khanig élt, ki Kadir sahtól (1740) békét kért. E
korszakban az Imamkuli khan és Xazir Mehemmed

khan (1650) uralkodók leginkább kitüntették magukat,

s az isan-osztály bkez pártolása által sokkal járultak

ahhoz , hogy a vallási rajongás Bokharában , valamint

egész Turkosztauban oly fokot ért el, mint az iszlaiii

világ semmi korl>an vagy országban nem mutathat föl.
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Ebul Fejzt s fiát, saját veziriik , Eehiin khan , árul(jlag-

gyilkolta meg. A gyilkos halála után, ki mint vezir

önállón uralkodott tovább, Dániai beg foglalta el a kor-

mányt, ezt követték a Sah Murád , Szaid khan és Nasz-

rullah khan emirek.

Minthogy a három utóbbi történetét már Malcolm,

Burnes és Khanikoft" tárgyalták, e korszakot, melyrl ke-

vés ujat mondhatnánk, nem akarjuk tovább részletezni s

a következ fejezetben inkábl) a háborúkról szólunk,

melyeket Bokhara Khokanddal a legutól)bi három évti-

zedben viselt.
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XIX. FEJEZET.

A KHOKANDI KHÁNSÁG.

L.VKOSOK. FELOSZTÁS. KHOKAND. TASKEND. KIIOPSEND.

MEHGOLAN, ENDIDSAN. HAZRETI TURKESZTÁN. ÓS. POLITIKAI

HELYZET. A LEGUTÓBBI HÁBORÚK.

Khokand vagy Fergana, mint a régiek nevezték, kelet

felé a khinai Tatárországgal, nyugat felé Bokharával s

a Jaxartessel, éjszak felé a nagy hordával, dél felé i)e-

dií? Karategin és Bedakhsannal határos. Kiterjedését

határozottan nem mondhatjuk meg, de nagyobb mint

Bokhara és Khiva, s népesebb is, mint az utóbbi khán-

ságok.

A városok számából s más körülményekbl követ-

keztethetni, hogy a mai Khokandnak három milliónál

több lakosa van, kik a következ nemzetiségekre osz-

lanak :

1. Az özbegek.

A lakosság tulajdonképeni letelepedett részét ké-

pezik, s mint már Khivánál megjegyeztük, jellegükre

nézve nagyon különbözk Bokhara és Khiva özbegjei-

tl. Minthogy az özbeg Turkesztanban már évszázadok

óta az uralkodó nemzet, mely az iszlámot s ennek civili-

zatióját elbb elfogadta mint ama vidéken a töl)bi no-

mád-nép, nevükkel a mveltség s bn ton tekintetébl
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bizonyos kedvez elítélet fonódott egybe, s a kirgiz, kip-

csak, és kalmük, a mint a városokban letelepszik, rend-

szerint lemond nemzetiségérl s az özbeg elnevezést

veszi fel. Khokandban ez már rég óta történik, s túlzás

nélkül föltehetni, hogy azoknak fele, kik özbegeknek ne-

vezik magukat, inkább az emiitett nomád népek vegyülé-

kének tekinthet. A khokandi özbeg külsejére nézve

igen ügyetlennek látszik, mi leginkább idomtalan b ru-

házatának tulajdonitható. E nép példátlan gyávaságáról

többször volt alkalnmnk meggyzdni, s ha nem védel-

meznék a nomádok, a városok már rég Khina, Oroszor-

szág vagy Bokhara birtokába kei-ültek volna. Az özbe-

gek után

2. A tadsikok

következnek , kik itt , ha nem is számosabban , de

tömöttebben találhatók mint a bokharai khánságban, s

egész falvakat s városokat képeznek, mi másutt sehol

sem fordul el. így Khodsend városát, Velekendaz és

Kiszakuz falvakat (Khodsend szomszédságában), kizá-

rólagosan e persa ösnépség lakja, s még 400 évvel

ezeltt a IVamengan, Endigan és Mergolan* kiválóbb

A^árosok az övék voltak volna. Jellemükre nézve a kho-

kandi tadsikok nem sokkal jobbak mint bokharai test-

véreik. Megjegyzend, hogy nyelvük nyelvtani alakra,

valamint szóbsógre nézve gazdagabb , mint a többi

tadsikoké. Ez különösen Khokandban áll, melynek la-

* A keleti irói nyelven e három utóbbi város elnevezése követ-

kez : 1) Nemengan, eredetileg Nemek kobn, azaz sóbánya ; 2) Endek-

gan, ettl : endek, kicsiny ; és 3) Murginan azaz tyúk és kenyér. Ez

otyraologiát barátaira beszélték cl, talán nem egészen helyes, a persa

származás azonban kétségbe vonhatatlan.



3-lt) KÓZKl^-AZSIAl UTAZÁS. XIX. Fej.

tosai egy nyelvet beszélnek, mely Riuleki, a legrég-ibb

persa költ szójárásából, ki született bokliarai volt,

sokat meg-tartott. Kliokaud töl)bi városában, n(!vezete-

sen pedig a kliinai batáron, tadsikok igen gyéren talál-

hatók.

5. A kaszakok.

A legszámosb nép a khánságban. Nomádéletet él-

nek a Csaganak tó és Taskend közötti hegyes vidéken, s

a khánnak ngyanannyi adót fizetnek, mint Khivában. A
khokandi kirgizek között néhány tehetsb van, kik Haz-

reti Tm'kesztanban, vagy más helyeken házakat birnak,

de ezekben soha sem laknak. A kirgizek különben nagy

számnk daczára, minthogy kevés bátorságuk van, a

khánságban csekély befolyással biniak.

4. A kirgizek.

Vagy is a tulajdonképeni kirgizek, kikrl nálunk

minden kaszák igy neveztetik, a khánság déli részeiben

laknak, Khokand és Szarik Köl között, s harcziasságuk

miatt az egyik vagy másik kormánypárt rendszerint fel-

használja felforgatási terveinek kivitelére. Sátraik szá-

mát 50,000-re teszik, tehát körülbelöl annyira, mint a

tekke-turkmauokét.

ó. Kipcsak.

Ez véleményünk szerint a legrégibb s legerede-

tibb török törzs, mely e nagy család minden törzse

között, melyek Koinultól az Adriai tengerig elszórtan

élnek, valamint arczjelleg, ugy jellem, nyelvben és szo-
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kasokban rée-i nemzetiséíi-éhez a len-hÍA^ebb maradt. A
kipcsak név mesés etymologiája , mint azt Rasid-eddiu

Tabibi elbeszéli, olvasóinkat kevéssé fogja érdekelni.

Elbb hatalmas törzs létezett volna e név alatt, s a je-

lenlegi kipcsakok, bár csak 5—6000 sátorral vannak,

azt állitják, hogy Desti Kipcsak*, a mint a keleti tör-

téneti forrásokban Turkesztán régtl fogva neveztetik,

seik által lett elfoglalva és benépesítve. Csekély szá-

muk daczára a kipcsakok Khokandban még most is a

kormányügyekre a legtöbb befolyással vannak; k neve-

zik és teszik le a khánokat, és sokszor megtörtént, hogy

lovasaik közöl csak valami 500 elfoglalt valamely vá-

rost a nélkül, hogy az Khan ellenük fellépni mert volna.

A török nyelvben, melyet a kipcsakok beszélnek,

egyetlen egy persa vagy arab szót sem fedezhettem fel,

s nyelvjárásukat a legjobb átmenetnek lehet tekinteni a

mongol és dsagataj nyelv között. A kipcsak arczjellege

is ép oly viszonyban áll Közép-Ázsia többi török fajá-

hoz, mint a nyelv. A ferde szemre, szakálltalan állra

és kiálló arczcsontokra nézve hasonlók a mongolokhoz,

nagyobbára kis termetek is, de ügyes mozgékonyságuk

csodálatra méltó. Bátorságban, mint már említtetett, a

kipcsakok túlhaladják Közép-Ázsia összes népeit, s két-

ségki\1il maradt fen bennük a leghívebb kép ama nagy

hordáról, mely egész Ázsiát felforgatá s átalakitá.

A khokandi khánság különféle kerületekre oszlik,

melyek, mint mindenütt , ugy itt is , a legnevezetesb vá-

rosok nevérl neveztetnek el. A fváros Kkokand **,

* Desti Kipcsak , Bolgár határáig (Oroszországban V) a legin-

kább szokásban lev elnevezés.

** Khobkeud-bl (szép falu, szép hely), származott volna.
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vagy Khokaudi Latif, t. i. a bájos Khokand, mint a benii-

yzülöttek nevezik, szép völgyben fekszik, s kerületére

iK'zvo hntszor oly nagy, mint Khiva, háromszor oly nagy,

mint Bokhara, s négyszer olyan, mint Teherán. A város

déli részét, hol a khán lakása van, csak a legiijabb id-

ben vették fallal körül, az északi nyitva van. A lako-

sok s házak száma aráuylagosan kicsiny , mert a házak

mellett uag'y terménykertek terülnek el, ng-y hogy itt-

ott negyedórát kell menni, mig 10— 15 ház mellett

haladhatni el. Az épités tekintetébl maga a khokandi

is Bokharának szokott elnyt adni, e fváros mibenlétét

tehát könnyen elképzelhetni. Csak a négy mecset s a

nagy bazár kis része van kbl épitve. A bazárban ki-

zárólagosan orosz árukat, belföldi selyem- s gyapot kéz-

müiparczikkeket, valamint mesterséges brmunkákat kap-

hatni. A nyergek, ostorok s más lovagiási szerszám,

melyek a khánság fvárosában készíttetnek, különös hír-

nek örvendenek.

Khokand után Taskend emlitend, a khánság els

kereskedelmi városa, hol, többek állítása szerint, jelen-

leg sok tehets keresked van, kik Orenbiu'gba és Kizil

Dsarba (Petropavloszk) nagy kereskedést znek. Tas-

kend, mel}iiek átmeneti kereskedése van Bokhara-, Kho-

kand-, s a khinai Tatárországgal, Közép-Ázsiának egyik

legfontosabb városa, mely után az oroszok titokban tö-

rekszenek, s melytl, mint már említtetett, legvégsbb

elrseik (Kale Eehim) csak néhány napi járásra ál-

lomásoznak. Ha Oroszország egyszer e katonailag is

fontos helyet elfoglalja, könny szerrel fogja majd a

bokhara! és khokandi kháuságokat is hatalmába kerí-

teni; mert a mi az orosz szuronyoknak nem sikerül,
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elérik majd az egyenetlenség- által, melyet a sz.-péter-

vári udvar a két kháuság között szakadatlanul szít.

Taskend után a legnevezetesb helyek következk :

Khodsend, melynek körülbelól 3000 háza és sok gyára

(hol aladsát, a gyapotszövetek egy nemét készítik) , 1

8

medreszéje s kétszer ann}-i mecsetje van ; Mergolan, nagy

város, a khokandi tudományosság fhelye, hol jelenleg a

Khodsa buzurk, a Makhdum-aazam rend fnöke tar-

tózkodik. E fpap a jelenlegi bokharai emirtl, ki mint

gyz vonult be, megtagadta az áldást a nélkül, hogy

az emir ezért megbüntethette volna. Eudidsam, hol a

khánságban a legjobb atreszt, nehéz selyemszövetet ké-

szítik; Kamengau, melynek vidékén van a kipcsakok

fö letelepedési helye. Ezeken kivül említésre méltók :

Hazreti Turkesztán, Khodsa Ahmed Jaszavi-nak nagy

tiszteletben tartott sírjával , kinek az erkölcsrl s vai-

lásról irt könyve (Mesreb) * még ma is a nomádok s

a khokandi letelepedetteknek egyik kedvencz olvasmá-

npik; Sehri Menzil és Dsuszt, hol a hires kések ké-

szíttetnek, melyeknek a hiszari kések után Turkesztan-

ban a legnagyobb áruk van; Sehrikhau, hol a legjobb

selymet tenyésztik, és Ós, a khánság keleti oldalán,

melyet Takhti Szulejman, Szulejman trónjának is nevez-

nek, és évenként számos zarándokok látogatnak. Maga

a bucsujárási hely egy dombon van, mely Ós városa

közepében emelkedik, s hol nagy négszög kövekbl épült

s oszlopokkal ellátott régi épület maradványai között

márványból vágott trónt mutatnak, s a helyet is megje-

lölik, hol Ádám, ki az iszlani-tanok szerint az els

* E felette eredeti, törökül irt könyvnek egy péklányát elhoz-

hattam Európába, s remi^iiylera, hogy fordítással együtt kzze tehetem.
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próféta volt földmveléssel foglalkozott volna. Ez utóbbi

mese nagyon jól van kigondolva; mert szerzje a nomá-

doknak a földmvelést mintegy vallási kötelességnek

akarta eló'tüntetni.

Ós régészeiuki'e nézve minden esetre nem érdek-

telen. Nagyon valószínnek látszik, hogy a romok s

nevezetesen az oszlopok, mint azokat nekem leirták,

görög eredetek s ha Sándor legkeletibb gyarmatát akar-

juk fölkeresni , könnyen juthatni ama gondolatra , hogy

Ós az a pont, melyen a merész macedóniai óriás biro-

dalma legkeletibb határát valamely építési emlékkel je-

lölte meg *.

A mi a khokandi khánság politikai viszonyait ille-

ti, önállósága ép oly régi, mint Bokhara és Khiváé. —
A jelenleg uralkodó család azt állítja, hogy egyenesen

* Appianus (de rebus Syriacis 1. VII, ) a görögök és Seleucus ál-

tal alapított több várost emlit, a többi között áv Xx'jí^at;, ,,Wti'xw^iz/n-

ta''-t, melyet Plinius (VI, 16) érteni látszik, midn igy szól : „Ultra

tíogdiana oppidum Tarada, et in ultimis eorum finibus Alexandria ab

Alexandro Magnó condita". Ugy látszik, hogy ez vagy valamely szom-

szédos pont volt az ókor nagy hóditói ez irányban való elnyomulásának

legszélsbb határa, mert ott. úgymond Plinius : Hercules, Bacchus, Cy-

rus, Semiramis és Sándor által felállitott oltárok voltak. „Finis omni-

ura eorum ductus ab illa parte terrarum, includente flumiue Jaxarte,

quod Scythae Silin vocant". S Alexandreschata városát illetleg

Arrianus (Exped. Alex. 1. IV, c. I, 3 és IV, 10) Pliniussal egyetért

;

ez ugyanis azt beszéli, hogy Sándor ama várost határvárnak tzte ki a

folyam túlsó partján lakók ellen, s ott macedoni hadastyánok, gö-

rög zsoldosok s e czélra magokat felajánló szomszédos barbárokból

gyarmatot alakított. A város a Jaxartes partján épült és némelyek a

mai Khodsendet ennek tartják. Hát ha Ós volna a hely, hol Sán-

dor oszlopai álltak (Curtius VII, 5) ? Azon föltevés mégis , hogy Sán-

dor a Jaxartesen tul valamely területet állandóan elfoglalt, Arrianus

jelentésével alig egyeztethet meg. Curtius (VIÍ, 9.) Bacchus oltárainak

maradványait igy irja le : „Kbl épitett emlékek , melyek számos

helyközökben voltak felállitva, s nyolczvan magas fa, melyek törzseit

repkény fedte."
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Dsengiz khantól származik, mi azonban nagyon való-

szinütlen, minthogy ennek családját Timur megfosztá a

tróntól s Babér után, ki Tinmr utolsó ivadéka volt Kho-

kandban, a Sejbani-k ép ugy, mint más törzs-fk a kip-

csakok s kirgizek közül, felváltva foglalták el a kor-

mányt. A család, mely jelenleg a trónon ül, vagy

jobban mondva, ezért Bokharaval háborút visel, kipcsak

eredet, s csak nyolczvan év óta áll az ügyek élén.

A khokandi intézményeki'e az arab s ó-persa elemek a

legkevesebb hatással vannak s a Jaszao Dsengiz (a

Dsengiz törvénykönyve), szolgál zsinórmértékül. A khánt

trónraléptekor egy fehér nemezen magasra emelik, s a

világ mind a négytája felé nyilakat kell röpitnie *.

A BOKHARA ÉS KHOKAND KÖZÖTTI HÁBORÚK.

A) Naszrullah Emiivel folytatott habom.

A Bokhara és Khokand közötti ellenségeskedések

már régi eredetek. Miután a Sejban-ház vette át az

ügyek vezetését Turkesztanban, Khokand , néhány város

kivételével, melyeket a kipcsakok nyertek, a bokharai

khánsággal volt összeolvasztva; késbb elszakadt s önál-

lósága idejében legnagyobb reszt a keleti szomszédok-

hoz, Kasgar, Jarkend és Khoten városokhoz csatlako-

zott, melyek akkor még függetlenek voltak. Miután

azonban ezeket a khinai császár birodalmával egyl)eol-

vasztotta, Khokandnak, mert a keleti ellenség nagyon ha-

talmasnak látszott. Bokharaval való viszálykodásait ismét

* Melj-ik maofyar olvasónak nem jutna itt eszébe a mi koroná-

zási szokásunk, midn a király, a koronázási jelvényekkel feldiszitve,

lovon a királylialomra vonul s ott kardjával a világ négy tája felé vág ?
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meg kellett kezdenie, s a háború, mely Közép-Azsiábiiii

való tartózkodásunk alatt folyt , csak a Meheniined Ali

klii)kaiuli kliáu és Naszrullah emir közöttinek folyta-

tása volt.

Mehemmed Ali khán, kit a khokandiak ujabb kor-

beli legnagyobb ui'alkodójuknak neveznek, egyi'észröl két-

ségkiviil sokat tett, hogy a terület megnagyobbítása s a

bels jólét elmozdítása által khánságának bizonyos fényt

szerezzen; de másrészrl fölkelté a telhetetlen Nasz-

rullah emir irigységét. Ez azért boszankodott legin-

kább, hogy a khokandi khán Kliivával, Bokhara fellen-

ségével egyesült, s nagybátyját, vetélytársát, ki Kho-

kandba menekült , az ottani udvarnál barátságosan

fogadta. Mások okul emlegetik a vendégszeretetet is,

melyben Conolly kapitány részesült. Egy szóval a két

khánság közötti viszálykodásra üi'ügy elég sok volt , s a

kitörés elkerülhetlennek látszott.

Miután Mehemmed Ali khan 183 9-ben az oroszo-

kat Sehidannál * tönkre tette, az emirrel való összeütkö-

zést közeinek tartván, elhatározta, hogy inkább maga

lesz a támadó fél. A bokhara! határ ellen vomilt tehát,

elfoglalá Oratepét, s már Dsizakot és Szamarkandot fé-

nyegeté, midn az emir, miután a megkisértett ármányok

eredménytelenek maradtak, nagy számú özbeg lovasság-

gal s az újonnan szervezett hadsereg (Szerbaz) 500

emberével, parancsnokuk és szervezjük Abdul Szamed

khan vezetése alatt ellene indult. Mehemmed Ali taná-

* A kliokandiak áUitása szerint ez idben nagy számú kozák-

csapat a Jaxartes jobb partján Hazreti Turkesztanból megkerülte a vi-

déket s Taskend ellen nyomult, s ez utón a khokandiak által megtá-
madtatván, nagy veszteséggel szétverettek.
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csosiiak látta a visszavonulást. Xaszriillah liároiii hóna-

pon át ostromlá Oratepét s végül elfoglalta ; a véres bo-

szu azonban a lakosokat legelkeseredettebb ellenségévé

tette, s alig hogy Bokharába visszatért, már is az utób-

biak Mehenuned Ali khannal egyetértve, a bokharai rsé-

get megrohanták s a katonákat és tiszteket lekonczolták.

Alig- értesült KaszruUah ez esetrl, azonnal nagy

sietséggel s valószinüleg még nagyobb haraggal minden

rendelkezés alatt lev hadert öszszeszedett, s Oratepe

ellen indult. Mehemmed Ali most is visszavonult, s a

lakosság egy része, az elkeseredett emirtól való félelem-

bl követé. Ezúttal azonban nem sikerült elle kitérni,

NaszruUah lépésrl lépésre nyomában volt s Khodsend-

nél csatára kényszerité. Mehemmed Ali khan a csatával

a nevezett várost is elveszte s minthogy "visszavonulásá-

ban magát üldöztetve s fvárosát fenyegettetve látta , a

gyz elé parlamentaireket küldött. A béke Kohne Ba-

dem mellett köttetett meg. Mehemmed Alinak Khodsen-

det sok más helylyel át kellett engednie. De hogy a béke

a két felet nem engesztelheté ki, könnyen elképzelhet.

Az emir , hogy a legyzöttet még inkább boszantsa, az

újonnan elfoglalt tartomány kormányzójának Mehemmed

Ali testvérét s vetélytársát nevezte ki, a ki elbb Bokha-

rába menekült. Eziittal azonban roszul számitott. A kho-

kandi fejedelmeknek még él anyja kibékité a testvére-

ket, s az emir errl még mit sem tudott, midn Khod-

send a többi helylyel egyetemben ismét Khokanddal

egyesült s most egy ellenség helyett kettvel volt dolga.

A bokharai zsarnok dühe nem ismert határt s bo-

szu-szomja rendkívüli készületekre birta. Eendes hadse-

regén kiviü, mely 80,000 lovasból és 1000 szerbazból

VÁMBÉRV CTAZÁSA. 23
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állt, mó^ 1 0,000 tiirkmant fog-adott zsold])^ ,a tekke ós

szalor törzsekbl. Sietve nyomulva Kliokand ellen, Me-

hemnied Alit ngy meglepte, hogy fvárosából meg kel-

lett futnia, de futásában Mergolaunál utóiérték, s 10

napra reá fivérével s két fiával saját fvárosában kivégez-

tetett*. Utána pártjabelijeinek is legnagyobb része a hó-

hérok kezeibe esett, vagyonuk elkoboztatott s a zsákmány-

nyal gazdagon megrakodott emir csakhamar visszatért

Bokharába, Ibraliim Bi-t, egy született mervit, 2000 ka-

tonával hagjTán hátra helyó'rségül az elfoglalt városban.

Álig három hónap telhetett el, midn a kipcsakok,

kik eddig semlegesen maradtak, megunták a bokharaia-

kat, elfoglalták helyrségestl a várost és Sir Ali khant,

Mehemmed Ali khan fiát ** ültették a trónra. Hogy

ismét váratlanul meg ne rohantassanak, a khokandiak

azon eszmére jöttek, hogy a város ama részét, melyben

a kháu lakása van, fallal vegyék körül, mely terv csak-

hamar valósittatott is, mert az emir elfogatott helyrsé-

gét kényszeritették e munkára. Tudták, hogy az emir

* Hogy e véres tettet kimentse , NaszruUah azon liirt terjesz-

tett', hogy Mehemmed Ali saját anyját vette nül s ezért bünteté

halállal.

** A Khokanclban jelenleg uralkodó háznak családfája, Mehem-
med Alitól kezdve, következ :

Mehemmed Ali (1841).

I

Sir Ali.

Els nejétl Második nejétl.

Molla Khan. Szarimszak. Szultán Murád. Khudajar.

Szofi Beg.
I I

Sah Murád. Töbl>

gyermek.
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bosziit fog- állni és senkit sem lepett meg, mitlun csak-

hamar ez eset után 15000 bokharai jelent meg Kho-

kand eltt, egy kliokandi trónköveteló' s Xaszrallah régi

pártfogoltjáuak vezetése alatt. Ugy látszik azonban,

hogy Musziilman Kul (ez volt a vezir neve) már az utón

megegyezett földijeivel, mert a város kapuit csakliamar

megnyitották eltte, bevonult s els tette az volt, hogy

Naszrullah ellen, ki azon Ígérettel kíüdé, hogy khánná

teszi, fellázadt s földijeivel egyesülten a vele jött bo-

kharaiakat elzte.

Az igy négyszer megcsalatott emir ezúttal sem

akart engedni , s ujl)ól küldött hadsereget Sahrukh

khan * vezérlete alatt, ki már akkor fparancsnoki ran-

got viselt. Ez azonban csak Oratepéig ment , mert a hir,

hogy az emir Szamarkandban megbetegedett s Bokha-

rába visszatért, félbeszakasztá az egész hadjáratot. Meg-

betegedése után néhány napra Xaszrullah meghalt s a

világ a legnagyobb zsarnokok egjikétól megszabadult.

Mint hiteles forrásból értesültem ívaszrullah emir

halálát egyes egyedül a túlságos dühösködési rohamok

okozták, melyeket a Khokaud elleni többszörös szeren-

csétlen hadjáratok ép ugy, mint a példátlan makacsság,

melylyel Sehri Szebz ** városa védelmezé magát, idéztek

* A gyalázatos Abdul Szamed khant, ConoUy, Stoddart és Na-
selli gyilkosát e közben utolérte az igazságos büntetés. Az emir, ki

Sehri Szebzbe küldte , meggyzdött nyilvános árulásáról , s minthogy
erszakkal mit sem tehetett ellene, csellel akarta behálózni. Abdul
Szamed sokáig meghiusitá ezt , de végre még is kelepczébe jutott , s

midn az elteremben megpillantá a hóhérokat, saját trével felmetszi

hasát, hogy még halála által is boszantsa a jellemre nézve hozzá ha-

sonló urát.

** Sehri Szebz , melyet elbb Késnek neveztek , Timur szülvá-

rosa, s hires lakosainak kiváló harcziasságáról.

28*
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eló'. E város ellen liarminczszor szállt táborb;i s már

Iliit liüiiapoii át sikertelenül tartá iiieg-szállva. Ottani

ellene bizonyos Veliname volt, kinek nvérét nfíl vette,

lioíiy az osszesóg'orosotlás által Yelinanie-t még- inkább

lekötelezze. Az emii' halála napján érkezett meg törté-

netesen a hir, hogy a város bevétetett. A dühöng alig

volt már eszméletén , s még is meg parancsolá , hogy az

elpártolt sógort minden íryermekével meggyilkolják; de

minthogy vérét nem láthatta folyni, este , néhány urával

balála eltt saját nejét, Veliname nvérét, magához hi-

vatá. A szegény asszony, két gyennek anyja, minden

tagjában remegett, de ez nem inditá meg a haldokló

zsarnokot; fekhelye mellett fejezteté le s tekintetét leg-

nagyobb ellensége nvérének vérére meresztve kilehelte

utálatos lelkét.

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

Az Ügyek e közben Khokandban is más fordulatot

vettek. Muszulman Kul meggyilkoltatott s helyette

Khudajar khau emeltetett fel a fehér nemezen. Ez ele-

inte igen tevékeny volt, s többször szerencsésen csatá-

zott a Jaxartes fell elnyomuló oroszokkal. De mig a

határon volt elfoglalva, a fvárosban Molla khan nevez-

tetett ki khánnak s minthogy Khudajar csak kis sereg

felett rendelkezhetett, czélszerübbnek találta a Bokha-

rába való menekülést, hogy Muzaffar-ed-din segélyével

visszanyerje trónját. Ennek, atyja halála után, azonnal

Sehri Szebz várossal akadt baja, mely a rajta vett véres

boszuk daczára, ismét fellázadt s épen Csirakcsi, egy vé-

dett hely falai eltt állt, mely hely Sehri Szebzhez tar-

tozik
, midn azon hirt vette , hogy az oratepei kor-
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Hiányzó, született sehri-szebzi , Khokaiitklal egyesült s

3Iollali khan már Dsizzak elleu nyoiniil.

Miizaffar-ed-diii eiiiir , ki a nála vendég"- s pártfo-

goltként lev Klnidajar kliautul felizgattatott , nem tar-

tóztathatta meg magát, liogy a már nagyon szoronga-

tott Sehri Szebzet elhagyva, 15000 emberrel Khokand

ellen ne induljon, melynek elismert derék khánja (Molla

khan) komolyan fenyegeté öt. Miizaffar-ed-diu, atyja po-

litikáját követve, egy általa kezdeményezett összeesküvés-

ben elbb meggyilkoltatá ellenfelét s miután ez által

Khokaudban mindenben a legnagyobb zavar támadt, el-

foglalta a fvárost s Khudajart helyezte a kormányra.

Sah Mnrad, a jog szerinti trónutód a kipcsakokhoz me-

nekült.

Khudajar khan alig nselte négy hónapon át uj

méltóságát, midn a kipcsakok, élükön Sah Muráddal,

megtámadták s ismét a Bokharába való menekülésre

kényszeriték. Az emir, midn pártfogói szerepében igy

látta magát csuífá téve, minden erejét összeszedte,

hoíi-y Khokaudon fényes boszut álljon. Miután Sahrukh

khant 40000 emberrel és Mehemmed Haszau bejt 80

ág-yuval elre küldte, néhány száz tekke által kisértetve

maga is Khokandba indult, azon ers szándékkal, hogy

addig nem tér vissza, mig a khiuai határig mindent

meg nem hódit.

Khokaudban a fiatal emir e szándoka meglehet-

sen ismert volt, ismerték kapzsiságát is s a telhetleg

igyekeztek a bokharaiaknak ellent állni. Az ulemák a

benyomuló emirt kafir-uak (hitetlennek) nyilatkoztatták

ki, s dsihad-ot (vallásháborút) hirdettek ellene; min-

denki fegyverhez uyult, de minden hasztalan volt. Az
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eiiiir ezúttal valóban nem csak Khokandot, hanem a

kliinai határii;- minden területet meglióditott. A kipcsa-

kok, Alem Kiil törzsfnOkük vezérlete alatt a legheveseb-

ben álltak ellent; ezeket a turkmauok támadták mei^, s

érdekes látvány lehetett, midun a két leg-vadaljb tatár

störzs csatázott eg-ymással. Alem Kulnak a csatában

történt elhulltával neje állt a horda élére. Egyideig- foly-

tatták a hál»orut, de végre mégis az emirrel békét kötöt-

tek. Az elfoglalt kháuság, melybl az emir minden ágyút,

nagy mennyiség fegyvert és tetemes kincset Bokharába

hm^czolt, két részre osztatott. Khokand Sah Murádnak,

;i kipcsakok kedvenczének jutott. Khodsend pedig Khuda-

jar khannak. Muzaftar-ed-diu fvárosába visszatért s ez

utón találkoztam vele lS63-ik évi sept. 15-dikén.

Ez óta Kkokandot bizonyára isjnét uj változások

érték. Ugyan ily viszálykodás létezett elbb Kasgar,

Khoten s Jarkend között, s a mint ez csak akkor sznt

meg, midn Khiua foglalta el a khiinságokat, ugy itt is

valószinüleg az orosz hóditás fog a borzasztó polgári

háborúknak vé^et vetni.
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XX. FEJEZET.

A KHINAI TATÁKSÁCÍ.

KÖZELEDÉS NYUGATKÚL. KÖZIGAZGATÁS. LAKOSOK. VÁllOSOK.

Ha az utas Ós-tól 12 napi utat elrehalad, a kliiiiai

határokhoz ér Kasgar városánál. Az ut odáig" hegyes

vidéken vezet keresztül, hol a kipcsakok nyájaikkal ba-

rangolnak. Mint mondják, csak Dsengiz idejében voltak

e téren itt ott falvak, ma már azoknak romjai sem lát-

hatók. Tzhelyek és krakások jelelik azon pontokat,

melyeken karavánok és utasok megpihenni szoktak. A
kipcsak, jóllehet vad és harczias, egyes utast ritkán tá-

mad meg, nagyobb karavánok , melyek Khinából jönnek,

mérsékelt sarczot fizetnek, egyébként ki sem háborgat-

tatik. Egy napi járásra Kasgartól az els khinai rségre

bukkanhatni, mely 1 katona és egy Írnokból áll, s csak

azoknak enged szabad utat, kik a nainengani akszakaltól,

ki a khinaiaktól mint valami ügynök fizettetik, útlevél-

lel vannak ellátva. Az útlevél elmutatása után minden

utas pontosan kikórdeztetik az iránt, mit idegen orszá-

gokban látott és hallott. Az irnok a jelentést két pél-

dányban állitja ki, az egyik a legközelebbi rhelyre

küldetik, az uj kihallgatás eredményével való összeha-

sonlítás végett, a másik az illet kormányzóhoz. Mint

nekem Hadzsi Bilal és többi barátom a khinai tatársán'-
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ból beszélte, legtanácsosabb , ily alkalonikor a „Beliiiej-

meii*-nel * (nem tudom) felelni; kényszeríteni nem

lehet és nem akarnak senkit, st maga az irnok sem

bánja, ha hivatalán könnyitenek.

A „khinai tatárság-'' neve alatt többnyire a khi-

nai birodalomnak azon njiig-otra terjed részét értjük,

mely a keleti hosszaság 93 "-tói a 6 9 Mg nyúlik, és

északról a nagy kirgiz hordával, délrl Bedakhsan és

Tibettel határos. Mint mondják az Ili és Kohne Turfan

közt fekv terület több század óta Khina souverainitása

alatt áll, Kasgar, Jarkend, Akszu és Khoten azonban csak

ezeltt 150 évvel kebleztettek be. A nevezett városok

a legnagyobb ellenségeskedésben éltek egymással, mig

végre több elkel a jarkendi fnök, Ibrahim Beg vezér-

lete alatt, hogy ezen czivódásoknak vége vettessék, a

khinaiakat az országba behivta, kik csak hosszas habo-

zás után vállalták el az uralmat és e városokat mind ez

ideig a mennyei birodalom többi tartományaiban diva-

tozó kormányformától eltér módon igazgatják.

a). Közigazgatás.

Mint hiteles forrásból haliám (megmondtam fen-

tebb, hogy barátom Hadzsi Bilal a kormányzó fpapja

volt), ezen tartományok mindegyike két fhatósággal bir,

* Egyébként a kliinaiaknak van egy közmondásuk, mely ezen

szabálynak egészen megfelel, ugyanis :

Bedsidu jikha-le

Dsidu si-kha-le.

„Nem tudom, egy szó; tudom, tiz szó." Azaz : ezen szóval „nem tu-

dom" mindent megmondtál, ezen szónál „tudom" tovább kérdeznek, és

többet kell mondanod.
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eg-y khiiiíii vag-y katonai és egy tatár-muszulinauiial,

mely utóbbi polgári, s fnökei amannak fnökeivel ngyan

egy rangban állanak, nekik azou])an annyiban vannak

alávetve, hogy csak azon hatóság utján értekezhetnek a

legmagasabb hatósággal Pekingben. Á khinai hatóság,

mely a város megersített részét lakja, a következ

személyekbl áll :

1. Anban, kinek jelvénye egy karueolgomb a föve-

gen és egy pávatoll. Évi fizetése 36 jambu*, körül-

belül 20000 frank. Alatta állanak :

2. a Da-luj-ok, titkárok, számszerint négyen, kik

közül egyik a levelezést, a másik a pénztárt, a harma-

dik a büntet igazságszolgáltatást, a negyedik a rend-

rséget kezeli.

3. a Dsi-zo-fang, irattániok.

A khinai ftisztnek udvara Ja-mun-nak neveztetik.

s mindenkinek szabad bejárata van, ki az altisztek igaz-

talansága ellen vagy más ügyben akar panaszt emelni.

Jellemz, hogy épen az anban kapuja eltt egy óriási dob

áll, meljTe a panaszlónak csak egyet kell ütni, hogy a

titkárt, kettt, hogy magát az anbant elészólitsa. Le-

g:yen éjjel vagy nappal, nyáron vagy télen, ezen segély-

hívásnak nem szabad sikertelenül elhangzania, legalább

ritka esetben történik az. Ily haranghuzó Európában is

nem egy igazságügyi hatóságnak volna ajánlatos.

A tatár-nuiszulman hivatalnok-csapat, mely igaz-

ságügygyel, adóbehajtással, vagy a nem khinai lakosság

egyéb belügyeinek elintézésével van megbizva, következ

egyénekbl áll

:

* Jambu egy tömör ezüst darab, melynek két füle van. s formá-

jára sul3"mértékeinkliez hasoulit. Bokliarában -lU tillába cserélik be.
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1. Viini,^ vag-y Hakiiii, ki az Auban-nal ugyan egy

rangban és fizetésben áll.

2. Haznadsi vagy gaznadsi, mint a tatárok neve-

zik, ki a pénztárra ügyel.

3. Iskaga (szószerinti értelemben ajtónálló), a f-

czeremoniamester vagy a fintendáns egy neme.

4. Sang begi, titkárféle, tolmács és közvetít a

kliimii és muszulman hatóságok között.

5. Kazi beg, a kádi vagy biró.

6. Örteng begi, postamester, ki a kerületében lev

öszszes póstaházakért felels. A póstaintézmény e tájon

nagyon hasonlit a persa csaparhoz; a kormány bizo-

nyos ntakat bérbe ad, és a i)óstamester tiszte, utána

nézni, ha váljon a bérlök mindenütt jó lovakat tarta-

nak-e. Kasgartól Komulig 40 állomás számíttatik, me-

lyek az örteng 1 6 , rendkívüli esetekben azonban 1 2

vagy 10 nap alatt megjár. Komultól Pekingig 60 ál-

lomás számíttatik, melyek szintén 20 vagy 15 nap alatt

megjárhatok. Az egész utat tehát Kasgartól Pekingig,

mely 100 napijárás a posta egy hónap alatt szokta

megtenni *.

7. Badsgir, vámszed.

b) Lakosok.

A khinai tatárság lakóinak legnagyobb része, a

négy tartományban t. i., letelepedett, földmivel emberek-

* Feltn, liúgy a póstakocsisok, kik többnyire kalmükök, ezen

30 nap és 30 éjre terjed ers lovaglást egy év alatt többször képesek

megtenni. Nálunk az efféle rendkivüli dolognak tartatik. XII. Károl}'-

iiak lovaglása Demotikaból Stralsundba. és a török futáré, ki Szigetvár

alól, hol a nagy Szolimán meghalt, 8 nap alatt Kutahiaba ért, történeti

uevezetesséffüek.
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bú'l áll, kik nemzetiségükre nézve özbeg-eknek nevezik

maíi'iikat. de az els i)illanatra elánilják valódi kalmük

eredetüket. Özbegek azon értelemben, a melyben e szó

Bokbarában és Khivában veend, a kMnai tatárságban

soha sem voltak. Itt özbeg-ek alatt az északon betör

kalmükök, kirgizek és perza slakóktól eredt népvegyü-

let értetik. Megjegyzésre méltó, hogy oly helyeken, hol

az ópersa népesség srbb volt, (mai nap t. i. egészen el-

pusztult) az iran jelleg urakodóbb, mint az ellenkez

esetben. Az özbegek után a kalmükök és khinaiak jön-

nek; az elsk vagy katonák vagy nomád életet folytat-

nak, az utóbbiak kereskedk vagy kézmivesek, csak a

fvárosokban találhatók, és ott is csekély számmal.

Végül még a tungani vagy töngeniekrl kell emlí-

tést tenni, kik Ilitl messze Komulou tul terjednek el,

nemzetiségre nézve khinaiak, vallásra nézve azonban

nuiszulmanok, és ugyan mindann}ian a Safei felekezet-

hez* tartozók. Tungani vagy töngeni a khinai-tatár

nyelvjárásban „ megtértet'' jelent (ozmanli-törökül : dön-

me , renegát) és mint állítják ezen khinaiak, száim'a

nézve egy millió, Tiuuir idejében egy arab kalandor ál-

tal téritettek meg, ki a nevezett hóditóval Damaszkus-

ból jött Közép-Ázsiába és a khinai tatárságbau mint

csodatev szent kóborolt. Ezen tunganiak fanatisums és

a nem muszulman népek iránti gylölet által tüntetik ki

magukat; s ámbár az iszlám legkeletibb elrsei, még

is minden évben nagy számmal szoktak hadzsikat Mek-

kába küldeni.

* A szunniták maijuk kiizt U-'iry mezhebet (felekezetet) száinita-

iiak : Hanifei. Sal'ei. Maleki es Haiiibali. Miod a négy egyenl tekin-

télyben áll, d véteknek tartatik egyiknek a uiáíiik felett elnyt adni.
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Mi a lakosság' általános jellemét illeti, a kliiiiai

tatárt becsületes, bátortalan és a Initasággal határos

CíiTiiiiTíinok találtam, annyira hoí^y Közép-Ázsia többi

városi lakosaihoz oly viszonyban áll, mint a bokharai a

párisi vag:y londonihoz. Gyakran g-yönyörködtem abban,

hogy mily túlságos szerények voltak iititársaijn kivánsá-

gaikban és mily lelkesedéssel beszéltek szegény hazá-

jukról. IS'emcsak Rum és Persia, de még Bokhara is

nagyon fényes, és drágának tnik fel elttük és ámbár

nyelv és vallásra tlük különböz néj) uralkodik fe-

lettük, ezen uralmat mégis a három khánság muszulman

urasága elébe teszik. Egyébként nincs is okuk a khi-

naiakkal nem lenni megelégedve. Mindenki tizenötödik

évétl kezdve a khodsák (a próféta utódai) és mollák

kivételével évenként 5 tenge (3 frk '75 cent.) adót fizet.

Katonaság toborozva és nem erszakkal szedetik, és e

mellett a muszulman ezredeknek még azon elnj-tik van,

hogy másokkal nem vegyítve képeznek csapatokat, és

apró külsségek kivételével * vallásuk gyakorlatában sem

háboríttatnak. A magasb hivatalnokoknak e tekintetben

nincs oly jó dolguk, rangjuknak elirt ruházatot, hosszú

bajuszt és kontyot kell viselniük, és mi a legiszonyúbb,

ünnepnapokon a pagodákban meg kell jelenniök, hogy a

leleplezett császári arczkép eltt hódolatukat nyilváni-

tandók a padozatot homlokukkal háromszor megérint-

sék **. A nmszulmanok azt állítják, hogy magas állású

* Ezek : 1. a térdig ér ruha kék vászonból, melyre miut kliiiiai

jelvényre a muszulmanok undorral tekintenek. 2. a bajusz niegnövesz-

tése , minthogy az iszlám szigorúan parancsolja a felsajkat íed szr-

nek rövidre nyirását.

** Szedsde, mint ezt az iszlámban nevezik, csak Isten eltt van

megengedve és minden más esetben bálvánvnzásnak tartatik.
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honfitársaik ily alkalmaknál ujjaik közé egy darabka

papirt rejtenek, melyre „Mekka" vau irva, és hogy ezen

csel által a térdhajtás nem a mennyei császár, hanem

a szent város tiszteletére történik.

Mi a társadalu \iszonyokat illeti, könnyen el-

gondolhat(3 , hogy a khiuaiak és muszulmauok , kik

mindketten separatistikus érzelmek, mint élnek együtt.

Barátságos viszony lehetetlen, de észrevevém, hogy kü-

lönös ellenségeskedés sem létezik. A khiuaiak, kik cse-

kélyebb számmal vaunak, soha sem éreztetik a tatárok-

kal, hogy ök az uralkodó nemzet, s mint mondják fleg

a hatóságok nagy részrehajlatlauság által tüntetik ki

magukat. Minthogy az lu-alkodó vallásra való áttérés a

khiuaiak által feltn módon roszaltatik, nem lehet azon

csodálkozni , ha a gondoskodás bizonyos nemével arra

ügyelnek, hogy a muszulmauok vallási kötelmeiket tel-

jesítsék és a hanyagokat szigorúan megbüntetik.

Ha a muszulman nem imádkozik, a khinai ezt

szokta rá mondani : „Lám, mily hálátlan vagy. Ké-

künk néhány száz istenünk van, s mégis eleget teszünk

valamennyinek; te azt állitod, hogy csak egy istened

van, s még azt sem tudod kielégíteni." A mint több

alkalommal tapasztalam, még a moUák is dicsérik a

khinai hivatalnokok igazságszeretetét, bár másrészt val-

lásukról a legkimélétlenebben beszélnek. A tatárok ural-

kodóik ügyessége s mvészetének dicsítésében fáradhat-

lanok, st mikor a dsoug kaíirok-ról (a nagy hitetle-

nek, azaz tulajdonképeni khinaiakról) kezdenek szólni,

nincs vége hossza a dicséretnek*.

* Peking bevétele a franezia-angol sereg által azonbau nem ma-
radt titok elüttök. Milin Hadzsi Bilalt kénlém, mint egyeztethet ez
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Különös jeleiis(^g, melj^ot itt mindenütt a legszéls

nyugati határtól a keletiig észrevettem, az, hogy az

iszlám hivei, legyenek l);1r törökök, tatárok, arabok, per-

sák vagy özbegek, valamint saját hibáikat szidják és

gúnyolják, ugy dicsítik s magasztalják a nem-mohame-

dánok érdemeit s elnyeit. Elismerik, hogy mvészet,

humanitás és példátlan igazságosság megkülönböztet

tulajdonai a kaíirnak, s mégis mindenikök villámló te-

kintettel mondja : „El hamdü lillah ena müszlim!"

azaz : hála istennek, hogy muszulman vagyok!

c) Városok.

A városok közül, melyeket alább a khinai tatárság

útmutatójában elsorolok, Khotent és Jarkendet mint

a legvirágzóbbakat, Turfan Ilit és Komult mint a leg-

nagyo]>bakat, Akszut és Kasgart, mint a legszentebbeket

haliám emlittetni. Az utóbbiban, meljTiek 1 50 mecsetje

(alkalmasint csak imádkozásra szánt agyagkunyhók) és

12 medi'eszéje van, látható Hazreti Áfáknak, a khinai

tatárság nemzeti szentjének nagy tiszteletben tartott

sirja. Hazreti Afak neve: „ magassága a láthatár" —
a mi a szent tehetségei- és képességeinek végtelenségét

akarja jelenteni, kit különben Khodsa Szadiknak hittak.

A tatárok vallásos jellemét nagyon elsegité. A mint

mondják, Kasgar azeltt jelentékenyebb város volt , s

lakíu gazdagabbak, mint most. Hanyatlása csupán a

kliokandi khodsák berohanásainak tulaj donitandó, kik a

várost minden évben megtámadják, a khinaiakat beker-

össze a khinaiak mindenhatóságával, azt felelte, hogy a frengik csel

által Peking minden lakosát ópiummal elaltatták, s igy az alvó vá-

rosba természetesen könnyen behatolhattak.
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getik a várl)a s pusztítva ás rabolva addig* tanyáznak

ott, mig- az ostromlott Víírörség Pekingbe kérdést in-

tézve, onnan hivatalos engedélyt kap a támadásra. A
khokandi kliodsák, — egy csapat rabló kalandor, már

évek óta pusztítják ily módon a várost, s a kliinaíak

mégis mindig — kliinaíak maradnak.



:J08 KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. XXI. Fij.

XXL FEJEZET.

KÖZÉP-ÁZSIA KÖZLEKEDÉSE.

KÖZLEKEDÉS OROSZORSZÁG, PERSIA ÉS INDIÁVAL. A IlÁROM KIlÁN.'iÁfi

S A KtTINAI TATÁRSÁG LTJAI.

Közép-Ázsia a leg-jelentékenyebb közlekedésben áll

Oroszország- g-al, mág- pedig a következ futakon:

a) Khivából a karavánok Astrakhanba s Oren-

burg-ba mennek, honnan nem egy jobb módú keresked

Nizsnej-Xowg-orodba, st Pétervárra is eljár.

h) Bokhara, fkép nyárban folytonos összeköttetés-

ben áll Orenburg-g-al. Ezen ut a lég-keresettebb, s 50

—

60 nap alatt meg-tehet; csak rendkivüli esetekben tart

tovább; és ha a kirgizek közt nincsenek különös zava-

rok, a leg-kisebb karavánok is eljárhatnak rajta.

c) Taskendbl Orenburg-ba és Kizil Dsarba (Pe-

tropavloszk) mennek karavánok, amabba 50— 60, ebbe

70 nap alatt érnek el. Ezek a legnag-yobb karavánok,

mert utjok a legveszélyesebb vidékeken vezet keresztül.

d) Namenganból s Akszuból Pulatba (Szemipala-

tinszk) nagyobbrészt khiuai karaA'ánok járnak, melyek

ers rizet kíséretében negyven nap alatt szoktak czél-

hoz érni. Egyes ember, természetesen dervis minség-

ben, zavartahinul utazhatik a kirgizek közt, s azért úti-

társaim közöl töl)ben Szemipalatinszk, Orenburg, Kazán,

és Koustantinápolyon keresztül iiiontek volt Mekkába.
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Ezen utak visznek észak felé. Délnek a közleke-

dés sokkal csekélyebb. Khiva évenként egy-két kis ka-

ravánt küld Asztvakáuon s Dereg'özöu keresztül Persiába.

Bokharának összeköttetése már nagyobb, de már két év

óta innen sem ment egyetlen egy karaván sem Mervén

keresztül Mesédbe, mert a tekkék minden közlekedést

félbeszakítottak. A leglátogatottabb a herati ut ; Herat-

ban azután a karavánok szétválnak, a mint vagy Per-

siába, vagy Afghanisztan és Indiába mennek. A Kar-

sin és Belklien át Kabulba vezet ut is csak másodrangú

jelentséggel bir, mert a Hindukus átlépése mindig

nagy nehézségekkel jár; s azért ez ut még nyáron át

is nagyon elhagyatott.

Az emiitett közlekedési utakon kívül még azon

összeköttetést kell megemlítenem, melyet egyes zarándo-

kok vagy koldusok tartanak fenn Turkesztán legrejtet-

tebb zugaitól kezdve Ázsia legtávolabb vidékeiig. Érde-

kes látni e nagyszer csavargókat, kik iü'es zsebbel

elhagyják hazájokat, s ezer és ezer mértföldnyi utakra

kelnek, oly országokba, melyeknek. azeltt nevét sem hal-

lották, oly népek közt, melyek tlük arczkifejezés, nyelv

és szokásokra nézve teljesen különböznek. A szegé-

nyebb * középázsiai csak egy álom sugallatát követve min-

den további megfontolás nélkül kapja magát, s elvándo-

rol Arábiába, st a török l)irodalom legnyugatibb részeibe.

Veszteni valója nincs, látni akarja a világot, s megy,

* A gazdagok csak ritkáa vetik alá magokat a zarándoklás tara-

dalmainak. De találtak erre pótszert. A gazdag fogad magának he-

lyettest , ellátja útravalóval s Mekkába küldi , hol ez imáiba saját

neve helyett küldje nevét foglalja ; — de ez utóbbi, halála után,

mégis azo szerencsében részesül, hogy sírkövére, saját neve mellé a

„hadsi" czim is kivésetik.

VÁMBKUY UTAZÁSA. 24
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;i nioiTC a vóletloii viszi. A világot akarja látni, azaz az

ó' világ'át, moly Khiiiával kezddik, s a török birodalom-

mal vó§-Z(')dik. Európát szépnek tartja, de véleménye

szerint annyira tele van varázslattal s más pokoli mes-

terség-ekkel, hogy még a legbiztosabb Ariadne-fonallal

sem mer e veszélyes lab}TÍnthba behatolni.

Yolt alkalmain meggyzdni, hogy minél mélyeb-

ben megy be az ember Tm-kesztanl)a, annál nagyobbnak

találja a zarándoklásra való hajlamot. Khivából éven-

ként 10— 15, Bokharából 30—40, Khokandból s a

khinai tatárságból 60—80 hadzsi kerül ki. Hozzávéve

ehhez a persák zarándoklási dühét Meséd, Kerbela, Kom
('s Mekkába, lehetetlen az ázsiaiaknak e még most is

meglev vándorlási szenvedélyét észre nem venni. A
régi népvándorlások csirája még mindig létezik, s ha

nem állna ntjában hatalmas befolyásával a nyugati czi-

vilizatió, mely Ázsiát minden oldalról körülveszi, ki

tudja, mily változások történtek volna e világrészben.

A HÁKOM KHANSAfi UTJAI.

A. A Khivai Kitánság s a Szomszéd Tartományok

Utjai.

1) Kliiváhól Gömüstepébe :

a) Ortajohi, lovon 14—15 nap alatt könnyen

megtehet. Állomásai a következk:

1. Akgap. 7. Kojmat Ata,

2. Medemin. 8. Jeti Sziri.

o. Sor Göl (tó). 9. Dsenak.

4. Kaplaukir. 10. Ulu Balkan.

5. Delili Ata. 11. Kiesig Balkan.

ú. KahriraanAta. 12. Körén Tagi (hegyláncz).
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13. Kizil Takir. 15. Etrok.

14. Bogdajla. 10. Göniüstepe.

b) Tekke Jolii ; tart 1 napig-. Állomásai :

1. Medemin. 6. Csirlalar.

2. Döden. 7. Csin Mohammed.
3- Sahszenem. 8. Szazuk.

4. Ortakuju. 9. Etrek.

5, Alti Kujruk. 10. Gömüstepe.

Ezen utat látszanak használni az alamanok, luert

csak igy fogható fel, mint tehetnek nagy utakat oly

gyorsasággal.

2) KJiivdhól Mesédbe

két ut vezet; az egyik Hezareszptol Deregöznek a si-

vatagon át dél felé, 1 2 napig tart ; a másik, mely Mer-

vén "\isz át, következ' fú'állomásokat vagy kutakat érint

:

1. Dari. 5. Surken.

2. Szagri. 6. Akjap.

3. Nemekabad. 7. Mérv.

4. Saksak.

3) Khivdból Bokhardba (f'óut).

Khivától Khankáig 6 tas (vagy ferszakh).

Khankától Surakhanig 5 „

Surakhantól Akkamisig 6 „

Akkamistól Töjebojunig 8 „

Tiijebojuntól Tünüklüig tí „

Tünüklütl tjcsudsakig 10 „

Ücsudsaktól Karakolig 10 „

Karakölti Bokharáig_ 9_„
60 tas.

4) Khivdból Khokandba

a sivatagon keresztül vezet egy ut, Bokharát nem érint-

ve. Surakhannál elhagyva a khánságot, 10— 12 nap

alatt Khodsendbe érhetni. De Dsizzak felé kitérve az

24*
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ut rövidebb. Ezen az utón járt Conolly is, egy kho-

kandi herczcff kíséretében, kivel Khiviíban találkozott.

5) Khivdból Kungratba s az Arai tó partjához.

Khivától Ürgendsig 4 tas.

Jengi Ürgendstl Görlenig t) »

Görlentül Jengi Japig 3
r>

Jengi Japtól Kliitajig 3 y>

Khitajtól Mangitig 4
r>

Mangittól Kipcsakig 1 n

Kipcsaktól Kanliig 2 T>

Kanlitól Khodsa Iliig 22
y>

Khodsa llitl Kungratig 4 n

Kungrattól Hekim Atáig 4 n

Hekim Atától Csortangölig 5 V

Csortangöltl Bozatavig 10
•n

Bozatavtól A tó partjáig 5
7)

összesen 73 tas, mely, ha az ut nem nagj•on rosz, 12

nap alatt megjárható. •

6) Khivdból Kohlén át Kungratba

Khivától Gazavatig 3 tas.

Gazavattól Tashauzig 7 V

Tashauztól Kökcsegig 2 n

Kökcsegtl Kizil Takirig 7 n

Kizil Takirtöl Porszuig G n

Porszutól Köhne Ürgend íig 9 V

Köhne Ürgendstl Khodsa Iliig 6
r>

Innen Kungratig, mint már fölebb emlitém 4 tas,

összesen tehát 44 ; igy ez az ut rövidebb volna, mint a

Göiienen át vezet, de egjTészt veszélyes, másrészt a

sivatag miatt igen fárasztó, miért is az 5. szám alatti

ut a legjártabb.

7) Khivdból Fitnekbe.

IChivától Seikh Mukhtarig 3 tas.

Si'ikh :\rnkhtart/,l Bagatig 3 „

6 tas.
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Bagattól Isancsepéig 2 tas.

Isancsepétl Hezareszpig 2 „

Hezareszptl Fitnekig ö „

16 tas.

E számot, az 5. szám alatti 73-lioz adva, kivilág-

lik, hogy az Oxus hosszában e]n)aó khánság legna-

gyobb terjedtsége nem több, mint 89 tas.

B. A BoKHARAi Khánság s Vidékének Utjai.

1) Bokhardból Heratha.

tas.Bokharától Khosrobatig 3

Kosrobattól Tekenderig 5

Tekendertl

Csercsitl

Csercsiig

Karahindiig

5

5

Karahinditl Kerkiig 7

KerkitGl

ZejdtGl

Andkhujtól

Batkaktól

Zejdig (kut)

Andkhujig

Batkakig

Majménéig

8

10

5

8

Majmenetül

Kaj szartól

Narintól

Csicsektutól

Kale Velitl

Murgabtól

Derbendtül

Kaj szarig

Narinig

Csicsektuig

Kale Veliig

Murgabig

Derbendig

Kale Nóig

4

6

6

4

3

8

Kale Nótól Szercsesméig 9

Szercsesmetl Heratig

108 tas.

mely ut lovon 20—25 nap alatt megtehet.

2) Bokliaráhól Mérvbe

Csardsujon keresztül kell menni, mely várostól három

külön nt visz a sivatagon keresztül :

a) Kíifatakon át, mely 45 ferszakhnyi hosszú s egy

kúttal bir.
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b) Ücshadsiu keresztül, melynek -iO ferszaklmyi

hosszában két kiitja van.

c) Jolkujim át, iiK^ly loí^-keletfelélj1) fekszik s 50

ferszakh hosszú.

5) BokJiardból Szamarkandba (közönséges ut).

Bokharától Mezárig 5 tas

Mozartól Kerminéig 6 r,

Kerminétl Mirig 6 r

Mirtl Ketté Kurganig 5 „

Ketté Kurgantúl Daulig Ö r

Daultól Szamarkandig 4 „

32 tas.

Terhelt szekéren ezen nt hat
, jó lovon három

nap; a postafutárok azonban két nap alatt is megteszik.

4) Szama 'kandhól Kerkibe.

Szamarkaudtól Robati Hauzig 3 tas.

Robati Hauztól Naj mailig 6 „

Najmantól Surkutukig 4 „

Surkutuktól Karsiig 5 „

Karsitól Fej zabádig 2 „

Fejzabádtól Szengszulakig ^ „

Szengszulaktól Kerkiig <j „

32 tas.

) Szamarkandból Khodsenden át Khokandba.

Szamarkandtól Jengi Kurganig 3 tas.

Jengi Kurgantól Dsizzakig 4 „

Dsizzaktól Zaminig 5 V

Zainintól Dsamig 4 „

Dsamtól Szavatig 4 „

Szavattói Oratepéig 2 .

Oratepétl Nauig * 4 „

Nautól Khodsendig 4 „

Khodsendtl Karakcsikiuuig 4 .

Átvitel 34 tas

Tulajdonképen Kale Xau.
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Athozat o4 tas.

Karakcsikunit(51 Mchremig 2 tas.

Mehremtl Besarikig 5 „

Besariktól Khokandig 5 „

40 tas.

Ezen ut, mely szekéren 8 napig tart, rendesen

meg szokott rövidittetni az által, hogy Oratepéból nyolcz

óra alatt egyenesen Mehreinbe leliet menni, hat tast

nyerve.

6') Szamarkandhól Taskendbe s az orosz határhoz.

Szaraarkandtül Jengi Kurganig 3 tas.

Jengi Kurgantól Dsizzakig •i «

Dsizzaktól Dsinaszig lö „

Dsinasztól Zengi Atáig 4 „

Zengi Atától Taskendig ti «

33 tas.

Innen még öt napig tart az ut Kale Rehiinbe, hol,

a mint mondják, az els orosz ersség, és a legszéls ko-

zák elrs van.

C. A Khokandi KhAnság Utjai.

1) Khokamlhól Ósha (egyenes irány).

Khokandtól Karaultepeig 5 tas.

Karaultepétl Mergolanig 3 „

Mergolantól Serikhánig 4 „

tíerikhántól Endiganig 3 „

Endigantól sig 4 „

16 tas.

Ez nt kocsin 4 nap alatt megjárható.

2) Khokandhól Namenganon át Ósha.

Khokandtól Bibi Uvejdáig 3 tas.

Biln iJvejdától Sehri Menzilig 2 „

Átvitel r, tas.
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Áthozat 5 tas.

Sehri Monziltol Kirgisz Kurganig 4 tas.

Kirgisz Kurgantól Namenganig 4 n

Namengaiitól Ücskurganig 3 r>

Ücskurgantól Göinüstepéig 5
r>

Gömüstepétl Ósig 4 n

E két füiiton kivül van még egy hegyi ut Tas-

kendbl Jsamenganba, melynek azonban több igen veszé-

lyes pontja van. Az ut nem több 45 mértföldnél, s

mégis 10 napig tart, a következ helyeken vezetve ke-

resztül: Toj Tepe, Karakhitaj Tilav, Kosrobat, Molla-

mir, Babatarkhan, Sehidan, hol az oroszok Mehemmed

Ali khán által megverettek, Kamiskurgan, Pungan, Ha-

remszeraj. Ujgur, Pop, Szeng, Dsuszt, Turekurgan, Na-

mengan,

I). A KiiiNAi Tatákország Utjai.

Kasgartól Jarkendig 36 (tas) mértföldet szánu'ta-

nak, s ez utat a karavánok s szekerek egy hét alatt

teszik meg. Kasgartól két napi járásra a Jengi Hiszar

nev helyen kell átmenni, mely ers rséggel van

megrakva.

Kasgar Akszutól 70 mértföldnyire van, a karavá-

noknak ez ut 1 2 napig tart.

Akszutól Usturbanig, mely délnek fekszik, két

nap alatt lehet elmenni.

Akszutól kelet felé menve, a következ állomáso-

kon keresztül Konmlba érünk :

Akszutól Bajig 3 napi járás

Bajtól Száramig 1 „

Átvitel J napi járás.
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Athozat 4 napi járás.

Száramtól

Kucsától

Kucsáig

Siarig

2"

2

napi járás

Siartól

Bögürtl
Kurlitól

Köhne Turfantól

Bögürig

Kurliig

Köhne Tu
Komulig

rfanig

4

3

8

3

n

n

n

Yl

37:

2G napi járás.

Ehhez véve a Kasgartól Akszuig terjed 1 2 nap-

nyi utat, az egész 38 nap alatt jiirhitó meg.
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XXn. FEJEZET.

ÁLTALÁNOS VÁZLAT A FÖLDMIVKLKS. irAU' ÉS

KERESKKDELEMRÖL.

föi.dmivelés. különféle lüfajok. jvuok. tevék. sza-

MARAK. KÉZmÍ'ÁRÚK. A KERESKEDÉS FHELYEI. -— OROSZ KERES-

KEDÉS KÜZÉI'-ÁZSIÁUAN.

á) Földm Ívelés.

Majdnem hihetetlen, mily termékeny általában véve e

három khánság földje, mely oáz formában emelkedik ki

a küzépázsiai rojipaut sivatagl)ül. A foldmivelés legkez-

detleg-esebb állapota daczára, nagy a bség gyümölcs és

g-abnában, st sok helytt több is van, mint kellene. A
khivai g-yümölcs jelességét már emlitém, s nem mellz-

hetem Bokharát és Khokandot sem, melyek ugyan Khivá-

val nem tehetk egy sorba, de különösen jeles szllik

miatt , melyeknek ott tiznél több faja található
,
pompás

gránátalmáik , s leginkább kajszi baraczkjaik miatt ne-

vezetesek, melyek nagy tömegekben kivitetnek Persiába,

Afghanisztauba és Oroszországba. Gabona a három khán-

ságban ötféle van : búza, árpa , dsügeri (Holcus saccha-

ratus), köles (tarik) és rizs. A legjobb búza és dsügeri

Bokharában és Khivában terem, a legjobb köles Kho-

kaudl)au ; az árpa sehol sem különösen szép, s vagy ma-

gában, vagy dsügerivel keverve lóetetésre használtatik.
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A baromtenyésztésben a tiirkesztaniak fögondos-

kodása három állatban öszpontosul, s ezek : a ló, juh és

teve. A ló, melyet a középázsiai altér eg'ójának tekint,

itt különböz fajokban s tulajdonságokkal található. A
lovak nevelése s a fajok különbségérl egész könyveket

lehetne irni, de nem birván szakismerettel, nem fogok

annyira kiterjeszkedni. Valamint a nomádoknak törzseik

s nemzetségeik , ugy a lovaknak fajaik és családjaik

nagy számmal vannak, melyek közöl a következ fajok

a legérdekesebbek :

1

.

A tnrkman ló, meljTiek két alfaját, a tekke- és

jomutfajt különböztetik meg. A tekkék lovai, melyek

közöl a körogliak s akhalok a legkedveltebbek, magas

termetök által tnnek ki (16— 18 marok). Testalkotá-

suk könnyed, fejk szép, tartásuk méltóságos, és gyor-

saságuk bámulatraméltó, de nem kitartók. A. jomut lo-

vak alacsonyabljak , s bennök a szép termet roppant

gyorsasággal s példátlan kitartás és ervel párosul.
'''

Általában a turkman ló ismertet jelei: karcsú derék,

vékony fark, szép fej és nyak (csak az kár, hogy a söré-

nyét le szokták vágni), és finom, sima, fényes szr; mely

utolsó tulajdonságát megmagyarázza az, hogy télen nyá-

ron többszörös nemeztakaróval van ellátva. Egy jó turk-

man ló ára 100—300, de sohasem kevesebb, mint 80

arany.

2. Az özbeg ló hasonlit a jomuthoz, de termete

izmosabb, nyaka rövid s vastag, s inkább utazásra, mint

hadban vagy rabló kalandokban használható.

3. A kaszák ló félvad állajiotban él, kicsiny, hosszú

* Láttam ily fajta lovat, mely oU órai gyors ügetést ií kitartott,

lovasán kivül mJg egy rabszolgát is vive.
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sörén^Tiyel, vastag fej s otromba lábakkal. Ritkán kap

abrakot, télen nyáron maga keresi a legeln takarmányát.

4. A kliokandi teherhordó és igásló, a kaszák és

özbeg lónak vegyülete, s nagyon erú's. E négy fajból

valódi tiirkman lovak csak Persiában, özbeg lovak Af-

ghanisztan és Indiában vannak elterjedve.

A legszebb juh Bokharában van. Húsa a legjobb,

melyet Ázsiában találtam. A tevének három faját isme-

rik, az egy- és két púpost, mely utóbbi nálunk baktriainak

hivatik, s csak a kirgizeknél fordul el, és a ner, me-

lyet már Andkhujról szóltomban említek. Szamár leg-

szebb van Khivában s Bokharában ; s ezek közó'l a ha-

dsik évenként sokat hajtanak Persiába, Bagdad, Damasz-

kus és Egjiptomba.

b) Ipar.

Ezeltt kétszáz évvel, midn Törökország nem nyi-

tott még annyira ajtót az európai kereskedésnek, En-

gür (Angóra), Bruszsza, Damaszkus és Aleppo gyárai-

ban bizonyosan több belföldi kelmét készitettek, mint

most. Közép-Ázsia ránk nézve még most is távolabb

fekszik, mint Törökország akkor, s azért a ruhaneme-

ket s házi szükségletek kielégítésére szolgáló eszközöket

legnagyobbrészt a belföldi ipar termeli.

A középázsiai ipar fhelyei Bokhara, Karsi, Jengi

Ürgends, Khokand és Namengan. E városokból kerül

ki a sokféle gyapot és selyemszövet, vászon és brárúk,

melyek a belföldi szükségletet fedezik. Legelterjedtebb

áruczikk az aladsa-kelme , melyet férfiak ugy mint nk
ruházatra használnak. Ezt Khivában gyapjúból s nyers

selyembl, Bokharában s Khokandban pusztán gyapjú-
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ból szövik. A szabómesterség nem képezvén itt külön

keresetágat, a gyáros mindjárt ki is szabja s meg is

varrja a ruhákat, s a gyártmányok nagy része már kész

öltönyök alakjában jö kereskedésbe. Midn Bokharában

voltunk, az egész világ panaszkodott a ruhák drágasága

felett, melyeknek ára ez volt :

Els
osztály.

Második

osztály.

Harmadik
osztály.

Khivai kabát . . . 30 tenge. 20 tenge. 8 tenge.

Bokharai kabát . . 20 „ 12 „ 8 „

Khokandi kabát. . 12 „ 8 „ 5 „

Az Aladsán kivül gyártatnak még selyemszövetek,

gyapjusálak turbánra, többnyire rósz s diu-va vászon, s

ebbl ismét egy neme a caliconak setétveres alakokkal,

mely egész Turkesztán és Afghanisztanban ágytaka-

rókra használtatik.

A bripar terén a középázsiaiak a chagrin (tatá-

rul : szagri) készítésében tnnek ki, mely zöld szin s

apró, hólyagforma emelkedésekkel bir. A bagariát ki-

véve, melyet vizkulacsaik számára Oroszországból hozat-

nak, minden csizma s lószerszám belföldi brbl készül.

A finomabb brt meszt-re (harisnyaformáju alsó czipk-

re), a durvábbat kus-ra (fels czipkre) használják. A
bokharai s szamarkandi papirosnak nagy hire van egész

Turkesztanban s szomszéd tartományaiban. Nyers se-

lyembl készül nagyon vékony és sima, s az arab Írásra

iíi'en alkalmas.
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Vas és aczélmunkák , a nyers termény hiányánál

foi^va, csekély mennyiség-ben találhatók. Dicsérik a he-

zareszi)i ])uskákat, a hiszari. karsii és dsuszti kardokat

s késeket.

Közép-Ázsiának jelentékeny iparczikke, mely Per-

sián s Konstantinápolyon át még Európába is behoza-

tik, a sznyegek, kizárólag a turkman nk szorgalma s

üíi'yességének gyümölcsei. Eltekintve a szép s igazi szi-

nektöl, és a szövés ersségétl, a legfeltnbb az, mikép

tudják ezen egyszer nomád nk az alakok arányosságát

annjira eltalálni, s honnan veszik az Ízlést, mely gyak-

ran jobb, mint nem egy európai gyárosé.

Egy egy sznj^egen mindig több leány s fiatal asz-

szony szokott dolgozni. Élkön egy ids matróna áll, ki

elbb a homokban pontozza ki az illet alakok mintáját

s erre tekintve mondja meg a különféle fonalak szál-

számát, melyekbl a kivaut alakok készüljenek. Ezek

mellett még a nemez munkák is említésre méltók, me-

lyekben azonban inkább a kirgiz nk tüntetik ki magukat.

c) Kereskedés.

A mint a közlekedési utakról szóló fejezetben már

említtetett, hogy Oroszország a legkiterjedettebben s

legrendszeresebben közlekedik Közép-Ázsiával, ugy az

orosz kereskedés is a legrégibbnek s legtetemesebbnek

mondható. E kereskedés folytonos növekvésben van s

legalább e téren nehezen akadnak vetélytársai.

Az orosz kereskedésnek Közép-Ázsiában való nö-

vekvésérl a következ egészen hiteles adatok a legjobb

bizonyságot nyújthatják. Khauikov lS4:3-ban megje-

lent munkájában azt mondja, hogy évenkint 5—6000

I
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teve szükségeltetik az átszállitó kereskedésre, hogy a

Közép-Ázsiából való behozatal 3— 4 millió riil3elre mg,

s a kivitel, inely lS2S-l)aii 1,1S060U rubelt tett,

1840-ben 3,288654 rubelre s 25 kopekre emelkedett.

így állt az aráuy 18 28-tól 1840-ig. S. Saville Lumley,

nagy szorgalommal és ügyességgel kidolgozott „Repoii

on Russian trade iu Central Asia" (1862) munkájában

jelenti, hogy az 1840— 1850 idszakban a kivitel

1,014237 font st., a bevitel 1,345741 font st.-re emel-

kedett.

A részletes áttekintést Lumleyuek következ rova-

tozott kimutatása szolgáltathatja :

KIMUTATÁSA
r

az Oroszország s Közéj)-Ázsia országai közötti kereskedésnek

1840—1850 között.

Kivitel.

Bokhara. Khiva. Khokand. Összesen.

Vertpénz, arany s ezüst

Réz . , . .

Font st.

213,969

45,776

82,127

156,707

50,467

10,550

81,543

8,595

48,635

85,416

Font st.

15,210

1,856

9.331

58,915

25,869

4,799

37,921

400

17,904

27,567

Font st.

375

2,043

10,970

7,559

1,976

71

4,069

826

693

2,031

Font st.

229,554

49,675

102,437

223,181

78,312

15,420

123,533

9,881

67,232

115,012

Vas, aczél áruk,

bözü érez .

Gyapot kelmék

Gyapjú kelmék

Selyemszövetek

Br ....

iülön-

Fa áruk

Festékanyag s festékek

Különféle áruk . . .

Összesei . 783,785 199,830 30,662 1,014,237
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Bevitel.

Nyers gyapot s fonal-

ban

Gyapot szövetek . . .

Nyers selyem s selyem-

kelmék

Gyapjukelmék . . .

Buzér (krapp) . , .

Prémáruk s báránybr

Drágakövek s gyöngyök

Aszalt gyümölcs . . .

Sálok s kasmír . . .

Különféle áruk . . .

Összesen . .

Bokhara. Khiva. Khokand. Összesen.

Font st.

333,177

498,622

17,443

428

7,351

151,773

17,856

27,784

24,242

19,664

Font st.

76,255

88,960

3,088

1,322

26,201

6,297

703

2,147

4,452

Font st.

2,718

14,180

KiO

52

7

1,995

16,883

3,041

Font st.

412,150

601,802

20,691

1,802

34,559

160,065

18,559

44,814

24,242

28,057

1,096,380 249,425 39,936 1,345,741

Különben csak egy tekintetet kell vetnünk a bo-

kharai, khivai és karsii bazárokra, hogy az orosz ke-

reskedés e roppant növekvésérl meggyzdjünk, s épen

nem túlzás, ha azt állitjiik, hogy egész Közép-Ázsiában

nincs ház, st nincs sátor, hol valamely oroszországi árut

ne lehetne találni. A legjelentékenyebb kereskedést az

öntött vasból készült katlanok s vizkannákkal zik , me-

lyek a déli Szibériából s nevezetesen az uráli gyárakból

hozatnak be, s csak ez egy czikknek Bokharaba, Tas-

kendbe és Khivába szállítása évenkint több mint 3000

tevével történik. Az öntött vas mellett a nyers vas és

sárga réz, az orosz kattun, percaille, musselin, theaf-

Zük, fegyverek, rövid áruk és a c^iukor emlitendk. A
jwsztót nagy ára miatt csak kevesen veszik s gyéren

I
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található. A nevezett czikkek Bokhai'ilból s Karsiból

nem csak Turkesztannak többi részeibe, hanem még

Majménébe s Heratba , st Kandahar- s Kabnlba is vi-

tetnek. Az utóbbi helyekhez Pesaver és Karacsi ter-

mészetesen közelebb van, de az orosz árúkat még' is

inkább kedvelik, bár az angolok náluk sokkal jobbak.

E körülményt az olvasó feltnnek fogja találni,

de okai nagyon egyszerek. Bokharától Orenburg épen

oly messze van, mint Karacsi, mely a britt-indiai terüle-

ten levén, az angol kereskedelenmek végörse lehetne. Az

ut innen Heraton át sokkal kényelmesebb s czélszeríibb

lenne, mint az Oroszországba vezet, inely a sivatagon

halad át. S hogy az angol kereskedést az orosz még is

háttérbe szorítja, ez, véleményünk szerint, annak tulaj-

douitható: hogy elször is az orosz kereskedelmi össze-

köttetések a tatársággal már néhány százévesek, az an-

gol összeköttetések pedig, azokhoz képest, még ujak-

nak nevezhetk, s eléggé tudva van, hogy a keleti mily

szívósan ragaszkodik minden régihez és megszokotthoz;

s másodszor az oroszok, mint közeli szomszédok, jobban

ismerik a közép-ázsiainak Ízlését, mint a birminghami,

manchesteri s glasgowi angol gyárosok stb. Ezen csak

akkor lehetne segíteni, ha európai utazók ama vidéken

szabadabban járhatnának mint most, midn az utazót

nemcsak Bokharában, hanem Afghanisztanban is ezer

veszély fenj^egeti. Végül harmadszor a herati ut, min-

den természeti kényelmessége daczára, a kormányok rab-

lási rendszere miatt, az idegen kereskedre nézve nagyon

ekémít , mint az a XIII. s XIV. fejezetekbl látható.

A mi tehát Közép-Ázsia azon részét illeti, melyet be-

utaztunk, a felhozott okokból ott az angol kereskedést

VÁMBKRY UTAZÁSA. 25
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íiz urosziiúl sokkal csekélyebbnek találtuk, s azon ada-

tok, melyeket inr. Davies 18G2-ik februárban meg-jelent

„Report on tlie Trade of Central Asia"-j;iban felhoz,

inkább az India, Aígliauisztan s a khinai tatárság', mint

az India és Tui'kesztan közötti kereskedelmi viszonyokat

tüntetik el. Az árúk minségére nézve a verseny min-

denesetre lehetséges, s nem is kételkedhetni, hogy az

angol gyártmányok mindig tulsulylyal bírnának.

Turkesztán Oroszországon kivül még majdnem foly-

tonos kereskedésben áll Heraton át Persiával is, hova

báránybrt, szárított gyümölcsöt, festéket s néhány bel-

földi kelmét szállit, mely czikkeket aztán mesedi opium-

maP", a Ralli és Comp. ház által néhány angol áruval,

czukorral és rövid árúkkal cserél be. Mesédbl Bokha-

rába oly ut is vezet, melyet tiz nap alatt lehet megtenni,

de a karaA'ánok a rabló tekkék miatt a Heraton által

való kerülre vannak kényszerítve, mely háromszor annyi

idbe kerül. Kabulból kék s fehér csíkos gyapot-sált

hoznak Bokharába, melyet a tatárok pota-nak, az afgha-

nok lungi-nak neveznek, s nyári turbánul általánosan

viselik. Ugy látszik, hogy ez angol gyártmány, mely

Pesaveren át hozatik be, s az egyetlen, mely nagy ke-

letnek örvend, mert az Ízlésnek megfelel. A kábullak

ezenkívül indigót és fszert hoznak be, s ezt orosz kat-

tunnal, theával és papirossal szokták becserélni. Khi-

* Az ópium, melyet itt terjak-nak neveznek , Persia délkeleti

részeiben a következleg készíttetik. A mákfejet félig érett állapotban

este, bizonyos megbatárzott idben, hosszában három helyen bemetszik.

A bemetszéseken másnap reggelen harmatszerü folyadék mutatkozik,

melyet napkelte eltt le kell róluk venni ; ezt késbb megfzik s igy

készül a terjak. Csodálatos, hogy a három bemetszésbl különféle mi-

nség folyadék ered, s ezek közöl a középst a legjobbnak mondják.

I
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uával csak jelentéktelen kereskedést znek theával s

porczellánnal, mely azonban egészen más fajta, mint a

mint mi Európában használunk. A khinaiak g-yéren

lépnek át a határon s a közlekedés csak a kalmükök és

muszulmanok által tartatik fen.

Végre azon kereskedésrl is meg kell emlékeznünk,

melyet a hadzsik ííznek Persia, India, Arábia s Török-

országban. Az olvasó ezt csodálatosnak fogja találni, de

tapasztalásból mondhatjuk, hogy e forgalom megérdemli

a kereskedelmi vállalkozás nevét. Az 50—60 hadzsi,

kik velem jöttek Közép-Ázsiából Heratba, Bokharából

mintegy 40 tuczat selyem zsebkendt, Namenganljól kö-

rülbelöl 2000 db kést és 30 db selyemszövetet, nagy

mennyiség khokandi dappi-t (sapkák, melyek körül a

turbánt tekerik) stb. hoztak magukkal. S ezek csak a

velem utazó hadzsik voltak. A beviteli kereskedésben

sem kell a hadzsikat felejteni, mert föltehet, hogy az

eiu'ópai rövid árúk nagyobb része általuk jut Közép-

Ázsiába.
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XXIIL FEJEZET.

KÖZKP-ÁZSIA BEL- S KÜLPOLITIKAI VISZONYAL

BKLVI.SZOXYOK IJOKHAIÍA, KHIVA Í.S KHOKA5D KÖZmTT. KÍLVISZOXYOK

TÖKÖKORSZÁG-, PEK3IA-, KHIVA- S OROSZORSZÁGGAL.

a) Belviszonyok.

Ai5BÓL, íi mit Kliiva és Klioliarid ujabb törtéDetárúl

fentebb kijzoltem, már meglehets világ-os fogalmat ké-

pezhetimk magunknak a három khánság közt fenálló

\iszonyokról. Mindazonáltal itt még néhány adatot fo-

gok összeállítani, hogy az egész helyzet áttekintését

megkönnyítsem.

Legjobb lesz, ha Bokharán kezdjük. E khánság,

mely még az iszlám behozatala eltt már fszerepet ját-

szott, mind az óta . daczára a sok forradalomnak melyen

keresztül ment, fentartotta felsbbségét. Minthogy a

mai Közép-Ázsia czi^ilizatiójának bölcsje , Khokand és

Khiva épen ugy, mint a déli kis khánságok, st maga

Afghanisztan is, mindig elismerték e szellemi tulnyo-

móságát. A mollákat s a nemes Bokhara iszlami tu-

dományosságát nagyon dicsérik. De a szeretet csak is

eddig tart , mert minden kísérlet , melyet Bokhara

emirei eddig tettek, hogy e szellemi befolyás alatt po-

litikai hatalmukat is inegnagyobbitsák, nem csak a po-

litikai khánságoknál, hanem egyes városoknál is meg-

\
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hiúsult. A háborúkból, melyeket Naszrulhih eniir Khi-

vával és Khokanddal viselt, rövidlátó politikusok azt

következtethetnék, hogy Bokharában az orosz meg'táiiia-

dástól való félelembl, ha jó szerivel uem sikerül, er-

szakkal akarnak szövetséget létrehozni. De Bokharában

sohasem foglalkoztak ilyes tervekkel. Az emirnek had-

járatai rablási támadások, és szilárdan meg vagyunk

gyzdve, hogy azon esetben, ha Oroszország Közép-

Ázsiában valósítani kezdi terveit, a három khánság nem-

csak nem segélyezi egymást, hanem viszálykodásuk által

a közös ellenségnek a legjobb fegyvert szolgáltatja.

Khiva és Khokand, bár Bokhara kibékithetlen ellensé-

geinek tekinthetk, nem tartatnak nagyon veszélyesek-

nek , s a napról napra túlersbül Afghanisztan az

egyetlen közép-ázsiai vetélytárs, melytl Bokhara fél.

Hogy e félelem a tetpontján volt, midn Doszt

Mohanmied khan gyzedelmesen az Oxus felé nyomult

el, alig kell mondanom. Naszrullah emir igen jól tudta,

hogy az öreg Doszt a gyalázatos tréfát , melyet Bokha-

rában rajta vagy is jobban mondva tián* követtek el, ki

ott vendégszeretetet keresett, soha meg nem fogja bocsá-

tani. S a mint még az is hírlett, hogy Doszt Mohammed

az angolokkal kibékült s nökeri ingiliz (angol zsoldos)

lett, még fokozódott az a gyanítás, hogy az angolok általa

a Conolly és Stoddart véres halálát akarják megbszülni.

A kép , melyet a tatár zsarnok országa jövjérl nui-

gával a sü'ba vitt, valóban elszomorító lehetett. Kern

kevésbé aggódott íia s utódja , a mostani emir , mi-

dn trónra lépett. Muzaffar-ed-din épen Khukandban

* Ferrier. Historv of tlic Afirliaus, -jo^i. 1.
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volt, iiiidöii iiieg-hoztílk Doszt Mohaiimied haláliliiiik

hírét. A liírvivu követ 1000 teng-ét nyert ajándékba;

ug-yanaz nap ünnepély röglönöztetett, s estve az eniir,

törvényes nejei számának kiegészítésére, Khudajar khan

ífjaltbik Inig-át vette nül. A nagy félelem elmúlt ugyan,

de bizonyos tartózkodás még mindig- létezik, minthogy

Bokharábau igen jól tudják, hogy az afghanok az ango-

lokkal való barátságos viszony köveíkeztéljen már néhány

ezer jól iskolázott rendes katona felett rendelkeznek.

Tudván, hogy az afghánokkal , mint tulsulylyal

bíró ellenséggel nem mérkzhetnek meg, Bokharában

azt a politikát követik, hogy diplomatiai utón igyekez-

nek nekik telhetleg ártani. Minthogy az afghanok az

angolokkal szövetkeztek, a hokharaiak könny szerrel

híresztelhetik róluk egész Turkesztanban, hogy az isz-

lauitól elpártoltak, s a legutóbbi idkben a Kabullal

való kereskedelmi összeköttetések is nagyon meglazultak.

Mint már említtetett, a szalorok és tekkék foljionosan

Bukhara zsoldjában állanak. Hérát megszállásánál az

öreg Doszt nagyon elcsodálkozott, hogy a turkmanok, da-

czára az ajándékoknak melyekkel elhalmozá , folj-tono-

san nyugtaianiták és hadseregébl sokat elfogtak. El-

felejtette, hogy tulajdonképeni ellenségei a bokharai

aranyok voltak, minthogy a turkmanok rokonszenve fe-

lett mindig csak a nagyobb összeg határoz. Ennyit Bo-

khara belpolitikájáról.

Khiva az örökös harczok által, melyeket a saját

harczias lakosságával, nevezetesen a jomutok, csaudorok

és kaszakokkal kell viselnie, nagyon megfogyott. Né-

pességre nézve Bokhara sokkal túlhaladja, s hogy az

cmirek eddií? meg nem hódíthatták, eíí-yedül az özbeí? la-
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kosság- vitézségének tulajdonitható. Mint hallottam, xVl-

lahkuli khán volt az els, ki (valószinüleg- Conolly taná-

csára) Bokhara s Khivába követet küldött, hogy a három

khánság- között véd- s daczszövétséget szervezzen Orosz-

ország fenyegetóleg- növekv hatalma ellen. Bokhara

nemcsak megtagadta ezt, hanem az oroszok felé is ha-

jolt. Khokaud hajlandónak nyilatkozott, ugy szintén

Sehri Szebz s Hiszar városok, melyek az emirrel hábo-

rút viseltek. De ez uuio még is a jámbor óhajok sorá-

ban maradt, s hogy mily nehezen volna létesithet, leg-

jobbban bizonyitja egy régi arab közmondás, melyet a

közép-ázsiaiak saját jollemök elötüntetésére használnak,

s mely igy hangzik : „Rumban áldás van, Damaskus-

ban jóság, Bagdadban tudomány, Turkesztaubau csak

harag és ellenségeskedés" *.

Khokand a kipcsakok, kirgizek és kaszakokkal

való fol)i:onos viszálykodás miatt ugyanazon l)a,jukban

szenved, mint Khiva. Ezen kivül özbeg lakossága pél-

dátlanul gyáva s nem csodálkozhatni, hogy bár területre

és népességre nézve a három khánság között a legna-

gyobb. Bokhara minduntalan leveri.

l) Külviszotiyuk.

A mi az idegen országokkal való politikai viszo-

nyokat illeti, Közép-Ázsia csak Török- és Oroszország,

Persiával és Khinával jön érintkezésbe. A konstantiná-

polyi szultán a vallásfnök s khalifának tartat ik, s mint-

hogy Közép-Ázsiában szokásban volt, hogy Turkesztán

hároiü khánsága a beigtatás jeléül a bagdadi khaliíától

* El-bereket li Eum , el-muruvct fi Sani , el-ilm ti B;i<í(la(l. el-

bofirz ve adavet fi Mavera-ül-iiehr.
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bizonyos iidv. tisztségféle kitüntetést kapott, a régi ud-

variasságot nia som felojtik ol, s el trónralépésnél rendki-

vüli követek által kérik Konstantinápoly))an e tisztb.

hivatalokat. A khivai khán poliárnoki, a bokharai rejszi

(vallásíelügyelo), s a khokandi lovászmesteri rangot

\'isel. Ez udv. tisztségek még mindig tiszteletben tar-

tatnak, s mint hallom, az illetk évenkint egyszer teljes

íbriualitiíssal végzik tisztülíet. De csak eddig terjed a

közelebbi összeköttetés. Világi befolyást a konstantiná-

polyi szultánok a három khánságra nem gyakorolhatnak.

A közép-ázsiai nép a Rum névvel (mint a hogy itt Tö-

rökországot nevezik) a régi Róma minden hatalmát s

fényét egybeköti ugyan s ev^^el ugyanazonosnak tartja,

de a fejedelmek keresztül látnak az illusión s csak akkor

ismernék el a szultán nagyságát, ha a porta a beigta-

tási formánokhoz s imádkozási engedélyekhez néhány

száz ezer piasztert csatolna. Khivában s Khokandban

a konstantinápolyi fennánokat még mindig bizonyos tisz-

telettel olvassák. Az elbbi khánság Sükrullah baj által

10 éven át volt Konstantinápolyl)an képviselve, az utób-

binak Molla khan uralkodása alatt még ezeltt négy évvel

követe (Mirza Dsan) volt a szultán udvarában. E követ-

ségeket Törökország régi szokás szerint sokszor éveken

át tartja állami költségen, mi a külügyi költségvetést

nagyon megszaporítja ugyan, de a szellemi felsbbség-

nek Ázsiában való fentartására okvetlenül szükséges.

Az oszmán birodalom e távoli keleten csak akkor

bírhatott volna világi befolyással, ha a keleti élet álmá-

ból Nagy Péter eltt ébred fel. Az Oszmán ház, mint

török dynastia, a török elemekbl, melyekkel nyelv, vallás

s történelem által rokon , az Adria partjaitól messze be
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Khiiiáig- hatalmasabb birodaliiiat alapithatott volna, iiiiiit

a mint a nagy Romnnov különböz elemekbl erszak

s ármány által össze alakítani tudott. Az anatoliak,

azerbajdsanok, turkmanok, özbegek, kirgizek s tatárok

az egyes tagok, melyekbl a nagy török colossus támad-

hatott volna, s ez aztán északi ellenáA'el jobban meg-

mérkzhetnék, mint a jelenlegi Törökország.

Persiával, bár ez a legközelebbi szomszéd, Khiva

s Bokhara részérói csak olykor váltatnak követek. Azon

körülmény, hogy a persák a siíta felekezethez tartoz-

nak, oly választó fal a két fanatikus nép között, min
Európában 200 évvel ezeltt a protestantismns volt.

Ehhez csatlakozik még az iran s turan népfaj közötti,

már történeti tárgygyá vált ellenségeskedés, s igy köny-

nyen elképzelhetni, hogy e természetes szomszédok mily

csekély rokonszen\Tel viseltetnek egymás iránt.

Persia, melynek a dolgok természetes rendje sze-

rint a csatornának kellene lenni, melyen az uj czÍAiliza-

tió Turkesztanba vezettetnék, erre legkisebb befolyást

sem gyakorolhat. Képtelen levén saját határait a turk-

manok ellen megvédeni, a Bokhara elleni hadjáratában

Mérvnél szenvedett vereség erkölcsileg egészen tönkre

tette. Hatalmát a három khánságban a legkevésbé félik

s a tatár azt állitja, hogy az isten adott ugyan a persá-

nak fejet (eszet) és szemet, de szivet (bátorságot) nem.

A mi Khinát illeti, ennek Közép-ÁzsiáA'al való po-

litikai viszonyai oly csekélyek, hogy alig érdemesek a

megemlítésre. BokharáAal századonkint talán csak egy-

szer van összeköttetésben. Az emirek néha küldenek

ugyan követet Kasgarba, de a khinaiak soha sem mer-

nek egész Bokharáig menni be Turkesztanba. Khokand-
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dal gyakrabban érintkeznek, de a nmszulnian barbárok-

hoz mindig csak alsóbb rang-u hivatalnokokat küklenek.

Egészen más Oroszország viszonya Közép-Ázsiával.

Minthogy Oroszország már évszázadok óta van ama tar-

tományok birtokában, melyek Turkesztán sivatagának

északi határait képezik, nagy kereskedelemi közlekedése

miatt Oroszország a három khánságot mindig jobban

vette szemügyre mint a többi szomszéd, s eddigi politikai

sikereit bizonyosan még a teljes meghódítással is fogja

tetézni. Egyedül a természeti akadályoknak tulajdonit-

ható, hogy Oroszország tervei itt lassú, de nem kevésbé

biztos léptekkel haladhatnak eló'. Közép-Ázsia három

khánsága még hiányzó részei ama nagy tatárbii'odalom-

nak, melynek Oroszországba való bekeblezését Vaszilje-

vics Iván (1462— 1505) kezdte meg, s mely munkán
Nagy Péter óta lassan ugyan, de szakadatlanul doJiroznak.

Az orosz politika magukban a kh;'iuSágokban sem

maradt teljesen észrevétlenül. A fejedelmek épen ugy,

mint a népek jól ismerik a fenyeget veszélyt, s a gon-

datlanság csak a keleti közömbösségnek s a tömegek val-

lási lelkesedésének tulaj donitható. A közép-ázsiaiak leg-

nagyobb része, kikkel e pontról szóltam, igy nyilatkozott

felle: „ Tui'kesztannak két vára van, az egyik ama
szentek nagy száma, kik földjében njiigszanak, s a „ne-

mes Bokharát" mindig megvédik, a másik a nagy siva-

tag, mely körülveszi." Csak kevesen, és pedig a keres-

kedk, kik hosszabban idztek Oroszországban, fogadnák

közönyösen a kormányváltozást, mert bár k is, úgy
mint houtársaik, g}-ülölnek mindent a mi nem moliam-

medán, mégis dicsérve elismerik a hitetlenek igazságos-

ságát és rendszeretetét.
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XXIV. FEJEZET.

OKOSZ-ANGOL VERSENYZÉS KÖZÉP-AZSIÁBAN.

OROSZ ÉS AXGOLOKSZÁG VISZONYA KÖZÉP-ÁZSIÁBAN. OBOSZORSZÁG

ELNYOMULÁSA A JAXARTESNÉL.

„Az orosz-aug-ol versenyzés Közép-Ázsiában — igy szól-

tak hozzám Aügolországban "visszatértem után — mese-

beszéd. Hag-yja el egészen ezen elcsépelt s már nem

divatos politikai kérdést. Turkesztán népei vadak, nyer-

sek s barbárok, s örülünk, ha Oroszország magára vál-

lalja ama vidékeken a ci\ilizálást. Angolországnak a

legkisebb oka sincs, hogy ama politika felett irigység- s

féltékenységgel rködjék.

"

Teljes irtózattal eltelve ama rémes jelenetek iránt,

melyeket Turkesztanbiin láttam, s melyeknek e lapokon

halvány rajzát adni igyekeztem, csakugyan sokáig gon-

dolkodtam, hogy váljon e tanácsok s a politikai nézet,

melyet velem elfogadtatni akartak, egészen helyesek- e.

Azon gondolattal, hogy a keresztény civilizatio, e kétség-

kivül legnemesel)b s legragyogóbb disz , mely az emberi

társadalmat valaha ékitette, Közép-Ázsiára nézve is jól-



396 KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS. XXIV. Fej.

tevü — réíj^ tisztában voltam. De nem oly könnyen es-

tem tuI a meg'jegyzés politikai részén , mert akár hoíi:y

latolgatom e kérdést, akár hogy képzelhetek el minden

lehet eshetséget, sehogysem l»ékü]lietek meg teljesen

azon gondolattal, hogy Angolország közönyösen tekintse

az indiai birtokaihoz való orosz közeledést.

A politikai utópiák ideje elmúlt. Nagyon messze

vagyunk a már meséssé lett russophobiától, hogy közei-

nek lássuk a pillanatot, melyben az orosz kozák s az

angol szipahi mint határrök egymásba botlanak. A
két nagy colossus összeütközése Közép-Ázsiában, melyet

politikai rajong(5k már évek eltt beállandóuak hittek,

még nem történik meg egyhamar. De e kérdés, ha las-

san is, folytonosan elre halad, s az események termé-

szetes sorát követA'e, a nélkül, hogy iudulatoskodnánk, el

akarjuk mondani az okokat, melyek])l az angol közö-

nyösséget a középázsiai orosz politika iránt nem he-

lyeselhetjük.

Mindenekeltt azon kérdést kell feltennünk, vall-

jon Oroszország csakugyan elrenyouuil-e dél felé , s

hogy már mennyire haladt. Még 25 évvel ezeltt a kö-

zép-ázsiai orosz politikára kevés figyelemmel voltak. Af-

ghanisztánnak elfoglalása az angolok által, az orosz-

persa szövetség s a Khiva elleni vállalat, ezek okozták,

hogy a sz. pétervári és londoni cabinetek közötti diplo-

matiai levelezésben Turkesztán elször emlittetett. Ezóta

ismét meglehets szélcsend állt be. Angolország, ter-

veinek meghiúsulása által elkedvetlenittetve, egyszerre

visszavonult, de Oroszország titokban folytatá tevékeny-

ségét s Turkesztanhoz való határ-viszonyaiban lényeges

változások álltak be. Közép-Ázsia nyugati részében, ne-
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vezetésen az Arai tón s partjain, az orosz befolyás lé-

nyegesen növekedett. Az Oxus torkolatainak kivételével

az Arai tó ószszes partvidéke orosz területnek ismerte-

tett el. Magán a tón jelenleg három gzös van, me-

lyeknek a khivai khán megengedte, hogy Kungratig *

mehetnek íel az Oxuson. Azt mondják, hogy a halászok

védelmezésére vaunak itt, de valószintileg más rendelte-

tésük is lesz , s Khivában mindenki tudja, hogy a kun-

grati ujabb forradalom, valamint egyéb csetepaték a

kozákok s özbegek között, az úgynevezett halászati g-
zösökkel összeköttetésben vannak.

Hanem mindezek csak másodrend tervek, a tulaj-

donképeni hadmveleti vonal a Jaxartes balpartján ke-

resend. Itt az orosz elrsök, kiket egy szakadat-

lan erd-lánczolat véd, Kale Rehimig, Taskendtl 32

mértföldnyire nyomultak el, s mint már említtetett,

e várost lehet a közép-ázsiai hóditások kulcsául tekin-

teni. S ez ut, mel}Tiek kevesebb sivatagja van, mint a

többinek, nagyon helyesen is volt megválasztva. A had-

sereg itt több megtámadásnak lenne ugyan kitéve, de

ezek könnyebben legyözhet'k, mint az elemek rohamai.

Khokand keleti határán is, ISÍamenganon tl-fell az oro-

szok folytonosan közelednek, s Khudajar khán idejében

már több összeütközés történt a khokandiak s oroszok

között.

Az orosz terA'eknek Közép-Ázsiában való elöhala-

* Hogy az orosz hajók az Oxuson nem mennek tovább, egyes

egyedül e folyam számos s gyorsan váltakozó homoktorlaszainak tulaj-

donitható. Csodálom, hogy Burnes oly kedvezn nyilatkozott hajóz-

hatásáról. Oly hajósok, kik egész életöket az Oxuson töltötték, beszél-

ték nekem, hogy a ma szerzett tapasztalatokat holnap már nem lehet

használni, oly váltakozók a zátonyok.
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dása felott tehát a legkevésbé sem lehet kétkedni. Mint

már emiitettük, a czivilizatio érdekében az orosz fe,ü-y-

vereknek a leg-,jol)l) sikert kell kivánnunk, de a kérdés

igen bajos és bonyolódott lesz, ha a hóditás késbbi kö-

vetkezményeire g-ondohmk. Azon kérdésre, hogy Orosz-

ország beéri-e Bokharával , hogy az Oxust elfogadja-e

befolyása és tervei határául, bajos a felelet. A nélkül

hogy mély combiuatiókba bocsátkoznánk, igen valószí-

nnek mondhatjuk, hogy a sz. pétervári udvar sok éven

által nagy fáradsággal és költséggel folytatott politikája

részére gazdagabb jutalmat fog követelni, mint a mint
Turkesztán oáz-országai nyújthatnak. Legalább szeret-

ném látni azt a politikust, ki állítani akarná, hogy a

Turkesztán birtokába jutott Oroszország tartózkodni fog

Afghanisztanban vagy Eszak-Indiában , hol a politikai

fondorlatok mindig termékeny földet találnak, közvetve

vagy közvetlenül föllépni. Akkor, midn Perovszki had-

sorai az Arai npigati partjától Kabulig vetettek árnyé-

kot, akkor, midn a Vitkovics-féle * kisértet Kaudahar

és Kabulban megjelent, az ily eshetség lehetségét be-

látták. S a mi már egyszer megtörtént, szükség esetében

nem ismétldhetik-e ?
**

A nélkül azonban, hogy e kérdést az irigység s fél-

tékenység visszatetsz színezetében tüntessük fel, jogo-

sítva hisszük magunkat, hogy a közép-ázsiai orosz tervek

* Ez volt az orosz ügynök neve , kit a sz. pétervári udvar

1838-ban nagy összeg pénzzel küldött Afghanisztanba , hogy Angolor-

szág ellen ármánykodjék.
** Mig e sorokat irom , a „Daily Telegraph"-nak 1864-iki oct.

8-diki számának egy levele azon hirt közli, hogy az oroszok már elfog-

lalták Taskendet. Ez állitás hitelességéhen talán még kétkedni leliet,

de az ama vidéken való orosz mozgalom kétségbevonhatatlan.
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iránti közönyösséget roszaljiik. Ez igénytelen vélemé-

nyíink; de váljon az angol oroszlán és az orosz medve

Ázsiában majd ellenségesen egymásra támadnak-e, vagy

pedig a hódításban testvérileg megosztozkoduak, ez oly

kérdés, melyhez a „ne sutor nltra crepidam" szerint,

mint philologizáló dervis nem merek hozzászólni.
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Ábray Károh. Az utolsó Szapoljai. Történeti re-

gény. Négy kötetben 4 frt.

Egy esküszegö király. Történeti regény . . 1 frt.

Ahn Fr., Gyakorlati tanmenete a fraiiczia

nyelv gyors és könny' megtanulására, melyet a magyar

nyelvhez alkalmazott olvasási szabályokkal, nyelvtani alak-

zatokkal, jegyzetekkel és erkölcsi elbeszélésekkel bvített

és újra átdolgozott M u t s c h e n b a c li e r Alajos, pesti

finevel-intézeti tulajdonos.

Els fo ly a m. Hatodik kiadás 60 kr.

Második folyam. Második kiadás. ... 60 kr.

All)ach J. S. Rövid mathematicai, pliysicai és po-

litikai földleírás. Bevezetésül a földleíráshoz általánvéve,

különösen Magyarország földleírásához. Gyermekek oktatá-

sára összeszedé A 1 b a c h .1. 8. ferenczrendi áldozópap. Ma-

gyarítá S c h u It z István. Egyknyomatú táblával. 40 kr.

Arany János. Muráiiy ostroma. Költi beszély. 70 kr.

Arányi Lajos. Rudnó és lelkésze 1844 és 1845-ben,

meg még valami, többi közt a mai magyar zsidó is,

közrebocsájtva részrehajlatlanul Rudnó barátai és ellenei föl-

világositására. Egy rézmetszettel 1 frt.

Auerbacli Berthold. Biicheubergi Diethelm törté-

nete. Novella. Magyaritá S z e n v e y József. . . 1 frt.

J
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Balásházy János. A pinczegazdászatról, b o r k e-

reskedésrl, vagyis a magyar és erdélyországi bo-

roknak sajátságaihoz alkalmazott kezelésérl , a magyaror-

szági borkereskedés hajdan és jelenkori viszonyairól. Kilencz

évi több ezer hordó különféle borokra való felügyelési ta-

pasztalataiból, az irodalmi termékek figyelembevételével. 1 frt.

Balázs Sándor. Tükördarabok (Beszélygyíijtemény.)

Kct kötet 2 frt.

TARTALOM. I. kMet : Henrik an-yala. - JoRászbál. - Három pép. -

A szürke kapiitom ti>rténete. — 11. kStet : A kik az asztal végrén ül-

nek, — Náiii néni. — Tizenhatpengos szerelem. — A gyermek alszik.

Balogh Kálmán , orvostuclor. Az ember élettana.

Ket kötet G frt.

Általános kór- és kórjelzéstau. a frt 50 kr.

Bardócz Lajos, dr. A felfedezések és találmányok

története. Különíts tekintettel a gz és villanyosság alkal-

mazására és a fényképirás kifejtésére. A magyar tudományos

Akadémia által a Magyar Hölgyek dijával koszorúzott pá-

lyam, 57 fametszvénynyel 2 frt 50 kr

Batthyány Arthur, grófné. Két nöszív, Kegény. A
franczia kéziratból forditotta Toldy István. . 1 frt 30 kr.

Szeréndy Ilma naplója. Franciából Toldy

István 1 frt 50 kr.

Baudrillart Henrik. A politikai gazdaság kézi-

könyve. A franczia eredeti után kidolgozta Keleti Károly

2 frt 50 kr.

Baiimeister. Rövid alapos útmutatás a szarvasmar-

ha-tenyésztés üzletéhez, mezei gazdák, szarvasmarlia te-

nyésztk, baromorvosok, tinó-borjú-intézetekrei felügyelk

számára fordította W i r á g József 1 frt.

Beaumontnö. Gyermekek tára. A F o a Eugénia

által átdolgozott s új regékkel bvített franczia eredeti után

fordítva. Egy rézmetszettel 1 frt 40 kr.

Beck Károly. Mater dolorosa. Elbeszélés, Fordí-

totta Beck HuíTÓ 1 frt.
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Beöthy László. Beszélyek 85 kr.

TARTALOM: Poéta és Maccenás. - Nr. 13. - Nincs többé fogfájás. -

Férjem nsül. — Szomorú elmefuttatás. — Signora Grassini.

Bérczy Károly. Élet és ábránd. Novellák, két kö-

tetben 2 frt.

Berzay Elek. Latin gyakorlatok , az els és máso-

dik nyelvtani osztály szabályai szerint a tanubS ifjúság szá-

mára szerkesztve 70 kr.

Bethlen Miklós, gróf. Történeti emlékrajzai. Fran-

cziából Toldy István. Két rtísz egy kötetben ... 2 frt.

Brünek J. Rohot és dézma 70 kr.

Bujánovics Ede, A haszonhérrendszerröl , vagy

mily körülmények közt liasznosabb Magyarországban a ha-

szonbér a tu-lajdon-kezelésnél ? S melyik haszonbéri rend-

szer volna honi viszonyaink között legczélszerbb ? A ma-

gyar gazd. egyesület által koszorúzott pályamunka 70 kr.

A magtárakról. 6 könyomatú épületterv- és

költségvetéssel 1 ft. 50 kr.

Bús Yitéz. Igaz is, nem is. Elbeszélések. Két kötet,

1 frt 80 kr.

TARTALOM: I kötet. Nótlenség , vagy halál. - Egy elkeseredett asz-

szonyság. (Rémjelenetek a házas életbl.) — A tündérszép grófn. —

Egy kedélyes falusi mulatság. - Mártha. (Zugligeti kaland, mely a

hajdu-böszörményi vendégls meggyilkoltatásán végzdik.) — Don

Amorozo Furiozo Morfondírozó Maflado Raro Gitaro Serenado d'

Bino Rabino Larabino Calarabino - Ejnye no ! (Capricio.) II. kötet
'

Egy hadjárat. - Egy n, ki beleöli magát a Balatonba. - Egy szép

asszony betege. - Humoristikai egyveleg.

Cicero összes levelei. Idörendes sorozatban fordí-

totta s magyarázó jegyzetekkel, mutatókkal ellátva kiadta

Fábián Gábor, a M. T. Akadémia rendes tagja. Hét kötet.

14 frt.

Császár Fereucz. A magyar váltójog. Harmadik, a

váltótörvénykönyvbe az 1844-iki országgylésen tett módo-

sításokkal bvített kiadás 2 ft. 50 kr.

Cserei Mihály históriája 1661—1771. A szerz ere-

deti kéziratából Kazinczy által. Második kiadás.

2 ft. 50 kr.
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Csokonai Vitéz Mihály miudeii munkái. Közli Kelem-

tr.My. Három kötet 3 ft.

Dalfüzérke, válogatott népszer dalokból fzte Kecs-

keméthy Csapó Dániel. Négy füzet, ára egy-egy fü-

zetnek 18 kr.

Danilovics Mihály. A csillagos égnek népszer is-

mertetése. Egy csillag-óra melléklettel. Tanúságos és

mulattató foglalkozás minden tárgykedvel, jelesen az ifjú-

ság számára. A legjobb fordítások után . . 1 ft. 40 kr.

Degré Alajos. Kedélyrajzok 80 kr.

TARTALOM: Egy kaczér n. - Két Robin de Boia. - Nászéj. - l'ram-

bátyám és az arszlán. - Leküzdött szenvedély. - Szerelem és dicta-

tura. — Kitagadás. — Két lángész.

Dickens Károly. (Boz) A pickwick klub hátraha-

gyott iratai, melyek a klub levelez tagjainak észleleteit,

veszélyeit, utazásait, kalandjait, és vidor élményeit h le-

írásokban tartalmazzák. Angolból fordította Huszár Imre.

Négy kötet 4 frt.

Twist Olivér, egy árva fiú pályája. Angolbul

fordítá Gálszécsy Ödön. Két kötet. Csinos fametszetek-

kel 1 frt. 70 kr.

Disraeli Esq. Coniugsby vagy az új nemzedék. An-
golból fordította Bokor 2 frt.

Droste K. Á. Az egyház és polgárzat közti bé-

kességrl, némely észrevételekkel az ismeretes berlini el-

térj észtvényre. A második kiadás után .... 1 frt.

Dumas Sándor. Egy bretagnei nemes kalandjai

a philippini szigeteken. Uj olcsó kiadás. Két kötet. 1 frt.

Dumas iij. Priutemps Zsófia. Regény. Francziából

1 frt 25 kr.

Emilia. Szív és élet. Beszélyek. Két kötet. 2 frt.

Eötvös József, báró. A falu jegyzje. Második, ol-

csó kiadás. Három kötet 3 frt.

Esterházy Miklós, Galantai gróf minden munkái.
Kiadta T o 1 d y Ferencz 2 frt 50 kr.
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Faludi Ferenez minden munkái. Eredeti kézira-

tok és kiadások után a szerz életrajzával kiadta T o 1 d y
Ferenez 4 frt.

Versei, Ötödik kiadás. Toldy Fer. által 70 kr.

A fegyencz neje. Jelenetek az austráliai életbl. Tör-

téneti regény. Güuther Károlynak francziábóli német for-

dítmánya után magyaritá Szenvei József ... 70 kr.

Documentált felelet Kemény Zsigmond „Forrada-

lom után" czimü munkájára. Egy megbukott diplomatától.

40 kr.

Foa Eugénia. A párisi kis Robinson vagy az ipar

gyzedelme. Francziából fordította gr. Zichy Ágoston.

Négy képpel. Ara fekete képekkel 1 frt.

Kemény kötésben és színezett képekkel . . 1 frt 50 kr.

A franczia, magyarok és németek számára. Magában
foglalva magyar és német gyjteményét oly tiszta franczia

beszéd- alakok- (gallicismusokj
, példabeszédeknek^ melyek

egyedül a franczia nyelvnek sajátjai ; egy toldalékkal, mely

magában foglal egy megfejt jegyzékkel ellátott elbeszélést

Flóriántól; és mutatványokat az uj franczia költé-

szetbl 70 kr.

Füssy Tamás. Egyetemes földrajz középtanodai

használatra. Második kiadás. E tankönyv a nm. m. k. Hely-

tartótanács által az I. II. s III. gymnasiumi osztályokra és

alsó reál tanodák száraára helyben hagyatott. 1 frt. 20 kr.

Gaal György magyar népmese-gyjteménye. Ki-

adták Kazinczy Gábor és Toldy Ferenez. Uj olcsó kiadás.

Három kötet 2 frt-

Garay Alajos. Betiilia hölgye. Hsköltemény hat

énekben . GO kr.

Gászner Lajos. A gyorsírás (Stenographia) rövid és

magyar nyelvre alkalmazott tana. Második , bvített ki-

adás 80 kr.

Gerlóczy Gyula, dr. Alkalmazott észjogtan kérdések
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és feleletekben. Dr. B a u e r Antal jogrendszere alapján és

több forrás után 70 kr.

A régi görög irodalom története. Müllei K. 0. és

Donaldson J. V. után, angolból Récsi Emil. Két kötet. 6^frt.

Oötz József, kanonok. Victorine, vagy a hit ereje.

Pár-darab dr. B r e t s c h n e i d e r „Cleinentinéje" mellé.

70 kr.

(íreguss Ágost. A lángész. Teleki-dijat nyert vigjá-

ték 3 felvonásban 70 kr.

Angol vászonba kötve 1 frt_

Greguss Gyula, Közönséges természettan a mívelt

rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek dijával az

Akadémia által jutalmazott pályamunka. 98 fametszettel.

1 frt 60 kr.

Természettani földrajz. A mivelt rendek

szükségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek dijával az Aka-

démia által jutalmazott pályamunka. (9 diszes knyoraatu

színezett földabroszszal.) 2 frt 80 kr.

(íruénon Ferencz. A tehenek tejelésének küljelei,

melyek szerint a tejelés nemcsak minsége s mennyisége,

hanem a tehén borjas állapot alatti tejelhetése is raegitél-

het. Megbüvitve a tenyésztés némely elveivel, tejkezeléssel

és sajtkészitéssel V a 1 1 a y János által . . 1 frt 40 kr.

Guizot. Washington. Az amerikai egyesült államok

köztársaságának inegala})itása. Fraucziából fordították :

G y e r f y Gyula és tí z a b a d Imre. ... 85 kr.

Monk. Az angol köztársaság bukása és a mo-
narchia helyreállítása 1660-ban. Francziából fordították

:

G y e r f y Gyula és S z a b a d Imre. . . .95 kr.

Gytirky Antal. Borászati szótár. Betrendben, kell

magyarázattal ellátva 80 kr.

Hamm V. Földmivelési vegytan, földisme s trágya-

tudomány katekizmusa. Hasznos kézikönyv mezei gazdák,

tanítók és iskolák számára. Magyarositá Bajnok Antal,

h. gyógyszerész 70 kr.
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Hiador. Il-dik Károly. Történeti drámai költemény

üt felvonásban 35 kr.

Örült tárezája. Regény 35 kr.

Hieover. Tadászok könyve. Magyarositá S z a 1 b e k

György. 6 angol fainetszvéiiyuyel. . . 2 frt 50 kr.

Hirsclier K. János. Korunk nagy vallási kérdései-

nek fejteg'etései. Magasabb és közép körök számára. Magyar-

ra fordította a pesti növendékpapság m. isko-

lája 70 kr.

Hit, Remény és Szeretet. Imakönyv, mivelt keresz-

tény katholikusok számára, szerkeszté, Sujánszky An-

tal, áldozár. 486. lap. A közönséges, két aczélmetszettel di-

szitett kiadás fzve 1 frt.

Aranymetszésii finom brkötésben, tokban 2 ft. 20 kr.

„ — „ aczél csat- és kereszttel 2 „ 75 „

„ — „ ezüst feszület- és ezüst csattal 4 „ —
A finom, duplavelin papirosra nyomatott s hat aczélmetszet-

tel ellátott kiadásnak ára példányonkint 1 fttal több.

Hoffniíiun Ferencz ifjúsági irataiból a következk

jelentek meg :

A helgolaudí fin.

A hü szív.

A jó tett is meghozza

kamatjait.

A két hü harát.

A magas északon.

A megtért.

A szenvedések isko-

lája.

A testvérek.

Anyai szeretet.

Az élethiztositás.

Az igazság napfény-

re jö.

Az Inka kincse.

Egy fedél alatt.

Egy levél a Szent-

írásból.

Hség és álnokság.

Ki mint vet, ugy arat.

Királyfi.

Loaugó.

Milord €at.

Próbák.

Szegény és gazdag.

Ára egy-egy kemény táblába kötött s négy csinos képpel

ellátott kötetkének 50 kr.
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Hoffmaim Feieucz. A tarka könyv. Százötven erköl-

csi elbeszélés. Kis gyermekek számára. A negyedik német

kiadás után magyaritá egy gyermek barát. Nyolcz színes

képpel. Kemény táblába kötve 1 frt. 80 kr.

Hoicsy M. Pénz, újévi s névnapi ajándék
11 i) V e n d é k e k n e k, vagy : hasznos és mulatságos érke-

zése egy atyának gyermekei eltt a péuzrl . . 35 kr

.

HoUósy Juszt. M. T. Akad. tag. stb. Népszer csilla-

gászat. A magyar tudományos akadémia által, a magyar

hölgyek dijával koszorúzott pályam. 111. fametszettel és 3

knyomatu csilagászati abroszszal 2 fr. 80 kr.

Horváth Mihály. Párhuzam az Európába költözköd

magyar nemzet s az akkori Euroi)a polgári s erkölcsi mivelt-

sége között 1 ft.

Hiinfalvy János , M. t. Akad. t. Egyetemes törté-

nelem. Harmadik javított kiadás. Három kötetben , 4 frt.

(Egyenként, az els kötet vagyis 0-kor 1 frt. -50 kr. ; a má-

sodik kötet vagyis Középkor 1 frt. ; a harmadik kötet

vagyis Újkor 1 frt. 50 kr.)

A magyar birodalom természeti viszonyai-

nak leírása. A magyar tud. Akadémia megbízásából. Hét

füzet. 7 frt.

Huszárok köuyve. Szerkeszté Szelestey László. (A

legjelesb magyar költknek a huszárokra vonatkozó költemé-

nyeit magában foglalva) 1 frt.

Edvi Illés Pál. Magyar fénygolyók a nösülésre, azaz

eredeti értekezés a ritkán nsülés okairól és szüntetése mód-

járól. Felelet a szegedi pályakérdésre . . . . 60 kr.

Jókai Mór. Szegény gazdagok. Regény 4 kötetben,

megtoldva „Áz utolsó badai basa'* cziniü történeti elbeszé-

léssel 4 frt.

Az Új földesúr. Regény. 3 kötet. . . 3 frt.

Jósika Miklós. A két Barcsai. Dráma IV. szakasz-

ban 70 kr.
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Jósika Miklós. Regény és regényitészet. Szépészeti

értekezés 1 frt.

-—— A mi késili, nem miilik. Regény. Két kötet.

2 frt.

A juh, annak fajai, betegségei, gyógymód, orvos- és

óvszerek, takarmányozás, gyap es gyapkezelés. Legjobb an-

gol források után. 70 a szövegbe nyomott remek fametsz"

Yénynyel 4 frt.

Jung L. Gottlieb és Vilmos, vagy : Luthert kö-
vet két férfiúnak türelmes beszélgetései a k a-

tholika vallás fell. Magyarosítva és jegyzetekkel

kisérve. (Adatul korunk fólvilágositásához.) . . 60 kr.

Kakas Márton politikai költeményei. Kiadta Jókai

Mór. Fzve 1 frt. 50 kr.

Csinos angol-vászon-kötésben 2 frt.

Ai-anyozott kötésben, arany metszéssel . . 2 frt. 50 kr.

Kákay Aranyos. Országgylési árny- és fényké-

pek 60 kr.

Kalászát a legjelesb német katholikus hitszónokok

egyházi beszédeibl. Szerkeszté Sujánszky
Antal. Második folyam. Négy kötet . 4 frt 20 kr.

Karvasy Ágost. Népszer nemzetgazdászati tudo-

mány. A mivelt rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar

hölgyek dijával az Akadémia által jutalmazott pályamunka.

Második tökéletesbített és bvített kiadás. . . 2 frt.

Az államháztartási vagyis pénzügyi tudo-
mány 1 frt. fjO kr.

A közrendészeti tudomány. . . . i frt.

Az alkotmányi és az igazságügyi politika.

Második, tökéletesbített kiadás 1 frt.

Kautz Gyula. Az ausztriai birodalom statisztikája

különös tekintettel Magyarországra. Ftanodák használatára

és öntanulmányul. Három kötet .... 2 frt. 50 kr.
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Kazinczy Ferencz levelezése Kisfaludy Károlyijai s

ennek körével. Kiadta Kazinczy Gábor . , .2 frt.

Kebes. Az élet képe. Görögbl fordította Toldy Ist-

ván. (Szemközti görög és latin szöveggel . tanodák haszná-

latára) . 10 kr.

Kemény Józs. gr. Történelmi és irodalmi kalásza-

tok 1 frt. 50 kr.

Kemény Zsigmond, b. Beszélyeí. Uj olcsó kiadás.
TARTALOM : Ködképek a kedély láthatárán. Szerelem és Hiusáp. Sziv ör-

vényei. Erény és illem.)

Három kötet 1 frt. 60 kr.

Kempelen Gyözö. Két nr. Regény. Négy kötet.

4 frt.

Kingsley Károly. A hsök, görög tündérmesék gyer-

mekek számára. Angolból fordította Pulszky Ágost. Egy

knyomata czimképpel. Díszkötésben (vörös angol vászon-

ban, aranyszegélylyel) 2 frt. 50 kr.

Kipfelliauser költeményei. A szerz arczképével 65 kr.

Kiss Lajos. 0-kori földrajz s történelem. Algym-
nasiumok számára 70 kr.

Kock Pál. A boulevard gyermekei. Regény , fran-

cziából fordította R(3zsaági Antal. ... 1 frt. 40 kr.

König Tivadar. Kálvin. Történeti regény, fordította

Rajkay F. I. Három kötet 3 frt. 60 kr

Köváry László. Erdély története 1848—1849-
ben ... 2 frt.

Kövér Lajos színmüvei (11 vígjáték, 2 színjáték és

2 dráma.) Vastag négy kötet 4 frt.

Láner F. A statistika elmélete vázlatban. Bevezeté-

sül a statistika gyakorlati részének kell fölfogbatására 40 kr.

Lauka Gusztáv. A jó régi világ. Beszélygyüjtemény,

1 frt.

Carrikatnrák 50 kr.

Lázár Kálmán
,

gr. A lég urai. Képek a n adárvi-

lágból. Gyönyör képekkel. Három füzet ... 3 frt.
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A debreczeui legendás köuy v, a Krisztina legendával

együtt. Régi codexekbol kiadta Toldy Ferencz 1 frt. in kr.

Lemoiiton János. Tökéletes vezérfonal a frauczia

nyelv könny megtanulására, uj tanmód szerint szerkeszt-

ve a gyninasiiimok és egyéb nyilvános intézetek szá-

mára 1 frt. 40 kr.

Lengyel Dániel. Fürdi zsebkönyv. Magyar-, Er-

dély-, Horvátli-, T(jtor.szág, a szerbvajdaság, nemkülönben a

határrvidék ásványvizei és fürd-intézetei ismertetését tár-

gyalva 2 frt.

Lukács Pál. Dunántúli liölgyecske . . 25 kr.

Kis kert. Költemények kisebb és nagyobb

g y e r m e k e k ii e k. Hat füzetben ... 1 frt. -jO kr.

Madách Imre. Az ember tragédiája. Drámai köl-

temény. Második tetemesen javított kiadás. 1 frt. 80 kr.

Díszkötésben 3 frt.

Majer István. Népszer egyházi beszédek az év

minden vasárnapjára, és a római keresztény katholika egy-

ház minden rendszerinti és némely rendkívüli ünnepeire, és

böjti napjaira. Két kötet 4 frt.

Mari, egy anya a népbl. Népszínm öt felvonásban.

írták D e n n e r y és M a i 1 1 a n. Magyarra tette C z a k <^

Zsigmond 70 kr.

Mária Antónia levelezése. Az eredeti kéziratokból

közzétette gróf Hunolstein. A harmadik kiadás után fran-

cziából fordította B e c k Hugó . , . . 1 frt. 20 kr.

Marryat kapitány. Rüsztig Zsigmond a brémai
konnányos. lg Robinson, a magyar ifjúság számára forditá

Dr. Dulácska Géza. 94 képpel. Kemény táblába kötve 2 frt.

Matlekovics Sándor. A magyar öröködési jog alap-

elvei. Azoknak eredete, jogtörténeti fejldése, s jelenlegi ál-

lapota, tekintettel a római és kánoni jog befolyására. A ma-
gyar k. Tud. Egyetem által jutalmazott pályamunka 50 kr.

Miksa bajor kir. berezeg utazása keleten 1838-

ban 85 kr.
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Miszlay M. Körömkór, vagy az emberi köröm min-
<len nyavalyáinak alapos gyógynióclja ... -10 kr.

Montalembert. Szabad egyház a szabad államban.

Gróf Montalembert^ franczia akadémiai tag beszéde. A Ma-
lines-ben 1863. Augustus 18—22. tartott egyetemes katho-

likus ülésben. Az ered. után közli M a t k o v i c h Pál. 60 kr.

Muukay Jáuos. A boldogságos Szz Isten Anyja
*' Máriáuak élete 2 fi-t.

Díszkötésben 3 frt 20 kr.

Mutscheubaeher Alajos. Magyar Alváry azaz latin

nyelvtani Verses szabályok a nevek nemérl, ejtegetésérl,

az igék múltja és hanyatjáról a hangmértékrl , számos pél-

dákkal fölvilágosítva és rövid verstannal ellátva a gymna-

siumiiíjuság számára emlézeti tárgyul. Második kiadás 70 kr.

Ij magyar Múzeum. Egj^szersmind a Magyar tudós

társaság liivatalus közlönye. Kiadják a Magyar Akadémia

több tagjai. Szerkeszti T o 1 d y Ferencz. 1853-, 1858-, 1859-

és 1860-ki folyam (egyenkint 6 frt.) .... 24 frt.

Nádaskay Lajos. A magyar helyesírás és szóragozás

szabályai ... ....... 30 kr.

Ne uyulj hozzám ! Korszer szózat az egyházi javak

inditványozittt elvétele tárgyában 35 kr.

Nem ugy van most, mint volt régen. Eredeti, sehol

nem közlött adomák és mondák gyjteménye , egy vén diák

naplójából. Közli Garam 1 frt.

A magyar nép könyve. Szerkesztik Csengery
Antal és K e m é n y Zsigmond. Két kötet ... 2 írt.

Népdalok. Száz magyar népdal. Gyjtötte s Bognái

Iguácz zongorakiséretében kiadta Füredi Mihály. Har-

madik, olcsó kiadás . 3 frt.

Díszkiadás csinos vászonkötésben 5 frt.

Népdalok. Ötven eredeti magyar dal és népdal.

(Uj folyam.) Hangjegyre tette Bognár Ignácz. — E gyjte-

mény egyszersmind a Füredi Mihály által kiadott 100 ma-

gyar uépdal folytatása 2 frt.



MAGYAR KÜXYVEK NKVSORA. 13

Népdalok és mondák. A Kisfaludy-társaság megbi-
zásából .szerkeszti és kiadja Erdélyi János. Két kötet.

Egyegy 30 ívnyi nagy kötet csak . . . . 7(> kr.

Ney Ferencz. A gyermeki kegyelet tolmácsa. Al-

kalmi üdvözletek, köszöntések, párbeszédek és jelenetek min-

denféle családi ünnepélyekre 70 kr.

Gyermekek könyve. Képekkel. Második bo-

vitett kiadás. Kemény diszkötésben. 30 sziuezett képpel s

egy krajzzal . . . 1 frt 75 kr.

Erénvképzö hasznos olvasókönyv a haza mind-

két nembeli ifjúságának számára. Negyedik, javított kiadás

20 kr.

Ormós Zsigmond. A herczeg Eszterházy képtár m-
történelmi leírása 1 frt. .50 kr.

Pabst kalauza a szarvasmarliatenyésztésre. Ma-
gyarországot érdekl jegyzetekkel ellátta Galgóczy Károly.

10 könyomatu sziuezett ábráyal s a szövegbe illesztett 52

fametszettel 5 frt.

Angol vászonba csinosan kötve .... 5 frt. 80 ki*.

Pados János. Nagyböjti szent beszédek . 40 kr.

Pajor István. A magyar váltótörvény hiányai és

azoknak kiigazítására javallatok 70 kr.

Pálinka-kórság. Németbl szabadon fordította G.

T. M 18 kr.

Parizek Elek. Vasárnapi és ünnepi evauge-

liomokuak értelmezése az ifjúság számára. Fordította B a-

h u n e k János. 2 kötet 2 frt 80 kr.

Pauler Tivadar, dr. Eszjogi elötan. A szerz ész-

jogi bevezetése és alaptana második javított és bvített ki-

adása Ifrt80kr.

— A jog- és államtudományok encyclopaediája.

Harmadik bvített kiadás 2 frt.

Paulikovios. Rajzok a hajdankorból. 2 köt. i ft 50 kr.
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Posehier A. Gíillicismes di.alogués. Frauczia nyelv-

sajátságuk köz- és társaséleti beszélgetésekben, közmondá-

sok- s példabeszédekkel. A franczia nyelv alapos ismeretére

törekvk s abban jártasok használatára. Oldalagos fordit-

mányban közli F e k e t e Soma 1 frt.

Pesti Gábor meséi. (Görög bölcsek jelesmoiidásai. —
P. Syrus mimusai. Cato.) Kiadja Toldy Ferencz. 1 frt 2-j kr.

Péterffy József. Griizdasái^í uövéuy-, növényélet-

tan és Hooibreiik szöllöiiiivelési, jryüiiiölesészeti és kony-

liakertészeti rendszere. Xevezetesb tekintélyek s öntapasz-

talás alapján 1 frt 80 kr.

Petheö Dénes. Huszárdolgok. Rajzok és bumoriszti-

kus elbeszélések a huszáréletbi az smagyar harczmodor

rövid ismertetésével 1 frt 40 kr.

Petfi Sáiulor összes költeményei (1842—1846.)
Harmadik, javított kiadás. 2 kötet, a költ arczképével 3 ft.

Aranyozott finom vászonköt., szines metszéssel 4 ft 20 kr.

Dúsan aranyozott „ arany metszéssel 5 ft 25 kr.

ujabb költeményei (1847—1849). 2 kötet.

Második javított kiadás 3 frt.

Aranyozott finom vászonkötésben, szín. metszéssel 4 ft. 20 kr.

Dúsan aranyozott, finom vászonkötésben, arany met-

széssel 5 frt 25 kr.

Petzval Ottó. Erö- és géptan. Technikai intézetek,

gyakorló-mérnökök és magántanulók számára. Két kötet.

13 frt.

Géptan. Reáliskolák és magántanulók számára.

3 frt.

Podmaniczky Frigyes br. üti naplómból. 2 frt.

A fekete dominó. Regény. Két kötet 2 frt.

Az alföldi vadászok tanyája. Regény. 4 köt.

4 frt.

Ponson Dn Terail Yicomte. A maison dorée titkai.

Regény. Francziából fordította Bús Vitéz. . . 1 frt.
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Príeszniez. A hideg víz-gyógytan elméletileg és

gyakorlatilag egész kittM-jedésben. Az eredeti 5-dik kiadás.

után s tulajdon nézeteivel közli V i r á g h József. 85 kr

Puchta. A római jog rendszere, tekintettel mai al-

kalmazhatóságára, vázlatban. Puchra Fr. Gj'. utáu R é c s j*

Emil 2 frt-

Pütz. Az Ó-, közép- és ujkorbeli földirat és tör-

ténelem alaprajza. A középtanodák és felsbb nemzeti is-

kolák használatára. Magyarította V i n c z e Paulin, újra át-

dolgozta Baranyai Zsigmond.Három kötet. Egy-egy kö-

tet ára 70 kr.

Raíf Görgy. Természet-históriája gyermekek számá-

ra. A kur kivánatáhiiz alkalmazva, kijavította Stancsics
Mihály. Harmadik javított kiadás. Tizenöt sziuezett aczél-

inetszetii táblával. Csinos kemény kötésben . . 3 frt.

Rajkai F. I. Öröm és keserv. Eredeti novellák. Két

kötet. 2 frt.

TAKTALOM. I. kStct : A kék dominók. Egy szegény lelkész naplójából.

- Az uzsorás ajándéka. — Felsültünk. - Maiii propria. — Vigye el

a Manó. — Két fogat egy feleségért. — A vitéz. — Három szivar

füstje. — A folyondár. — 11. kBtet : Szerelem, heesület, barátság. —

Két megtért szív. - Egy magyar Figaro. - Csalódások.

Reicheubach. Yáudorlások az állíitvílágbau. Fiúk

és lyánkák számára. Magyarítá Kecske méthy Csapó

Dániel. Színezett és fekete fametszvéuyekkel. Kemény

kötésben 1 frt 40 kr.

A religio történetének rövid vázlata. A világ

kezdetétl fogva korunkig, kath. ifjak számára. A püspöki

hatóság jóváhagyásával. Kemény kötésben . . 10 kr.

Remellay Gusztáv. Fény és ború. Történeti elbe-

szélések. A mindkét nembeli érettebb ifjúság részére. Két

knyomatu képpel. Szines kemény táblába kötve. 1 frt 80 kr.

Szent László király , történeti elbeszélés az

ifjúság számára. Két képpel. Szines kemény táblába kötve.

1 frt 80 kr.

Rendek József. Tanmódszer városi s falusi elemi is-

kolatanitók és mesterképz intézetek használatára 1 frt.
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Rózsaág! Antal. A fertálymágiiások. Szatirikus re-

gény. Két ki'.tet 2 frt 50 kr

Tollrajzok. Ujabb beszélygyüjtemény

1 ftr 20 kr.

TARTALOM : A vüiüs szakái. - A megújított fogadás. - Az éhez. -

A végzetleljcs pénztár. — Egy halilokló nö titkai.

Ruttkay Emil. Emlékrirágok. Költemények. 40 kr.

Saud George. A tudós neje. (Valvédre.) Regény.

Francziából fordította T o 1 d y István. Két köt. 1 frt 80 kr.

Santlió Károly, áldozár. Mi üdvösb : hiiml ? vagy uem
liiuiil l 1 frt.

Scheurl A. A római jog elvei, tekintettel a törté-

nelmi fejldésre. Magyaritá R é c s y Emil ... 2 frt.

Schlipf J. A. A mezgazdaság népszer kézi-

könyve szántóföld- és szolmivelés, gyümölcsfa-tenyész-

tés, szarvasmarha-. 1(>-. sertés- és méhtenyésztés jelen fej-

ldésfoka s elhaladása szerint. Koszorúzott pályamunka.

Szabadon magj-arítá Tóthfalusi Miklós. Harmadik ki-

adás. Sok metszvénynyel 3 frt.

Sclimid Kristóf ifjúsági iratai. Harmadik egészen

újra átdolgozott magyar kiadás, tíz aczélmetszettel dí-

szítve. Sujánszky Antal szerkesztése alatt. Tíz kötet

fzve 5 frt_

Egyegy kötetnek ára különvéve 50 kr.

ifjúsági iratai. Uj folyam. Fordította F u c h s

Tamás. Tíz kötet, egy-egy aczélmetszettel . . 6 frt.

Egy-egy kötet különvéve 00 kr.

iratai külön kiadásban s igen diszes kemény
kötésben

:

Klára. — Walther Floreutiu. — A rózsatö. — Egy kötet

1 frt.

A sajtóhiba. — Thimóth és Philemon. — A drágakö-

rek. — A csodaorvos. — Egy kötet ... 1 frt.

Thalheim Etelka. — A karthausi kolostor. — A inegrou-

gált festmény. — Egy kötet . • , . . 1 frt.
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Színmüvek : Az eper. — A kis kéménysepr. — A ri-

rágkoszoru. — A tojás-tolvaj. — Emma. — A kis

lantosnö. — Egy kötet 1 frt.

A piros tojások. — Genovéva. — Egy kötet . . 1 frt.

Mathild és Vilma. — Itha, toggenburgi grófn. — Egy

kötet 1 frt.

A virágkedvelk. — Reinhold Tófor. — Waldomir. —
Egy kötet 1 frt.

A virágkosárka. — A karácsonéj. — Egy kötet , 1 frt.

Rövid beszélyek, mesék és versek. Egy kötet . 1 frt.

Panlina. — A kalászszed leány. — A légy. — Egy kötet

1 frt.

Shakespeare. Coriolanus. Angolból fordította P e-

t f i Sándor 1 frt.

Stancsics Mihály. Latiu nyelvtudomány nagyobbak

számára. 1-s rész : Szónyomozás ... .50 kr.

2-dik rész : Szókötés 50 kr.

Magyar nyelvtan. Els osztály, kezdk
számára. Hatodik kiadás 20 kr.

StoU H. Vilmos A görög-római hitregetan (Mytho-

logia) kézikönyve. Gymnasiumok szániái'a. Az ötödik kiadás

szerint forditotta L. S. 30 ábrával 2 frt.

Sue. A szerelem gyermekei. Regény. Forditotta

Ger. Két kötet 2 frt.

Suhayda János Magyarország közjoga, tekintettel

annak történeti kifejldésére és az 1848-ki törvényekre

l frt 50 kr.

Swanton-Belloc Luiza. PieiTe és Pierrette a kis ké-

ményseprk, vagy a csavargó élet veszélyei, A tranczia Aka-

démia által koszorúzott pályam. Az ötödik kiadás után né-

metbl forditotta Sárkány J. F. Egy szinezett képpel. Ke-

mény táblába kötve 50 kr-

Szabadföldi Mihály. Az orvostani kopogtatás és
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hallgatódzás alapvonalai. Német minta szerint kidolgozva.

40 kr.

Szabó Richárd. Vegyes czikkek nök Hzámára.

1 írt.—-— Eredeti és forditott beszélyek. . i frt 40 kr.

TARTALOM: Olinda, Szabó Kíchardtol. - Kosler Colas. Zschocke után.

— A nagynéae ezer baj közt. Beszély Zschocke után.

Szász Károly. Zriiiyi a költ. Történeti költi be-

szély ; és : Loi'áutfl /$u/8ána sznyege. . . 80 kr.

Díszkötésben 1 frt 60 „

Széchenyi István, gróf, Verse anyjához
,

gr. Fes-

tetics Juliánához. Megelzi Széchenyi nekrológja Toldy
Ferencz által 20 kr.

Szelestey László. Pásztorórák. Költemények. A
szerz arczképével 75 kr.

Szentek élete, mellyel a keresztény hiveknek ked-

veskedik nagykéri Scitovszky János pécsi püspök.

50 kr.

Szepesy Ignácz, néhai pécsi püspök. Egyházi beszé-

dek, melyeket különféle alkalommal mondott s kiadni ké-

szült. Kiadja P e i 1 1 e r Antal. Négy kötet. . . 4 frt.

Szokolay István. Czéhek és iparszabadság i frt 40 kr.

Szokoly Viktor. Petfi életébl. Regényes rajzok.

1 frt.

Tarka könyv. Humoreszk-, beszély- és életkép-

gyjtemény. Két kötet 2 frt.

Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848—
1849-bl. Egy czimképpel 1 frt 20 kr.

A magyar nyelv szótára. A magyar tudományos

Akadémia megbízásából készítették C z u c z o r Gergely és

F g a r a s i János, m. t. ak. rend. tagok. Eddig megjelent :

Els kötet 1—5-ik füzete.

Második kötet 1—5-ik füzete.

Harmadik kötet 1-sö és 2.ik füzete.

Összesen 12 füzet. Minden tíz hétben egy füzet adatik ki. A
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teljes munka 25 füzetet fog képezni. Ára egyegy 20 ívnyi

füzetnek csak 1 frt.

Szünórák , szerkeszti F ü s s y Tamás. Négy kötet.

Az elszóból. A Szünórák leginkább az ifjúságnak szánvák
;

de ha igaz, hogy a valóban gyermeki évek minden korra

vonzervel birnak : a szerkeszt azon reménynek engedi ma-

gát át, hogy e füzetek általán a családkörökben kedvez fo-

gadtatásban fognak részesülni. Az ifjak , de az öregebbek

eltt is kellemes változatosságra kell gondot fordítottam
;

az összeállításra foiTásul leginkább az ifjúsági iratokban

annyira gazdag franczia irodalmat használtam. E válalatot

a szülk, nevelk- és gyenuekbarátok figyelmébe és buzgó

pártfogásába ajánlom.

Ara a színes kemény táblába kötött négy kötetnek 4 frt.

Egyenkint egy kötet 1 frt.

Tacitus. C. Corn. könyve Germania helyzete , erköl-

csei és népeirl. Fordította C z u c z o r Gergely. Szemközti

latin és magyar szöveggel 35 kr.

Taylor E. A gyermekek és madarak. Tanulságosan

mulattató olvasmány 8— 12 éves gyermekek számára. 17

au^ol fametszvénnyel 1 frt.

Télfy János, egyet, tanár. A classica philologia

encyclopaediája 1 fit.

Toldy Ferencz két könyve az egészség föntartásáról.

Második kiadás 85 kr.

A magyar nemzeti irodalom története.

Harmadik kiadás. Két kötet 2 frt.

Az újkori magyar nemzeti irodalom törté-

nete. Els füzet 50 kr.

Tompa Mihály. Népregék, népmondák. Második
kiadás 1 frt.

Tóth Endre. Harangvirágok. Költemények, i ft 40 kr.

Ujabb költeményei i frt.

Tóth Kálmán költeményei. Kiadta Nagy Ignácz.

A szerz arczképével. Kemény kötésben . 1 frt 40 kr.
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Tóth Kálmán. Szerelmi vadrózsák. Il-dik füzet 70 kr.

Egy királyné. 100 aranynyal jutalmazott drá-

ma 4 felvonásban 1 frt.

Tóthfalusi M. Gyümölcsbarát, okszer vezér gyü-
mölcsfák növelése s ápolgatására, s a gyümölcs használatára.

72 aczélmetszet ábrával világosítva .... 2 frt.

Ulirl Jozefa. Kis adatok az angol történetbl. Ol-

vasó és tankönyv fiatal angol tanulók s fleg laányok szá-

raára 50 kr.

Urházy György. Keleti képek. (Utazási leírások.)

1 frt 40 kr.

Vacliott Sándor. Báthory Erzsébet. Történeti be-

szély két énekben 50 kr.

Vachott Sándorné. Margit. Regény 2 kötet, i frt 50 kr.

Hazai és külföldi vadászrajzok. Kiadta B é r c z y
Károly, Egy krajzzal s kilencz fametszettel . . 3 frt.

TARTALOM : Elszó. - Újfalvi Sándor. (Élet és jelleraiajz.j - Vadász-

rajzok. Havas Sándortól: I. A Nyir- és a Rétköz. II. Beszterecz. III.

A Bikk. IV. A Sárrét. - Afrikai vadászatok : I. Struczvadászat Algii

Saharáján. (Rajzzal.) II. A darvak téli tanyája. III. Jules GeranI

njabb levelei. IV. Párduczvadászat. Gorilla-vadászat (Két rajzzal.) -

Egy öreg szalonkavadácz élményei. — Egy róka emlékiratai. (Rajzzal.;

KOzli Bérezy Károly. — Vázlatok saharái vadászéletemböl. Gróf For-

gách Károlytól. — Grantley Berkeley vadászutazása az amerikai prai-

riekben. Két rajzzal. — Erdélyi vadászatok és vadak. (Nagyobb munka

töredékei.) Újfalvi Sándortól. — Vadáezrajzok : 1. A Rábaköz. Cher-

nél Kálmántól, II. Vadászat az alTúldi havasokon. Gróf Chotek Ru-

dolftól. III. A sz. margitai puszta. Gulácsy Imrétl. IV. Vadászrész-

Procopius Zsigmondtól. V. Bálványos. Tisza Károlytól. VI. Fókava-

dászat. B. Simonyi Lajostól és gróf Chotek Rudolftól. VII. Szarvas-

cserkészet Skócziában. (Rajzzal.) - Szarvas, zerge, sas. B. Orczy Bé-

lától: I. Vadászrajz a fehér kárpátokból. (Két rajzzal.) II. Zergeva-

dászat. III. A barna kenelyil.

Yaduai Károly. Téli estékre. Elbeszélések. Két köt.

2 frt.

TARTALOM : I. kOtet : Csokonay csókja. - Mari legszebb leány a vilá-

gon. - Egy halott az élk közt. - A nyitott ablak. - IL kfitet: Az

én Marim. - A báró és leánya. - A hajnalkaj története. - Gyula

barátom eUö lángja. - Az els eszménykép. - Egy uj Vénus. - A
szép Betty története.

Tajda János. Béla királyfi. Költi beszély hat ének-

ben 1 frt.
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Vas Gereben munkái. Népszer olcsó kiadásban

:

(Egyegy kötet ára csak 40 kr.)

Nagy idk, uagy emberek. Magyar korrajz. Második ki-

adás. Öt kötet . 2 frt.

A ueinzet napszámosai. Magyar korrajz. :\rásodik kiadás.

Öt kötet 2 frt.

Ne búsulj. Beszély-gyüjteraény. Két köt. i ftiu kr.

Veith. Törvényszéki állatorvostan. Községi orvo-

sok, állatorvosok, községi elöljárók számára. Veith után

kivonatban szerkeszt P o s g a y János. Nyolcz fametszetü

ábrával 50 kr.

Vering. A lelkipásztorsági gyógytan kézikönyve.

Fordította s alkalmazta Dr. G r ü n v a 1 d Pál. . 70 kr.

Vörös Eszter. Oazdasszonyi elcsarnok. Kis lány-

káknak olvasmányul 60 kr.

Wagenfeld. Általános baromorvoslási könyv, vagyis

alapos s népszer oktatás , mely a tenyésztt a házi ál-

latok betegségeinek könny megismerésére, s a legegysze-

rbb és legolcsóbb módoni orvoslására tauitja. Forditá M i-

h á 1 k a Antal. 81 ábrával táblán. Hann. kiadás. 2 ft 60 kr.

Alapos útmutatás a ló mind bels, mind küls
betegségei megismerésére és gyógyítá-
sára. Egy toldalékkal a lovak vasalásáról. Ma-

gyaritá Bajnok Antal. Öt aczélmetszetii táblával 1 ft.

Warga János. Mértan tanmódszerüleg eladva. E 1-

s ó füzet: Elemi számtan 50 kr.

Weisz János Ármin, A felsbb mennyiségtan alap-

vonalai. 1. kötet. Klönbzéki és egészleti hánylat. II. kötet.

Különbzéki és egészleti hánylat alkalmazása a mértanra.

Egy toldalékkal a felsbb fokú egyenletek elméletérl. 7 k-
metszet táblával. Kiadta a M. Tudom. Akadémia. A két

kötet ára (külön az 1-s kötet 2ft., a 2-dik kötet 2 frt 50 kr.)

4 ft 50 kr.

Weninger Vincze. Politikai az az felsbb polgári
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es kereskedelmi s/ámtaU; jogtudósok
,
gazdák, kereskedk

L's iparosok számára . . 4 frt.

Wimiiii^i Eue. Az énekmvészet elemei. (Éuekis*

kóla tanintézetek használatára.) 'Röviden és ért-

heten eladva ....-..., . 70 kr.

Zalár. Borura der. Költemények. . . . i írt.

Zelena Ferencz nemzeti szakácskönyve. Egy ma-

gyar gazdasszony felügyelete alatt újra kidulgozutt és meg-

bvitett negyedik kiadás. Ers kemény kötésben 1 ft öU kr.

Zinimermann J. A vallási szokások és szertartá-

suknak magyarázata 1 frt.

Zlamál Vilmos. Barmászat, avagy a hasznos házi ál-

latok betegségeinek mégis mérése és (orvoslása ; különös

tekintettel a gazdasági állatok okszer tenyésztésére. 3 frt.

Zlamál Vilmos ifjb. A boncztan rövid kéziköny-

ve. Második bvített kiadás 1 frt 80 kr.

Zrínyi Miklós munkái. Eredeti kéziratok és kiadá-

sok után szerkesztek Kazinczy Gábor éc T o 1 d y Fe-

rencz. Második kiadás 1 frt 4U kr.

L
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