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A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA.

Geográfusok és utazók sok évi vágyódása teljesedett az 1903.—1904. évi angol katonai ekszpedició
eredményével. Az angol hatalom erőszakkal törte
meg a buddhista szent város tilalmát. Tibet bűbájos
közepét ismerteti ez a könyv és két feladatot teljesít.
Az egyik egy kis hadjáratnak története, melynek
útvonala a Földkerekség legnehezebb területén haladt
át. Hannibál hadseregének útja az Alpokon keresztül
gyermekjáték lehetett hozzá képest.
A második Lhassza és környékének, valamint a
buddhista főpapi életnek leírása, meglepő ecseteléseit
tartalmazza annak a vallásbölcseleti és hierarchiai
gócpontnak, amely a keresztény Rómával szemközt,
mintegy az emberiség szellemi világának túlsó pólusaként ugyanannyi, sőt több ember tiszteletének központja, mint Szent, Péter temploma és a Vatikán.
WADDELL doktor a Ihasszai ekszpediciónak avatott
historiográfusa volt, mert a Himalája és Tibet területén már előbb is megfordult, természettudományi
képzettsége, irodalmi búvárkodása őt egyaránt hivatottá tették úgy a tájképi leírásokra, mint a társadalmi
és szellemi állapotok ismertetésére.
«The Buddhism of Tibet» és «Among the Himalayas» című régibb műveivel a szerző már előbb
derekas szolgálatokat tett a földrajzi irodalomnak;
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Lhassza misztériumainak földerítésével pedig annál
nagyobb érdekességű könyvet adott a világirodalomnak, minthogy csak rövidke ideig maradi, Lhassza
nyitva az idegenek előtt. Most már ismét szigorúan
őrzik határait. Sőt maga az angol indiai kormány
akadályozza meg az utazót abban, hogy India felől
a Ihasszai Tibet határát átlépjék. Miként Nepál és
Bután több száz kilométer hosszú határa, úgy Tibeté
is az angolok részéről tilalom alatt áll. WADDELL leírásai tehát Lhasszáról valószínűleg még jó sok ideig,
ha nem is az egyedüliek, de mindenesetre a legjobbak
maradnak.
Budapest 1909 április havában
Lóczy Lajos.

A REJTELMES LHASSZA

ELSŐ FEJEZET.

A tilos város.
Hosszú századok regényes meséi fűződnek Lhaszszához, az «örök életű Nagy Lámas titokzatos várához, amely messze keleten, a «Föld tetején» áll egymagában, egy (cviruló paradicsom» zord elhagyatottság közepette. Sölét rejtélyei hívogatták, csalogatták
a kalandos utazókat és tudós kutatókat egyaránt, de
ezeknek a felderítésre irányuló minden törekvését,
minden igyekezetét meghiúsították a város zárt kapui.
Lhassza, az ismeretlenség bűvös ködébe burkolva,
a megfejtetlen rejtvény egész varázsával szította képzelődésünk tüzet, akárcsak a földkerekség utolsó titkát
kellett volna felderíteni Keletázsia e Mekkájában, a lámák papi városában, ahol az «élő Buddha» mint isten
trónol és végtelen időkig kormányozza borotvált fejű
szerzeteseit, akik a középkori szkolasztikusok módjára misztikus varázsigéket mormolnak, vagy álomlátó elmélkedéseik közben gonosz szellemeket idéznek.
De eljött a vészthozó év, Tibet fa-sárkányának
éve, amelyben a civilizáció tündére felriasztotta álmodozásából e várost, feltörte zárt kapuit és fellebbentette a titokzatosság fátyolát.
Tárva, nyitva fekszik immár a nyugat szeme előtt
amaz ősidők óta féltve őrzött szentély minden titka,
minden rejtélye, a maga groteszk kultuszával, az
WaddeU: A rejtelmes Lhassza.
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istenített Lámával, megfosztva minden nimbusztól,
minden varázstól, így foszlik szét a modern világkeze érintésére a régi, annyira kedvelt pogány regényesség.
Hogy mi módon tudták a tibeti asztrológusok az
angolok ekszpedicióját, sőt még az évét is bámulatos
pontossággal megjósolni, nem értjük. Tény azonban,

Az angolok ckszpediei ójára vonatkozó jóslatnak tibeli nyelven írott szövege.

hogy én már egy évvel az ekszpedició szervezése előtt
lemásoltam az erre a «katasztrófára» vonatkozó jósigéket a fa-sárkány szerencsétlen évéről szóló kéziratos almanachból, a lámák fantasztikus naptárából.
Csodálnunk kell a szegény, fölötte babonás tibetiek
hazaszeretetét és pap-istenük iránt való vakbuzgó hűségét, annál is inkább, mivel nem ismerve óriási hatalmunkat, kétségbeesetten oly harcot vívtak ellenünk,

melyről saját jóslataik révén már jóelőre tudták, hogy
elzárkózásuk végét hozza magával.
Lhassza megközelíthetőségének már maga a természet vetett gátat, részben ama roppant hegytömegek alakjában, amelyek mögött a város fekszik, részben pedig azáltal, hogy a Tibetben való utazás általában majdnem legyőzhetetlen nehézségekkel jár.
Az országnak tengerszín feletti magassága (4000—
5000 m.), az utazást esetleg előmozdító, megkönynyebbítő feltételek teljes hiánya, de különösen politikai nehézségek alkotják azt a hármas akadályt, amely
Tibetnek természetes védőbástyául szolgál.
A politikai nehézségek előidézésében és bonyolításában fő szerepet vittek a lámák. Ezek, mint az
országnak nemcsak urai, hanem papjai és kereskedői, e hármas érdekük megvédése céljából, minden
idegent gyanús szemmel nézve, minden jövevényben
ellenséget látva, arra törekedtek, hogy országuk megközelítését vagy határának átlépését minden áron és
minden eszközzel megakadályozzák.
Szomorú tapasztalatokat szereztek e tekintetben
még a legvakmerőbb utazók is, mint PRZSEVALSZKY
ezredes (1872—1879); SZÉCHENYI gróf (1879—1880);
ROCKHILL, Tibetnek kitűnő ismerője (1889 és 1892);
BONVALOT és HENRY orleansi herceg (1891); a szerencsétlen DUTREUIL DE RaiNS (1893); LITTLEDALE és neje
(1895), és HÉDIN SVEN dr. (1901).
Mindannyinak be kellett látnia, hogy példátlan
fáradalmak elviselése után Tibet középső provinciáinak még a környezete sem kutatható ki, és hogy
Lhassza még hat napi járásnyira sem közelíthető meg.
A féltékeny lámák azonban nemcsak az európaiakat törekedtek távoltartani országuktól, hanem a
khínai császár parancsának értelmében «sem mogult,
i*

sem hindut, sem pathant vagy feringit» nem bocsátottak át Tibet határán.
Indiának minden bennszülötte, akár Buddha híve,
akár nem, egyenlőképen ki volt zárva Tibetből. Kivételt csak Nepál és Ladák néhány jól ismert kereskedője képezett.
A tibetiek ezen elzárkózási politikájának az volt
a következménye, hogy az angol kormány, minden
eshetőségre elkészülendő, a lámák országának óriási
területéről megbízható felvételeket igyekezett létesíteni. Ebből az okból pönditákat, titkos térképező kémeket küldött Tibetbe, legnagyobbrészt olyan tibetieket,
akik mint naturahzált brit alattvalók a Himalája déli
oldalán telepedtek volt le s mongol arcvonásaikkal
és jelmezük álarca alatt feladatukat könnyebben oldhatták meg, mint az angol mérnökök, akiket épen az
imént említett tulajdonságok hiányában a szemfüles
tibeti határőrök rendesen felismertek és azonnal az
ország elhagyására kényszerítettek.
NAIN-SZING és ccA—K» volt két ilyen kém, akiket
MONTGOMERY ezredes oktatott ki és küldött el Tibetbe
(1866). Tibet pontosabb térképeit e kémeknek köszönhetjük.
Először NAIN-SZING jutott Lhasszába, Nepálon át,
kereskedőnek öltözve (1866). Tőle tudtuk meg először a tilos városnak pontos geográfiai fekvését.
Nyolc évvel későbben Ladakon át újból felkereste
Lhasszát, most már hívő buddhista képében, felszerelve
imahengerrel és olvasóval, amely tárgyakat nagy ügyességgel alkalmazott tudományos működésének leplezésére, midőn az imahengerbe a szokásos papirszeletek helyett saját úti jegyzeteit tette, az olvasót pedig
lépésmérőül használta.
KRISNA, a második utazó, aki általában «A—K»

néven ismeretes (nevének első és utolsó betűje fordított sorrendben), még sokkal nagyobb szolgálatot
tett az angol kormánynak tibeti utazásaival.
Ő is, mint elődje, kétszer kereste fel Lhasszát s
útjairól, amelyek egészen a mongol, klímái és búrmai határhoz vezették, bámulatos pontosságú feljegyzéseket hozott.
E kettőn kívül még ÜGYEN GYACSO láma és KÜNTÜP,
Dardsilingből, a határról való brit alattvalók működtek ilyen minőségben.
Többek között egy hindunak is sikerült átlépni
Tibet határát, sőt Lhasszába is eljutni. BÁBU SZARÁT
CSANDRA DASZ, mint a már fennebb említett ÜGYEN
GvACSo-nak kísérője, Dardsiling felől akarta megközelíteni a tilos földet.
ÜGYEN GYACSO barátja, egy tibeti láma, be is
csempészte őt az országba, majd Lhasszába is, ahol a
hindu néhány napig tartózkodott. Miután azonban
körülbelül egy évvel későbben kiderült, hogy ÜGYEN
GYACSO barátja segédkezet nyújtott a hindu BABUnak tervei keresztülvitelénél, borzasztó büntetés érte
a jószívű, intelligens öreg lámát.
Bár ez a láma a szeng-csen (miniszter) címét
viselte és rangban a Nagy Lámához állott legközelebb
s bár egy istenség inkarnációját látták benne, a fanatikus Ihasszai lámák — mint árulót — mégis megfosztották magas rangjától, hivatalától; a szent városba
hurcolták, ahol nap-nap után nyilvánosan megkorbácsolták és végre megölték. De még evvel korántsem
fogyott ki a lámák dühe. A holttestet nem helyezték
el a magas hivatalnok rangjához illően aranyozott
koporsóban, az ősök temetkezési helyén, amelyhez
ezrével zarándokolnak a tibetiek, hogy ott elmondják imáikat, hanem egyszerűen a Lhassza keleti hatá-

rán kanyargó Kongbu folyóba dobták. Sőt még tovább
is mentek az engesztelhetetlen szerzetesek. BÁBU
ugyanis Gyangcé városának helytartójával és annak
feleségével, a szerencsétlen öreg láma rokonaival járt
Lhasszában. Ezek mint bűntársak elvesztették vagyonukat s életfogytiglan börtönben sínylődtek; szolgáikat pedig, akik szintén részt vettek az utazásban,
barbár módon megcsonkították és szemüket kiszúrták. Ily állapotban tették ki őket a város falai
alá, ahol lassú, kínos halállal múltak ki.
Utóbb orosz térképezők is gyarapították a tilos
várost illető ismereteinket. Legnevezetesebb közöttük
TSZIBIKOFF, aki 1902-ben fényképfelvételeket is hozott
magával útjáról.
KAVAGUCSI japán pap szintén megkísérelte Lhassza
kikutatását, de ő is kénytelen volt menekülni, amikor
(1902) felismerték benne az idegent. Ez esetben is
a Ihasszai Szera kolostor szerzetesei, akiknél KAVAGUCSI tartózkodott volt, lakoltak helyette. Börtönbe
dobták őket s néhánynak közülök a Nagy Láma
kiszúratta a szemét.
A három utolsó század folyamán európaiaknak,
többnyire jámbor katholikus hittérítőknek is sikerült, elég nagy számmal eljutni Lhasszába, ahol, bár
sohasem fogadták őket szívesen, mégis hónapok, sőt
néha évek hosszú során át tartózkodtak. Feljegyzéseik azonban oly hézagosak és kezdetlegesek, hogy
kíváncsiságunkat Lhasszát illetőleg csak még jobban
fokozták.
Úgy látszik, egy ODORIK nevű barát hirdette először Isten igéjét Lhasszában (1330). Utána majdnem
három századon át nem látta európai szem a szent
várost, mígnem 1662-ben GRUEBER, osztrák jezsuita
D'ORVILLE belga gróf társaságában Khínából gyalog

A TIBETI MINISZTERTANÁCS ÜLNÖKE, SATA SÁPI,

iött Lhasszába, ahol közel két hónapig maradt. Tőle
származik a Nagy Láma palotájának kevéssel ezelőtt
o- e°yedüli, vázlatos tervrajza is.
me
Ezeket követte 1706-ban JOSEPIIUS DE ASCULI és
FRANCISCUS DE TOUR, mindkettő kapucinus páter; majd
1716-ban két jezsuita, FREYRE és DESIDERI. Az utóbbi
tizenhárom évig működött mint hittérítő Lhasszában
és környékén.
Végül még HORACE DELLA PENNA-Í kell megemlítenünk, aki tizenketted magával jött Nepálon át
Tibetbe. Társai közül négyen 1719-ben misszió-állomást létesítettek Lhasszában, amely ott közel egy fél
századik fennállott.
1730 körül, amely időben ezek a hittérítők Lhaszszában letelepedtek, egy fiatal hollandus utazó,
VAN DE PUTTE, álruhában érkezett oda. Hosszabb idei
ott-tartózkodás után khínai mandarinnak öltözve Pekingbe ment, majd pedig ismét Lhasszán át Indiába
utazott vissza. 0 volt tehát az első európai, aki
megtette az utat Indiából Lhasszán át Khínába.
A Nagy Láma, aki különben nagyon barátságosan viselkedett a szent atyákkal szemben, engedélyt
adott arra is, hogy Lhasszában keresztény kápolnát
építsenek és isteni tiszteletet tartsanak (1724). Húsz
évi működés után azonban, a khínaiak áskálódása
folytán, el kellett hagyniok Lhasszát. Híveikkel együtt
sok üldöztetés után végre Nepálban, majd Bengáliában telepedtek le.
Angol ember a legújabb időkig csak egy lépett
Lhassza szent földjére: MANNING TAMÁS, a régi Keletindiai Társaságnak egy hivatalnoka. Khínáért és
annak rejtélyes gyarmatáért, Tibetért való rajongásában ezen területek kikutatását tűzte ki élete feladatául.
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Miután a khínai nyelvet elsajátította és a népszokásokkal is alaposan megismerkedett, Kalkuttába
ment, hogy vállalatához a Társaság támogatását kérje.
Terveit nem pártolta senki, törekvéseit nem méltatták figyelemre, mindenütt zárt ajtókat talált. De elhatározásában ez meg nem ingatta.
Mint khinai orvos útnak indult Lhasszába, ahova
végtelen fáradalmak és szenvedések árán el is jutott
s ott néhány havi időzése alatt a Nagy Lámával is
többször találkozott.
A khínaiak azonban végre is ráismertek s arra
kényszerítették, hogy Indiába visszatérjen. Elkeserítve
hivatalbeli elöljáróinak iránta, illetőleg tervei iránt
tanúsított közönyétől és hideg magatartása által, utazásairól semmit sem bocsátott közre s mindössze egy
kidolgozatlan úti naplót hagyott hátra. Találkozásáról
a Ihasszai Nagy Lámával, akinek szellemi egyénisége
a nép hite szerint, csak kevéssel MANNING látogatása
előtt (18i l , XII. 17.) szállott át egy fiatal fejedelmi sarj
testébe, a kövelkezőt olvassuk: «A mai napon üdvözöltem a Nagy Lámát. Gyönyörű i f j ú ; arca meghatóan
költői; szinte könnyekre fakadtam, amikor előttem
megjelent. Boldog vagyok, hogy őt és isteni mosolyát
láthattam. Reménylem, még többször találkozom vele.»
MANNING előtt még két angol ekszpedició járt
Tibet földjén, azonban egyikök sem érte el kitűzött
célját, Lhasszát. WARREN HASTINGS, az angol Keletindiai Társaság legnevezetesebb adminisztrátora, szervezte ezeket oly célból, hogy kereskedelmi összeköttetést létesítsen India és Tibet között. 1774-ben
menesztette az első küldöttséget a Nagy Lámához.
A küldöttség élén W. BOGLE, egy hivatalnok és az
(dndian Medical Service)) szolgálatában álló orvos, A.
HAMILTON dr. állottak. Nyugati Tibetben szíves fogad-

tatásra találtak ugyan, de sem kereskedelmi összeköttetést létesíteni, sem pedig Lhasszába eljutni nem
tudtak. WARREN HASTINGS azonban nem csüggedt el.
Hogy az India és Tibet közötti jó viszonynak útját
egyengesse s kereskedelmi céljait ezzel is szolgálja,
Hauvrában a bennszülöttek számára templomot építtetett s a Nagy Láma elhunytakor újólag küldöttséget menesztett nyugati Tibetbe, hogy ez az új láma
((reinkarnációja)) alkalmával üdvözleteit tolmácsolja.
A tibetiek ugyanis meg vannak győződve arról, hogy
a Nagy Lámák soha meg nem halnak, hanem látszólagos elhalálozásuk esetében lelkűk átköltözik egy
újszülött gyermek testébe.
Ezt a küldöttséget WARREN HASTiNGS-nak egy rokona, TURNÉK százados vezette (1783), mivel BOGLE
időközben meghalt volt. De ekkor sem járt a küldöttség sikerrel. Lhasszát nem érte el, s Lhassza khínai helytartójának áskálódásai következtében kereskedelmi szerződések sem létesülhettek.
Állítólag még az angol MOORCROFT dr. is eljutott
volna a szent városba (1826), ahol aztán mintegy
húsz évig tartózkodott. Ám egy másik verzió szerint már meghalt (1826), még mielőtt átlépte volna
Lhassza határát. Ő különösen Ladák és Tibet északnyugati részeinek kikutatása és kereskedelmi értékesítése körül szerzett érdemeket. M. Huc útleírásaién a következőket mondja cl MOORCROFT dr. IhaszSz
ai tartózkodásáról és haláláról, az orvos Lhasszákan élő szolgájának elbeszélése nyomán.
«MOORCROFT Ladákból egyik szolgájával érkezett
kasszába 1826-ban. A muzulmánok szokásos öltödében járt-kelt s oly könnyedséggel és biztosság:''? beszélt perzsa nyelven, hogy a Lhasszába jövő
asn
úri kereskedők benne földit véltek látni.
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Házat bérelt a városban, ahol ladaki szolgájával,
aki urát szintén perzsa embernek nézte, tizenkét esztendeig élt. MOORCROFT kecskékkel és ökrökkel kereskedett, amelyeket tibeti pásztorok őrizetére bízott.
Azon ürügy alatt, hogy nyájait megtekinti, bejárta
a vidéket, felvételeket eszközölt és lassan kiegészítgette, tökéletesbítette térképfelvételeit. Tizenkét esztendő múlva végre ismét Ladákba akart visszatérni,
de útközben, Nári tartományban, kóbor rablók kezébe
esett, akik meggyilkolták. A tibeti kormány pedig
csak akkor tudta meg MOORCROFT angol származását,
midőn az elfogott gyilkosoknál megtalálta az orvos
térképeit és rajzait.»
A már fennebb említett M. Hoc és GAHET francia
lazaristák voltak az utolsó európaiak, akik Lhasszába
eljutottak (1844), ahonnan azonban már egy havi tartózkodás után őket is, mint a többi hittérítő elődjeikét, kiutasította Lhassza khínai helytartója, aki e
parancs kiadására úgy tudta megnyerni a Lámát,
hogy elhitette vele, hogy a keresztény hittérítők
károsan befolyásolják a tibetiek papi hatalmát; Khína
alighanem ily módon akarta meg torolni az ópiumháborúban szenvedett vereségét.
Khína különben csak 1720 óta játszik vezérszerepet Tibetben. Ez időben ugyanis a Ihasszai szerzetesek egyik uralomra vágyó pártjának hívására, a
császári hadak bevonultak a fővárosba, hogy az ott
dühöngő polgár- és vallásháborút elnyomják.
KANGSZI császár volt [az első, aki Lhasszába két
khínai mandarint rendelt ki ambán-nak vagyis politikai megbizottnak. Teljhatalommal látta el őket és védelmükre nagyszámú katonaságot adott melléjök.
Eddigelé Tibet, jóllehet névszerint adófizetője volt
Khínának, mégis teljesen függetlenül intézte belső
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ügyeit; ez időtől fogva azonban mind jobban és jobban megerősödött Khína befolyása Tibetben.
Ujabb alkalmat szolgáltatott a beavatkozásra KIÉN
LUNG híres khínai császár uralma alatt a kalandor
mirkák egyik rabló hadjárata, amelyet ezek a nyugattibeti gazdag kolostorok ellen intéztek.
A gurkák jöttének hírére ugyanis rémület fogta
el a szerzeteseket s ismét a khínai császárhoz fordultak segítségért. A császári hadak a rablócsapatok
fölött fényes győzelmet arattak s az országból kiszorították őket. Ez alkalommal a khínai fővezér azt
híresztelte (ami a valóságnak egyáltalán nem felel
meg),
hogy angol tisztek támogatták a gurkákat s
résztvettek csapataik vezetésében. Ennek a furfangos
kijelentésnek következményeképen épült a Pari-erőd
s az indiai határszélen még egyebütt is létesültek
erődök, hogy «erről az oldalról mindennemű támadásnak eleje vétessék)).
1892 nyarán én magam is törekedtem Nepál felől
Lhasszába, amely alkalommal a magammal vitt műszereket imahcngerekbe, üres botokba vagy kosaraknak kettős alja közé rejtettem. Vállalatom azonban
nem járt sikerrel. A védelmünk alatt álló Szikkimállam uralkodó fejedelme ugyanis, miután kiderült,
hogy alattomban Anglia ellen a tibetiekkel szövetkezik, összes kincseivel az utóbbiakhoz menekült, még
Pedig történetesen ugyanabban az időben és ugyanion az úton, amelyet én választottam volt s amely
e
gyedül felelt meg céljaimnak. Erre úgy akartam
1
fölötte éber őrszemeken kifogni, hogy egy pár
na
pig a középső tartományok félreesőbb hágóin hala
dva, táborozásunk helyét és útirányunkat gyorsan
me
gváltoztattam. Ily módon két ízben sikerült eléra Szetledzs forrásait Tibet északnyugati részé-
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ben. Miután azonban mégis reám akadtak és elfogtak, vissza kellett fordulnom, hogy a különben is
kritikus politikai helyzetet még jobban ne bonyolítsam.
Belső és nyugati Tibetben oly gyanús szemmel
néztek minden idegent, hogy különösen az európaiak
fel nem ismerése szinte a lehetetlenséggel volt határos. A Ihasszai lámák úgyszólván valóságos határőrséget létesítettek, amennyiben majdnem minden falu
elöljárójának fejvesztés terhe alatt megparancsolták,
hogy semmiféle idegent faluján át ne eresszen, sem neki
szállást ne adjon. A falu főnöke pedig a lakosságra
ruházta át ezt a kényelmetlen feladatát és felelősségét, úgy, hogy most már az éber parasztoknak vizsga
szemét még a mongol származású utazóink sem tudták kikerülni.
Nem egyszer esett meg, hogy még a tipikusan
mongol arcú KAVAGUCSIT is feltartóztatták. «Te nem
vagy az, aminek akarnád, hogy mi tartsunk téged —
szokták volt mondani — s ha nem is vagy angol,
akkor bizonyára Európából jösz s olyan fajta vagy,
mint az angolok».
Én mindamellett kikerülhetőnek tartottam e kellemetlen felismerést s e tekintetben többször kísérletet is tettem, jóllehet tudtam, hogy a Dardsilingben tartózkodó kémek minden lépésemről értesülnek s pontos személyleirásomat is elküldték már
Lhasszába. Ez utóbbiban, mint jellemző bélyegről,
szemem kék színéről is van szó s ez volt oka annak,
hogy HÉDIN SVENÍ elfogatásakor a tibetiek ez irányban is vizsgálat alá vették, aminek ő persze akkor
sehogyse tudta megadni a magyarázatát.
Úgy látszik ezek, a szinte legyőzhetetlen akadályok, amelyek már jóval a «titokzatos» Lhassza előtt
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útját állottak az idegennek, késztették az utazókat
arra, hogy oly messze északra tolják ki Tibet határát s a rengeteg, lakatlan «Csang-tang» sivatagot,
amely a Kuen-lun gerincei és a lakatlan Tibet közt
elterül, még Tibethez számítsák. Ennek következtében a nagy közönség képzeletében Tibet rendesen mint
sivár, fagyos és terméketlen pusztaság élt, ami mint a következőkben látni fogjuk — nem minden
tekintetben felel meg a valóságnak.
Lhasszának évszázados elzártsága oly végletek
között mozgó papi uralmat létesített, amely párját
ritkítja a világon.
Ez a körülmény pedig alkalmat szolgáltatott arra,
hogy a titokzatos papi fejedelem istenségnek tartsa
és hirdesse személyét. Benne oly istenséget imádnak
a vakbuzgó tibetiek, amely halhatatlan alakban él e
földön. És épen ez a halhatatlan papi király, ennek a
földön élő istennek tisztelete teremtette meg azt a
misztikus világot, amely az európaiak kedélyére oly
bűvös erővel hatott.
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MÁSODIK FEJEZET.
A Nagy Láma papistenségének kialakulása.
Hogy megérthessük azokat a körülményeket és
viszonyokat, amelyeknek végső következményeképen
az angolok masszái expedíciója szerepel, kissé részletesebben kell foglalkoznunk az ország történetével
és a nép közt élő hagyományokkal és szokásokkal.
A tibetiek hajdan, mikor még a buddhizmusról
és Khina fennhatóságáról mitsem tudtak, igen harcias nép voltak. Vezéreik alatt, kiket csak nagy erejük és harcban tanúsított bátorságuk alapján választottak, kegyetlen vadsággal viselt hadjárataik alkalmával vészt és pusztulást hoztak a szomszéd népekre.
Egykorú khínai feljegyzések szerint e vad pásztornép kicsiny törzsei folytonos háborúságban éltek
egymással.
Évről évre cckis esküt» tettek a törzsfő előtt, mely
alkalommal birkát, kutyát és majmot áldoztak, minden harmadik évben pedig «nagy esküto esküdtek,
ember-, ló- és szamár-áldozatok kíséretében.
írást nem ismertek; feljegyzéseiket fadarabokra
rótták vagy zsinegre
csomózták. Szerződéskötés
alkalmával pedig követ törtek szét s az egyes feleknek egy-egy darabot adtak belőle. E szokás még mai
nap is dívik Tibetben.
Eredetükről a tibetiek különös büszkeséggel azt

sélik, hogy ősapjuk majom volt. Ez átkelve a
Himaláján, a hegyvadonnak egy női ördögét vette
feleséffül. ^ hegység szelleme megszánta a fiatal maiom utódokat s valami varázserővel bíró gyümölcsöt
adott nekik, amelynek elköltése után csodálatos változáson ment át a testük. Hosszú farkuk mindjobban
megrövidült, borzas szőrezetük kihullott, mire a majomra emlékeztető jelek mind eltűntek, beszélni kezdtek — emberek voltak. Mihelyt észrevették átalakulásukat, falevelekből ruházatot készítettek maguknak,
hogv avval betakarják meztelen testüket.
E származásukkal hozzák kapcsolatba a tibetiek
jellemvonásaikat is. Ősapjuktól — úgy mondják — örökölték a jámborságra való hajlamot, míg durvaságuk,
embertelen vadságuk és kétszínüségük anyai örökség.
A hetedik században Kr. u., mikor a történelem
sötét küszöbén először feltűntek a tibetiek, elfoglalták Felső-Burmát, Khína nyugati részével együtt és
megalázó békére kényszerítették a khínai császárt.
A békekötés egyik feltétele szerint SZRONGCSAN GAMPO,
Tibetnek akkor 23 éves királya, egy khinai hercegnőt is kapott feleségül. Ez utóbbi, épúgy, mint a
királynak második felesége, lelkes híve volt Buddha
tanainak. Ketten vállvetve fáradoztak férjük megtérítésén, ami végre is sikerült nekik. Sőt arra is
rábírták a királyt, hogy az új vallást államvallásnak
Mentse ki. A király megtérése után mindent meg(1
'* a buddhizmus megerősítése és terjesztése érdedben. Buddhista papokat hivatott Indiából, ahol
tkkor még virágzott e vallás s több buddhista szent
|íonyvet fordíttatott le tibeti nyelvre. Ezek a papok
Ptoosították meg az írást is Tibetben, először alkalaa
zván a tibeti nyelvben a hindu a-b-c-t, amely
a
zota használatban is maradt.
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Csakhogy az új vallás, melyet a király a népre
mintegy ráerőszakolt, hogy ily módon feleségeinek
tetszését megnyerje, nem hozott áldást az országra.
Már a buddhizmusnak az a formája is, melyet meghonosítottak, nem volt tiszta, eredeti, hanem lényegében egy a szegény tibeti köznép lelkét agyonnyomorító ördögkultusz. Százezrekre megy e vallás szerint azoknak a rosszakaratú ördögöknek a száma,
akik nemcsak ebben, hanem a túlvilági életben is
vészt hoznak az emberre. Ez elöl a vész elől pedig
csak az menekül, akinek sikerül -- persze nagy őszszegek árán — a papok védelmét a maga számára
biztosítani.
A lámák száma, Tibetnek ezen nagy királya és
utódainak uralma alatt rohamosan megnövekedett.
Csakhamar mérvadó tényezők szerepét vitték az
uralkodásban s miután a nemességet a hatalomért
vívott harcban legyőzték, a király csak báb volt a
kezükben; utóbb pedig már a királyi méltóságot
is a maguk számára foglalták le.
A lámák, mint királyok és főpapok, mindig és
mindenben a maguk érdekeit tartották szem előtt.
A néppel és annak nevelésével egyáltalában nem
törődtek, sőt ellenkezőleg arra törekedtek, hogy alattvalóik minél sötétebb tudatlanságban és babonában
maradjanak. Ennek következtében a tibetiek vak
engedelmességgel követték mindig papjaikat és azok
tanácsait. Világos, hogy ily módon az egykor oly
harcias nép szellemi ereje és energiája lassankint
teljesen elveszett.
A szerzetes rendek közül az ez időben uralomra
jutott «vörössüvegesek» szektájának főpapja volt Tibet
első királya és nyugati Tibetben, Szakijában székelt.
0 koronázta meg a khínai császárokat, így a nagy
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KUBLAI KHÁNÍ is, aki őt 1252-ben Kr. u. hálából, épen úgy, mint Nagy Károly annak idején a pápának kedveskedett földi hatalommal — kinevezte egész
Tibet királyává.
MARGÓ PÓLÓ irataiból tudjuk, hogy KUBLAI KHÁN,
a híres DSINGISZ KHÁN fia, igen felvilágosodott uralkodó volt s nem tett különbséget európai és mongol
között, ha szellemi képességei alapján kiváló embernek ismerte meg.
KUBLAI KHÁN belátta, hogy nagy birodalmának
kevésbbé művelt részeit csak egy közös vallás egyesítheti szerves egésszé. E célból úgy a hatalmas
lámákat, mint a keresztény vallás képviselőit meghívta udvarába, hogy velük e kérdésről tárgyaljon.
Miután jól megfontolta az ügyet, saját maga és országa számára a lámaizmust fogadta el, mivel ez
a Khínában és Mongolországban már uralkodó népvallással inkább megegyezett, mint a mohamedánizmus, a konfucianizmus vagy a keresztény vallás.
Megtéréséhez egy csoda meséje is fűződik. A pápa
küldötteitől, mint a keresztény vallás képviselőitől
ugyanis állítólag megkívánta volna, hogy valami csodával bizonyítsák, szemben a többiekkel, vallásuknak
felsőbbségét, erejét. Ha erre nem képesek, úgymond,
nem óhajt keresztény lenni. A hittérítők nem akartak, de nem is tudtak KUBLAI kívánságának eleget
tenni és csodálkozással vették észre, hogy most a
lámák varázsigéire egy ezüst serleg felemelkedik az
asztalról és lebegve a császár ajkához száll.
A hittérítők, akiket KUBLAI KHÁN legyőzőiteknek
Nyilvánított, az ördög játékának jelentették ki az
e
§'ész látomást, amely által maga a khán is a gonoSz
ok hatalmába került.
E kijelentés azonban mit sem változtatott a dolWaddell: A rejtelmes Lhassza.
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gon; nem ingatta meg KÜBLAIT elhatározásában.
A khán megajándékozta a Nagy Lámát Szakija kolostorával, királyi címmel s magas khinai ranggal együtt
nefritből készült értékes pecsétgyűrűt adományozott
neki.
Mikor a MiNG-revolució következtében 1348-ban
a mongol dinasztia Khínában megbukott, a kalmük
hercegek Mongolország legészakibb részeiben, Szibiria határán kerestek menedéket, ahol elszakadva
Tibettől, egész máig maguk külön választottak maguknak Nagy Lámát, aki most is Urgában, a nagy
Lop-nor-tó mellékén székel és szoros politikai összeköttetésben áll az orosz hatalomnak ottani képviselőivel.
Szakija kolostor főpapja és annak utódai a viszonyoknak ilyetén változása mellett is majdnem négy
évszázadon át uralkodtak Tibet nagy részén, jóllehet
az új khinai dinasztia, hogy Szakija hatalmát gyöngítse, az uralomért küzdő többi, nagyobb kolostornak is pecsétgyűrűt és királyi címet ajándékozott.
Ilyen támogatásban részesült többek között a
«sárgasüvegesek)) vagy az serényességrendje)),* amelynek főnöke, LOBZANG, az ccékes szavú», erősen vetekedett a szakijai ccpápávab), a ccvörössüvegeselo) főpapjával, az uralomért.
1641-ben Kr. u. történt, hogy néhány kóbor tatár
törzs betört Tibetbe. Ezt az alkalmat nagy ügyességgel arra használta fel a sárgasapkások főpapja,
hogy Gusi khánnal, a tatár csapatok fejével szövet* Ezt, a budhizmus reformált szektáját, Khínában a Kanszu tartománybeli Kum-bum-ban született CSONGKABA (GYIREMBUCSJ, khinai
nevén PO-PI-FU-JE) alapította. Bővebbet olvashatni erről LÓCZY L. :
A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása
cimű munkájának 800—809 oldalain.
Szerk.
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megtörje a Szakija kolostor hatalmát, így az
<erényesség rendjes vette át az uralmat; főpapja
király lett Szakija főnöke helyén és kinevezte Gusi
khánt és utódait Lhassza katonai parancsnokaivá,
amely hivatallal együttjárt a királyi cím használata
is. A tényleges király és korlátlan uralkodó persze
a ((sárgasüvegesek)) főpapja volt, akinek nevéhez a
«gyacso)) (hatalmas mint az óceán) díszítő jelzőt
fűzték, ami mongol nyelven «dalab szóban nyert kifejezést. Innen ered az európaiak előtt a Ihasszai
papi-királyoknak ismeretes cdalai lámái (vagy helyes
kiejtéssel (da-lé») elnevezése. Tibetnek ez az új királya
és főpapja trónralépte után meglátogatta a MANDSUdinasztiabeli első khinai császárt, SzuN-csi-t, aki csak
nemrég szerezte meg az uralmat családja számára,
elűzvén a MiNG-eket a khinai császári trónról; hűséget esküdött neki, mint főpap és király, mire a
császár őt új méltóságában megerősítette.
Mint a sárgasapkások új szektájának ötödik főpapja, LOBZANG a reinkarnáció teóriáját felhasználva kijelentette, hogy ő az első apát reinkarnációja ; sőt ezt
a teóriát a királyságra is alkalmazva, magát Tibet legnépszerűbb királyával, SZRONGCSAN GAMPO-val azonosította és azt hirdette, hogy ez utóbbi megint ama
jószívű szellemnek inkarnációja, aki hajdan átadta a
tibetieknek azt a bűvös hatású gyümölcsöt, amely
őket majmokból emberekké változtatta. Erről a szellemről pedig azt tanította, hogy ez AvALOKiTÁval, a
könyörületesség istenségével, egy hatalmas buddháv
al azonos, aki az embereket nemcsak itt a földön
védelmezi, hanem megmenti a kárhozattól is s a
Mennyekbe juttatja.
A tibetiek azt hiszik, hogy úgy a földi jólét, mint a
kárhozattól való megszabadulás egyetlen egy misztikus
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imának vagy varázsigének, az «0m! ma-ni pad-mehung» kiejLése, illetőleg szüntelen ismétlése által érhető el az irgalmasság istenénél.
Sőt nem is szükséges e varázsigét kiejteni; leírt
szövegének egyszerű megtekintése, megpillantása is
már üdvözítő bűnbocsánatot hoz.
E szavakat azért lépten-nyomon megpillanthatja
a Tibetben utazó sírköveken, emlékoszlopokon és
épületeken, különböző színben és nagyságban, festve
vagy kifaragva. Ezer meg ezer imahengerrel forgatják
egész Tibetben, Mongoliában, Ladákban. A Himalája
államaitól egészen a Baikal-tóig százezrek ajakáról
hangzik el a bűvös hatású szózat: Óm ! ma-nipad-me
hung! Dicsértessék a lotoszbeli ékesség, az irgalmasság istene !
De még tovább is ment ez a ravasz Dalai Láma.
Felfedezett egy, állítólag SZRONGCSAN GAMPO kezétől
származó könyvet, melyben ez a király mindazt, amit
ő, a Dalai Láma, most tesz és parancsol, sőt a jövőben még cselekedni fog, már ezer évvel azelőtt megjósolta.
Ilyen és hasonló bizonyítékokkal támogatva tanításait, a ravasz Láma elérte, hogy a szegény tudatlan tibetiek nagy többsége, laikusok és papok egyaránt, elismerték természetfölötti voltát és magas,
isteni származását.
A papság az a része azonban, amely a veressapkások szektájához tartozott, nem volt hajlandó elhinni
e meséket, ami végre is vesztüket okozta. Mert ez a
lelketlen deszpota, a nemes szívű Buddhának állítólagos inkarnációja, irtó hadjáratot indított ellenük.
Tűzzel-vassal pusztította őket és kolostoraikat, azoknak vagyonát pedig az új államvallás vezető szektájának birtokához csatolta.
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GRUEBER jezsuita páter, aki Lhasszát 1656-ban
meglátogatta volt, erről a drákói szigorral kormányzó
buddhista szerzetesről azt mondja, hogy «ez amaz
ördögi atya-úristen, ki halállal sújtja mindazokat,
akik megtagadják az engedelmességet*.
Egyedül egy embernek engedte meg, hogy vele
megossza némileg dicsőségét és jogait. Ez saját rendjének apátja volt, aki Tasilumpo (Sigacze)-ban, az
ország nyugati fővárosában székelt. Ennek az apátnak feladata, illetőleg joga volt, hogy a Nagy Láma
utódját kijelölje, megvizsgálja és felszentelje.
Az európaiak előtt, mint Tasilumpo pápája, tasi
(vagy a nép nyelvén: tésu) néven ismeretes, mely
elnevezés székvárosa nevétől származik.
Ezt a Lámát látta annak idején BOGLE és TURNER,
a két angol utazó. Jámborsága és tudományos műveltsége miatt sokkal nagyobb tiszteletben állott a
tasi, mint testvére a Ihasszai Nagy Láma s jelzett
tulajdonságai miatt a ccpan-csen-rimpo-cses (a tudományosság ékessége) címet viselte.
Lhasszának első papi-királya 1676-ban leköszönt
méltóságáról s visszavonult a magányba a Potala
dombján épült palotába. Az uralkodást természetes
fia SZANGYA GYACSO, egy erőszakos jellemű, romlott
ifjú vette át. Ennek utóda pedig oly szeszéllyel uralkodott és oly kicsapongó életet folytatott, hogy
1706-ban Gusi khán unokája meggyilkoltatta.
Tibet történetének e korszaka a gyilok jelével
vette kezdetét. Ez veszi át most a főszerepet úgy
az egyes tibeti főpapok versengése közben, mint a
khínai és tibeti államférfiak politikai harcában. Egyik
áldozat a másik után hunyt el, lázadás lázadást követett és nemsokára polgárháború dühöngött a vaktibetiek között. E vallási és politikai villon-
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gások közepette az ország északi határa felől tatár
csapatok törtek be. Mint vészt hozó fergeteg, úgy
száguldott végig az országon, tevék hátán, ez a
rabló had; pusztítva, rombolva mindenütt, amerre
haladt. Bevonult Lhasszába, fel a Potala dombjára,
az istenített főpap és király palotájába, amely, miután a rablók kifosztották, lángok martaléka lett.
A tibetiek kérelmére végre KANGSZI, khínai császár,
tízezer főnyi sereget küldött Lhasszába, hogy ott a
gyujtogató rablóbanda széjjelverése után a rendet
ismét helyreállítsa.
A khínai csapatok győzelme azonban nemcsak a
várva várt békét hozta meg a tibetieknek, hanem
politikai önállóságuk korlátozását is.
A khínai császár ugyanis felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy megnyirbálja a tibetiek hatalmát,
függetlenségét és önállóságát. A főpapoknak csak a
szellemi fennhatóságát hagyta meg, míg az állam
ügyeinek intézésével, névleg a Nagy Lámának alárendelt minisztert bízott meg; ezenkívül még két
mandarin, ú. n. ambán képviselte ezentúl politikai
dolgokban a khínai császárt Lhasszában. Tartós békét azonban ezek az intézkedések sem létesíthettek.
Az új Ihasszai főpap csak nehezen tűrte az idegen politikai ügyvivőket s 1727-ben a khínai minisztert meggyilkoltatta. Erre a császárnak újabb beavatkozása folytán a Dalai Láma szentséges személye
börtönbe bérűit, az összeesküvők többi tagjai pedig
halállal bűnhődtek. A Dalai Láma helyét KISRÍ,
tudós szerzetes foglalta el, a politikai hatalmat pedig
császári jóváhagyással a Mirvang palotának főfelügyelője, a «király» gyakorolta. Ám ez utóbbinak
nézetei és tettei nem találkoztak a két ambán tetszésével ; röviden végeztek vele, eltették láb alól. Erre
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a város népe fellázadt és vérfürdőt rendezett a khínaiak között. Az ezután következő khínai büntető
hadjárat most már annyira megerősítette minden
tekintetben a császári tisztviselők hatalmát, hogy
Tibet uralkodóinak kinevezése nemsokára teljesen az
ambánok hatáskörébe ment át.
Különös jelenséget figyelhetünk meg ezentúl a
Dalai Lámák uralkodásában. A szerencsétlen főpapok mind igen fiatalon halnak meg. Egyikök sem
éri el nagykorúságát. Kiskorúak maradnak, illetőleg
kiskorukban hunynak el. Alig, hogy a Dalai Láma,
a szegény ifjú, elérte tizennyolcadik életévét, a
nagykorúság évét, meghal. Halála titokzatos, rejtélyes. Helyébe újszülött gyermeket emelnek trónra ;
a kormányzók hivatalukban megmaradnak, hiszen az
uralkodó még kiskorú. Mindez a kormányzó és khínai államférfiak titkos megegyezésével történik. Az
utolsó Dalai Lámák tizenegy, illetőleg tizennyolc éves
korukban hunytak el. E számok eleget magyaráznak.
A most élő Dalai Láma kivételt képez e tekintetben. Ő a tibeti nemzeti párt befolyása következtében
szerencsésen elkerülte elődeinek szánalmas sorsát s
pártjára támaszkodva, teljesén magához ragadhatta az
uralmat,
Midőn az 1894. évvel elérkezett a mostani Dalai
Láma nagykorúságának, illetőleg halálának éve, barátai titkon elfogatták a kormányzót, elzáratták s hatalmukba kerítették a hatalom szimbólumát, az állami
pecsétet s mivel a kormányzó igen rövid idővel
ezután coneghalb, a fiatal Dalai átvehette a kormányt. A Pekingből megérkezett új ambánt megvesztegették úgy, hogy ez semmit sem változtatott a
dolgokon és nem is értesítette császárját a tények
valódi állásáról.
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A japán-khínai háború még jobban felbátorította
a fiatal főpapot. Khinának 1900. évi szerencsétlen
hadjárata után kereken megtagadta az engedelmességet és a khínai alkirályok ismételt felszólítása után
sem tett eleget hűbéri kötelességeinek.
Címe ccNag-vang Lobzang Tub-den Gyancsos (az
ékes szavú, nemes lelkű Tub-den). A Himalája mentén, Butántói Ladákig s innen a Bajkál-tóig és Mongolországig terjed a hatalma.
Személyének külsejéről KAVAGUCSI japán pap, aki
khínai orvos jelmezében tartózkodott Lhasszában
(1902), következőleg nyilatkozik.
ccFiatal ember volt, alig huszonhat éves; arca
értelmes, finom metszésű. Látogatásom alkalmával
széken ülve fogadott. Fején sárga tatár sapkát, barátcsuklyát viselt. Ruházata sárga selyemből és vörös
gyapotból készült, míg nagyszámú alsó ruhája tarka
selyemből való volt. Olvasóját baljában forgatja. Az
olvasó gyöngyei úgy, mint a többi láma olvasóinál
is, csak Bodhi-fából készültek, jóllehet hihetetlen
nagyságú kincsek fölött rendelkezik. A szolgák teát
hoztak gyönyörű vert ezüstből készült kannákban.
Én saját facsészémből ittam, amint ez itt Tibetben
általában szokásos.»
Tényleg szánalomra méltó ez a Dalai Láma örökösen ingadozó trónján. Alig 30 éves, személyes
tapasztalatok híján oly tanácsadók kezében van, akik
ép oly keveset tudnak, mint ő maga, akik tudatlanságból vagy személyes érdekből tévútra vezetik s
mindent oly hamis perspektívában tüntetnek föl
előtte, hogy egyáltalában nem képes józan, megfontolt cselekedetre.
Nem csoda, ha ilyen körülmények között, fondorkodó, cselszövő bizalmasaira hallgatva, országa-
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nak többet árt, mint használ. Eléggé bizonyítja ezt
angoloknak tibeti ekszpediciója, melyre csakis a
az
fentemlített körülmények szolgáltattak alkalmat.
Kiszabadulva a khínaiak kezéből, egyik bizalmas tanácsosának, DORJIEFF láma befolyásának hatalmába került. Ez a DORJIEFF bajkálvidéki buriát s
mint ilyen orosz alattvaló. Oroszországban nevekedett és harmincöt éves korában Lhasszában telepedett le. Tudományos műveltsége révén tanári címet
nyert (cangisz-kanpo), ami utat nyitott neki a Dalai
udvarába. Igen művelt ember, az orosz geográfiai
társaság tagja s hosszabb utazásokat tett Indiában.
Ő volt az, aki a fiatal Dalait befolyásolta és az
angolellenes politika folytatására késztette, azt hitetve
el vele, hogy a Fehér-cár az ő barátja és nem Anglia.
A Dalai így inkább Oroszországhoz közeledett, midőn
kereskedelmi egyezmények megkötéséről volt szó,
Angolország ajánlatait pedig, sőt politikai és kereskedelmi küldöttségeit is, DORJIEFF befolyása folytán,
mindig gőgösen elutasította.
(• Ez a viselkedés a fiatal főpapnak különben is
bizonytalan helyzetét még jobban megrendítette és
nehéz megjósolni, hogy képes lesz-e majd megbirkózni azokkal a szellemekkel, amelyeket maga idézett.
Elég különös, hogy még jóval 1866 előtt, tehát
10 évvel születése előtt, a pöndit NAIN-SZING, azt a
szóbeszédet hozta térképező útjáról Lhasszából, hogy
a Nagy Láma lelke csak tizenháromszor fogja ismételni vándorlását holttestből újszülött-testbe. A most
uralkodó Dalai Láma pedig épen a tizenharmadik.
Óm! ma-ni pad-me hung ! Dicsértessék a lotoszbeli ékesség, a kegyelmesség istene. Ámen!
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HARMADIK FEJEZET.
Az angolok fegyveres ekszpediciója Tibetbe.
Nem a tilos ország rej télyei vagy léha kíváncsiság
késztette az angolokat 1903-ban arra, hogy fegyveres
erővel nyomuljanak Tibetbe, hanem a lámák agresszív
ellenségeskedése és az oroszoknak állandó és sikeres
intrikái.

Tibet íöldjén át vetett metszet Indiától Szibiriáig.

Angol-Indiának védő bástyáját nem a Himalája
hegyórásai, hanem ezektől messzire északra terjedő,
magas felvidék járhatatlan térségei, a nagy Kuenlun hegyrendszerbeli hegyláncok alkotják. Ilyen széles a határ a tibeti puszták és az ázsiai uralomért
harcoló oroszok középázsiai területei közölt.
E zord, vadon «senki országa)), Csang-tang, amelyen ember nem élhet, amely vízben szűkölködik,
ahol az utazó (5000 m magasságban) hónapokig nem
lát élő lényt, míg nem Lhassza felé közeledik; szinte
legyőzhetetlen akadály valamely hadseregre nézve,

míg ccTibettől — mint HENRY orleansi herceg mondja —
épen csak egy lépésnyire van India.» Ez a lépés kétségkívül a Himaláján vezet át, amelyen már 1793-ban át kelt
(Kirong-hágón, közel 5000 m.) egy 70,000 főnyi khínai
hadsereg, hogy a gurkák lázadását elfojtsa. Már pedig
Anglia nem hajlandó sztratégiailag annyira fontos területeket könnyű szerrel átengedni más hatalomnak.
1772-ben WARREN HASTINGS, India főkormányzója
lépett először érintkezésbe Tibettel, amidőn Tasilumpo Nagy Lámája közvetítette Bután lakosainak
érdekeit, akik több ízben rablókalandokat intéztek
volt Bengáliába; majd 1774-ben BOGLE kereskedelmi
küldöttsége következett.
Szikkim 1889-ben történt elfoglalása után még
közvetlenebb lett az érintkezés Tibet és Angol-India
között, mert akkor Szikkim szellemileg még egészen
Lhassza fennhatósága alá tartozott és mintegy százhatvan km mentén volt határos Tibettel.
Sir JOHN EDGÁR, angol főhivatalnok Dardsilingben, WARREN HASTiNGS-nak lényegében sikertelen vállalkozása után újból igyekezett barátságos össze^
köttetéseket létesíteni India és Tibet között. Részben azért, mert remélte, hogy sikerül neki a kereskedelmi viszonyok javítása, részben, hogy jó politikai egyetértést tartson fenn a több millió, angol
fennhatóság alá tartozó, láma-birodalom buddhista
fejével. Tárgyalt is 1873-ban a Csumbi-völgynek egy
alacsonyabb rangú hivatalnokával, de nem sikerült
neki egyenesen Lhasszával összeköttetésbe lépni.
Ezt az elsőt hasonló kísérletek egész sorozata
követte, amelyek azonban Oroszországnak szemlátomást növekvő befolyása s ennek folytán a tibetiekne
k fokozódó ellenségeskedése következtében mind
kisebb és kisebb sikerrel jártak.
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A tibet-indiai kereskedelem fellendítésén fáradozott GOLMAN MACAULAY is. Lord RANDOLPH CHURCHILL
tervét felkarolva, útlevelet eszközölt ki Pekingből
egy angol kereskedelmi küldöttség számára, melyet Lhasszába akart vezetni. 1886-ban Tibet földjére lépett a kis csapat, de útlevelét semmibe sem
vették úgy a tibetiek, mint a khínaiak; a küldöttség
tehát nem folytatta tovább útját.
Ezt a visszavonulást a tibetiek gyöngeségnek,
illetőleg félelemnek minősítették s merészségük anynyira nőtt, hogy az angol fennhatóság alá tartozó
Szikkimbe többször betörtek s az ott tartózkodó
európaiakat menekülésre kényszerítették. Az angol
hatalom tekintélyének ezt a hanyatlását a keleti Tibetben már hosszú idő óta tartózkodó hittérítők is megérezték, amennyiben a fanatikus lámák misszió-állomásaikat felgyújtották, a keresztény bennszülötteket pedig
felkoncolták. Mivel Szikkim területéről nem vonultak
vissza a tibeti hadak s a radzsát is arra kényszerítették, hogy Tibet fennhatóságát elismerje, az angol kormány 1888-ban GRAIIAM alatt sereget küldött ki e
területek visszafoglalására.
A szikkimi háború befejezése után hosszas tárgyalások folytak angol és khínai megbízottak között
a határ vitás kérdésének eldöntése és a kereskedelmi viszonyok rendezése tárgyában. A tárgyalások a khínaiak rendesen követett halasztási és kitérési politikája folytán csak 1890-ben nyertek befejezést. A szerződés megnyitotta az angol kereskedők
számára a Csumbi-völgyben fekvő Jatung-ot, öt évre
biztosította az indiai árúk vámmentességét e területen (fegyverek, só s még néhány más árúcikk kivételével) s öt évre szabta meg az indiai teának bevitelét, a khínai tea vámjának díjszabásához hasonló
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feltételek mellett. E szerződés megkötésénél én is
jelen voltam.
Megbízóttaink ez alkalommal azt a nagy hibát
követték el, hogy a tibetiek teljes mellőzésével csak
khínai megbízottakkal, mint az illetékes hatalom képviselőivel tárgyaltak, jóllehet a tárgyaláson jelen volt
a tibetiek «miniszterelnöke», a SATA sápé is. Ez régi
nemes családból származó igen művelt és képzett
férfiú volt, akivel utóbb még többször találkoztam s.
aki nemcsak jó indulattal viseltetett az angolok iránt,
hanem annyira foglalkozott indiai kormányrendszerünkkel, hogy tőlem e tárgyra vonatkozó több kérdésben felvilágosítást kért; különösen büntető törvenyeink egy némelyikét illetőleg «miután ő azon fáradozik, hogy hazája törvényeit megjavítsa)).
A khínaiak és britek között létrejött szerződést a
lámák egyszerűen elvetették, semmibe sem vették s
továbbra is úgy intézkedtek mindenben, mintha szerződést nem is kötöttünk volna soha.
Jatung kereskedelmi fontosságát sikeresen úgy
szüntették meg, hogy Tibet összes kereskedőit más
piacokra kényszerítették, oly kereskedelmi vonalakon, melyek az angolok elől el voltak zárva; a
Lhasszába vezető legrövidebb és legegyenesebb úton
pedig, a Csumbi-völgyben, erődítményeket emeltek ; a
szerződés alapján kitűzött helyeken állított határjelző
köveket eltávolították, Szikkimbe újból betörtek és
onnan számos angol alattvalót elhurcoltak Lhasszába.
Mindez, ha nem is a khínai kormány parancsára,
de mindeneseire annak jóváhagyásával, hallgatagbeleegyezésével történt.
A Nagy Lámához intézett leveleket felbontatlanul,
gúnyos megjegyzéssel küldöttek vissza ; DORJIEFF céltudatos agitációja folytán pedig több ezer modern

orosz lövőfegyvert szereztek be, melyet orosz küldöttség szolgáltatott át a Lámának. E küldöttségben,
s ez nevezetes, orosz katonatisztek is résztvettek.
Az angol kormány végre is türelmét vesztette.
Pekingi miniszterét utasította, hogy csikarja ki Khínának abba való beleegyezését, hogy egy angol politikai misszió egész Kambadsongig nyomuljon Tibetbe,
s hogy Lhasszának khínai ambánja magasabb tibeti
tisztviselők társaságában a brit küldöttséggel találkozzék a vitás kérdések végleges tisztázása céljából.
Az angol küldöttség élén F. E. YOUNGHUSBAND állott,
aki rezidens volt Kasgarban. Ő már mint fiatal tiszt
nagyszabású és szép eredménnyel járó kutatásokat
végzett Belső-Ázsiában s így kitűnően ismerte a vidéket, annak néptörzseit és azok szokásait. A küldöttség tagjai közül felemlítendők még I. G. WHITE,
Szikkim kormányzója, E. G. WILTON, mint khínai
tolmács s W. F. O'CoNNOR, tüzér százados, mint
tibeti tolmács és titkár.
1903 július havában átkelt a kis csapat a határon
200 szikk utász kíséretében. Kambadzsong-ba érkezve
sem a khínai, sem a tibeti megbízottakat nem találták a megállapított helyen. Pekingből kitérő feleleteket adtak, Lhasszából pedig sereget menesztettek a
politikai misszióval megbízott tisztviselők és kíséretük ellen.
A küldöttség helyzete kellemetlen volt, annál is
inkább, mivel alapos gyanúnk lehetett arra, hogy
ebben az időben a Tibet és Oroszország között létrejött titkos megegyezés alapján a Dalai Láma elismerte az oroszok szuverenitását. Miután még a nepáli
radzsa is arról értesítette kormányunkat, hogy a Dalai
Láma fegyveres segítséget kért tőle és KAVAGUCSI
japán pap, aki éppen ekkor jött Lhasszából, megerő-

PALA GYANGCEI HELYTARTÓ (DEPÖN) VILLÁJA DONGCÉ-BAN.

31

sítette abbeli gyanúnkat, hogy az oroszok fegyvereket és hadi készletet szállítottak Tibetbe, nem lehetett többé kétség afelől, hogy Tibet háborúra készül
ellenünk.
Angolország erélyes fellépése most már szükségessé vált, mivel mint CURZON lord is kijelentette,
Nagybritannia nem tűrheti semmiféle idegen hatalom befolyását India határán.
így a kormány Ő Felsége a királynak beleegyezésével, elhatározta, hogy l. fegyveres ekszpediciónk
azonnal Gyangcé-ig nyomuljon előre, 193 kilométernyire
az angol és 253 kilométernyire a Ihasszai határtól.
Az utat oda, ha a szükség úgy hozná magával, fegyverrel kell kierőszakolni, a tibetieket pedig a szerződés megtartására kényszeríteni; 2. hogy foglaljuk
el a Csumbi-völgyet, evvel is megmutatván azt, hogy
komolyan vesszük a dolgot; 3. hogy az ekszpedició vonuljon vissza, mihelyt a kívánalmaknak eleget tettek.
Mivel most már a tibetieknek komoly ellenállásával kellett számot vetnünk, a küldöttséget kísérő kis
csapatot egy dandárrá egészítették ki.
A dandár 2800 rendes katonából állott, melynek
élére mint dandárparancsnokot I. R. L. MACDONALD
tábornokot állították avval az utasítással, hogy lehetőleg védelemre szorítkozva, nyomuljon előre Tibetbe
és szállj a meg a Csumbi völgyet.
A haditörténetnek példátlan esete ez a háború,
amelyet csapataink majdnem a Mont-Blauc magasságában (4570 méter) folytattak. Ama fizikai nehézségek, amelyekkel MACDONALD tábornok és katonái ez
alkalommal szembeszálltak, méltó csodálatot érdemelnek annál is inkább, mert a lehető legrövidebb
idő alatt kellett az ekszpedicióra elkészülniük és télvíz idején útnak indulniok.
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MACDONALD tábornok az aránylag legkényelmesebb
utat választotta céljának elérésére. A Csumbi melletti
Dselep-hágón át vezette csapatait, a mi már azért is
volt a legcélszerűbb, mert a Csumbi-völgyet kellett
elsősorban megszállania.
Míg az újabb, most már tetemes fegyveres erőre
támaszkodó ekszpedicióhoz szükséges előkészületek
folytak s a hadikészlet és élelmiszerek összegyűltek
a Himalája lábánál, visszatért a kis angol politikai
küldöttség Tibetből.
Legnagyobb nehézségekbe ütközött a sereg és
teherhordó állatok számára szükséges élelmiszereknek
gyors és biztos szállítása az új ekszpedició számára megállapított vidékekre. E célból először is az utakat kellett
kellőképen előkészíteni, kiszélesíteni, illetőleg a már
meglévőket úgy rendbehozni, hogy azokon a sátrakat,
tábori ágyakat és mindenféle egyéb hadikészletet hordó
kocsik, állatok és emberek veszély nélkül járhassanak.
Mivel útközben a szükséges élelmiszerek beszerzése ki volt zárva, óriási mennyiségekben és kellő
gyorsasággal kellett ezeket is a csapatok után szállítani. MACDONALD tábornok és BRETHERTON őrnagy ezért
lefoglaltatták a vidék minden alkalmas igásbarmát és
teherhordó állatát úgy, hogy az eléggé meredek hegyi
utakon nemsokára csak úgy nyüzsgött a sok pogygyásszal megrakott állat és kuli.
Sziligori kiinduláspontja volt a szállítási műveleteknek. Egész nap füstölög, prüszköl a gőzmozdony
s hozza Kalkuttából a sok élelmiszert, melyet a teherhordó tevék és ökrök ezrei szállítanak tovább végtelen sorokban nyikorgó szekereken, fel a Tiszta-völgyben kanyargó, 7(» kilométer hosszú úton.
Az út magasabb és magasabb lesz. Ha már oly
meredek, hogy ökrök nem járhatják, szekerek nem
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továbbíthatók rajta, ott várnak az öszvérek, amelyeket magasabb és meredekebb helyeken poni-lovak
váltanak fel; ha ezek sem tudnak már felkapaszkodni
a lejtőkön, előállnak a kulik ezrei s hátukon szállítják tovább a feltornyosuló poggyász tömeget.
A kulik maguk is már egész hadsereget képeztek. Ezer mérföldnyi távolságból sereglettek össze ide.

Az angol ekszpediciótól megtett út magassági pontjainak diagrammája.

Kasmírból, Muszúriből, a Naini-völgyből, Nepálból,
kzikkimből, Butánból, hozzájuk számos barátságos
érzelmű tibeti bennszülött is csatlakozott.
Midőn végre mindenütt rendben folyt a munka s
s
' ' sankint megfogyott a vasúti végállomáson felhal1
°zott óriási poggyásztömeg, személyi holminkra
került a sor. Általában személypoggyász címen
kg-ot engedélyeztek a tisztek és 40 kg a köznák számára, beleértve a sátrakat is, ami hiheM A rejtelmes Lhassza.
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tétlen szigorú megnyirbálás a majdnem arktikus regiókat tekintve, amelynek elébe mentünk.
Sziligori a hadműveletek alapja és ekszpediciónk
kiinduló pontja, a síkságról jövő vasútnak ez a végállomása a Himalája tövében fekszik.
Midőn innen 1903 évi november hó 6.-án útra
keltünk, mozgalmas élet uralkodott az állomáson.
Kakiba öltözött katonák tolongtak a perrónon hadonázva, fennhangon beszélgetve. Az állomás udvarában nagy csoportokra szétosztva hevert a különféle
élelmiszer, más-más színű zsákokban, aszerint, amint
rozsot, lisztet, cukrot, sót vagy más egyebet tartalmaztak.
Itt találkoztam két régi hű tatár szolgámmal,
akik üardsilingből siettek ide, hogy új utamon elkísérjenek. KÜNTUP, a derék térképező-pöndita és a
szakácsom ACHUM, akik hű útitársaim voltak a Himalájában sok éven át.
Míg poggyászunkat ellátták és elhelyezték, a tisztek közül sokan összeültünk a végállomás étkező
helyiségeiben, hogy mielőtt a hegyvadon zord magaslataiba hatolnánk, még egyszer jóllakjunk cccivilizálb ételekkel.
Az India vörösen izzó egéről letűző nap hevétől
csak úgy égett a messze sík vidék s megkönnyebbülten lélegeztünk fel, arra gondolva, hogy e pokoli meleget nemsokára kellemes üde levegő, az előttünk emelkedő hegyóriások hűsítő szellője váltja fel. A hegyek
utáni vágyunkat még fokozta az a misztikus érzés,
mely erőt vett rajtunk, ha a szent városra, Lhasszára
gondoltunk. Pompás látványt nyújtanak ezek a jégborította, 6100 m magas hegytetők, Indiának komor
előőrsei, amint a Himalája külső bástyái fölé tornyosulva, óriási magasságban vakító fényben ragyognak.

Törpe, bozontos hegyi lovainkat kantárszáron
vezetve, végre útnak indultunk. Keskeny ösvényen
haladva, belépünk egy mély szurdokba, melyet a
Tiszta folyó vájt az előhegyek láncolatába, hogy ez
úton szállítsa le a síkságra zúgó árját.
Utunkon a seregnek kisebb-nagyobb csapataival
találkozunk. Gyors menetben haladó katonák, megrakott öszvérek, terhük alatt nyikorgó ökörfogatok,
minduntalan megállítanak vagy kitérésre kényszerítenek bennünket. Ezen a mozgó embertömegen túl
utunk több mérföldnyire erdőben vezet. Óriási erdő
ez, amelyben a szal-fa magas koronája hűsítő árnyékkal takarja ösvényünket. A szál mellett a «khain>
vagy «katecsu» egy akácfaj nő még, melynek savanykás ízű, élénken az egresre emlékeztető gyümölcse
most volt érőfélben s kellemes üdítőül szolgált.
Az erdő hirtelen véget ért. Szemben velünk tátongott a Szivok hasadék, a «szelek szurdoka)).
Szikkim területén vagyunk már, míg a Tiszta
folyón túl Brit-Bután fekszik.
A Szivok hasadékán át tényleg állandóan morajló
zúgással áramlik a ködterhes szél, akárcsak óriási
kürtő volna. Míg ugyanis nappal lefelé száll benne
a hegyi szél, addig éjjel megváltoztatva irányát s
a
Terai hegyaljról magával ragadja a lázt hozó kigőzölgéseket és Szikkim mélyén fekvő vidékét, különösen az esős évszakban a világ egyik legegészségtelenebb területévé változtatja. Most novemberben
u
gyan semmi kellemetlenséggel nem jár az itt tartózkodás s mivel nem kínálkozott alkalmasabb táborozási hely, itt ütöttük fel sátrainkat.
Jóllehet moszkitókat nem vettünk észre, mégis
Jnindenkinek khinint rendeltem s figyelmeztettem a
e
gényeket a szurdokból előtörő mérges kigőzölgések3*
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kel telt szélrohamok veszélyeire. Borzasztó szép ez
a szurdok. Vad rohamban, tombolva siet alá benne
a torrens Tiszta, hogy a síkságra érve, dsungelektől
környezett lomha folyóvízzé alakuljon át, amelynek
szigeteit, partjait sűrű tropikus erdő borítja. A bozó-

, í.,akóln.k, a lepctóknak lérli típusa.
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képzelhető vadra bukkansz itt, kezdve a fürjtől egészen a vadon élő elefántig. Azért nem is lepett meg
bennünket másnap reggel az a hír, hogy tigris járt
a táborban s egyik hajcsárunk ökrét elvitte.
A szurdokon túl, felfelé haladva a folyó partján,
szebbnél szebb képek tárulnak elénk. Minden kanyarulatnál más más színárnyalatban pompázik a
folyó völgye s a sötétzöld dsungelek szigetvilága,
minden fordulat újabb sorozatát hozza a földkerekség legszebb folyóparti tájképeinek.
Az útmenti sűrű, árnyékos bokorzatból néhány
kunyhó néz kíváncsian felénk. Szegény favágók laknak ezekben. A férfiak, kik kukri késüket mindig
övükben hordják, nagyrészt Nepál szomszédos hegyeiből jöttek ide. Találkoztunk még Szikkim e részének őslakóival, a lepcsákkal és néhány botijával,
naturalizált tibetivel. A tibetiek országukat Bod-nak,
önmagukat pedig bod-pa-k-nak nevezik. Az európaiak
«Tibet»-je a Kasmír Tibbat vagy Tebettől veszi eredetét s Magas Tibet nevének To-bod-nak elrontásából
keletkezett. A hinduk a tibet Bod-ot Bot-ra változtatták át, miért is ez ország lakóit botijáknak nevezik. Kereskedők is láthatók itt, amint a tilos országból jövet apró, bozontos hegyi lovaikon, otromba szelindekektől kísérve, olyan gyapjút visznek a vásárra,
amelyet a szigorú őrszolgálat mellett is sikerült átcsernpészniök a határon.
Valamennyi itt lakó törzsnél különösen a női viselet
és
öltözet mondható festőinek. A lakosság jókedvvel
: s
' vígan végzi munkáját. A férfiak és nők modoraszabad élénksége felfrissítőleg hat az alföldi
£~a nehézkes lassúságával szemben. Kunyhóik
*wtt nagy mennyiségben hever az eladó «arany gyü(szonalu), a sok szebbnél szebb zamatos na-
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rancs, Szikkimnek legnemesebb és legjobb gyümölcse.
A készlet oly nagy, hogy 8—12 darabot is adnak
nyolc-tíz fillérért.
Utunk most a Khali Dsorán, a «sötét folyÓ3>-n
vezetett át. (A folyó színe medrének szén tartalmú
agyagpaláitól származik.) Dardsiling szénbányáitól
nem messze a Riang folyó feletti terraszon, közel az
állami Cinchona ültetvényekhez, újból tábort ütöttünk.
Itt ezen a páradús, meleg dombos vidéken ép
oly pompásan megterem a Cinchona növény, mint
hazájában, Peruban.
Alig lehet eléggé megbecsülni ezt az isteni gyógyszert, amely nélkül a megélhetés e tropikus klimában
egyáltalán lehetetlen volna. Az út mentén nagy menynyiségben van felhalmozva a petróleum-éter, amaz
olcsó szer, amellyel e növényben rejlő s gyógyszerül
használható anyag, a khinin, kioldható.
A Tiszta hídjánál, ahol az út áttér a folyó túlsó
oldalára, már kürülbelül 200—220 m. magasságban
vagyunk a tenger színe fölött. Előbb a híd oly keskeny volt, hogy a szekér nem mehetett át rajta,
s lovakon kellett a rakományt továbbítani, egészen
a kalimpungi szanatóriumig, ahol a skót misszió
több, GRAHAM hittérítő vezetése alatt álló árvaházat
létesített a szegény és elhagyott indiai gyermekek
számára. Célja ezeknek az «otthonoknak»: megmenteni a gyermekek testét s lelkét a romlástól és őket
ezen az egészséges hegyvidéken jóravaló emberekké
nevelni.
Nem messze e szanatóriumoktól van DESGODINS
páter, az istenfélő francia misszionárius kápolnája, aki
itt közel negyed századig működött, mint hittérítő.
A Tiszta és Rangit folyók egyesülésének festői
vidékét elhagyva, átkeltünk a Rangli folyón s a kö-

vetkező napon elértük Rangpo-t, azt a helyet, ahol
az ekszpedició letérve az országúiról, a Dselep-hágó
irányában már csak meredek hegyi ösvényeken halad
felfelé. Rangpo tehát e tekintetben az ekszpedició
egyik igen fontos pontja. Hosszú sorban áll itt egymás mellett a sok félszer, mely a hadi- és élelmiszerek védelmére szolgál. Igazi neve tulajdonképen
Rampu vagy «a kanyarodó hegysarok»; a folyó U
alakú görbületében fekszik az állomás.
Megérkezésünkkor mozgalmas élet uralkodott ezen
a különben nagyon csendes, elhagyatott állomáson,
amely bár 244 m magasságban félig tropikus erdő
közepette fekszik, mégis nagyon egészségtelen s csapataink ezért egy magasabb platón, narancsligetek
szélén ütötték fel sátraikat.
Több napig kellett e helyen időznünk, mert katonáink felcserélték könnyű egyenruhájukat melegebb,
az arktikus régiók viszonyaihoz jobban alkalmazott
ruhadarabokkal.
Utunk ezentúl már csak meredek, de jól készített
hegyi ösvényeken vezet a Dselep felé. A kanyargós,
mély szakadékok mentén és meredek hegyoldalakon
felvezető utakat a madraszi utászok készítették körülbelül egy héttel ezelőtt s most értjük igazán, hogy
miért áll csapataink legnagyobb része utászokból.
Miután lépcsőzetesen vagy nyolc mértföldet haladtunk
volt fölfelé, ismét a régi kalimpungi országúton moz
ognak csapataink, ugyanazon az úton, melyen az
1888.-Í ekszpedició igyekezett a Dselep felé.
Ronglinál a Himalájának lépcsőzetén állunk, még
csak 720 méter tengerszínfeletti magasságban ugyan,
em
ár a következő 24 kilométer háromezer méter egyeles
emelkedést hoz. A félig tropikus bambusz, fikusz1
Miéjfaerdők elmaradnak mögöttünk és zeg-zúgos
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utunk közelebb hoz a mérsékelt, hűvösebb régiókhoz
s nemsokára tölgyek és gesztenyefák árnyékában,
termetes juhar-, kőris- és szilfák között haladunk tovább felfelé. Dsejluk vidékén itt-ott hófoltok tűnnek
fel a fenyvesekben, míg Lingtunál már rhohodendron
és boróka takarja utunk környékét. Az erdőn túl
messzire legelők terjednek el, melyeknek zöldes leplét
hóborítolta részek tarkítják. Most már szabadon állanak előttünk a komor ég felé meredő jégkoronázta
hegyek. Rövid néhány kilométernyi úton nyár derekából a tél kellő közepébe jutottunk.
Lingtun túl végre ismét könnyebb lesz az út.
Lapos hegyhátak hullámos vidékén rhododendron bokrok között haladunk tova a határszéli Gnatong felé.
Ez az állomás messzire terjedő törmelék borította
területen fekszik, fenyvesek sötétlő árnyában, melyből
glecsertavak mélyen csendes víztükre fel-felvillan.
Már az úton Gnatong felé megeredt a hó s a szél
erős rohamokban úgy söpört végig a gyalogcserjék
bokrai között, úgy rázta a komor, sötét fenyők magas
csúcsait, mintha hindu katonáinkat, akiknek legnagyobb része különben is csak először látott téli
vihSrt, vissza akarta volna rettenteni útjuk folytatásától és megakadályozni abban, hogy a tilos ország
rejtélyes fővárosának ccszents földjére lépjenek.
Az ösvényt a hó nemsokára egészen eltakarta s
most a meredekebb helyeken való kapaszkodás nem
csekély vesződséggel és veszéllyel járt, oly síkos volt
az út a reáfagyott hótól.
Megdermedt tagokkal, átfagyva és fáradtan értük
el Gnatongot 1903 december 5.-én, három és félezer
méter magasságban. Egy csésze jó, forró tea azonban
nemsokára visszavarázsolta mindnyájunk jókedvét s
mikor a fabarakkokban a magasan lángoló tüzek köré
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leheveredtünk, az út elmúlt és még jövendő fáradalmai egyidőre feledésbe merültek.
Gnatongban néhány napig pihent az ekszpedició,
hogy gyorsított menetekben átkelhessen a tőlünk még
15 kilométernyire fekvő Dselep-hágón.
Európai hadsereg ilyen magasságban még nem
igen táborozott. Fenségesen szép és festői ez a táj.
Jóllehet a zord téli időben hiányzott az alpesi virágok tarka leple, mégis a legkülönbözőbb színárnyalatok gazdag harmóniáját csodálhattuk itt. E helyről tekintve hatalmasabb, fenségesebb képet nyújt a
Kincsendsunga glecserjeivel még az Everestnek távoli
hegyláncainál is.
Ilyen hegyóriások környezetében képzelhető el
csak e magasba tornyosuló tömegeknek zavaró hatása
a föld nehézségerejére, amely aljban nyilvánul, hogy
a bengáliai öbölben bizonyos fokig emeli a tengerfelszín nívóját úgy, hogy ha Kalkuttába hajózunk,
tulajdonképen gyönge lejtőn haladunk felfelé.
Midőn 1854-ben megmérték a Himalája legmagasabb csúcsát, a nép adta nevét nem ismerve, a megmért csúcsok lajstromában XV-tel jelölték s későbben
a Himalájában eszközölt méréseket vezető generális
tiszteletére «Everest»-riek nevezték el.
HÓDOSON, aki ebben az időben a nepáli udvarnál mint követ állandóan tartózkodott, értesítette a
kir. földrajzi társaságot, hogy az Everest-csúcs Katnianduból, ahol a nepáli bennszülöttek Davadhungának
nevezik, látható, míg ez a csúcs a SCHLAGINTWEIT testvérek állítása szerint a Gaurizankar volna. Ez az
utóbbi elnevezés került reá minden térképre. A tibetiek ezt a csúcsot «Dsomo Kangkar»- vagy «Fehér
gletser-hölgyneb) nevezik. Az 1898 évi megfigyelések,
szerint az Everest Katmanduból nem volna

42

látható, helyteleneknek bizonyultak. WOOD százados
ugyanis kijelenti észlelései és felvételei alapján, hogy
a kalkuttai térképező intézet tisztjei a felmért csúcsok
XX.-át nevezték el Gaurizankarnak, pedig a XX. csúcs
mintegy 125 kilométernyire fekszik a várostól és nem
is tartozik az Everest-csoportba. A XV. csúcs, az
Everest,* azonban igen is látható Katmantluból s ez
utóbb említett hely fölött néhány mértföldnyire fekvő
Kaulia hegyláncról «mint jelentéktelen pont tűnik fel
a főhegyláncolat kontúrvonalának egyik bevágásában.»
* A Mt. Everest a legújabb adatok szerint Ázsiának és az egész
Földkerekségének legmagasabb csúcsa 8882 mt.; utána következnek a
Musztagh vagy Kara korúm hegyláncban a 888 K.t jelzésű csúcs 8616 mt.rel és a Szikkim Kiucsenksanga 8579 mt.-rel.
Szerk.

NEGYEDIK FEJEZET.

Átkelés a Dselep-hágón a Csumbi-völgybe
és a Pari-erőd elfoglalása.
Miután kis haderőnk december 10.-én már némileg kipihente volt az út fáradalmait, a Dselep hágón
át a Csumbi-völgy első, politikailag fontos állomásunk felé vette útját. Híre terjedt, hogy a tibetiek fegyveres ellentállásra készülnek a Csumbi-völgyben, a
Dselepen való átkelést ezért a legnagyobb óvatossággal kellett eszközölnünk, hiszen már a menetelés
maga is a csikorgó hidegben és megritkult levegőben
annyi nehézséggel járt, hogy ember és állat ellenséges támadás nélkül is eleget szenvedett e zeg-zúgos
hegyi ösvényeken, amelyeken csak kapaszkodva jutottunk előre.
Aggodalmaink azonban idővel alaptalanoknak bizonyultak, mert tévútra vezettetve a Kambadsongnál
táborozó kis csapatunktól, melynek feladata volt a
főhadiműveleteket lehetőleg leplezni, abban a hiszemben maradtak a tibetiek, hogy erről az oldalról támad
ma
jd az angol haderő.
A ritka levegő és meredek hegyi ösvényen való
kapaszkodás annyira kifárasztott bennünket, hogy
fiéhány lépésnyi út már fokozott lélegzésre és pár
P'Hanatnyi pihenésre kényszerített. Embereink kivétel
nélkül erős fej- és szemfájdalmakról panaszkodtak s
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a hegyi betegségnek e jellemző tünetei még azokon
is mutatkoztak, akik lóháton tették meg az utat idáig.
Teherhordó állataink sem bírták ki mind e fáradalmakat ; nagy számmal estek áldozatul az erőltetett
menetelésnek a ritkult levegőben.
Most már csak néhány méternyire vagyunk a
hágó legmagasabb pontjától; vad szélroham csap
felénk, mihelyt a tetejére lépünk, amelynek jéghideg
lehelete tűszúrásként hat arcunk bőrére s átjárja a
legvastagabb ruházatot is, mintha csak finom fátyolszövetből készült volna.
A száguldó fergeteg szilaj ereje, mely a lélegzettől is megfosztotta a nyereg magaslatán veszteglőket,
gyors átkelésre bírta embereinket. De ez az egy pillanat, amelyet a Dselep-hágó legmagasabb pontján
töltöttünk, oly tájkép átpillantására adott alkalmat,
amelynek magasztosságát és nagyszerűségét csak nehezen lehet elfelejteni. Egy pillantásra a legvadabb
alkatú csúcsok egész tengerére esik tekintetünk; fölöttük balfelől a Csumolári emelkedik fel bájos lejtésű
csúcsával. Alattunk nagy mélységben fekszik Kargya
kolostora; fehér falai kicsinyke folt alakjában világítanak felénk a sötét völgyszoros mélyéből, amely fölött
a szélvihar korbácsolta felhőfoszlányok száguldanak
tova.*
Jóllehet az erős lejtésű hegyoldalon a leszállást
még a nagy mennyiségű fagyrepesztette kőzettörmelék
is megnehezítette, mégis elég gyorsan haladtunk, jobban mondva csúsztunk lefelé az egyenetlen, fagyott
hóval borított ösvényen. Közben áthaladtunk egy kis
zöldes jégborította hegyi tavon, melyen túl ismét
* Erről az útról olvashatunk a Földrajzi Közlemények XXXV. kötetében (227. old.) is valamint Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásának (1877—80.) eredményei I. kötetében LÓCZY L.-tói leírásokat.
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mintegy 300 méternyire szálltunk alá, míg el nem
értük a sötétlő fenyvesek határát. Kicsiny, félig befagyott folyó mentén a fenyves szélén állapodott meg
széltől védett helyen a kifáradt katonák és az agyoncsigázott kulik csapata. A hamarjában rakott és illatos
fenyőgalyakkal élesztett tűz köré csoportosulva, egy
csésze forró teával igyekeztünk újra életerőt önteni
megdermedt tagjainkba, így vártuk a lovak és öszvérek seregét, amely a podgyásszal végre szintén leért
rögtönzött táborunk elé. Míg a sátrakat felütöttük s
a rengeteg podgyászt kellőképen elhelyeztük, reánk
szakadt az éj, az első, amelyet a «mennyei birodalom*
ege alatt töltöttünk.
Ennek azonban csak másnap reggel ébredtünk tudatára, amikor észrevettük a nagy ünnepélyességgel
lassan közeledő, khínai katonákból és magasabb hivatalnokokból álló menetet. A Csumbi-völgynek tibeti
kormányzója volt ez — kínai mandarinok kíséretében -* aki, miután megérkezésünk hírét vette, eljött,
hogy YOUNGHUSBAND ezredest hadainak visszavonására,
illetőleg az ország elhagyására bírja. Miután az ezredes a követeléseket kereken visszautasította, megértetvén vele, hogy nem hajlandó most még alkudozásokba
sem bocsátkozni, minden hosszas tárgyalásnak ilyen
rövid és határozott visszautasítása után, a küldöttség,
amilyen csendben jött, úgy el is tűnt megint a völgy
mélyében.
A jól megérdemelt pihenés és alvás mindnyájunkat megszabadított a gyötrő fej- és szemfájástól, úgy,
hogy 13.-án reggel újult erővel indultunk útnak, a
Gsumbi-völgybe.
Ámbár az éjjel —5'6° G jelzett a hőmérő, most
( e
? n kellemes, tiszta és száraz volt a levegő s vidám
nan
gulatban szállottunk lejebb a meredek ösvényen,
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amelyet itt-olt befagyott hegyi folyócskák tettek nehezen járhatóvá, sőt néha életveszélyessé. Különösen
poggyásszal erősen megterhelt öszvéreink és lovaink
szenvedtek az ilyen helyeken. Egy elcsúszás, vagy
elbukás rendesen végzetes volt állatra és poggyászra
nézve egyaránt.
Itt a tél uralma alatt a vidék mélyen csöndes ;
semmi nesz, semmi zaj. Élet sehol sem mutatkozik,
csak a tisztásokon látunk itt-ott egy pár havasi galambot, amint a napon sütkérezik.
így elérkeztünk Jatung alá. Ez, mint már jeleztük, a Tibet és Angol-India közötti kereskedelemnek
egyik gócpontjául volt kiszemelve. Amint láttuk a
legkevésbbé alkalmas kereskedelmi utak mentén mély
völgyszorosban oly helyen fekszik, amely csak nehezen közelíthető meg.
A völgy bástyafallal volt elzárva, amelynek kapuját,
azonban nem védte semmiféle torlasz. Amikor YOUNGHUSBAND ezredes belépett a fallal elzárt területre, egy
kínai katona nekiesett az ezredes lovának s ezt kantárszáránál megragadva visszarántotta. A rövid, heves
szóváltásnak véget vetett KYU-BU, a Csumbi-völgy
tibeti helytartójának egy jó családból származó, jól
nevelt, zömök kis emberkének megjelenése, aki megkérte politikai megbizottainkat, hogy két-három hétig
itt vesztegeljenek, míg levelére Lhasszából a Nagy
Lámától válasz érkezik. Hasonló értelemben beszéltek
a vele jött khínai katonatisztek is, akik az ambán
levelét mutatták, amelyben ez jelzi Jatungba való
érkezését. YOÜNGHUSBAND rövid válaszában kifejtette,
hogy teljes lehetetlenség e helyen és másokkal, mint a
tényleges megbízottakkal tárgyalásokba bocsátkoznia.
Erre a Csumbi-völgy tibeti helytartója óvást emelt az
angolok eljárása ellen és távozott. Mialatt csapataink
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bevonultak az alacsony kapun át s elfoglalták a megerősített pozíciót, PARR százados, aki itt a császári
khínai tengerészeli vámhivatal élén állott löncsre hívta
meg YOUNGHUSBAND ezredest és tisztikarát. Az európai
konyha ételei után, amikor néhány fogás khínai csemegét, cápauszonyt, madárfészek-levest, záptojást is
tálaltak, hozzánk csatlakozott két khínai mandarin
és a tibeti helytartó is, akiket szertartásosan bemutattak nekünk. Ezekkel egyetemben azután hozzáláttunk
a csemegék megízleléséhez. A szigorú etikett, azonban - - hála az égnek — nem követelte tőlünk, hogy
a megízlelt ételeket el is fogyasszuk. Az étkezés tartama alatt különösen a tibeti helytartó bal fülét volt
alkalmunk csodálni, illetőleg azt az igaz gyöngyökkel és lecsüngő nagy türkizekkel kirakott, négy
hüvelyknyi nagy arany gyűrűt, amely fülcimpáját
ékesítette.
Három kilométernyire Jatungtól a Csumbi-völgynek egy virágzó helységébe, Rincsengangba érkeztünk. Ez a tündéri völgy jó magasan a tenger színe
felett, egészen alpesi jellegű s nagyon hasonlít FelsőKasmír gyönyörű völgyeihez. Minden oldalról óriási
hegylömegek határolják, amelyeknek szakadozott gerincét itt-ott fehérlő hófoltok és sötét, komor fenyvesek tarkítják. Csörgedező hegyi patakok táplálják
a Mo folyó átlátszóan tiszta, zöld vizét, amely kavicsos medrében halk morajjal siet tovább, öntözgetve
a jobb- és balpartján elterülő dúsnövényzetű réteket,
mezőket és szántóföldeket. Festői rendetlenségben
csoportosulnak a szép, nagy, svájci «Chaleb>-stílusban épült két-három emeletes házak, faragott ereszeikkel és tarka színekben díszelgő erkélyeikkel.
Az egész falu mindössze negyven ilyen csinos épületből áll.
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A lakosság érthető izgalommal nézte a fegyveres
csapatoknak bevonulását. Ott állottak nagy számmal
veres csuhás szerzetesek is a tátott szájjal bámészkodó falusiak között az út szélén, de meglátszott rajtuk, hogy haderőnk nem igen kelt bennök félelmet,
mert nemcsak hogy nem nyújtották ki nyelvüket, ami
Tibetben általában a tiszteletet és szolgálatkészséget
jelenti, hanem egyáltalán nem viselkedtek úgy, mintha
jóindulatunkat akarták volna kiérdemelni. Később,
miután már néhányszor alkalmuk volt megismerkedni
az angol hatalommal, békés tárgyalások alkalmával s a
csatamezőn ez a viselkedésük némileg megváltozott.
Különben egyrészt jó is volt reánk nézve, hogy
a falusiakat nem fogta el az általános félelem, hiszen
élelemre és tüzelőanyagra volt szükségünk, amihez
csak a bennszülöttek útján juthattunk hozzá gyorsan,
ha nem is olcsón. A parasztok közül sokan nagy lármát csapva elrohantak ugyan, hogy feleségeiket és
egyéb drágaságaikat idejekorán biztonságba hozzák,
de legnagyobb részük nyugodtan nézte a dolgok fejlődését; sőt, amikor észrevették, hogy szívesen veszünk élelmiszereket, kis vásárt rögtönözve, nagy
mennyiségű gabonát és takarmányt kínáltak, amit mi
persze pengő rúpiákban megfizettünk.
Hogy ezt a bizalmat, melyet a bennszülöttek velünk
szemben tanúsítottak, továbbra is biztosítsa, tábornokunk a legsúlyosabb büntetés terhe alatt megtiltotta a lakósoknak bárminemű zaklatását és zavarását, vagy a tulajdonukat képező bárminemű dolognak
vagy tárgynak jogtalan lefoglalását. Mert «ha tojás
és tej kell neked)) -- mondja a tibeti paraszt — <me
zavarj tyúkot és tehenet)).
Másnap december 14.-én, miután kémszemléről
visszatérő embereink jelentették, hogy szabad az út,

megindult a sereg Csumbi faluja felé, amely a völgynek is megadta nevét, ám a bennszülöttek «Tomo»-nak,
ccbúza földjének)) hívják, úgy látszik ellentétben Szikkimmel, a «rizsföldjével.»
Utunk gyönyörű vidéken kanyarodik tovább. Sík
földön haladunk, folyó partján, melynek minden kanyarulata az új és szebbnél-szebb tájképek egész sorozatát tárja elénk. Derűs nyíresek váltakoznak borongós sötét fenyvesekkel, melyeknek hófödte komor
sziklafalak, majd enyhe lejtésű hegyhátak szolgálnak
háttérül. Közvetlen mellettünk siet el a Mo folyó
kristálytiszta vize, csobogó hullámaiban halavány rózsaszínű gránit és gneisz kavicsokat gördítve, itt-ott szigeteket alkotva, melyeken a füzesek szélén ribiszkeés vadrózsabokrok burjánzanak, vagy kicsiny, mély
zöldes tavakká kiszélesedve, amelyek a fürge pisztrángok kedvenc rejtekhelyeit képezik.
A varjak, pacsirták és pintyek egész serege, a
gyorsröptű havasi galambok és fácánok nagy száma
pedig fölötte élénkké teszi e gyönyörű képet. Mindebbe belevegyül még a Kargyu-kolostor közelében
levő vízi malmok egyformán halk kelepelése.
Az út szélén szent jelvények láthatók nagy számmal, amelyeknek egy része sírhantokon áll. Közöttük
a (ccsorten)) szilárd kupolával van ellátva és szentek
ereklyéit tartalmazza; a conandongD rövid, tömör,
faragványokkal díszített kőoszlop. Oldallapjain olvasható a Nagy Láma himnusza: Óm! ma-ni pad-mehung ! Minden szó tag más-más színben tündöklik,
más-más színű keretbe van foglalva.
E síremlékek és szent jelvények mellett és körül
pedig ott lobognak magas póznákon az imazászlók,
a
füstfarkú billegény és a búbosbanka kedvenc pihenő helyei.
Waildell: A rejtelmes Lhassza.

*
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Amott épen néhány falusi körüljárja az ilyen síremléket ; ájtatosan forgatva imagépeiket, halk zümmögéssel mormogják a misztikus igéket: «dicsértessék
a lotosz ékessége, ámen b
Az imazászlók szerencsét hozó talizmánok; ((sárkány paripáknak)) is nevezik őket, mert a zászló egyik
oldalán ló van ábrázolva. Az ilyen zászlón az adományozó személy nevén és születési évén kívül, még
különböző varázsigék olvashatók.
A folyó erős kanyarulata és a hegyeknek sarkantyúszerű kiszökellése egyideig elzárta most előlünk
a kilátást. Megkerülve a kiugró szirteket, magunk
előtt látjuk Bijema faluját, a diomokost)), mert kiszélesedő hegyipatak alkotta homokzátonynál fekszik. A házak itt is, mint Jatungban és Csumbiban,
művésziesen festett gerendázattal ékeskednek.
A falun túl körülbelül másfél kilométernyire összeszűkül a völgy s az egymáshoz közeledő meredek,
kopár sziklafalak tömege barátságtalan, rideg képet
kölcsönöz a vidéknek. Azután ismét erdő borítja a
lejtősebb hegyoldalakat, melyből messzire csillog a
szikkimi, radzsa nyaralójának arany kupolája. Ez a
nyaralópalota, nagy négyszögben épült háromemeletes
ház, most lakatlan és omladozó félben van. Kormányunk ugyanis, hogy a tibetiekkel való titkos szövetkezéseknek elejét vegye, megtiltotta a radzsának az e
helyen való tartózkodást. A palota ablakai papírból
valók és khínai motívumokat tüntetnek fel. A falakon
pedig néhány többé-kevésbbé jól megtartott freskómaradvány látható. Igen érdekes és nagybecsű a
palota kis kápolnájában lévő száz vaskos kötetből
álló könyvtár, többnyire tibeti nyelvre lefordított hindu
buddhista iratok.
A palotát néhány tucat ház veszi körül, melyek-
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ben a radsa jobbágyai laknak. A házak őrizete a kapufélfához láncolt óriási tibeti ebekre van bízva, amelyekről MARCO PÓLÓ azt írja, hogy ccelérik a szamár nagyságát és vadállatok vadászatára igen alkalmasak*.
Miután tábornokunk véleménye szerint Csumbi
nem volt alkalmas főhadiszállásnak, csak egy napi
pihenőt tartottunk itt, hogy másnap egy mértföldnyire Csumbitól, a völgy felső részében lévő, könynyebben megvédhető helyen üssük fel táborunkat.
Ujcsumbi — ezt a nevet adtuk volt táborunknak 2825 méter magasan fekszik a tenger színe felett, a
Kjangbu-völgy torkolatánál.
Ujcsumbi alatt fekszik sűrű füzesek és fenyvesek
árnyékában Euszaka, egy csinos falu, mellyel szemben a Tangkar - hágó tövében Bakcsam kolostora
látható.
Ujcsumbitól 45 kilométernyire emelkedik Pari dacos erődje,MACDONALD tábornok hadműveleteinek tulajdonképeni célja. Egy, 800 katonából és egy üteg
Maxim-ágyúból álló különítmény már napok óta
készenlétben van, hogy e fölötte fontos helynek elfoglalására induljon, mihelyt az Indiából most a nőttönnövő távolság miatt csak lassan érkező élelmiszerek
s egyéb hadikészletek a hiányokat kipótolják.
A seregben alkalmazott kulik ugyanis, kiknek legnagyobb része lepcsákból és botijákból állott, mihelyt
meghallották, hogy haderőnk a Pari hirhedt erődje
ellen indul, mind egy szálig megszöktek úgy, hogy
most a szükséges munkaerők hiánya folytán a hadiés élelmiszerek szállításában kellemetlen késedelmek
és zavarok állottak elő.
Szinte hihetetlen, hogy a tibetiek puszta nevétől
is már mennyire rettegnek ezek a botiják és lepcsák;
ám legnagyobb részük járt már Dardsilingben is, Kai-
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kuttában is, ahol elég alkalmuk lehetett megismerni
az angolok fölényes hatalmát.
Katonai különítményünk december 18.-án indult
Pari ellen, követve a Mo folyását, melynek völgyét
eddig még európai szem nem látta. A vidék igen
festői, de a talaj meredek esése miatt művelésre kevésbbé alkalmas; erre csak az alluviális üledékekkel
takart keskeny sávok volnának felhasználhatók.
Már vagy három mérföldnyire haladhattunk főhadiszállásunk elhagyása óta, midőn egy 300 méter magas,
teljesen merőleges falu szirtfokán megpillantottuk a
Gab-dsong-ot, a cdceselyűk erődjét)). E szirtnek kiugrása annyira megszűkítette a folyó völgyét, hogy az
így keletkező keskeny völgyszorost a khínaiak könnyű
szerrel elzárhatták egyszerű kőfallal, amelynek védelmében egy maroknyi csapat egész ezredeket lett volna
képes feltartóztatni.
Szerencsénkre sem az erődben, sem a védőbástyán
egy lélek sem tartózkodott, úgy, hogy minden nehézség nélkül tovább haladhattunk.
Az út most jó darabig igen meredek hegyoldal
mentén vezetett egész Galingka-ig. Itt a falu elöljárója
elénk jött s tisztelete jeléül a tábornok előtt megállva,
levette kalapját és mély alázattal kinyújtva nyelvét,
egy fátyolszalagot adott át neki.
Ez a fátyolszalag, melyet katang-nak neveznek,
körülbelül egy méter hosszú. Minden tibeti, még a
legszegényebb is, ilyent visz magával és hoz ajándék
gyanánt, ha magasabb rangú férfihoz megy látogatóba, vagy valami kéréssel fordul hozzá.
Galingka-val szemben, a völgy túlsó oldalán öt kolostor fekszik. Valamennyi, akárcsak a sasfészkek nehezen hozzáférhető, meredek sziklák tetején épült, 300—
1200 méter magasságban a folyóvölgy színe fölött.
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A völgyben itt évszázadokkal azelőtt hegycsuszamlás következtében zárógát keletkezett, amelynek
maradványain át még most is kaszkádokban szökik
alá a folyó vize. Ez, mielőtt még lefolyásra talált
volna, felduzzadva tóvá szélesedett ki, amely idővel
iszappal betelt és billiárdasztal símaságú zöld mezővé
vált. Lingmo körül közel 5 km hosszú és háromnegyed km szélességű ilyen síkság terül el.
A következő napokon megint igen rossz úton
haladtunk tovább. A sziklás területen éles kőzettörmelék miatt katonáink és állataink csak nagyon lassan és vérző lábbal juthattak előre. Minél tovább
haladtunk, árinál vadabb, kietlenebb részeit tárta fel
előttünk a völgy. Magas, meredek, majd átbukó sziklafalak, óriási gránittömbök, nemcsak nehézzé, de veszélyessé is tették helyenkint a menetelést. A mindjobban összeszűkülő völgy komorságát a 300—400
méter magas gránitfalak sötét színezete még jobban
fokozta. A növényzet mindinkább gyérült, a fák lassankint teljesen elmaradoztak, míg 4300 méter magasságban csak rhododendron és törpe fenyő meresztette ég felé a vad és hideg szél szaggatta gályáit.
A csípős hideg mindig érezhetőbb lett s tetőpontját
érte el, mikor a szurdokból kiléptünk a do-tak fennsíkjára, a ccsziklás kövek»-nek messzeterjedő, fagyos
sivár területére. Itt egy megfagyott vízesés 25—30 m.
magas jégoszlopaival szemben töltöttük az éjjelt —24° G
mellett. Ezt az éjszakát, melyet tüzelőfa hiányában,
melegítő parázs nélkül kellett fagyos sátraink alatt
átvirrasztanunk, egykönnyen nem fogjuk elfelejteni.
Másnap rossz úton, igen lassan, sok nehézséggel
küzdve haladtunk tovább. Már délután négy órára
járt az idő és sátraink s podgyászunk még mindig
lent késett a szurdokban. Eközben a nap is leáldo-
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zott; meleget árasztó sugarai mind gyöngébb és gyöngébb fénysávval aranyozták be a hegyek hótakarta
gerinceit és sötét éjszaka borult már a messze fagyos
tájra, mikor sátrainkban meghúzódva, kevés, sebtében melegített étellel igyekeztünk elviselhetőbbé tenni
a dermesztő hideget.
Napnyugtával rohamra kelt, majd orkánná fejlődött
a szél, végig sivítva a kopár síkon vad eréllyel. Nem
volt bunda és nemez-csizma az egész táborban, ám elyen át nem hatolt volna dermesztő lehelete.
Közöttünk legtöbbet szenvedtek szegény hindu
katonáink. Sátraikban csoportokba verődve összebújtak, köhécselve és tüsszentve ; szemlátomást nagyon
megviselte
őket az arktikus hideg.
—
—
Csodálom, hogy nem esett áldozatul egyikök sem
a téli idő mérgének, amelyet egyáltalán nem szoktak
meg. Sőt; még az egyes testrészek annyira kellemetlen megfagyása sem fordult elő és melegebb napokat látott hinduink, mikor végre a nap feltűnt ismét
a hegyek mögül, kékre-zöldre fagyva bár, de ép egészséggel kibújtak sátraik alól, hogy a napon mozgassák merev tagjaikat. Igen komikus képet nyújtott ez a
fel- alá tipegő sereg bozontos bunda, melyekből csak
a jégcsapokkal díszített bajusz és szakáll látszott ki.
Ujabb három mértföldnyi menet után végre elértük a Pari-fennsíkot. Csapataink széles homlokzatban
állottak fel, még pedig úgy, hogy a két szárny szélső
oldalán lovasított gyalogságunk foglalt állást. Ilyen
csatarendben felállítva csekély haderőnk igen impozáns és hatásos képet nyújtott és majdnem az egész
síkság szélességét elfoglalta.
A síkságnak, melyen most haladunk, nagy része
tőzegből és lápból áll, amelyeket a lakosság, jóllehet tüzelőfa hiányában szűkölködik, nem aknáz ki

és parlagon heverteti ezt a természet adta fontos kincset. A távolból most már egyre élesebben emelkedett ki a hírhedt Pari-erőd alakjának jellemző körvonala. Tőle jobbra fekszik az a hágó, amelyen át egy
századdal azelőtt BOGLE, TURNER és MANNING jutottak
Tibet földjére.
Amint Parihoz közelebb értünk, észrevettük, hogy
az összegyűlt nép között nagy a sürgés-forgás. Ide-

Puri erődje.

oda futkostak vagy meg-megállva bámulták a széles
harcvonalban közeledő sereget. Az izgatott tömegből
végre néhány ember — egy küldöttség —vált ki, amely,
miután az erőd elé érkeztünk annak az óhajának
adott kifejezést, hogy a tábornok ne lépje át az erőd
küszöbét, s ne vonuljon be seregével a városba.
MACDONALD tábornok azonban stratégiai szempontokból igen fontosnak tartotta Pari erődjét, amit a
küldöttséghez intézett válaszában ki is emelt s mi-
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után kémszemlére küldött embereink jelentették, hogy
az erődöt nem tartják megszállva, parancsot adott,
hogy az angol zászlót tűzzék ki a vár fokára.
A tibetiek látván, hogy a dolog korántsem tréfa,
csakhamar visszavonultak, hogy aztán mindennemű
élelmiszerrel megrakva ismét megjelenjenek táborunkban, ahol nemcsak vásárra kész vevőket, de fizetőket is találtak.
Másnap, december 21.-én, a depön, CSAO, khinai
ezredes, a két dsong-pön társaságában meglátogatta a
tábornokunkat, aki kifejtette előtte, hogy ő az angol
politikai küldöttség útját egyengeti, s míg ellenséges
érzülettel nem viseltetnek a hadsereg irányában,
semmi bántódásuk nem lesz s nyugodtan megmaradhatnak hivatalaikban.
Ezzel a vérnélküli győzelmével MACDONALD tábornok igen nagy feladatot oldott meg gyorsan és sikeresen. Azáltal, hogy a legnagyobb titoktartás mellett gyors menetekben Pari elé vezette seregét, először megtévesztette a Kamba-dzsongnál várakozó tibeti
haderőt, másodszor pedig Pari megszállásával megakadályozta egy nagyobb tibeti seregnek e helyen
való összegyűjtését. Ha a tibetiek az erődöt idejekorán harcképes állapotba hozzák, ellátják a szükséges hadiszerrel, katonasággal és a szorosokat is megszállják, csak óriási emberáldozatok árán juthattunk
volna célhoz.
Pari erődje Európának valami középkori lovagvárához hasonlít. Kis dombon áll, a Tibet földjére
vezető utakkal szemben, azoknak őreként, nagy síkság közepén, amelyen a várnak 21 méternyi legmagasabb pontjáról minden irányban messze ellátni.
Bástyákkal és lövőrésekkel ellátott falai meredek
lejtésükkel nagyban az egyptomiak építkezésére em-
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lékeztetnek. Az egész vár elég impozáns képet nyújt
kívülről. Belseje azonban egy teljesen elhanyagolt
épület benyomását tette ránk. A nagy vastagságú
falakon átvezető kapuban s az udvaron mindennemű
ócska vas hever szerte-széjjel a legnagyobb rendetlenségben. Látni itt rozsdás páncélingeket, kardokat, lándzsákat, hasznavehetetlen puskákat összevisszadobálva, régi szerszámok töredékeivel vas sisakokkal és kanócospuskák alkatrészeivel együtt egy
halomban. Még szomorúbb állapotban vannak az
erőd belső helységei. Mindenütt piszok és bűz.
Sötét és keskeny folyosók, rozoga, életveszélyes
falétrák vezetnek az emeletre s a pinceszerű földalatti helységekbe. Valóságos útvesztőkön keresztül
jut el az ember a kimondhatatlan szagú éléskamrákhoz és konyhákhoz. Az utóbbiak ajtaja előtt fekszik
szép egyetértésben egy garmada őrlésre szánt búzával egy-egy rakás szárított jakganéj, amely különben
•nemcsak itt. hanem a lakószobákban is tüzelőül szolgál (argói).
A középső emeleteken vannak a katonák lakosztályai, az éléstárak, hadiszertárak és a lőporos kamrák. Az utóbbiakat mindjárt megérkezésünk után kiürítettük. Katonáink az összes lőporkészletet a folyóba
szórták.
Ugyancsak a középső emeleteken van a kápolna
is, melynek talán legnagyobb kincse az a száz kötet
buddhista szent könyv (tibeti nyelven), melyről még a
British-múzeumnak sincs másolata. A felső emeleten
v
an a citadella és a kormányzó, a két dsong-pön, s
az őrség tisztjeinek lakosztálya.
Mint az egész várnak legjobb szobáit, ezeket foglalták le a mi tisztjeink is. Az én szobám, amelyet durv
án festett freskók díszítettek, talán valamennyi kő-
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zött még a legjobb karban volt. Mindamellett itt is
üvegtáblás ablakok és kályhák hiányában borzasztó
volt a hideg. Fűtésre ugyanis nem voltak berendezve
ezek a szobák. Ha tüzet raktunk, a mennyezeten
illetőleg a háztetőn lévő nyílást kéménynek használva,
a szoba annyira megtelt maró füsttel, hogy menten
felhagytunk a jakszolgáltatta tüzelő anyag égetésével.
Tentánk befagyott, .vagy írásközben ráfagyott a
tollra. A főttojások pedig oly keményre fagytak, hogy
rágás közben mint az üveg, úgy repedték szét apró
szilánkokra. Sőt még az olajat is, amelyet kis lámpásom számára magammal hoztam, fel kellett olvasztanom, mielőtt hasznát vehettem volna. Emellett borzasztó szélviharok állandó remegésben tartják ezt az
összeeső félben levő építményt, amin különben nem
kell csodálkoznunk, miután olyan orkánszerű viharok tombolnak itt már napok óta, amelyek bármely
tengernek is becsületére válnának.
Az a szoba, amelyben tisztikarunk étkezett, sem,
volt nagyon bizalmat gerjesztő. Húsz méter magasságban lebegő sülyesztőként ugyanis ] nagyon gyönge és
többszörösen megrepedezett falpárkányon nyugodott
úgy, hogy erősebb szélrohamoknál, minden pillanatban attól kellett tartanunk, hogy velünk a mélységbe szakad. Valóban csoda, hogy az itt uralkodó
borzasztó szelek még el nem söpörték ezt az ócska,
állandóan remegő fészket. Viszont, hogy ilyen gyönge
lábon álló épület annyi ideig nélkülözheti az alapos
javítást, csak igazolja a lakosság amaz állítását, hogy
e vidéken szinte ismeretlen a földrengés.
Mielőtt elfoglaltuk volna szobáinkat, igyekeztünk
azokat az ott évek hosszú során át felhalmozódott,
szennytől megtisztítani. De sok napi munkába került,
míg a halálmegvetéssel tisztogató szolgák egész sere-
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gének sikerült a szobákat annyira rendbe hozni, hogy
európai ember betehette a lábát.
Az erőd építésének évét nem tudtam : pontosan
megállapítani, de bizonyos, hogy a nepáli betörések
után, 1792-ben újra felépítették és jóval megnagyobbították. Először a ((győzelmes fehér erőd» nevét viselte, később «a fenséges hegyek erődjéének hívták,
ami egyenlő értelmű térképeink Pagri vagy Pari elnevezésével.
Pari városa körülbelül kétszáz piszkos ablaknélküli viskóból áll, amelyeknek alacsony teteje 'tőzegtéglákkal van fedve. A lakosság száma nem haladja
meg a kétezret. A viskók, melyek minden rendszer
nélkül csoportosulnak az erőd körül, ép úgy, mint
az utóbbi, oly undorító bűzt terjesztenek, s oly piszkosak, hogy e tekintetben párjukat ritkítják a föld
kerekségén.
Fagytól remegő lakói évszázadok óta minden
hulladékot és szemetet az ajtók előtt halmoztak fel,
úgy, hogy ott, valamint az utca legnagyobb részén
a talaj annyira emelkedett, hogy a viskók valóságos
pincékké változtak át s az utcáról lépcsőkön juthatunk csak le a romlott levegővel telt «szobákba».
Valóban, ez a város minden túlzás nélkül egy nagy
szemétdombhoz hasonlítható, amelyen az ember lépten-nyomon belebotlik a rothadás szolgáltatta légfertöző bűzök forrásaiba.
Megérkezésünkkor a lakosság nagyobb része
asszonyokból állott, valószínűleg a Kamba-dzsongnál
táborozó katonák feleségei. Torz külsejük inkább boszorkányokra, mint emberi lényekre emlékeztetett.
Ruházatuk rongyokból és egy a felismerhetetlenségig
mocskos báránybőr-bundából állott. Csúf lapos arcuk,
en a hideg és fagy nyoma meglátszott a rára-
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kódolt több éves koromtól és tüsttől visszataszító
külsőt nyert. Azonban férfiak és asszonyok egyaránt
nagyon kedvelik az ékszert. Különösen a férjes asszonyok viselnek egy, nagyjában a norvég asszonyok
fejdíszéhez hasonló ékszert, amely türkizzel, és veres
korállokkal gazdagon ki van rakva.
Pari lakói leginkább közvetítő kereskedelmet folytatnak. Gyapotot, sót, boraxot, aranyat stb. szállítanak át a tulajdonképeni Tibetből Pariba, s itt kicserélve árúikat az Indiából jövőkkel; ezeket visszaszállítják Tibetbe.
Gabonanemű egyáltalán nem terein ezen a kietlen,
fagyos helyen, kivéve az árpát, de ez is csak üres
kalászokat hajt úgy, hogy legfeljebb takarmánynak
használható.
A vidék terméketlensége oly nagy és oly állandó,
hogy közmondásossá vált. Gyakran hangoztatták a
lakók beszélgetés közben, hogy Pariban csak akkor
terem majd rizs, ha idegenek járnak Lhasszában,
azaz sohasem. Jak nélkül azért talán meg sem élhetne
itt az ember. Amellett, hogy semmi gondozásra nem
szorul ez az állat, hiszen maga kénytelen megkeresni
gyarló táplálékát kint a sivár fensíkon, ellátja gazdáját tejjel, hússal, ruházattal és ami igen fontos,
tüzelő anyaggal. Az utóbbi valóságos kincs a pariiak
szemében; roppant nagy az értéke, ép úgy, mint
Indiának fában szegény vidékein, ahol a falusi nép
naiv hálával «a telién adományának" (go-bar) nevezi
az e fajta tüzelő anyagot.
Hogy mily nagy értéke van a jakganéjnak, kitűnik a következőkből.
Pari előtti táborozásunk idején megtörtént, hogy
a távíró drótokat elvágták. Büntetésül és kárpólásúl
tizenöt tonna jakganéj beszolgáltatásra Ítélte tábor-

1>AR[ LAKÓI AZ ERŐD KAPUJA ELŐTT.
Látható az asszonyok jellemző fejdísze.
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nokunk a várost. Pari elöljárósága azonban szívesen
megfizette a követelt trágya felének az árát indiai
rúpiákban (170 korona), hogy csak ettől a megbecsülhetetlen anyagtól ne kelljen megválnia.
A trágyát nem annyira fűtés, mint inkább étel
melegítés céljából gyűjtik és szárítják s bundáiktól
és a nagymennyiségben fogyasztott húsételtől várnak
meleget.
Pari erődje nemcsak mint határőrző, hanem mint
vámszedő állomás is játszik szerepet. Ez utóbbi minőségben meglehetős jövedelemre tesz szert, amenynyiben úgy a ki- mint a beviteli árucikkek után 10
százalékos vámot szed.
Katonáink, míg Pari előtt tartózkodtunk kénytelenek voltak kint táborozni a szabad ég alatt, pedig
a homokfergetegek, amelyekről Pari különben is híres, elemi erővel dühöngtek. E mellett a hőmérséklet állandóan átlag 21° G volt a fagypont alatt. Ez a
dermesztő száraz hideg annyira összezsugorította arcunkon és kezünk fején a bőrt, hogy az felhasadozott és minden mozdulatnál kínos fájdalmat okozott.
Pari mindössze már csak tizenkét napi járásnyira
van Lhasszától. Tibeti gyorsfutárok rendes körülmények között már két és fél nap alatt meg teszik ezt
az utat.
Az erőd és környéke politikai tekintetben Tibethez
tartozik ugyan, de nem fekszik tibeti földön, hanem a
centrális Himalája déli, tehát indiai oldalán. Nekünk
Pedig utasításaink értelmében egy a tulajdonképeni
Tibet határain belül fekvő helyet, nevezetesen Gyangcé
városát kellett késedelem nélkül megszállanunk.
Hogy oda a lehető legrövidebb úton eljussunk
^ACDONALD tábornok Tuná-t tűzte ki legközelebbi célul.
** a falú a nagy tibeti platón fekszik, körülbelül
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tizennyolc kilométernyire Paritól. Élelmiszereink azonban fogytán voltak már, az új szállítmányokat pedig
gyorsabban, tehát rövidebb úton kellett Pariba rendelni. Ezek a körülmények rábírták tábornokunkat
arra, hogy katonai különítményét, kétszáz gurka
gyalogosnak és az élelmi szerek legnagyobb részének
hátrahagyásával, gyors menetben visszavezesse a
Csumbi völgybe, illetőleg Ujcsumbiba, hogy a hiányok pótlásáról személyesen gondoskodjék s azok
továbbítására megadja a szükséges utasításokat.
Minden nehéz poggyásztól menten, gyorsan haladtunk az úton Csumbi felé; érintettük Dothá-t,
Gaulang-ot, ahol már az erdők kellemes sűrűsége
váltotta fel a fensíkok sivár kopárságát. Lobogó tábori
tüzek mellett töltött néhány órányi pihenés után másnap ismét viszontláttuk Csumbit.
Itt nagy erélylyel folyt a szükséges élelmi szerek
továbbítása, az időközben tetemesen javított hegyi
utakon úgy, hogy nemsokára ismét úton volt egész
haderőnk.
Mikor Gsorten-karpo, a «fehér erőd» elé érkeztünk, GSAO ezredes, a Csumbi völgyben állomásozó
khinai csapatoknak parancsnoka, reggeli falatozóra
hívta meg a tábornokot és vezérkarát. CSAO, cdangling», vagyis ezredesi rangban van és korall gombot
visel sapkáján, mint rangban legmagasabb második
mandarin.
Az öreg, előzékeny úr, igen sokat és igen sokféléről beszélt. Többek között megemlítette, hogy épen a
minap hozott neki egy Ihasszai gyorsfutár újabb híreket DORJIEFF üzérkedéseiről ; hír szerint ugyanis a
tibetiek támaszkodva DoruiEFF-re s a kilátásba helyezett orosz segítségre, nyíltan ellene szegülnek a khinaiaknak.
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Azt is elmondta a beszédes ezredes, hogy most
elveszti állását mert nem volt képes Csumbi elfoglalását megakadályozni. Hasonló okból a Ihasszai
államtitkárok, a sapé-k is elvesztették hivatalukkal
együtt szabadságukat is. A felbőszült Dalai Láma
ugyanis egytől-egyig börtönbe dobatta őket. Közöttük a legidősebb, SATA sápé az én barátom, száműzetésbe ment, HOHKANG sápé pedig öngyilkos lett; a
Kiji folyóba ölte magát, mikor a Dalai Láma tanácsának ítéletét megtudta.
Do-tak fagyos mezein át nemsokára megint Pari
elé értünk, ahol újból dermesztő hideg és a homokfergetegek kíméletlen dühe fogadott bennünket. Pari
előtt nagy jak-csordák állottak, jól megrakva a legkülönbözőbb podgyásznemekkel. A bozontos jak-csoportok némileg a skótfelvidék szarvasmarháira emlékeztetnek, csakhogy hosszú szőrözetük majdnem a földet
söpri. A jak színe rendesen koromfekete, csak farka
és homlokának közepe fehér színű. Jóllehet alaktalan
nehézkes külsejűnek látszik ez az állat, mégis nagy
ügyességgel s a legnagyobb könnyedséggel viszi át
nehéz terhét a befagyott folyók síkos jegén, vagy a
hótakarta hágók meredek útjain. A hajcsárokúi fogadott tibetiek, vad alakok, lopva hátratekintgettek az
őket követő csapatokra, miközben nagy buzgósággal
forgatták imahengereiket és olvasóikat, hogy ezáltal
jóvátegyék azt a vétküket, amelyet elkövettek, midőn
Ihasszai pap-istenük parancsának ellenére szolgálatunkba szegődtek.
Pariba érkezésünk előtt néhány nappal több, magasabb rangú hivatalnok jött ide Lhasszából. Köztük
v
°lt a Ihasszai generálisok egyike, a LEDING depön;
o egy magas rangú katonatiszt, a Tasi Láma főászmestere és három szerzetes az uralkodó sárga-
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süvegesek három legnagyobb kolostorának (Depung,
Szera és Galdan) képviseletében.
Ezek a hivatalnokok bejárták a várost, s mindenféle büntetéssel fenyegetőzve, megtiltották az élelmiszereknek és takarmánynak árusítását. Tábornokunk
erre O'CONNOR kapitánnyal magához hivatta őket.
Midőn O'CoNNOR felkereste az ágenseket a lakásukon,
hogy átadja tábornoka üzenetét, valamennyien föl-

Legelö Jaköltrök a Csumolári lejtőin.

keltek és viszonozták a köszöntést, csak a szerzetesek nem moccantak, hanem mint fabábuk, így ültek
a földön, vésztjósló pillantásokkal fogadva a belépőt.
Nyilvánvaló alacsony származású és műveletlen emberek lehettek.
Válaszában a Ihásszal depön, vagy generális kijelentette, hogy semmi hajlandóságot nem érez MACDONALD
tábornok meglátogatására, főleg pedig nem hajlandó az
élelmi szerek és a takarmány elárusítása ügyében tár-

gyalni. 0 és a lámák a határkérdés tisztázása ügyében jöttek, ez az ügy pedig csak Jatungban intézhető el, nem itt.
Mivel a Ihasszaiak másnap még mindig megakadályozták a vásárt, MACDONALD ultimátumot küldött
nekik, azaz felszólította őket, hogy látogassák meg
őt táborában és ez alkalommal írásbeli nyilatkozatot
hozzanak magukkal, melyben kijelentik, hogy a Pari
lakói és a mi hadseregünk között folyó vásárlások elé
a jövőben semminemű akadályt nem fognak gördíteni.
Ha pedig erre három napon belül nem hajlandók,
kénytelen lesz őket karhatalommal Pariból eltávolíttatni.
Erre meghökkent a Ihasszai hivatalnokcsapat és
beszüntette üzelmeit. Időközben Li tábornok látogatott meg minket és kijelentté MACDONALD előtt,
hogy ő GSAO ezredes hivatalából való felmentése ügyében járatos. Miután ugyanis ez nem volt képes az
angol seregei a Csumbi-völgytől távoltartani, állásáról le kellett mondania.
Január hetedikén végre elhagytuk Parit és Tunának vettük utunkat. Huszonnyolc és fél kilométernyi
útnak első negyede után Csugija-ba a «gyöngyös fehér
víz» falujába érkeztünk, melyet a befagyott tavak,
tócsák és mocsarak egész raja vesz körül; mögötte
emelkednek a Tang hágó napfényben ragyogó magaslatai.
Hadseregünk itt négyes csapatok homlokzatával
marsolt, ami a kétezernyi teherhordó állat csordájával igen impozáns képet nyújtott. Úgy festett az
e
8'esz, mintha seregünk kitöltené az egész síkságot.
Útközben találkoztunk egy igen feltűnő külsejű
al. Hosszú, vállig érő haját és ősz szakáiiát a
^ összekuszálla ; alattomos szeme a sűrű szemöldök
Wat

Ulell : A rejtelmes Lhassza.
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alól fel-fel villan t, amint megállva figyelte katonáink
menetét.
Lovon ült, kezében szinehagyott sárga napernyőt
tartva ; mellette pedig futott egyetlen szolgája.
Ez a láma, JÜN-DEN-NORBU volt a neve s a sikszo-pa, vagy ((templomok és oltárok újra alkotója»
címét viselte és azt tartotta önmagáról, hogy ő KARA
remetének inkarnációja. Mint ilyen nagyon jó barátságban volt a Dalai Lámával, akivel igen gyakran
találkozott. Késznek is nyilatkozott a határkérdés
ügyében a Dalai-nál közbenjárni, amire YOUNGHUSBAND ezredes külön megkérte, miután megmagyarázta
neki a tények valódi állását.
Végül nagy izgatottsággal tudakozódott küldöttségünk titkára után, akinek, miután bemutattam, nagy
titokzatossággal suttogva elmondta, hogy Lhasszában háborút akarnak mindenáron és lesz is harc és
háború ! Különben a Tuna mögött már mintegy 2500
jól felfegyverzett tibeti katona várja az angol haderő
támadását.
Útközben meglátogattam a Csumolári oldalán fekvő
Gsaszta kolostort, ahol százhúsz évvel ezelőtt WARREN
HASTINGS küldöttségének vezetője, TURNER is megfordult. A kolostor szerzetesei szánalomra méltó műveletlenség és tudatlanság prototípusai, jóllehet a «reformálb azaz sárga-süveges szekta tagjainak vallják
magukat. Templomukban, amely igen nagy népszerűségnek örvend, LOPÖN RIMPÓCSE (Lotosz szülöttje) az
istenített jövendőmondó szerzetes tarkára festett képmása foglalja el a leginkább szembeötlő helyet.
Erről a szerzetesről sikerült kimutatnom, hogy ő
a lamaizmus eredeti formájának megalapítója, melynek tanai lényegében inkább valamint rontott ördögkultusz, mint buddhizmus.
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Hosszas és fáradságos menetelés után megint táborozunk, pihenünk. A hideg még mindig oly erős, hogy
hőmérőnk éjjelenkint —3l°í C-t mutat, A szél ereje
sem hagyott alább és megnehezítette még másnap reg-

LOPÖN RIMPÓCSE, a lámaizmus alapítója, két Ifleségévcl.

gél is a feljárást a hágó magaslataira vezető nyolc kilométernyi úton. Lassan kapaszkodunk csak felfelé, de
mégis közeledünk célunkhoz. A csapatok meg-megállnak, embereink lihegnek és erőlködve lélegzenek ;
a levegő ritkul, minél magasabbra jutunk, minek köv
etkeztében a már kevésbbé meredek lejtőkön is nehe-
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zebben esik a járás. Most, ilyen agyoncsigázott állapotban, az ellenségnek egyetlen elszánt támadása végzetes
lehetett volna reánk nézve. Egyik hosszabb pihenés alkalmával katonáink kellemetlenül meglepődnek, midőn
észreveszik, hogy a rangun-olaj, mely a puskák és a
Maxim-ágyúk kenésére szolgált, oly erősen reáfagyott
a fegyverekre, hogy csak felmelegítéseik után lehetett
volna hasznukat venni. Szerencsénkre ellenség nem
mutatkozik sehol; mindenütt néma, halálos csend
honol a Tang-la, a «kopár hágó» végtelen sziklafalain.
Már a Mont-Blanc magasságában járunk. Itt az
út kevésbbé meredek, a görnyedő háttal járó alakok
felegyenesednek, körültekintenek. Felértünk a hágó
legmagasabb pontjára (4565 m); jobb kezünk felől
emelkedik a szent Csumolárinak még 2450 méterrel
magasabb csúcsa. Benszülött hajcsáraink megállnak a
hágónak ezen pontján látható kőrakásoknál s hajadon
fővel alázatos tisztelettel meghajolva, sziklatöredéket
tesznek a kőrakásokra, miközben elhangzik ajkukról
a Csumolárihoz, az ((istenasszony hegyéhez)) intézett
szózatuk: «ki! k i ! szó ! szó ! la gyal ló ! dud pam-bo!
«0h vedd, vedd szívesen ezt az isteneknek szánt áldozatunkat, ők legyőzték a szenvedéseket, az ördögöket!»
Hálát adunk mi is az egek urának, hogy véget
értek az embert, állatot egyaránt kínzó szenvedések.
Alföldi származású hindu társaink derekasan megálltak helyüket; hó és jég nem riasztotta vissza őket ;
sivatagon és hegyóriások kőtengerein át felnyomultak a Himalája végső bástyafalára. Mögöttünk fekszik már komor egetverő hegytömege, előttünk a
nagy tibeti fensík, amely messze-messze terjed ki
észak felé. Fölöttünk pedig a mérges szélrohamokkal viaskodva lobog a brit zászló.

l

A hinduk Himalája, a dió országának)) nevével a
hegyláncoknak azt az övét illetik, amely a Gangesz
síkságát, Tibet felől határolja. E láncolatnak egyik
végén sem adhatók meg könnyen a határok, mert nyugaton Afganisztán hegyeivel, keleten pedig, Khináéival függenek össze szorosan.
Geográfusaink ((Himalájám) a hegyláncolatoknak
azt a részét értik, amely egyrészt az Indusz hágóig
terjed északnyugaton, ott ahol a Karakómra hegység
a Hindukus felé hajlik, másrészt a Felső Bramaputra
vagy a Dihong nevű folyónak szurdokáig ér, ahol
Tibet leghosszabb folyója nagy kanyarodással átszeli a
hegyeket.
A tulajdonképeni Himalája szerintük a legmagasabb csúcsok vonulatára és azon dombsorok összegére terjesztendő ki, amelyeken át idáig jutottunk, s
melyek főleg kristályos palákból, gránitból és gnájszból állanak. Ezekkel szemben, az indiai síkság határában fekvő párhuzamos láncolatokat «alsó Himalájának)), Szivaliknak nevezik. Ez utóbbinak felépítésében a Himalájának jégkorszakából származó üledékei is résztvesznek. A Szivalik-hegyek a Himalája
főtengelyének emelkedése folytán szintén gyúródott
alacsonyabb vidékké váltak. A Szivalik-hegyek belső,
gyúródott részeiben a rétegek homokkőből és konglomerátból állanak, amelyben a masztodon és más pliocénkorú fosszilis nagy emlősök csontmaradványaira
akadtak.
Ez utóbbiak azt bizonyítják, hogy a Himalája
hegysége igen későn emelkedett csak jelenlegi magasságára, hogy talán még mindig emelkedőben van,
y
agy csak nemrég szűnt meg emelkedni.
A Himalájának Tibet felé eső oldalán a fővonulatokban két egymással párhuzamosan haladó láncolat
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különböztethető meg, mely TRELAWNY SANDERS szerint
nagy hasonlatosságot mutat az Andok láncaival.
Mind a két hegyrendszer ugyanis három párhuzamosan futó láncolatból áll s mindkettőnél a nagy
folyók a középső hegyláncon erednek és áttörik a
két külsőt.
*
«Ez tehát a nagy tibeti fensík! De miért van rajta
akkor annyi domb?» Ilyen és hasonló kérdések hangoztak el most körülöttem, s magam is, midőn több
évvel ezelőtt először láttam e pusztaságot, ezt a kérdést forgattam agyamban. Általában ugyanis az a
nézet terjedt el, hogy a tibeti fenföld olyan sima,
mint egy -billiárd-asztal.
Ügy hiszem, ez az általánosan elterjedt tévedés
a közkézen forgó útleírásoknak köszönhető, melyekben Észak-Tibetnek nagy, zordon platójáról mint
végtelen síkságról van szó. Tibet maga nem sík,
hanem ellenkezőleg hepe-hupás dombos vidék, amelyet annyira keresztül-kasul szeldelnek a dombsorok,
hogy inkább a hegyes vidéknek benyomását teszi.
Milyen nagy az ellentét a között a vidék között,
amelyet csak nemrég hagytunk el, s amely előtt most
állunk! Azok a komor magas csúcsok éles körvonalaikkal, a mélyen bevágódott szurdokok és keskeny
kietlen szorosok összeszaggatott hegyoldalaikkal, amelyek a déli Himaláját annyira jellemzik, mind eltűntek.
Az a tájék, amelyet most a Tang-hágóról átpillanthatunk, szeliden lejtős, hullámszerű dombokban
bővelkedik, amelyeken fa nem nő, bokor nem tenyészik. A sík fenekű völgyek, itt-ott egyesülve, majd
ismét különválva, mérföldekre húzódnak a dombsorok között.

•

Az egész, messze terjedő vidéken egyetlen házat,
emberi lakást vagy élőlényt nem pillantottunk meg.
Vezetőnk azonban kelet felé mutatva egy vöröses
színű, okker-sárgával tarkított magas domb lábánál
jelezte Tuna faluját.
A jelzett domb ebben a tiszta légkörben alig négy
és fél kilométer távolnak látszott, holott tényleg 19
kilométernyi egyenes utat kellett megtennünk, míg
elértük.
A Csumolári aljában elterülő vidék, melyen most
haladtunk át, telve van a legkülönbözőbb nagyságú
kaviccsal és kavicsos homokkal, melyen itt-ott kisebbnagyobb területen gaz burjánzik. Ez a kavicsos homokkal borított terület élénken emlékeztet egy kiszáradt tenger vagy tó fenekére.
A laza homok és kavics tetemesen lassította a
menetelést s különösen a teherhordó állatainkat fárasztotta, amennyiben patáikat annyira megrongálta, hogy
járni sem voltak képesek.
Ez a kavicsos talaj a bőven burjánzó bogáncs
miatt a vadszamárnak, a tibetiek kjang-jának kedvenc
legelője. Tizes, húszas csoportokban vettük észre
ezeket az állatokat nem nagy távolságban. Eleintén
tévesen lovas csapatoknak néztük a különben jámbor
füleseket, amint nagy porfellegek közepette vágtatva
közeledtek felénk, hogy aztán hirtelen megállva félkörben sorakozzanak a menetelő csapat arcvonalával
szemközt, állandó távolságban ügetve előtte. Néha
majdnem 300 méternyire közeledtek felénk, sőt elvegyültek teherhordó öszvéreink közé is, melyekben,
úgy látszik felismerték a rokon elemet.
Körülbelül olyan nagyságot érnek el, mint a zebra,
Patáik azonban erőteljesebbek. Inkább a poni, mint
a
szamár bélyegeit hordják magukon. Fekete pety-
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tyekkel és sávokkal tarkázott világos barna színű
szőrözetük kellő távolságban az arany csillogásra
emlékeztet.
A tibetiek szelidíthetetlenek tartják ezeket a pompás állatokat; én nem vettem észre, hogy túlságosan
vadak volnának. Pompás anyagot szolgáltatnának az
az indiai haderő öszvérei mellé, amelyeknek csekély száma és egyéb hibái miatt mindig voltak kellemetlenségeink. Avagy nem nagy hátrány az, ha a
hadsereg igás állatainak pótlására, illetőleg azok állományának kiegészítésére óriási költséggel ügynököket
küldünk Perzsiába, Spanyolországba, Itáliába, Khínába, sőt Amerikába, hogy onnan még nagyobb anyagi
áldozatok árán kétes minőségű állatokat kapjunk?
A marsolás egyhangúságát csak az előttünk ügető
kjang-ok szakították meg, különben az unalmas,
kavicsos síkságon testünkre, lelkünkre egyaránt fárasztóan hatott.
Sem fa, sem bokor nem akasztotta meg a meszszeségben tévelygő tekintetünket s csak a távolban
kékellő hegyek ormain pihentettük fáradt szemünket.
Nemsokára a szél is újra felkerekedett; csípős hidege
és vad ereje déltájban érte el a legmagasabb fokát.
Zúgva száguldott végig a síkon, magával ragadva port,
homokot, apró kavicsot, és óriási fellegbe burkolt embert, állatot. Amikor aztán néha egy kis szünet állott
be és alábbhagyott a szél dühe, a levegő még sokáig
telve maradt finom porral, amely csak lassan ülepedett le ismét. Ezeken a porfellegeken érdekes tükrözési jelenségeket észleltünk. Itt-ott Tunának házait vélték látni katonáink ; egymásnak integettek, kiáltottak,
a házakra mutatva s a közeli táborozás reményében
gyorsították lépteiket. Csakhogy ezek a csalóka képek
ép oly gyorsan eltűntek megint, amilyen hirtelen kelet-
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keztek és mi még mindig a sivár egyhangú kavicsmezőn vánszorogtnnk tovább. Már 11 kilométernyi
utat tettünk meg és még mindig semmi nyoma a
falunak, amelynek feltűnését mindnyájan várva vártuk. Az idővel fogyott a türelmünk is. Az a gyanúnk támadt, hogy vezetőnk talán szándékosan rossz
útra vezetett, vagy maga is megtévedt az irányban, úgy, hogy esetleg az éjjelt védettelen síkságon,
víz és tűzifa hiányában, fagyos földön, étlen-szomjan
kell eltöltenünk, kiszolgáltatva szél és hóvihar dühének. Képzelhető tehát, mily nagy volt az örömünk,
midőn végre a tizenkettedik kilométer után megpillantottuk Tunának első fehérre meszelt házát, amely a
talajnak egyik mélyedéséből tüneményszerűen villant
föl előttünk.
Tuna, vagy Dusna falunak körülbelül tizenkét
rozoga szegényes viskójában harminc lakó tengeti
nyomorult életét. A falu 4575 méter magasságban
fekszik, tehát jóval magasabban, mint Pari.
Valószínű, hogy egykor a Rham-tó mellett állott,
amelynek víztömege, mint ezt a közeli dombokról
láthattuk, körülbelől 16 kilométernyire húzódott vissza
előbbi partjától s kicsinyke kék sávnak tűnik fel a
messze síkon. Az egykori tó fenekén gyéren növő
fű csak rossz legelőt szolgáltat a szegény dusnai
parasztok nyájainak.
Miután a falu lakóitól megtudtuk, hogy tibeti csapatok portyáznak a vidéken, jóllehet elővédeink nem
akadtak reájuk, jónak láttuk táborunkat körülbelül
3 kilométernyire a falutól sík földön, egy forrás közelében felütni.
Éjjel a hőmérséklet annyira csökkent, hogy hőmérőink közül egyik sem jelezhette, mivel a legalacsonyabb állás --31-6° C fokon alul volt.
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Másnap reggel, januárius 9.-én, a falu közvetlen
közelében szállottunk táborba, amelyet kellő megerősítés után még horgokkal ellátott tüskés drótkötelekkel
is körül vettünk. A földsáncokon belül helyezkedett el
a küldöttség két ágyújával, két Maxim-gyorstüzelővel
és 400 fegyveresével. Lövőszer elengedő mennyiségben volt, élelem is, úgy, hogy esetleg három heti
ostromnak nyugodtan nézhettünk elébe.
Ugyanaznap OTTLEY kapitány, aki felderítő szolgálatra volt kirendelve, táborunktól északkeletre körülbelül öt mértföldnyire táborozó tibetieket jelentett.
Katonáink közeledtekor a tibeti előőrsök lövés nélkül
visszavonultak. Táborukban körülbelül kétezer katona
lehetett, ami annak a vad kinézésű lámának állítását
igazolta, akivel útközben találkoztunk volt. Ugyancsak aznap Pariból PARR kapitány azt a hírt hozta,
hogy az onnan való távozásunkkor akadékoskodó öt
tibeti tisztviselő és az annyira ellenségeskedő három
barát szintén készült elhagyni Pari-t, amint azt az
ultimátum megkövetelte. Távozásuk előtt GRANT hadnagy arra szólította fel őket, hogy a vár parancsnokánál előbb még látogatást tegyenek; erre a barátok
egyike társának tibeti nyelven odakiáltott valamit,
mire ez egy épen keze ügyében fekvő kővel úgy
főbe verte GRANT hadnagyot, hogy az eszméletét
vesztve összerogyott; ezzel lóra pattantak és elvágtattak a merénylők, GRANT hadnagy puskáját pedig
magukkal vitték. Őrségünknek már nem volt ideje,
hogy őket feltartóztassa. Ez volt az első támadás. Az
ellenségeskedést tehát a tibetiek kezdték meg.
Másnap, január tizedikén a tibetiek nyolc kilométernyire tőlünk, hogy előnyomulásunkat megakadályozzák, olyan hadállást foglaltak el, amely nem a
legkedvezőbb volt aránylag mégis csekély fedezettel
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biró küldöttségünkre és annak további sorsára nézve.
Megfontolandó volt az a körülmény is, hogy a Csumbi
völgyben hátrahagyott tartalékcsapatainktól igen nagy
távolság választott el bennünket. Mivel katonáink
önbizalma és harci kedve nagy volt, nem vonult
vissza a sereg, hanem farkasszemet nézve az ellenséggel, bevárta, míg MACDONALD tábornok visszatér a
Csumbi-völgyből, ahonnan a küldöttség és kísérete
számára újabb élelmi és hadiszert készült hozni. Másnap üres társzekereinkkel kellő fedezet mellett útnak
is indultunk s gyors menetekben haladva, egyetlen
nap alatt tettük meg az utat a Tang-hágón át Pariba.
Az erőltetett menet következtében és a zord Csumolárin uralkodó fagyos szelek hatása alatt néhány
emberünk annyira kifáradt, hogy az út mentén a
földre vetette magát és elaludt. Ha fel nem keltjük
őket még idejekorán, bizony áldozatul esnek az dstenasszony* fagyos csókjainak.
Katonáink közül sokan úgy tántorogtak, mintha
részegek lettek volna, annyira kimerítette őket az
31-őltetett gyors hegymászás és a csontig érő hideg.
Arcunk bőre a dermesztő szél hatása alatt teljesen lehámlott s majdnem valamennyien pár napig
íéptelenek voltunk hangosan beszélni, annyira berekedtünk a hidegtől.
Pariban két napot töltöttünk. Ezen idő alatt fentjártam a Csumolári oldalán körülbelül 5795 méter
magasságig, ahol déli glecserei lenyúlnak a síkságra,
rengeteg, borzasztó szép magányban három gazellát
ejtettem zsákmányul átlag 32-5 centiméteres szarvakkal, továbbá egy vam-ot (havasi róka), egy ri-gong-ot
(havasi nyúl) és egy havasi leopárd meg egy pézsma
tulok (la-va) nyomaira bukkantam, de hiába jártam
J
tánuk ebben az óriási vadonban, nem találtam reájuk.
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Más alkalommal, mely a Kangbu völgyön vezetett át, húsz kilométernyire Paritól kelet felé elértem
a híres hévizeket; gyógyító erejükről nevezetesek.
Vizük állítólag kéntartalmú és oly forró, hogy csak
hideg vízzel való vegyítés után lehet benne megfürödni.
A források fölé viskókat építettek, hogy a fürdőzőt
a fagyos szelek ne érjék annyira közvetlenül. Úgy
látszik, a szikkimi kénes forrásokhoz hasonlók, amelyeknek hőfokát 55'öö° C-nek mértem.
Tuna elfoglalása és táborozásunk a nagy platón újabb
és fontos haladást jelentett politikai missziónkban.

ÖTÖDIK FEJEZET.

A küldöttség telelése és útjának folytatása
Gyangcé felé.
Táborunk Tunánál egyszersmind téli szállásunk is
maradt. A tél szokatlan keménységgel köszöntött be
és dühöngő szelei, legalább a benszülöttek állítása
szerint szokatlan erővel törtek ki. A hó igen soká
váratott magára úgy, hogy a szegény parasztok abban
a hiszemben, hogy heliografjaink csillogása tartja
vissza a havazást, tényleg táborunkba jöttek, avval
a kéréssel, hogy ördögi műszereink eltávolításával
engedjük meg, hogy egy kevés hó essék, mivel máskülönben vetésük tönkremegy.
Decemberben és januárius első felében, mikor még
a borzasztó szélviharok nem dühöngtek, a Gsumbivölgy alsó része igen kellemes volt. Ez időben fényképezéssel, vadászattal és a vidék átkutatásával töltöttük a napot. De míg nappal a hőmérséklet egészen
elviselhető volt, addig éjjel, fagyos sátrainkban majdnem áldozatul estünk a hidegnek.
A Pariban és Tunában állomásozó csapataink legtöbbet szenvedtek a tibeti zord tél fagyos fergetegeitől. A szegény hinduk, kik soha életükben még hóvihart nem láttak, bár nyakig vastag bunda fedte
tagjaikat, mégis reszkető testtel, a széltől korbácsolt
homoktól és apró kavicstól véresre szabdalt arccal, nyo-
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morult életet éltek a magányos katonai állomásokon.
Kevés kivétellel mindnyájan oly magas fokú rekedtségben szenvedtek, hogy alig egynéhány tudott érthető hangon beszélni.
A telet szabadban, sátrak alatt töltöttük; azonban
csak éjnek idején kerestük fel őket, hogy este, a
hideg fokozódásakor legalább valamelyes védelmünk
legyen. Azonban hasztalan küzdöttünk. Bármennyire
igyekeztünk is, a sátorfal legkisebb nyílásainak elzárásával a dermesztő léghuzatokat megszüntetni s
ezáltal a sátorban a hőmérsékletet elviselhetővé tenni;
nem sikerült. A hideg alulról a megfagyott földből
jött és megakadályozta a sátorbeli levegőnek még
oly csekély felmelegedését is.
Néhányan a legények közül a földbe ásott s felül
betakart lyukakban kerestek menedéket a hideg elől,
úgy, hogy a földalatti lakásaikban kis kályhát rögtönöztek cargob fűtéssel, csakhogy ennek melegét már
a kályhával szemközt ülő nem érezte, annyira gyönge
volt e hőforrás a fagyott talaj dermesztő hidegével
szemben.
így egészen ruháinkra voltunk utalva s ezekből
annyit öltöttünk magunkra, amennyi csak reánk fért.
Küzdelmünk a hideg ellen reggel vette kezdetét,
mikor a szolga egy csésze forró teával együtt jó
adag jéghideg levegőt hozott magával a sátorba.
Mindig bizonyos megerőltetésre, megemberelésre volt
szükség e pillanatban. Az ember kénytelen volt a
többé-kevésbbé már átmelegedett hálózsákból hirtelen
kibújva meginni a forró teát, nehogy pár percnyi
késedelem miatt a csészében tea helyett egy darab
barna színű jeget kapjon reggelire.
A forró italtól kissé átmelegedve, hamarjában bundát vetettünk magunkra, fejünket kaukázusi «balaklava»

kámzsával takartuk, hogy a fül, halánték és homlok is
védett legyen és vastag bélésű kesztyűt s magas nemez
csizmát húztunk fel. A reggeli toillettnél persze mosakodásról szó sem lehetett, erre nem is gondolt senki
sem mindaddig, míg a nap ereje akkora nem volt,
hogy a mosdótálban befagyott víz újból megolvadt ;
ez rendesen délelőtt 9 és 10 óra között következett be.
A mindennapi munka 8 órakor vette kezdetét.
A hivatalos teendőket fagyos sátorban dermedt ujjakkal s rendszerint befagyott tintával kellett végezni,
ami elég nehézséggel s bosszankodással járt. Egész
nap a szélviharokkal bajlódtunk, este pedig, miután
az orkán mérge gyengült s néhanapján teljesen lecsendesett, összegyűltünk a korai vacsorához. Nagy
fahasábokkal élesztett óriási tűz közé csoportosulva,
tábori székeinken ülve fogyasztottuk el a porral és
homokkal bőségesen fűszerezett ételeinket, melyeknek
tisztántartására, pormentesítésére irányuló minden
igyekezetünk hiábavalónak bizonyult.
S a kép, amelyet ilyenkor e csoport borzas hajú,
hosszú szakállú, elszánt harcos nyújtott, amint a tűz
lángjainak kísérteties fényénél kuporogva, melegedve
dacolt a zordon Tibet összes ördögével, valóban festőién regényes volt.
így töltöttünk esténként két vagy három kedélyes
negyedórát, míg a mindjobban fokozódó hideg 9 óra
tájban arra nem kényszerítette a társaságot, hogy a
hálózsákokba meneküljön.
Az elhagyatott tűzhelyen még egy-egy elkésett
szélroham magas lángra lobbantotta a kialvófélben
lévő zsarátnokot, itt-ott még egy aludni térő alak árnyéka surrant tova, a távolban pedig mind gyérebben
hangzottak el az őrszemeknek a nyugalomra vonulókkal váltott szavai, amelyek még miután e vadon
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vidéknek mélyen csöndes éjszakája ráborította jéghideg takaróját fáradt tagjainkra, soká felriasztottak
első álmomból ; s míg csak az utolsó ember sátorába
nem bújt, egyre hallottuk: «Állj ! ki vagy?» -- «Jó
barát!» - - «Rendben, mehet b
A fagy dermesztő ereje szomorú némaságra kárhoztatta az egész tájat. Az erdő szélén, tisztásain, a
folyó mentén, sehol az életnek naphosszat még a
legkisebb nyoma sem mutatkozott. Az egész természet, mintha mély álomba merült volna. Nagyritkán
láttunk egy-egy veresbegyet, néhány piroslábú csókát,
az ólomszürke égen egy-egy nyugodtan keringő sast
vagy néhány havasi galambot, amely napnyugtakor
felkereste fészkét a sziklaszirtek labirintusában.
Maga a fagydermesztette vidék azonban ezért nem
volt kevésbbé festői. A nap lemente például minő
különös színváltozatokat és színvegyületeket hozott
létre a hegyek csúcsain és hóborítóttá lejtőin; a finom
jégtűkkel sűrűn benőtt fűszálakon és bokrokon, a hókristályprémmel fedett fák ágain, midőn az utolsó
sugarak lángvörös tüze lassan elhalva átment az
ibolyaszín titokzatos mély homályába, százszorosán
visszatükröződve a miriádnyi apró hószemcse kristály
lapjain, amelyeknek csillogása a legritkább ékkövekével vetekedett.
Megjegyzendő, hogy havunk ezideig még alig
volt, nagyobb mennyiségben csak januárius vége felé
hullott. Sűrű, fagyos köd volt a hirdetője, amely
lassan fölemelkedett a völgyből a hegycsúcsok felé,
azokat vésztjósló sötét fellegekbe burkolva.
Erős villámlás és mennydörgés közepette végre
legnagyobb örömünkre elkezdett havazni, mert hiszen
e változással kapcsolatosan remélhettük, hogy egyrészt a hőmérséklet tetemesen emelkedni fog, más-

részt, hogy a kellemetlen homokfergetegek végre
megszűnnek.
A vidéket nemsokára körülbelől méternyi magas
hótakaró borította, amely azonban egy-két napnál
tovább sohasem akadályozta a közlekedést még a
hágókon sem, ahol a kulik mindennap eltávolították
az utakról, vagy letaposva, új utakat készítettek.
Néha a hó jégesővel vegyest hullott. Nagyobb
szemű jégeső több lapos, több centiméter átmérőjű
«köve» azt a meggyőződést érlelte meg a benszülöttekben, hogy a démonok haragját máris magukra
vonták, mert a várva-várt hónak annyira megörültek.
Február elsején átkeltem a Dselep-hágón és február
24-én vad hóvihar közben a Natu-n.
Márciusban igazi angol tavaszi időjárás állott be
a Csumbi-völgyben. Eső és jéggel kevert hózivatarok
szánalmas állapotba hozták táborunkat, különösen sátrainkat. Unalmas, egyhangú életre voltunk ekkor kárhoztatva. Egyedüli szórakozásunk abban állott, hogy
napjában egyszer, estefelé, lámpásokkal felfegyverkezve elindultunk a süppedékes, vizes havon keresztül a postaállomás sátora elé, hogy ott a címünkre
érkezett küldeményeket személyesen átvegyük.
TULLOCH úr tiszteletére említjük, hogy a postai
intézmény oly pontossággal működött, hogy még a
legbonyolultabb viszonyok között, hihetetlen fizikai
nehézségek mellett is, harmadfél nap alatt Kalkuttából, tizennyolc nap alatt pedig Londonból rendesen
megkaptuk leveleinket. Ama nehézségekre, amelyekkel a postai alkalmazottaknak adott viszonyok között
meg kellett küzdeni, senki sem gondolt már, annyira
természetesnek találtuk a dolgot s nagy volt az elégedetlenség, ha a szállítmányok beérkezése tíz perccel
késett. Különben távíró-összeköttetésünk is pompás
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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volt. Csumbi-ból és Pári-ból bármely katonai állomásunkra Indiába és Tibetbe tíz perc alatt, Londonba
egy óra alatt küldhettünk jelentéseket. Tavaszszal a
távíró-vonalat egész a Tuna hágón túl is meghoszszabbították.
A magasabb fekvésű helyeken GREEN úr fabarakkokat, éléstárakat építtetett, egyrészt, hogy az ott
állomásozók a zord idő elől menedéket találjanak,
másrészt pedig a felraktározott élelmi és hadiszerek
megvédése céljából.
Nem kevésbbé hálára kötelezett a kalkuttai MÁDON
& Go. cég, amely Rangpo, Gnatong és Csumbi állomásokon fűszer és rövidárú kereskedéseket rögtönzött.
Március második felében kevesebb hó esett, de
óriási ködtömegek ereszkedtek le az egész vidékre.
A régebben nagy mennyiségben hullott hó a hegyvidék magasabb tájairól leszorította az erdei vadat a
völgyekbe. Ez a körülmény arra bírt engem, hogy
a nagy tibeti szarvasra, a sao-ra vadászszam. E szép
és ritka állatot európai ember szeme még nem látta.
Benszülött vadászt vettem magam mellé, ki úgy az
erdős hegyoldalokon való járást, mint az állatvilágot
is jól ismerte. Már minden szükséges intézkedést
megtettem volt s lövőszereimet rendbehoztam épen,
midőn egész magánkívül sátramba ront a vezetőm
avval a kijelentéssel, hogy ő bizony ma nem hajlandó vadászatra menni, s nekem sem ajánlja azt,
sőt kért, hogy semmiesetre sem menjek el, mert épen
most találkozott egy rongyos vén asszonynyal, aki
üres kosarat vitt a karján, ez pedig, úgy monda,
«a legrosszabb előjel a vadászra, amiért is terveink
kivitelét okvetlenül el kell halasztanunk holnapra)).
Nem volt mit tennem, e nyomós oknak engedni
kellett.
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Másnap a cdibeti babonák)) nem gördítettek utunk
lé
újabb akadályt, úgy hogy minden zavartatás
e
nélkül elérkeztünk a fenyvesek csöndes homályába.
Útközben a keresett szarvas nyomát meg is találtuk, amely a folyóhoz vezetett ; itt néhány fácánra
is bukkantunk. Háromezerkilencszáz méter magasságban lankásabb lett a lejtő. Nyírfa, rhododendron,
gyalogfenyő s egyéb fenyő faj ok keverten takarták a
iepehupás tájat, itt-ott jókora tisztások által megszakítva, ^amelyeken keményre fagyott virágok szőnyege terült el. Ezek kedvenc tartózkodási helyei
ennek az óriás-agancsos szarvasfajnak. Itt szabadabban mozoghatnak, mint az erdők bozótos sűrűjében és nagyobb mennyiségben találják kedvenc
táplálékukat, a ccringab) füvet (Dendro calmus Hamiltoni), a rövid szárú bambuszfüvet, amelynek szárából a lámák írószerszámot, tollat készítenek.
A szerencse azonban aznap sem kedvezett nekünk,
mert a keresett vad egyetlen példánya sem került
puskacsőre. Következő nap WALLACE-ÜUNLOP őrnagy
lőtt egy sao-szarvast és így ő lett az első európai,
aki ilyen gyönyörű állatot zsákmányul ejthetett. Néhány nappal később éhségtől kergetve egész sereg
szikkim-szarvastehén jött a Lingmo-síkon a lovasított
gyalogosok táborába, ahol kettőt közülök sikerült elfogni. Ez a gyönyörű szarvas, amely körülbelül 12
markos, százhúsz-százhuszonöt centiméter magas,
nagyjából a kasmiri fajhoz hasonlít, de sokkal hatalmasabb agancsok díszítik homlokát és négy láb hosszú
agancsainak ellaposodó ágai a jávor szarvaséira és
vapiti-éire emlékeztetnek. Bár szikkimi-szarvas neve
alatt ismeretes, nem Szikkimben fordul elő s nevét
csak ama körülményeknek köszönheti, hogy itt sze•rezték be először néhány agancsát.
c*
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Utunkon hazafelé néhány fácánt ejtettem zsákmányul. Úgynevezett vérfácánok voltak, amelyek
itt háromezer, háromezerötszáz méter magasságban
igen gyakoriak. Nevüket a hím állat halványzöld
színű mellének vérvörös foltjairól vették. Ez a színösszetétel pompásan beleillik azon környezetbe, amelyben az állat rendszerint tartózkodik. A szintén szürkészöld sziklák és mohlepte gránittömbök, amelyeknek hasadékaiban számtalan vörös gomba burjánzik,
színük összehatásával igen előnyös védelmet nyújtanak e madárnak, amely a veszedelem közeledtekor
ritkán bízza magát szárnyaira, hanem a cserjések és
szirtek sűrűjében bujkálva keres menedéket.
A hegyoldal lábánál kanyargó folyó partján egy
tragopán, a tibetiek bap-ja esett vadászszenvedélyem
áldozatául. Ez a fehér pettyes, gesztenyebarna fácánfaj rendesen a dsungelekben tartózkodik s úgy látszik, e tájon ritkább, mint Szikkimben.
Február vége felé már a vadkacsák, ludak és sok
más vízi madár számos fajtája vonult felfelé a Csumbi
völgyön, indiai tartózkodásából vissza a régi fészkébe, evvel is jelölvén a tél búcsúzását, jóllehet Csumbi
és Pari környékén március l l.-én is még igen alacsony
volt a hőmérséklet, feljegyzéseink szerint -- 25°C.
E télen a Tang-hágón, Csukjában észleltük a legalacsonyabb hőmérsékletet; januárius 7.-én ott— 32-22°
G. volt a hideg.
A rákövetkező éjszaka Tunában 27-22° és Pariban
26° 11° hideget hozott. E fölötte alacsony hőmérséklet addig viselhető el könnyen, míg szélcsend uralkodik, mihelyt ez megszűnik, bár a hőmérő csak
lényegtelen hőemelkedést mutat, a hideg hatása a
kevésbbé védett testrészekre sokkal intenzívebben hat
és szinte elviselhetetlen. E tünemény valószínűleg abban

leli helyes magyarázatát, hogy szélcsöndes időben a
testet, a közvetlenül rajta fekvő melegebb levegőréteg
takarószerűen körülveszi, míg ez a szél hatása alatt
elenyészik, védőképességét elveszti, minek következtében a hideg szélrohamok közvetlenül érintik a testet.
Az egészségi állapot táborunkban mindamellett,
hogy jó sokáig 3000—6000 m. magasságban meglehetős ritka és fölötte hideg levegőben tartózkodtunk,
a viszonyokhoz képest igen jó volt. Az emberanyagot
ez útra Különösen megválogattuk s a rendelkezésre
álló katonák közül csak a legerőteljesebb, legegészségesebb legényeket vittük magunkkal.
Miután India forró síkjairól a hidegebb régiókba
jöttünk, úgy látszott, mintha katonáink, kik a hideget eddigelé csak hírből ismerték, lehangoltak, kedvtelének lettek volna, amellett hamar elfáradtak, elgyöngültek. A megváltozott viszonyokat azonban meglepően rövid időn belül megszokták s a klima változásához is gyorsan alkalmazkodtak, bár a hidegben
mindvégig sokat szenvedtek.
Katonáink magaviselete mintaszerű volt. Nehéz
szolgálatuk egész időtartama alatt szó nélkül teljesítettek minden parancsot. A bengal- és madrászutászok, a ((szenvedő utászok)), amint tréfásan elnevezték önmagukat, nap-nap után végig járták az utakat, hogy itt egy hidat, amott egy esőtől megrongált
gyalogösvényt kijavítsanak és rendbehozzanak ; mindezt a legnagyobb hózivatarok, homokfergetegek közepette hű kötelességtudással megtették. Ép oly pontossággal végezték a dermesztő éjjeli hidegben az
őrszolgálatot is.
A klimatikus és magassági viszonyoknak hatása
a szervezetre tüdőgyulladásban, egyes tagok elfagyásában és az úgynevezett hegyi betegségben nyilvánult.
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Tüdőgyulladás rendesen a táborban, az éjjeli őrszolgálatot teljesítőknél fordult elő, vagy azoknál,
akik szintén éjszaka, az út valamely fontosabb pontjának védelmére ki voltak rendelve s ott hosszabb
ideig'
a kemény
hidegO közvetlen hatásának voltak
Q
i/
kitéve.
Jóllehet, ilyen nagy magasságokban a ritka levegő
különösen fogékonnyá teszi a tüdőt erre a betegségre,
mivel ilyen körülmény között a tüdő vértartalma a
felszín felé tódul és így a tüdőben nagyfokú vérbőséget idéz elő, míg ez, épen a levegő csekély oxigéntartalma miatt, fokozottabb működésre van kényszerítve, úgy általában mégis azt tapasztaltuk, hogy az
alacsony hőmérséklet volt a legtöbb esetben a megbetegedésnek okozója.
Mivel a tüdőgyulladásos beteg rendszerint az
oxigén hiánya folytán kénytelen elpusztulni, nagyszámban hozattunk Indiából ilyen gázzal megtöltött
tubuszokat, s ilyen oxigén készlettel eredményesen
kezeltük a betegeket.
A fagy okozta beteges elváltozások ritkábbak voltak és nem oly veszélyesek. Rendesen ujjak, ujjpercek fagytak el a lábon vagy kézen, főleg azoknál,
akik nem tartották meg szigorúan az orvosi rendeleteket. Egészben csak két halálos kimenetelű esetünk
volt. Az egyik áldozat egy postatiszt volt, aki egész
nap íróasztalánál ült, minek folytán a vérkeringés
annyira megcsökkent végtagjaiban, hogy utóbb azok
elüszkösödése következtében meghalt.
Kissé különösen hangzik talán az, hogy a legtöbb
esetben az egyes fagyos tagok elvesztése égetési sebeknek következése volt; mivel a fagyos tagokat melegítés közben rendesen túlközel hozták az illetők a tűzhöz, nem érezvén elég korán annak pörkölő hatását.
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Hóvakság nem sok bajt okozott, mivel embereink
zöldszínű védőszemüveget használtak. Hóvakság esetében a szem szarúhártyáját bevonó hámrétegnek
nagy vérbősége miatt a látás képessége gyöngül, sőt
súlyosabb esetekben teljesen megszűnik. Ez ellen nagy
sikerrel adrenalint használtunk, amely szer oly nagy
összehúzó hatással van a szemnek jelzett hártyájára,
hogy a vérbőség a gyógyszer alkalmazására azonnal
csökken, miáltal a tiszta látás feltételei ismét helyreállanak. A torok reüedtsége és gyulladása úgyszólván
mindegyikünket állandóan kínzott. A hideg mellett
főleg az argolfűtésnek köszönhettük ezeket az inkább
kellemetlen, mint veszélyes megbetegedéseket.
A hegyi betegség majdnem kivétel nélkül mindnyájunkon erőt vett. Erős főfájás és általános rosszullét e betegségnek első szimptomái, amelyeket rendszerint erős hányási ingerek kísérnek. Laboratóriumokban végzett kísérletek alapján kimutatták, hogy
a légnyomás csökkenése semmi különös befolyással
nincs az élő organizmusra, ha ez nyugalomban marad. Nagyon valószínű tehát, hogy a légkör alacsony
hőmérséke és a vér nyomása a ritkult levegőben nagyobb
mértékű megerőltetések alkalmával okozzák a főfájást,
a fáradság és az izmok elernyedtségének érzetét.
A hegyi betegség kétségkívül valami emésztési
zavarral is van oki összefüggésben. Ebből magyarázható a hegyi lakóknak az a szokása is, hogy magasabb hágókon való átkelés alkalmával szegfűborsot
Va
SY gyömbért rágnak. Leghatásosabbnak bizonyult
betegséggel szemben pálinkában oldott fenacetin?°r és valami hashajtó szer, legsúlyosabb esetekben
Pec% a magas vidéknek elhagyása.
Az emésztési zavarok, amelyek főleg okozói az
nyavalyának, tisztára a rosszul főtt ételeknek
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voltak tulajdoníthatók, ami viszont a tüzelő anyagnak
olyan primitív és elégtelen voltánál fogva, mint a
milyen a jakganéj, nem is lehetett máskép; ehhez
járult még az a körülmény, hogy a víz forráspontja
táborozó helyeink magasságával lényegesen csökkent.
A víznek forráspontja 300 méterenkinl 2°-kal szállott
alább, úgy hogy a főzésre használt víz már oly hőmérsékletnél forrt (85—87° C.), amely nem volt képes a rizs, burgonya vagy bab keményítő tartalmát
kellőképen megpuhítani, és rendes emésztésre alkalmassá tenni. Még a húst is két-háromszor annyi ideig
kellett forralni, hogy rostjai kellőleg megpuhuljanak
és élvezhetők legyenek.
Skorbut nem fordult elő táborunkban, jóllehet igen
hosszú ideig nem volt semmiféle friss főzelékünk és
a citrom- és narancsnedv, amelyet mint hathatós
ellenszert osztottunk szét a legénység között, csakhamar elvesztette kedveltségét, helyette katonáink sokkal szívesebben fogyasztottak volna egy-egy korty
rumot. Igaz, hogy a hadjárat egész tartama alatt nagy
mennyiségű friss hússal is bőven voltak ellátva, ami
szintén nagy mértékben hozzájárult a skorbut megakadályozásához.
Valamennyi tápszer között legtöbbet fogyasztott
a legénység cukorból és vajból, különösen a hidegebb
állomásokon.
Nem hagyhatom említés nélkül azt az érdekes
összefüggést, amelyet a hideg éghajlat és a hatása
alatt élő tibeti népek nyelve között észlelhettem.
A tibeti nyelv egy különös sajátsága közös az orosz
illetve ha nem tévedek, valamennyi arktikus nép
nyelvével, az tudniillik, hogy bennük föltűnő ritka a
magánhangzó, a mássalhangzó azonban annál bővebben fordul elő. Szikkimnek neve tibeti nyelven pél-

:O
>

í

89

dául «Hbraszljong». A tibetiek nyelvében észlelhető
mássalhangzó torlódásnak magyarázata egyszerűen
a hidegnek dermesztő hatásában keresendő, amelynek folytán a beszélő arra törekszik, hogy a magánhangzók kiejtésével járó szájmozdulatokat, a szájnak
tágra nyitását és zárását lehetőleg elkerülj'e.
A tibeti újév beálltával megcsappant a tél mérges
hidege.
Az 1904,-i tibeti újév összeesett a tavasz kezdetével, a természet űjjáébredésével. Mert ebben az évben
februárius hó közepére esett s vele kapcsolatosan nagy
ünnepségeket rendeztek. A falu lakói nagy maskarát
csaptak, miközben tarka-barka öltözetekben kivonultak a folyókhoz, tavakhoz hogy ott tánccal, énekkel és
ivással üdvözöljék az újévet. Az új évvel jövendő jobb
szerencse reményében új imazászlókat tűztek ki a lakosok, amelyek fölé még fenyőgalyakat, pirosra festett
jakfarkakat és gyapottekercseket erősítettek. A sokféle
mulatság között legérdekesebb volt az íjazás. Ötvennyolcvan lépésnyi távolságban felállított céltáblákra
meglepő biztonsággal lőttek a fiatal tibeti íjászok.
Vásárokat is rendeztek ez alkalomból, amelyeken
a nomád juhászok nagy számmal jelentek meg fekete
sátraikkal (dogpa v. dongpa). Ezek a nagy sátrak
jakszőrből vannak készítve s 20—30 ember kényelmesen elfér benne. A különböző holmit belül a sátor
széle mentén rakják el, a sátor közepe táján pedig
kis oltárt állítanak fel, amely mindenféle cifra rajzzal
van ékesítve.
Az időjárás javulásával a Csumbi völgy lakói
hozzáláttak a mezei munkához, jóllehet közben megesett a hó s különösen erős esőzések voltak. Március
közepén már fű, fa, virág, minden virult a réten és
az erdőben. Tél és tavasz között azonban észrevehe-
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tétlen volt az átmenet. Miután az arktikus hidegen,
a dühöngő szeleken és a fagyos magaslatokon, amelyek eddigelé legerősebb védőbástyái voltak Tibetnek,
fényes győzelmet arattunk, folytattuk utunkat a tilos
országnak most már kevésbbé tilos vidékére.
Három havi semmittevés és eredménytelen várakozás után, amelyet csak a zord tibeti tél fokozódó
hidegével tett kínosan változatossá, megadta MACDONALD ezredes március hó végén a parancsot, hogy
haderőnk Gyangcé felé vegye útját.
A Gsumbi völgynek és Tunának elfoglalása a legkisebb hatással sem volt a tibeti kormányra, mert a
hosszú várakozási idő eltelt anélkül, hogy a békés
megegyezésnek legcsekélyebb jelét adta volna az
ellenséges fél. Minden igyekezetünk, amely oda irányult, hogy a két fél teljhatalmú megbízottai egymással találkozzanak, végre is csak azt eredményezte,
hogy Guru mellett nagy ellenséges haderő gyűlt össze,
csak néhány mérföldnyire Tunától, azzal a szándékkal, hogy a küldöttséget megtámadja.
Március hó végén a tibeti haderő már 5000
emberre szaporodott, amelynek egy része a Gyangcé ,
felé vezető utat tartotta megszállva, míg a másik
néhány mérföldnyire az előbb említett hely mögött
a Lhassza felé vezető út védelmére volt rendelve.
Januárius havában is már nagyon ellenségesen
viselkedett a haderő, midőn e hó 12.-én a Ihasszai
generális, a leding depön, találkozásra, értekezletre
hívta meg küldöttségünk vezetőjét. 0 ugyanis nyíltan kimondotta, hogy nem jön át a táborunkba,
mert nem bízik bennünk. Miután egy angol tiszt,
avval a megbízással, hogy vele tárgyaljon, felvilágo-
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sította a visszavonulásra célzó követeléseinek hiábavalóságáról, továbbá arról, hogy e kérdésben csak
egy ambánnal és a Lhasszában székelő tanácsnak
egyik miniszterével lehet véglegesen tárgyalni; ellenséges indulatait legkevésbbé sem leplezve távozott a
tanácskozás helyéről.
Mindemellett másnap januárius 13.-án YOUNGHUSBAND ezredes mégis átlovagolt kicsiny kísérettel az
ellenséges táborba, hogy személyesen is megtegyen
mindent, a generális felvilágosítása és a békés megegyezés létrejöttének megkönnyítése céljából.
Két generális, a Ihasszai és a sigacei és három
szerzetes fogadta. A tisztek igen nagy előzékenységgel és tisztelettel viseltettek vele szemben, a szerzetesek azonban komor arccal, ridegen minden előzetes
tárgyalás nélkül azt követelték, hogy az angol haderő vonuljon vissza.
«Vissza, Jatungba! Térjetek, vissza Jatungba b>
szünet nélkül ezt kiabálva, lehetetlenné tettek minden békés tárgyalást.
Óvást emeltek ama gyanúsításunk ellen, hogy az
oroszokkal politikailag fontos tárgyalásokba bocsátkoztak vagy összeköttetésben állanának velük; továbbá
tagadták, hogy DORJIEFF mongol származású és hogy
a mongolok szokása megparancsolja a kolostorok
megajándékozását; szemünkre hányták, hogy mi nem
bízunk ő bennük stb. stb. A tárgyalás mindig hangosabb, hevesebb, indulatosabb lett, különösen a jelenlevő lámák részéről olyannyira, hogy a brit tisztek
helyzete nem volt minden veszély nélküli. Mivel a
>et
;" i generálisok egyre csak azt hajtották: «Menjek vis
sza Jatungba» — félbe kellett szakítani a tárgyalást.
ebruár hetedikén a tibeti sereg vezérei azt üzenT

ték táborunkba, hogy nyilatkozzunk végleg és világosan, háborút akarunk-e vagy békét? ha az utóbbit
kívánjuk, térjünk vissza haladéktalanul Jatungba. Az
ezredes levélben válaszolt, amelyet azonban ellenfeleink vonakodtak elfogadni és gőgös szavakkal tudtunkra adták, hogy föllebbvalóik, a lámák úgyis csak
háborút akarnak.
Március másodikán éjjel támadást intéztek táborunkra de sikertelenül. Ugyan e hó tizenhatodikán egy
Csapat láma jelent meg táborunk közelében és megátkozta azt és minden emberét, állatát s hosszú három
napon át tartott isteni tiszteletek alkalmával az istenek és valamennyi ördög haragját igyekeztek felkelteni
ellenünk.
MACDONALD tábornok ez időben Csumbiban tartózkodott, ahol az élelmi- és hadiszerekben beállott
hiányok pótlásával volt elfoglalva. A rengeteg podgyász szállítására, mely további útunkra Gyangcé
felé szükséges volt, úgynevezett ekka-kat vagy ponnikocsikat hozatott Indiából. Az út most már főleg
síkon, kevésbbé változatos talajon vezetett Lhassza
felé úgy, hogy kocsik alkalmazása igen célszerűnek
látszott. A benszülöttck ámulva nézték, mint rakják
össze katonáink az egyes kocsialkatrészeket s mint
keletkezik belőlük az előttük teljesen ismeretlen jármű,
amely elé ponnikat fogtunk.
Március hó harmincadikán MACDONALD tábornok
egész rendelkezésére álló haderejével megérkezett
Tunába, ahol pihenőt tartott. Táborunk melletti kis
dombról szabad szemmel is jól lehetett látni a tibeti
hadállást, sőt még a sürgő-forgó katonákat is, amint
nagy hévvel kövekből mellvédet készítettek, hogy ezzel
megakadályozzák továbbhaladásunkat. Ezen táboron
túl messzebbre hátul, a Lhassza felé vezető úton egy
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másik tábort pillantottam meg, amely előtt a kalo r
nák szintén eltorlaszolták az utat.
j
Miután március 31.-én újabb felszólításra a tibetiek
Guruból nem távoztak, a küldöttség, kilenc századi
benszülött gyalogság, két darab tíz- és két darab
hétfontos lábori ágyú és Maxim-gyorstüzelők valar
mint a lovasított gyalogság csapataink kíséretében,
útnak indult.
•,
Néhány centiméter magas hóréteg burkolta fehér
leplébe a síkot, amelyen mély" csöndben indult a sereg. A hó nemsokára elolvadt, úgy hogy bokáig érő
mocsárban kellett tovább gázolnunk. Haderőnk oszlopban közeledett a körülbelül 10 kilométer távolban
levő ellenséges hadállás felé. Már mintegy 5 kilométernyire közeledtünk a tibetiekhez, midőn vágtatva
szembejött velünk három tibeti lovas. Három őrnagy
volt s követelte, hogy Tunába térjünk vissza, vagy
addig várjunk, míg a tibeti generálisok megérkeztek
a táborba. MACDONALD tábornok abban a reményben,
hogy talán mégis békés megegyezésre vezethető a
dolog, az ellenséges hadállás előtt, másfél kilométernyire, a tibetiek emelte kőfal közelében fakadó
((kristály-források)) mellett táborba szállt. Midőn a
tibeti generális Lhasszából megérkezett, MACDONAI.D
tábornok
és YOUNGHUSBAND ezredes kíséretével együtt
• , l
O./
sbe lovagolt, hogy a most már égetően sürgős
ügyeket elintézzék, ha csak lehetséges, békés úton.
hiasszai generális, a «leding depön» kíséretében
1 !
Narnseling ((generálisa)), Pari <(generálisa», akit
fingban látunk néhány mérges tekintetű láma és
Isobbrangú tanácsos. A tibetiek szürke, durva gyasTih)° -kéS7'ÜU pokrócot terítettek a földre «generáliszámára, míg MACDONALD tábornok és YOUNGHUSezredes
egy pár téli bundán foglaltak helyet,

t
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a síkság közepén, s minden további ceremónia nélkül hozzáláttak a tárgyaláshoz.
A tanácskozók mögött illő távolságban a kíséret
foglalt állást.
A tibeti generálisok kíséretének néhány embere
orosz puskával volt fölfegyverkezve; fölismertük a
fegyveren a császári címert. A tárgyalás folyamán
újabb indítványok, vagy ajánlatok nem kerültek szóba.
A tibetiek minden diplomáciai ügyessége s egész politikája abban az egyetlen mondatban összpontosult:
«Menjetek Jatungba vissza b YOUNGHUSBAND ezredes
újból megmagyarázta nekik a tények állását. «Mi
már 15 évvel ezelőtti -- úgy szólt -- ((tárgyaltunk
a tibetiekkel, magam nyolc hónapon át hiába fáradtam azon, hogy Ihasszai magasabb tisztviselőkkel
találkozzam és ugyané célból Tunában is vártam.
Vissza nem mehetünk, de igenis azon leszünk, hogy
Gyangcé-t megszálljuk. Háborút nem akarunk, ha
azonban a ti haderőtök továbbra is elzárja előttünk
az utat, föl fogom kérni MACDONALD tábornokot, hogy
utunk folytatásának lehetőségét erőszakolja ki karhatalommal, fegyveres erővel. Őszinte tanácsom az,
hogy katonáitokkal vonuljatok vissza mielőbb.*
Ez a válasz nagyon kellemetlenül hatott a Ihasszai
generálisra, szemlátomást rosszkedvű lett. Még egyszer erősítgette, hogy ő nem kívánja a háborút, ha
azonban mégis előnyomulnának csapataink a következményekért ő nem vállal felelősséget. Ezt komoly,
büszke tekintettel, erélyes hangon mondta, lóra pattant és társaival visszavágtatott a táborba. Mindjárt
••ezután, hogy a generális visszatért seregéhez, láttuk
a tibeti katonákat amint a kőfal mentén ciszéledtek
s lövőréseik mellé állva rendbehozták lövőszerszámaikat.

YOUNGHUSBAND ezredes és MACDONALD tábornok erre
elhatározták a tibeti hadállás megtámadását, a katonáknak azonban meghagyták, hogy fegyvereiket, míg
erre külön parancsot nem kapnak, semmi szín alatt
ne használják. Az utászokat a tibeti hadállás bal oldalán levő kopár magaslatokra vezényelte, hogy az
ellenségnek ezt a szárnyát kerüljék meg s a fölépített mellvéd felett benyomulva a táborba, igyekezzenek a tibetieket állásukból kiszorítani.
A tibetiek csakhamar észrevették, hogy körülzárásra irányúi csapataink mozgása és visszavonulva a
kőfal mögé, mint a birkák, úgy verődtek nagyobb
csoportokba, vagy a sziklák mögött kerestek alkalmas védelmet. Fegyvereiket nem használták, hanem
lépésről-lépésre visszavonultak az őket karhatalommal visszatoló, lökdösö katonáink elől. Mikor már jó
közel voltunk a rögtönzött mellvédhez, elénk lovagolt a depön s kijelentette, hogy emberei fegyvereiket nem fogják használni, a küldöttség nyugodtan
közeledhetik az erődítményekhez. Katonáink végre
közvetlenül a rögtönzött, szikladarabokból durván
összerakott védőfal előtt állottak.
A kakiba öltözött angol katonák kívül a falon,
belül a szürke, durván szőtt gyapjúkelméből készült
ruházatban a vad tekintetű tibetiek. Az utóbbiak fölÁllításában «em uralkodott semmiféle rend, hanem,
!
Hmt a méhraj, szcrteszéjjel a fal mentén és sátraik
között tolongtak. YOUNGHUSBAND, MACDONALD és a többi
tisztek a fal elé lovagoltak, hogy a tábort közelebbről szemügyre vegyék. Előttük a tibeti katonák nagy
1 me
gekben összegyűltek, ellenséges indulatuknak szóbán
és mozgásban adva kifejezést. Mi minden gyana kod nélkül éber figyelemmel szemléltük a dolgok
fejlődés ét.
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Mivel több tibeti katona fenyegetőzve föl-fölemelte
töltött puskáját MACDONALD tábornok megparancsolta
legfegyverzésüket. Azonban a tibetiek vonakodtak a
parancsnak eleget tenni. Erre szuronyt szegezve vonultak be katonáink a kőfal mögé és erőszakkal vették el egynéhánytól a fegyvert. A helyzet most egyszerre komoly színt öltött. A tibeti vezérek látván a
dolgok fejlődését ellentállásra és védelemre szólították föl kalonáikat, miből nemsokára rendszeres dulakodás keletkezett.
Én a kőfalnak túlsó oldalán sétálgatva egy ideig
nyugodtan szemléltem mindezt, azonban csakhamar
visszasiettem védettebb állásunkba, a mellvéd innenső
oldalára, midőn észrevettem, hogy a tibetiek nagy
szikladarabokat dobnak támadóikra és fegyvereikkel
is védekeznek. Alig hogy elértem a küldöttséget, kirohan a masszái generális, kiragadja egyik szikk-katona
kezéből a puskát és reásüti. A löveg szétroncsolta a
szerencsétlen katona alsó állkapcsát. Úgy látszik csak
erre vártak a tibetiek ; az első lövés jel volt az általános támadásra. Vad kurjantással, csatazajjal törtek
most csapatunkra, elsütve puskáikat s vagdalkozva
hosszú szablyáikkal. Elkeseredett harc fejlődött. Tisztjeink, akiket a támadás legelőször ért, forgópisztolyaikkal vakon a feléjük tóduló tömegbe lövöldöztek.
Közöttük elsőnek WALLACE DUNLOP őrnagy esett el,
akinek egy őrjöngő tibeti egyetlen kardcsapással több
ujját vágta le, továbbá CANDLER úr harctéri tudósító,
akit borzasztóan összekaszaboltak. Már több életveszélyes sebből vérzett, amelyeket fején és karján
kapott és csak a többi tiszt szüntelen revolverlövéscinek köszönhette életben maradását.
A harc ily közelségben s ily elkeseredéssel megdöbbentő volt, de csak néhány pillanatig tartott e
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meglepetéssel járó zavar ; pár perc múlva véres megtorlás következett. Néhány vezényszó hangzott el, s
a mellvéd mögül megszólalt a maxim-gyorstüzelők
rekedt hangú ropogása, s golyóik rettenetes pusztítást vittek véghez az ellenség tömegében.
A tibetiek különben is oly sűrűén állottak, hogy
sem puskáikat, sem kardjaikat nem használhatták szabadon ; azok, akik a kőfal mögül kirohantak, csakhamar elestek, a többiek pedig, nem tudván helyt állani
a maxim-ágyúk tüzének, fegyvereiket eldobva vad
futásban kerestek menedéket. A menekülők közül a
legtöbb nem jutott messzire. Futás közben estek el,
amint a reájuk összpontosított golyózáporon átszaladtak. A véres mészárlás mindössze csak tíz percig
tartott. E rövid idő alatt elpusztult a Ihasszai seregnek színe-java.
Midőn a puskák és maxim-ágyúk kellemetlen ropogása végre megszűnt, kitűnt, hogy a tibeti seregnek majdnem a fele maradt a csatatéren. A halottak
között megtaláltuk a Ihasszai generálist is, aki így
bűnhődött elhamarkodott cselekedeteért, továbbá a
sigacei depönt és egyikét a vadtekintetű, harcias lámáknak, akik annyira követelték Jatungba való visszavonulásunkat.
Szomorú volt a látvány, amelyet ez «a világ tetején)) 4600 méter magasságban fekvő csatatér nyújtott.
Aki látta, bizonyára sohasem felejti el ezt a vértől
ázott mezőt az azúrkék színben játszó Rham tó partján, melyre a tiszta fehérbe burkolt Csumolári csúcsa
komor tekintettel nézett alá. A kép megrendítő volt.
j- zázával feküdtek a tibetiek egy halmon, amint a leg' ' lönbözőbb mozdulatok közben leterítette őket a
S'yilkos maxim-tűz. Igaz, véres öldöklés volt ez, de
e
végre minden háború kőszívű, kegyetlen és hogy
': A 1'eitelmes Lhassz°-
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vannak a nemzetek életében bizonyos szakaszok,
amelyekben elkerülhetetlenül szükséges a háború, az
tagadhatatlan. Mindamellett, hogy a tibetiek kegyetlen vadságuk és babonájuk miatt nemcsak az angolokra, hanem az egész emberiségre nézve állandóan
veszélyesek, mégis olyan ellenségek ők, akik megérdemlik, hogy tiszteljük bennük azt a férfias bátorságot, amellyel hazájukért, tűzhelyükért küzdve
estek el az idegen hódítók ellen vívott egyenlőtlen
harcban.
A legtöbb halott a mellvédhez közel és tőle 20—30
lépésnyire feküdt nagy tömegben ; innen a menekülők útját jelölve hosszú sorban, de már nem oly sűrűn, körülbelül másfél kilométernyi távolságra találtuk a holt tetemeket és sebesülteket.
Számtalan sebesültre akadtunk a sziklahasadékokban, ahová, menedékhelyet keresve, elvánszorogtak
s ahol bevárták a haláldöfést, amelyet úgy mondták,
ők bizonyára megadtak volna minden sebesült angol
katonának, ha máskép fordul a kocka. Megható volt a
sebesültek viselkedése, amint kegyelemért esedezve
kinyújtották nyelvüket; hüvelykujjukat felmutatva és
ha nem volt súlyosabb sebesülésük, hason csúszva
közeledtek felénk, akárcsak a rómaiak véres cirkuszi
játékaiban a legyőzött gladiátorok.
A csatatéren sűrűn hevert a sok kard meg hosszú
kanócos puska, amelyet a menekülő sereg otthagyott.
A puskák között, amelyeknek legnagyobb része Ihasszai
gyártmány volt, néhány orosz fegyvert is találtunk.
Mihelyt saját sebesült katonáinkat elláttuk, összeszedtük a csatamezőn lévő tibetieket, bekötöztük sebeiket, vizet vagy pálinkát adtunk nekik erősítőül, a
haldoklók kínjait pedig morfium-befecskendezésekkel
igyekeztünk csillapítani. A hosszú puskákra terített

sátorponyvák hordágyakul szolgáltak, amelyeken körülbelül 200 sebesültet szállítottunk részben Tunába,
részben Guruba, ahová a foglyok hátán is vitettünk
számos kevésbbé veszélyesen megsebesült tibetit.
A csatatér a ((kristályszemek forrásai* mellett terült el. Ezekről TURNER mint meleg forrásokról beszél ; én e tulajdonságukról nem győződhettem meg,

Tibeti hadifoglyok kegyeimet kérnek.

de a benszülöttek sem emlékeztek arra, hogy itt valamikor hőforrások léteztek volna. Azt azonban mégis
sikerült megállapítanom, hogy egész télen át nem
%ytak be.
Negyedórai pihenés után csatarendben elhagytuk
a
szomorú helyet és az elesettek tetemeit hátrahagyva
tovább folytattuk utunkat Guru faluja felé, amelyet
az
ellenség még mindig megszállva tartott. Tüzérségünk gránátlövegei csakhamar visszavonulásra kény-
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szerítették a tibeti csapatokat úgy, hogy katonáink
szuronyt szegezve egyetlen rohammal elfoglalhatták
az ellenséges sáncokat.
Ez alkalommal mintegy 100 tibetit ejtettünk foglyul. Közöttük egy 73 éves őrnagyot, vagy rupön-t
is, aki csak kevéssel a csata előtt jött volt Lhasszából a táborba szolgájával, mivel fia még nem volt
elég idős ahhoz, hogy őhelyette betöltse az őrnagyi
tisztet.
A faluban igen nagy puskapor-készlelet találtunk
bőrzsákokban, parasztházakban elraktározva ; miután
tüzérségünk lövegei lángba borították a falu egy részét, minduntalan robbanástól kellett tartani. Embereink tehát siettek a lőporkészletet mielőbb ártalmatlanná tenni. E munka közben, sajnos, igen sokan vesztették életüket, többen mint a nemrég lefolyt csatában.
Az égő faluban járva megtudtam, hogy a falu elöljárójának házában számos tibeti nyelven írt könyv
van. Ezeknek megmentése céljából elhatároztam, hogy
a robbanás veszélyével szemben is behatolok a már
égő házba, az értékes könyvek mentésére. Sötét folyosók és alacsony lőporral tele rakott pinceszerű szobák útvesztőjében végre megtaláltam a keresett kincset, amellyel most már e veszedelmes helyről siettem menekülni a szűk folyosók falán végig tapogatózva. Alighogy a füsttel megtelt szobákból kiértem
a szabadba, felrobbant mögöttem az épület. Életem
kockáztatása árán megbecsülhetetlen nagy kincset
mentettem meg a pusztulástól.
Guruban néhány embert hagytunk hátra elegendő
hadiszerrel és eleséggel. A hadsereg többi része pedig
visszasietett fagyos mezőkön és az elesett tibetiek
holttestein át a régi táborba, Tunába, ahová április
elsején, nagypéntek este megérkeztünk.

Másnap reggel a kémszemléről visszatérő katonák
hírül hozták, hogy a Lhassza felé vezető úton levő
erődítményeket elhagyta az ellenségnek mintegy kétezer főnyi hadereje, miután megtudta a Guru melletti ütközetnek szerencsétlen kimenetelét.

Puskagolyők ellen védő talizmán; a harcba vonuló tibetiek a mellükön hordlák.

Bármennyire sajnálatos is, hogy ezt a véres összetűzést nem lehetett elkerülni, jelen esetben ez volt a
kérdésnek leghelyesebb megoldása, mert várakozással
8
barátságos előzékenységgel a tibetiekkel szemben
se
mrni sem volt elérhető. És biztosra vehettük, hogy
ez
a lecke további vérengzéseknek elejét fogja venni.
A
tibetieknek az az őrült elhatározása, hogy fegyerrel
akadályozzák az angol küldöttséget útjának
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folytatásában, abból magyarázható, hogy nem ismerve
a modern fegyvereinkben rejlő túlnyomó erőnket nagyban bíztak a DORJIEFF megígérte orosz segítségben.
A tibetiekre nézve oly gyászosan végződött ütközetnek praktikus haszna nemsokára mutatkozott is.
Alig hogy a vesztett csatának híre Lhásszába érkezett, Ju-TAi, khínai ambán máris gyors futárt küldött táborunkba, avval az üzenettel, hogy még aznap Gyangcéba utazik és nálunk lehetőleg rövid
idő alatt meg fog jelenni, hogy YotiNGHUSBA?íi>dd
találkozzék ; hogy ő már korábban is jött volna, de
a Dalai Láma engedelmét ehhez nem kapta meg,
de most ez utóbbi is megadta beleegyezését; hogy a
nagy Láma és a tibeti nép nagy hálával tartoznak
az angoloknak, hogy ily emberségesen bántak el a
sebesültekkel; hogy az megmérhetetlen áldást hozott
az országra, hogy mindezért egész Tibet háláját hozza
elénk személyesen stb. stb.
*
Guru melletti esatában fogságba esett sebesült
tibeti katonáktól sok érdekes részletet hallottam a
tibeti hadsereget illetőleg. A hallottak kiegészítik azokat az ismereteinket, amelyek RocKHiixtól maradtak
reánk s amelyeket ez khínai forrásokból gyűjtött. Nem
lesz érdeknélküli e dolgokról egyet-mást közölni,
íme egy strófa a tibetiek hajdani csataénekéből:
Hegyes kardom hüvelye ellenségem teste legyen !
Életemet tenyeremen hordom, ha kell elvetem.
Hős vagyok, s ha kell meghalok, mert erre esküdtem.

Sokkal harciasabbak voltak hajdan a tibetiek, akiknek utódai bár még mindig bátor katonák, mégis a
khínaiak és saját papjaik tirannizmusa folytán nagyon
meghunyászkodtak. Egykor oly magas lángra lobbanó

harci kedvük majdnem teljesen elenyészett. A százados szellemi és testi rabság, az a gyámkodás, amelylyel saját papságuk körülvette egész polgári életüket,
megölte bermök a tetterőt, az önálló cselekvés képességét. Pedig a tibeti oly országban él, ahol az élők
világa állandó harcban van a természeti viszonyokkal, ahol a létért való küzdelemben a benszülöttek
oly nehézségeket kénytelenek legyőzni, amelyektől a
civilizált európai visszaborzadna, meghátrálna.
Az áldottabb keleti provinciában, Khamban a benszülöttek még vad, kegyetlen, kíméletet nem ismerő
rabló nép; ezek közül kerülnek ki a tibeti hadsereg
legbátrabb harcosai.
A tibetiekben nagy mértékben található a férfiasság legkiválóbb erénye, a halálmegvetés, hiszen ők
első sorban tatárok, ezeknek bátorsága pedig közmondásos.
Tibetben létezik a rendes hadseregnek is bizonyos neme. Feje a Lhasszában székelő legidősebb
ambán, kinek címe: katonai alhelytartó. Ő osztja ki
az egyes tibeti katonatisztek között a rangot jelző
és ennek megfelelően különböző színű sapkagombot.
Khínai ambán kettő van ; egy fiatalabb és egy
öregebb, kiket Pekingből neveznek ki három-három.
évre. Mindakettő a Mandsu-dinasztiának, a Khínában jelenleg uralkodó családnak tagja. Jóllehet már
kevésbbé harciasak mint őseik, akik Tibetet leigázták,
mégis tűrhető ismereteik vannak a hadászat elemeit
tekintve.
A legelső ambán megadja a védelemre s védelmi
n
űvek emelésére vonatkozó tervezeteket, melyeknek
! 1Vl
tele a tibetiek feladata ; ő tartja szemmel a hadf e r e § kiképzését és annak harcképessé tétele céljából
^gyakorlatokat rendez, vagy katonai szemléket tart.
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A hadsereg legnagyobb része tibetiekből áll, ámbár
Lhasszában, valamint a Csumbi-völgyben sok khínai
katona is szolgál; különösen a magasabb tiszti rangokat szokták khínaiakkal betölteni.
Az utóbbiak között rangban a legmagasabb a
cdunglb vagy parancsnok, a többi, alsóbbrangú tiszt
•

Tibeti katonatiszt és gyalogos közlegény, aki támasztó villával ellátott kanóeos
puskát hord a hátán.

mind <da-laoje)>* vagy becsületes, derék tiszt; valamennyien azonban inkább rendőrök, mint katonák s
nagyon szegényes fizetést kapnak. ROCKHILL, útjában
Lhasszától Pekingig, azt találta, hogy fizetésük soha* A «ta-laoje» cím közönséges kliinai címzés, egyértelmű a magyar
Szerk.
«tekintetes»-sel.

sem áll készpénzből, hanem téglaalakban préselt teából, melynek értéke a kincstárnak szeszélye szerint
változik, úgy, hogy még ezen az úton is veszteséget
szenvedhetnek különben is szegényes fizetésükben.
A tibeti hadsereg 6000 rendes katonából áll, amely
szám a toborzott legénységgel együtt szükség esetén
60,000-re emelhető. Ehhez
járul még 14,000 lovas katona.
A három legnagyobb
városban (Lhassza, Sigacé
és Gyangcé) ezer-ezer katonából áll a helyőrség.
Kisebb mennyiségben az
ország többi városaiban és
váraiban is van állandóan
bizonyos számú katonaság.
Az állandó katonasághoz minden nemes ember
és minden helység elöljárója
öt-tíz lovas katonát köteles
állítani, a lakosság száma
szerint.
Egyenruha tulajdonképen nincs. A rendes katonák ruházata szürke, durva
Tibeti harcos Kham tartományból.
szövetből készült és minden
katona köteles önmaga gondoskodni ruhaneműjéről.
A puskákkal felfegyvérzettek, a ccvadászob), piros
felső ruhát hordanak, a többi gyalog katonát piros,
az
íjászokat pedig fehér sáv jelzi.
Valamennyien befonják hajukat s hosszú varkocs
jakjában lógatják le hátul, míg elül a fejet leborotválközönséges nemez kalapon kívül a vas sisak is
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dívik még a hadseregben. A lovasok piros bojttal
vagy pávatollal díszítik sisakjukat. Vaspáncélt és
páncélinget, amely egészen khínai mintára készült,
szintén alkalmaznak még.
Az alább közölt tábla mutatja a tibeti világi és
egyházi közigazgatás hivatalait illetőleg tisztviselőit
rangsorozatban. A rangban legmagasabban álló személyek a Dalai Láma az első miniszter és a két
khínai ambán. Ezek gyaloghintón vitetik magukat
ami hivatalukkal, illetőleg állásukkal együtt járó ismertető jel.
Dalai Láma
A második rangot
jelzi korái-gomb

első miniszter regens v. « király » (deszri V. gyalpo)
és a khinai ambánok.

a harmadik rangot
jelzi kék-gomb
(áttetsző)

az uralkodó tanácsosa (miniszterek) (sápé v. khalon);
négyen ; közülök három világi és egy láma

a negyedik rangot
jelzi kék-gomb
(át nem látszó)

az ötödik rangot
jelzi kristálygomb

a hatodik rangot
jelzi fehér-gomb
(át nem látszó)

polgári
4 főtitkár (tungik csempo)
4 pénzügyi titkár (tszipön)
a 4 provinciának kormányzója ;
két kincstári tiszt (csadzö-pa) ;
két tárnokmester (nyerszang-pa) ;
két közúti főfelügyelő
(lam-szang-sag) ;
két világi biró (sag-pön) ;
két egyházi biró (sag-deba);
54 kerületi előljáró (világi)
(dsongpön) ;
73 papi tisztviselő és
Ihasszai pap (cedung) ;
három világi főjegyző
(dsung-jik) ;
három egyházi főjegyző
(dson-jer) ;
három istállómester
(ta-pön) ;

katonai
egy generális (magpön csempo) ;
hat dandár-parancsnok (depön) ;

12 szárnysegéd (rupön) ;
[54 várparancsnok
(dsongpön), mellettükugyanannyi polgári tisztviselő] ;

24 kapitány (gyapön) ;

a hetedik rangot
jelzi fém-gomb

két élelmezési felügyelő
(campo-deba);
három orvosi felügyelő
(man-deba);
egy felügyelő a mezők és rétek számára (ca-deba)
két felügyelő az erdők számára (sing-deba);
két felügyelő a bortermelés
számára (csong-deba);
három felügyelő az állattenyésztés számára (csugdeba);
községi elöljárók (co-pön,
mig-pöu);
kerületi pénzügyi tisztek és
vagyonbecslők (njer-pa).

54 (?) hadnagy (dingpön);
120 altiszt (csupön).

HATODIK FEJEZET.
A küldöttség a Rham és Kala tavak mellékén Gyangcé felé halad. Csata a cvörös
halványa szorosában.
Miutáa az út az ellenséges haderők visszavonulása
következtében szabad lett, elhagytuk a véres emlékezetű Gurut és egyenesen Gyangcé felé indultunk, amely
az előttünk elterülő síkon, mintegy százharminc kilométernyire feküdt tőlünk. A küldöttség most már
katonai jelleget öltött ugyan, mindamellett semmi körülmények között sem lehetett célja a megfenyítés, a
megtorlás, hanem továbbra is csak az önvédelem,
vagy az utunkban megakadályozó avagy táborunkat
megtámadó ellenséges haderők szétszórása. Mi magával a néppel szemben ezentúl is mindig barátságosan
viselkedtünk, hiszen a tibeti nép és Angolország között viszályról szó sem lehetett.
Gyönyörű tavaszi reggelen, április ötödikén, hagytuk el a kietlen Gurut. Nyugat felől utunkat a tiszta
zaíirkék színben tündöklő Rham-tó vízszéle kisérte.
Partjait ugyan itt-ott még jég borította, de mindamellett már temérdek vízi madár népesítette környékét.
Ezen a tavon, amely körülbelül 24 kilométer hosszú
és 4—5 kilométer széles, korcsolyázott 1783 december havában TURNEB százados.
Itt fekszik Rham falu is, amelytől a tó neve
származik, s amelyben csak nyáron lakik néhány
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kóbor pásztorcsalád nyájaikkal; télen lakatlan a környéke, mert sem védelmet a viharok ellen, sem embernek, állatnak elegendő táplálékot nem nyújt.
A tó északi végén fehérlik a sziklás hegyoldalon
a kicsiny Lapcsi kolostor. E gyönyörű tájkép pompás színeivel elragadott bennünket; halálos csöndességét csak a szárnyasok élénk serege zavarta meg
némileg. Azonban kellemetlenül hatott a sok vérbefagyott tibeti katona tetemének látása, kiket öt nappal
ezelőtt az ellenséget üldöző lovaskatonaságunk kergetett halálba. Közöttük fáradhatatlan angol mérnökök
a vidék felvételével, felmérésével voltak elfoglalva.
Teodolitjaikkal, mérőasztalaikkal RYDER százados vezetése alatt fontos munkájukat oly nyugalommal és pontossággal végezték, mintha nem is halottakkal telt csatamezőn, hanem valami virágos réten dolgoztak volna.
A Do-csen (nagy rét) hegység közelében sótartalmú forrásokra bukkantunk, amelyeknek környékét
a sós víz elpárolgása folytán származó inkrusztáció
nagy területen takarta. Kevéssel odább a gyér növényzetű legelőt fölváltotta a bársonyos, puha, sötétzöld fűvel benőtt rét, amelyen majd éhenhaló jakjaink mohón legelve, hosszú koplalás után bő kárpótlást találtak. A nehéz, veszélyes út fáradalmait
különben nem a tulajdonképeni ccjakí, a nagy hímállat, sem annak nősténye, a «lri-mo», hanem a
«dsobó», a jak és az indiai tehén keresztezéséből származó jak-ökrök viselték el legjobban, amennyiben a
különböző betegségekkel szemben ők tanúsították a
legnagyobb ellenállást.
A falu lakói nem menekültek el jöttünk hírére;
hanem bámész szemekkel nézték az elvonuló katonák
hosszú sorát és a sok kocsit, amelynek létezéséről
eddig halvány^sejtelmük sem volt.
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A nézők között láttunk egy khínai mandarint is
piros ernyő alatt, kísérői körében ; be is mutatkozott
későbben. MA generális volt, akit az ambán ide küldött, hogy tárgyalások esetén azokon részt vegyen.
PARH százados, aki még Jatungban hozzánk csatlakozott volt, felvilágosított bennünket arról, hogy MA
tulajdonképen csak őrnagy, de khínai szokás szerint
szolgálatainak elismeréséül, megkapta a generális címet,
őrnagyi fizetésének meghagyása mellett.
MA generális állandóan mosolygó arccal roppantul
vigyázott arra, hogy előttünk minél tudósabb színben
tűnjék föl. A java korában levő, kissé testes emberke
azon fáradozott, hogy tábornokunkat és YOUNGHUSBAND ezredest visszatartsa a további előnyomulástól,
vagy legalább veszteglésre, várakozásra bírja. Nagyon
fagyosnak s még Tunánál is ridegebbnek mondotta
Gyangcét, azt azonban váltig erősítgette ő is, hogy
Lhassza nagyon szép város, amennyiben ott fákat
és egyéb khínai <dukszus» tárgyakat találni. Azt is
mesélte a bőbeszédű khínai, hogy épen Gyangcéből
jő, s hogy az úton számtalan menekülővel találkozott. Miután azonban feltartóztatásunkra irányuló minden törekvése eredménytelennek bizonyult, visszaindult Gyangcé felé.
Időközben a szép tavasz ismét télre fordult. Az
áprilisi ég sötét fellegekbe burkolódzott és a kevéssel ezelőtt oly csendes, tiszta kékben tündöklő Rhamtó morajlása és zúgása mind zajosabb és erősebb lett;
a vízszéli jégtakaró recsegve-ropogva széjjel töredezett s a hirtelen szélrohamoktól felkorbácsolt tó tajtékozó hullámai nagy jégdarabokat vetettek ki a
partra. Közben megeredt a jégeső is ; hóval keverve,
verte a hátunkat jó ideig. Ilyen zivatarban értük el
a tó északi végét, ahol mély szurdokban ömlik alá a
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kifolyó vize, hogy néhány kilométerrel alább ismét
kisebb tóvá, a Kala-tóvá szélesedjék ki. Jobbnak hiányában ezen a szélnek, esőnek és hónak kitett helyen
kellett tábort ütnünk. Csak nagy nehezen tudtunk
tüzet gyújtani, még nehezebben táplálni azt, mert a környéken tűzifát nem találtunk, a magunkkal hozott
tartalékkal pedig óvatosan kellett bánnunk, mivel a
tüzelőanyag szállítása óriási nehézségekkel járt.
A benszülöttektől megtudtam, hogy a Rham-tó
már október közepe táján be szokott fagyni és novembertől február közepéig állandóan oly vastag jégtakaró borítja, hogy vizének lefolyása télen át szünetel.
Miután a hóvihar és jégeső némileg lecsillapodott,
néhányan a tisztek közül, szenvedélyes vadászok, kimentek a tó partjára, hogy vacsorára valami friss pecsenyét szerezzenek. Magam is velük tartottam, jóllehet a szél még mindig dühöngött és elemi erővel korbácsolta a tó vizét. Útközben egy sebesült tibeti katonára akadtunk, aki nem tudott tovább vánszorogni a
Guru mellett vívott ütközet után. Sebeit bekötöztük és
folytattuk utunkat a tó partja felé, ahol szerencsésen
egy halászkát és egy sirályt ejtettünk zsákmányul, de
vesződséggel találtunk reájuk a jégtől zajló vízben.
Másnap reggel (április 6.) leszálltunk a szurdokba,
amelyen át a Rham-tó vize alásiet a Kala-tóba. Erről a szurdokról, illetőleg a hegyszorosról mit sem
tudnak benszülött utazóink leírásai vagy térképei.
Útközben Csalu falut érintettük, amely öntöző csatornáktól szeldelt árpaföldek között fekszik.
Ennyi vadregényes, kopár, zord tájkép után ismét
Jól esett a magasabb kultúrának ez az első nyoma.
Csodálattal gondoltunk a hegyilakók merészségére,
akik nyomorogva, majdnem jéggé fagyva dacolnak
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a hegyóriások ijesztő magaslatainak ezernyi veszélyével, s nem telepednek meg a kisebb, termékenyebb völgyekben.
Csalu házainak falai telve voltak a legkülönbözőbb formájú és színezetű feliratokkal, vará/sigékkel és szimbolikus jelvényekkel, megannyi védőszer
a viharok ördögei és gonosz szellemek igézése ellen.
A háztetőkön egész nyugodtan fészkeltek a sárgásvörös színű vadkacsák, melyeket a benszülöttek épen
színük miatt — ez hasonlít a budhista szerzetesek
ruházatának színéhez — szenteknek tartanak. A tóparti kúpalakú dombok tetején fészkelnek, ahonnan
nyugodtan szemlélték a katonáinkat s akkor sem
röpültek el, mikor köveket dobáltunk feléjök. Most
sűrűn következtek egymásután kisebb nagyobb falvak, azaz, hogy inkább faluromok egytől-egyig elhagyatva, feldúlva. Ezeket a romhalmazokat BOGLE
is látta már száz évvel ezelőtt és reájuk vonatkozólag
megtudta a benszülöttektől, hogy tatár rablóbandák
pusztító hadjáratainak szomorú emlékei.
Körülbelül a hetedik kilométer után kiszélesedik
a szoros s előttünk fekszik a Kala-völgy, hasonlónevű tavával, amely jóval kisebb a Rham-tónál;
körülbelül 10—12 km hoszú és 3—5 km széles.
A Kala-tó egy széles sekély mélyedést tölt ki,
amely két oldalt 250—300 méter magasságra emelkedő hornokkőfalak között fekszik. Csak keleti végén enyésznek el e magaslatok s mintegy 30 m magasságban a talaj enyhén lejtősödve síksággá terül
szét, melynek hossza 16, szélessége 8 kilométer.
A hegy lábánál épült falu valamikor közvetlen a
tó partján feküdt. Most azonban, hogy a tó vízbősége csökkent közte és a falu között minden valószínűség szerint; az egykori tófenéknek kiszáradt

része terül el; a falu lakói erről nem tudnak semmit
és nem is emlékeznek oly szájhagyományra, amely
ebbéli feltevésemet támogathatná.
Ezeknek a tavaknak visszavonulása, vízvesztesége
magyarázatát adja a tibeti úgynevezett «síkságok»
keletkezésének. Ez a tó, amelynek állítólag nincsen lefolyása, az esős időszakban négyszáz s egynéhány méternyi széles területtel megnövekszik. Partjain ezrével
hevernek kicsiny fekete iszappal teli kagylók és azok
töredékei, amelyek között rothadó szerves anyagok,
poshadó vizes iszapjában milliárdnyi apró élőlény
hemzseg. A tó vize átlátszó, tiszta és kissé sós ízű
s a part is vékony fehér sóréteggel vonódott be,
ami amellett látszik bizonyítani, hogy a tónak tényleg nincs lefolyása, jóllehet BOGLE útleírásában, valamint benszülött térképészeink feljegyzéseiben azt olvassuk, hogy a tó vízét keleten a Gyangcé folyóba
önti. A tó telve van halakkal, tükre fölött nagy rajokban kergetőznek sirályok, fecskék, s hosszú sorokban vonulnak a vadludak és kacsák; a partnak
sűrű iszapjában bibicek vadászgatnak, s fent a kéklő
magasban sasok lebegnek, prédára lesve.
Halai nagyon jóízűek s nagy bőségben találhatók,
köztük akadt nem egy, mely az öt kilogrammot is
meghaladta. Apró pikkelyekkel vannak fedve, s két
pár hosszú bajuszszált viselnek. A lakosság hosszú
kerítőhálókkal szokott halászni. Ilyenkor néhány ember nagyon messzire begázol a tóba, ahonnan azután
rendesen négyen partra vonják a hálót. Csónakokat is alkalmaznak a halászatnál, amelyeken kieveznek és árpaliszttésztából gyúrt csalétekkel ellátott
horgokkal halásznak.
A halakat úgy hozzák forgalomba, mint nálunk
a Balatonon. Felhasítják, belső részeiktől megtiszWaddell: A rejtelmes Lhassza.
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raktározzák el.
titjalc, a napon niLgc^ui^jv^
títják,
megszárílják „
s _így
OJ
A halkészletnek legnagyobb része Pariba kerül. Majdnem mindegyik háziján találtunk szárításra kikészített halakat, amelyeknek erős szaga már messziről
érezhető. A környező hegyeken található a «nyan»
(Ovis ammon), továbbá antilop és gazella.
A faluban nem volt egyetlenegy munkabíró féríi,
a falu elöljáróján kívül, valamennyien Gyangcéba
siettek, hogy ellenünk harcoljanak.
A tavat és környékét, valamint a tó keletkezésére
vonatkozó körülményeket behatóbb vizsgálatnak vetettem alá, tekintettel Tibet síkságainak keletkezésére,
amelyekről tudjuk, hogy eltűnt, egykori nagy, siker
tavak medencéinek tekintendők. Ezek a tavak, a Kalaés Rham-tó is, mind a folyóvizeknek a völgyijén való
felduzzasztása folytán keletkeztek. Hogy mi okozta
ezt a gátszerű emelkedést, amely elzárta a víz lefolyásának útját, még vita tárgya. Magam a tóra vonatkozólag a következőket észleltem. A Lingmo síkon
levő tónál kétség kívül görgeteg és kőtörmelék szolgáltatta azt a völgyzáró gátat, amely a vizet felduzzasztottá. A törmeléket az esővíz hordta le a völgy
alacsonyabb részére, vagy hegycsuszamlás alkalmával
került mostani helyére nagyobi) mennyiségben. A
Rham- és Kala-tavak esetében nincs kizárva, hogy
a völgyet elzáró gát már előbb megvolt, mint a völgyet alkotó sülyedésnek határa, vagy egy későbbi periódusban jött létre a hegyláncok felgyűrődése folytán. A Himalája óriási hegyláncolata ugyanis a föld
szilárd kérgének összezsugorodása, jobban mondva
az ebből keletkezett részleges alásűlyedése, illetőleg
felgyűrődése folytán képződött még pedig úgy, hogy
az összetörött kéregnek egyik pereme állandóan emelkedett, vagy vulkánikus, vagy egyéb ható erők mü1 1
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ködése következtében, a másik pedig alásülyedt.
Emelkedése egyenlőtlen volt, amennyiben egyes részek magasabbra nyomódtak, mások alább sülyedtek. Ily módon történhetett, hogy vagy valamely
völgynek alacsonyan fekvő torkolata fölemelkedett
vagy magasan fekvő pontja alább sülyedt, miáltal oly
medencék keletkezhettek, amelyekben a lefolyásban
megakadályozott víz tóvá duzzadt föl.
A Kala-tavat környező kopár homokkősziklák,
melyeket nagymennyiségű görgeteg takar, azt a látszatot keltik, mintha erős esőzések mély vízfolyásokat vájtak volna bennük, annyira széjjel vannak szaggatva és szétdarabolva. A sziklák, kivéve a tó nyugati végét, ahol itt-ott törpefenyőket találni, egészen
kopárok.
Április hetedikén folytattuk utunkat a tó egykori
medencéjének kavicsfödte síkján, a völgynek keletre
nyíló torkolata felé, amely mintegy tizenhárom kilométernyi távolságig sík terület volt; később a talaj
észrevehetően körülbelül 60 méternyire emelkedett,
vagy még magasabbra, s egy mellékvölgyből legyezőszerűén alakult törmelékkuppá fejlődött. Ez a lejtő
gátat alkot a tó völgye és egy másik előttünk fekvő
völgy között, amelyben a Gyangcé vagy Nijang-csu
folyónak a Csumolari Ani-gumo (kilenc apáca) nevezetű
glecserjeiből táplált víztömege rohan alá. Kétségkívül
egykor ezzel a folyóval egyesült a Kala-tó vize is,
melynek e helyen történt lefolyása mellett bizonyít az
a mélyen kimosott keskeny szurdok, amely a Kala-tó
területéről levezet a Nijang-csu folyóhoz s amelynek
merőleges falai 15 m magasságban szelik át a jelzett
völgyzáró gátat mintegy 200 m-nyi hosszúságban.
Érdekes, hogy BOGLE, midőn 130 évvel ezelőtt erre
Ve
tte útját, tényleg e helyen találta a tó lefolyását.
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«Egy folyó, mondja Bogié, innen (a Kala-tóból) észak
felé kanyarodik; több napig közvetlen a partja mentén
haladtunk; Sigace mellett a Szanpo-ba ömlik.D
Ha ez a megjegyzés valóságon alapszik, akkor
tény az is, hogy a Kala-tó szintje 130 év alatt több
mint 60 méterrel sülyedt és vize 2'5 km-rel beljebb
vonult eredeti partjától.
A glecserek jégtömegeinek kisebbedésével együttjáró hőmérséklet-emelkedés kétségkívül nagy szerepet játszik a tó vizének megfogyásánál, ha ez egyszer azon szintje alásülyedt, amelyen lefolyása lehetséges volt. Most úgy látszik a tó szintje mélyebb
ama folyóénál, amely a töltésen túl, annak keleti végén siet tovább.
A fővölgyeknek ilyen törmelékkúpokkal való elzárása, mint látjuk, nagy szerepet játszik a siker,
többnyire egymással összefüggő tavak, illetőleg Tibet
úgynevezett «síkságainak» keletkezésénél, amelyek épen
nem mások az említett tavak száraz medencéinél.
E síkságok felületének kialakulása tehát semmiesetre
sem jöhetett létre folyók vizének feltöltő munkája
folytán ; keletkezésük csak a tavak szintező hatásával
magyarázható. Ez utóbbinak folyamatát láttuk a Kalaés Rham-tónál, ahol a síkságok keletkezőben vannak.
A völgyeket elzáró törmelékkúpok gátjainak keletkezése a jégkorszakban sokkal nagyobb méretű lehetett, mint most. Akkor a jégnek gyaluló hatása,
a szikláknak fagyokozta mállása, pusztulása, sokkal
több anyagot szolgáltatott a völgyet elzáró gálák keletkezéséhez, mint ma, amidőn lényegében a folyóvíz
végzi mindeme munkákat. A síkságokat fedő felszíni
rétegek nagyobbára alluviális keletűek. Ezek a tavakba
torkoló folyók által beléjök került és bennük lerakódott finom homok vagy iszaprétegek.

117

Elhagyva a tó medencéjét, a kopár, növényekben
szegény síkságot, leszállottunk a fák zónájába. Meszszire terjedő sötétzöld fűvel takart rétek és fűzesek,
váltakoztak fehérre meszelt házak kisebb-nagyobb
csoportjaival, amelyek között a Nijang (az öröm
folyója) siet tovább körülbelül 30 m-nyi mélységben,
hogy Tibetnek nagy központi folyójával a Szanpó-val
egyesüljön és ezzel együtt, India földjén, a Brahmaputrába torkoljon.
Salu falujában mindössze egy pár tucat, kőből
szegényesen összerakott viskó van. A parasztok minden félelem nélkül táborunkba jöttek, hogy száraz
bogáncs kórót, jó tüzelő anyagot, eladjanak. Mi szívesen láttuk, hiszen tüzelőből sohasem tudtunk elég
nagy készletet magunkkal vinni. Táborozásunk mostam helyén, 4200 m magasságban, ugyan a cserjék
zónájában voltunk megint, mindamellett elég bajt okozott még a fűtés-főzéshez szükséges száraz fa beszerzése. Hat-tíz láb magas fenyő- vagy boróka-bokrok
takarták a hcgylejtőket. Úgy látszik, hogy itt valamikor sűrűbb erdőségek is voltak, amelyeket azonban
a benszülöttek, állandó faszükségletüknek fedezése
céljából lassankint kipusztítottak, úgy, hogy most
már csak a borókafenyő tengeti az életét, az is szűk
térre szorult és csak a nehezen hozzáférhető helyeken
található.
A nap folyamán lovasságunk földerítette, hogy a
tibetiek tizenhat kilométernyire tőlünk erősen elsáncolták magukat és hogy Szamada faluját, amely az
országút mentén fekszik s amelyet néhány veres csuhás láma tart megszállva, megerősítették. A lámák a
kémszemlére kirendelt lovasainkat megpillantva, magukhoz intették, de alig, hogy embereink pár száz lépésnyire közeledtek hozzájok, heves puskatűzzel fogad-
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ták őket. Miután a mieink közül egy ember megsebesült, a megtorlás nem maradhatott el. Az árulás
véres bosszút szült.
Másnap reggel már lent jártunk a Nijang folyónak füves rétségein, úton Szamada felé. A faluban a
lámáknak már nyomát se találtuk. Úgy látszik a véres lecke ugyan nem óvatosságra, de annál gyorsabb
futásra tanító t La az ellenséget. A faluban csak az
előtte való nap csetepatéjának áldozataira, négy lámának holttestére akadtunk.
A völgyben lent feltűnően szaporodott a falvak s
velük együtt az élősdi kolostorok száma. A legtöbb
falumenti kolostor környékén, hegylejtők, domboldalok sima felületén ott díszelgett a sok titokzatos írás,
ima és bűverejű varázsige, amelynek minden négyhat méter nagyságú betűje már jó messziről emlékeztette a vándort vallási kötelességeire. A feliratok
közül az «0m manb-n kívül leggyakrabban találtam
egy, a nagy láma mindenhatóságát, mindentudását
dicsőítő himnuszt. Helytyel-közzel itt is akadtunk elhagyott rombadőlt falvakra, amelyeknek lakossága, a
benszülöttek állítása szerint, vagy a tatárok rablóbandáinak, vagy pusztító járványoknak esett áldozatul.
A völgynek hosszabb szűkülete után, amelyben a
folyó zúgva tört magának utat sziklaszirtek és tömbök között, ismét kiszélesedett; itt nyárfák és fűzesek sűrűjéből mogorva képpel kiemelkedett egy jól
megerősített kolostor; a közelében fekvő faluban még
ráakadtunk az érkezésünk hírére elvonuló ellenség
tábortüzeinek nyomára.
A falu elöljárója néhány száz emberre becsülte az
ellenséges haderőt, amely a faluban tartózkodott volt
és most a közeli szorosban felvonuló sereghez csatlakozott. E hír nem volt a legkellemesebb, miután
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utunk épen ezen a szoroson vezetett át és így újabb
vérengzésekre, újabb öldöklésre volt kilátás. Nemsokára elővédünk lovasai jelentették is, hogy a szorosban tetemes tibeti haderő sáncolta el magát, erősen
épített lövőréses torlaszok mögött, melyek jó 300
méler magasságból uralják a környéket és így nem
leencl könnyű dolog- az ellenséget, amely szemlátomást határozott ellenállásra készül,
sasfészkekből
kiűzni.
Három kilométernyire a Libet-erődítményektől táborba szállottunk. A táborozás helyét itt is tüskés
dróthálóval vettük körül, hogy esetleges támadás esetében meg legyen védve a küldöttség. Másnap reggel
nagy óvatossággal nyomultunk előre, ám az ellenség
szétűzése nem járt annyi bajjal, mint gondoltuk. Néhány
gurkacsapat a magaslatokon megkerülte az ellenséges
hadállás egy előcsapatát, úgy, hogy aránylag csekély
emberáldo/at árán sikerült a tibetieket visszavonulásra bírni. Az erődítmények igen ügyesen voltak
felépítve s helyzetüknél fogva hivatottak arra, hogy
a szoroson át minden közlekedést megakadályozzanak. Ez utóbbi körülményt figyelembe véve, tábornokunk leromboltatta őket, mielőtt tovább haladtunk
volna.
A vörös homokkő alkotta hegyoldalak kiurgó szirtjei össze-vissza hasadozott sziklái, amelyek itt — rneg
annyi óriás láb újjai — a völgybe nyúlnak, adhatták
meg a sáncok közvetlen közelében fekvő Kangmar
falunak «a vörös láb» elnevezést, bár a falu nevének
más írásmódja szerint a hely neve «vörös házab jelentene, ám a faluban vagy a közeléljen nem akadtunk ilyen nemű épületre. A falu mellett halad el a
Lhasszába vezető út egyik mellékága, amelyet a tibetiek oly fontosnak tartanak hadászati szempontból,
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hogy sűrűn alkalmaznak egész vonalán Ihasszai hivatalnokokat, akik itt őr-, vagy inkább kémszolgálatot
teljesítenek. A falu közelében arra a hőforrásra bukkantunk, amelyről már TÜRNER is említi, hogy vize,
a levegőnek 20-4 °C mellett 40'8 °C-t mutatott. Én a
vizet 30-5° G fokúnak mértem, a levegőnek 13° C
hőmérséklete mellett. A forrásvíz gőzeinek semminemű kénes szaga nem volt, ám az út mentén található mésztufában kénes lerakódást mutatott ki a
khemiai vizsgálat.
Már beesteledett, midőn lovasságunk jelezte az
ellenséges haderő- zömét, amely a «vörös bálvány»
szorosában Camtang mellett foglalt állást, körülbelül
négy és fél kilométernyire táborunktól, amelyet a
reánk szakadt est és a bekövetkezett rossz idő miatt
igyekeztünk minél előbb elkészíteni és megerősíteni.
A tábort a ccvörös halványa szorosának bejáratánál ütöttük fel. Semmi sem zavarta nyugalmunkat
az éjjel, jóllehet volt okunk attól tartani, hogy a
tibetiek éjszaka támadást intéznek ellenünk. Reggel öt órakor, hamarosan elfogyasztott reggeli után,
a legnagyobb óvatossággal folytattuk utunkat, most
már magában a szorosban, elkészülve elkeseredett
szuronyh arcra.
A szorost képező hegymagaslatok mindegyikére
néhány csapat volt vezényelve, hogy az esetleg itt
leselkedő ellenséget, amely reánk nézve ily helyen
legveszélyesebb lehetett, ideje korán észrevéve ártalmatlanná tegye. Magában a szorosban haladt a derékhad. Elől a lovasság, utána a tisztikar, azután a
gyalogság zöme. Ezt követte a tüzérségünk, amelynek fedezetéül még hátvédet is rendelt tábornokunk.
Az összes poggyász a jól megerősített táborban maradt, hogy az amúgy is szűk csatatéren nehézkes

mozdulataival és lassú haladásával a hadi műveleteket ne bonyolítsa még jobban.
Rossz úton lassan haladtunk előre a folyó mentén, meredek 4800—5000 m magas sziklafalak között,
amelyeknek mogorva tekintete, vörhenyes fénye a
folyó morajlásával és a mély út titokzatos homályával
együtt különös módon hatott kedélyünkre. A szűk
szoros legkevésbbé sem volt alkalmas csatatérnek s
több mint valószínű, hogy ha az itt leselkedő tibeti
haderő felénél is kisebb afgán csapat tartja megszállva e helyet, még ha két akkora sereg is áll rendelkezésünkre, nem aratunk győzelmet.
Az ég bcborult. Sötét, nehéz fellegek kergetőztek
a ccvörös bálványs szorosa felett s a fagyos szél a
hirtelen megeredt hó pelyheit oly sűrűn ragadta
magával a szoros mélyébe, hogy a kis távolságban
előttünk marsoló katonákat is alig láttuk. Most hirtelen derékszögben fordult a mély út s a zúgó orkán hangjába egyszerre erős ágyúdörgés vegyült.
Szembe kerültünk az ellenséggel, amely csapataink
érkezéséről értesülve, már majdnem másfél kilométernyi távolságból szórta elénk kis ágyúiból, a dsingalokból, lövegeit, ily távolságra persze még minden
eredmény nélkül.
Megálltunk, várakozó állásba helyezkedve. MACDONALD tábornok négy gurka csapatot küldött előre,
hogy a tibetieket megtámadják, akik a folyó .bal
partján emelkedő sziklafalról mintegy 600 m-nyi magasságból tüzeltek reánk, bár a mind sűrűbben
hulló hó teljesen eltakart bennünket szemük elől.
A vihar ereje nőttön nőtt, vele együtt a hideg is
annyira erősbödött, ho°T katonáink tüzet raktak s
köréje csoportosulva, várták az ellenséges ágyúzás
megszűnését.
l
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A tisztek a tű/vonalon kívül eső magasabb pontokat foglalták el, ahonnan távcsövekkel igyekeztek
áthatolni a sűrű hófátyolon s így követni a meredek
hegyoldalon felkapaszkodó katonáink mozdulatait.
Ezeknek útja nem volt könnyű; de összes erejük és
kitartásuk latbavetésével végre mégis sikerült két
tízfontos ágyút kellőleg elhelyezni, amelynek kartácstüze rövidesen elhallgattatta a tibetiek dsingáljait.
A hóvihar időközben valóságos orkánná fejlődött
s az ágyúdörgéssel versenyt bömbölve, elemi erővel
söpört végig a szoros fenekén.
Kellemetlen, kínos, hosszú, egy órai várakozás
után végre gyöngült a vihar ereje és tábornokunk
most, miután az ellenség ellen kiküldött gurka-gyalogosok csapatai még hatszáz és néhány méter magasságban sem érték el az ellenséges hadállást s a
dsingálok tűzétől már nem kellett félni, lovasainkat
beküldte a szoros mélyébe, hogy az út biztonsága
felől meggyőződjenek.
Nemsokára avval a hírrel jöttek vissza, hogy a
folyónak azon az oldalán, amelyen mi helyezkedtünk
el, újabb ellenséges csapatok és erődítmények láthatók.
Fent a meredek sziklák magaslatain a hevesen
ropogó puskák gyors tüze jelezte, hogy csapataink
elérték a tibetiek hadállását és ellene rohamot intéznek. Rohamra indult most már a szoros mélyében
eddig tétlenül várakozó derékhad is. A szikk katonák legnagyobb része a tibetiek második hadállására
vetette magát, míg lovasságunk szintén előre tört,
hogy a visszavonulókat megakadályozza újabb védelmi állás elfoglalásában.
Amint a derékhad a szoros egyik fordulójánál
szembe került az ellenséggel, ez, mint rendesen, őrült
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csatakiáltásba tört ki és cél és észnélküli puska- és
ágyútűzzel fogadott bennünket.
A szoros itt még szűkebb s környezete még vadabb volt. A folyó fülsiketítő zúgással rohant a
sziklaszirtek vad tömkelegére, amely az. ellenségnek
oly kitűnő rejtekül szolgált s reá zúdította fehéren
habzó vizét. Az óriási mennyiségben heverő kőtörmelék és görgeteg fölött magasan fent, a szikla falán
az egész szorosnak legfeltűnőbb pontján állott őrt
sötét vörhenyes sóska-bokrok között a visszataszítóan rút külsejű nagy «vörös
halvány*, egy híres bűvész-szerzetesnek, a lámaizmus meghonosítójának képmása. Mellette hasonló nagyságban egy isteni
buddha képe, állítólag a tasilumpói Nagy Láma inkarnációja.
Az éles sziklatörmelék, a nagy
sziklatömbök, de leginkább a
szoros meredek falainak magaLáma képe a .vor«sj
sabb pontjain elsáncolt tibetiekbíllvány szorosában.
től reánk hengergetett kőtuskók
folytonos lavinája megállásra kényszerítette csapatainkat. A zárt sorok mihamar felbomlottak s kiki
saját maga választotta úton igyekezett az ellenségközeiébe férkőzni, amely makacsul védett minden
sziklaszirtet, minden talpalattnyi földet.
Most a csata a szoros legmagasabb és legmélyebb
részein egyaránt hevesen folyt. A magasabb helyeken elsáncolt tibetiek elkeseredett katonáink tüzének
nem tudtak sokáig ellentállani s csakhamar hanyatthonilok futva, a szoros fenekén kerestek menedéket, de vesztüket lelték, mert az ott fel és alá vágtató lovasság kardjába futottak. Itt pusztult el a me-
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nekülők legnagyobb vésze; tetemes részük pedig fogságba esett.
A derékhad folytatta útját a szorosban, miután
a tibetiek hadállását szétugrasztotta. Körülbelül fél
kilométernyire még óriási sziklatömbök alkotta természetes védőbástyákon és omladékszirteken kellett átmásznunk, azután kitágult a szoros és kicsiny
zöld fűlepte rétté szélesedett, majd tágas mező
terült el előttünk; szabad volt az út. Itt ömlött a
szoros zúgó vize valami nagyobb folyóba. Csinos
nyírfacsalit közepén emelkedett egy villaszerű épület,
valamely Ihasszai előkelő ember nyaraló helye. A ház
körül számos halottat és néhány súlyosan sebesültet is
találtunk. Orvosaink a sebesülteket ellátták és a falubelieknek adták át további ápolás végett. A közeli
falu lakósága kizárólag nőkből és agg, tehetetlen
férfiakból állott, akik érkezésünk, illetőleg győzelmünk
hírére nem voltak képesek a többiekkel együtt visszavonulni vagy a hegyek közé menekülni. A hegymagaslatokról most katonáink lassankint leérkeztek a
főcsapatokhoz ; szirtről-szirtre ugorva jöttek le kisebbnagyobb csapatokban vagy húsz benszülött foglyot
hajtva maguk előtt. Jelentések szerint srapnelljeink
hatása meglepően erős és végzetes volt a dsingalokra és azok személyzetére nézve. A srapnellek a
tibeti ágyúk egy részét egészen elsöpörték, az azokat
kiszolgáló katonáknak pedig csak szétroncsolt testét
találták meg.
A foglyok a legnagyobb készséggel semmisítelték
meg parancsunkra kanócos és kovaköves puskáikat,
kijelentvén, hogy ők szegény földmívesek s csak
azért csatlakoztak a Lámák vezérlete alatt álló sereghez, mert avval fenyegették őket, hogy házaikat felgyújtják, vetéseiket elpusztítják, feleségeiket s gyer-
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mekeiket pedig elveszik tőlük, ha nem engedelmeskednek s nem harcolnak velük az angolok ellen.
Az ellenség e napon több mint 250 embert vesztett, 150 halottat és 100 foglyot. A mi részünkön
csak 3 ember sebesült meg; halottunk egy sem volt.
Utunkat folytatva alluviális területre érkeztünk,
amelyen a kultúrának már némi nyoma volt látható.
Az egész úton sűrűn találtunk eldobott fegyvereket.
Muskéták, fringiák, lábbeliek s egyéb ruhadarabok
hevertek szerte-széjjel az út szélén, úgy, amint ezeket a menekülő tibeti sereg megrémült katonái valószínűleg, hogy könnyebben futhassanak, elhányták.
Estefelé régi, most elhagyott erőd s néhány rombadült csorten falai alatt tértünk nyugalomra. A folyómenti sziklák itt is telve voltak a legkülönbözőbb
színekben festett Buddha képekkel és szent igékkel.
A következő nap folyamán elértük Na-iiying,
vagyis az ccaggfüb kolostorát, amely ágas-bogas vén
füzek sűrű]ében áll. Erős, vastagfalú erődítmények
veszik körül. Úgy a kolostor, mint a közeli hegyoldal tövében álló házak falai piros, fehér és kék
sávokat mutattak, miáltal azt a hatást keltik, mintha
csupa színes kelméből összevarrott sátor állana élőt
tünk.
Hovatovább mind szebb és gazdagabb lesz a vidék és nagyobbak, rendezettebbek a falvak.
Egy nagyobb faluban, amelyen átvezetett az utunk,
az előljáró meglátogatta tábornokunkat. Fején sárga
tollakkal díszített löveget hordott, melyet minden
laikus hord, ha lámával vagy nálánál magasabb
rangú tisztviselővel beszél.
Mialatt hosszúra kinyújtotta nyelvét, selyemből
való katang-ot (fátyolszalag) adott át a tábornoknak
s úgy tette ennek nyakára, mint a papok szokták a
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stólát. Ezt a katangot tibeti ember ajándékba hozza
annak a nálánál magasabb rangúnak, akitől valami
kegyet kér. Jele volt annak, hogy ő, valamint a falu
lakossága békés érzelmekkel viseltetik az angol sereg
iránt. Egy leolt és levegőn szárított birkát is hozott
ajándékba, amely állati szörny úgy ült hátsó lábán,
mint valami macska.
Előző nap körülbelül 500 tibeti katona menekült
a falun átvezető úton ; ezt jelentette nekünk az előljáró, hozzátéve még, hogy a ccvörös bálvány» szorosában vívott harc után menekülők valószínűleg Gyangcében találkoznak megint, hogy ott újból elsáncolva
magukat, bevárják megérkezésünket.
Utunk most már a Gyancé-völgy szép síkján vezetett tovább. Könnyebben és gyorsan haladtunk.
Az útnak egyik kanyarulatánál megpillantottuk végre
Gyangcé-t és a vakítóan fehér színű, sötét sziklákra
épített erődöt. E vidék szolgáltatta az első bizonyítékot az ellen az általános hit ellen, hogy egész Tibet
fátlan, zord klimájú ország, amelyet csak pásztorok
és azok juh- és jakcsordái népesítenek.
Közelebb érve már megpillantottuk a város fehérre
meszelt házait is, amelyek csoportokban épültek a
szikla lábánál.
Táborunkat, amelynek helyét úgy választottuk,
hogy az ellenséges ágyútűztől biztos legyen, a város
felett mintegy négy és fél kilométernyire, a folyón
innen, ütöttük fel; a csapatok egy része azonban a
folyó jobb partján három kilométernyire Gyangcé
nagy erődje, vagy dsongja előtt is szállott táborba.

l
HETEDIK FEJEZET.
Gyangcé város és erődje.
Gyangcé vagy «a vidéket uraló orom)) virágzó
város, mely ekszpediciónk kiinduló pontjától, Sziliguritól háromszáznegyvenkét, Lhasszától pedig százhuszonöt km-nyire van.
A város a harmadik legnagyobb kereskedelmi
gócpont az országban; mivel épen a Bután és Ladák
felé vezető utak kereszteződése közelében fekszik,
kereskedelmi jelentősége igen nagy.
Maga a dsong, az erőd, merész építmény; a
meredek, mintegy százötvenkét méter magas sziklaszirt tetején, igen festői fekvésű. Sok tekintetben
az edinbourghi várkastélyra emlékeztet. Különös,
hogy sem BOGLE, sem TURNER, sem pedig MANNING,
akik 1774-ben, 1783-ban, illetőleg 1811-ben itt megfordultak, nem tartották szükségesnek, hogy az erődről bővebben megemlékezzenek.
Rendesen ötven khínai katonából áll a gyangcéi
helyőrség, mely egy hadnagynak (cien-cung) van alárendelve. Ehhez a kis csapathoz járul két őrnagy
vezetése alatt álló még vagy ötszáz tibeti fegyveres.
A kiugró szirt, melyen az erőd épült, nyereggel
függ össze egy körülbelül ezerhatszáz méternyire
keletre fekvő másik hegy déli lejtőjével, amelyeken
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a város fölött magasan elterül a veres csuhás
lámáktól jól megerősített kolostor.
E két sziklaszirt között fekszik maga a város,
pár ezer jól épült, fehérre meszelt ház.
Mihelyt tábort ütöttünk az erődtől mintegy 3 kmnyi távolságban, MACDONALD tábornok azonnal jegyzéket küldött a város helytartójának, amelyben az
erőd átadására felszólította.
Még javában folyt a munka a táborban, annak
rendezése körül, midőn az erőd felől kis csapat tiszt
rikító piros ernyő alatt tartott felénk. Később megismertük közöttük régi ismerősünket, MA generálist,
akit az egyik dsongpön, egy jószívű, őszhajú férfi
kísért. Táborunkba azért jöttek, hogy kérjék MACDONALD tábornokot, változtatná meg szándékát az
erőd megszállását illetőleg, hiszen a helyőrség már
reggel elvonult. Miután azonban tábornokunk nem
tágított, a küldöttség visszatért a dsongba avval a
megjegyzéssel, hogy még aznap este választ küld.
Reggel, miután semmi választ nem kaptunk a
dsongból, MACDONALD csatarendben felállította kis seregét és előre nyomult az erőd ellen.
Már vagy másfél kilométernyire megközelítettük
volt ezt s az ágyúkat épen tüzelésre készen elhelyezték, midőn a dsong kapujából vágtatva érkezett
egy lovas csapat, amelynek közepén ott díszelgett
MA generális rikító vörös napernyője is. A generális
jelentette, hogy a dsongot az utolsó tibeti katona
is elhagyta, tehát szabad az út. Mivel azonban attól
lehetett tartani, hogy a khínaiak tőrbe csalnak bennünket, túszokúi visszatartottuk a magasabb khínai
és tibeti tisztviselőket.
A dsong megszállása most már gyorsan ment
végbe. Egy csapat utászkatona bevonult ágyúink
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fedezete alatt az erődbe, melynek falain csakhamar
megpillantottuk a kaki egyenruhás, sisakos legényeket, amint a vár fokára kitűzték a brit lobogót.
A heliográf jelei pedig tudatták velünk, hogy az erőd
falain belül oninden csöndes».
A khínai generálist, aki az egész idő alatt élénk
érdeklődéssel szemlélte a heliográfok működését, szabadon bocsátottuk.
MACDONALD tábornok most már erős fedezet élén
bevonult a városba, amely alkalommal meglátogatta
a veres csuhás barátokat is, akiknek apátját kérdőre
vonta szerzeteseinek a «vörös bálvány» szorosában
vívott ütközetben való resztvételeért. Az apát erre
bocsánatért esedezve, avval védekezett, hogy szerzetesei csak a Ihasszai nyomásnak engedve kénytelenkelletlen vettek részt a csatában.
MACDONALD felvilágosította a sértés súlyos voltáról,
arra intette az apátot és szerzeteseit, hogy a jövőben
ragaszkodjanak hívebben buddhista hitvallásuk tanaihoz, amelyek az öldöklést egyáltalában, de különösen
a szerzeteseknek szigorúan megtiltják s kijelentette,
hogy amely szerzetes fegyveresen kerül fogságba,
avval mint felkelővel fog elbánni az angol katonaság.
Ezután folytattuk utunkat a városban. Az utcák
telve voltak férfiakkal, asszonynéppel és gyermekekkel, amit jó jelnek vettünk. A bámészkodó sokaságban számos katonát vettünk észre, akik valószínűleg a házakban rejtették el fegyvereiket.
A lakosságot, úgy látszik, az angol sereg közeledtének hírére egyáltalán nem fogta el félelem, ám
amint hallottam, már öt nappal megérkezésünk előtt
néhány kereskedő elszállíttatta kincseit Sigacébe,
még pedig bűvészeik tanácsára, amelynek hatása
alatt mások a hegyekben ásták el holmijukat.
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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Másnap csapataink átkutatták az erőd helységeit,
esetleges hadi készletek, puskapor vagy fegyverek
elpusztítása céljából.
Maga az erőd igen rossz állapotban volt. Lépten-nyomon arra kellett ügyelnünk, hogy valami
rozoga viskó vagy veszedelmesen ingó fal reánk ne
szakadjon.
Durván faragott kőlapokkal fedett zeg-zugos úton
haladtunk fel az erődhöz. A magas meredek bástyafal aljában levő kapun hosszú, alagútszerű bejárón
át az udvarba jutni. A bejáró bolthajtás nélkül
épült; hosszú faoszlopsor támasztja alá a hihetetlen
vastagságú bástyafalnak óriási kő tömegét. A kapu
fölött négy óriási jaknak szalmával kitömött bozontos bundája van hivatva az idegeneket elriasztani.
Az ijesztő külsejű, de már alapos javításra szoruló
jakok szellemei is láthatók a falra pingált képeken,
ezek a démonokat tartják távol a kaputól.
Megérkezésünkkor a kapuban őrtálló hinduink
tisztelegve fogadtak. Az udvarban újabb keletű kaszárnyaszerű épületben nagymennyiségű lőporkészletre akadtunk. Katonáink ezt, valamint a még sok
tonnára rúgó, később felfedezett készletet a vízbe
szórták. A legbiztosabb és legegyszerűbb módszer az
ily veszélyes, de hasznavehetetlen anyagok elpusztítására.
Utunkat hosszú, keskeny, a magasba vezető lépcsőn folytatva, az előbbinél jóval kisebb, kővel kirakott udvarba értünk, amelyben egy sárga falú
kápolna áll. Ajtaja tárva-nyitva. Belépünk, egy ott
lévő szerzetes kalauzol. Kicsiny, szabad téren áthaladtunk, melyen a szolgálatot tevők lakásai vannak elhelyezve. A lakások ablakaiból edényekben
tenyésztett gyönyörű szép színes ibolyák s őszi rózsák

GYANGCÉ ERŐDJÉNEK FŐKAPUJA.
Az oszlopfák mellett látni négy kitömött jakot.

131

bólintgatnak felénk. A különös félhomály, melyben
mindezt szemléljük, sajátos hangulatot kelt bennünk. A kicsiny teremben épen velünk szemben van
az oltár, rajta díszeleg Buddha kolosszális aranyozott
képmása, a jól ismert konvencionális helyzetben, amint
keresztbe vetett lábakkal, tipikus kéztartással ül trónusán. Arca nemes és nyugodt, éles ellentétben a körülötte függő, rikító ékszerekkel elhalmozott képmásokkal. Az egész szobron nincsen dísz, egész testén
nincsen ékszer, kivéve homlokának egy helyét, a
szemöldökök közötti tért, a szerencse helyét, ahol
egy türkiz tiszta fénye csillog.
Az oltáron (csöszam), szemben a nagy bálványképpel, egyszerű, dísztelen sárgaréz tartókban illatos szentelt víz van; az örökké égő, vajjal táplált
mécses gyér világa, misztikus félhomályt áraszt az
egész szentélyben.
Ezenkívül találunk itt még valami fehérfémből öntött csortent, amely túl van terhelve ezernyi drágakődísszel, amelyben számos igen szép türkiz felkelti az
idegen szemlélő figyelmét. Itt-ott látni még egy pár
könyvet, irattekercset is.
A kápolna mögött újból lépcsők következnek,
amelyek zeg-zugos úton még sok nagyszabású épület előtt vezetnek el bennünket. Végre elérjük az
erőd legmagasabb pontját, ahol friss szélben vígan
lobogott a brit zászló. Itt egy tágas pincében s néhány
íöldalatti kamrában óriási mennyiségű gabonát találtak katonáink s mivel élelmiszereink már fogytán voltak, nem haboztunk a több száz tonnára rugó árpa-,
liszt- és babkészletet, mint jó zsákmányt, lefoglalni.
Látszik, hogy a város katonai parancsnoka hosszabb
ostromra volt elkészülve, még pedig jól, mert az
élelmiszerek ekkora készlete mellett hadserege pár
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évig gond nélkül élhetett volna. A sikeren felbuzdult katonáink folytatták kutatásaikat, mire más pincéből nagy mennyiségű szárított juh- és jakhús került napvilágra a hadseregünknél alkalmazott tibeti
és nepáli kulik legnagyobb örömére, akik tudvalevőleg nagy húsfalók. A várnak ez a része kimeríthetetlen kincses bányának Ígérkezett s valóban már is
újabb, a többiekhez hasonló kamra felfedezéséről
tesznek jelentést. Ez jobban van elzárva a többinél, kinyitása nehéz munka; de végre is enged az
ajtó a balták és feszítővasak egyesült támadásának
és a beszűrődő napfénynél borzasztó kép tárult elénk.
A sötét szoba padlóján szerte-széjjel szórva hevernek
emberi fejek. A férfi-, asszony- és gyermekarcok
halmazából a szemek rémes merevséggel bámultak a
hivatlan vendégekre s az örökre elnémult és halálos
kínban eltorzult ajkak, mintha utolsó panaszra akartak volna nyílni. Némelyik fejen a frissen véres nyak
sebei azt látszottak bizonyítani, hogy élő emberről
ütötték le. Egyeseken pedig borzalommal vegyes
meglepődéssel európai arcvonásokat véltünk felismerhetni. Úgy látszik a lámák buddhista hitvallása nem
nagyon ütközik meg a gyilkolás bűnén.
Mivel az erőd katonáink aránylag kicsiny számához képest túlságosan nagy volt, tehát támadás esetén sikeres védelemről szó sem lehetett és mivel
nem volt kellő mennyiségű ivóvízzel ellátható, tábornokunk, miután az erőd lerombolását elhatározta, a
követség számára egyik tibeti főember nyaralóját tűzte
ki tartózkodása helyéül, amely a folyó mellett alkalmas ponton feküdt úgy, hogy a folyón átvezető hidat
is megvédhette.
Főtáborunkat tehát e helyen ütöttük fel, körülbelül egy kilométernyire az erődtől délre.

Nemsokára érdekes vendéget is fogadhattunk legújabb táborhelyünkön, a szikkimi radsa idősebb fiának személyében, akit még gyermekkorában raboltak
el a tibeti lámák, udvari intrikák következtében.
Miután ez későbben az angol kormány felhívására
vonakodott visszatérni Szikkimbe, az indiai kormány
trónvesztettnek nyilvánította s helyette öccsét segítette
uralomra. A trónjaveszett időközben magas rangú
tibeti asszonyt vett feleségül, mely alkalommal a
tibeti kormány szép földbirtokkal és kicsiny kastélylyal ajándékozta meg. Ezt a kellemes külsejű, körülbelül 27 éves fiatal embert egy napon lovasságunk
őrjárata letartóztatta és mint gyanús személyt a
táborba hozta, ahol persze, mihelyt személyazonossága kiderült, azonnal szabadon bocsátották.
A követség, miután a főúri nyaralót kis erőddé
alakítottuk át, 600 fegyverfogható férfi, két maxim-,
két hétfontos ágyú védelme alatt, háromheti élelemmel ellátva, teljes biztonságban érezte magát.
MACDONALD tábornok most BRANDER alezredesnek
adta át a vezérletet, míg ő maga a hadsereg egy
részével visszasietett Csumbiba, egyrészt, hogy az
úton visszahagyott katonai őrségek után nézzen,
ezek ugyanis folytonos támadásoknak voltak kitéve
a tibetiek részéről, másrészt pedig, hogy a messzire
előrehaladott sereg hadi szükségleteit újabb szállítmányokkal pótolja s hogy végül a közlekedési utak
állapotáról is újból meggyőződjék.
A kis nyaralót napról-napra jobban megerősítettük. Körülbelül 40—50 négyzetméternyi területet bekerítettünk középmagasságú és lövőrésekkel ellátott
fallal, amelyen kívül a szabad kilátást gátló épületeket mind leromboltattuk úgy, hogy az ellenségnek
váratlan támadásától nem kellett tartanunk. A falon
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belül sátrakban tanyázott a követség őrzésére kirendelt legénység, míg a tisztikar az elszórtan álló épületekben helyezkedett el úgy, ahogy az adott viszonyok között épen lehetséges volt, a kényelmi szempont teljes mellőzésével. A házi kápolnát hamarjában
tiszti ebédlővé alakították át, de csak miután már az
ott talált 450 kötet tibeti munkából álló kis könyvtárt a British múzeum számára biztonságba hoztam
volt. Én magam a főúri nyaralónak igen csinos
szobáját foglaltam el, a volt házigazda lakosztályában, amelynek falai többnyire szenteket ábrázoló
festményekkel pazarul voltak diszítve.
A szoba faoszlopain érdekes és szépen színezett
faragványok díszelegtek. Az ablakokon khínai szokás
szerint papírlap helyettesítette az üveget, a padlónak
kavics- és habarcsból álló mozaikjai pedig márványfinomságra voltak kicsiszolva.
A legfantasztikusabb lakás kétségkívül egyik tiszttársunké volt, aki a nagy, másfél méter magas, tarkára festett óriási imádságos henger szentélyében
megtelepedett, miután onnan a hengert hajtó vizet
elvezették. Magát a hengert könnyenforgatható asztalnak használta fel.
A nyaraló körül sűrűn álló fűzeket ki kellett vágatni nagyobb kör kerületén, hogy ezzel is elejét
vegyük az ellenség észrevétlen közeledésének. Ez a
kis erdő ugyanis kicsiny erődünk egyedüli gyöngéjének bizonyult, épen a jelzett tulajdonsága miatt. Az
így nyert szabad terület a védő fal előtt ugyan nem
volt nagy, de mégis szabadabb és biztosabb célzást
engedett meg, jóllehet a mindenféle aljfával sűrűn
benőtt erdőben az ellenség csekély ügyességgel is
már egész a tisztásig juthatott, anélkül, hogy őrszemeink tudomást vehettek volna róla.

A város lakossága igen nyugodtan viselkedett,
sőt idővel a legnagyobb előzékenységgel szállított
mindenneműélelmiszert, mert hiába, a rúpiának varázsereje itt is fölötte hatásosnak bizonyult.
Miután észrevették a lakósok, hogy csengő pénzzel fizetünk, néhány nap múlva rendszeres vásár fejlődött ki a tábor falán kívül, amelyhez nagy számmal jött a környékbeli falvak népe is, sőt a szép
rúpiák kedvéért nemsokára maguk a lámák is hordták görnyedő hátukon a nehéz zsákokat telve gabonával és takarmánnyal, felhagyva - - legalább színlég - - a gyűlölködéssel és ellenségeskedéssel.
Katonáink s Gyangcé lakói között a legbarátságosabb viszony fejlődött ki. Tibeti munkások dolgoztak erődünkben, angol katonák sétálgattak a városban vagy a folyó mentén kedélyesen halászgattak
vagy vadászattal, sőt lepkegyüjtéssel is töltötték
idejüket; magunk is el-ellátogattnnk a közel fekvő
kolostorokija, búcsújáró helyekre vagy kirándultunk
a hegyekbe, hogy így a vidéket, annak lakóit, alaposabban megismerjük. Ezalatt mérnökeink serényen
dolgoztak. Fáradhatatlanul végezték terepfelvételeiket messze Gyangcé körül, minden háborgatás nélkül. A nép mindenütt előzékeny és szolgálatra késznek mutatkozott és mi teljes biztonságban éreztük
magunkat, csak a lámák barátságának őszinteségében
nem mertünk bízni.
A kis őrség minden tagja örült, ha az erőd szűk
területéről kiszabadulva, a kellemes tavaszi reggel
verőfényében elsétálgathatott a folyó kanyargós partjának nedvdús zöld pázsitján, a zizegő füzes árnyékában, ahol ezernyi vizi vad zajos társasága élénkítette a festői tájat.
A város felé vezető úton számos fehérre meszelt
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parasztház épült magas, terebélyes fák árnyékában,
jól művelt földek közepén. Az út mentén sűrűn állanak az imazászlók karcsú nyárfák mellett. A lakosság jó módban él. Minden ház valóságos éléskamra,
telve liszteszsákokkal, gabnaneművel. Az egész vidék
épen ellenkezőjét látszik bizonyítani annak, amit a
kontinentális Európában Tibetről írnak és beszélnek.
Mindenütt virágzó rétek, viruló mezők, festői
tájak és semmi nyoma annak a sötét képnek, amely
Tibet nevének említésénél a legtöbb európainak szeme
előtt lebeg és rendesen található az utazók népszerű
leírásaiban.
Fontos volt reánk nézve első sorban a vásár,
amelyhez nap-nap után több résztvevő érkezett, egyrészt, mert a mindennapi szükségletekkel látott el bennünket, másrészt, mert megfelelt a küldöttség tulajdonképeni céljának, tudniillik a kereskedelmi érintkezés elősegítésének, amelynek ápolása és fentartása
Tibet és India között oly kívánatos volna s amelynek eddigelé csak a lámák állottak útját. A dsong
sziklaszirtje mentén sok csortent találtunk, mellettük
számos apró oltárt, amely már kissé nagyon is megrongált állapotban azt a benyomást keltette, mintha
nem nagy tiszteletben állana itt a dsongot védelmező istenség, kinek dicsőítésére úgy látszik emeltettek. Mint mindenütt, úgy itt is a falakon, oltárokon, sziklák lejtős oldalain ott díszelgett a sok mindenféle bajnak, és nyomoruságnak biztos gyógyszere
az Óm! ma-ni pad-me hung! mindenható varázsigéje.
Ezen dicshimnusz fölött nagy magasságban tündöklött a kegyelem nagyasszonyának, a tibeti ccSzűzmáriának» képmása. Ez segítője mindazoknak, akik vizén
vagy zordon hegyóriások között bajban vannak, szenvednek. Alakja nagyon népszerű s neve: Dolina, ép
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oly általános használatnak örvend a tibeti asszonynépnél, mint nálunk keresztények között a Mária. E képmás alatt, rangban másodiknak következik a négy
karú nagy lámák képe és ez alatt találjuk a lámák
legnépszerűbb szentjét, Szent Padmát, két feleségével. Valamennyi oltár freskóit függöny védelmezi az
eső elől. Az oltárokon kívül úton-útfélen találhatók
kőbe vágott fülkék, amelyeknek falaira szent igék,
vallásos mondások vannak vésve, a járókelők szellemi
épülésére.
A város közelében a jobbmóduak nyaralószerű
lakóházai a piros, fehér és kék sávokkal tarkított falakkal s ugyanily színűre festett alacsony,
agyagból tapasztott vagy szárított téglákból összerakott kerítésekkel igen különös, színpompás hatást
keltenek.
Maga a város nincsen fallal körülvéve, amint ezt
néhány utazó jelentette. A kapuk közelében a szemtelenül tolakodó koldusoknak egész serege fogadja
az érkező idegent. A ravasz tekintetű, rongyos alakok -- férfiak, nők és gyermekek egyaránt - - ha
jajgatásukkal s könyörgésükkel nem érik el céljukat,
ellenkező végletbe csapnak át s addig ugrándoznak
vad táncban az ember körül, míg az alamizsnát meg
nem kapták.
A város meglehetősen szűk utczáiban a házak
tömören, kőből épültek, rendesen két emeletesek, egy
kis fából való erkéllyel, mely a tekervényes utca felé
tekint. A jobb hazák ablaktáblái khínai módra, papírból valók, az ajtók fölött pedig nyomtatott varázsJ
gék függenek. Valamennyi ház fehérre van meszelve,
Cg
ak a kapufélfák és ablakok farámájának színe sötét
v
örös. E színek összhatása elég festői, de csak addig,
mi
g az ember be nem lép a ház belsejébe, ahol min-
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denütt piszok és szenny uralkodik s a levegő telve
van a «kelet illatával)), ami minden illúziót hamarosan megszüntet; különben a tibetieknek halvány sejtelmük sincs a tisztaság előnyös hatásáról a közegészségi állapotokra.
Igen érdekes tanulmányokra adott alkalmat a városban lefolyó vásár, amelyen az adás-vevés, illetőleg a csere szabad ég alatt ment végbe. Az elárusítók egy pagoda körül csoportosultak, amely a kolostor előtt áll. Itt bontják ki holmijukat, szétterítve
mindent a földön úgy, hogy a vevő szabadon hozzáférhessen a kínált tárgyakhoz, melyeket esetleg más
holmiért becserél vagy pénzen megvásárol. Bennünket legjobban érdekelt a szőnyegárusok negyede,
akiknek kézimunkái a tibetiek jól kifejlett színérzékéről tesznek tanúságot.
A férfiak karcsú termetűek ; szemeik állása határozottan ferde, míg orruk igen csinos metszésű. Fülcimpáikat nagy türkizekkel ékesítik, összefont hajukat varkocsban hordják, fejüket prémes sapkával takarják. Hosszú, fénylő nemezcsizmáikban fel s alá
sétálva, vagy egy helyben állva, kinálgatják árúikat,
amelyeket némelyek gránátvörös színű felső kabátjuk ráncaiban körülhordanak, miközben szorgalmasan
forgatják az olvasót.
Az asszonyok nagyban hasonlítanak a Paribeliekhez, csakhogy itt talán mégis többször mosakodnak,
mint amott, a fagyos pusztaság közepette.
Ékszereik között itt is fő a fejdísz, amely türkizekkel ügyesen van kirakva s egyéb drágakövekben
is bővelkedik. A Lhasszából ideérkezett menyecskék
fejdíszét (patuk) piros szallagok ékesítik; nagyjából
egy tiarához hasonló. A legtöbb nő, fiatal és öreg
egyaránt fáradhatatlan buzgósággal forgatja kézi ima-
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hengerét, miközben szüntelenül mormogja a szent
((Óm ma-ni! Óm ma-ni !» imáját.

Gyangcé templomai valamennyi eddig látottnál
szebbek és finomabb kivitelűek. Ez áll azokról is,
amelyek a városon kívül, annak környékén jelentékeny számmal épültek. Ezeknek láttára értjük meg
csak igazán a lámák óriási hatalmát és befolyását a
népre, amelynek száján, élő közmondás szerint dáma
nélkül nem vezet út Istenhez». Lustán, nagy rajban,
csak a paraszt munkájából élve összegyűltek a lámák
a városokban, vagy azok környékén épült kolostorokban, ahol fenhangon hirdetik, hogy a buddhizmus különösen szent képek imádásából áll. Persze e számtalan
szentkép és szobor, meg az ezek védelmére emelt templom építési költségét és terheit kizárólag a nép
viseli. Egyes gazdagabb hívők fogadalmi ajándékaképen emelt templom építészeti szempontból valóban
csodálatraméltó alkotás. A gyangcéi megerősített
kolostornak templomai különösen kiválóak e tekintetben. A kolostor 600 szerzetesével és számtalan
oltárával már egymagában egy kis város. Egy hetvennyolcvan méter magas meredek domb szakadékos
lejtőjén fekszik. Több sorban egymás fölött- emelkedik az épületek nagy tömege, akárcsak egy óriási
amfiteátrum, amelynek közepén harminc méter magasságra felnyúló, minaretszerű csúcsával áll a szín*aranyt'edelű pagóda, mint igen híres búcsújáró hely.
A kolostort fal veszi körül, amely hat-hét méter magas, elég erős és sűrűn van ellátva lövőrésekkel, tornyokkal és bástyákkal; az egész valóságos erőd.
Nekem feltűnt a zárdának ilyetén megerősítése;
tudakolva ennek okát, a benszülöttektől azt a választ
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kaptam, hogy a dsong parancsnokának a zárda előbbi
apátja megtagadta az engedelmességet, semmibe sem
véve annak rendeleteit. Ez elég különös, hiszen a
a zárdát RABDAN építette, ugyanaz a vallásos király,
-aki 600 évvel ezelőtt létesítette a dsongot, mindenesetre azonban nagyon jellemző a lámák harcias jellemére.
E nagy arányokban épült zárda neve «Pal-kor»,
a zarándokok híres köre. Körülsáncolt pagodájával
azonban inkább a vallás erős várának volna nevezhető, mint zarándokhelynek.
Jól kövezett úton feljutunk a kapuhoz. Itt a lármázó koldusok egész raja vett körül bennünket, s
tsak számos alamizsna árán tudtunk megszabadulni
tőlük. Ott lézengnek a felállított imahengerek körül,
köztük nem egy ijesztő külsejű bélpoklosnak szánalmat gerjesztő alakja.
A zárdát körülvevő bástya kapujának fa előcsarnokán át jutunk az udvarra. A bejáró fölött lévő erkély faoszlopain hasonló faragványok láthatók, mint
Indiának középkori barlang - templomaiban. Itt is,
mint különben mindenütt Tibetben, nyoma sincs a
bolthajtásos építkezésnek. Az előcsarnok ajtajában
négy műtikus király óriási alakja őrködik, kancsal
szemmel nézve a belépőt. Khinai fegyver fedi testüket. Mindegyik alak más színre van festve, más-más
jelvényekkel van ellátva, aszerint, hogy a négy világtáj egyikét vagy másikát ábrázolja. A felkelő napot,
a keletet jelző alak színe fehér; a nyugat, a leáldozó
nap ábrázolója sötétvörösben ég; a dél táját jelző
•király alakja a gazdagság jelképezője, arany színben
tündöklik; míg az észak, a jegesek tájain uralkodó
király fagyos zöld színű. Az óriásokhoz oldalt két
borzalmas külsejű ördög sötétkék színű torzalakja
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csatlakozik, ép úgy, mint ezt a japánok buddhista
templomaiban találjuk.
Az udvaron a magasra nyúló karcsú pagodánál a zárda apátja fogadott bennünket néhány szerzetes társaságában. Megtekintettük az épületeket. Az
apát javakorában levő férfiú, feltűnően intelligens arccal, csak nemrég foglalta el állását s így még nem
ismerte kellőképen a helyet és annak nevezetességeit,
miért is egy öregebb szerzetest adott mellénk vezetőül. Lépten-nyomon találkoztunk borotvált arcú,
tarfejű barátokkal, akik vörös öltönyükben, jól táplált alakjukkal egyáltalán nem úgy festettek, mintha
aszkéta életet élnének. Arckifejezésük legkevésbbé sem
mondható értelmesnek, amellett úgy látszik a mosakodástól is irtóznak; mintha a test tisztaságát nem
tartanák összeegyeztetne tőnek a lélek tisztaságával.
Közöttük tulajdonképen csak az apátnak volna
joga a «láma)) nevet viselni; a többi szerzetest csak
a (dapas vagy tanuló címe illeti; a köznép azonban
őket is megtiszteli a magasabb címmel.
Feltűnő e kolostornak egyetemes jellege, amenynyiben a tibeti szerzetesek két szektája, a vörös és
sárgasüvegesek együtt uralkodnak benne.
Eleintén a «vörösek»-nek volt erős vára, mikor
még ez a szekta uralkodott Tibetben; mikor aztán
a sárgasüvegesek felülkerekedtek, a kolostort elfoglalták, de egy részét meghagyták a vörösek kezében. Ez az engedékenység kétségkívül ügyes politika, mert a zárdát környező völgyek a vörössapkások által terjesztett misztikus kinyilatkoztatásnak, igen jól jövedelmező sátánkultusznak hazája,
amely, bár az «igaz hit dogmájával)) meg nem egyeztethető, mégsem kelt ellenszenvet a sárgák szektájában, mert nekik is nagy hasznot hajt.

143

Ezért lakik e két szekta egymás mellett, egy falon
belül békességben.
Különben mindegyik félnek megvan a külön lakosztálya, hálószobákkal, külön tárházakkal, ahol saját
hagyományához, szokásaihoz híven, saját ritusa szerint
él, nem vegyülve a többiekkel, kivéve a «nagy mise»
napját, amely alkalommal együtt vonulnak a templomba,
amelyben megszűnik minden versengés, minden különbség. Azaz, hogy mégsem, mert -- s ez igen érdekes jelenség — a templomban még a vörös szekta
tagjai is sárga süveget viselnek, jeléül, illetőleg elismeréséül annak, hogy a sárgák szektája az uralkodó.
Az udvar egy másik részében, amelyben a nagy
templom emelkedik, az épületeket nagy kőtáblák díszítik, amelyeken Buddha és több szentnek kifaragott és ékesen színezett képe tündöklik. Alattuk számtalan imahenger látható, amely az arra járó hívők fáradhatatlan buzgósága következtében állandóan forog.
A nagy templom a «la—kang», az istenek háza,
nehézkes építkezésének tömegével s vastag falainak
fölfelé keskenyedő alakjával erősen emlékeztet az
egyptomiak építményeire.
Háromemeletes homlokzata a fa architektúrának
pompás mintaképe. Itt újból találkozunk a külső kapuban látott szoboróriások alakjaival, amelyek még
nagyobb méreteikkel és rikító színeikkel ragadják meg
figyelmünket.
Nehéz, barna gyapot függönyök védik a két első
emelet csarnokait a nap sugarai elől; a legfelsőbb
emelet sötét színű terrakotta-faláról, a középső ablak
mindkét oldalán, a misztikus «om manb óriási aranyozott monogrammja tündöklik messzire. A templom tetejének négy sarkán emelkedő tornyocskákra
az úgynevezett «győzedelmi lobogók*, póznára erő-

sített fekete színű posztódarabok vannak kitűzve,
amilyeneket kastélyokon, nemesek és főemberék házain is igen gyakran látni.
Fölfelé vezetnek, bennünket lépcsőről-lépcsőre,
széles folyosókon végig; áthaladunk egy skarlátvörös oszlopokkal díszített előcsarnokon, belépünk a
szentélybe, amelynek ajtaja nyugat felé tekint és végre
kitárul előttünk a belső terem, amelynek falait pompás színű freskók díszítik.
Innen kétfelől feljut az ember, keskeny lépcsőkön
az emeletre.
A templom nagy terme, a gyülekező terem előtt,
két házőrző ebnek bundája függ, élénken emlékeztetve a régi Róma «cave canem»-jére.
A teremben két szerzetes áll, elmélkedésekbe merülve, mély áhítattal nézi az ajtótól jobbra eső falfestményt. A kép egy ccéletkerekeb ábrázol, amelynek
átmérője körülbelül 7 m és 65 cm. A kerék belső
mezője hat, a sugarak irányában elhelyezett részre
van osztva, míg a külső peremén tizenkét ilyen részt
lehet megkülönböztetni. Az utóbbiak mindegyikén
Buddha újjászületésének szimbolikus jelenetei láthatók.
Magát a kereket egy fantasztikus szörnyeteg tartja
karmai közt.
A kerék belső hat mezeje feltünteti az emberi lélek
szenvedéseit, annak útját a földről az egekbe, vagy le
a pokol felé, amelynek borzalmai még DANTE fantáziájának szüleményeivel is bátran versenyre kelhetnének.
A nagy terem a «du—kangí, melyben a lámák
nagy mise előtt gyülekeznek, földszinten fekszik. Bejáratával szemben, a terem másik végén van egy
kicsinyke kápolna s benne oltár, amelyen nagy,
vajjal táplált mécsek örök tüze világítja meg a szent
képek és szobrok egész raját.
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A tágas homályos terem körülbelül tizenkilenchúsz méter hosszú és öt-hat méter magas lehet. Gyér
világosság szűrődik be az ajtón és a mennyezet ablakain át, mindent a különös, igéző vallásos hangulatnak megfelelő félhomályba burkolva. Szemünk csak
lassan szokja meg e különös világítás árasztotta fénynyel küzködő félhomályt. A terem falait pompás,
freskók fedik. Buddha képei különböző színekben,

Buddhista -éleikerék. a gyanfltói templom előcsarnokában (a képen jobb felöl).

aranyozásban pompáznak ; mellettük a szentek egész;
sora, az állam különböző istenségei, számtalan szörnyeteg, ördög társaságában.
A főoltáron, amelyen Buddha szobra látható ülőhelyzetben, a hívők fogadalmi ajándékai hevernek;
a szentek szobrain pedig selyemkendők lógnak festői
rendetlenségben.
Ebben a teremben látható «a nyolc dicsőséges
szent jelvény» szalagokkal feldíszítve. Majdnem vala-

mennyi bútordarabba bele vannak vésve vagy rajzolva : a győzelmet jelző kerék; a szerencsét hozó
diagramm vagy «Buddha belei»; az isteni származást
jelentő lotusvirág; az isteni «ambróziávab teli halhatatlanság-vázája ; két aranyhalacska, a szerencse
jelvényei; a fejedelemség jelképe, a fehér napernyő;
a győzelem jele, a kagyló-trombita és végül a győzelem zászlója.
A kápolna bejáratának mindkét oldalán állványokon számos könyv és írás fekszik. Ezek a lámák
szent könyvei (kahgyur), fordítások a hindu szanszkritból, amelyeket még jó ezer évvel azelőtt készítettek, úgyszintén a kommentárokat is (tengyur) a szent
könyvekhez. Nehéz, formátlan kötetek ezek vagy
inkább csomagok, fél méter hosszúak, húsz centiméter
szélesek s mintegy öt-hat kilogrammot nyomnak.
Ezekből a vaskos könyvekből merítik a lámák
összes tudományukat, ép úgy, mint annak idején a
skolasztikusok a bibliából. A szent könyveknek különös csodaerőt tulajdonítanak. Nagy tisztelettel veszik le őket helyükről, hordják körül tavasszal a mezőkön, körmenet alkalmával, hogy a gonosz szellemeket elriasszák; a házak körül is hordozzák, hasonló
célból teszik a beteg ágya elé, egyszóval úgy bánnak
velők, mint a középkorban mi a szent bibliánkkal.
A könyvek a Himalája babérfáinak kérgéből vagy
egy a lenhez hasonló növény gyökérrostjaiból készült
papírra íródtak, amelyet arzénikum tinkturával való
befestés által megvédenék a romlástól.
A nagy teremben épen kezdetét veszi a «mise».
Valaki beteg, érette imádkoznak, hiszen «a hívő könyörgését meghallgatják a szentek^, mondja a tibeti
közmondás; persze «meghallgatás» és «segítség» csak
a lámák közvetítésével érhető el.
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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Körülbelül száz vörös ruhás szerzetes vonul a
terembe komoly léptekkel, komoly arckifejezéssel s
elfoglalja helyét a terem két szemközti fala mentén
elhelyezett vánkosokon. Utánuk jő a főpap. Csak ő
egymaga visel süveget a fején, még pedig sárgát; fellép a többinél valamivel magasabbra emelkedő üléséhez, míg körülötte a «sekrestyésj> végzi az egyházi
szertartásokat, a különböző bevezető ceremóniákat.
Lassan, vontatottan hangzik fel a szerzetesek
éneke, amelynek halk zümmögése mindjobban erősbödik, majd ismét gyöngül, mígnem teljesen elhal.
Különös a dallam, különös és idegenszerű az ének
ritmusa. A szerzetesek karénekét az ezüst dobok finom,
tiszta pergése és a nagy dobok tompa, mély moraja
kíséri. Az egész szertartás, amely sok tekintetben
nagyon hasonló az angol high-churchéhez, különös
titokzatosságával megkapóan érdekes.
Sűrű tömjénfellegek borulnak a mozdulatlanul ülő
szerzetesekre, akik a különös világítás és sűrű füst szülte
félhomályban mintha lebegnének, megannyi földöntúli
árnykép, s csak monoton énekök az, mely ismét emberi voltukra emlékeztet bennünket. Ének és dobpergés majd gyorsulva erősbödő, majd lassudva gyöngülő
ismétlődése kitölti az dsteni tisztelet)) egész tartamát.
Az ajtómenti oszlopon, az egyházi felügyelő ülése
közelében, korbács függ, mellette egy vaskarika van
a falba erősítve. Mindkét tárgy a szigorú egyházi
fegyelem ellen vétő íiatal lámák büntetésre szolgál.
Az emeleten a sok kisebb-nagyobb terem rész~
ben a Tasi-Lámának, részben a sekrestyéseknek áll
rendelkezésére.
A termek egyike a gon-kang — az ördögi borzalmak szobája — címét viseli. Ez a terem visszataszítóan borzasztó démonok óriási képeinek gyüjte-

A BUDDHISTA (CÉLETKEHÉK)) (átmérője másfél mélci-).
Tibeti falfestmény nyomán.
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menyét rejti magában; ezek a démonok pusztítják a
szegény tibetieket s tartják örökös rettegésben a
lámák vakbuzgó követőit. Óriási testük ember szabású ; fejük azonban tigris - - vagy egyéb vadállat
torzalakú feje, amelynek tátott szájában szétmarcangolt emberi test vonaglik.
Ebben a teremben függ az úgynevezett semberevő
ördögök)) maszkja, amelyet a lámák ördögtáncaik alkalmával öltenek magukra. Gyangcé híres ezekről az ördögtáncokról, amelyek számára külön templom is épült
•a kolostor udvarán. E templom mellett áll egy óriási pagoda, amelyet
ccGondala)) néven ismernek itt. Ez a
neve ama régi nagy indiai pagodának, amelynek helyén a bölcs Szakija
lett buddhává.
A pagoda közel harminc méter
magas s alapjának kerülete meghaladja a száznyolcvan métert. Alakja
hasonló a csorten-éhez ; különben temetkezési hely ez is vagy sírdomb,
amelynek számos példányával találrész
én Mk rész
«™
köztünk már s amelyJ annak az öt ép<»»
5" jelképezik.
elemekett jelk
elemnek szimbóluma, amelyre a test
halála után felbomlik. A pagodán terrasszok futnak
köröskörül, melyekhez lépcsők vezetnek fel. Ezek
fölé emelkedik az öblös teste, amelyen aranyozott
gyűrűkkel díszített csúcsa ül. Egészben nyolc emeletből áll. A felsőkhöz a pagoda belsejében lévő
lépcsőzeten juthatni csak.
A pagoda állítólag jóval régibb, mint maga a
templom, amelynek közelében áll.
A számos kisebb templom, mind a fennebb ismer10*
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letett nagyobbnak, hű mintaképe. Meglátogattam a
hálószobák egynéhányát, sőt az apát lakosztályát is,
amelynek bejárója előtt szintén ott függött a két
kutya bundája, az intő cccave canems.
A kolostor dombján, s mintegy négy kilométernyire az utóbbitól, fekszik egy remetelak, tizenöthúsz fehérre meszelt cella, ahová a szerzetesek oneditáláss idején visszavonulnak. Nem messze ettől,
kisebb völgyben épült egy, a sárgasapkások fenhatósága alá tartozó apáca-kolostor. Az apácák mind
leborotváltatják hajukat s közönséges szerzetes csuklyát, valamint sárga süveget viselnek. Valamennyi
nagyon piszkos és roppant korlátolt eszű ; koldulva
járják be a falvakat, városokat s abból élnek, amit
könyöradomány címen kapnak a hívektől.
Ezen az apácakolostoron kívül még két hasonlót
találtunk az előbbinek szomszédságában, amelynek
egyikében találkoztam az apácáknak egy tanító mesterével, egy rongyos külsejű, kissé vénülő szerzetessel, aki naponkint meglátogatja a kolostorokat s oktatja az apácákat a templomi szertartásokban.
Hogy itt egyáltalán létesülhettek apácakolostorok,
annak oka talán abban keresendő, hogy egyrészt a
poliandria, másrészt a szerzetesek cölibátusa következtében igen sok nő nem mehet férjhez.
A domb tetején, a fent említett remetelakások
közelében van a kolostor golgotája, a temetkezési
hely.
A holttesteket kiteszik az erre kiszemelt helyre s
azoknak eltakarítását az éhes kutyákra, keselyűkre,
varjakra s egyébb húsevő ragadozókra bízzák. A temetkezésnek ez a drasztikus, de mindenesetre radikális módszere egyszerűen égetőfa hiányában fejlődhetett ki, mint azt már BOGLE is sejtette, vagy a ke-
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menyre fagyott föld okozta nehézségek folytán, amelyekkel a sírgödör megásása jár e vidéken. Csak a
lámák tetemeit, vagy az olyanokét adják át a máglya
tüzének, akik himlőben, vagy más ragályosnak ismert
betegségben hunytak el.
E különös temető közvetlen közelében kopár dóm
alján van a város khínai lakosságának sírkertje.
Néhány száz, szorosan álló sírhant jelzi azt a helyet,
ahol a mennyei birodalom alattvalói alusszák örök
álmukat, kietlen ország idegen földjében.
Hetedfél kilométernyire innen, a völgy túlsó oldalán fekszik a Ge-csen kolostor, amelyben közel kétezer sárgasüveges szerzetes lakik. A benszülöttek
állítása szerint több mint nyolcszáz éve már, hogy
ez a kolostor felépült, amely különben jósló papjairól országszerte hírneves.
Miután az egész környéken a lakosság igen barátságosan és előzékenyen viselkedett velünk szemben, annyira biztonságban éreztük magunkat, hogy
kirándulást terveztünk a táborunktól huszonkét kilométernyire a sigacei úton fekvő remete-, vagy jobban mondva barlanglakásokhoz, amelyekben a remeték állítólag sötét odúszerű cellákba zárkóznak, hogy
onnan csak mint holttetemek kerüljenek ismét napvilágra. Eltemetve élnek, elzárkózva a világtól, az
emberektől, ccagyonkínzott testtel, beteg lélekkel)).
Április 30.-án indultunk útnak az élő halottak társaságának felkeresésére, egy vezető és négy katona
kíséretében.
Gyönyörű verőfényes mezőn követtük a Nijang
folyó kanyarulatait, a part mentén már jelentkeztek
a
tavasz hírvivői, a primulák és saxifragák különböző fajai ; de nemcsak a természet igyekezett ünnepi
ruhát ölteni az ifjú tavasz dicsőségére, a lakósok is
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örültek a nap epedve várt melegének és nagy szám-f
mai tódultak ki a mezőre, a kellemes, friss tavaszi
levegőbe.
Ebből a napsütötte völgyből utunk hirtelen fordulattal egy magános szurdokba vezetett ahol egy
csapással megváltozott a kép. Meredek falak, kopár
sziklacsoportok, komor, sötét színű kőfolyások, voltak
ak eresett remetelakásoknak környékén. A szűk völgy

Tibeti asszony hölgykiséretével.

gyér vizű patakja a kétoldalt aláomlott kőzettörmelék
emelte gát által akadályozva, csak lassan szivárogva,
halk csörgedezéssel folyik tovább, hogy meg ne bontsa
a halál e völgyének mélységes csöndjét.
A szűk völgynek kopár, meredek falain csak ittott vert gyökeret egy-egy vadrózsabokor, amelynek
elfonnyadt, avar leveleit zörgető tavaszi szellő zavarja
olykor-olykor a szurdok síri nyugalmát.
Sűrűbb bokorzatnak vagy aljanövényzetnek semmi

nyoma ; fák teljesen hiányzanak, csak fent, magasan
az élőhalottak sírgödrei felett őrködik e^v
magaOJ
O
nyos fűz.
Hangos beszédünk zajára néhány remete elősiet
odújából, hogy megtekintse a csendzavaró jövevényeket.
Külső megjelenésükben feltűnően különböznek a
rendes tibeti szerzetestől. Vastag ruhájuk teljesen elütött a barátokétól s inkább a közönséges parasztruhához hasonló. Hajukat nem vágják le; hosszú fürtökben összekuszáltan csüng alá vállukra, ami bozontos, vad külsőt kölcsönöz nekik, vagy pedig lazán
kontyba tűzik, ép úgy, mint a hindu aszkétáknál,
a dsogi-knál és fakiroknál szokásos. Előadtuk röviden
látogatásunk célját s egyet-mást kérdeztünk az élvetemetkezők szokásait illetőleg.
Beszédes remeténk, aki kalauzolásunkra vállalkozott, elmesélte, hogy ő meg társai csak a szentség
első vagy második fokának megfelelő temetkezés kínjain estek túl, tudniillik csak hat hónapra vagy pedig három évre maradtak a magányban. A szentségharmadik, vagyis utolsó fokozatára még nem tették
le az esküt ; ezután ugyanis az élethossziglan tartó
eltemetkezés válik kötelezővé.
Megkértem a remeték egyiket, írná fel a remetelak nevét, mire ő naplómba belejegyezte : «Nyang
töki-pu», azaz : a földi nyomoruságokon víg kedéllyel
elmélkedők barlangjai.
Keskeny, kanyargós ösvényen felértünk azután a
kicsiny kápolnához, amelynek tetejéről két medve kitömött bundája csüngött épen az ajtó fölé, mint a környező hegyek igazi barlangiakóinak címere és jelképe.
A kápolna egészen úgy épült, mint a legtöbb
templom ezen a vidéken. Belsejében az oltár fölött
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a legfeltűnőbb helyen óriási freskókép ötlik szemünkbe a barlanglakó szerzetesek védő szentjének
Szt. MILA tibeti remetének képmása, egészen a hindu
aszkéták módjára öltöztetve, meztelen felső testtel.
Innen elmentünk a ((barlanglakásokhoz)) — körülbelül húszat látogattunk meg -- amelyek rendszer
nélkül vannak elszórva a sziklás hegyoldalon. A laka-

Szt. MILA, a barlanglakók véd5szent]e.

sok, ha ugyan azoknak lehet nevezni az odúszerű
sziklába váj üregeket, kicsiny, erősen elreteszelt ajtóval
vannak ellátva. Ezen az egyetlen nagyobb nyilason
és szűk levezető csatornán kívül, amely az odú belsejéből kivezet, még csak egy keskeny, alig 15 cm
átmérőjű akna szolgál a fénytől teljesen elzárt barlangbelsejébe, amelyen át a remete mindennapi eledelét
kapja ; egy kevés pörkölt búzát és vizet. Az előbbit

kendőben a nyílás elé teszik, az utóbbit az aknának
ablakszerűén kitáguló nyílása előtti tányérhoz hasonló mélyedésbe öntik, ahonnan befelé folyva a remetéhez jut.
Mihelyt a remete belépett egy ilyen cellába, bezárul mögötte a nehéz ajtó, s ő teljes sötétségben
marad önkényes fogságának egész idejére, amely
aszerint, hogy az élve temetkező a szentség első vagy
második fokán áll, több-kevesebb ideig, harmadik
fokon azonban élethossziglan tart. Nap lemente és
felkelte, a nappalok váltakozása az idő folyása végképen megszűnik az ilyen élőhalottra nézve. A külvilággal csak a jelzett szűk szelelőn át köziekedhetik, de ilyen alkalommal is arra kötelezi esküje,
hogy nem beszél, nem enged be világosságot, azaz
ki nem tekint börtönéből, ami különben is aligha lehetséges.
Az első cellába, amelyhez vezettek bennünket, egy
öreg remete zárkózott be és már huszonegy éve nem
látta a nap fényét s nem beszélt élő lénnyel. Huszonegy évi temetkezés, önkéntes rabság, hihetetlen!
Mialatt a szánalomra méltó ember börtöne előtt álltunk, s őt megsajnálva tűnődtünk szomorú sorsán,
kísérőim közül valaki bizonyságot akart szerezni afelől,
hogy a barlangban tényleg van-e valaki.
A vezető szerzetes erre megadta a szokásos jelt,
amelyet alkalmaz, ha eledelt hoz eltemetkezett kollegája számára. Halkan kopogott az «ablak» nyílása
előtt, oly halkan, hogy mi körülállók nem is hallottuk, mire tíz vagy tizenkét másodperc múlva, mialatt
visszafojtott lélekzettel, síri csöndben lestük a történőket, az ablak nyílása előtt csapóajtószerűen alkalmazott napellenző-deszka elmozdult és gyors, kereső mozdulattal végigtapogatózott egy keztyűvel
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burkolt kéz, amely, miután nem talált semmit, hamar
eltűnt megint visszahúzódva a börtön sötét éjjelébe.
E pillanatnyi látvány, amely ép oly különös volt
mint meglepő, mélyen hatott reánk. Szótlanul állottunk a különös sírhant előtt, mereven nézve a kicsiny,
szűk nyílást, melyen át eltűnt a különös kéz, s
amint így elmerengtünk a történtek fölött, úgy rémlett, mintha sóhajtás hallatszott volna a sír mélyéből.
Vagy még öt, hat ilyen sírszerű börtönhöz mentünk, mindenütt ugyanezt a, mondhatnám visszataszítóan rémes keztyűs kezet s reszkető keresgélést
szemlélve.
Az utolsó cellában eltemetett remete csak a minap
halt meg hatvan éves korában, miután huszonkét
évet töltött egyfolytában a maga választotta sírjában. Már több napon át, nem fogyasztotta el a kis
ablaknyílás párkányára helyezett ételt s miután társainak kopogására és hívására feleletet nem adott,
feltörték a börtön ajtaját, s a beszűrődő napfényben
ott hevert a remete teljesen kiaszott holtteste.
Arra a kérésünkre, hogy mutatnák meg nekünk
a holttestet, azt jegyezték meg, hogy a szent tetem
megtekintésére csak a remeték széniora van feljogosítva.
A kápolna ajtaja előtt valami gyászlobogó-féle
volt kitűzve, amely körül számos mécses pislogott a
halott tiszteletére.
Igen sokan azok közül a remeték közül, akik
elkísértek bennünket kőrútunkon, tizcnkét-tizennyolc
éves ifjak, már átestek az e fajta rabság, az önkéntes ellemetkezés első, illetve első és második fokán.
Legnagyobb részük annak az óhajnak adott élénk
kifejezést, bárcsak ők is juthatnának hasonló sorsra,
mint az a szerencsétlen, összeaszott, vén remete.

155

Ezeknek a remetéknek hírnevével versenyeznek
a Salu kolostorabeliek, akik nagy bűvészek hírében
állanak.
Salu kolostora alatt van állítólag egy börtönalakú
pince, amelyben időről-időre önként bezárkózik egy-egy
szerzetes, hogy tizenkét hosszú évet töltsön ott, mialatt szert tesz a bűvészet mindenféle titokzatos erejére, még pedig azáltal, hogy folyton hindu dalokat,
vagy szent igéket énekel; állítólag sok csoda történt
már az ilyen remeték közreműködésével. Hosszú fogságának letelte után emberi combcsontból készült
fúvó-hangszerén adja meg a jelt arra, hogy ismét
visszatér a felvilágra az élők közé.
Mi értelme van már most ennek a szörnyű önsanyargatásnak? Minek mondanak le ezek az együgyű emberek, nagyobbrészt alacsony műveltségű
tibeti parasztok, szabadságukról, családjukról, otthonukról, szóval mindenről, ami az életet értékessé
teszi ? Azt hiszem, hogy a vallásosságnak ilyen kegyetlen gyakorlása abból a téves felfogásból ered,
amellyel a legmélyebb tudatlanságban élő tibetiek,
utánozzák az ősi, általuk a tradíció'révén tökéletesebbnek tartott hindu buddhizmus szertartásait és
szokásait, amely különben sok más tekintetben is
mintaképül szolgál nekik.
Az ember szíve összeszorul az ilyen ördögi tévtan okozta nyomorúság és tehetetlen, kínzott áldozatainak láttára. Szegény, megtévesztett emberek.
Mennyi buzgósággal igyekeznek természetellenes kötelességüknek eleget tenni; mily őszinte meggyőződéssel szállanak sírjaikba, amelyeknek romlott levegőjében gyönge elméjük végképen meghibban, s ők
teljesen az állatok szellemi nívójára sülyednek.
Megkönnyebbülten távoztunk a sföldi nyomorúsá-
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gokon víg kedéllyel elmélkedők» barlangjaitól, s örömest mondottunk búcsút sápadt, szenvedő élő-halottjainak.
Rövid idő múlva megint verőfényes napsugár vett
körül bennünket, újra szívhattuk teli tüdővel a szabad természet üde levegőjét és élveztük a gyönyörű
tavaszi időt.
De volt is okunk erre, mert három nappal későbben ugyancsak közel jutottunk a sír széléhez, midőn a Gyangcé-völgy verőfényes virányain, ahol oly
élvezettel sétálgattunk röviddel előbb több ezer boszút
lihegő tibeti katona táborozott, akinek vad rohamai
majd hogy végveszélybe nem döntöttek bennünket.

NYOLCADIK FEJEZET.
Harc Gyangcé körül. A dsong elfoglalása.
Gyangcé lakosságának előzékenysége a lámák és a
környékbeli tibetiek nyugodt magaviselete, nembánomsága sőt barátságos közeledése alaposan megtévesztett bennünket. Már, már nagy örömmel azt
hittük, hogy minden háborúskodásnak végeszakadt,
de nemsokára tapasztaltuk, hogy a legnagyobb veszély
most fenyegeti csak igazán a küldöttséget; az, hogy
a tibetiek ezernyi sereggel bekerítve kicsiny táborunkat, hosszú ostrommal gyöngítve haderőnket, végkép
elpusztítanak bennünket.
Az első támadás április 12.-éré volt tervezve, oly
ügyesen, oly csendben, hogy legkevésbbé sem sejtettük, hogy a tibetiek mit koholnak ellenünk.
Midőn a lámák megtudták, hogy a Csanglo-ban
állomásozó helyőrségünk tetemesen megfogyott, miután a katonák nagy része a Karó-hágó alá sietett,
hogy az ott fegyverkező tibetieket széjjelverje, elérkezettnek tartották az időt arra, hogy most már ők
lépjenek fel támadólag.
Igen kitűnő lehet a lámák hírszolgálata, mert alig
hogy megérkezett katonai különítményünk a Karóhágóhoz (május 3.-án), már is vágtató lo'vasok Sigacebe vitték hírül haderőnk meggyöngülését; mire
tüstént megindult egy 1600 fegyveresből álló haderő,
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hogy táborunkat megtámadja. Egész éjjel és a rákövetkező egész nap menetelt, hogy minél biztosabban kihasználhassa gyengeségünket,
Ezer szerencsénk, hogy a táborunk előtt rögtönzött kórházban lévő beteg tibetiek valamint az ez
időben a küldöttség szolgálatába szegődött benszülöttek magaviselete — valamennyien megszöktek, miután hindu katonáinknak kifecsegték az indító okot -•még idejekorán figyelmeztetett bennünket a közelgő
veszélyre. YOUNGHUSBAND ezredes azonnal elküldött
a város helytartójáért s azt túszul fogva tartotta táborunkban.
Nagyon jól emlékszem még a támadást megelőző
estére. A tábor környékén sétálva nagy megütődéssel
vettem észre, hogy ez mennyire elhagyatott és
mintegy önmagától kínálkozik a megtámadtatásra.
Mielőtt aznap lefeküdtem, elmondottam a hallottakat
az őrségnek, a házunk előtt felállított őrszemeknek,
de valamennyien kételkedtek a hír komoly voltában.
Amitől féltem, bekövetkezett. Reggel felé, korán
csakugyan támadást intéztek a tibetiek táborunk ellen.
Május 5.-én reggel 5 órakor hangzott el az ellenség csatakiáltása, a fülsiketítő «ki-hu-hu-u-u, ki-hu-huu-u.s Ebbe a vonyításba, ugatásba és éktelen lármába belevegyült száz meg száz hosszúcsövű tibeti
kanócospuska ropogása. Minden oldalról sivítottak a
golyók, körül voltunk kerítve. A meglepetés oly tökéletesen sikerült, hogy őrségünknek nem csekély
megerőltetésébe került, míg zavarából magához térve,
biztos helyről, eredménynyel viszonozhatta az ellenséges puskatüzet.
Az első puskaropogásra felugrottam fekhelyemről,
párnám alól kirántottam a töltött forgópisztolyt, mrközben több ellenséges golyó fejem fölött a falba
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fúródott, átszakítva a tarka papírból készült aljlaktáblákat. Orvosi szerszámaimat, puskámat és néhány
tucat töltényt felkapva kisiettem a folyosóra. Egy
csapat szolgával találkoztam itt, akik fegyver nélkül
futkostak ide-oda a sötétben egyre azt kiáltva, hogy
a tibetiek átmásznak a sáncokon s nyomban itt lesznek. Erre RYDER kapitány is kirohant szobájából,
felső ruha és lábbeli nélkül, követve szolgájától, akivel együtt hozzáláttunk a védelemhez, mert teljesen
el voltunk különítve az őrségtől, egészen magunkra
hagyatva s így saját erőnkből kellett távol tartanunk
a tibetieket, legalább napfelkeltéig, amikorára a szomszédos épületekben elsáncolt társainktól is várhattunk
segítséget; meg voltunk győződve, hogy megadás
egyenértelmű a biztos és kínos halállal. Hosszú keskeny szobánk három kicsiny ablakából figyelemmel
kisértük az ellenségnek a vaksötétségben fel-fel villanó puskatüzet. De a veszély úgy látszik nem volt
akkora a mekkorának mi első pillanatban láttuk,
mert bármennyire ügyeltünk is, amennyire ezt a
reggeli köd szürkületében tehettük, a sáncokon belül
tibetieket nem vettünk észre. Azok még a sáncok előtti
fákkal és bokrokkal benőtt térnek sűrűjéből szórták
ránk golyóikat. Ez megnyugtatott. Csakhogy reggelre
megváltozhatik ám a helyzet, mert akkor az ellenség bizonyára észreveszi helyzetünk tarthatatlanságát
s könnyű szerrel fogságba ejthet. Ezeket megfontolva, arra a megállapodásra jutottunk RYDER kapitánynyal, hogy életünket megkockáztatva, átfutunk
azon a nyilt, védelmet nem nyújtó téren, amely elválasztott bennünket az épületek legnagyobbikától,
a «fellegvártób amint YOUNGHUSBAND ezredes elkeresztelte volt, kimagasló helyzete miatt a táborkar
szállását.
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Először a kapitány futott, kisérve a tibetiek kurjantásaitól és golyóitól; baj nélkül bejutott a ((fellegvárba)). Kisvártatva én futottam hasonló eredménynyél, nagy örömére a «fellegvárhóh> futásunkat szemlélő őrségnek.
Időközben pitymallott. Most már tisztán láthattuk az ellenséget, amint a fák és bokrok mögül
tüzelt. Mindössze több száz puska volt reánk irányítva. Idővel nőtt a tibetiek bátorsága, többen a
biztos rejteket elhagyva egész a mellvédig merészkedtek, ahol bámulatos bátorsággal megragadva a
lövőrésekből kitolt puskák végeit erőszakkal ki akarták rántani katonáink kezéből. Világos, hogy valamennyien életükkel fizettek ezért az őrült vállalkozásért. Mivel azonban az ellenség nem tágított, hanem mind sűrűbben és tömegesebben tódult a mellvédek elé, a «fellegvár» tetején felállított őrség gyorstüzet adott, amelynek hatása alatt egyszerre futásnak
eredt a támadók egész tömege alkalmat adva MURREY
őrnagynak arra, hogy kirohanva csapataival a táborból üldözze őket és súlyos vesztességet okozzon nekik
katonáinak biztos puskatüze által. Körülbelül nyolcszáz
méternyire követte a futó ellenséget, mígnem ez az
erőd közelébe érkezett, amelyet a tibetiek újra megszállottak volt, ahol aztán a heves dsingaltűzre csapataink felhagytak az üldözéssel és visszavonultak.
A foglyoktól megtudtuk, hogy körülbelül 1600
főnyi sereg ostromol bennünket, amelyhez nemsokára
még egy láma vezetése alatt gyors menetben érkező
800 ember csatlakozik.
Ha ekkora seregnek élére találtak volna a tibetiek
egy elszánt vezért, bizony most már aligha itt állanánk a ((fellegvár)) tetején ; egyikünk sem menekült
volna meg a biztos haláltól.

A tibetiek támadásaik alkalmával vajmi furcsa
taktikát folytatnak. Ahelyett, hogy mély csöndben
átmásztak volna a védelmi műveken, őrült kurjantásukkal és cél nélküli puskatűzzel mintegy figyelmeztettek bennünket arra, hogy megkezdik a támadást.
Érdekes, hogy épen azt a helyet szemelték ki az
éjjeli roham célpontjául, ahol a brit zászló lobogott,
azt remélve
- amint a foglyul ejtett katonák bevallották — hogy ott a küldöttség főbb embereit foghatják el.
Néhány nap múlva kezdetét vette az ágyúharc,
amelyet a tibetiek nyitottak meg az erődökön felállított ((dsingab)-jaikból. Ezt mi sajnos egyelőre nem
viszonozhattuk, mert Maxim- és egyéb ágyúink az
őrség nagyobb részével a Karó-hágónál időztek. Pedig minő szép céltáblául szolgáltak volna a piros
csuhás lámák fent az erőd bástyáin!
A körülmények ilyetén fordulata szükségessé tette
azt, hogy a dolgok állásáról, veszélyes helyzetünkről
a Karó-hágónál időző BRAMDER alezredes értesüljön.
Mivel azonban az amúgy is gyönge őrségből nem
nélkülözhettünk egyetlen szál embert sem, a benszülött szolgák közül pedig önként nem vállalta el senki
a veszélyes hírnöki teendőkkel járó kötelezettségeket,
meghagytuk a táborunkban fogva tartott dsongpönnek,
és pedig fej vesztés terhe alatt, parancsolja
meg szolgájának, hogy a neki átadott levelet vigye
el BRANDEH alezredesnek s hozzon választ, még pedig
a lehető legrövidebb idő alatt. Amíg a szolga a levéllel - - amelyre különben 36 óra múlva pontosan
meghozta a választ — távol volt a dsongpön halálos
félelemtől gyötörteivé, összekuporodva, reszkető testtel ült egy sarokban, nagy vasfazekat húzva a fejére.
Semmiféle úton-módon nem lehetett meggyőzni a
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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védelmi szer haszontalan és fölösleges voltáról; így
várta be a választ hozó szolga megérkezését.
Fent az erőd bástyáin a tibetiek serényen folytatták a javítási munkálatokat. A lámák lankadatlan
buzgalommal ismét helyreállították a lerombolt védőműveket vagy
ahol szükségét
látták, újakat
emeltek.
Ói/
O
«
Távcsöveinkkel egészen jól megfigyelhettük őket,
amint ide-oda futkosva, ügyeltek dolgozó katonáikra.
A lámáknak ezt a lázas készülődését azonban mi sem
néztük tétlenül; RYDER kapitány felügyelete alatt a
«fellegvár» tetején legényeink földdel megtöltött zsákokból pompás mellvédet készítettek, amely különösen az őrszolgálatot teljesítőknek vált nagy előnyérc,
főleg amióta az ellenség ágyútűzzel igyekezett bennünket pozíciónk feladására kényszeríteni. Ezenkívül
a sáncokat mély árkokkal vétette körül s azokon túl
a fákat is kivágatta, hogy így az ellenség váratlan
közeledését még inkább megnehezítse.
A délután folyamán a dsongpön felesége fehér
zászlót lobogtatva eljött a táborunkba, hogy férjét
meglátogassa s neki valami enni valót hozzon. Tőle
tudtuk meg, hogy a Sigacéből várt tibeti csapatok
már megérkeztek, amelyekkel együtt az ostromlók
száma kétezerre emelkedett. Hírül hozta továbbá
azt is, hogy PARR kapitánynak a városban lévő
kvártélyát kirabolták, az iratokat széjjel szórták,
szolgáit pedig felkoncolták ; egyet közülök elevenen
széjjel tagoltak, ép úgy, mint egyik gurka szolgánkat, akinek darabokra vagdalt testét reggel találtuk
a sáncok előtt. PARR kapitány csak azért nem jutott
szerencsétlen szolgáinak sorsára, mert már jóval
előbb eltávozott a Karó-hágóhoz vonuló csapatokkal,
íme újabb példa arra, hogy mennyire őszinte a
tibetiek budhista vallásossága, amelynek értelmében
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nemcsak az öles tilos, de még a bántalmazás vagy
egyáltalában bárminemű fájdalomnak okozása is bűn.
Este felé, mint rendesen elhangzott a takarodó,
amelyre a tibetiek dacos gúnnyal feleltek, óriási
tritoncsiga-kürtjeiket fújva, mintha jelt adnának újabb
támadásra, amelyet az éj sötétségének védelme alatt
véltek kivihetőnek.
Világos, hogy ilyen körülmények között nem igen
jött szemünkre álom; kiki a helyén állva, feszülten
figyelt a vak éjbe, minden pillanatban várva az ellenség harci zaját, támadását. Én a «fellegvár» tetejéről
tartottam szemmel a tibetiek hadállását. Az egész
tájon semmi hang, semmi nesz. Szemben a dsong
sötét körvonalai emelkedtek a magasba, sáncaink előtt
pedig még ott hevertek némán, mozdulatlanul a tegnapi csata áldozatai. Az éj sötétjében minden perc
egy örökkévalóság, a feszült várakozás idegessé tesz,
kifáraszt, elernyeszt. Végre fölkel a hold. Sápadt
fénye sáncaink előtt úgy-ahogy eloszlatván az éjjel
sűrű sötétségét, legalább némileg csökkentette izgatottságunkat és nyugodtabban néztünk a támadások
elé; de mikor a hasadó hajnal sugarai biborszínűre
festették keleten az ég alját, kettőzött figyelemmel
járattuk fürkésző tekintetünket a szürke, ködlepte
tájon, tudván azt, hogy a tibetiek a «ga-po-szún»-t,
a kakas harmadik szólása idejét, legalkalmasabbnak
tartják az ellenség megtámadására. Az éjszaka letűnt
s az ifjú nappal fénye mélyen csöndes vidéken
sugárzott szét. Csatazajnak, támadó ellenségnek
semmi nyoma; az erdők üresek s az ellenség még a
régi hadállásban sürög-forog az ütegek kíteött. Ez
megnyugtat, s bár épen az imént villámlott fel erős
dörgés kíséretében az első dsingál és újra kezdetét
veszi naphosszat tartó bombáztatásunk, mégis sokan
11*
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közülünk teljes lelki nyugalommal álomra hajtják
fejüket, hogy kipihenjék az izgalmas virrasztás.szülte
fáradalmakat.
Nem tudni miért, de napok múltak el hasonló
izgalmas várakozás és éjjelezés közepette, anélkül,
hogy a tibetiek támadtak volna. Mindjobban megerősítették állásukat, szaporították ágyúik számát és
mindig újabb meg újabb csapatokat gyűjtöttek össze
a dsongon és annak környékén.
Helyzetünk ilyen körülmények között nem volt
valami nagyon rózsás. Egy alkalommal pedig majdnem válságba sodort bennünket egyik szakácsunk
vigyázatlansága, melynek következtében a «fellegvár>
egy részében éjjnek idején tűz ütött ki, amelyet csak
nagy erőmegfeszítéssel tudtunk elfojtani. De még az
ilyen alkalmat sem használták fel a tibetiek a támadásra.
Május 9.-én végre visszatértek embereink, akik a
Karó-hágónál lefolyt csatában résztvettek volt. így
őrségünk száma felszaporodott 500-ra, ami nagyban
emelte a biztonság érzetét mindenkiben, különösen
miután ágyúink is vissza kerültek, jóllehet, talán
még most sem voltunk elég erősek arra, hogy az
ellenséget nyiltan megtámadjuk.
Azalatt, hogy mi, mondhatni tétlenül, farkasszemet néztünk a dsongon gyülekező tibeti sereggel, a
Karó-hágón társaink, mindössze ötszázan, véres
csatában egy 3000 főnyi ellenséget vertek tönkre,
számos sebesült és BETHUNE százados, meg négy közlegény halála árán.
Az ellenség táborában érdekes írást találtak ez
alkalommal, valami esküminta, vagy a lakósokhoz
intézett felhívás forma, amelyet az újonnan toborzott
legények aláírtak. Szövege a következő :

((Három derék ember fogadalma.»
«Az angolok aljas szándékkal mint rablók törtek országunkra. Ilyen körülmények között nem
ülhetünk tétlenül. Hadseregre van szükségünk,
melynek élére, a kormány, a nemes1 KüMÉ-t rendelte az elhunyt LEDING depön helyébe.
Mi hárman megegyeztünk abban, hogy nem
tekintve életünket és egészségünket, egyedül a becsületért fogunk küzdeni. Arra köteleztük magunkat, hogy kerülünk minden verekedést, veszekedést ; hogy nem iszunk bort, nem játszunk, nem
hazudunk, s nem lopunk. Ha pedig e dolgok csak
egyikében is bűnösöknek találtatnánk, úgy elöljáróinktól reánk rótt bárminemű büntetést eltűrünk.
Ha kötelességünket teljesítjük, jutalmat kapunk,
harminc uncia ezüst alakjában mindegyikünk részére. De ha igéretünknek csak a legjelentéktelenebb pontját nem tartanok meg, három uncia aranyat fizetünk büntetésül.))
Mindezt pecséttel és aláírással megerősítették.
Miután az ellenség hadereje a dsongon naprólnapra szaporodott és amint a foglyoktól megtudtuk,
az egész környék fegyvert fog, feltüzelve a fanatikus
lámáktól, akik faluról-falura járva felhívják a népet a
«szent háborúra)), MACDONALD tábornok Indiából újabb
csapatokat rendelt, 200 embert, kikkel együtt egyszersmind két tiz fontos ágyú birtokába jutottunk.
Az újabb segédcsapatok megérkeztével végre támadásra szánhattuk el magunkat s amíg BRANDER alezredes Gyangcénél állandóan foglalkoztatta az ellenséget, addig csapataink megtámadták a* táborunk
közelében fekvő Pala-nyaralót, melyben az ellenségbefészkelte magát és kellemetlen kereszttűzbe fogott
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bennünket. Május 20.-án szállottá meg az ellenség ezt
a kis várszerű épületet, hogy, mintán néhányszor kiűztük belőle, hősies támadás közepette újra meg újra
visszafoglalja. Május 26.-án tizenegy órai elkeseredett
harc után végre sikerült a tibeti őrséget visszavonulásra kényszeríteni; de ez alkalommal is derekasan
megálltak helyüket. Miután nem tudtunk kezdetben
talajt nyerni velük szemben, SHEPPARD százados és
PETERSON őrnagy utászaikkal a Pala körüli házakat,
amelyek tele voltak lövöldöző tibetiekkel, egyenkint
légberöpítette. Ez megtörte a hősiesen védekezők
erejét ; százötven halott és harminchét fogoly hátrahagyásával menekültek. A mi részünkön megsebesült
három tiszt és kilenc legény. GARSTIN hadnagy pedig
három legényével elesett a késhegyre menő elkeseredett utcai harcban.
Szegény GARSTIN, szinte gyerek volt még; csak
két napja érkezett ide Csumbiból, hogy így fejezze
be fiatal hősi pályáját. Az est csöndjében a folyó
melletti fűzek alatt ástuk meg a sírját s amikor a fellegvár ormairól elhangzott az esti kürtszó, a takarodó
hívó szózatja, lebocsátottuk utolsó nyughelyére ; sírhantját pedig elborítottuk kék iriszvirágokkal, amelyek
bársonyszőnyegként terültek el a folyó partja mellett.
A következő napokon még mindig Pala körül folyt
a harc. Az épületet sáncokkal, árkokkal vettük körül
és födött utakat vezettünk oda táborunkból, hogy ily
módon bármikor veszély nélkül közlekedhessünk az
oda helyezett ötven főnyi őrséggel. Csakhogy az
ellenség így is még sok bajt okozott nekünk. Egyrészt úgy, hogy a fedett utakat, az ostromárkokat
és egyébb védőműveinket víz alá helyezte, a közeli
folyó vizét éjnek idején odaterelve, másrészt azzal,
hogy közlekedési vonalainkat állandóan veszélyeztette.
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Egy alkalommal a legközelebbi, őrséggel megrakott
helyet. Kangmár-t, hétszáz főnyi csapattal megtámadta, hogy így teljesen elvágja az Indiával való
összeköttetésünket. Katonáink azonban, egy eset kivételével, amikor lesből, váratlanul lepték meg és kaszabolták le őket, mindig sikeresen védekezve vagy
bátran támadva elkerülték szerencsétlen bajtársaik
sorsát és mindvégig fenn tudták tartani az összeköttetést a legközelebbi őrség állomásával. Miután a
közelben lévő Na-nying kolostor nagyon alkalmas
gócpontja volt az ilyen portyázásoknak, MACDONALD
tábornok megrohanta és leromboltatta.
Ostromoltatásunk tartama alatt YOUNGHUSBAND többször igyekezett tárgyalásokba bocsátkozni az erőd
parancsnokával, levelet írván neki, amelyben felkéri,
hogy ezt Lhasszában illetékes helyen kézbesítse. Leveleiben június 16.-át tűzte ki határnapul, amelyen
még hajlandó tárgyalni a tibeti küldöttségekkel, még
pedig Gyangcéban, azonban minden igyekezete kárba
veszett; leveleit felbontatlanul visszahozták avval a
régi, elcsépelt megjegyzéssel, hogy politikai ügyekben
a khínaiak útján érintkezzünk Lhasszával.
A tibetiek minden kínálkozó alkalommal a khínai
szuverenitásra hivatkozva igyekeztek húzni-halasztani
a küldöttség követelményeinek teljesítését; a khínaiak viszont szintén azon voltak, hogy elhárítsák
magukról a felelősséget, falragaszokon többek között
például azt is tudtára adva a népnek, hogy « Tibet
háborút folytat Angolországgal! de Khína mindkettőnek barátja !» Ez a ravasz mongol
arrogancia
általános megbotránkozást keltett úgy, hogy^ lépéseket tettünk illetékes helyen e kétszínű hirdetések
megszüntetése tárgyában.
Miután a kitűzött határnap elmúlt anélkül, hogy
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a tibetiek elküldték volna megbízottaikat, MACDONALD
tábornok egyesítette haderejét, hogy elszánt támadással utat törve magának az ellenség sorain, most
már egyenesen Lhassza íelé induljon. Világos volt
ugyanis, hogy a Dalai Láma semmibe sem veszi a
küldöttséget és annak kívánságait, sőt eddigi véres
vereségei után is szemlátomást fokozottabb ellenállásra sarkalta híveit. Fenyegetésünkre, hogy makacsságára majd Lhassza megszállásával felelünk,
Gyangcé körül, — abban a hiszemben, hogy ottani
helyőrségünk a leggyöngébb, — 16,000 embert gyűjtött össze.
Június 28.-án vette kezdetét a nagyobbszabású
hadi művelet, amely a dsong elfoglalásával végződött. A csapatok, miután a környék tizenkét falujából kiszorították az ellenséget, a síkságon, a folyó balpartján, a dsong északi és nyugati oldalán támadásra indultak. Hosszantartó esőzések nagyon megnehezítették e műveleteket. Előnyomulásunkat a folyó
túlsó partján fekvő Cecsen kolostor akasztotta meg először. Ezerkétszáz elszánt harcos védte ezt az erődöt
a puskagolyóknak és nehéz sziklatömböknek egész
záporával fogadva a rohamra indulókat. A nap már
hanyatlófélben volt és még mindig dühöngött a harc.
Végre sikerült a pathánok és gurkák egyesült támadásának a kimerült és megtizedelt tibetiek ellenállását megtörni és őket az erődítmények elhagyására
kényszeríteni. Mint rendesen, futásban kerestek menedéket, fegyvereiket és sebesültjüket a csatatéren
hagyva. Míg veszteségük igen súlyos volt, addig
sorainkból csak CRASTER százados esett el és mindössze hét ember sebesült meg. Ezt a reánk nézve
annyira kedvező arányt sebesültek, illetőleg halottak
tekintetében egyrészt az esőnek köszönhettük, amely
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a tibetiek különben is rossz puskáit legnagyobbrészt
hasznavehetetlenné tette, átáztatva a lőport, másrészt,
annak a körülménynek, hogy túl meredeken tartván
puskáikat lefelé, a golyók még fegyvereik elsütése
előtt kiestek a csőből.
A kolostor elfoglalásával a dsong három oldalról be volt kerítve és a legfontosabb közlekedési
vonalaitól, a Lhassza, illetőleg Sigacé felé vezető
utaktól elzárva. Minthogy ezenkívül az erőd még vízhiányban is szenvedett, nern csodálkoztunk, midőn
másnap reggel fehér zászlóval tudatta velünk, hogy
előkelő követség jön táborunkba : a Ihasszai hivatalnokok, akik a küldöttséggel tárgyalni kívánnak, már
jelezték érkezésüket, ezért tartsunk egy napi fegyverszünetet.
Miután június 30. -án éjfélig, a fegyverszünet lefolyása idejéig, a Ihasszai küldöttség nem mutatkozott,
MACDONALD tábornok a harc folytatását jogosnak vélte,
és július l.-én délben ebbéli szándékát néhány ágyúlövéssel tudtúl is adta a tibetieknek, de a dsong
nem válaszolt. Estefelé egy, a dsongból érkező fehér
zászlós lovas jelentette, hogy a küldöttség megérkezett Lhasszából és fogadtatását várja.
Másnap csakugyan meg is jelent a követségtáborunkban, ahol illő katonai tiszteletben részesült. Valamennyi angol tiszt jelen volt ; YOUNGBUSBAND jobb oldalán a tábornok, balján pedig a butáni
uralkodó miniszter, a Tongsza Penlop, foglalt^ helyet.
A küldöttsé tagjai gyönyörű sárga selemből
készült ruhában jelentek meg. Vezérük, a Ta-láma
egy jószívű, öreg férfiú, erősen kidülledt fogakkal,
inkább valami falusi gazdához, mint paphoz hasonlított. Jelen volt a «tung-jik csembo», a Nagy Láma
főtitkárja is, névszerint LOPÜ-CANG, egy ravasz, aka-
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ratos szerzetes, aki egyszersmind a Ihasszai sárgasüveges szekta három főkolostorát is képviselte.
YOUNGHUSBAND ezredes rövid bevezetése után kezdődött a tárgyalás, amelynek folyamán csakhamar
kitűnt, hogy a küldöttségnek semminemű felhatalmazása vagy megbízó levele nincsen, amelynek alapján érdemleges végzést lehetett volna hozni. De
YOUNGHUSBAND ezredes mindamellett is meghallgatta
panaszaikat és javaslataikat; békés szándékuk és
őszinte igyekvésük jóhiszemű voltának bizonyítékául
csak azt követelte, hogy a dsongot negyvenhárom
óra lefolyása alatt adják át. A Ta-láma erre sem igérőleg, sem tagadólag nem válaszolt, hanem beszélt,
sokat és sokfélét s az ezredes követelésére csak anynyit jegyzett meg, hogyha a Nagy Láma a dsong
átadásáról értesül, fejét véteti.
A követek különben már megérkezésük előtt is
igen jól tudták, mi az angol küldöttség kívánsága és
úgy látszik csak azért jöttek, hogy pontos tudomást
szerezzenek ellenfelük hadseregének nagyságáról és
annak elhelyezkedéséről. Vissza is tértek nemsokára
s a sok szóbeszédnek semmi haszna sem volt; a
dsongból nem vonultak ki, sőt megállapodásunk
ellenére a fegyverszünetet arra használták fel, hogy
a bástyák és védőművek sérelmeit kijavítsák és újakat létesítsenek.
Július 5.-én újra megszólaltak ágyúink és kezdetét vette a dsong ostroma. A maroknyi angol seregnek ez a bravúros rohama sokáig fog még dicső
haditettként fényleni a határharcok történelmében.
MACDONALD tábornok a Pala-nyaraló körüli házak
egyikének tetejére helyezkedett el táborkarával és
onnan vezette a csatát. Korai hajnali órákban máitalpon volt az egész haderő s embereink halkan, min-

den zajt óvatosan mellőzve egészen a külváros házai
alá lopódzkodtak.
De a tibetiek résen voltak és eszeveszett puskatűzzel fogadták őket. Heves lövöldözésük nem sokára
sűrű füstfellegbe takart védekezőt és támadót egvaránt, különösen midőn nagy ágyúik is megszólaltak.
Minden lövésnél hosszú, fényes lángnyelv csapott át
villámszerűén a sűrű sötétségen, útjelzőül szolgálva
az előre törő legénységünknek. Bátor támadásunk
szívós ellentállásra talált, mert a tibetiek, dicséretükre kell említenünk, fanatikus halálmegvetéssel harcoltak. Végre a pokoli khaosz fölött megvirradt a nappal ; a sűrű golyózápor ereje, melylyel az ellenség felakarta tartani sorainkat, azonban csak akkor csökkent, amidőn sikerült a külső házsorokat dinamittal
légberöpíteni és így utat nyitni a magasabban fekvő
városrészekhez, ahonnan legénységünk, házról-házra
kergetve a makacsul védekezőket, végre teljesen kiszorította az ellenséget a városból és tovább üldözte,
míg el nem érte a fellegvár nagy kapuját, amelynek erődítményein és az onnan reájuk szórt ágyútűzön megtört elszánt rohamunk.
Délben pihenőt tartottunk. A fellegvár falain ez
alatt sürgőtt-forgott a sok harcias láma, bottal kergetve vissza a helyükről távozó fáradt harcosokat.
Délután újra megkezdtük a bombáztatást és csodálattal szemléltük, mily bátran állják ki ellenfeleink
a kartácstüzet, amellyel elárasztottuk a fellegvár bástyáit. A midőn lövegeink egyike felrobbantotta az
ellenség lőporraktárát, újból egész vonalon rohamra
indultunk. GRANT hadnagy vezetése alatt, a gurkák
a tibetiek vad tüzelése közben pompás magatartással
megmásztak a mellvédeket és benyomultak a kapu
jobb oldalán ütött résen, üldözőbe véve a most már
•J

C7

%

hanyat-homlok menekülő ellenséget. Mindig több és
több sisak és turbán bukkant elő a füstből s nemsokára ott lobogott az angol zászló is az elfoglalt
bástyán.
Nehéz munkát végeztünk; majdnem huszonnégy
órai csatát vívtunk, amely azonban aránylag kevés
veszteséggel járt. Sorainkban elesett GURDON hadnagy és három közlegény, míg hét tiszt és harminc
legény többé-kevésbbé súlyosan megsebesült. Az
ellenséget igen súlyos veszteség érte ; sebesültjeinek
és halottainak száma százszorosán felülmulta a mieinkét.
Másnap végig sétáltam a dsongon. Puskatűz,
kartács és dinamit rettentően garázdálkodott itt; a
romok között heverő sok halott és sebesült, mely
utóbbiakat orvosaink ép úgy részesítették segélyben
mint a mieinket, a romba dőlt várfalakkal, igen
szomorú látványt nyújtott.
Míg utászaink az erődnek még ép részeit lerombolták, én az ellenséget üldöző és élelmet kereső
csapatokhoz csatlakozva, meglátogattam ama híres
szeng-csennek kastélyát, ' aki húsz évvel azelőtt itt
gyilkosságnak esett áldozatul, miután saját halálát"
és holttestének sorsát előre megjósolta és palotájában
freskóképekben ábrázoltatta.
Utunkon Dongcét is érintettük, ahol nagymennyiségű gabonát ejtettünk zsákmányul. Ennek nagyrészét
Gyangcébe szállítottuk, a honnan folytattuk győzelmes utunkat Lhassza felé.
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KILENCEDIK FEJEZET.
Gyangcétől Lhasszáig.
Minél jobban közeledtünk Lhasszához, annál komolyabb lett a küldöttség helyzete, annál óvatosabban kellett előrehaladnunk, hogy valami meggondolatlan tettel vagy elővigyázatlan lépéssel el ne rontsuk eddigi sikereinket. MACDONALD tábornok az előttünk megnyílt utak közül, mint legalkalmasabbat, a
Karó-hágón át vezetőt választotta. Július 14.-én hagyta
el a kétezer katonából és kétezernyi kíséretből álló
hadsereg Gyangcét, ahol erős őrség maradt hátra,
hogy összeköttetésünk a hátulsó állomásokkal ne
legyen veszélyeztetve.
Szakadó esőben haladtunk fel a Karó-hágó jégmező^ felé. A völgy, melyben utunk vezetett keskeny
volt, telve a közeli hegyoldalak kőtörmelékével, kőfolyásaival. Elhagyva azt a régi tómedeneét, amelyhez a Gyangcé körüli síkvidék is tartozik, olyannyira
összeszűkült a völgy, hogy közvetlen a folyó partjához szorultunk. Itt is, mint már többször oly helyzetbe kerültünk, hogy csekélyke számú ellenség
elszánt támadással esetleg tönkre tehette volna haderőnket.
Néhány mellékvölgy torkolatánál táborba szállottunk szemközt a Nagy Láma egykori táborozó helyének romjaival, amelyek a folyó túlpartjáról tekintettek
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reánk. Lhasszából Tasilumpóba vezető útján rendesen
itt szokott volt megpihenni a papisten. Másnap elértük a Gobzi folyó forrásvizei egyesülésének pontját,
«a négy kaputs, ahol a Lhasszába vezető négy kereskedelmi fővonal találkozik. A tibetiek itt e fontos
pont védelmére erődöt emeltek. Több falu mellett
haladtunk el, amelyből jöttünk hírére a lakosok
mind elmenekültek ; a szoroson túl leereszkedtünk a
Ralung folyó völgyébe. A folyó mentén több kicsiny
falu fekszik, jól mívelt földek között. A házak falait
majdnem kivétel nélkül merőlegesen fuló piros-fehérkék sávok díszítik. Ilyen színűre van festve a falu
határában épült Gyabrag nevű kolostor is. Az út
mentét az alpesi flóra gyönyörű leple borítja; leggyakoribb volt a virágok között a bogiárkafélék két faja,
óriási mennyiségű
szarkaláb és a mérges
sisakvirág.
J
o
o
o
Ez utóbbi — a benszülöttek nyelvén «szan-duk», mérges
fű — gyógyszerül szolgál. Használat előtt gyöngén megpörkölik, hogy mérgező hatásától megfosszák. Novemberben gyűjtik gyökereit, amelyek az Indiával folytatott cserekereskedés egyik jelentős cikkét képezik.
• E növények mérgének hatását különösen öszvéreinken és ponilovainkon volt alkalmunk sajnosán
tapasztalni, valamint azt is, hogy az ellenméreg, a
Belladonna vagy annak alkaloidja, az atropin, hatásosnak nem bizonyult, talán azért, mert nem kellő
időben és mennyiségben alkalmaztuk.
Ebben a «száraz)), csapadékban szegény Tibetben
csak nem akar megszűnni az eső. Nap mint nap lestük, hogy mikor oszlik szét a sűrű felhőburok, de
hiába. Reggel felébredve csak úgy csöpögött sátrunk
faláról az esővíz, mint napokkal azelőtt. Amikor
aztán egy kicsinyike szünet állott be s az eső ereje
alább hagyott, felkerekedett az átázott tábor, hogy
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folytassa útját, de csakhamar ismét megnyíltak az
ég csatornái és újból menedéket kerestünk nedves
sátrak alatt, átázott «vízhatlan» köpeny egeinkbe burkolódzva. így jutottunk el Tanklung (tigris völgye)
falujához, amely nevét a környékén vízszintesen
fekvő sötét mészkő és reája települt világossárga
homokkő váltakozó rétegeitől nyerte, mintán ezek a
tigrisbőr sávjaira emlékeztetnek.
A 4423 m magasságban fekvő Ralung falunál megpillantottuk a Nöjin Kangszang, cca védő szellemek
nemes jegesí-ének hó és jégtakarta csúcsait, melyek
6320 m magasra emelkednek. E hatalmas hegytömeg
nyugati oldalán már megláttuk a Karó-hágót is,
amelyen másnap reggel átakartunk kelni.
Az előre küldött lovasság még aznap este hírül
hozta, hogy a hágót ellenség tartja megszállva, amelynek száma néhány elfogott fegyveres benszülött kijelentése szerint meghaladja a 2000-et. Miután a Ralung és Gyangcé közötti út biztosítására ez a pont igen
fontos volt, megerősített helyen őrség maradt hátra.
A falutól három kilométernyire fekszik Ralung kolostora, a vörössüveges szekta lámáinak, a «duk-pa»-k,
hajdani főszállása. Mellette épült egy kisebb kolostor,
amelyben mintegy harminc apáca tartózkodik. Ez
utóbbiak, úgy mint a lámák is, igen nagy alázatossággal fogadták az őket meglátogató angol tiszteket.
Rendházukat ccduk-ralung)) (a sárkány) névvel illetik,
vonatkozással a hepe-hupás hegygerincre, amely
nagyjában hasonló egy görnyedő sárkány hátához.
Ralung annyit tesz, mint «a szarvak völgye)). E név
ama szarv alakú, hótakarta hegycsúcsoktól ered,
amelyek a Tuná-nál és a Rham-tó mellékén látott
Gsumolári-nak egyik ideágazó hegy taraján f el tornyosulnak.
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Reggelre újból útnak indulva tágas tőzeges réten
haladtunk-* végig, amelyet üde zöld fűvel és a
genciánák, primulák és potentillák tarka szőnyegével
festőiesen díszített dombsorok szegélyeztek. Tizenhárom kilométernyi út után hirtelen kanyarodással
alászállva, ismét a fák régióiba, egy keskeny szorosba
értünk, amelynek kristály tiszta vizű folyócskáján
átkelve, kicsiny tó mellett haladtunk tovább, és estére a tó felső végén lévő moréna alján, mintegy
ötszáz méternyire a Karó- vagy «tágastorkú»-hágótól
táborba száltunk. Innen már szabad szemmel is megfigyelhettük az erődítményeiken futkározó tibetieket.
A falak elzárták a völgyet, a számunkra egyedül
alkalmas utat. MACDONALD tábornok, hogy a másnap
reggelre tervezett támadás helyszínét szemügyre
vegye, tisztjeivel a falak közelébe lovagolt; az erős
dsingal tűz azonban, amelyet a tibetiek reá irányítottak, megakadályozta abban, hogy a védőműveket
közelebbről is szemügyre vehesse. Kiküldött előőrsök
mintegy hétszáz főnyi ellenségről tettek jelentést;
mindez igen heves és véres küzdelmet helyezett kilátásba.
Táborozásunk a 4900 m magasságban fekvő oldal moréna alján nem volt a legkellemesebb, különösen midőn a délután folyamán a hőmérséklet egyre
alább szált és a levegő metsző hidegében mindnyájan dideregve járkáltunk fel s alá. A glecser felől
egész éjjel fújt a szél lankadatlan erővel, úgy hogy
másnap délelőtt —7° C-t jelzett a hőmérő.
Mindnyájan nagy feszültséggel vártuk a csata
kezdetét, amelyet a tibetiek, mihelyt megpillantották
az úton velük szembe jövő gyalogcsapatokat, erős
ágyútűzzel megnyitottak. MACDONALD ezredes az ellenséges hadállás megkerülésével megint a gurka csapa-

tokát bízta meg, amelyek bámulatos ügyességgel felkapaszkodtak a felettünk mintegy 600 méterrel magasabbra tornyosuló sziklaszirtekre és ott csaptak
Össze az ellenséggel, amely őket mint rendesen, erős
puskatűzzel fogadta. Amíg így 5800 m. magasságban
javában folyt a csatározás, egész figyelmünket a völgyet elzáró fal körül történő dolgok foglalták le.
Katonáink óvatosan kúsztak a fal felé, cseltől félve,
miután ellenség nem mutatkozott, majd azon átmásztak, anélkül azonban, hogy egyetlen puskalövés is
érte volna őket. Az ellenség a szirtek között a magasban húzódott meg és onnan tüzelt reájuk. Csakhogy tízfontos ágyúink és a gurkák bátor támadása
csakhamar futásra kényszerítette csapatait. Egy sorban mint a vadkacsák, úgy menekültek az örökös hó
néma világába, melynek fehér mezein távcsöveinkkel
jól figyelemmel kisérhettük minden mozdulatukat.
Sokan közülök a mélységbe zuhantak s azok, akik
7000 m magasságban kerestek menedéket, aligha
kerülték el a lépten-nyomon reájuk leselkedő halált.
A halottak között több előkelő vezér volt, akikre
kék selyemruhájukról ismertünk rá. Midőn a foglyok
látták vezéreik holt tetemeit, tiszteletük jeléül földre
borultak előttük. A foglyoktól megtudtuk, hogy az
ellenséges haderő javarésze még az éjszaka folyamán
visszavonult és csak a Kham tartománybeli harcosokat hagyta itt, az erődítmények védelmére; ezerháromszáz kham-harcos pedig e napon fog N^garcébe érkezni. Az ellenség háromszáz embert veszített, közülünk mindössze csak egy ember esett el és
kettő sebesült meg.
Pihenőt tartottunk, mialatt a katonák lerombolták
az ellenség emelte torlaszokat, melyeknek helyét
«zara»-nak (pala-szoros) nevezik a benszülöttek, az
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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itt szálban álló vörös homokkőre települt kékes palakőzet után. A tibetiek védőművei a közeli, nagy glecser
oldalmorénáján folytatódtak. A glecser feletti csúcs a
((Lhadsa-go)) (sötét fejű isten madara) nevét viseli.
A pihenő tartama alatt felmásztam a glecserig,
amely egy homlok moréna alkotta gát által felduzzasztott tóban végződik. A tó vize zajos zuhatagban
folyik alá a völgybe, ahol rohanó árja egyesül a főfolyóval; zavaros vizén még az este átkeltünk és az
iszapos, fehéres vizétől elnevezett «tejszínű» síkon
ütöttünk tábort.
Reggel újból tovább haladtunk. Nagarcé felé indul a sereg. Utunk a nagy Jamdok-tó medencéjében
nem túlságosan nehéz; a folyó partján lassan ereszkedünk alá. A tóba minden felől kisebb-nagyobb
patakok ömlenek, melyek bőven szállítják a környező
jégárak szolgáltatta vizet. A völgy egyik kiszélesedésénél, a (da-tangí-on (a lovak síkságán) a folyó
átvágott egy régi, kőzettörmelékből alakult gátat és
feltárt számos barlangot. Ezek a történelem előtti
embernek szolgálhattak tartózkodása helyéül. Számuk
negyvenre rúg; a legnagyobbakat másodmagammal
meglátogattam és azt találtam, hogy 9 méternyire
terjednek a kőzettörmelék belsejébe. A fogoly tibetiek állítása szerint a barlangokban ((vademberek))
laktak, mielőtt a tibetiek az országba jöttek volna.
Mennyi kincset, a történelmi és természeti tudományok számára megbecsülhetetlen fontosságú adatokat
rejthetnek ezek még mélyükben. Most a barlangok
némelyike rablóknak szolgál rejtekhelyül, (e völgyszoros különben hirhedt erről) amiért is Khur vagy
a «rabló sarok» nevét viseli.
A mindjobban kiszélesedő völgy egyik fordulatánál megpillantjuk a Nagarcé-erőd korrajzát, mögötte
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kéklő hegyek között csillog a Jamdok-tó, a régi térképek «gyűrű»-tavának tükre. Óriási medence ez,
amelynek nincsen lefolyása.

Az erődhöz vezető úton hírnök jött velünk szembe,
fehér zászlót lobogtatva, tudtunkra adva, hogy az
erőd üres és csak a béketárgyalások folytatására
megbízott Ihásszal tisztviselők várnak ott reánk. A Taláma, akit már a múltkori tárgyalás óta ismertünk,
és az új miniszterelnök, a JUTOK sápé is közöttük
volt. Az utóbbi, kicsiny köpcös, kék selyemruhás emberke, előadta küldetése célját, de hozzáfűzte, hogy csak Gyangcé-ben (tehát már nem Jatungban) lehetne a békéről tárgyalni, miután Lhasszában
való tartózkodásunk, a szent várost beszennyezné és
mint kizárólag egyházi és vallási fontosságú város,
politikai ügyeink tárgyalására amúgy sem alkalmas.
Ellenvetéseinket, valamint azt a követelésünket, hogy
adják kezünkbe az erődöt, egyenesen visszautasította.
Még folyt a tárgyalás, amidőn jelentették, hogy
fegyveres tibetiek nagy csapatokban az erőd felől
jövet, megtámadták a felderítő szolgálatot teljesítő
lovasságunkat, amely azonban szétszórta őket s néhányat közülök fogságba is ejtett. A legtöbben modern
szerkezetű, hátultöltő fegyverekkel voltak ellátva. Ez
az eset rábírta a tábornokot arra, hogy most már
megszállja az üres erődöt, amely különben igen kicsiny és már omladozófélben volt. Körülbelül ezerhatszáz méternyire épült a tótól annak partján, néhány
szegényes kunyhó között.
f
Másnap a ccbéke követek» három óra hosszat
újra tárgyaltak követségünkkel, de eredmény nélkül.
Semmiben sem engedtek, semmit sem Ígértek meg,
még azt sem, hogy egyáltalában törekesznek majd
az Anglia és Tibet között felmerült vitás kérdéseket
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békés úton elintézni. Nagyon is szemtelen és fenhéjázó volt egész magaviseletük. Még az éjjel elhagyták Nagarcé erődjét és Lhassza irányában távoztak.
Időközben ugyanis, amint a Csumbi felé induló
khinai futároktól megtudtuk, kiütött Lhasszában a
forradalom. A tibeti katonaság egyrésze vonakodott
tovább harcolni ellenünk és megtámadta a khinai
negyedet. Az ambán, hogy ezt a merényletet megtorolja, a lázadók közül néhányat kivégeztetett.
A tárgyalás idejét megint arra használtam fel,
hogy e vidéknek érdekességét, a nagy tó védőszentjeinek templomát megtekintsem, amelyben híres
bűvész nő, a ccdisznó fejű» istenség inkarnációja, egy
tibeti Kürke lakott, aki szentsége rangjában mindjárt a Nagy Láma után következik. Lóháton indultunk, hegyen-völgyön át ügetve jó ideig, míg körülbelül hat kilométernyi távolságban valami fehér foltot pillantottunk meg egy sekély kopár szorosban,
amelyről vezetőnk kijelentette, hogy a fehérlő falak
mögött, ccSzam-dingn (a fennen szárnyaló áhitat) kolostorában van az istenségnek keresett szentélye.
Tarka virágokkal borított mezőn át jutottunk a
kolostorhoz, amely körülbelül háromszáz méternyire, a tó színe fölé emelkedő domb tetején épült.
Rossz lépcsőn haladtunk felfelé. A rozoga külsejű
épület tárva-nyitva állott, élő embernek semmi nyoma.
Úgy látszik a disznó fejű istenség még az éjjel elmenekült mindenestül. E különös istenség származása és élete, valamint kolostora körül, amelyben
nyolcvan apácával együtt tartózkodik, sok legenda
keletkezett, többek között a következő is.
Amidőn 1717-ben a dsungár-tatárok betörtek az
országba és vezérük látni kivánta a disznófejű istennőt, ez megtagadta a tatár vezér kérését. Hogy az
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erőszakosan betolakodó tatárok elől elrejtőzzék, magát
és társnőit disznókká változtatta. Miután a mohammedánok a disznót a legtisztátalanabb állatnak tartják, a
tatárok csakhamar futásnak eredtek a disznócsorda
láttára.
BOGLE, aki Tasilumpóban látta az istennőt, dicséri
kicsiny khinai arcának vonásait és cccsinos, jóllehet
nem szabályos szemeit és fogaib.
Mi sem apácákat, sem szerzeteseket — sem
disznókat -- nem találtunk. Az egész két emeletes
kolostor néhány négyzet méternyi udvarával régi
időből való korcsmához hasonlít. Benne, az apácákkal egy fedél alatt — ami igen különös — lakik
vagy 80 szerzetes az épületnek külön szárnyában. Különben ez a szent hely nem nagyon különbözött a
többi kolostortól. Az apácák szobái tiszták voltak,
mindegyikben egy-egy kis oltár szent képekkel és
vaj-gyertyákkal s néhány könyvvel, amelyek között
semmi különöst nem találtam.
Az épület sík tetejéről gyönyörű látvány tárult
elénk. A Jamdok tükrének nagy része, az övező
hegykoszorúval, délnyugati irányban a Karó-hágó
fölé emelkedő hómezők és glecserek s az onnan egészen a sötét vizű «Ördög-tó»-ig lehúzódó sziklaszirtek,
olyan természeti szépségekben gazdag tájképet nyújtanak, amely párját ritkítja.
Az c(Ördög-tó))-ról (dum-co) a hindu SZARÁT
CSANDRA D ASZ azt állítja, hogy 150 méternyire fekszik
a Jamdok színe felett s hogy sötét vizének s az őt
környező fekete szirtkoszorúnak látása borzadálylyal
tölti el a szemlélő lelkét.
Az említett tó tényleg nem fekszik magasabban
a Jamdoknál és csak az utóbbi vízmennyiségének
apadása folytán különült el egy kisebb, önálló tóvá.
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Július 21.-én tovább haladtunk a Jamdok nyugati
partja mentén, Lhassza felé. «A felső legelők tavas,
mert Jamdok ezt jelenti (különben színéről a «türkiz-tó»-nak is nevezik), roppant nagy kiterjedésű.
Kerülete a 240 kilométert meghaladja és jó két
hétig tart, míg az ember átkel rajta. RYDER kapitány eszközölte mérések szerint 4834 méternyire fekszik a tenger színe felett.
Régibb térképeinken e tó igen sokáig mint zárt vizgyűrű szerepel, amelynek közepén egy sziget foglal
helyet, ott, ahol most a «Belső sziklás, a «Donang»félsziget terül el. Igen valószínű, hogy régebben,
amidőn a Jamdok vizének a környező hegyóriások
jég és hómezői még bővebb táplálékot nyújtottak, az
Ördög-tó két oldalt össze függött a Jamdokkal, így
tényleg vízgyűrűvel övezve a Szam-ding kolostor földjét.
A tó partján tisztán látható terraszok, a mellékvölgyekben lerakódott tavi üledékek, valamint az a
körülmény, hogy a régebben használt utak a mostani közlekedési vonalaknál jóval magasabban feküsznek, mind azt látszanak bizonyítani, hogy a Jamdok
vízmennyisége állandóan fogy, még pedig valószínűleg az őt tápláló glecserek jégtömegével együtt, jobban mondva, a glecserek visszavonulása következtében.
A tó vize kissé sós ízű, ami nem meglepő, hiszen
lefolyása nincsen. A folyó vizekben feloldott ásványok
és különböző sók beléje kerülnek, ott idővel felhalmozódnak és a víz elpárolgása után szárazon maradva, kikristályosodnak. Több helyen gyűjtöttem ilyen
kivirágzó fehér sót s amint a vegyelemzés folyamán
kitűnt, teljesen hiányzik belőle abóraksz és a konyhasó.
Némely helyen a part egészen fehér volt, nem
annyira a sótól, mint inkább a nagy mennyiségben
ott heverő apró kagylóktól.
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Partjait enyhén lejtő üde zöld dombsorok kisérik
és eltekintve a fák hiányától, olyannyira hasonlítanak
Skótország tóvidékéhez, hogy az útnak egy-egy kanyarulatánál csak a gőzhajók felbukkanására vártam,
hogy hazámban képzelhessem magam. Különben klimája, különösen annak szeszélyes volta is nagyon
emlékeztet a mi felvidéki tavaink vidékére. Majd
bőrig ázva vacogtunk az esőben, majd meg csak úgy
gyöngyözött homlokunkon az izzadság, melyet a nap
túlságos jóakarata csalt ki oda.
Jarszing völgyének közelében a tóba ömlő folyó
tágas öblének partján pihentünk meg. Keskeny töltés szerű hídon át, amely a part mentén haladó utat
körül-belül másfél kilométerrel megrövidítette, eljutottunk a folyó túlsó oldalára, ahol az út a Rongvölgyben egyenesen fel visz Sigacé felé. Annyi halat
mint ebben a folyóban, a hídon alul, ritkán láttam
még életemben. Hindu szolgáink a vízben gázolva
rövid idő alatt kézzel fogdostak ki vagy százötven
kilót. A tisztek közül azok, akik halászó készletet
hoztak magukkal, azonnal neki láttak a kellemes és
szórakoztató sportnak ; köztük IGGULDEN őrnagy rövid
félóra alatt már 25 kilót fogott össze. A halak között
volt olyan, amely 3—4 kilót is nyomott. Nagyon
hasonlítanak a pontyhoz, csakhogy alig van rajtuk
pikkely. Húsa valamennyinek nagyon ízletes. A színes
pettyeknek különböző elrendeződése szerint több új
fajt véltem közöttük felismerhetni. Gyűjtöttem is
közülük szorgalmasan, későbbi meghatározás céljából.
.
Az irgalmatlan eső azonban csakhamar véget vetett ennek a kedélyes mulatságnak, mert oly erővel
kezdett zuhogni, hogy nap nyugtáig többé már ki
sem mozdultunk sátrainkból. Éjjel még jégeső és
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hóvihar is vonult el táborunk felett, úgy hogy alig
jött szemünkre álom. De azért, mikor reggelre a nap
melegítő sugara kicsalt a szabadba, csakhamar elfelejtettük az álmatlan éjszakát és régi jó kedvvel
haladtunk tovább a Lhasszába vezető úton, egy sziklás előhegység felé, amelyen a vidék egyik védő szellemének emeltek szentélyt. A környék épen ellentéte
volt eddigi útunknak. Az enyhe lejtésű, pázsitos partot meredek, komor sziklák váltották fel, amelyeknek
szürke faláról nagy kőomlások folytak alá a Jamdok tó
vizszélére. Ezeket a sziklafalakat ezernyi misztikusabbnál misztikusabb jel és alak tarkította, amelyeket
a lakósok rikítóan vörös festékkel mázoltak oda.
A sóska és boróka bokrokon színes rongyokat és
imazászlókat lebegtetett a szél. A hitbuzgó lakosság
függesztette oda ezeket, hogy a gonosz indulatú s
emberfaló GÉN szellemet, akinek arcmása vérvörös
festékkel rikít elő a többi fantasztikus rajz közül,
kiengeszteljék.
E rémes környezetű helyen temetik el halottjaikat a benszülöttek, még pedig úgy, hogy az itt nagy
mélységig átlátszó tóba sűlyesztik. Kíváncsiságból
oda mentünk és megvizsgáltuk a különös cdemetőb,
és nagy meglepetésünkre tényleg megpillantottunk egy
holttestet, amint nem nagy mélységben a vízi növények kusza szárai között tenakadva lebegett a vízben.
Némán folytattuk utunkat a gonosz szellemek vidékén ; közben újból megeredt az eső, a nehéz szürke
fellegekből, melyek ködbe borították a látóhatárt;
majd elértük útuk legközelebbi célját, Palte erődjét, amely sziklaszirten fekszik, közvetlen a tó partján. Nem védte senki, egészen üres volt. Ezért tovább haladtunk, a Szanpo völgye felé, ahonnan lovasságunk már azzal az örvendetes hírrel jött elénk,
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hogy az utolsó hágó, a Kamba-hágó erődítményeit is
elhagyta az ellenség és hogy ilyenképen most már
szabad az utunk Lhassza felé. Palte körül nincsen
több egy tucat szegényes kunyhónál, amelyben mint
e környék legtöbb falujában halászok laknak. Nyáron
kerítőhálókkal szerzik be mindennapi eledelüket; ily
alkalommal nyers jakbőrből és fagerendázatból készült könnyű csolnakjaikkal, messze beeveznek a
tóba ; télen a jégbe vájt lékekben szigonnyal fogják
a halakat.
A Szanpo folyamon való átkelésre mi is előkészítettük már az összerakható Berthon-ladikjainkat. Ez
alkalmat felhasználva néhány tiszt indus melléki
hajóslegényekkel kirándult a tóra, miután a nap egy
pár órára áttörte a sűrű fellegfátyolt és könnyes
szemmel mosolygott a különös bűvös-bájos tájra.
Éjszakára azonban ismét csak ázott a mi sátrunk,
mi meg fogvacogva vártuk benne a reggelt. A hideg
hajnali levegőben jól esett a menetelés; jó úton gyorsan haladva csakhamar elértük az öböl túlsó partját,
amelyen egy régi romba dőlt erőd bástyái állanak.
Ezekhez a tibetiek egy újabb, nagyszabású, a khinai
nagy falhoz hasonló blokk-falat építettek, valószinüleg a Lhasszába vezető út elzárása céljából. Ezt a
falat leromboltuk. Rövid menetelés után Tornáimig
falujához, a «Borsó-völgybe» értünk, amely a Kambahágó alatt fekszik.
Ez volt, az egyedüli hely, ahol földmíveléssel foglalkozott a lakosság és itt láttunk megint hogszú idő
óta először répával beültetett földeket, árpa és borsóvetéseket, amelyek között a kicsiny, alig öt-hat
kunyhóból álló falu feküdt.
A tó és a félsziget közötti távolság e helyen nem
nagyobb hetedfél kilométernél. A falutól nem messze
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van a rév, amelynek közelében tábort ütöttünk.
A partot itt a virágoknak számtalan Tájából szövődött tarka szőnyeg takarja; a tó türkiz színű vize
oly tiszta volt és csöndes, hogy benne a jobb felől
emelkedő Karó-hágó hó födte bércei gyönyörűen
visszatükröződtek ; mellette a közeli hegyek vetették
a sima víztükörre ibolya színű árnyékukat. Oly
csöndes és nyugodt volt a környék oly fenséges szép
e tájkép, hogy alig tudtunk betelni csodálatával.
Ám nem sokáig gyönyörködhettünk benne. Egyszerre megváltozott az imént még a leáldozó nap
bíborában tündöklő kép. A látóhatár fölé rohamosan tornyosodé sötét felhő emelkedett, melynek
kísérője egy hirtelen lecsapó szélroham, a tó festői
tükörképeit egy csapással megsemmisítette. A tó felszíne ezernyi kicsiny hullámokban vibrált, amelyek
nőttön nőttek és nemsokára dörgő morajjal rohantak
a part felé. Az ég egészen beborult, sötét alján a
fehér hnllámtarajak mint egy sereg fehéren tajtékzó
mén, úgy rohantak tovább a jégeső korbácsütései
elől menekülve, majd f el tornyosulva, majd tátongó
mélységbe zuhanva, míg nem a tóból komoran kiemelkedő félsziget sziklás partján erejük megtört.
Amilyen hamar jött a fergeteg, oly gyorsan el is
múlt és nemsokára a sötét felhőfoszlányokból újra
reánk mosolygott a leáldozó nap, sugaraival bearanyozva a lecsendesedő tó csillogó tükrét.
A természeti tünemények ily gyors és váratlan
változását a benszülöttek összefüggésbe hozzák a
tónak feneketlen mélységében lakozó zöld sárkánnyal,
amely, ha felszínre bukkan, bősz tombolásával előidézi a viharokat. De van a tóban egy aranyhalacska
is, — mesélik komoly meggyőződéssel a naiv lakosok -- amely, míg ott marad a falu közelében, sze-
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rencsét hoz annak lakóira s védelmezi őket a legerősebb vihar közepette is.
Másnap fáradságos menetelés után felértünk a
Kamba-hágóra, ahonnan megpillantottuk a Szanpo
hatalmas vízszalagját, ez a Brahmaputra felső folyása.
Az 5120 méter magas hágóról gyönyörű madártávlati képét látjuk a Jamdok hatalmas víztükrének
és környező hegyeinek.
A Szanpo hatalmas víztömege sivár medencében
hömpölyög tovább. Fákra a folyó közvetlen mellékét
kivéve, sehol sem bukkantunk. A benszülöttek állítása szerint innen már Lhasszát is meg lehet látni,
mi azonban hiába erőltettük szemeinket, csak nem
akart feltűnni a szent város várva várt körvonala.
A hágóról leszállva beléptünk Tibet centrális részébe,
Csang-ba. Az út olyan meredek volt, hogy öt-hat kilométer után már 1200 méterrel alacsonyabban jártunk.
A völgy az ccészaki Kamba-síkság)) nevét viseli,
a folyam maga, mely majd keletnek, majd nyugatnak
kanyarodik, mint «Jaru-szanpo)> vagy «felső-folyó)>
ismeretes. Szélessége körülbelül egy kilométer. Vize
4'44° G volt. Iszapjátaranytartalmára megvizsgáltam
s találtam is benne — de csak nyomokat.
A völgy klímája (még mindig jó 3700 méter
magasságban) majdnem tropikusnak volt nevezhető
a Jamdok vidékével szemben. A nap annyira tűzött,
hogy hindu legényeink legnagyobb része megfürdött a Szanpoban. A klimatikus különbség a növény
és állatvilág meglepő gazdagságában és változatosságában is kifejezésre jutott. Az illatos mezei virágok felett tarka pillangók röpködtek, ragyogó színű
bogarakkal vetekedve, amelyeknek színpompás seregében a cserebogár sem hiányzott, kicsiny, hűlt
tetemeivel úton-útfélen találkoztunk, mint a közelgő
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ősz szomorú első hirdetőivel. Nemkülönben nagy volt
a változatosság a madarak, valamint a csúszó-mászók
világában is. A kicsiny égerfa-ligetek visszhangzottak
a szarkák, pintyőkék és cinegék csicsergésétől, míg a
sziklákat borító sárga klemátiszok között csillogó
gyikok vadásztak apró rovarokra.
A folyón valamikor vasszerkezetű lánchíd vezetett
á t ; a romjai még most is állanak; most mellette
csónakon bonyolítotják le a közlekedést.
IGGULDEN őrnagy a lovassággal előre sietett, hogy
biztosítsa az átkelés helyét és-hogy esetleg a helyszínén talált átkelési eszközöket lefoglalja. Amint nemsokára távozása után heliografikus úton tudatta velünk, sikerült neki a révész két óriási ladikját hatalmába keríteni, amelyeken a kapott instrukciók
értelmében a lovasság egy részét már átszállította a
túlpartra. Ha nem sikerül ezeket a tibeti dereglyéket
elfoglalni, hidat kellett volna veretni, ami mindenesetre pár hétre késleltette volna utunk folytatását;
hiszen négy Berthon-csolnakunk nem volt alkalmas
arra, hogy egy kis hadsereget óriási podgyászával,
ágyúival és teherhordó állataival, átszállítson egy
örvénylő folyamon.
E helyen már csak hetvenkét kilométernyire voltunk Lhasszától. Sietett is mindenki, közlegény és
tiszt egyaránt, hogy az átkelés kelleténél tovább ne
tartóztasson fel bennünket. Az itt használatos dereglyék, amelyeken a podgyászt átszállítottuk, négyszögletű, ládaszerű faalkotmányok, lapos fenékkel. A dereglye orrát képező gerendán nagy, fából faragott
ló fej díszeleg, amiért is e járművet «falónak)) nevezik
a tibetiek. De még ezekkel sem tudtuk a máiba és
teherhordó öszvéreket kellő gyorsasággal átszállítani.
Az evezősök legnagyobb megerőltetése mellett is,
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nagyon messze az átkelési helyen alul tudtunk csak
kikötni, annyira erős volt a folyam sodra. Ezért
SHEPPART százados csigás vonószerkezetet állított össze
drótkötelekből, amely aztán nagyban megrövidítette
az átkelés idejét és útját.
Az átkelés sok ezer nehézségeit BRETHERTON őrnagy igyekezett fáradhatatlan buzgalommal leküzdeni.
Sajnos ez önfeláldozó buzgóságának utóbb áldozatul
esett. Július 23.-én ugyanis két Berthon-ladikból és
gerendákból összerótt tutaján a folyam egy forgatagába került, ahol a csónak felborult, ő maga pedig oly
szerencsétlenül került alája, hogy amikor jó idő múlva
reáakadtak, már csak holttestét tudták kimenteni.
A révnél előreszökő szirtláncolat a folyó felső
részében annyira hátráltatja a Szanpo vizét rendes
folyásában, hogy e helyen óriási mennyiségű homok
rakódik le, amely a víz apadása idején a szél szárnyain a partvidék belső részébe több kilométernyire
elszáll és sárgásbarna takarójával mindent beborít s
az egész tájat homoksivataggá változtatja. Hosszú
dünék keletkeznek, melyek folytonosan megváltoztatják helyüket és néha 6—7 m magas homokhalmokat
alkotnak.
A vidéknek egyik ritka látványossága volt a révtől körülbelül 182 méternyire épült lánchíd, amely alacsony vízálláskor a Szanpo két partját köti össze. Déli
pillére a Gsak-szam-kolostor előtt áll, míg az északi
a folyónak újabb időben történt mederváltozása következtében egy kis erdős szigetre került, úgy Jiogy
a híd csak kis víz idején szolgál át a túlsó partra.
Szerkezetében nagyon hasonlít a Khínában épült lánchidakhoz. A hagyomány szerint TANG-TONG király építette volna, akinek képe a szintén ő alatta épült Gsakszam-cso-ri (a vashíd szenthegye) kolostorban lát-
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ható, ahol őt magát mint szentet tisztelik. Állítólag
a király idejében még nyolc ilyen vasszerkezetű híd
vezetett át a Szanpon. Különben ez az egy példány
is eléggé dicséri a tibetiek mérnöki tudományát.
Egész hossza 137 m a folyó színe feletti magassága
pedig öt méter.
A két kőpillér, mely között a 30 cm hosszú és
két és fél centiméter vastag láncszemekből összerótt
láncok kifeszülnek, az úton-útfélen látható szent síremlékek, csortenek alakját mutatja. A két lánc végét
Csatezam kot.
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A Kz;mpo folyón át vezető lánchíd, l láb = 0'305 cm., l lépés = ^5 em.

pillérekbe beleépített egy-egy fagerenda tartja. A két
lánc között, ezeket körülbelül kilencven centiméternyi
távolságban összekötve, jakszőrből készült kötelek
lógnak alá, amelyeken harminc centiméter széles fapalánkok feküsznek. Világos, hogy ezt a hidat csak
gyalogjárók használhatták, állatokat egyáltalán nem
lehetett áthajtani rajta. 1878-ban, midőn egyik pöndita-térképezőnk erre járt, még használatban volt.
Egyik főhátránya az, hogy a jakszőrköteleken függő
résznek nincsen oldaltámasza, amiért is állandóan
himbálódzik s így annak a ki ehhez nem szokott
eléggé rémítgető ha nem is veszélyes.
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Csak-szam kolostora nem különbözött lényegesen
az eddig látottaktól. Az itt lakó nyolcvan szerzetes
közül csak kettőt találtunk ottjártunk alkalmával,
a többi mind elmenekült. Az átkelés tartama alatt
újból eljöttek a Ihasszai delegátusok a Ta-láma vezetése alatt és Lhassza legnagyobb kolostora Depung
apátjának kíséretében. Ez alkalommal arra figyelmeztettek, hogy ha a brit hadsereg a szent város
területére lépne, ez a Nagy Láma halálát okozná.
Fiat nap alatt szerencsésen átvittük a folyón az
utolsó szál embert is és július 30.-án már a folyam
északi partján táboroztunk.
A vidék ezen a parton sokkal termékenyebb, fákban, erdőkben gazdagabb és a falvak lakóinak jóléte
is nagyobb. Nem is menekültek el jöttünk hírére, hanem
nyugodtan arattak tovább gazdagon termő búza- és
árpaföldjeiken és borsó- meg babültetvényeik között.
Csagla falujánál megpihentünk hatalmas, 10—12
méter magas nyár- és égerfák árnyékában.
Július 31.-én a Szanpo egyik mellékvölgyébe léptünk, amely közvetlenül a most már csak 60—65
kilométer távolságban fekvő szent város felé vezeteti.
Ezentúl már nehezen járható hágók ugyan nem állottak utunkat, de rövid idő múlva tapasztaltuk, hogy
azok híjján is elég veszélyes még a Lhassza felé
vezető ccnagy kereskedelmi úto.
A folyam sziklás partja mentén kanyargó út
ugyanis egyszerre keskeny ösvénnyé szűkült úgy,
hogy csak ember ember után, végtelen hosszú^, sorban tudtunk tovább haladni. Amellett folyton botorkáltunk az átbukó, majd merőlegesen álló sziklafalakról alágördülő kőtuskók között, vigyázva, hogy
valahogyan le ne zuhanjunk a mélyen alattunk zúgó
Szanpo piszkosszürke árjába. Az a számtalan sok
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kép meg felírás, amely itt is ékesíti a sziklafalakat
és szirteket a szokásos színekben, főleg a szerencsétlenségeket elhárító istenségnek, a «tenger és a sziklák istennőjének)) szólanak s támogatását kérik.
Ennek az útnak legveszedelmesebb része a vége
felé következett, azokon a helyeken, ahol a sziklák
meredek szirtek, óriási oszlopok alakjában tornyosultak a magasba. Egy ilyen helyen, ahol a gránití'alak
jóval meghaladják a háromszáz métert, épült közvetlenül a tátongó mélység mellett, a sziklák tetején
Csu-szul-nak most már omladozó vára s a hozzája
tartozó alsó erőd. A fontos kereskedelmi vonal védelmére ennél alkalmasabb pontot alig találni az
egész úton Lhasszáig. Szerencsénkre ellenség nem
tartotta megszállva, jóllehet újabbkeletű építkezések
elárulták a lámáknak azt a szándékát, hogy itt is
megkíséreljék az ellentállást, így csapataink feltartóztatás nélkül tovább vonulhattak a Kiji vagy a ((boldogság
folyójá»-nak völgyébe, át haladva a negyven piszkos
kunyhóból álló Csu-szul falun. A falu határán túl elértük a Kiji egyik ágát, mely itt bőséges öntözésre felhasználva a földek termékenységét szemlátomást növeli.
Ez a folyó, melynek tiszta vize az imént még a szent
város falait mosta, ritkán folyik egy és ugyanazon
mederben, rendesen szétoszlik, szétágazik, számos
kisebb-nagyobb mellékágra. Egyes elágazásai között
majd messze elnyúló homokzátonyok vagy mocsaras
rétségek, majd meg termékeny szigetek terülnek el.
Cepa-nang falu mellett elterülő homokos síkon
szállottunk táborba. E homokos vidéken a nap oly
hőséggel árasztotta el a vidéket, melege oly gyötrő
volt, hogy sietve menekültünk a sátrak árnyékába.
Akár csak az egyiptomi sivatagban, oly kopár és
elperzselt itt a dombok vonulata. A futóhomok,
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amely javarészt a Szanpo, a Kiji folyó és mellékágaikból, meg az elmálló gránit-hegyekből származik, mindent eltemet; még a hatszáz méter magas
Begyeket is ellepi, szakadékait és völgyeit betemeti
oy, hogy a sárgásbarna csillogó takaróból csak ittu
ott meredezik égfelé egy-egy sötét gránittaraj.
Iszonyatos lehet a vándor helyzete, ha januárius és
februárius havában ide téved, midőn a fergetegek vadereje e könnyen mozgó tömegeket felkavarja és tovaragadja. Szinte hihetetlennek látszik, hogy ezek a
vad, sivár homoksivatagok, kapuját képeznék Lhaszsza viruló és enyhe éghajlatú vidékének. Mintha a
természet is, még az utolsó pillanatban visszaakarná
riasztani a vakmerő idegent és letéríteni a szent város paradicsomába vezető helyes útról. Augusztus
elsején elhagytuk a kietlen homoksivatagot és többrendbeli hegyszoroson átvergődve, ahol ismét közvetlen a Kiji kristálytiszta vizénekpartján vonultunkóvatosan.a sziklagörgeteg között, egyetlen hosszú emberláncolatot alkotva, megpihentünk Num falujánál, amely
a Szera-kolostor hűbér birtokát képezi. A magasra
tornyosuló gránit e vidéken feltűnően öregszemű,
hogy majdnem konglomerátumnak nézhetné az ember.
A gránit közé nagy tömegekben mészkő és agyagpala
van betelepedve.
A faluban néhány nyomorékon kívül egy árva lelket
sem találtunk. A folyó völgyében számos kolostor és
szent síremlék emelkedik. Az utóbbiak között az egyik
igen feltűnő szépségű; a folyam balpartján emelték
RALPACSAN tibeti király emlékére, aki a Krisztus utáni
*•«•• században élt és igen népszerű volt.
Egy másik csorten ATISA indiai szerzetes dicsőségét hirdeti, aki 1038-ban jött Tibetbe és reformálta
a
budhizmust. ATISA indiai származására mutat az
Wnddell: A rejtelmes Lhassza.
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a sok sziklába faragott kép és felirat, amelynek
mindegyike magán hordja az indiai stílus bélyegeit.
Úgy látszik azonban, hogy az itteni budhizmus
újabb generációi nem becsülik valami nagyon sokra
e régi indiai műemlékeket, mert nem láttunk az
egész úton Lhasszáig egyetlen egyet sem, amely
a tibetieknek kedvenc színeiben díszelgett volna.
Míg a Nagy Láma négy kezű alakja a rikító vörös,
sárga és kék szemkápráztató fényében pompázott,
addig SZAKIJAMUNI alakjait fesletlenül hagyták. Az itt
alkalmazott színek a buddhizmus tanítása szerint az
újjászületés hat régiójának felelnek meg; e színek
ugyanazok, amelyekkel a mindenható ccOm! ma-ni
pad-me hung»-nál széliében találkozunk ; a színelosztás a következő: óm — fehér, ma - zöld, ni
sárga, pad — kék, me — vörös, hung — fekete,
illetőleg sötétkék.
Zeg-zugos úton, meredek, harminc méter magas
parton haladtunk tovább a Kiji kanyarulatait követve,
midőn egyszerre egy nagy mandong (kőrakás) mellett, amelyen az <tOm-manb tündöklött, megpillantottuk a kiszélesedő völgyben, messze bent ligetektől
és a viruló zöld termőföldek tábláitól környezve a
Nagy Láma vörös színű palotáját. Kicsiny csillogó
folt volt az egész úgy, hogy hiába igyekeztünk távcsöveink segélyével a szent város részleteit meglátni.
A vidék most teljesen más képet öltött. Zöldelő,
nedves, füves rétek váltakoztak szántóföldekkel,
amelyeken zab-, borsó- és burgonya-ültetvények váltották fel egymást és utunktól jobbra messze elterültek Lhassza felé, míg balfelől a Kiji nagyságával
vetekedő, sebes folyású Ti vize kanyargóit. Tilung
(vagy Toilung) falunál megpihentünk. Délután a tibetiek Ihasszai küldöttsége megjelent táborunkban.

Apátokból, lámákból és magasrangú világi hivatalnokokból álló nagyszámú kíséretükben egyik túltett a másikon öltözékének finomságát és fényét illetőleg, különösen a fejdísz nagy formagazdagsága
ragadta meg figyelmünket. Láttunk itt nagy rózsaszín lámpaernyőhöz hasonló, hosszú rojtos kalapokat; halványvörösbársonysapkákat, hosszú bojtokkal
és khínai szabású sárga, fényes selyemszövetből készült
karimás kalapokat. Az utóbbit különösen a lámák viselték. Az apátok pohárnokai, mert ezek elkísérték
uraikat, olyan forma süveget hordtak, amely, hivatalukat jelezve, kan csőhöz vagy vödörhöz volt hasonló.
Az ünnepélyesen közelgő menetet, mint eddigelé
is, a Ta-láma vezette, vele jött a depungi apát- és a
Nagy láma kamarása. Igen nagyszámú szolgakiséretűkkel úgy látszik hatni akartak reánk. Különben
most már sokkal szerényebben viselkedtek, mint az
előző esetekben.
Újból avval a követeléssel álltak elő, hogy ne
vonuljunk be Lhasszába, mert a lakosság nagyon
izgatott és már is alakult egy deszperádókból álló
csapat, amely kötelezte magát, hogy vére utolsó csöpjéig védelmezi a szent várost. A Ihasszai kormány
azonban visszautasította az önként felajánlkozók segítségét és békére intette a lakosságot, abban a reményben, hogy a britek nem fogják a szent várost beszennyezni azáltal, hogy területére lépnek. Úgy látszik a Ihasszai kormány végre mégis megsokaita a
vérontást, meggyőződvén katonáink bátorságáról és
vezéreink ügyességéről.
Végre hosszas szóváltás után megállapodott a
két küldöttség abban, hogy a brit sereg a városon
kívül táborozik majd és egyetlen angol katona sem
13*
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lép a város területére. Mi részünkre csak annyit kötöttünk ki, hogy a városi kereskedőknek meg kell engedni,
hogy a város falain kívül árulhassák holmijukaj,.
Néhány khínai követ is érkezett a táborba az
ambán küldte levelekkel, amelyekben ez megígéri,
hogy a város előtti táborunkban megfogja látogatni
a küldöttséget. Ám, mint alkirályi ranggal felruházott teljhatalmú miniszter követelhette volna — s ilyen
etikett-dolgokban a khínaiak roppant érzékenyek —
hogy előbb mi tegyünk látogatást őnála. Mindenesetre elégtétel volt reánk nézve, hogy az ambán
végre is törekszik összejövetelt létesíteni a két küldöttség között.
1904 augusztus 8.-án végre felkerekedtünk avval a
tudattal, hogy még az nap biztosan elérjük hosszú,
fáradságos utunknak várva-várt célját: a szent várost,
amelybe fennállása óta először vonul be európai hadsereg. Képzelhetni, milyen izgatottan vár luk az útnak
minden fordulatánál, hogy mikor tűnik fel a város látképe. Azt hiszem a keresztes háborúk vitézei hasonló
érzelmekkel lehettek eltelve, mikor hosszas bolyongás után megpillantották Jeruzsálem falait.
Az ég is kiderült, mire leértünk a völgybe, amelynek festőiségétől és termékenységétől mindnyájan el
voltunk ragadtatva és katonáink általános véleménye
az volt, hogy ezért a völgyért érdemes harcolni és
vérét ontani.
Cseri falujánál nagyszabású vágóhidat találtunk,
ahol naponkint több száz juhot és jáktulkot vágnak
le és szállítanak Depung kolostorába, az ott élő 9000
szerzetes ellátására, íme buddhista létükre, ilyen módon szegik meg a tibetiek hitük legelső parancsolatját.
A Cseri után következő faluban majdnem kizárólag
mészárosok és pékek laknak oly kunyhókban, amelyek-
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nek falai a levágott juhok és jakökrök koponyáiból
épültek. A falu közelében épült, hegy alján, Depung
a világ legnagyobb kolostora. Épületeinek nagy tömege aránylag kicsiny helyen összeszorítva, majdnem
oy hatott, mint egy óriási szálló valahol a Riviérán.
U
Lámák jöttek-mentek az úton, gyalog meg lóháton. Valamennyi nagy csodálkozással nézte a hosszú
sorokban vonuló katonákat. Még jóval Lhassza előtt

Uiass/u környékének térképe.

töltésen halad az út mocsaras rétek között, amelyeken tömérdek vízi- és egyébb növény buján tenyészik. A mocsaras területen túl egyelőre megállapodott a sereg, míg alkalmasabb hely akad számára.
Ekkor tette látogatását a Lhasszában tartózkodó
nepáli konzul, aki arra figyelmeztette az ezredest,
h°§7 tartsa szemmel a lámákat, mert ezek a környéken még vagy ezernyi fegyveres csapat fölött rendelkeznek.
v
égleges táborunkat a <cvadszamarak mezején»,
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egy szép, tágas réten ütöttük fel a városon kívül, a
Dalai Láma nyári palotájának oldalán, szemben a
Potala dombján épült kastéllyal, amely az orvosi
fakultás épületeivel együtt tőlünk körülbelül másfél
kilométernyire emelkedett.
Magát a várost még egy hegyhát takarta el szemünk elől, úgy hogy ezt az utolsó akadályt is megkerülve, végre megpillantottuk a nagyszerű panorámát. Magasztos pillanat volt ez. Lent a tágas
völgyben végre magunk előtt láttuk Lhasszát, a
szent várost. Elért eredményünkre mindnyájan büszkék lehettünk, kiváltképen MACDONALD tábornok, aki
oly ügyesen és céltudatosan vezette seregét, a cvilág
tetején* át, lépésről-lépésre haladva, megfontolva,
annyi veszély és viszontagság közepette, lankadatlan
kitartással és példás bátorsággal.
Hosszan néztük a csillogó palotákat, a számtalan
templomot, a szentélyeket, amelyek ős idők óta el
voltak zárva a nyugat szeme elől. Nekünk sikerült a
rejtélyek rejtélyébe hatolni és meglátni mindazt, amire
eddig a titokzatosság misztikus fátyola volt borítva.

TIZEDIK FEJEZET.

A papisten székhelye.
Közép-Ázsiának Rómája, a remeték és szentek
városa, amelyben ember képében egy isten él és
uralkodik, Lhassza, immár előttünk fekszik. Gyönyörű
vidéke, gyönyörű környezete, zöldelő ligetei, kéklő
hegyei, napfényben ragyogó palotái oly kellemes
tartózkodási helynek tüntetik fel ezt a várost, hogy
érthető a lámák féltékenysége, amellyel őrizték országuk elzárkózó ttságá t és elszántságukat, amellyel
védték az idevezető utakat.
Augusztus 4.-én lépett az angol követség a szent
város területére, katonaságunk egy részének kíséretében, hogy a khínai ambán hivatalos látogatását viszonozza, aki ez alkalommal testőrségének egy csapatát
rendelte volt mellénk díszőrségnek, hogy kalauzoljon
bennünket.
Délelőtt 10 órakor hagyta el a menet a tábort s a
város kapuja felé vette útját. A kapu előtt vonul el
az a híres körút, amelyen naphosszat tolongnak a
hívők ezrei, imahengereket forgatva. Az úttól ^nem
messze áll a Kundeling-kolostor. Ez Lhasszának ama
"égy «királyi» kolostora közül való, amelyből a Dalai
ama kiskorúsága idejére megválasztják a kormányA város körül futó szent úton túl, homokbuckák
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között van a szegények, a koldusok negyede. Piszkos
nyomorult viskókban szorul itt össze Lhasszának söpredéke, amely ki van tiltva a városból, nehogy azt
jelenlétével beszennyezze.
A város kapuja előtt százával feküsznek a koldusok az út sarában, könyörgésükkel állandóan ostromolva a járó-kelőket.
A város falán belül elsőnek Lhassza «vatikánja», a
híres Potala-palota ötlött szemünkbe. Ez az épület,
mely Budha földi helytartójának szolgál lakóhelyül,
a városnak kétségkívül legbüszkébb építménye. Impozáns és szembeötlő fekvése, merész felépítése és
jellemző külseje a hozzája fűzött legmerészebb várakozásainkat is felülmúlta. A palota száznál több zárt
ablakával oly benyomást tesz, mintha lakatlan volna
s mindnyájan kíváncsiak voltunk arra, hogy ura
tényleg elmenekült-e, vagy újabb sereggel lesben
áll és palotájának erős falai mögött várja az alkalmas
pillanatot, amelyben végzetes csapást mérhet az ellenségre.
Most, hogy egyik hő kívánságunk teljesült; most,
hogy a «tilos város» területén járunk, bizony nem
tudtuk elnyomni azt az óhajunkat, bárcsak valamikor a palotának misztikus homályban derengő termeit is megtekinthetnők.
Az utca piszkos volt és néhol oly sáros, hogy a
katonák négyes sorai felbomlottak és ki-ki maga igyekezett megkerülni az akadályt, vagy átvergődni rajta.
A nép mindenfelől kitódult az utcára. Ablak, ajtó
sőt a háztető is telve volt bámész tibetiekkel és
khínaiakkal. Szótlanul nézték a menetet; itt-ott egy
dacosabb arc vált ki a félénken bámuló tömegből,
amely javarészének aligha volt fogalma a történők
jelentőségéről.
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AZ ANGOL KÜLDÖTTSÉG BEVONUL LHASSZÁBA.

ANGOL KÜLDÖTTSÉG KATONAI KÍSÉRETÉVEL ELVONUL
A NAGY LÁMA POTALA-PALOTÁ.IA ALATT.
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Néhány két- és háromemeletes tibeti ház után
ismét tipikusan khíiiai épületek következtek kicsiny
virágoskertek közepén, amelyekben gerepcsinek, tőzegibolyák és más virágok voltak cserepekben elhelyezve, mindenütt, ahol csak hely kínálkozott erre.
E kedves képek szülte hangulatból azonban csakhamar ismét kiragadott az utca járhatatlan volta.
A szenynek, sárnak és mindenféle hulladéknak oly
tömege hevert a piszkos, bűzös csatornavízben,
amely egy tucat kimondhatatlan külsejű sertésivadéknak szolgált üdülő helyül, hogy e tekintetben
még Peking is messze elmarad Lhassza mögött.
Az ambán palotája a khinai helytartók hivatalos
épületeinek, a jamen-ek szokásos stílusában épült.
A festett sárkányokkal díszített kapuban kék zubbonyos őrök fogadták és kalauzolták az angol követséget az ambánhoz. Ez példás udvariassággal fogadott
minket, ágyúdörgéssel jeleztetve megérkezésünket.
Mikor beléptünk az udvarba, modern puskákkal
felfegyverzett khinai katonák kettős rendekben állottak sorfalat. 0 excellenciája, az ambán, JU-TAI,
java korában lévő, igen kedves modorú férfiú, a
harmadik udvarban várta YOUNGHUSBAND ezredest és
kíséretét. Valamennyien leszálltunk lovainkról és
kézszorítással üdvözöltük a Mennyei Birodalom kép^
viselőjét. Még egy udvarral tovább mentünk, úgy
látszik a legbelsőbe, ahol kis fogadó csarnokban
piros-párnás székek állottak csinos faragású asztalka körül. Itt foglaltak helyet az angol tisztek,
velők szemben helyezkedett el az ambán, úgy»hogy
az asztal választotta el a két ország képviselőit. Az
ambán tisztviselői, számszerint nyolcan, tőle jobbra és
balra foglaltak helyet. Valamennyien sötétkék felső
palástot és világoskék alsó papi-reverenda szabású
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öltönyt hordtak, sötét bársony csizmát és fekete felhajtott karimájú kalapot viseltek, amelyen rajta volt
a rangot jelző gomb meg egy pávától!. Az ambán
gombja veres korállból való volt, ami a császárhoz
igen közelálló rangfokozatnak a jele. Egyik fősegédje,
aki különben folyékonyán beszélt franciául, világoskék
gombot viselt, a többi hivatalnok színtelen üveggombjuk után ítélve alacsonyabb rangú lehetett.
Néhány bevezető szó és egy pár bók elmondása
után teát és angol kétszersültet hordtak körül, később meg manilla szivarokkal és cigarettákkal kínáltatta meg vendégeit az ambán és közben nagy érdeklődéssel kérdezősködött az orosz-japán háború folyásáról.
Azután hosszasan mentegetőzött és őszinte sajnálkozásának adott kifejezést a vérontásokat illetőleg,
melyeket nem tudott megakadályozni. YOUNGHQSBAND
elfogadta mentségeit azon ígéret ellenében, hogy
az angol-tibeti egyezmény létesítése elé nem fog akadályokat gördíteni. Ezt az ambán meg is ígérte
és valószínű, hogy most a fegyveres erő láttára felhagyva a régi halasztási politikával, Ígérete őszinte
volt. Megvetéssel beszélt a tibetiekről, akik tudatlan,
pöffeszkedő barbárok. Elpanaszolta, hogy mennyi
bajt okoznak fondorkodó ravaszságukkal és álnokságukkal. «Amely aljas tulaj doságok» — jegyzé meg
YOUNGHUSBAND ezredeshez fordulva — tón bennem és
önben nincsenek meg». Az ezredes ezután felkérte,
hogy a tibetiek néhány főbb hivatalnokát, akik erre külön felhatalmazást kaptak, hívja össze tárgyalás céljából és adja egyszersmind tudtukra, hogy a vitás kérdések végleges eldöntése céljából folytatandó tárgyalások alkalmával minden további halasztásért, amely
esetleg' ok nélkül meghosszabbítaná az angol kül-
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döttség itt tartózkodását, a város tetemes kárpótlást
köteles fizetni.
Búcsuzáskor ő excellenciája vissza kisérte YOUNGHUSBAND ezredest a harmadik udvarba s ott barátságos kézszorítással vált el tőle.
A küldöttség csapataival és khinai kíséretével
most a város középső részén át indult vissza a táborba,

Lhassza főiere. A háttérben látható íüggönyös épületben van a tanácskozási helység.

mindenütt a benszülöttek kíváncsi tömegétől és dacos
kinézésű lámák csoportjaitól körülvéve.
A belső város sokkal kisebb mint gondoltuk.
Egészben talán fél négyzetkilométer
terjedelmű.
Szűk utcái egyáltalában nincsenek gondozva; 'piszkosak és pocsolyákkal teltek; a főbb utak meglehetősen sikerült terv szerint vannak elhelyezve. A kéthárom emeletes házak kőből épültek, tetejük lapos,
ereszeik és csurgóik gondos, vörös, barna és kék
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színre festett fafaragványokkal díszítettek. A «nagy
tér», melyen a «székesegyház» áll, a városban uralkodó piszokhoz képest feltűnően tisztának mondható.
Számos kisebb-nagyobb bódéban mindenféle hazai
gyártmányú kelmét, játékszert, továbbá élelmi szere-

Napellenzökkel ellátott emeletes báz a Lhassza melletti Tengyeling kolostorban.
(Az ablakokban cserepekben tenyésztett virágok láthatók.)

két s más egyéb a mindennapi szükséglethez tartozó
cikkeket és csecsebecsét árulnak. Ezek között néhány üveg hat sillinges «buldog-sört» is láttam s meg
is kóstoltam; még egészen friss volt, igen szénsavdús. A benszülöttek. úgy értesültem, mint a likőrt
úgy isszák.

A legtöbb ház rettentő piszokfészek, bár külseje
csinosan fehérre van meszelve és cserepekben tartott
virágokkal ékesítve. Majdnem minden ablakban láttunk ilyeneket s közöttük kis madárkalitkákat pintyekkel, pacsirtákkal vagy galambokkal.
A templomok díszítése pazar ; különösen a világos
színűre mázolt verandáiké. A főtemplom, Tibet
szentélye, a ccmester háza» (jo-kang), melyhez Tibet,
Khina és egész Mongolország legtávolabb eső helyeiről ezrével tódul a hívők serege s melyet én a lámák
rajongó elbeszélései alapján «székesegyháznalo> neveztem, egyáltalán nem elégítette ki a hozzája fűzött
várakozást. Szűk utcák, nálánál magasabb házak
közé szorítva, nagyon jelentéktelennek látszott, annál is inkább, mert színarannyal bevont teteje az
utca felől jóformán nem is látható. Főbejárata előtt
amelynek két oldalán bibor-vörös háttéren egy-egy
arany színűre festett «0m mani» díszeleg, egy sereg
vörös csuhás szerzetes álldogált félénk arccal lesve,
nem törünk-e be a szentélyek szentélyébe s nagyon
inegnyugtatólag hatott reájuk, amikor látták, hogy
megállás nélkül tovább vonulunk.
A templom előtt, szép, terebélyes fűzfa alatt áll
egy kőtábla, amely khínai és tibeti nyelven utasításokat ad a himlő járvány, Lhassza és Belső-Ázsia e
rettenetes nyavalyája alkalmával foganatosítandó vesztegzár tárgyában. Közel ehhez a táblához áll egy
emlékkő, nyúlánk, karcsú monolit, tibeti nyelvű felirattal. A tibetiek és khínaiaki között létrejött valamelyik békekötés pontozatait örökíti meg.
Amikor kiértünk a városból, elhaladtunk Comoling és Tengye-ling kolostorok mellett, újra kiértünk
a szent «körút»-ra és megtettük azt, amit igazhitű
tibeti sohasem merészel megtenni, t. i. hogy a rossz,
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«szerencsétlenséget hozós (mert a nap járásával ellenkező) irányban haladtunk végig a szent úton.
Ez a kis séta a szent városban arról győzött meg,
hogy Lhasszának helyszínrajza, úgy amint én azt
annak idején leírások és szemtanuk adatai alapján
megszerkesztettem s amelynek egy-egy példányát
még a hadjárat előtt minden tiszt megkapta a kormánytól, annyira pontosnak bizonyult, hogy még az
egyes nevezetesebb épületekre is minden nehézség
nélkül rá lehetett találni.
Visszaérkezve a táborba, világos, hogy nem volt
sürgősebb dolgunk, mint mindazt, amit a tilos városban láttunk megírni és nyomban postára adni.
Vágtató lovasok továbbították e leveleket a legközelebbi katonai állomásig, ahol a most már pompás
kocsiúton rendesen működő ccangol királyi postás
vette át. Ötven óra múlva pedig a távíró útján már
tudta egész London a fontos újságot, hogy a szentséges Lhasszának, a tiltott városnak kapui megnyíltak!
Idővel a tibeti kormány megengedte, hogy az
angol katonák a város szent földjére léphessenek és
tilalmát csak a kolostorok és templomokra vonatkozólag tartotta érvényben.
Míg a komoly, politikailag nagyfontosságú tárgyalások naphosszat folytak, elég időnk volt megfigyelni és tanulmányozni a tibetieket, ruházatukat és
szokásaikat. A táborunk körül ugyanis csakhamar
valóságos vásár keletkezett, amelyen főleg asszonyok
árusították el különböző cikkeiket. A bódék között
tolongott a Ihasszai lakosság kiváncsi tömege, a sok
zarándok és szerzetes. Mennyire igaz az a tibeti közmondás, hogy ccminden út Lhasszába vezeto! Napnap után érkezett a sok karaván, amely Ázsia legmesszibb vidékéről, Szibiriából, az orosz steppékről

m

LHASSZAl NŐK.

Magyarázat Lhassza tervrajzához.
1. A nagy «székesegyház», az «igazi Lhassza»,
vagy *az istenek székhelye»,
2. A Nagy Láma palotája a Potala dombon.
3. A Nagy Láma nyári palotája (iVorbuLiog).
4. A Nagy Láma anyjának fogadó palotája.
5. A Nagy Láma szüleinek palotája, a paradicsom (La-en).
6. Jutok volt első miniszter háza.
7. A volt uralkodó-király fgyal-po) lakóhelye.
8. A volt como-ling i uralkodó lakóhelye.
9. A volt kun-deling-i uralkod* lakóhelye.
10. Az ambánok palotája.
11. Ba mo domhja, khinai templommal.
12. Csag-ga vagy Csag-pa dombja a tibeti
orvosok templomával.
13. A Nagy Láma ctrónus kertje», téglából
vagy kőből készült trónussal.
14. Mező, a melyen állítólag Sakijamuni
(Buddha) időzött.
15. A kig\ó-sárkány temploma; árokkal van
körülvéve, a melyen túl mocsár terül el.
16. A Dalai Láma eíefánt-istálója.
17. Az év első hónapjában lovaglóversenyekhez
s más testedző játékokhoz kivonuló katonák
táborozó helye.
18. A Ramo-cse-templom, a melyet állítólag
Kondzso (Dol-tang) khinai herczegnő alapitott a Kr. e.-i VII. században.
lt>. A miszticizmus felső iskolája.
20. Az örokélelü Buddha temploma.
21. A hajdani világi (nem papi) királyok temploma, Kang-da Kang-Szar.
22. Be-ting volt trón ja vesztett uralkodónak, a
Szera kolostor Lámájának rezidenciája ;
számkivetésben halt meg Khinában, 181)0ban Az épük't most a tudósok társaságáé.
23. Török kereskedő[»{'sarnoka.
24. «Nam-de-le» keresztutak.
2o. A N agy Láma özvegy édes anyjának palotája.
20. Csang-lo-csen.
27. Khinai vendéglő.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Tibeti vendéglő.
Börtön.
A khinaiak kinzó kamrája.
A fazekasok vásárhelye.
A khinai Gyabum-Kang-csorten s mellette
egy 1891-ben emelt templom.
A miszticizmus alsó iskolája és a nyomda
helyiségei.
Mű ru-kolostor.
Nga-sző-sza generális (depön) lakása, a ki
1892-ben üardzsilingben járt.
Őrház.
Tímár műhely.
Pun-Hang csorten.
A darbolingí jósda.
Eszaktibeti szíjgyártók és nyergesek boltjai.
«Az üdvözlés helyen ; innen pillantják meg a nagy körúton haladó zarándokok a Nagy Láma palotáját; ezt
üdvözlik.
A khinai «völgy» (Gya-mo-rong).
Szénavásártér.
Apácák étkező' helye.
Khinai gyógyszertár.
Korcsma.
Belvárosi khinai húsvásártér.
Nepáli kereskedők boltja"

Lcgfőbb bíróság épülete.
Szu-khang.
Szúr-gyar-k hang.
«A keleti hegyn, na0t, _.
Khinai korcsma.
A Pala-palota.
Karmasár-jósda.
Lóvásár.
Khinai katonai pénztárnok épülete.
Vágóhid.
Gyelon dsongpön lakása.

63. Kasmiri birok épülete, a hol a mohamedánok
peres ügyeit intézik.
64 Rabszal.
65. Kun-szang-ce.
66. Sata volt miniszter palotája.
67. «A vallásvédő Lámá»-nak szentelt épület.
68. Sata-Iing.
69. A nepáli konzul nyaralója.
70. A szam-dnb palota.
71. Réei palota.
72. Ka-sang.
73. Gya-za-sar.
74. A Szong-cso-ra utca, a melyben hálaadó
istentisztelelet tartanak az év első hónapjában s a hol a tolvajokat vesszőzéssel
büntetik.
75. Hús és bőrvásár.
76. Rag-ga-sag.
77. Hirdető' oszlop.
78. A fehér Tara szekrénye.
79. Tánchelység.
80. A tasilumpóiak szállodája.
81. MÍ-szad hidja.
82. Bűvös forrás.
83. Csorten.
84. Türkisz-cserepekkel fedett hfd.
8ö. Miniszterek és polgári tisztviselők nyári
kertje.
86. Nyári kert lámák számára.
87. Hirdető oszlop.
88. Bazár és öntőműbely.
89. A Nagy Láma istállója.
90. Pargó-kaling-út.
91. A háromisten temploma.
92. Tanács terem.
93. Nepáli konzulátus.
94. Négykapus csorten.
95. Szikjára festett szentképek az orvosi egyetem dombjánál.
!)tí. Koldusok kunyhói.

207

és Mongoliából hozta a hivők és kereskedők tömegét Lhasszába, a tibetiek Mekkájába, melynek meglátogatását a lamaizmus egyetlen hithű követője sem
mulasztja el.
A többnyire piros-pozsgás arcú, erőteljes férfiak,
akik sárga gyapjú ruhát vagy piszkos juhbőrbundát
hordtak, kicsiny bozontos ponikon lovagoltak. Van
közöttük olyan, aki négy-öt hónapig utazik a sivár
pusztákon át Lhasszába s bizony nem egyszer esik
meg, hogy kóborló rablóbandáknak kezébe esik, amely
alkalommal a lándsa vagy a rozoga kanóczos puska,
az utazó tibetinek elválaszthatatlan útitársa, vajmi
gyönge védelmet nyújt. Az asszonyok szintén lóháton teszik meg az utat. Arcuk vonása egyáltalán
nem mondható durvának, sőt hellyel-közzel talál az
ember szépet is. Ruhájukat és hajfürtjeiket teli aggatják a legkülönbözőbb formájú sárgaréz és ezüst
ékszerekkel. A súlyosabb podgyászt, az árúcikkeket
és élelmiszereket bozontos kétpupú tevék hordják,
míg a könnyebb és kisebb csomagok kicsiny ponik
hátán vannak elhelyezve; e kicsiny ügyes állatok
feladata egyszersmind a vezetés is, mert a menet
élén járnak s éles hangú csengetyűikkel figyelmeztetik útközben a járó-kelőket a kereskedő karavánjának
közeledtére.
Igen színes az a kép, amely ilyen vásár alkalmával a szemlélő elé tárul. Vörös csuhás szerzetesek járnak-kelnek a szürke, kék és sárga öltözetű
tömeg közt, ott sétálgat büszkén az önmagának tetszelgő sápadt bőrű khinai és a fakó színű «kokó».*
Vannak itt törökök, mohamedán kereskedők és barna
* A Tibetben tartózkodó legtöbb khinai, tibeti nőt vesz feleségül,
mivel a Mennyei Birodalom törvénye értelmében khinai nő nem vihető
ki az országból. Ilyen házasságból származó félvérek a kokó-k.
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arcú zsidók. Bután és Nepál a keleti és nyugati
provinciák szülöttjei sürögnek-forognak és igyekeznek Lhasszába. Minden világtájról, a legkülönbözőbb utakon hörapölyög ez az emberáradat ugyanazon cél felé, Lhasszába. És e lényegében nyers,
dacos, szilaj természetű embertömeg, mintha megszelídülne amint a szent város bűvkörébe érve eleget
tehet vallása követelésének. Mindenki fáradhatatlan
buzgalommal forgatja az imahengereket és olvasókat -- persze aközben alkudoznak, beszélgetnek, nevetnek és mindenre inkább gondolnak, mint arra,
hogy tulajdonképen imádkoznak.
MARGÓ PoLO-nak ama megjegyzését, hogy a tibetiek faja rossz kvalitású, nem tudom megerősíteni.
Mindig jókedvű, nevető, naiv, de sohasem meghunyászkodó vagy alattomos ; ilyennek ismertük meg
a benszülötteket. Dacos, haragos arcot alig láttunk,
legföljebb a lámáknál. De ezeknek arca is barátságosabb kifejezést nyert, midőn látták, hogy teljes biztonságban vannak, hogy fegyveres ellentállásukat
nem követi megtorlás.
Egyedüli rossz tulajdonsága a tibeti népnek az,
hogy igen ritkán lép érintkezésbe a vízzel. De hiszen e tekintetben mi sem voltunk különbek ő náluk,
amennyiben a mi testünkre is vajmi kevés víz jutott
a zord magaslatokon való utazásaink egész tartama
alatt.
Lhasszának 30,000 lakosa közül 20,000 esik a
szerzetesekre, a maradékot többnyire nők képezik s
így nem túlzás, ha a tibetiek azt mondják, hogy
Lhassza lakossága áll szerzetesekből, asszonyokból
és — kutyákból.
A nepáli konzul a következő számadatokat közölte velem, amikor Lhassza lakóiról volt szó : tibeti

van Lhasszában 7000, közülök ötezer ötszázan nők;
khinaiak és kokó-k vannak kétezren, többnyire kereskedők, katonák, vagy rendőri szolgálatot végző egyének ; nepáli van 800, mohammedán 200, mongol 50
hutáni pedig 50, szintén főleg kereskedő.
Feltűnő a tibeti laikusoknak csekély száma saját
fővárosukban.
A tibetieknek két típusát különböztethettem meg.
Mindkettő egyenlőképen uralkodó. Az egyik főbb
jellemvonásai: gömbölyű fej, lapos orr és ferdén
álló szem; ez a típus közel áll a tiszta mongoléhoz, amint azt a steppékben találjuk; a másik hosszú
fejű, majdnem szabályos arcvonásokkal, csinos metszésű orral, amely a turkesztáni tatárokhoz s az
északi nagy plató (Hor) nomádjaiéhoz hasonlít. Figyelemre méltó az a körülmény, hogy a nemesek és a
magasabb rangú hivatalnokok, a dsongpön-ök, ezekhez a hosszú fejűekhez tartoznak.
A Ihasszai tibetiek termetükre nézve a khinaiak
mögött maradnak és általában nem ülik meg az
európai átlagmértéket, míg a Kham tartománybcliek
ezt jóval felül múlják.
Arcuk bőre csokoládé színű, ám a magasabb társadalmi osztályokban, valamint a nők között igen
gyakran látni oly arcszínt, aminő Dél-Itáliában honos.
Selyemruha és ékszer itt még sokkal gyakrabban
található, mint Gyancében. Igen szegény az a
Ihasszai lakos, aki hosszan lecsüngő, gyöngyökkel
ékesített fülbevalót nem hord, aki nem visel ezüst
karpereceket, csontból készült gyűrűt, egy amuletttartó dobozocskát s akinek imagépe nincsen türkizekl
l l "
l
Ö l
l kirakva. De itt is különösen a nők hódolnak a
divatnak, amennyiben a szó legszorosabb értelmében
tetőtől talpig ékszerekkel vannak tele aggatva. FejWaddell: A rejtelmes Lhassza.
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díszük hasonlít a Gyancében látottakhoz, csak ékesebb. A korallok mellett, különösen a türkizek játszanak igen nagy szerepet az ékszergyártásnál. Mindenütt alkalmazzák őket. Szentképeken (Buddha homlokán), fülbevalókon, amulettdobozokon, fejdíszeken,
imagépeken és öveken. A tibetieknek a türkizek
iránt tannsított előszeretetéről már MARGÓ PÓLÓ is
megemlékezik. Ez a különös előszeretet úgy látszik
a kőnek tulajdonított varázserővel függ össze, amiért
is talizmánnak tartják. Ép úgy mint a régi egiptomiak és perzsák, akik abban a hiszemben éltek,
hogy a ragályos betegségeket távol tartja s hogyha
színe változik, ha megfakul, * tulajdonosa megbetegszik. A nők olvasói rendesen fehér kagylókból készültek vagy színes üveggyöngyökből állanak.
Lhassxa lakossága terméskőből vagy vályog-téglákból építi házait. A falakat fehérre meszelik, a
fagerendázatot pedig különböző színűre mázolják és
tele írják mindenféle varázsigékkel. Az utca felől,
mint már említettük, igen kedves a házak képe s
az ember hajlandó a belsejét is oly csinosnak és
tetszetősnek tartani. Csakhogy még a gazdagabbaknál is a lakás valódi szemétdomb, bár a jó módúak
a khinaiak mintájára freskókkal és a falra akasztott
képekkel igyekeznek díszíteni «otthonukat». A szegényebbek házában rendszerint két szobát találtunk.
Az egyik a háló szobának, a másik az ebédlőnek
felel meg. Mindkettőben rendesen, az utóbbiban mindig van tűzhely, persze kürtő nélkül, úgy hogy a
szoba belseje a koromtól olyan fekete, mintha szurokkal kenték volna be. A padlón mindenféle kimondhatatlan szagú hulladék hever. Söprésről egyáltalán nem is
álmodik a faj tibeti. Addig gyülemlik a sok szenny
és piszok a szobában, míg csak meg nem akadályozza
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a járás-kelést. Akkor ki dobják a ház elé az utcára.
Közel a tűzhelyhez vetik meg ágyukat, amely mindössze egy pár szennyes pokrócból áll, amelylyel éjjel
takaródznak. Vetkőzni a tibeti nem vetkőzik soha,
á°yat, párnát s ehhez hasonló dukszus tárgyakat*
nem ismer. A bútorok közül az asztal néhány deszkából van összeróva, míg a székeket otromba fatuskók helyettesítik. A falon függenek isten tudja
mióta, a vajjal töltött hólyagok, sajtzsákok, húsdarabok, jakszőrből font kötelek, főző edények és
egyéb konyhaszerek. A falba vájt kis fülkében vagy
valamelyik ládán pedig oltár van berendezve ccháziszentélyüb.
A szegényebb tibeti Lhasszábari sem él sokkal
jobban, mint testvére kint a zordon pusztaságban
vagy a hegyek között. Kedvenc itala a forró tea,
még pedig avas vajjal keverve. Ilyen módon elkészítve a tea inkább leveshez hasonló, különösen, ha
ünnepnapkor még valami tészta félét és kevés sót
is tesznek hozzá.
Akármilyan nehezen emészthető is az e fajta ital,
vagy inkább étel, mégis a tibeti sok mindenféle nemzeti főztje között a legegészségesebb, már csak azért
is, mert a forralás következtében a sok ártalmas
bacillus, amely különösen Lhassza ivóvizét inficiálja,
elpusztul.
A kenyeret élesztő nélkül árpalisztből készítik.
Csakhogy az ilyen sütemény (campa) minden egyéb
inkább, csak kenyér nem. Fő ételük a sült hús burgonyával, répával s valami főzelékfélével. Ünnepnap szárított sajtot (csura) esznek, sőt néha barna
cukrot is, azonban sohasem a teába keverve. Sörük
is van. Maguk állítják elő erjesztett árpaléből.
Alkoholtartalma ennek nem nagy, íze és szaga olyan,
14*
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mint az ecet s ezért a meleg nyári napokon valamennyire hűsítő hatása is lehet. Desztillálás útján
erős pálinkafélét állítanak elő, amely azonban nem
igen örvend nagy kelendőségnek. Különben a tibetiek
egyáltalában nem mondhatók iszákosaknak.
Az utcák keskenyek és nincsenek kövezve, miután
kocsi, amelyre különben sincsen nagy szükség, erre
nem jár. Csatornák híján az utcák egyszersmind a
csapadékvíz levezetésére szolgálnak. Nagy eső idején
ezért az egész utca egy feneketlen sártenger. Különös jelleget kölcsönöznek az utcáknak a sarkokon
felállított imazászlók és a majdnem minden ház
kapujában álló kályhaformájú tömjénező készülékek.
Az utcák szemétjében turkáló disznócsordák és rühes
kutyák kiegészítik azt a kevéssé tetszetős képet,
amelyet, a nagyobbakat kivéve, Lhassza utcái általában nyújtanak. A rend fentartása a bennszülött rendőrökre (kor-csak) van bizva, akik hivatalukban igen
nagy komolysággal járnak el.
A két- és háromemeletes házak alsó helyiségeiben
rendszerint boltok vannak. Néhány darab régi khinai
porcellántárgyon kívül nem igen találtunk ezekben
becsesebb, megvételre érdemes cikkeket. Annál bővebben láthattunk a bódék előtti asztalokon ékszereket és
állatbőröket, prémeket és ezekből készített ruhaneműket. Főleg a cibet-macska- és a menyétfélék gereznáit, ezenkívül, pettyes-leopárd-, vidra-, róka-, medveés tigris-bőröket árusítanak.
Különböző kiválóan Ízletes gyümölcsfajon kívül igen
nagy mennyiségű régi, agyagban konzervált tojást kínáltak itt; úgy látszik, a tibetiek a khinai szokást átvéve, szintén valami különösen ízletes csemegének
tartják az ilyen fajta ételt. A khinai teát téglaalakba
préselve hozzák vásárra. Tizenkét ilyen kétkilós tégla
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együvé van csomagolva és bőrbe varrva. így hozzák
őket Ta-cien-lu-ból, nyugati Klímából sok száz kilométernyi úton, jakok, pánik, szamarak és kulik hátán.
Juhokat nem alkalmaznak teherhordásra, mint az
északnyugati Himalájában. Miután a készpénzzel való
fizetés nem igen divik Tibetben és a cserekereskedés
még aranykorát éli, igen gyakran használják a tea-r
téglákat készpénz gyanánt. Ám van Lhasszában pénzverő-intézet is, amelyből durván, körülbelül az angol penny felenagyságában formált, ezüstdarabok kerülnek forgalomba. A pénzdarabon rajta van a nyolc
szerencse-jelvény ép úgy, mint az annak idején nagyszámban inportált nepáli cdangkás-n. Értéke körülbelül
SÓ fillér. Szívesen veszik az angol királyné fejével
ellátott régi rúpiát is. Az újat, amelyen a király képe
látható, amelyet a tibetiek a cLáma fejéneks neveztek
el, eleintén vonakodtak elfogadni. Találkozik itt khínai
pénz sőt rubel is akadt egynéhány.
Miután táborunkat a folyó áradása komolyan veszélyeztette, a ccvadszamarak mezejének* egy másik pontjára helyeztük át, a küldöttség pedig a Nagy Láma
elődje családjának birtokát képező Lhalu kastélyban
rendezkedett be.
Amíg a politikai megbízottak hosszas tárgyalásai
folytak, mi néhány magasabb rangú tibeti hivatalnoknál, továbbá Bután főnökénél, a Tongsa Penlopnál és
a nepáli konzulnál látogatásokat tettünk. Az utóbbi
igen szívesen fogadott engemet. Csinosan berendezett
szobáját néhány színes olaj nyomatú kép díszíti, amely
a? eu
- i'ópai uralkodók közül II. Vilmos német császárt,
az orosz cárt és az angol királynét ábrázolja; ezeken
kívül még a khínai császár képe is ott ékeskedik.
Beszélgetés közben érdekes részleteket mondott
el a tibetiekre, illetőleg a lámákra vonatkozólag.
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Előbb azonban a szolgáló személyzetet eltávolította
a szobából, s óvatosan körültekintgetve suttogó
hangon folytatta beszédjét. Nézete szerint a tibetiek
roppantul örülnek, hogy az angolok megérkeztek scsak a hivatalnoksereg és a lámák bosszankodnak
ezen. Ez utóbbiakról nem tudja, mit tarthatunk még.
A népről azonban, amely még pár nappal azelőtt
menekülni készült és védelemre gondolt, most lég-

A nepáli konzulátus Lhasszálian.

nagyobb meglepetésére jóindulatot tapasztal. Az angol
katonák, bár ellenállhatatlan erejű fegyverekkel rendelkeznek, mégis minden élelmiszert pontosan megfizetnek, míg a tibeti katonák -- mondják a bennszülöttek - - jóllehet nincsen csak rozoga fegyverzetük, mégis mindent, amire szükségük van, erőszakkal
vesznek el polgártársaiktól.
DoRjiEFF-t és a Nagy Lámát illető kérdéseimére
elmondotta, hogy most mindkettő a Tengri-tavon

túl fekvő Nagcsuka-ban van ; a Nagy Láma igen heves
természetű. Amellett gyanakvó és tevékeny részt vesz
a politikában, amiért is az ambán, a khínai helytartó
inkább fogoly a tibetiek kezében, mint ügyeiket irányító politikus. Ez az ambán különben rendkívül
kedves ember ; mindig nagy kísérettel teszi látogatásait táborunkban. Palankinon jön, dsidás katonák kíséretében s a legnagyobb őszinteséggel és készséggel
beszél mindenről, ami iránt érdeklődünk, sőt az ő
befolyása révén kapunk egynéhányan engedélyt a
város templomainak és szentélyeinek meglátogatására.
Legelsőnek Buddha templomát «az Úr» szentélyét
tekintettük meg. Ez nemcsak a városnak, hanem
egész Tibetnek legszentebb helye, róla nevezik a várost
Lhasszának, azaz «istenek székhelyének*.
A szakadó eső után Ítélve, amely Lhasszába való
érkezésünk óta majdnem szünet nélkül reánk özönlött,
nemde különös az, hogy Lhasszának védőszentjei,
illetőleg istenségei az «eső istenei)).
A város védőszelleme különben egy vízisárkány,
amely a nagytemplomban, egy titokzatos tó fenekén
tartózkodik.
Még javában szakadt az eső, amikor e híres
szentély megtekintésére a városba mentünk. A lámaizmusnak ez a «St. Péter-temploma)) a képzelhető legrosszabb helyen épült. Szűk utcában, nálánál magasabb házak közé szorítva épen csak akkor tűnik
szembe, ha az ember közvetlen előtte áll.
Leszálltunk lovainkról és szemügyre vettük a
^székesegyházat)), melyből a papok zümmögő,karéneke hangzott felénk. A 652. évben épült Krisztus
után, tehát még jóval a magyarok honfoglalása előtt.
Eredetileg a SZRONGCSAN király két buddhista felesége
képeinek elhelyezése céljából építettek egy szentélyt.
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Körülötte emelték idővel a mellékhelyiségeket, úgy
hogy mintegy harmadfél százada áll már mostani
alakjában.
Két emelete dacára alacsony épület. Külsejében
nincsen semmi monumentális és építészeti értelemben
vett magasztos, vagy fenséges, mint a mi dómjainknál és
székesegyházainknál, ahol ez a momentum a templomnak elengedhetetlen művészi kelléke. Mert az a tetején
emelkedő khínai stílű, aranyozott pagoda-csúcs, amelynek különben csak a hegye látszik, számba sem jöhet.
Az évszázadok óta ide zarándokló hivők ezreinek
lábnyoma meglátszik a bejáró előtti kőlapokon s a
lépcsőn, amely felvezet a templom előcsarnokába.
A járó-kelők kikoptatták ; a csatornaszerű mélyedések
mellett azonban a számtalan hitbuzgó zarándok keze
és homloka is hagyott nyomot a kemény kőben.
E nyomok keletkezését a templom zárt kapui előtt
szentgyakorlataikat végző hivők mozdulataiból könynyen megérthettük.
A porba vetették magukat, homlokukkal a kövezetét érintve, majd ismét fölemelkedtek, hogy órák
hosszat ismételjék e kínos mozgást, amely, mint szentül hiszik, biztosítja számukra a paradicsomot. E szerencsétlenek, hogy a kéz sebhelyekkel telt tenyerét
valamiképen kíméljék, bélelt fapapucsokat hordtak,
melyeknek talpa vasszögekkel van kiverve. Különös
jelenség ez a fanatikus sereg, amint leborul, a szöges
cckeztyűkkeb csökkentve az esés erejét, majd vissza
csúszik az eredeti állásba és ismét felemelkedik.
Ottlétünk alatt szünet nélkül folyt a szöges papucsok
csattogásától kísért szentgyakorlat.*
* Lásd Lóczy LAJOS : «A kbfnai birodalom természeti viszonyainak
és országainak leirásas című munka 814. oldalán.
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A templom bejárója előtt piszkos rongyokba burkolt fiatal és öreg koldusok egész raja állottá utunkat
és felénk tolakodva alamizsnát kért, amivel szívesen
adakoztunk nekik.
A templom előcsarnoka piszkosabb volt valamennyi
eddigelé látottnál. Nagy, sötét mészkőlapokkal van
kikövezve, amelyeken khínai és mongol Írásjelek láthatók. Ezeknek tibeti szövege az itt elhelyezett és
egymást szaporán felváltó hívőktől állandó mozgásban tartott óriási ímahengerben nyert elhelyezést.
A kapu előtt már várt reánk a mogorva és
rosszkedvű «portás», aki kalauzul szegődött mellénk.
Az ajtó kinyílott és beléptünk a századok óta féltve őrzött rejtélyek csarnokába. Kicsiny átjárón át a középső
udvarba értünk, amelynek négy oldala mentén oszlopsorok futnak végig, fedett verandákat alkotva az itt
elhelyezett éléstárak, lakosztályok és kápolnák előtt.
A verandák falait félig elpusztult freskók díszítik.
Az udvar baloldalán áll egy kőből épült trónus,
amelyen a Nagy Láma foglal helyet, hogy onnan
figyelemmel kisérhesse a szertartásokat, amelyeket az
udvar végén álló vesztibulumszerű kápolnában és
körülötte végeznek. A trónus, valamint az egész
környéke feltűnően piszkos és elhanyagolt s az udvarban talán már több mint egy éve nem söpörték össze
a szennyet és hulladékot.
Az oszlopsorok között sötét, zegzugos úton tovább
tapogatózva, egy folyosón át bejutottunk balfelől
«a belső körbe? amelyen a zarándokok serege szokta
megkerülni a belső templomot. Innen az előcsarnokba
léptünk amelynek oltárain 1000 gyertya lobogó fényénél 50 szerzetes énekelt néhány halott lelkiüdveért.
Valami igen különös ének volt ez. Mintha orgonaszót
hallottunk volna, úgy hatott reánk a fiatal szerzetesek
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gyermekded szopránja s a vének basszusa, amelybe
néha-néha a fúvó hangszerek túlnagy erővel vegyültek bele.
Egy másik sötét folyosó végre a tulajdonképeni
templomba vezetett Az említett folyosó jobboldalán
lévő kis oltár ama tó sárkányának van szentelve,
amelyen Lhassza felépült. Különben igen sok monda
fűződik Lhassza alapításához. Egyikök a következő.
SZRONGCSAN király, felesége nógatására, elhatározta,
hogy buddhista templomot építtet. Hogy erre szerencsés helyet találjon, feleségével sétálgatva, egyszer
fel dobta gyűrűjét, fogadást téve, hogy ott, ahol a gyűrű
leesik, templomot épít. A gyűrű egy tóba esett, amelyből síremlék, csőrien, emelkedett ki. A király erre
népével betöltette a tavat, s helyén alapját vetette
Lhasszának.
A sötét folyosó oldalollárát nagy kőlap fedi, amely
alatt állítólag a tó forrásai vannak. A kőlap elzárja
ezeket s megakadályozza így a tó vizét abban, hogy
felszínre törjön. Ide hozzák a sárkánynak szánt áldozatokat is. Évente egyszer, az év második hónapjában, amidőn elérkezik az áldozatadás ideje, nagy
zúgás hallatszik a tó felől, amely nőttön nő. Ilyenkor
titokzatos jeleket írnak a kőlapra és varázsigék mormolása közben eltávolítják a követ helyéről és értékes
áldozatokat hajtanak a mélységbe, mert máskülönben
a sárkány haragjában fclduzzasztaná a tó vizét és
elnyelné a várost.
A főoltárt amely a főtemplom ajtajával szemben
nyert helyet, láncfonatú rácsszerű függöny választja
el a külvilágtól. Mindkét oldalán egy-egy igen szép
kép tündöklik, amely «az eljövendő* Buddhának
aranyozott alakját óriási nagyságban tünteti fel. A főoltár környékét valóságos virágoskertté változtatja

ok szép mályvaféle, tőzegviola, gerepcsin, amelyet
ind szépen cserépben helyeztek el, különös ellentétképen a templom piszkos, szennyes milliőjével szemben. A falban lévő fülkék kicsiny, aranyozott Buddhaképek nagy sokasagát tartalmazzák.
A templom maga fedél nélküli, úgy hogy az égboltot látni. A főoltár előtti tér tehát inkább tágas
négyszögletű udvar, melynek oldalain színházi páholyokhoz hasonlóan egymás mellé sorakozik a sok
kápolna, amelyeket faragványokkal díszített oszlop^
sorok választanak el az udvartól. Ezek az oszlopok
vagy inkább pillérek, különösen a fejüket illetőleg,
nagyon hasonlítanak az indiai barlangtemplomokban
lévőkhöz. Az oszlopfő-díszítések között kiválik valami szfinxszerű oroszlán. Mindegyik oszlopfejen tíz
ilyen található. Hogy a főoltárhoz eljussunk, a sötét termeknek valóságos labirintusán kellett végigtapogatódznunk, mivel vezetőnk fáklyájának gyér világa ugyancsak bizonytalan és megbízhatatlan útjelző volt. Ez a
fedett sötét folyosó számos szentképnek és több istenség életnagyságú festményének tárául szolgált. Négyöt ilyen kép között van egy sírboltszerű sötét mélyedés, egy mellékoltár, telve kis Buddha-szobrokkal
és egyéb bálványokkal, képekkel és ereklyékkel. Minden oltár előtt, egy-egy kicsiny mécses pislogott, halovány, nyugtalanul változó fényével mintegy életre ébresztve a festett és faragott szentek hideg arczvonásait.
A legkevésbbé kegyeletesnek találtuk a «szentélyek
szentélyét» amely Szakija, «az Úr» képe-másának
helye. Előtte állandóan néhány simára beretvált <fejű
pap őrködik. A szobormű állítólag Pekingből származik és SZRONGCSAN király felesége, a templom megepítője révén került ide. De annyira minden művészet nélküli ez az ülő helyzetben ábrázolt Buddha.
a s
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annyira ellenkezik mindennel, amit valaha e nemben láttam Khínában vagy Japánban, Burmában, Indiában vagy
Ceylonban, hogy külföldi származását kétségbe vonom.
Annyi rajta a sok ékszer és drágakő, melyet
belső Ázsiának áldozatkész hivői századok óta ide
össze hordtak, hogy egészen eltűnik alatta. Koronáját hanyagul csiszolt nagy drágakövek díszítik,
trónját és annak mennyezetét arany és aranyba foglalt
ékkövek egész tömege takarja. Mindamellett e szentélynek legkisebb részlete is minden művészi vonás
híján van és ügyefogyott, tanulatlan kezek munkájára
vall; kivétel csak két oltárdíszül szolgáló, (Pekingből származó) arany-sárkány (hasonló a 238—239. old.
közti ábrán láthatókhoz), amely művészet és kivitel tekintetében messze felülmúlja az oltár többi ékességét.
Még a. gyertyatartók és lámpaállványok is, bár
színaranyból valók, csak oly egyszerűek és minden
művészi forma nélküliek, mintha közönséges sárgarézből készültek volna.
A ((szentélyek szentélyét)) vasgyürű-rácsos függöny
védi, amely mögött az ülő alakot a pislogó, füstölgő
avas vajjal táplált mécsek fényében inkább valami bebörtönözött gonosztevőnek vagy leláncolt, vad démonnak nézné az ember, mint szerény, szent Buddhának.
Csak az orgiák kíséretében bemutatott véres áldozatok
hiányoztak még és előttünk van a vad indiai ördögistennőnek, Kálinak oltára, amelyhez a sötét folyosó
végén látható lépcső felvezet. Káli, az ördög-istenasszony itt is van; tőle ebben az országban is mindenki retteg. Nem is ejtik ki a nevét, «nagy királynő))-nek szólítják s ezt is csak halk hangon teszik,
nehogy haragját magukra vonják. Az egyik teremben
mint furia van ábrázolva és még sokkal visszataszítóbb külsejű, mint indiai képviselője.
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Óriási fekete szörnyeteg ez az ördög, asszony
képében. Özszínű öszvéren nyargal, emberbőr köpenybe burkolódzik és emberkoponyából falja az agyvelőt. Mint a betegség, a háború és a halál istennője,
számtalan borzalmas külsejű alak kíséri, a legkülönbözőbb hadiszerekkel felfegyverkezve, úgy hogy oltára
inkább valami régi fegyvertárhoz hasonlít.
Ital áldozatot hoznak neki; árpasört, még pedig
emberkoponyában a «szer kijein)) (arany ital) széphangzású nevén.
Fekete arca nemcsak a halálnak, hanem a gondolatok mélyértelműségének és a bűvészeinek is szimbóluma. Azt hiszem, e tekintetben hasonló az egyiptomi fekete Isishez s Európának középkori fekete Szűz
Máriájához.
Van ez istennőről csinosabb kép is, amely őt jókedvében ábrázolja, mint szelid jóindulatú, királynőt, amely az előbbi teremmel szomszédos kápolnában
látható. Ezen a szép, életnagyságú képen a türkizeknek
és gyöngyöknek nagy száma, selyemruha és drágaköves nyakék csillog. Ebben, valamint a női ördög
következő kápolnájában bántatlanul futkároz számtalan
szelídített fehér egér s dézsmálja a különböző süteményeket és gabnaféléket, amelyeket a hívők a sötét
istenasszony kiengesztelése céljából áldozatul hoztak
ide. A szerzetesek nyugodtan éneklik litániájukat s
végzik szertartásaikat, mialatt az egerek fel-lefutkosnak
rajtuk és az istennő ruháján, képén. Nem bántják
őket, miután azt tartják róluk, hogy valamikor szerzetesek és apácák voltak. Valószínűbb azonban, hogy
a járvány és dögvész istennőjének e nagyszámú
kísérete és annak szent és sérthetetlen volta inkább
azzal az egérrel hozható összefüggésbe, amelyet a
görögök Smintheus Apollóval együtt szoktak ábra-
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zolni, amidőn ez a járványos betegségeket hozó nyilait szórja az emberek közé. A Smintheus Apollót
kísérő egérben pedig némelyek a patkánynak, mint
a ragályos betegségek terjesztőjének, szimbólumát
látják.
Vezetőnk kíséretében végre a templom lapos
tetejére jutottunk, amely mindössze csak hét és fél
méternyire van a föld felszíne felett. Három «arany»
tornyocska emelkedik ki belőle, amely alakjára nézve
nagyon hasonlít a khínai pagodákhoz. Közelebbi vizsgálat kiderítette, hogy nem, mint eleinte gondoltuk,
színaranyból, hanem csak aranyozott rézből készültek.
Visszamenet más folyosón haladtunk végig. Ez
is telve volt, úgy mint a többi, rútabbnál rútabb
bálványokkal, istenségek faragott és festett alakjaival,
újabb bizonyítékául annak, hogy micsoda lealacsonyító
bálványimádássá fajult a lamaizmus.
Igen érdekesek azok az óriási, két méter széles
és háromnegyed méter mély rézüstök, amelyekben
újév ünnepén 20,000 szerzetes számára főznek teát. Az
üstök a négyszögletű főtéren állanak.
A ((székesegyházzab szemben van a nagy tanácsterem, a ((törvényszék)) és a kincstár. Az utóbbiról
az a hír kering, hogy hihetetlen mennyiségű aranyat
és drágakövet rejt magában.
A Szera-kolostort is meglátogattuk; azt a kolostort,
melyben annak idején KAVAGUCSI japán pap rejtőzött
s amelynek néhány szerzetese az idegen iránt tanúsított türelmessége miatt halállal bűnhődött. Lhasszától körülbelül három kilométernyire fekszik a Ihasszai
síkot övező hegység lábánál.
Szera, a «csipkerózsabokrok)> kolostora, mert a
szó szoros értelmében rózsaligetben fekszik, mintegy
ötszáz éve épült, s most a sárgasüvegesek rendjének

birtokában van. Apátjai nagy szerepet játszanak az
ország kormányzásában.
Jövetelünk hírére az apát fogadtatásunkra kirendelte kíséretével együtt a kolostor két prokuratorát.
akiknek sárga süvegén a rómaiakéhoz hasonló sisaktaraj díszelgett. Méltóságukat két művésziesen kidolgozott vasrúd jelezte, amelyeket a kíséret két embere
hordozott nyomukban, akik mellett a diktors foglalt
helyet virgácsnyalábjával.
Közel 6000 szerzetes lakik e kolostorban, amelynek
jókarban lévő utcái tiszták és egyenesek.
Szera tulajdonképen ((zárda-egyeteni)) s három
fakultásból vagy ta-cang-ból (tanulók lakóhelye) áll.
Az elsőnek tagjai az elemi dolgokat, egyházi tanok
és szertartásokat tanulják, ez a fakultás a legnagyobb;
a másodikban az országot bejáró vándor-szerzetesek
nyernek oktatást, a harmadik — melynek legkevesebb
a hallgatója - - «a titkos vagy misztikus fakultás)).
Mind a három naponkint összegyűl a nagy csarnokban, amely igen csinosan épült és sokkal szebb mint a
gyangcéi templom, ám lényegében nem különbözik a
többiektől. Végig jártunk a kolostor számtalan szobáján, háló és ebédlő termein, s mindenütt szokatlan rendet és tisztaságot találtunk. A szerzetesek igen előzékenyen mutattak meg mindent s bár kíváncsiak voltak a
«vakmerő idegenekre;), mégis mindig a legnagyobb
tisztelettel viseltettek irányunkban sőt teával és
süteménnyel is megkínáltak.*
Egyik tudós sárga lámával soká elbeszélgettem
mindenféle vallási dolgokról. A barátot, aki úgylátszik
Nagyon emlékeztet mindez a khínai Kanszu tartományban Szi«Á n KV k ° Zelében fekvő Kumbum kolostorra. Lásd : LÓCZY LAJOS :
Khínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása»
' HLCHNER: «Das Kloster Kumbum». "
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igen járatos volt rendjének tanaiban, s különben sem
volt korlátolt eszű, rábírtam, hogy több napon át meglátogasson engem és némely olyan vallási kérdésben
adjon felvilágosítást, amelyre nézve ismereteim még
hiányosak voltak. Igen kellemes modorú, jól nevelt
ember volt, akivel örömest elbeszélgettem.
A kolostor szerzetesei nem foglalkoznak tanítással,
sem hitoktatással. A laikus osztály azért saját iskoláiban gondoskodik a tanulók oktatásáról. Az iskolákban
feketére mázolt fatáblákat használnak, amelyeket fehér
krétaporral behintenek s aztán valami stílusféle
kemény eszközzel ebbe a fehér porba írnak úgy, hogy
az írás helyén a fekete alap tűnik elő.
A szerzetbe minden faj-mongolt felvesznek ; felver
ki van zárva, valamint az a tibeti is, legyen bár tisztavérű, aki a mészáros mesterséget folytatja.
Nem csekély meglepetésünkre, hogy ne mondjam
megütközésünkre, visszamenet egy nagy mészáros-bódét pillantottunk meg, a kolostor falai előtt, amelyben a
szerzetesek számára szükséges húst elárusították, íme,
Buddha követői és szent igéjének hirdetői így tartják
meg parancsolatainak legnemesebbikét, azt, amely a
vérontást tiltja. Igaz ugyan, hogy a lámák, a betűhöz ragaszkodva, ezt maguk sohasem teszik, hanem
henteseket tartanak, akik helyettük végzik el az állatok leölését; vagy hentes hiányában, a leölésre szánt
állatokat arra kényszerítik, hogy valamely magas
szikláról a mélységbe vesse magát, mindez azonban
csak súlyosbítja még hibájukat, annál is inkább, mivel a
szegény mészárosokat kárhozatra ítélik és nem engedik
meg, hogy ők vagy utódaik valaha is tagjai lehessenek
a szerzetnek.
A depungi «zárda-egyetem» nagyjában hasonlít a
Szera-kolostoréhoz, csakhogy itt négy fakultás alakult

SZERA KOLOSTORÁNAK KÉT GONDNOKA HIVATALOS KÍSÉRETTEL.
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ki Ebben a kolostoriján szokott nyaralni a DalaiLáma. Lakása, amely a «paradicsom palotája)) nevét
viseli, több csinosan épült házból áll. Ő szentsége
évente néhány hónapot szokott itt tölteni, mert névleg
.e kolostornak a tagja.

Innen az «orvosob) templomának megtekintésérc
indultunk. Útban oda igen érdekes látványnak, azaz
inkább látványosságnak voltunk szemtanúi. A nagy «körút» mentén haladtunk, épen amikor néhány tibeti zarándok és Ihasszai polgár jött velünk szembe, buzgón
forgatva az imagépeket és az olvasókat. Nagyobbrészt
vénasszonyok voltak (úgy látszik, itt is csak az foglalkozik inkább a túlvilággal," aki érzi, hogy az innensőn nincs már sok keresnivalója). A zarándokok közül
néhányan ama rajongók közé tartoztak, akik testükkel mintegy végig «mérik» a nagy «körútat». Nem
egyszer, de háromszor sőt hétszer is megteszik így
az egész tíz kilométernyi utat a város körül, a rni
közel 4000 földre borulásnak felel meg, a városnak
•egyszeri megkerülésénél.
A Potala-clomb északi sarkán, a ((népligetben)), vén,
terebélyes fák árnyékában, kicsiny szigeten fekszik
a «sárkányok királyának temploma)). A szigetet egy
állítólag feneketlen mélységű tó veszi körül, amelyben a sárkányok királya tartózkodik. Valószínűleg
azonos e sárkány azzal, melynek a ((székesegyházban))
hoznak áldozatokat; kísérőnk figyelmeztetett bennünket arra, hogy a vízben íialal sárkányok vannak,
roeg i s mutatta őket, sajnos, mi —prózai emberek <-'*ak ártatlan kis tritonokat láttunk.
Az «orvosi tudomány)) temploma egy meredek
sziklás hegycsúcs tetején épült, amelynek egyik oldala
majdnem merőlegesen ereszkedik alá a Kiji egyik
mellékfolyójának vizéhez. A folyó partján emelkedő
WicldcU: A r,jl,I„K.s L hnsK!1 .
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mészkőszirt sima oldala itt is alkalmat szolgáltatott
a tibeti szerzeteseknek arra, hogy igazán remekelő
munkával kifaragják rajta az ülő Buddhának alakját,
környezve más istenségek képeitől, amelyek rikító
színcikkel valóban páratlan hatást keltenek. Szerencsémre nálam volt a színes fényképezésre berendezett
műszerem, úgy hogy e párját ritkító, fölöttébb érdekes
alkotást azonnal rögzíthettem. E színezett féldomborművek «csarnokának» alkotásához alighanem LOBZA.NG,
az első Nagy Lámának kezdeményezésére fogtak hozzá,
amire egy kőtábla szövegéből következtethetünk,
amely a szent domborművek közölt foglal helyet.
A domborművek javítására, s újak alkotására
és színezésérc külön «feslőművész)> van kirendelve,
aki állandóan a mészkőszirt lábán álló kunyhóban
tartózkodik.
szentképekkel
Meg kell még jegyeznem, hogy
elborított mészkőszirt anyagának csodáttevő erőt tulajdonítanak, az ide zarándoklók ezért mindig lekaparnak róla egy-egy darabkát, amelyet vagy megesznek, vagy talizmánnak tesznek el kicsiny zacskóban.
Nekem is kínált belőle vezetőnk, én azonban csak
talizmánnak fogadtam el.
Az orvostudományok templomában a főpap fogadott, miután előre bejelentettük volt, hogy katonaorvosaink látogatást szándékoznak tenni.
A templom nagytermébe mentünk, amelynek fő
festménye «Buddhát a gyógyítót" a tibeti Eszkulapinszt
ülő alakjában ábrázolja. Kék lapiszlazuliból való
csészét tart a kezében, amelyben valami gránátalmához hasonló gyógyszer van. A kép körül négy
híres és szent orvos szobra áll.
Jelenleg ötvennégy pap és három tanítómester működik ebben az dntézeto-ben, ha ugyan egyáltalán annak
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nevezhető, amit harmadfél századdal e/.clőtt SZANGYE
alkirály alapított. Ő írta meg a «kék drágakőnek^
nevezett tan- vagy jobban mondva szövegkönyvet is,
amelynek neve a ((gyógyító Buddha» kezében látható
kék csészére vonatkozik. Ugyancsak az ő intézkedése
folytán küld ide Tibet hatvannégy kolostorának
mindegyike egy-egy tanulót.
A betegségek kezelése, bár alapjában a legismertebb gyógynövények felhasználásán alapszik,
legnagyobb részt mégis csak babonás mondókák s
holmi relytélyes jelek és fogások alkalmazásából áll,
Igen nagy szerepet játszik ezeknek a kuruzslóknak
gyógymódszereiben a rókamáj és a meleg vér is.
Valami bonctan félét is hallgatnak a leendő orvospapok, amelynek adatait azonban nem tényleg
boncolások, hanem az emberi testet ábrázoló fantasztikus rajz alapján gyűjtöttek össze, amely rajz apró
négyszögekre van felosztva, a belső szervek fekvésének megjelölésére. A tibeti orvospapok azt hiszik,
hogy a vérkeringést az emberi test jobb oldalán a piros
vér, balján pedig a sárga epe közvetíti. A betegség
megállapításánál fősúlyt helyeznek a paciens pulzusának milyenségére. Hatféle pulzust különböztetnek
meg. A három piros pulzust a jobb, a három sárgát a
balkéz tövén ügyelik és azt tanítják, hogy minden szerv
egy-egy pulzussal áll kapcsolatban, úgy, hogy az illető
pulzus veréséből a szerv beteg vagy egészséges voltára illetőleg
o a betegség
o o nemére lehet következtetni.
Igen mulatságos volt az a látvány, amikor a pulzus-vizsgálatának bemutatása céljából egyik látogatónak az orvospap megtapogatta a pulzusát és komoly,
gondolkodó arcot vágott s hosszas fontolgatás után
kijelentette, hogy az illetőnek jobb veséje beteg, mert
ennek a szervnek pulzusa gyönge.
15*
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Általában úgy az orvos, mint a beteg az imádságok elmondásától vár legtöbbet. S azért a legtöbb
esetben hosszú utániak olvasásával igyekeznek a
betegség gonosz szellemét a beteg testéltől kiűzni,
vagy áldozatok által annak elhagyására bírni. Az
orvosi honorárium ugyancsak csekély. Még ha egész
nap is dolgozik, vagyis imádkozik az orvos, soha
többet nem kap egy ezüst tangka-nál, 50—60 fillérnél.
Nyolc évi tanulás után, mely idő alatt főleg a «kék
drágakő)) könyvének egyes fejezeteit kell bemagolni,
megszerezhető a (anesten) címe.
Ezt a címet csak nagyon kevés pap kapja meg.
De akár lesz mester akár nem, minden esetre állandó
lakója marad a templomnak s abból el nem távozbatik
többé. Lhassza falain túl nem terjed az orvospapok
hatásköre.
Szegény betegeknek nem ((rendelnek)). A betegek
nem járnak fel az orvosokhoz, hanem ezek meglátogatják pácienseiket. Mintán a «mester» címének
elnyerésekor sem diplomát, sem bizonyítványt nem
adnak ki és betegeket nem fogadnak be helységeikbe,
intézetük sem egyetemi fakultásnak, sem kórháznak
nem tekinthető. •
Tankönyvüknek egy része khinai és indiai forrásokon alapúi. Sebészeti tudományuk a lehető legkezdetlegesebb. Semmi néven nevezendő műszereik nincsenek a késen és az érvágáshoz szükséges lauzettán kívül. A Lhasszában a Dr. WALTON felállította
szegényeké-gyógyszertárában látott dolgok igen nagy
hatással voltak az orvospapokra. Különsen imponált
nekik a szemhályog operácziója. Ennek látásán annyira
felbuzdultak, hogy mindenáron mcgakarták szerezni
ez operációhoz szükséges műszerkészletet. Sőt egy
hogy velünk
fiatal intelligens pap meg is i '
—i«_i. jön
;^r.

ÓRIÁSI TEAFOZO-ÜSTÖK LHASSZA UTCÁJÁN,
amelyekben ú j é v k o r 20000 szerzetes számára teát főznek.

TIBETI ORVOSPAP KÉT KEZÉVEL MEGVIZSGÁLJA A BETEGNEK
HÁROM PULZUSÁT.
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Kalkuttába, hogy ott az orvosi fakultást látogassa;
sajnos e tervének kivitelében meggátolta őt idősebb
kollégáinak tilalma.
Különösen a himlő kezelése érdekelt engem, miután
ez Tibetnek egyik legpusztítóbb járványa. Jóllehet a
khinai orvosok már alkalmazzák a védő oltást e
nyavalya elleni harcban, a tibetiek mégis inkább holmi
aromás növényektől és varázs igék elmondásától várnak
kedvező hatást. «S ha ehhez tartod magad — fejezte
be tudományos előadását az egyik pap, a kivel e
kérdésről beszélgettem — te sem kapod meg a himlőb.
Miután azonban ő maga is, meg a legtöbb társa is
arcán viselte a himlők borzasztó nyomait, nem igen
tartottam valószínűnek fejtegetéseit. Megjegyzéseimre
ő zavartan mosolygott, s amikor megkérdeztem,
hogy a Nagy Láma miként viselkedett az 1900. évi
nagy járvány idejében a himlőkkel szemben, szintén
zavarba jött és úgy vélte, hogy kis híja, hogy O
szentsége is belé nem pusztult, mint sok-sok alattvalója— «aki nem halhatatlan isten ember képében» —
fűztem hozzá én - - gondolatban.

Nem kis szerepet játszik a tibetiek mindennapi és
állami életében a jövendőmondás, minden idők népeinek gyöngéje. A titokzatos jövő megismerésének vágya
őket is gyötri, őket is rábírja arra, hogy drága pénzen
vásárolt rejtelmes mondásokon törjék a fejüket avagy az
azokba belemagyarázott értelemből merítsenek terveikhez biztatást, tetteikhez bátorságot és szerencsétlenség, baj közepette vigasztalást. A jóslatszerű mondásokat arra hivatott személyek adják. Ezekben állítóIa
g valami démon lakozik, akitől származik tulajdonképen a jósló adta felelet. Ezek a bűvészek fantasztikus
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öltözeteikben őrült táncot járnak, miközben üvöltenek, őrjöngenek, mígnem kimerülve összerogynak.
Ilyen állapotban adják meg aztán a hozzájuk intézett
kérdésekre a jóslatszerű válaszokat. Lhasszának legnevezetesebb jósdái Nécsung és Karmasar.
A fő jósda, bár az állam életében igen íontos szerepet visz, mint nem buddhista intézmény, — hiszen a
a jóslás mesterségéről Buddha tanai mitsem tudnak —
a szent városon kívül, kicsiny ligetben áll, egy régi
remetelak -- Nécsung - - közeléljen. Az itt székelő
főjósról azt hirdetik, hogy a démonok királya «a fehér
PE» lakozik benne, akit Szt. PADMA bűvész varázsigéi lekötöttek Szamijé-be, a nagy tibeti láma-kolostorba, ahol a kincstárt őrzi. A mostani jósoló főpap
huszonkét éves fiatal ember, akinek hivatalos teendőiben egy sárgasüveges szerzetes segédkezik. A csinos
aranyfedelű templomban igen szívesen fogadtak és
készségesen megmutatták kicsiny szentélyüket. Ez
főleg abban különbözik a többi templomoktól, de
különösen a «székesegyháztób, hogy bámulatosán tiszta.
Udvara kövezettel van burkolva, a legtöbb teremnek
padlóját pedig oly fényesre csiszolt kövek takarják,
hogy benne a fal nagyszámú freskói pompásan visszatükröződnek. A szobákban látható gondosan kidolgozott falfestmények démonokat ábrázolnak, szörnyetegeket, amint a Láma ellenségeit öklöklik. A termek
vörös, kakemonokkal díszített oszlopain különböző
fegyverek, kardok, pajzsok, pánczél ingek, dárdák,
íjak és tegezek függenek festői elrendeződésben. A jósló
főpap címe igen sokat mondó és — ennek mcgt'elelőleg hosszú is. Ha valaki jóslatot kér, a következő
megszólítással fordul a paphoz : umagasztos zsámoly,
amely a hitetlenek holttetemeiből épült, melyen a
vallás dicső védőjének lába nyugszik; bárom világ
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ellenségei hatalmas győzőjének fő inkarnációja, bölcsesség fáklyája!»
Széles lépcsőn jutottunk fel a templomba. A lépcső
két oldalán egy-egy khinai mintára készült ónból való
oroszlán őrködik.
A szentélyt igen szép freskók díszítik. Szerte az
épületben, de különösen a templom verandáján vannak
szép számmal; valamennyin a világos szinek dominálnak. Nagy érckapun át innen végre eljut az ember
magába a jósló helyiségbe. Egy kicsiny szűk szoba
ez. amelynek egyik sarkában oltár áll. A sötétséget
csak az oltáron égő szenttűz nyugtalan lángja oszlatta
el némileg s e misztikus homályban megpillantottuk
a jósló főpap, a nagy bűvész trónját és öltözetét, a
nagy pallosát, ércsisakját, vértjét s aranynyal és drágakövekkel gazdagon díszített nyakékét. Maga a főpap
a Dalai-Lámával már néhány napja megszökött volt,
miután az ő jóslatai nagyon fontosak s azért nélkülözhetetlenek az ország ügyes-bajos dolgainak intézésekor.
A démon, mely a nagy bűvészt, a jósló főpapot
őrjöngésbc hozza lángoktól körülvett háromfejű, hatkezű szörnyetegnek van ábrázolva, amint fehér oroszlánon nyargal. Nyomában jár vadjakon, szimbolikus
allatok kíséretében a csaták királya. A főpapi jóslatok
egynéhányának szövegét volt alkalmam elolvasni. Rendesen allegorikus mezbe vannak burkolva, amelyből
előbb ki kell hámozni még pedig ügyesen, nehogy
értelmük megváltozzék; ez pedig nem könnyű dolog.
így például a múlt évi kambadsongi követségsorsára vonatkozólag ez a jósda, mikor azt a kérdést intézték hozzá, hogy el fogja-e érni Lhasszát,
azt a feleletet adta, hogy az angol követség esetleg
eljut Lhasszáig, de nem ez, hanem egy annál sokkalta
nagyobb. A másik jósda (Karmasar) sokkal óvatosabb

volt nyilatkozatában, azt mondván, hogy «az angolok
olyanok, mint a vízen úszó hólyagok: ma itt vannak,
holnap pedig már messze másutt*. Amikor eltávoztunk, az előzékeny szerzetesek szép virágos kertükből
néhány rózsát adtak emlékül. A szengényehb osztálynak szolgáló jósda a Karmasar. Ez a háború évére
vonatkozólag tette közzé jóslatai!. Hosszadalmas
volna itt a jóslat szövegét és annak magyarázatát
egész terjedelmében közölni és fejtegetni. A jóslat a
következő szavakkal fejeződik be : «Ez a jóslat tőlem,
a madár fejűtől eredi, a szent igék hű követőjétől, a
szerai aludttej-ünnepén ; a fa-sárkány évében, annak
hatodik hónapjának harmadik napján.»
A Karmasar-jósda meglátogatása alkalmával azt
tapasztaltam, hogy itt egész nap jósolnak ; mindig van
earv pár ember, aki a látnokhoz kérdést intéz. Ez a
templom kisebb-az előbbinél, körös-körül a falakon
ördögálarcok függenek. A terem közepét egy nagy
dob foglalja el, amelynek kezelője a jósnak egyedüli
segédje. A jósló helység itt is kicsiny, sötét kamara,
amelyben a jósló helyet foglal, ha megadja a kérdésekre körmönfont válaszát. Mielőtt elmenteni volna,
a jós átható pillantásával, mintha a belsőmbe akart
volna hatolni, megvizsgált és azt kérdezte tőlem,
hogy hány éves vagyok. Feleletemet még nem fejeztein be, amikor e szavakkal a beszédembe v á g o t t :
ccXem, nem — ön egy évvel idősebb)) és eltűnt a jósló
kamara homályában. Én pedig gondolkozva a jós
mondásán, visszaemlékeztem arra, hogy csak nemrég volt születésein napja, úgy, hogy tényleg oly idős
voltam, mint amilyennek a jós tartott.*
Ói/
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* Ennek az a magyarázata, hogy a tibetiek — miként a kirínálak —
nem a születéstől, hanem a fogantatás idejétől számítják az életkort.
Szerk.

JÓSLATOT KÉHŐ TIBETI A JÓSDA ELŐTT.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.
A papisten palotája.
Miután «az emberképéhen élő isten*, a Nagy Láma
rossz géniuszával, DoRJiEFF-fel megszökött székhelyéről, palotájának legeirejtettebb zugát is megtekinthettük és a titokzatos papistcn rejtélyes lakóhelyéről is
leoldozhattuk a misztikus regék és romantikus mondák
azt a kusza szövedékét, amelyet a hosszú évszázadok
fontak köréje. A Nagy-Láma származása most már nem
titok előttünk és láttuk, hogy mi módon jutott ama
helyre, amelyen, mint milliók hitvallásának középpontja, uralkodik és ítélkezik élőkön és holtakon.
Fényes magasra nyúló palotája, amely büszkén
tekint széjjel a Potala domb tetejéről. Építkezésének
rendkívüli arányaival, csillogó arany tetejével, bizony
igen alkalmas ama misztikus hit ápolására és terjesztésérc, hogy falai mögött egy isten él emberi alakban.
S ha ezt a csillogó szentélyt és viruló környezetét a
sivár hideg puszták vadonából ide érkező zarándok
megpillantja, nem kell csodálkoznunk, ha a paradicsom
előcsarnokában képzeli magát.
E palota felépítésénél a tibetiek úgy látszik minden
tudásukat és ügyességüket előszedték, hogy az élő
Buddhához méltó hajlékot alkossanak.
Számtalan templom, síremlék, fogadó helység és
egyéb épület tömege helyezkedik el a Potala tetején ;
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mindez együttvéve alkotja Nagy Láma rezidenciáját.
A legrégibb épületek, amelyeket még a harcias
SZRONGSAN király emelt a Kr. u.-i VII. században,
a domb délnyugati oldalán állanak és fehér színűek.
Ezek az épületek az egész palotának valami várszerű
külsőt kölcsönöznek. Az épület-tömeg középső komplexuma, amely minden tekintetben felülmúlja a többi
építményeket, vörös szinű, miért is «vörös palotának®
nevezik. Építőjének az első Dalai Lámát tartják.
A domb maga «Potala» nevét a Komorin hegyfok
egy sziklás szirtjétől nyerte, amelyről a hinduk azt
tartották, hogy ez a világ vége, és hogy e helyen
lakozik a könyörületcsség istene, aki a lámák tana
szerint azonos a hegyek jószívű szellemével s akinek
inkarnációja ,a Dalai Láma.
, Ha közelebbről szemügyre vesszük a tibeti «pápa»
palotáját, azt látjuk, hogy ez tulajdonképen egy nagy
erőd körülbelül másfél kilométernyi kerülettel. Három
oldalról lövőréses falak veszik kövűl, míg a negyediken meredeken aláeső sziklafal védi. Ezen az északi
oldalon van a kapu, amelyeri át a palota belsejébe
jutottunk.
Számtalan meredek lépcsőn haladtunk felfelé,
a komor
mindi magasabbra és magasabbra,
tekintetű vörös palota előtt, álloltunk. A palota belső
helységeibe vezető alacsony kapu előtt függöny ló ,
amelyet ugyancsak megviselt már az idő. Mielőtt
beléptünk, hozzánk csatlakozott a főkamarás (26. ábrán
a generális mellett áll) és a főkancellár. Az ő társaságukban beléptünk a kikövezett szűk udvarba, ahol
egymás mellett szorong a sok emeletes éléstár és
őrház. Előttük sárga és cseresznyepiros egyenruhás,
büszkén, önhitten fel-alá járkáló lisztviselők őrködnek.
Innen balra tartottunk a palota
északi bejárója
i
j
j felé,

ahol most egynéhány brit őrszem állt. A palota durván faragott kövekből épült; a számtalan ablak előtti
vörös függönyök mintái olasz motívumokra emlékeztetnek. Az épület belsejében végnélküli, kanyargós
sötét folyosók szakadnak egymásba valóságos labirintust alkotva. Az ember valami középkori lovagvárban képzeli magát, annyi a szűk, zegzugos s fáklyák meg pislogó mécsek által gyéren megvilágított
lépcső, átjáró és folyosó. Az épület balszárnyában
van az új trónterem, amely felülről kap világosságot.
Kellemes színezetű, jókora csarnok ez, amelynek falain,
gerendáin freskók díszelegnek. A terem falain köröskörül karzat fut végig. Északi oldalán áll a trón,
e mögött vasrácsozat védte helyen hever a zarándokoktól összehordott fogadalmi-ajándék 'és egyéb
áldozati tárgy egész halmaza ; ezek fölött valami
korcsma cégéréhez hasonlóan függ TuNU-Csi khinai
császárnak ajándéka, egy tábla, amelyen khinai írás
van és tibeti nyelven ez olvasható :
((Hdrin mcsog hprin las ód kü-piogsz kun kiabs (terjedjen el messzire, minden vidékre a megváltó
áldásthozó világossága !)
A régi trónterem, mely az előbbitől nyugatra, a
főbejáróboz közelebb fekszik, díszítésre és berendezésre nézve hasonló az újhoz. Ilt tartózkodik ccBuddha
helytartója)) udvarával együtt, amidőn áldását osztja
ítz imádásra ide tolongó zarándokoknak. Ily alkalommal lulajdonképen csak a magasabb rangú személyek
és lámák fejét érinti közvetlenül a szentséges kéz,
a mosdatlan nagy tömeg tagjaira az uralkodói pálca
végén lógó bojt révén jut ő szentségének áldása.
Az élő Buddha trónusa a terem nyugati végében áll,
1
ívilág ékességének)) nevezett óriási ((mauzóleum*
abánál. Ez a mauzóleum a mostani Dalai elődjeinek

z<x>
és az első Nagy Lámának a papi királyság megalapítójának testét rejti magában. A trónus egyszerű
emelvény, amelyen néhány virágos himzésű párna
fekszik. A mögötte emelkedő nagy ereklyetartó gazdagon aranyozott alzata oltárul szolgál, amelyen
az áldozati tárgyaknak roppant nagy mennyisége
hever; értékük óriási lehet. Van itt gyöngyfüzér,
gyöngy és drágakő, nyaklánc, arany foglalatú ékszerek, fejdísz s egyéb drágaság egymás hegyén
hátán, szerte széjjel. Hogy ennek az ereklyetartónak
csúcsát is meglássuk, hosszú sötét folyosón végig'
kellett tapogatóznunk és sok életveszélyesen rozoga
lépcsőn fel-le mászkálnunk, míg ki nem értünk, már
jó néhány emelet magasságában, egy tágasabb udvarba,
amelyet oszlopok által támasztott karzatok és folyosók
vettek körül, amelyekből egyrészt a Nagy Láma
termeibe, másrészt a királyi kápolnába és a nagy
ereklyetartó csúcsához lehet jutni. Innen felmentünk a
háztetőre, ahol négy arany pavillon jelzi az ereklyetartó helyét. A palotának felső részeiben kifejtett
fény és pompa meglepett bennünket. Egészen más
világ ez itt a felső emeleten. Páratlan a Nagy Láma
lakosztályához vezető folyosók freskóinak fényes kiállítása, a karzatokat tartó vörösszinű oszlopsorok faragványa, a padlót takaró vastag szőnyegek mintázata és
a Nagy Láma körüli szolgálatra rendelt hivatalnokok
ruházata. Mindez, az egész környezet a vastag szőnyegeken zajtalanul tova surranó szolgaszcmélyzettel
együtt méltó olyan uralkodó székhelyéhez, aki korlátlan ura népének és országának.
A tibetiek festészete inkább díszítő jellegű minisem művészi a szónak nálunk honos értelmében. Akár
fára, akár elefántcsontra vagy kőre festenek, akár
színes mozaikot vagy selyem himzést készítenek, a

fő törekvés mindig bizonyos szinhatások elérésére irányúi. Festményeik alakjai minden perspektivikus látás
híján készültek és élénken emlékeztetnek khinai mintákra ; a szinek alkalmazásánál itt is a fent jelzett
elv mérték adó. Különösen az aranynak, az ezüst
í'ehérnek és a sötétkéknek alkalmazása által igyekeznek intenzivus szin-, fény- és árnyékhatásokat kelteni.
Az említett színekhez járul mint alapszín a vörösön kívül még a zöld; ritkábbak az összetett szinek,
mint például a bibor és a narancs. Ezek a szinek,
bár igen rikítók, a termek és folyosóknak mesterséges homályában nem bántják a néző szemét,
hanem bántó keménységüket vesztve, kellemesen
egymásba olvadnak.
A legszebb, amit ez a vörös palota magában rejt,
az első Nagy Lámának már többször említett, 200 évnél
jóval régibb csortenje, azaz síremléke, amelynek csúcsa
pazarul ki van rakva drágakövekkel. Óriási arányokban épült; alapzata lent van a trónteremben,
tehát majdnem a földszinten, és csúcsa fölemelkedik
néhány emeleten ál — majdnem-a háztetőn túl. Kívüle
van még néhány csorten,. de ezek közül egyik sem
olyan nagyszerű, mint ez az egy. Ezek külön termekben, a síremlék termeiben vannak elhelyezve és egyegy Dalai testének maradványait rejtik magukban.
A második Dalainak nem emeltek síremléket, meg
akarván bélyegezni
őt ezáltal mégo halála után is,
. o
mert ez a fiatal, bűnös- hajlamú szülőktől származó,
kicsapongó papisten épen isteni lényéhez nem méltó
hajlamai és tulajdonságai következtében először trónját majd pedig életét -.'esztette.
Azon az emeleten, amelyen a gyönyörű iaragványokkal díszített folyosókat csodáltuk, van a királyi
kápolna. Potala, ugyanis nemcsak palota, hanem egy-
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szersmind kolostor is, amelynek apátja maga a Dalai
Láma, aki az itt tartózkodó ötszáz szerzetes körében,
közönséges láma ruhában vezeti a szertartásokat.
A kápolna lényegében hasonlít a többi templomhoz
és csak annyiban különbözik azoktól, hogy berendezése értékesebb, amennyiben nagyrészt aranyból és
ezüstből való.
A vörös palota szerzetescinek főfeladata Oszentségének egészségeért és hosszú életcérL imádkozni.
Látogatásunk alkalmával épen bevonultak a kápolnába, hogy ott egy színarany isten képe (a könyörületesség istene) előtt halk hangon elénekeljék
zsolozsináikat. Ima és ének közben misztikus ezüstvázából, amelynek födelén pávatollcsokor díszeleg,
szentelt vizet locsolnak a jelenlevőkre.
A kápolnák, tróntermek és síremlékek fölött a
palotának sík tetején van a Nagy Lámának kedvenc
tartózkodási helye, a sétánya. Itt járkál fel-alá naponkint az «élő Buddha», a nap sugarában csillogó arany
tetők között, gyönyörködve a Földkerekség egyik legszebb panorámájában.-Innen tekint alá híveire és istennek képzeli magát, amidőn népének ájtatos tömege
leborúl palotája előtt s felszáll a magasba a porban
heverő százezrek hozsannája: «0m ! ma-ni pad-me
l i u n g ! Dicsértessék, dicsértessék. . . '.»
Elragadó tájkép tárul a néző szeme elő. Százötven méter magasságban itt mélységes csönd honol,
semmi világi zaj, semmi nesz nem zavarja meg az
isteni székhely nyugalmát. Alattunk elterül Lhassza
síkja kéklő hegyvonulatok koszorújától körülfogva.
Üdezöld ligetek és berkek takarta enyhén lejtő dombok közül kimagaslik egy-egy nyaraló vagy kunyhó,
amelyből göndör füst fellegek kanyarognak ég felé:
((székesegyház)) arany
amott pedi ö messze csillog

teteje: egy drágakő az azúrkék égbolt és a messzeséo-ben elenyésző, hófödte hegygerincek alkotta hát^
téren, amint a leáldozó nap bíborában ragyog.
A palota főlépcsőjén, amely a homlokzatot díszíti
és nagyban hozzájárul a palota jellegzetes képének
megalakításához, még sokáig szemléltük a smaragdzöld ligeteket, amelyeknek lombozatából kikandikáló
vilá°'os színű házak úgy festenek, mint a szelíden hullámos tengeren ringatódzó bárkák; még soká gyönyörködtünk e festői tájékban, míg nem az alsóbb
emeletekhez érve, minket ismét a sötét folyosók
labirintusa nyelt el, amelyeknek egynémclyike inkább
börtönhöz volt méltó, mint királylakhoz és inkább
rabláncok csörgésére és kínpadokra emlékeztetett,
mint imádságra és az drgalom istenére.)) Állítólag
itt halmozta fel a Dalai Láma, illetőleg a Ihasszai
kormány rengeteg kincsét. Itt őrzik a többi drágaságok közölt a khínai császár egyik ajándékát, azt
az urnát, amelyben összegyűjtik új Dalai választása idején a jelölteknek cédulákra írott neveit.
A khínai ainbán a főkolostoroknak
egybegyűlt
apátjai előtt fogóval kihúz egy cédulái s meghatározza így a jövendő Nagy Láma személyét. Ezen
termek felett fekszik a dialál legyőzőjének)), a mostani Dalai Lámának lakosztálya. Itt töltött Buddhának legutóbbi, most 28 éves inkarnációja 27 évet.
Ifjúsága vajmi komor, örömnélküli lehetett. Szülei°' távol, már gyermeksége első éveiben részt vesz
a
konioly egyházi szertartásokban; nevető gyermekarc
°t, jókedvű pajtást nem ismer, hiszen féltékenyen
elzárják az avatatlanok társasága elől. Még anyját
se
m bocsátják hozzá, miután a Buddhizmus lanai
szerint a nő igen alacsonyan álló, hogy ne mondjam
lény. Az apával -egészen másképen bán•
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nak. A most élő Nagy Lámának atyja közönséges
favágó volt; miután az ő íiál jelölte ki a sors Buddha
újabb inkarnációjául, nemességet kapott diercegi»
(kung) titulust és mint másodrangú mandarin pávatollat és gombot a kalapjára. A nép «Buddha apjáto
tiszteli személyében.
A gyermek-dalait nyolc éves korában felszentelik
s ekkor lesz szerzetes és az egyház feje; tizenhetedik életévében átveszi a kormányt és ép oly autokrata módon uralkodik, mini Európában az orosz cár.
A tibeti kormán}', a «dcpadzung)>, négy tagú minisztertanácsból, az úgynevezett dotusz lábakéból
áll (ilyen lábak díszítik a trónus alját). Közülök három világi, egy pedig szerzetes. A tanács feje és
mérvadó személye a Dalai maga. A minisztereket
(sápé) a kliínai ambán nevezi ki, még pedig — a rossz
nyelvek úgy mondják - - mindig azokat, akik legtöbbet űzetnek az állásért, E tanács intézi az állam
ügyeit, a magasabb rangú tisztviselők kinevezését,
azok kiküldését, áthelyezését. Rendkívüli esetben
közgyűlést hívnak össze, amelyen nagyszámú alsóbb
rangú szerzetes és laikus is résztvehet. A gyűlés határozatáról előbb a sápé, ennek révén pedig a Dalai
vesz tudomást.
A Dalai nem zárkózik el hívei elől; bárki eléje
járulhat panaszával, kéréseivel. A rendes forma, melyben a Dalait akár élőszóval, akár írásban megszólítják, a következő : ccOszentségének tiszta lábujjkörmeihez ; őszcntségéhez, minden kívánságok teljesítőjéhez, a mindentudóhoz, a inindentlátóhoz, az egyetlen és páratlan védelmezőhöz, az angyalok és minden
élő lények barátjához és pátrónusához fordulok)).
Lent állunk kövezett udvaron; kanyargó, zegzugos folyosókon és galériákon végig jutottunk ide.
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AZ udvar nem nagyon tágas, minden oldalon magas
karzatok szegélyezik. Itt szokták megtartani a szent
játékokat, amelyeket őszentsége szobája ablakából
néz végig. Nagyon rozoga állapotban van itt minden bár igyekeznek az idő romboló hatásának útját
állani. Különösen a freskókat javítgatják, persze több
jóakarattal, mint sikerrel.
Az udvaron túl, óriási konyhák előtt elhaladva,
elértük megint a főlépcsőt, amelyről most már magára a palota homlokzatára nyílott szép kilátás.
A palota színe valami elérik piszkos-vörös szín; vörös okkerföldet használnak bemázolására. Homlokzatát művészies kivitelű «címer-pajzsok» díszítik. Tovább haladtunk a lépcsőn lefelé és meglátogattuk az
«áldozati tárgyak tárnokmesterét)) is, aki átveszi a
lámák pápájának szánt ajándékokat és ezek helyébe
ellenajándékképen egy kicsiny, agyagból készült amulettet ad. Ezen valami hathatós varázsige és egy kifaragott sárkány látható. A tárnokmester a legkülönbözőbb talizmánokkal kereskedik. Eladja ilyen címen
ő istensége ruháinak darabjait, körömrészeit, sőt
még — helyszínén szereztem értesülések szerint —
ekszkrementumait is.
A lépcső lábánál áll egy monolit, hasonló ahhoz,
amelyet a városban a székesegyház előtt láttunk,
írás nincsen rajta. Arra szolgál, hogy újév éjjelén
azt a hosszú kötelet erősítsék meg az alsó részén,
amelyen a ccrepülő szellemek? a vörös palota legmagasabb csúcsáról alászáguldanak 153 méter magasságból, a lent ujjongó és éljenző 50,000 főnyi tömegnek
újévre jószerencsét hozva. E nyaktörő mutatványt
hivatásos akrobata végzi. Fanyergen csúszik vé8'Jg a kötélen, néha kiterjesztett lábakkal ülve, mintha
n
yargalna, néha hason fekve, mintha repülne. Teste
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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vastag ruhákba van hurkolva, hogy esetleges súrlódásoknak elejét vegye. Mielőtt útra megy, borból és
tésztabábukból álló étel-, illetőleg italáldozatot hoz
az ördögnek, kiöntve e különös keveréket a lent
várakozók fejére. Ezután felpattan nyurga lovára és
mint a villám, úgy röpül a mélységbe, minden pillanatban kitéve annak a veszélynek, hogy egyensúlyát vesztve lezuhan és összetöri minden csontját,
vagy hogy az óriási súrlódás széjjel tépi.
Ugyancsak a lépcső lábánál találnak elhelyezést
az istállók, tárházak, nyomdák, pénzverő- és liarangmeg szentképöntők műhelyei és a börtönök. Itt őrzik
állítólag az egyedüli kerekes járművet, az egyetlen kocsit, amely Tibet földjén létezik és létezett, mielőtt
a mi ekka-taligáink e szentföldre kerültek. Az itt
őrzött kocsi az a féton, amelyet a nepáli király pár
évvel azelőtt vett volt Kalkuttában, hogy a Nagy
Lámának ajándékozza. Sohasem használták, mindeddig mint valami kuriózumot, zár alatt tartották,
mivel a Láma rendesen hordszékben utazik.
A főbejárat a magas, körülbelül 9 — 10 méter vastag falon át vezet a szabadba.
Kint néhány öreg tibeti férfi és asszony fáradhatatlanul forgatta imagépét és áhítattal feltekintett a
palota homlokzatán látható misztikus igékre, szünet
nélkül mormolva a Láma szent imáját : «0m ! manipadme hung», ((dicséret a lotoszbeli ékességnek)), azt
a varázsigét, amely legjobb ír a nyomorult élet ütötte
sebekre és legjobb ajánló levél a paradicsomba.
Távozás alkalmával jutott csak újra eszünkbe,
hogy e fenséges palota szentséges urát, a legelső és
legfontosabb személyt Tibetben, nem is láttuk.
A veszély, illetőleg az angol fegyveres küldöttség
közeledtének hírére a Dalai Láma, mint már emlí-
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tettük, pecsétjeinek és egy levélnek hátrahagyásával
elmenekült. Levelében felkérte a sárgasüvegesek szektájának «bibornokát», Ti RiMpócsÉ-t. hogy helyettesítse őt
és felhatalmazta arra, hogy a békét úgy kösse meg a britekkel, ahogy ő jónak látja. A «bibornok» Lhasszába
sietett és igen ügyesen és mint kormányzó bámulatos
eréllyel intézte az ifjú Dalai helyett az ország ügyeit.
A lámák közül egyedül őt tartom számottevő politikusnak egész Tibetben.
0 mint a sárgasapkás szekta alapítójának, CONGKABA-nak utóda és mint Galdan kolostorának mostani
feje, a ccgaldani trónus birtokosa)) vagy «a trónus
választottja)) címét viseli és felügyeletet gyakorol a három állami kolostor, valamint az összes sárgasapkás
szerzetesek felett. Sem ő, sem elődjei nem reinkarnált, nem újjá született lámák, hanem közönséges eredetű halandók. Méltóságát hét évig viselheti; mint szerzetes a ((nemeslelkű zászló)) neve illeti. Az országnak
mostani kényes helyzetében valóban igen nagy előnyére vált a tibetieknek, hogy akadt államférfiai között legalább egy, aki teljesen felfogta a történők
politikai fontosságát és horderejét; aki vallási meggyőződésből utálta a vérontást s így azon volt, hogy
a békét elfogadható feltételek mellett, lehető leggyorsabban megkösse. Ügyességének és erélyes fellépésének köszönhető, hogy aránylag rövid idő alatt nyélbe
üthettük a békeszerződést.
Miután több kérdésben, amelyet épen tudományos
kutatásom tárgyává tettem, szerettem volna felvilágosítást kérni tőle, levelet írtam neki és elláttam a
következő hivatalos címmel: «A tudományosság fényes
napjához, a nagy törvény- és írástudóhoz.)) 0 pedig
elküldte válaszát «a tiszteletreméltó, a nagy orvoshozs ; s benne a következőket írta nekem :
16*
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((Szívesen látom Ont holnap,
a délelőtt folyamán.
A Trón választottja.
Az erdei sárkány évében, a nyolcadik hónap második napján.»

Másnap mohón igyekeztem a meghívásának megfelelni. A «tudományosság fényes napjas a Lhassza északkeleti végén fekvő dúsgazdag kolostorban, Muru-ban,
tartózkodott.
Elég csinos épület ez ; magas falkoszorú veszi körül, amelyen titokzatos mondások, varázsigék és
különféle domborművek ezrei díszelegnek rikító színekben.
A kapuban néhány mosolygó arcú barát fogadott
akik betessékeltek s tudtomra adták, hogy odafönt
már várnak reám. Katonai kíséretemet a falakon
kívül hagyva, beléptem az udvarba.
A kapuval szemben nagy kőépületek emelkednek,
a szerzetesek lakosztályai. Ezeken az épületeken túl
következik egy 7—7"5 méter széles udvar, amelyben
leukójumok, krizantémumok s más kerti növények
virítottak. Az udvar négyszögű; előtérben áll a
templom, három oldalt pedig verandás lakosztályok
veszik körül, amelyeken szerzetesek állottak csoportokban.
Élénk vörös ruházatú templomszolgák, sekrestyések, a tárogatók harsogó hangja és dobszó mellett
érkezésemkor épen bevonultak a templomba. Beléptem én is, hogy az istentisztelet menetét megfigyeljem.
A templom belseje semmi lényegesben nem különbözik a többiektől, csak a festmények és freskók
voltak valamivel jobb karban; a fiatal lámák komoly,
áhitatos magaviselete pedig a szerzetben uralkodó
nagy fegyelemről tett tanúbizonyságot. A templom-
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bán a szerzetesek egymással szemközt helyezkednek
el, hosszú kettes sorokban. A második sorban állanak
a dobosok hangszereikkel; a dobokat fejük fölött
tartják, mint a zászlókat s így ütik-verik, az ének
ritmusa szerint. Az apát a szerzetesek alkotta kettős
sorok végén ül trónusán, embernagyságú istenszobrok
között. Istentisztelet közben kis szüneteket tartottak,
hogy üdítő gyanánt megigyanak egy-egy csésze teát.
A teát nagy faedényekben hordják körül, mire minden láma előveszi köntöse béléséből a saját facsészéjét,
megtölti a kínált teával, kiissza és a szó szoros értelmében tisztára nyalja mielőtt visszadugja helyére.
Az ének gyakran párbeszédes formát vesz fel;
hosszú utániakat recitálnak vontatott hangon, amelyek folyamán egymásnak válaszol a barátok kórusa
és az éneket vezető szerzetes. A templomból kijövet
egy fiatal szerzetes csatlakozott hozzám és mesterének termeibe kalauzolt, amelyek a legfelsőbb emeleteken feküsznek. Nem volt könnyű dolog oda eljutni;
szűk folyosók, keskeny korlátnélküli lépcsők, alacsony
átjárók, amelyeken úgyszólván át kellett bújnunk,
igen bonyodalmassá tették ezt az utunkat.
Hosszas és fáradságos kapaszkodás után egy nyitott tornácra érkeztünk, ahol várakoznom kellett, míg
«0 excellenciája» befejezte az államtanácsosokkal
folytatott tárgyalásait. De alig, hogy a megkínált
széken helyet foglaltam, bejött a depungi apát, egy
tisztes, ősz féríiú, aki úgy külső megjelenésében, mint
magatartásában s egész modorában elárulta a művelt
magasrangú tisztviselőt és bevezetett engem az «uralkodóhoz.s Ez amikor beléptem Buddha módjára keresztbe vetett lábakkal ült valami párnán vagy szőnyegen. A szobában erős félhomály uralkodott, mivel
a világosság csak keskeny rácsos ablakon át szűrőd-
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betett be. A Dalai helyettese mereven ült a szoba
végén, mint valami szobor, kicsiny alacsony asztalka
mögött. A bizonytalan világításban arca szíinkszszerű
kifejezést mutatott s nekem úgy rémlett, mintha az
itt számtalan ábrán és szobron látott Buddháéhoz
volna hasonló. A padlót számos, vastag tibeti szőnyeg
takarta. Mikor oda léptem hozzá, hogy üdvözöljem,
kezet nyújtott anélkül, hogy felkelt volna és előkelő
meghajtással jelezte, hogy a jobbjánál elkészített párnán
foglaljak helyet. Teljesen ősz, összeaszott, hatvanöt éves
emberrel ültem szemközt. Feje simára van borotválva,
testét a közönséges vörös barátcsuha takarja; mellette
a falon függ a sárga sapkája. Körülbelül közepes magasságú ; arcának vonásai komolyak, homloka magas.
Fürkésző szemének pillantása erős és határozott jellemet sejtet. Szája rendes, erélyes metszésű. Erősen
kifejlett álla nem annyira, mint inkább kissé gumós
orra egyedüli zavaró vonás e máskülönben kellemes
és érdekes arcon. Ez Tibetnek jelenlegi uralkodója.
Asztalán egy csésze tea és néhány irat van. Az
utóbbiakat belépésemkor e célra szolgáló rekeszbe,
tette. Néhány jelentéktelen tárgyon kívül van a szobában egy pár imagép is, amelyet úgy hoznak mozgásba, hogy a zsinórt, amelyen az egész gépecske
függ, hüvelyk- és mutatóujj között fel-le csavargatják.
Az uralkodó mögött áll két szolgálattevő láma,
adjutánsa és asztalnoka. Az első igen jellemző megjelenésű ; bozontos szemöldöke alól fel-fel villanó
szeme minden mozdulatomat figyelemmel kíséri.
A falak mentén néhány könyvállvány, azokon pedig
egy-két tucat könyv s egy pár templomi szertartásokhoz szükséges eszköz, arany- és ezüst tömj énező
s más efféle van elhelyezve.
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Bókokkal kezdjük a társalgást, úgy követeli ezt
itt is az illem. Mentegetem magamat, hogy üres
kézzel, a szokásos ajándékok nélkül jövök, mire Ő
excellenciája mosolyogva megjegyzi, hogy látogatásom azért nem kevésbbé kedves és kellemes előtte.
Eközben teát tálalnak. Lassankint élénkül a diskurzus. Sok mindenről beszélgetünk, fő azonban
a vallás, az érdekli a Dalai helyettesét, de engemet
is elsősorban. Néhány magasabb rangú tisztviselő jön,
megy. Abban a hiszemben, hogy zavarok, menni
készülök, de ő marasztal; jelenlétemben tovább tárgyal a tisztviselőkkel, államférfiakkal. Rövid pár szóval, de nyugodtan és határozottan intéz el mindent
azonnal és folytatja a megszakított társalgást. Az a
körülmény, hogy érdeklődöm az állam vallása iránt,
felkelti figyelmét. Merően a szemembe néz, mintha
lelkem legeirejtettebb gondolatát is ki akarná fürkészni és minden szót külön hangsúlyozva, halk hanfan azt kérdi tőlem: ((buddhista ön vagy keresztény ?»
n azt felelém, hogy keresztény vagyok, de mint
olyan igen sok tant közösen hiszek és vallók a buddhistákkal, hiszen Buddhának nem egy tana teljesen
egyezik Krisztuséival. Minden szavamat figyelmesen
meghallgatja és élénk érdeklődéssel kérdi: «Van tehát
szó Buddháról az önök keresztény könyveiben ?»
Erre is tagadólag kellett válaszolnom és újból fejtegettem a két hitvallás sarkalatos elveinek hasonlatosságát. Krisztus is Buddha is azt tanítja és mindkettő tanának legelőkelőbb parancsolatja az, hogy
szeretettel és jóindulattal viselkedjünk embertársaink
iránt; hogy Krisztus azt hirdette : «szeresd felebarátodat, mint tenmagadab, ((szeressétek ellenségeiteket
és cselekedjetek jót azokkal, akik veletek rosszul
bánnak, benneteket ócsárolnak, szidnak és gyűlöl-
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nek»; hogy parancsolatainak száma megegyezik a
Buddha dekalógusában foglaltakéval és hogy ezek is
azok is tagadó formában fogalmazott parancsolatok: «ne
tedd ezt, ne tedd azb>, — és hogy a legtöbbje tartalmának lényege szerint egyezik a buddhisták tanaival.
Fáradozásomat nem koronázta siker. Visszaemlékezve a sok emberáldozatra s az országát érte csapásra keserűen így fakadt ki rövid szünet után: «Az
a n g o l o k n a k e g y á l t a l á b a n nincsen v a l l á s u k .
L á t o m az a r c u k o n , — folytatta arra a kérdésemre, hogy miért gondolkozik így,
látom
az ön n é p é n e k tettein, c s e l e k e d e t e i n ! Valam e n n y i n e k kő a szíve, kő a l e l k e s v a l a m e n n y i
arra van szoktatva, hogy öljön és gyilkoljon
s h o g y ó r i á s o k m ó d j á r a , még az i s t e n e k k e l is
felvegye a harcotb
Meg kellett engednem, hogy bár nem mindenben,
de sok tekintetben igaza van. Egy fegyveres küldöttség, amely vér árán érte el célját, semmi esetre sem
alkalmas arra, hogy egyszersmind a kereszténység
elveinek hirdetését vállalja. Meg akartam győzni az
uralkodót arról, hogy tulajdonképen elvetendő valami
a háború, hogy mi azt nem is akartuk mindenáron,
tehát nem a gyilkolás szándékával jöttünk ide; hogy
nem is mi, hanem az ő népe adott arra okot és
alkalmat; hogy az első lövés a tibetiek részéről esett
s hogy a buddhista tibetiek is, amennyire értettek
hozzá, csakúgy betanították embereiket a gyilkolásra,
az ölesre, mint mi. Erre ő így szólt: c N e m c s a k az
önök k a t o n a s á g a i l y e n , nem, a z e g é s z a n g o l
nép, még a z o k is, a k i k nem h a r c o l n a k , kiv é v e az o r v o s o k a t — tette hozzá, valószínűleg a
személyemre való tekintettel, — ti m á s o k , j o b bak v a g y t o k , de a t ö b b i m i n d v a l l á s t a l a n ! *

Elmondottam neki azután, hogy az angol nép mily
rengeteg pénzt áldoz egyházi és vallási célokra ; hogy
vannak templomaink, amelyek sokkalta nagyobbak,
•szebbek és drágábbak, mint akármelyik tibeti templom ; hogy vallásos irataink egész nagy könyvtárakat
töltenek meg s hogy papjaink egészen másképen
fogják fel hivatásukat, hogy ezek tanítói a népnek
•s nem zárkóznak el a laikusok elől, mint itt Tibetben
teszik.
«De m i r e v a l ó m i n d e sok d r á g a t e m p l o m ,
-e sok k ö n y v — felelt ő finom gúnnyal — ha
a nép nem jár a s z é p t e m p l o m o k b a és nem
o l v a s s a a k ö n y v e k e t , v a g y n e m t a r t j a szem
e l ő t t a b e n n ö k h i r d e t e t t t a n o k a t ; n e m cseleks z i k e z e k s z e r i n t , h a n e m a z o k ellenére?))
Nem győzhettem meg; s végül még csak annak
A kívánságomnak adtam kifejezést, hogy bár csak
közelebbről érdeklődnék a keresztény tanok iránt,
mert igen sok egyező vonást találhatna bennök és
a buddhizmusban. De az a tudat, hogy Buddha neve
nem fordul elő vallásos könyveinkben, oly visszatetszést keltett nála, hogy nem kívánt behatóbban foglalkozni vallástanunkkal.
Beszéltünk még a hindukról, azok vallásáról; a
tibeti és hindu vallás különbségeiről, sőt végül még a
tibeti orvosokról is. Ennek kapcsán megkérdeztem Ö
«xcellenciáját, megengedné-e, hogy fiatal tibeti orvospapok Kalkultába jöjjenek, hogy ott szerzett tudományukat Lhassza és a tibeti nép javára fordítsák,
mire ő nyiltan bevallotta, hogy rendkívül örülne, ha
«bbéli törekvésünket siker koronázná. Közben arra
^ért, hogy ccangob betűkkel írjam le a nevemet és
a
ddig nógatott, míg meg nem ittam a második csésze
te
át is, amit pedig ugyancsak el akartam kerülni,
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mert «vajas tea» volt, aminek én egyáltalán nernt
vagyok barátja. Az édesség és a kétszersült jobb volt
a teánál. A kicsiny teáscsészék igazi finom, khínai
porcellánból készültek. Míg én elfogyasztottam teámat, kis szünet állott be társalgásunkban ; ekkor a
félhomály derengő világának mélycsöndjén át, meszsziről áthallatszott
a szerzetesek éneke
s valami orgonaszerű
hangszernek mély, rezgőakkordjai.
Távozásom előtt
még arra kértem
Ő excellenciáját,
engedné meg,
hogy e kellemes,
látogatásom emlékére fotográfiai felvételt készítsek őróla. Erre az uralkodó bibornokmosolygással felelt,
széket vitetett a
TI RIMPOCSE, Tibetnek mostani uralkodója,
egyház főpapja, két kísérőjével.
tornácra és azon
elhelyezkedve várta a felvételt. Utána kézszorítással
búcsút vettünk egymástól. Mondhatom, kellemes,
művelt, intelligens főpap emléket vittem magammal,
mely egyhamar nem fog elmosódni, ép úgy nem, mint
az a kép, amelyen O excellenciája arcvonásait rögzítettem.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Hazafelé.
Az angol küldöttség mindjárt Lhasszába érkezése
után haladéktalanul hozzálátott a bonyolult politikai
ügyek és régibb szerződések vitás pontjainak tisztázásához. Igyekezete azonban ellenállásra talált a lámáknál, akik bár most már hajlandóknak mutatkoztak
minden feltétel elfogadására, mégsem merték az újonnan kötendő szerződéssel járó felelősséget elvállalni,
félve az esetleg visszatérő Dalai Láma haragjától.
Különös, naiv észjárással nem tudták felfogni, hogy
a győző parancsol a legyőzött félnek, nem pedig fordítva és mindenáron saját nézeteiknek akartak érvényt szerezni a szerződésben. Eleinte makacskod^
tak, ellentállottak és azt hitték, hogyha megtiltják a
bennszülött kereskedőknek, hogy seregünket élelemmel lássák el, mi kénytelenek leszünk visszavonulni;
csakhogy mi erre a nevetséges erőlködésre egy kis.
büntető expedícióval feleltünk. Katonai különítmény
indult Depung kolostorának falai alá, avval a megbízással, hogy a kolostor tárházaiban felhalmozott
óriási mennyiségű búzakészletből annyit foglaljon le,
amennyire szükség van a táborban. Erre megnyíltak
a
gazdag tárházak s nemsokára a barátok maguk
C1
pelték hosszú sorokban a gabonával teli zsákokat
táborunkba.
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Az ambán, bár megígérte hogy minden tekintélyének latbavetésével elősegíti majd a küldöttség
ügyét, illetőleg annak gyors lebonyolítását, nem
igen járt a kezünkre. Ez időtájt jelent meg Lhasszában Ti RIMPÓCSE, Galdan kolostor feje és ettől
az időtől fogva komoly színezetet nyertek a tárgyalások. Megérkezése napján arról értesítette az
angol küldöttség fejét, hogy a Dalai Láma elmenekült, hogy pecsétjét ugyan visszahagyta, de nem
adott neki engedelmet arra, hogy ezt szabadon használhassa. Ő ezért deputációt menesztett a Dalaihoz,
amely visszatérésre szólítja fel és legkésőbb három
napon belül választ fog hozni. A Dalai Láma nem
tért vissza, hanem DoRjiEFF-fel a Tengri-tó felé vette
útját, úgy hogy a tárgyalásokat most már a papisten
nélkül kellett megkezdeni, amire Ti RIMPÓCSE időközben a nemzetgyűléstől megkapta a felhatalmazást.
Pontról pontra megállapítottuk most már a szerződésben előforduló kérdéseket, aminek befejezése után
a Ti RIMPÓCSE nyugalomra és békés magaviseletre
intve népét a következő proklamációt függesztette
ki Lhassza nyilvános helyein : ((Szerzetesek és laikusok, országunk bármely részében laktok is, hallgassatok ide és értsétek meg a következőket:
Az 1888,-i, Angliával viselt háborúnk után az angolok velünk szerződést kötöttek, amelyben a lényeges
pontok eldöntését későbbre halasztották. De a múlt
évben az angolok fegyveres erővel átlépték Kambadsongnál a határt. Erre mi a tárgyalások folytatása
végett kiszemeltük embereinket, akik jóindulattal és
türelemmel igyekeztek eljárni tisztükben. Az angolok azonban nagyon követelődzőleg léptek fel, benyomultak az országba, a háború kitört és reánk
nézve rosszul ütött ki. Az angolok azt mondják, hogy
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alkirályuk adta parancs szerint jártak el, amidőn
harcoltak és ha mi felhagyunk az ellenségeskedéssel,
ők is leteszik a fegyvert. A khínaiak is csak az ország javát tartván szem előtt, azt az utasítást adták
nekünk, hogy egyezményt létesítsünk, erre mi az
ambán indítványára a határról visszavontuk hadainkat és az angolokkal újból tárgyalásokba bocsátkoz^
tünk, de újból csak azt láttuk, hogy egyedül a háborúban kereshetjük ügyeink sikeres védelmét. Már
most minden nemzetnél az a szokás, hogy háború
után a felek egyezségre lépnek. Ez alkalommal az
angolok már előbb tett kijelentéseik értelmében jártak el, mi pedig úgy, ahogy a sors arra kényszerít
és a mi buddhista hitvallásunk szerint kötelesek
vagyunk cselekedni. Ti mindnyájan tehát, szerzetesek és laikusok, véssétek a mondottakat elmétekbe
és maradjatok rendben és csöndben, hiszen csak
rossz és aljas emberek tartják azt, hogy veszekedniük kell. Ne beszéljetek meggondolatlan dolgokat,
amelyek esetleg újabb ellenségeskedésre okot szolgáltathatnának, ne feledjétek Buddha tanait és cselekedjetek annak szellemében. Mi éjjel-nappal résen
leszünk és figyelemmel fogjuk kísérni viselkedésteket ; aki szóval vagy tettel intézkedésünk ellen cselekszik, az halál fia vagy más méltán megérdemelt
büntetést kap. Szemünk mindnyájatokon függ, khínaiak, gurkák, butániak és szerzetesek; ti pedig azon
legyetek, hogy előnyötök ellenére ne cselekedjetek.»
Úgy látszik azonban, hogy még ez a proklamáció sem tudta a lámák fanatizmusát teljesen megfékezni. Augusztus 18.-án történt ugyanis, hogy egy
őrjöngő láma teljesen felfegyverkezve berohant a
táborba és vadul, kikelve önmagából, eszeveszetten
hadonázva vagdalódzott mezítelen kardjával. Törté-
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netesen épen két angol tiszt akadt az útjába, akik
közül az egyiket súlyosan megsebesítette fején és
karján. A vérengző lámát felakasztották a város közelében. Kétségkívül őrülttel (amok-futó?) volt dolgunk, mert az ilyen merényletek azután már meg
nem ismétlődtek. Ügy az ambán, mint Ti RIMPÓCSE
-őszinte sajnálkozásuknak adtak kifejezést a történtek
hallatára, sőt az ambán reggelenkint tudakozódott az
•életveszélyesen megsebesült tiszt állapotáról.
Szeptember elsején nagyjából megegyezés jött
létre valamennyi vitás pontra nézve, szeptember 4. -én
késznek nyilatkozott Ti RIMPÓCSE a szerződés aláírására, miután a szerződés szövegét tibeti, khínai
és angol nyelven eléje terjesztették volt és szeptember 7. -én kimondhattuk, hogy megint szent a béke
Tibet és Nagy-Britannia között. A békeszerződés
ünnepélyes aláírása a Potala-palota új tróntermében
történt, még pedig nyilvánosan. Az angol tisztek a
küldöttség tagjaival együtt díszcsapatok kíséretében
felvonultak a mogorva tekintetű vörös palotába, amelyhez csapataink az úton végig sorfalat állottak. Az
udvarban és végig a sötét folyosókon, egész a trónterem ajtajáig szintén angol katonák tisztelegtek az
érkező küldöttség előtt.
Magában a teremben igen tarka képet nyújtott a
sok díszruhás tibeti és khínai magasrangú katonai,
polgári és egyházi képviselő.
A trón előtti téren piros szőnyeggel takart széken
ült YOUNGHUSBAND ezredes. Mellette, jobbfelől az ambán, balfelöl MACDONALD tábornok foglalt helyet. Az
íingol hadsereg és küldöttség többi magasabb rangú
tisztje, a táborkar, félkörben vette körül őket. Hozzájuk csatlakozott még a Dalai Láma helyettese, az
uralkodó bíbornok, aki hajadon fővel, rendjének
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sárga öltözékében jelent meg; a khínai kék ruhás
mandarinok pávatolldíszes kalapjaikkal az ambán
balján foglaltak helyet. Jelen volt a három nagy kolostor apátja is, meg a nepáli konzul, testőrségével;
számos vörös csuhás barát, nagyszámú angol katonatiszt és angol katonaság. A jelenlévők alkotta körön
belül álló asztalon, amelyet az angol lobogó takart,
feküdt a szerződés szövege aláírásra készen. Mellette
néhány magasabb rangú egyházi és világi tisztviselő
használatra készen tartotta a pecsétet és feslékes
párnát (pecsétviaszkot nem használnak a tibetiek).
Igen festői, színdús, impozáns kép volt ez a vörös
palota tróntermében, ahol e pillanatban a messze
keletnek képviselői találkoztak a távol nyugatéival.
Miután mindenki elfoglalta a helyét, néhány tibeti
szolga teát hozott finom tálcákon és kétszersülttel
szárított gyümölcscsel meg más egyéb édességekkel kínálta meg a jelenlévőket, mialatt a küldöttség titkárja felolvasta a szerződést tibeti nyelven.
Ezután felált YOUNGHUSBAND ezredes és kérdést intését, a tibeti kormány tagjaihoz, hogy-hajlandók-e ezt
a szerződést aláírni, amire ezek igenlő mormogással
megadták beleegyezésüket.
Erre kibontották a szerződést, amelyről öt másolat készült. Mindegyiket vagy hét különböző helyen
ikellett aláírni és pecséttel ellátni, ami nem kevés
időt vett igénybe. Az aláírások rang szerint következtek. Először az alsóbb rangú tisztviselők nyomták oda festékes pecséttel nevük vonásait, a három
nagy kolostor szerzetesei és az államtanácsosok. Utolsónak következett az uralkodó bibornok és a britküldöttség megbízottja. Amikor az utóbbi aláírta a
•szerződést mindnyájan felálltunk s így vártuk be,
e fontos aktus végbement.
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Érdekes, hogy a bibornok nem személyesen nyomta
oda a szerződésre a Dalai Láma szentséges pecsétjét,
hanem csak megérintette ezt, a többit egy szerzetes,
végezte helyette.
Miután mindenki aláírta a szerződést, YOUNGHUSBAND ezredes felemelkedett pirosszőnyeges helyéről és a tibetiekhez fordulva ünnepélyesen kijelentette, hogy megszűnt az ellenségeskedés Tibet és
Anglia között, hogy e két ország között ismét szent
a béke. A szerződés tartalmát röviden összefoglalva
elmondotta,i hosv
o -J a békekötés következtében a tibetiek semmit sem vesztettek országuk területéből,
hogy sem kormányukban, sem közigazgatásukban
nem történik semmiféle változás, hogy a khínaiak és
tibetiek viszonya egymáshoz a régi marad s hogy a
szerződés egyedül az angol-tibeti kereskedelem viszonyaira vonatkozik, amennyiben a kereskedelmet India
és Tibet között megkönnyíti. Ezt a beszédet szórólszóra lefordították tibeti nyelvre, úgy hogy a jelenlévők között mindenki tisztában volt a helyzettel!
Beszéde végén YOONGHUSBAND kijelentette még, hogy
a helyreállt béke jeléül most már a hadifoglyokat
szabadlábra helyezzük. Ezek után az ezredes búcsút
vett a kormányzótól, az ambántól s a többi khínai és
tibeti méltóságoktól és visszatért kíséretével a táborba.
Másnap kicseréltük a foglyokat. A. tibetiek szabadon
bocsátották azokat, akik SZARÁT CSANDRA DASZ és KAVAGUCSI iránt tanúsított jóindulatuk miatt kerültek börtönbe (közülök azonban már sokan meghaltak volt).
A mi hadifoglyaink szabadon bocsáttatásukkor hat-hat
shillinget kaptak, (7 -22 K) ami bizonyára egyedül álló
eset a békekötések történetében. Nem is tudták a tibeti
foglyok eleintén mire vélni a dolgot. Megijedtek s az
ezüstre bámulva nem merték elfogadni s csak miután
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látták, hogy nem tréfálunk, mosolyogtak és alázatosan
kinyújtva nyelvüket, eltávoztak a városba. Nagy
pénzadomány jutott az angol küldöttség révén a sok
kolostornak és templomnak, továbbá a város szegényeinek is. Bevalljuk, nem minden számítás nélkül
történt ez. Fel kellett használnunk minden kínálkozó
alkalmat, hogy a tibetiek bizalmát és jóindulatát megnyerjük és megerősítsük. E reményünkben nem is csalatkoztunk s a következő napokon, most már a teljes
biztonság érzetében, bejártuk a város környékét, fotografálva, tanulmányozva és különböző megfigyeléseket
eszközölve. A nép barátságos volt, az idő mindvégig
kedvező maradt úgy, hogy Lhassza előtti időzésünk
utolsó napjai igen kellemesek és tanulságosak voltak.
Lhassza környéke szebbnél-szebb festői és néprajzi
.szempontból érdekes képeket nyújt. Csillogó folyóágak
kanyarognak termékeny szántóföldek között, amelyek
hullámzó aranykalászainak aratásához épen ottlétünkkor fogtak hozzá a Ihasszai földmívelők; munkaközben
vígan énekelnek az asszonyok, a lányok pedig aranysárga klemátisz virágokból koszorút fonnak, amely
munkaközben a fejdíszt helyettesíti. A mezőn békésen legelnek marhacsordák s a terebélyes fák árnyékában ponik keresnek menedéket a nap sugarai elől.
A jómódú falusiak házai és nyaralói mind egyugyanazon stílusban épültek. Az udvar körül sorakoznak a mellékhelységek; a házi állatok istállói,
valamint az éléstárak az épület földszinti részében
varinak, míg az erkélyes lakóosztálynak, a háló- és
étkezőszobának az emeleten jut hely. Az ablakok
kicsinyek, számuk a minimumra van redukálva, tekintettel a téli hidegre, szélviharokra és az üveg hiányára.
A tűzhely fölött nincsen a füst elvezetésére szolgáló
kürtő; ezt egy, a háztetőre szolgáló egyszerű nyílás
Waddell: A rejtelmes Lhassza.
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helyettesíti. Ilyen berendezés mellett a lakás többékevésbbé állandóan telve van füsttel.
A házak körüli kertek legjellemzőbb növénye a
burgonya, amely valószínűleg WARREN HASTINGS küldöttségei, TURNER és BOGLE révén került ide,* kívüle
még a retket termesztik nagy menynyiségben.
A közeli dombok lábánál alkalmunk volt látni,
hogy a tibetiek Lhassza környékén mi módon ((temetik)) el halottjaikat. Egy e célra bérelt ember elcipeli
a holttestet valamely alkalmas sziklához, amelyhez
ülőhelyzetben odatámasztja, hogy a vele lévő ((felügyelő)) lámával együtt aztán hozzáfogjon a hulla
húsának lefejtéséhez. Ennek eltakarítását a keselyük
és hollók végzik el. «Ők nem ölnek és nem esznek
madarat, hanem a madarak megeszik őket».
A Ihasszaiak nagy sportkedvelők. Fő passziójuk
a lóverseny, a birkózás, nyíllövészet, célbadobás (koronggal), dominó és a ((tigris vadászats-játék.
Igen kedvelik az éneket, amelyet valami gitárfélén,
fuvolán vagy más kezdetleges hangszeren kísérnek; a
táncot sem vetik meg. A gyermekek kedvenc játéka a
papírsárkány, a farknélküli ((héja)) eregetése. Színielőadások igen népszerűek Lhasszában; rendesen szabad ég alatt tartják meg őket, az utcán vagy valamely
lakóház udvarán. A színdarabok nagy része vallásos
tartalmú és rendesen Buddha születésének mondáiból meríti tárgyát. A színészek szerepüket játék közben könyvből olvassák. A küldöttség tiszteletére is
rendeztek előadást, melynek címe volt: «A fényes világosság lotusza, a kereskedő herceg.)) E darabban
valamint a többiben előforduló női szerepeket nők
* Kétségesnek tartom ezt, azt gyanítva, hogy a burgonya, a dohány
és a tengeri már Amerika felfedezése előtt is termeszlett növény volt
Khinában.
s-^-i

játszszák. Miután az ilyen darab hosszabb ideig is
eltart, a hallgatóság, hogy a hasznost a kellemessel
egyesítse, az előadás alatt orsót pereget vagy szorgalmasan forgatja imagépeit.
Szeretik a kutyákat, különösen azt a fajt, amely
a Ihasszai terrier és a khínai fürjészvizsla kereszteződéséből származott. A Lhasszában és környékén csavargó számtalan eb azonban legnagyobb részt rühes,
elzüllött nagy szelindek.

Paraszt típusok Tibet középsG részéből.

A házőrző ebek igen szép állatok. Nyakukat bozontos sörény fedi; ezeket «medvéknek)) (tömő) nevezik; a macskák a bengáliaiakhoz nagyon hasonlók.
Igen változatos a különböző nemzetiségek szerint
a köszöntés módja. A tibeti jobb kezével sapkájához
n
yúl s miközben azt leveszi, meghajtja magát, bal
fülét mintegy odafordítja annak, akinek szólt köszöntése és kinyújtja a nyelvét. Ezek a különböző
ceremóniák körülbelül azt akarják kifejezni, hogy a
17*
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köszöntő aláveti személyét a köszöntöttnek, elismeri
annak fellebbvalóságát; ami különben (HERBERT SPENCER szerint) a mi köszöntésünk módjának is a tulajdonképeni alapja. A bal fülnek ccfelkínálása» pedig
élénken emlékeztet ama régi khínai szokásra, amelyet ezek hadifoglyaikkal szemben követtek, midőn
azoknak balfülét levágták és a győzedelmes fejedelemnek átnyújtották.
A mongol egyetlen fejmozgalás nélkül mélyen
meghajtja magát, mindkét tenyerét combjára teszi,
aztán kinyújtja mindkettőt, megfogja a köszöntött személy kezét, azt megszorítja és megrázza. A butáni,
aki többnyire hajadonfővel jár-kel, köpenyegének
egyik csücskét nyújtja ki, miközben mélyen meghajtja magát. A nepáliak és mohamedánok meghajlás
közben ujjaikkal megérintik homlokukat, mintegy elfödve arcukat-annak tekintete elől, akinek köszöntének.
Lhassza egyik legrégibb és legérdekesebb emléke
ahhoz a helyhez fűződik, amelyen körülbelül kétszáz éve éltek hosszú ideig a kapucinus barátok;
akik a Dalai Láma engedélyével itt kápolnát is emeltek. A tibeti szerzetesekkel úgy látszik ezek a nfehér
lámák» békében éltek s csak a khínaiak intrikái folytán voltak kénytelenek elhagyni az országot.
Érdekes a fegyvergyár is, amelyben hindu munkások dolgoznak. Csak nemrég épülhetett. Az egész
«gyár» néhány pajtából áll, amely egy négyszögű tér
körül csoportosul. Van benne néhány, helyben gyártott eszterga, amelyet ágyúfúrásra és lövegek, töltények készítésére használnak; alkalmaztak itt egy
bronzzal erősített lendítőkereket, néhány fűrészt, reszelőt. Találtunk benne néhány szuronyt, kevés töltényt, csekély mennyiségű rézgálicot, ként, grafitot
és néhány ágyút. Állítólag van a környéken, túl a
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dombokon, Lhásszától mintegy hat kilométernyire
ennél sokkal nagyobb fegyvergyár és fegyverraktár.
Vendéglő is elég nagy számmal van a városban ; a
két legnagyobb a vásártéren nyilt meg. Ezeket úgy•átszik főleg a khínaiak látogatják. Egyikök terme
oly nagy, hogy kényelmesen elfér benne száz személy is.
Nagy izgalom támadt a városban, amikor augusztus 13.-án az ambán falragaszokon közzé tette a khínai császár határozata folytán a Dalai Lámának trónvesztését, továbbá azt, hogy a tasilumpói Nagy Láma
vezeti az állam ügyeit mindaddig, míg a szökevény
Dalai dolgában végérvényes határozatot nem hoztak.
Különben nem volt ez precedens nélküli, amennyiben
a khínai császár már többször gyakorolta ezt a jogát
a Dalai Lámákkal szemben.
A szökevény Dalai Urgába ment (1904. XI, 27.),
ahol a lakosság illő tisztelettel és pompával fogadta.
Némelyek szerint Transbaikáliába akar menni, ahol a
lámák egyik főtemploma van, mások szerint elmegy
egyenesen Szentpétervárra.
Jó két hónapig időztünk már Lhasszában, amikor
1904 szeptember 27.-én végre felkerekedett az egész
tábor, hogy fontos feladatának sikeres megoldása
után ismét elhagyja a lámák országát. Következtek a
búcsúlátogatások az ambánnál, a tanácsosoknál és a
nepáli konzulnál. Ez.utóbbitól, valamint a kolostorok
'apátjaitól, akiket szintén meglátogattunk, többen
közülünk kisebb emléktárgyakat kaptak, annak a jó
viszonynak bizonyságául, mely fennáll közöttünk és a
város, meg az állam vezetői között.
Nagy volt a meglepetésem, amikor az indulás reggelén a szerai kolostornak ama tisztes ősz lámáját
találtam sátram előtt, akivel annak idején oly soká
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és oly érdekesen beszélgettem vallási dolgokról. Gyalog jött ide a távoli kolostorból, hogy még egyszer
búcsút vegyen tőlem és egy festett tekercset, meg egy
hímzett katang-fátyolt adjon át; eljött az orvosok
templomából is az a fiatal láma, aki elakart kísérni
bennünket Indiába. Nagyon sajnálta, hogy nem jöhet
velünk, de erősen bízott abban, hogy a most már

Tibetnek három államtanácsosa, az államtitkár és a főkamarás, akik búcsúlátogatást tettek
MACDONALD tábornoknál (aki a kép jol)b oldalán látható).

megváltozott viszonyok között mégis csak sikerül
majd terveinek a megvalósítása.
Már indulásra készen állott az egész tábor, amikor
Ti RIMPÓCSE, az uralkodó bibornok jött lóháton két tanácsosa kíséretében. Búcsút vett MACDONALD tábornoktól s
ez alkalommal egy kicsiny aranyozott Buddha szobrot
adott neki emlékül. Egyszersmind megköszönte, hogy
olyan emberségesen bánt a várossal, annak lakóival,
a templomokkal meg a szerzetesekkel és arról bizto-
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sította, hogy imáiban nem fog megfeledkezni őróla
sem, viszont kéri MACDONALD tábornokot, hogyha
pillantása az arany Buddha szobrocskára téved, emlékezzék vissza Tibetre és ő reá. Miután ilyképen
kifejezést adott őszinte baráti érzelmeinek s engem
megkért, hogy néha írjak neki, kezet fogott velünk,
lovára szállt és lassan visszalovagolt fővárosába, ahol
annyi gond és nem egy nehéz politikai feladat megoldása várt reá.
Három nap alatt elértük a Szanpo folyón átvezető
vashidat. Ha majd egyszer siker járású gőzösök
közvetítik a főváros felé a közlekedést, egyetlen nap
alatt tesszük meg ezt az utat.
Miután a folyó tizenhat kilométerrel a vashíd
felett alig 110 méter széles, ez alkalommal ezt a helyet választottuk az átkelésre. Három nap múlva
az utolsó ember is túl volt a folyón és gyors menetekben haladtunk az úton hazafelé.
A tisztikar szenvedélyes vadászainak legnagyobb
örömére most már visszavonták a lövöldözés tilalmát,
miután ellenségtől már nem kellett félnünk. Ennek
következtében számtalan nyúl, galamb, vadjuh s egyéb
zsákmány esett, oly soká visszafojtott s most szabadjára
eresztett vadász szenvedélyünk áldozatául, szakácsaink
és önmagunk nem csekély örömére, hiszen kívánt
változatosság állott be ezáltal mindennapi étlapunkon.
Még szeptember végén is, oly buja, alpesi növényzet, oly változatosan gazdag virágtakaró fedte
itt a réteket, aminőt ily időben sehol másutt nem
találtam. Különben a fák és bokrok szinehagyott
lombozata már itt is jelezte az ősz közeledtét; sietnünk kellett tehát, nehogy még egyszer a tél hatalmába kerüljünk.
A Karó sziklatömegeinek északi kiágazásai a
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Szanpo folyót mély szorosba terelik, amelynek falai
olyan meredekek, hogy teljes lehetetlenség olyan kereskedelmi és közlekedési utak létesítésére, amelyeken
Sigacé vagy a felső Szanpo völgye elérhető volna.
Ekszpediciönk egyik különítménye, amelynek feladata volt Tibet északkeleti részében RAWLING százados vezetése alatt az új, szerződéses kereskedelmi
'pontokat felkeresni, Gyangcén át Sigaceig előre nyomulva, a Szanpo forrásait érintve, beutazta a Manzarovar-tavak és a Szetleds forrásainak hosszú vonalát, amely részében Tibetnek eddigelé európai még
nem járt.
Ez a termékeny völgy (Sigacé felett) igen gazdag
a Mt. Everestet, a Davaladsirit és Nepál közlekedési
"vonalait illető geográfiailag fontos momentumokban.
Ezen az ekszpedición szerzett tapasztalataink alapján most már jobb képet alkothatunk magunknak
arról az óriási hosszanti völgyről, amely mellékvölgyeivel együtt tulajdonképeni hazája a tibetieknek,
szemben a körülötte elterülő sivár magas földdel, a
Gsang-tang-gal, amely állandó tartózkodásra fagyos
klimája miatt oly kevéssé alkalmas.
A Szanpo, Tibetnek ez a központi folyója, nem
:
más mint a Brahmaputra felső folyása (a tibeti
Szanpo vagy Szanpu egyenlő értelmű a hindu Brahmaputrával = Brahma napja) s mint ilyen az indiai
síkság felől természetes kapuja Asszamnak. A Szanpo
alsó völgyében tibetiek egyáltalában nem laknak,
állítólag a sok vad kannibál törzs miatt, amely e
vidéken tanyázik és a közlekedést egyrészt Tibettel,
másrészt Asszammal teljesen lehetetlenné teszi.
Ezen a terr'a incognitá-n még maguk a tibetiek
sem hatoltak át, alsó részeit pedig csak egyik bennszülött térképezőnk érintette futólag.

. A Szanpo centrális völgye néhány kilométernyi
távolságban, a folyón át Lhassza felé vezető réven
alul, hovatovább erdősebb lesz. Ezen a tájon a nagy
folyó vize csendes, folyású és körülbelül 160 kilométernyire hajózható. Medre több kilométernyi széles ;
sík partjait mezők és rétek környezik, amelyekben
itt-ott falvak vagy kolostorok feküsznek. A tájképek
inkább az Alpokra emlékeztetnek, mint a Himalájára. Körülbelül 50 kilométernyire a fentemlített
réven alul, a kasmiri tájakhoz hasonlókat látni,
amelyeken feltűnően jó utak vezetnek át. A Szanpo
cléli irányban keres magának utat a tenger felé. Irányát a hatalmas Himalája szabja meg. A Tak-pokerületben még hajózható ; ezentúl, a Kong-bu-kerületben meredek, magas, északkeleti irányban húzódó
hegyhát (úgy látszik a Himalája tengelyének utolsó
ága) állja útját és mintegy 130 kilométernyire északra
téríti ki eredeti irányából. A hegyhát végén mély
szakadásba ömlik alá, ahol számos kataraktát és sellőt alkotva utat tör magának keskeny torrens alakjában és délre, kanyarodva, mintegy 30 méter ma•gasságból alázuhan és úgy belevájódik a sziklák közé,
.hogy ((teljesen eltűnik szem előb s csak Abor földjén, Asszam síkjain (Szadija mellett,) bukkan ismét
felszínre, ahol abori nyélven mint Dihohg ismeretes.
Bár ez utóbbinak összefüggése a Szanpoval tényleg
nincsen még kimutatva, azért mégis e két folyónak
azonosságát mérvadó körökben már bebizonyított ténynek tekintik. Legszebb a vidék és legkellemesebb
klimája a vízesés fölött és annak környékén, a Takpoi aranybányák körül. Ez a vidék, bár jó legelőkben és termőföldben bővelkedik, nagyon gyéren
lakott terület. Ennek magyarázatát talán mint máiemlített ük, az itt tartózkodó vad néptörzsekben kell
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keresnünk. A Kong-bu-kerület földje termékeny.
A barack vadon és olyan nagy mennyiségben terem
itt, hogy disznókat hizlalnak vele, sőt vadon tenyésző
nemes szőlőfajokról is szól a hír.
A 29° 36' északi szélesség és 94° 47' keleti hoszszúság alatt fekvő vízesések alatt megszűnik a tibetiek befolyása. A vad szorosok vidéke sohasem képezte az ő birtokukat s az itt fekvő kicsiny falvak
nevei már nem tibeti
nevek.
E vidéken lakó
kannibálok, a tibetiek nyelvén dalo»
(vademberek) vagy
cccsingmi)), közel állanak az asszami aborokhoz és naga-khoz,
akiknek
területével
különben amazok-é
többé-kevésbbé határos. A Szanponak
ez a melléke már
nem esik politikai
hatáskörünkbe, bár
l Szanpo alsó folyásának vidékéről.
némely angol térképen mint olyan van feltüntetve. E terület klímája lehetővé teszi a rizs, gyapot és köles termelését. Nagy
kiterjedésű őserdeiben az aljanövényzet fölötte sűrű;
benne rejtőzik a tigris, számtalan szarvas és a tekintélyes «mithan» (bős frontalis). A Szanpo medencének ezt a jóformán teljes ismeretlen részét NEDHAM-on
kívül, aki csekély távolságra belehatolt a völgy rengeteg erdeibe, európai ember még be nem járta.
Csak nehéz szívvel tudtunk ez ismeretlen völgy
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igéző rejtélyeitől megválni. A Szanpo medencéjéből
felkapaszkodtunk a Jamdokéba, nem a Kamba-hágón,
hanem a hozzá nagyon hasonló, 4860 méternyire
emelkedő Dók-hágón át. E magas ponton újabb gyönyörű panoráma tárult szemeink elé. Keleten emelkedik a Cári, északon a hófedte Nyan-csan-tang;
délfelől búcsút int a Nöjin-kang-szang, a Karó-hágó
fölött; a Csumolari innen nem látszik. Megvagyok
győződve, hogy az a csúcs, melyei LiTTLEDALE-ék a
Tengri-tó déli horizontján láttak csak a Nöjin-kangszang lehetett.
Az óriási Jamdok-tó csak oly misztikus kék színben
csillogott most is mint jöttünkkor és a környező
hegyóriások még mindig oly némán tekintettek sima
tükrébe, mint amikor először ragadott el bennünket ez
a gyönyörű tájkép. Az idő szép volt, az ég tiszta és
teljes szélcsend uralkodott, úgy hogy mihamar magunk mögött hagytuk a tó gyönyörű partjait. Csak az
éjjeli táborozás volt kellemetlen, amennyiben a levegő
hőmérséklete rendesen 6 fokkal sülyedt a fagypont
alá. Épen ideje volt tehát, hogy elhagytuk Lhasszát,
mert a tél már gyors léptekkel közeledett. A Karóhágó mindkét lejtőjén a hó sokkal mélyebb volt,
mint két hónappal azelőtt. A RALUNG-völgy is már
téli díszében fogadott bennünket. Gyangcében fele
úton voltunk. Itt néhány napig pihenőt tartottunk,
hogy ezalatt rendbehozzuk a poggyászt és a tél
mérgétől sokat szenvedett ruházatunkat; s hogy a
kicsiny temető sírjairól gondoskodjunk, amelyekben
Gyangcé körül elesett honfitársaink nyugosznak.
Gyangcében kis őrséget hagytunk O'CoNNOR százados
parancsnoksága alatt, aki itt az új angol-tibeti kereskedelmi szerződés értelmében, mint kereskedelmi
ágens maradt vissza I. M. S. STEEN orvossal együtt.
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Gyangcétól már szinte gyermekjáték volt á menetelés, hiszen nagyszerű kocsiutakon haladtunk
tovább. Utászaink készítették ezeket az egyes katonai
állomások között; ily módon egy 150—200 kilométer
hosszú úttestet létesítve, amely Gyangcétól egész a
Himalája hegyszorosáig terjedt. Ezen az úton szállította nap-nap után állandóan 800 taliga az élelmiszert
és poggyászt, az ekszpedició számára.
Minden különösebb esemény nélkül elérkeztünk a
fagyos magas földön át a Tang-hágóhoz. Már azt
hittük, hogy minden nehezebb megpróbáltatás nélkül
érjük el a fák régióját, amidőn épen amikor a Himalája
főláncán, a fenséges Csumolari alján, átvonultunk,
dühöngő szélvész rohant meg bennünket és meghiúsította azt a reményünket, hogy elérjük Parit,
mielőtt még reánk szakadna az éj. Kínos küzdelem
árán végre elértük a falut, amelynek határában táborba szállottunk. Éjjel a sátrakban 15° hideg volt,
úgy hogy alvásról szó nem lehetett. Szenvedéseink
azonban csak akkor érték el legmagasabb fokukat,
amikor az éjszaka folyamán nagy mennyiségben esett
hó terhe alatt majdnem valamennyi sátor leszakadt,
maga alá temetve bennlakóit. A legtöbb katona azonban nem bújt ki a kényelmetlen takaró alól, bár a
megfulladás veszélye fenyegette, hogy csak a kegyetlenül fagyos szélvihar elleni védelmétől meg ne foszsza magát. Bizony, úgylátszik, a Himalája jeges
óriásai még az utolsó pillanatban, amikor már azt
véltük, hogy szerencsésen kibújtunk fagyos karjainak dermesztő öleléséből, tönkre akarnak tenni, büntetésül ama vakmerő vállalkozásunkért, amellyel utat
nyitottunk jeges birodalmuk örök magányába.
Másnap különös képet nyújtott a tábor. Alig volt
ép sátor; a legtöbb, mintha eltűnt volna, úgy volt
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betakarva hóval. Embereink lassan kibontakoztak a
fullasztó takaróból és prüszkölve, dideregve tipegtek
fel-alá, hogy a hideg bénította tagjaikat ismét használhatóvá tegyék. A jakok nyugodtan feküdtek hótakarójuk alatt, melyből csak a szarvuk és orruk
hegye látszott ki.
Helyzetünk nem volt valami nagyon kellemes.
Alig két napra való élelemmel, tétlenül kellett vesztegelnünk, mivel a magas hóban teljes lehetetlen
volt a menetelés. Szerencsénkre másnap olvadni kezdett a hó. Óriási tömegének fogytával azonnal nekivágtunk az útnak és igyekeztünk elérni a fenyvesek
határát, ahol legalább melegítő parázsra volt kilátásunk. Ez a hóban botorkáló cmber-állattömeg élénken emlékeztetett Napóleon visszavonulására Moszkvából, avval a különbséggel, hogy mi mint győzők
és nem oly reménytelenül folytattuk utunkat, amint
a nagy korzikai gárdája.
Szenvedéseink azonban még most sem szűntek
meg teljesen. Fenyegetett a hóvakság. Embereink
közül igen sokan vagy könnyelműen eldobták vagy
elvesztették volt zöld pápaszemeiket, pedig a hadjárat elején mintegy 2000 darabot osztottunk szét
közöttük. Miután teljességgel lehetetlen volt hosszabb
-ideig színes szemüveg nélkül a nap sugaraiban villogó, vakítóan fehér hólepelen végig menni, fekete
kendővel igyekeztek segíteni azok, kiknek nem volt
pápaszemük. Tántorogva, fáradtan, félvakon szálltunk le a Do-tag-ba vezető szorosba és még jókor
elértük Gan-tang-ot s vele a fenyvesek régióját.
Milyen örömet okoz e fáknak megpillantása ! Most
értem csak, miért nevezik a tibetiek e helyet tóröm
mezejének.)) Pihenésre volt szükségünk; letelepedtünk tehát és a vígan pattogó óriási tüzek élesztő me-
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lege mellett csakhamar elfelejtettük a hágó fagyos
hóviharját.
Másnap reggel körülbelül 200 emberünk mint a
vak úgy botorkált ide-oda; s a zöld pápaszem liijján
hóvakságukban oly tehetetlenek voltak, hogy társaik
támogatására szorultak.
Hogy mennyire védi a szemet a zöld üveg, az
abból is látszik, hogy egyik közkatonánk, akinek
pápaszeméből egy üveg hiányzott, csak félszemére
vakult meg. Csúnyán büntetnek ám e hegyvadonok
jégóriásai: szemünk vak, arcunk bőre pedig egészen
hólyagos lett, a naptűzés égető hatása alatt. Míg
első utunk alkalmával rendesen azt kérdeztük egymástól «hogy van a fejed ?» mert a magas régiókban, a menetelés kevés kivétellel mindnyájunknak
fejfájást okozott, addig most az volt a rendes kérdés : &hogy van az arcod ?»
Másnap Csumbiba érkeztünk. Télből nyárba. Csumbiban javában folyt az aratás. A kévéket magas póznákra függesztették úgy, mint Norvégiában, hogy
megóvják a nedvességtől.
A Natu-hágón át lejutottunk a Szikkim-Himalája
szurdokainak sűrű erdőségeibe, ahol vége szakad a
lámák hatalmának s ahol az imagépek szüntelen működését beszüntette a brahmánok és keresztények
hatalma.
A Sziligori felé vezető útról még egyszer visszapillantottunk a mögöttünk magasra tornyosuló hegyóriások komor fagyos birodalmára, ahol közel tizenhat hónapot töltöttünk s amelyből visszatérve most
amidőn újra Indiának forrón letűző napjának hevében, porfelleg közepette, verejtékes homlokkal rójuk
az utat, elég alkalmunk nyílik afelett elmélkedni,
hogy tulajdonképen mit is értünk el evvel a maga
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nemében párját ritkító ekszpedicióval, amelyet annyi
költséggel és annyi áldozat árán a ccvilág tetejére*
vezettünk.
Az «élő Buddha földi paradicsoma* immár megnyílt ; a mesék világa szerte foszlott, mint a ködfátyol
a felkelő nap sugaraiban. Ami a távolból mesésnek
misztikusnak látszott, különös varázsmezbe burkolva,
mint valami fata morgana úgy tűnt el egy csapással,
mihelyt közvetlen közelébe férkőzhettünk, mihelyt az
elfogulatlan kritika szemüvegén át vizsgáltuk.
Kelet-Ázsia Mekkája megnyitotta az idegenek elől
századok óta zárt kapuit. Szabadon járhat most szent
útjain kereskedő és kalandra vágyó utazó egyaránt,
akár Buddha híve, akár nem ; bántódás nélkül léphet be templomai és palotái félhomályába, a letűnt
századok romantikus világába. Száz meg száz kilométernyi távolságon most már kitűnő utak vezetnek
a szent városba és jó térképek adnak útbaigazítást az
ország egyes részeinek geográfiai és topográfiai viszonyaira nézve.
Az ilyenformán egyengetett utakon a civilizáció
bevonul a remeték és szerzetesek babonával telt világába és fényes sugarában a tudatlanság köde szétfoszlik, ami az országnak ép oly nagy előnyére válik
majdan, mint Angol-Indiának ez az örökké nevezetes
ekszpediciónk, amely a kellő pillanatban kellő mértékben emelte tekintélyünket kelet és nyugat előtt.*
Midőn búcsút veszünk Tibettől ne mondjunk róla
és népéről elhamarkodott Ítéletet. Az ördögkultusz s
* Mindez nem következett be. A Ihasszai békeszerződés revíziója
következtében, amely orosz, khinai és angol üzenetváltásból keletkezett,
Lhassza egész területe az idegenek előtt elzárva maradt és korunk legmerészebb utazójának HÉDIN SvEN-nek sem sikerült Lhasszába bejutni.
Szerk.
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a sok babona bizonyos tekintetben menthető. Elgondolkodva a tapasztalatokon, önkénytelenül felkínálkozik az a kérdés, hogy mi is lehet az oka annak,
hogy oly keveset találunk a tibetiek vallásában, ami
az európaiak szemében jónak és elfogadhatónak látszik. Tényleg oly végtelenül hibás-e ez a vallás és
rendszere? Tényleg olyan néppel van dolgunk, amelynek mostani kultúrája csak egy régebben jóval magasabbnak dekadenciáját mutatja ?
Nem sikerül-e majd nekünk, kik emelt fővel büszkén beléptünk a tibetiek ősrégi szentélyeibe, új életre
kelteni ezt a tehetetlen, fagydermesztette népet ott
fent a ccvilág tetején)) ?
E világon élet és halál, fejlődés és visszaesés
egymás nyomában jár. Szemünk nem mindig hatol
a dolgok lényegébe. Avagy nem a legszomorubb
dekadencia minden jelével ékeskedett, a XII. század
katholikus világa, amely utóbb megajándékozott bennünket ÜANTE-val, a renaissanceszal?! Ha egy tudós
tibeti végig nézné valamelyik felvidéki skót községistentiszteletét, csak oly joggal botránkozhatnék meg
és Ítélkeznék felette, mint mi az ő ördög imádásukon, de vájjon volna-e joga azért azt állítani, hogy
Skótország a tudatlanság és műveletlenség posványába sülyedt?
Ha tényleg igaz amaz evangéliumi mondás, hogy
a vallást gyümölcsei után kell megítélni, bizony nehéz eldönteni, kik állnak meg jobban a helyüket:
India keresztény urai vagy Tibet ördögimádó hegylakói.
Az a buddhista áramlat, amely mint divatos újság, ujabban foglalkoztatja a művelt nyugat felsőbb
osztályait, talán gyönge
8J w l I ö előjele annak a várva várt
felvilágosodásnak, amely a keresztényekkel végre
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megérteti majd nagy Mesterünk igéjét, aki tanainak
lényegét tekintve közelebb áll Buddhához, mint Pál
apostolhoz, Ágostonhoz, Lutherhez vagy bármelyik
magyarázójához.
Azt hiszem azon az egyetemen, amely angol vezetés alatt nemsokára létesül (?) Lhasszában, különösen
egy tárgy, mint legfontosabb, foglalkoztatja majdan
a tudományos kutatás embereit: az ország művelődéstörténeti fejlődése és az ország vallása.

WadclcJI : A rejtelmes Lhassza
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I

GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ IDEGEN SZAVAK
MAGYARÁZATA.
Ambáii, mandsú szó. Valamennyi ambán mandsu származású s
a következő hivatalos címet viseli: császári társrezidens Tibetben és
katonai lőkormányzó. Csak három évig maradnak hivatalban és «inkább
büntetésül mint kitüntetésként tekintik Lhasszába küldetésüket.!)
Buddha. Értelme «a fenkölU; tulajdonképen nem név a szó rendes értelmében, hanem inkább egy bizonyos vallásos lelkiállapotnak
jelzésére szolgál.
A buddhizmus alapítójának neve tulajdonképen Gautama Szidharta; mint a Szakíja nemzetiség szülöttje : Szakijamúni = Szakija, a
remete. 0 maga Tathagata-nak nevezi magát azaz: egy, aki épen úgy
járt, t. i. mint a többi, ami körülbelül hasonló ahhoz, ha Kristus
«emberflának» mondja magát. A Buddha nevet Gautama Szidharta csak
vallásos kifejlődésének legtökéletesebb stádiumában vette fel.
Gurkák, Nepálnak több fajból keveredett, 1767 óta uralkodó néptörzse. Kicsiny, zömök, bátor emberek; mintegy tizenötezren, mint
rendes zsoldosok angol katonai szolgálatban állanak. Valamennyien
Buddha hívei.
Patánok, általában az afgánok nemzeti neve. Szűkebb értelemben véve értjük alatta az Angolindia északkeleti provinciájában élő
mohamedán vallású, teljesen hinduizált afgánokat.
Szikk (= tanuló); a Kr. u. XV. században keletkezett vallásos
szövetkezet tagjainak neve. Fejük Nanak, a mohammedanizmus és
brahmanizmus egyesítésén fáradozott. A moliammedán Mogulok üldöztetései alatt harcosok szövetségévé alakult át felekezetük és az izlam
kipusztítását tűzte ki céljául. A XIX. században, mint a Pandsab urai
sokáig háboruskodtak az Angol Keletindiai Társasággal, amelynek hadserege végre is legyőzte őket. A nagy hindulázadás alkalmával hívek
maradtak angol uraikhoz. Ma a gurkákkal és afgánokkal együtt az angolindiai bennszülött hadsereg derékhadát képezik.
Radsa (= király), Előindia bennszülött fejedelmeinek címe, amelyet az angol fennhatóság alá kerülve is megtartottak.
Óm! ma-iii pad-íné hűiig! Ebben a brahmánoknál is ismeretes szent igében az óm szótag a Brahma, Siva és Visnu ((szentháromságához)) intézett fohász jellegével bír és, mint olyan minden imának bevezető része; ma-ni annyit tesz, mint ékesség, klenódium; pad-me,
pad-ma (= a Iotusz)-nak lokativusza = a lotuszban ; hung — bizony,
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úgy legyen ; ez utóbbi szótag tehát teljesen megfelel a mi (héber származású) ámen-ünknek (= igen, úgy legyen); amellyel imáinkat befejezzük.
A tibetlek időszámítása rokon a hindukéval, sok khinai vonatkozással. A tibeti év holdáv, amely 12 holdhónapból (dava) áll,
közöttük két szökőhónapj; sorszám szerint jelölik őket (dava-tangpo =
első hónap) úgyszintén a hónap 30 napját is. A hét minden napjának (— 24 óra) van egy-egy szimbóluma és mindeniknek megfelel egyegy bolygó, vagy maga a nap (p. o. : vasárnap = nima, szimbol. : a
nap; kedd = mig-mar, szimbol.: a vörös szem, megf. Marsz, stb.)
A polgári év hivatalos kezdete összeesik a februári újholddal
(lo-szar = újév), ez alól azonban vannak kivételek, Tibet különböző
részein ugyanis majd februárius, m a j d december hónapokban ünneplik
az újévet.
Az évek számlálása Tibetben ciklusok szerint történik. A nép a
mindennapi életben a 12 évből állót alkalmazza, amelynek egyes tagjait a tibeti állatkörből vett egy-egy névvel (tigris = tag, nyúl = josz,
sárkány = brug stb.) s ennek a végére fűzött ló (~ év) szótaggal látják el, úgy hogy pl. valamely ciklusnak harmadik éve brug-lo = sárkány év nevet visel.
Más ciklus szerint számolnak a tibeti lámák a kalendárium (almanach) összeállításánál, jóslataik kihirdetésénél és minden más hivatalos
iratban. E ciklus (60 évből áll) egyik neme lényegében a hindukéhoz,
másik neme — s ez általánosabban használatos — a khinaiakéhoz hasonló.
Éveinek elnevezése úgy történik, hogy az öt elem (fa, tűz, föld, vas,
víz) nevéhez — amelynek száma a hímnemet jelölő po és a nőnemet
kifejező mo szótagokkál való kapcsolás útján 10-re emelkedik — az
állatöv neveit fűzik. Ily módan keletkezik 60, tulaldonképen értelemnélküli, a praktikus életben azonban rejtelmes értelműnek vélt elnevezés, m. pl.: fa-egér év, fa-sárkány év, tűz-tigris év, tűz-nyúl év, stb.)
Az angol ekszpedició (1904) a XV. ciklus 38. éve, tehát a fa-sárkány éve volt. Ennek az ekszpediciónak bekövetkezését a tibeti asztrológusok meglepő pontossággal jóelőre megjósolták és almanachjukban
közzé tették. Almanachjuk telve van jelekkel és szimbólumokkal; tartalmazza az állatkörnek tizenkét, továbbá az ember életével szoros
kapcsolatban álló s arra rejtélyes hatással lévő öt elemnek elnevezését
és jelét.
A tibetiek ünnepei eredetileg mind az újhold vagy telihold napjaira estek, amely napokat bőjtöléssel szenteltek meg ; idők folyamán
az egyház a különböző istenségek tiszteletére még hozzá toldott a
meglévőkhöz néhány ünnepnapot, úgy hogy most körülbelül 24 nagy,
rendesen több napos ünnep van egy évben. Ilyen ünnepek például a
következők: Újév (I. hó 1. napján), több hetes ü n n e p ; Buddha inkarnációja (I. hó 15. napján); Buddha halála (IV. hó 15. napján); halottak
napja; Buddha születése (VI. hó 4.-én); Cong-kaba mennybemenetele
(IX. hó 22.-éni; az ó-év kiűzése (XII. hó 29.-ém, stb.
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A.
Achum, "Waddcll dr. szakácsa 34.
Adrenolin, hóvakság elleni szer 87.
Áldozati tárgyak 241.
Állatvilág Tibetben 80; Sao-szarvas
83; tragopan 84; jak 109; halak
113; nyan (Ovis ammon), antilope, gazella 114; ebek, macskák (Lhasszában) 259; Abor földnek állatai 266.
Almanach, kéziratos, az erdei-sárkány évéről 2; magyarázata 278.
Ambán, Khína politikai ügyvivője
Tibetben 10, 22 ; Ju-tai 102, 103;
Lhasszában merényletet torol
meg 180; látogatást tesz az angol
táborban 196.
Andok hegylánca 69.
Angol királyné képe Lhasszában 213.
Angolország szerepe Tibetben 26,
27, 28.
Argol-jakganéj, értéke mint fűtőanyag 57.
Asculi, Josephus de —, kapucinus
hittérítő 7.
Asztrológusok Tibetben, naptáruk
2, 278.
Atisa, indiai szerzetes, a tibeti budhizmus reformátora 193.
Avalokita, a könyörületesség istene
19.
B.

Bakcsam, tibeti kolostor 51.
Balaklava-sapka 78.
Barlangok, lakói 149 ; a ta-tang síkság vidékén 178.

Berthon-ladik 185.
Bethune angol százados, elesik 164.
Bijema, falu a Ihasszai úton 50.
Bodhi, fa, melyből a tibeti olvasó
gyöngyei készülnek 24.
Bogié W., angol utazó, járt Tibetben 8, 21, 53; a Kala-tó lefolyásáról 115, 116; Gyangcében 127;
tibeti temetésről 148.
Bonvalot P. G., francia utazó, járt
Középázsiában, Khínában, Hátsó
indiában, Tibetben 2.
Brahmaputra (Szanpo, Dihong) 69.
Brander, angol ezredes, Macdonald
helyettese 133; visszahívása a
Karo-la-ról 161.
Bretherton, angol őrnagy, halála 189.
Buddha, az élő l ; az eljövendő 218;
Szakijamuni 194; a lamaizmusban 220 ; hajléka 233 ; a gyógyító
226; a szó értelme 277.
Buddhizmus 193, 220;
reformálása 193.
Bután, független állam a keleti Himalájában.

C.
Camlang, tibeti helység a «vörös
bálvány» szorosában 120.
Candler, angol harctéri tudósító,
megsebesül 96.:
Cári, hegycsúcs, Dók hágóról Iáihaló 267.
Cecsen, gyancéi kolostor 149 ; elfoglalása 165.
Cen, tibeti szellem, tisztelete 184.
Cepa-nang, tibeti falu a Ihasszai
úton, angol táborhely 192.
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Churchil, Lord R. —, miniszter, angol-tibeti kereskedelemről 28.
Cinchona ; khinint adó növényfaj 38.
Cong-kaba, a sárgasüveges szekta
alapitója 243.
Craster, angol százados, elesik 168.
Csagla, tibeti falu a Szanpo mellett,
angol táborhely 191.
Csakszam, tibeti kolostor a Szanpo
partján; lánchídja 189.
Csalu, tibeti falu a Rham- és Kalató között 111, 112.
Csang, Tibet centrális része, angolok belépnek 187.
Csanglo, angol katonai állomás
Gyangcé mellett; őrségének csökkenése 157.
Csang-tang (senki-országa) 13; Angol Indiának védőbástyája 26.
Csao, khínai generális; meglátogatja
Macdonaldot 56.
Csaszta, tibeti kolostor; Waddell
meglátogatja, leirja 66.
Cseri, tibeti falu vágóhídja 196.
Csomo-ling, tibeti kolostor Lhaszszában 205.
Csorten, kőből épült ereklyetartó,
síremlék 49; fémből készült 131;
Csugija, tibeti falu 65.
Csumbi völgy, politikailag fontos
állomás 43; khínai parancsnokának reggelije 62.
Csumolári, hegycsúcs Pari mellett,
alján Csaszta-kolostor 66.
Csuszul, tibeti falu; várromja a
Kiji partján 192.
Curzon, G. N. lord, india alkirálya,
idegen hatalom befolyásáról India
határán 31.
D.

Dalai Láma, a szó magyarázata 19,
23, s>4.
Dardsiling 5.
[240.
Depadzung (tibeti kormány) tagjai
Depung, Lhassza legnagyobb kolostora 191; zárda-egyeteme 224.

Desgodins, hittérítő 38.
Desideri, jezsuita hittérítő 7.
Dihong, a Szanpo (Brahmaputra)
folyó neve abori nyelven 265.
Disznófejű islennő szentélye 180;
legendája 181.
Do-csen tibeti falu, közelében ásványforrások 109.
Dogpa vagy dongpa, tibeti nomád
pásztorok fekete színű sátrai a
Csumbi völgyben 89.
Dók-hágó, átkelés rajta 267.
Dolma, tibeti leánynév, gyakorisága
137.
[182.
Donang, félsziget a Jamdok tóban
Dongcé, tibeti kolostor 172.
Dorjieff, a Nagy Láma tanácsosa
25, 29, 62; származása 91; menekülése Lhasszából 214.
D'Orville, belga gróf, utazó 6.
Do-tak, kopár fensik 53.
Dsejluk, Ubeti falu 40.
Dselep, hágó 32, 43, 81.
Dsingal, kis tibeti ágyú 121.
Dsingisz khán, kublai khán apja 179.
Dsogi, hindu aszkéta, hajviseletük
151.
Dsomo-kangkar, hegycsúcs 48.
Dsungel 36.
Du-kang, lámák gyülekező terme a
gyangcéi nagy templomban 143.
Duk-ralung, rendház 175.
Dum-co, Ördög-tó, leírása 181.
Dutreuil de Rhins Jules, francia
utazó, megölték 1894; járt Tibetben 3.
E.

Edgár, sir John —, angol főhivatalnok Indiában 27.
Ekka, indiai kétkerekű kocsi, használata 92.
Ekszpedició, angol, Tibetben 26.
Életkerék, a gyangcéi nagy templombelinek magyarázata 143.
Élve temetkezők Gyangcé környékén 149.

Euszaka, tibeti falu 51.
Evereszt, hegycsúcs 41.
F.

Fácán, tragopan (bap), Tuna vidékén 84.
[188.
Falovak (dereglyék) a Szanpo folyón
Fa-Sárkány, évéről szóló almanach
l ; évére vonatkozó jóslat 232.
Fellegvár a gyangcéi angol táborban 159, 161; tűzveszélye 164.
Fenacetin, hegyi betegség elleni
gyógyszer 87.
Festészet, jellemző tulajdonságai
Tibetben 236; Potalában 237.
Föld teteje (Pamir) 1.
Fogadalom, tibeti katonáknál 164.
Források, Pari mellett (meleg) 76;
Guru mellett 99; sótartalmúak
Do-csen mellett 109; Kangmar
közelében (meleg) 120.
Freyre, francia hittériíő Tibetben 7.

G.
Gab-dsong «keselyük erődjei) 52.
Gabet, francia hittérítő Tibetben 10.
Galamb, havasi, a Csumbi-völgyben
Galinka, tibeti falu 52.
[80.
Ga-po-szun, hajnali óra, amelyben
a tibetiek támadásra szoktak
indulni 163.
Garstin hadnagy elesik 166.
Gaurizankar 41.
Glecserek Tibetben, 115,175,178, 267.
Gnatong, tibeti falu 40.
Gobar, tehénganéj 57.
Gobzi folyó, forrásai 147.
Gondala-pagóda Gyangcéban 147.
Go.n-kang (ördög szobája) Gyangcéban 146.
Graham, angol hadvezér 28; skót
hittérítő 38.
Grant hadnagy, balesete Pariban 74;
a gyangcéi csatában 171.
Green, angol vállalkozó 82.

Grueber, jezsuita páter 6 ; ítélete
Lobzangról 21.
Gurdon hadnagy, elesik 172.
Gurka lázadás 27 ; katonaság a vörös bálvány szorosában 121; a
gyangcéi ütközetben 168; támadás a Karó-hágónál 176.
[96.
Guru tibeti falu 90; határában ütközet
Gusi khán, Lhassza katonai parancsnoka 19, 21.
Gyabrag, tibeti kolostor 174.
Gyangcé, tibeti város és erőd 6, 57 ;
út oda 108; völgye 126; lakói
137; tibetiek támadása 158; templomai 189.

H.
Hadifoglyok kicserélése 256.
Hastings, Sir Warren — , Bengalia
kormányzója (1772), majd (1774 —
85) Keletindia főkormányzója.
Adminisztrátor Angol-Indiában 8,
Hauré, indiai város 9.
[27.
Hegyi betegség, jellemző tünetei 44;
okai és gyógykezelése 85.
Hédin Sven dr., svéd utazó Tibetben 3 ; kék szeme mint ismertetőjel 12.
Heliográl', jeladó műszer 77, 188.
Himalája, India védőbástyája 26, 66;
legmagasabb csúcsa 41.
Hőmérséklet (levegő) Csumhiban45;
Pariban 61 ; a Csumolári alján
67; Tunánál 73, 84; Csukjában
84; a Karohágón 176.
[270.
Hóvakság, oka, gyógykezelése 87,
Hóvihar a Csumolári alján 268.
Hodgson, angol követ Nepálban 41.
Horkang sápé (miniszter) 63.
Huc, francia hittérítő Tibetben (1884)
Moorcroft dr.-ról 9.
í.

Iggulden angol őrnagy, szerencsés
halászata 183; átkel a lovassággal a Szanpo folyón 188.
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Imazászlók 49, 50.
Inkarnáció 9.
Isteni tisztelet Tibetben, a gyangcéi
nagy templomban 146.

J.
Jakganéj (argói) tüzelő anyag 57.
Jamdok-tó, az angol sereg megpillantja 179, 267 ; tájképi szépségei
181; anév jelentése 182 ; halbősége
183; reá vonatkozó monda 185.
Jarszing völgy, angol táborhely 143.
Jaru (felső)-Szanpo 187.
Jatung, tibeti falu a Csumbivölgyben 28, 45, 65.
Juh, teherhordó állat Tibetben 213.
Jun-den-norbu tibeti láma 66.
Ju-tai, amban Lhasszában 102; fogadja az angol küldöttséget 201.
Jutok sápé, tibeti elsőminiszter látogatása 179.

K.
Kahgyur, tibeti szent könyvek 145.
Kala-tó 111; leírása 112.
Káli tibeti ördög-istenasszony, képe; neki hozott áldozat (szerkijem) szent egerei 220.
Kalkutta 32.
Kambadsong, tibeti helység és erőd
30, 43.
Kamba, hágó a Ihasszai úton 185.
Kangmar (vörös láb), tibeti falu a
Kala-tónál 119; kolostor 167.
Kangszi, khínai császár 10; serege
Lhassában 22.
Kanibálok (lalo vagy csingmi) faji
hovatartozása 266.
Kara, tibeti remete 66.
Kargyu, tibeti kolostor 44, 49.
Karmasar, kisebb jóshely Lhassza
mellett 230, 231 ; jóslata 232.
Karo-la, hágó a Ihasszai úton 157 ;
átkelés, alján lévő morénak, táborozás 176 ; sziklatömegei 263.

Katang (fátyolszalag) 52; leírása,
használata 125, 126.
Katecsu, indiai akácfaj 35.
Katniandu, helység a Himalájában41.
Kaulia, hegylánc a Himalájában 42.
Kavagucsi japán pap, utazik Tibetben 6, 12, 30.
Kereskedelmi küldöttségek, Churchillé 28; Warren Hastingsé 8,
í>, 2 7 ; Jounghusbandé 30; szerződései 29.
[177.
Kham, tibeti tartomány, harcosai
Khair, ákáefaj a Himalájában 35.
Khali Dsora (sötét folyó) 38.
Khína, szerepe Tibetben 3, 10, 11,
18; (Mandsu-dinasztia) 19, 22, 23;
kétszínű magatartása 167.
Khur, rablótanyák 178.
Kien-Lung, khínai császár, hadjárata a Gurkák ellen I I .
Kiji, a Szanpo baloldali mellékfolyója 63; völgye 192.
Kincsendsunga, glecserei 41.
Kirong, hágó a H i m a l á j á b a n 27.
Kiszi, a Nagy Láma helyettese 22.
Kjang, tibeti vad szamár 171.
Kjangbu völgy 51.
Kju-bu, tibeti helytartó 46.
Kolostorok; pusztulásuk a gurkahadjáratban 11; Gyangcéban 140;
apáca — 148; Ralung mellett
173; Ce-csenl49; elfoglalása 168;
Na-nying elpusztítása 167; Dongcé 172; Gyabrag tarkára festett
házai 174; Ralung, a duk-pák főszállása 175; Csakszam a Szanpo
partján 189; Kundeling, Lhaszszában 199; Csomoling, Tongyeling, Lhasszában 205; Szamije
230; Muru, a Nagy Láma helyettesének székhelye 244.
Kongbu, folyó Tibetben 6.
Kongbu, tibeti kerület, termékenysége 266.
Krisna (A—K) pöndita 4.
Kublai khán 17.
Kuen-lun, hegység 13, 24.

Kukri, kés a lepcsáknál 37.
Kundeling, kolostor Lhasszában 199.
Küntup, pöndita 5.

L.
Ladák, Kuen-lun és Himalája között
fekvő kasnűri provincia 9, 10.
Lamaizmus, Tibet államvallása lesz
17; halvány imádása 222. ,
Lámák, naptára 2; hatalma és politikája 3; mint királyok és főpapok 16;
Lánchíd, vasszerkezetének romjai a
Szanpo folyópartján 188; szerkezete 189.
Lapcsi, tibeti kolostor a Rham tó
partján 109.
Lazarista hittérítők Tibetben 10.
Lhadsa-go, jégár 178.
Lhassza l, 3; papi fejedelme 13; a
kereskedelmi küldöttségek célja
4, 5, 8, 10; elzártsága 13; első
megpillantása 198; környéke 199—
250; körútja 199, 205; házainak
tipusa 201, 205; házainak belseje
210,211; építkezési módok 210,
212, 257; utcái 201, 203; tisztátalansága212; székesegyháza 204,
205; leírása 215; főoltára 218;
szentélyek szentélye 219; nagytere 204; helyszín rajza 206 ; népe
és zarándokai 207, 208; lakóinak
statisztikája 208, 209; Marco Póló
a Ihasszaiakról 208; tibetiek két
típusa Lhasszában 209; lakóinak
fejdísze, ruházata 209; élete 211;
rendőrsége 212; papistenének palotája 233; annak épilője (Szrongcsan) 234; lakóinak szórakozásai, játékai 258; fegyvergyára 260;
vendéglői 260.
Leding depön 62.
Lepcsák, Szikkim őslakói 37.
Lingmo, tibeti falu, síkságának ke, letkezése 53.
Lingtu, tibeti falu 40.

LJ khínai tábornok 65.
Littledale és neje, angol utazók Tibetben 3.
[143.
Lobogók (fekete posztódarabok) 142,
Lobzang, tibeti apát 18.
Löncs (khínai ételekkel) Parr kapitánynál 47.
Lo-pön Rimpócse (lotusz szülöttje)
66.
[169.
Lopu-cang, a Nagy Láma főtitkárja
Lovak síksága (ta-tang) 178.

M.
Macaulay, Col mán —, angol államférfiú Indiában 28.
Macdonald, Sir Rónáid —, angol
tábornok, az ekszpedició élére áll
31, 32; hadműveleteinek célja 51;
Pari sztratégiai fontosságáról 55;
győzelme Parinál 56; utat jelöl
Tuna felé 61; ultimátumot küld
Pariba 65; visszatér a Csumbivölgyből 71; Gyangcé felé vonul
90; Guru előtt tárgyal a tibetiekkel 93; megtámadja az ellenséget Gurunál 95; a «vörös bálványo szorosában 121; találkozik
Ma generálissal Gyangeé előtt
128; bevonul Gyangcéba 129;
;
Csumbiból -hadi készletet hoz
133 ; megrohanja Na-nying kolostort 167; megtámadja Gyangeé
. dsongját 168; a Karó-hágón 176;
szerepe a szerződés megkötésében 254; búcsúja a Ti Rimpöcsetől 262.
Mádon & Comp., angol kereskedő
cég Tibetben 82. .
Ma, khínai generális, találkozik
Younghusbanddal Do-csennél 110;
találkozik Macdonalddal Gyangeé
előtt 128.
Mandong (kőemlék), szent igékkel
díszítve 49, 194.
Mandsu - dinasztia első
császárja
Szun-csi 19.
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Manning Tamás, útja Tibetben 7,
55; Gyangcében 127.
Marco Póló kublai khánról 17; a
tibetiekről 51; a tibeti fajról 208;
a tibetiek ékszereiről 210.
IMing revolució 18.
Mo folyó 47.
Montgomery, angol ezredes, aki
1863-ban Dehra-Dun-ban, az indiai eTrigonometrical Survey»
székhelyén előkészítő iskolát létesített benszülött utazók, ú. n.
pönditák kiképzésére 5.
Moorcroft dr. felfedező útjai Tibetben 9; halála 10.
Moszkitó, szúnyog félék, a lázt
okozó baktériumok terjesztői
Szikkimben 35.
Murray, angol őrnagy, kirohanása
a gyangcéi táborból 160.
Muru, gazdag tibeti kolostor Lhaszszától északra 244.
Muszuri, helység Angolindiában 33.

N.
Nagarcé, tibeti helység 177 ; erődjét
megpillantják az angolok 178.
Nag-csuka, déltibeti helység 215.
Nagy (Dalai) Láma, jellemzése 8;
halálának oka 23; az utolsónak
címe, jellemzése 24; menekülése
214, 243; Ihasszai palotája 237—
39; választása, anyja, apja 239;
neveltetése, kormányrendszere,
címe 240, helyettese, annak címe
és rangja, jellemzése 243; helyettesének meglátogatása i45.
Naini, völgy 23.
Nain-Szing, pöndita-térképező 4; a
Nagy Lámáról 25.
Na-nying, tibeti kolostor a Ihasszai
úton 125; megostromlása 167.
Nári, tartomány 10.
Natu, hágó 81, í!70.
[230.
Necsung, főjóslóhely Lhassza mellett
Nedham, angol utazó, járt a Szanpo

völgyének még ismeretlen alsó
szakaszában 266.
Nepál 33.
Nijang-csu, vagy Gyangcé folyó 115,
117, 149.
Nöjin-kang-szang, hótakarta hegycsúcs 175; a Karó hágó fölött látható 267.
Növényvilág Tibetben 149, 176, 198,
237, 267.
Num, tibeti falu a Ihasszai úton 193.
Nyan (Ovis ammon) 114.
Nyan-csan-tang, hófödte csúcs a Dók
hágótól északra 267.
Nyang-töki-pu (élvetemetkezők), lakásainak leírása 151, 152.
Nyirfa 82.

O.
O'Connor, W. F, angol tüzér-százados 30; tárgyal Ihasszai küldöttekkel 64; visszamarad Gyangcében 267.
Odorik de Pordenone, páter, első
hittérítő Lhasszában 6.
Óm! ma-ni pad-me hung, hatása
mint ima 20.
Orleansi herceg, Henry 3, 27.
Ördög-tó (dum-co) leírása 181.
Orosz cár képe Lhasszában 213.
Oroszország szerepe Tibetben 25;
belolyása Tibetben 2 7 ; tisztjei
Tibetben 29.
Ottley W. J., angol őrnagy, a lovasított gyalogság parancsnoka 74.

P.
Pagóda, Gyangcében 147.
Pala, nyaraló Gyangcé mellett, elfoglalása 165, 170.
Pál-kor, tibeti zárda Gyancében 140.
Palte, erőd a Jamdok-tó partján 184.
Pancsen Rimpócse (Tasi Láma) 21.
Pari, tibeti erőd, alapítása 11; fekvése 51; képe 55; leírása 56, 94 ;

fensík 53; a szó magyarázata
57 ; környékén hévizek 76.
Parr százados 47, 74 ; gyangcéi szállásának feldulása, ő elkerüli meggyilkoltatását 162.
Pathán (afgán származású angol
alattvalók), kitiltása Tibetből 4 ;
katonák a gyangcéi ütközetben
168.
Pe, a fehér, démonok királya 230.
Pecsétgyűrű, a királyi hatalom jele
Tibetben 18.
Penna, Horace della — kapucinus
hittérítő Tibetben 7.
Pénzverő Lhasszában 213.
Peterson angol őrnagy a gyangcéi
ütközetben 166.
Polyandria Gyangcében 148.
[4.
Pöndita, benszülött térképező utazó
Potala (domb, melyen a Nagy Láma
Ihasszai palotája épült) 21, 22, 233;
a név magyarázata 234; palota külseje 234 ; trónterme, mauzóleuma
235 ; a trónterem kincsei 236 ; kilátás a palota tetejéről 238 ; folyosói 239; udvara és melléképületei,
tárnokmestere 241; pénzverő-,
harangöntő műhelyei 242.
Przsevalszky, Nikoláj Michailovics,—
orosz eredes, utazó Középázsiábari, Khinában ; Tibelben 5.

K.
Rabdan, vallásos tibeti király, a
gyangcéi megerősített kolostor
építője 140.
[193.
Ralpacsan, tibeti király ; síremléke
Ralung, folyó Tibetben; völgye a
Karó-hágón túl 174 ; falu 175.
Rangit, folyó Tibetben 38.
Rangli, folyó Tibetben 38.
Rangpo v. Rampu, katonai állomás
a Himalája alján 39.
[68.
Rangun-olaj, reáfagy a fegyverekre
Rawling angol százados, bejárja a
Manzarovar tavakat és a Szetleds forrás vidékét 264.

Reinkarnicio 19.
Rendőrök (kor-csak) Lhasszában 212.
Rham, tó Tibetben, Guru és Gyangcé
közölt 73 ; az angolok útja a nyugati partján 108 ;-leírása 111—113.
Rhododendron, növény 40, 53, 82.
Riang, folyó Tibetben 38.
Rincsengang, tibeti hegység 47.
Ringal-fú 82.
Rockhill, W. W. — angol utazó, járt
Közép-Ázsiában és Tibetben 3;
adatai a tibeti hadseregre vonatkozólag 102.
Rong, völgy a sigacéi úton 183.
Rúpia, indiai pénz (2'5 korona) 213.
Ryder, angol százados, térképész
109; mérései a Jamdok tavon
182.
S.
Salu, tibeti falu, a Kala-tótól északra
117.
Sanders, Trelawny, angol geológus
a Himalájáról 70.
Sao, tibeti szarvasfaj 82.
Sárgasüvegesek, tibeti szerzetesrend ; alapítója 18.
Sárkány-paripa 50.
Sata sápé, tibeti kormány első minisztere 29, 63.
Schlagintweit testvérek (Róbert,
Adolf és Hermann von—); német
természetbúvárok, beutazták Indiát és Ázsia magas földjét; a
Himalája csúcsairól 41.
Sheppard, angol százados, a gyangcéi
ütközetben 166 ; csigás vonószerkezele a Szanpo folyón 189.
Síkságok keletkezése Tibetben 113,
114, 116.
Sik-szo-pa, Jun-den-Norbu láma
címe 66.
Skorbut, okai, védekezés ellene 88.
Sör, használata Lhasszában 204.
Steen, J. M. S. —, angol orvos,
Gyangcében marad 267.
Szakija, tibeti kolostor, mint főpapi
székhely 16, 18, 19.

'
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Szál fa (shorea robusta) 35.
Szamada, tibeli falu, a Kala-tótól
északra 117; angolok elfoglalják
118.
Szam-ding, tibeti kolostor 180, 182.
Szamije, tibeti kolostor 230.
Szanpo, tibeti folyó 186; vizének
hőmérséklete, völgyének klímája
187; angolok átkelnek rajta 263;
a Brahmaputra felső folyása 264 ;
völgye 265.
Szangya Gyacso, a Tasi Láma fia 21.
Szarát Csandra, Bábu—; hindu
utazó 5; az Ördög-tónál 181.
Széchenyi Béla gróf 3.
Szeng-csen (tibeti miniszter) 5.
Szent jelvények, a- gyangcéi nagy
templomban 144.
Szetleds, az Indus balparti mellékfolyója, a Pandsab öt folyójának
egyike 11.
Szera, tibeti kolostor 6, 193 ; zárda
egyeteme 222 ; prokurálora, liktora, fakultásai 223.
Szerződés, angol-tibeti kereskedelmi-, békekötés 254 ; tartalma 256.
Szikk katonák, Gurunál 9fi.
Szikkim, 1889 óta angol protektorátus alatt álló állam 27, 28, 33 ;
szarvas 83 ; radsája 133.
Sziligori, indiai helység, az angolok
tibeti expedíciójának kiindulási
pontja 32, 34.
Szivalik-rétégek, geológiai képződmények 69.
Szívok, a Tiszta folyó szurdoka 35.
Szonalu, nai'ancsfaj 37.
Szrongcsan Gampo, a tibetiek első
királya 15; könyve 20; a Polalapalota alapítója 234.
Szt. Mila, a barlanglakó szerzetesek
védőszentje 152.
Szt. Padma, a tibeli l á m á k szentje
137 ; bűvész 230.

T.
Ta-cien-lu, város Khina keleti részében ; tea kivitele 213.
Tang, hágó 65.
Tangka, nepáli pénznem 213.
Tang-tong, tibeti király, a lánchíd
építője 189. ,
Tanklung l tigris völgye), tibeti falu
175. "
[141.
Tapa (tanuló), tibeti szerzetesek címe
Tasi Láma, Tasilumpo pápája 21.
Ta-tang (lovak síkja), közelében számos barlang 178.
Tea, préselve, szerepe mint készpénz 213.
Tejszínű sík, angolok táborozása 178.
Teling, tibeti katonatiszt, a gyangcéi
dsong parancsnoka 63.
Temetés Gyangcében 148.
Temető, Gyangcében 148; Jamdoktóban 148 ; angoloké Gyangcében
267.
Tengri-nor, tó déli Tibetben, 125
km-nyire Lhasszától 214.
Tengye-ling, kolostor Lhasszában
205.
Tengyur, a tibeti széni könyvek
kommentárja 145.
Terai, egészségtelen mocsaras dsungel-terület az indiai Himalája alján 35.
Ti, folyó Tibetben 193.
Tibet, utazási nehézségek, földjének
felfedező-utazói 3; határőrei 12 ;
népének mondái, hagyományai,
története 16, 21 ; a szó magyarázata 37 ; hivatalnokai, méltóságai
(táblázat), azok viselete, ruházata
109, 195 ; lakóinak két típusa 209;
ékszerei, a türkiz és a vöröskorái
210; teája mint vásári cikk 212;
lakóinak köszönésmódjai 259;
műveltségének méltatása 271, 272.
Tigris 36, 37.
Tilung, tibeti falu 194.
Ti Bimpócse, tibeti bibornok, a Nagy

287
Láma szökése után annak helyettese Lhasszában 243 ; meglátogatása 244 ; személyének jellemzése
246 ; beszélgetése Waddel dr.-ral
247—250 ; proklamációja 252 ;
búcsúzik Macdonald tábornoktól
263.
Tiszta, tibeti folyó, völgye 32, 35;
hídja 38.
Tomalung, tibeti falu a Kamba-hágó
alatt 185.
Toino (a búza földje), tibeti falu 49.
Tongsza Penlop, butáni uralkodó
miniszter, v. a a b u t á n i Tongsza
kerület minisztere)), hivatalos címen «Bután mindenható protektoras (duk-szpi-kjab), találkozik
Younghusbanddal 169.
Tour, Franciscus de—, 7.
Tőzegláp 53.
Tszibikoff, burját származású, iskolázott orosz lérképező-utazó 6.
Tüdőgyulladás, az angol hadseregben, okai, gyógykezelése 85.
Tulloch, az angol postaügyek vezetője Tibetben 81.
Tuna, tibeti falu 61 ; angolok úton
oda 65 ; környékének á l l a t v i l á g a
71 ; falunak leírása 73.
Tungjik-csembo, a Nagy Láma főtitkára 169.
Turner, angol százados, utazott Tibetben 9, 21, 120 ; útja a Rham-tó
mellékén 108; Gyangcében 127.

U.
Ügyen Gyacso, bennszülött térképező 5.
Újév, tibeti, vele járó szokások,
ideje 89; magyarázata 278: mulatságai 241.
Ütközetek, Pari előtt 74 ; Guru mellett 95; a «Vörös halványa szurdokában 121; Gyangcé mellett 168.

V.
Vadszamarak (kjang) 7 1 ; mezeje
Lhassza előtt, az angol sereg táborhelye 198.
Vallási gyakorlatok Lhasszában 216.
Van de Putte, hollandus utazó, járt
Indiában, Khinában, Tibetben 7.
Veresbegy 80.
Vilmos (II.) német császár képe
Lhasszában 213.
Vörösbálvány szorosa 120; csata
ugynnott 121—124.
Vörössüvegesek, szerzetesrend és
vallási szekta Tibetben 16.
Y.
Younghusband, angol őrnagy, majd
ezredes ; Kasgár rezidense 30 ; a
Csumbi völgyben 45—47 ; beszélgetése Jun-den-Norbu lámával
66 ; tárgyal a Ihasszai követtel 93;
részt vesz a Guru melletti csatában 95; túszul
fogvatartja
Gyangcé helytartóját 158; tárgyal
a g-yangcéi dsongpönnel 167 ;
tárgyal a Ta Lámával 170; meglátogatja a khinai ambánt Lhaszszában 201; szerződést és békét köt
255.
W.
Wallace-Dunlop, angol őrnagy, vadászaton 83; elesik a Guru melletti csatában 96.
Walton dr., angol orvos, gógyszertára Lhasszában 228.
White, J. C.—, Szikkim rezidense 30.
'Wilton, E. C.—, az angolok első
tibeti expedíciójának tolmácsa 30.
Wood, angol százados ; a Himalája
csúcsairól 42.
Zára, szoros, a Ihasszai úton 177.
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