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ELÓSZÓ

Az ANGOL KIADÁsHoz.

Én 1832-ben születtem, Magyarországon, Du

na-Szerdahely mezövárosában, mely а, Вина leg

nagyobb szìgeteinek egyikén fekszìk. Különös haj

lamot érezvén nyelvek tanulmányozására, máx'

kora iíjuságomban Európa és Ázsìa. több nyelvé

vel foglalkoztam. A keleti és nyugati irodalom

tárházai képezték buzgó tanulmányaim elsö tár

gyait. Késô'bben а nyelvek egymás közötti viszo

nyai4 keltettek bennem érdeket; és igy teljesség

gel nem meglepö, hogy а пювсе te ipsurm-féle

ismeretes közmondást magamra alkalmazván, ñgyel

тетей mindenekfölött saját anyanyelvem rokon

ságaira és eredetére forditottam.

Ismeretes dolog, hogyamagyar nyelv az ugy

nevezett altáji nyelvcsaládhoz tartozik; de а ñnn

vagy гам: ághoz-e, ez az а kérdés, mely még

akkor eldöntésre várt. Ennek kinyomozása, mely

minket magyarokat mind tudományos, mind nem

Ñ
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zetiségi szempoutból annyira érdekelt *, volt fò'

és eldöntò' Oka keleti utazásomnak. Az éló' nyelvek

gyakorlati tanulmányozása által ohajtottam meg

gyò'zó'dni а magyar és török-tatár nyelvek Íiözötti

rokonság tényleges fokáról, rner az elmélet дубн—

ge világánál о1у meglepönek tünt fel elöttem. Leg

elò'ször is Konstantinápòlyba mentem. Több évi

lakás török házaknál, és а török ìskolák és könyv

гага]: gyakori látogatása csakhamar törökké, söt

efendìvé alakitottak át. Nyelvészeti fürkészéseim

tovább késztettek kelet felé; s mìdön csakugyan

eltökélt szándékom lett Közép-Ázsiába utaznì, ta

nácsosnak hittem megtartani az efendi szerepét, és

а keletet keleti ember képébeu látogatni meg.

Е megjegyzések meg fogják magym'ázni, mi

célja volt vándorlásaimnak а Boszporustól Szamar

kandig. Földtani és csillagászati vizsgálatok kivül

estek körömön, абс ilyesmì lehetetlenné is vált, mint

hogy dervis-jellemet vettem föl. Figyelmem legin

мы) а Közép-Ázsiáb'an мы népfajokm volt irá

nyozva, s ezek штамм és politikai viszonyainak,

jellemének, erkölcseinek és szokásainak igyekez

tem vázlatát adni a következö lapokon, noha шиш

' * Hibás ennélfogva az a vélemény, hogy mi magyurok Ázsiában

hátramaradt rokonainkat keressük. Ilyes сё], lnelynek elérhatése mind

etnográfìni. mind nyelvészeti okokuál fogva teljesen lehetetlen, ан, ki

utáua. törekednék, vastag tudatlanság vádjának tennó ki. Mi nyçlvünk

rokonait akarjuk ismerni, s ezért kell ezeket Fólkerosnünk és tanul

múnyoznunk.
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a. siker nem felelt meg tökéletesen a. szándéknak.

Arra törekedtem ugyan, а mennyiben а körühné

nyek és régibb foglalkozásaim természete megen

gedték, hogy semmi földleirási és statisztikai tárgy

ne kerülje e1 ñgyelmemet; miudammellett azonban

nyelvészeti fürkészésem eredményeit kell utazásom

fögyümölcsének tekintenem. Ezeket ohajtom én,

érettebb elökészület után, atudományos világ elébe

terjeszteni.* E nyelvnyomozásokat, nem pedig az

e lapokon föijegyzett tényeket fogom mindig valódi

jutalmául tekinteni oly utazásnak,mely alatt hóna

pokig vándoroltam ide s tova, свара rongyokkal

testemen, az életre szükséges táplálék nélkůl s oly

veszélyek közt, melyek engemet folyvást kegyet

len, söt kínos halállal fenyegettek. Szememre

lehetne tal-fm vetni, hogynagyon is szük körre

szoritottam tudományoy nyomozásaimat; de mikor

сё]: tl'ízünk ki magunknak, nem kell megfelejtkez

nünk arról, hogy »non omnia possumus omnes.<

Idegen lévén azon téren, melyre engemet ez

útleirás köirebocsátása vezetett, feladatomat két

szeresen nehéznek érzem oly országban, mint.

Anglia, hol az irodalom útleirásokban oly gazdag.

Szándékom volt egyszerfíen és szépités nélkül föl

jegyezni mindent, al mit láttam s hallottam, mig az

elsö benyomások elevenen voltak emlékezetemben.

* Eddig (1873-ig) különösen magyar- és török-tatár nyelvek

beli szóegyezéseket közöltem a magy. akadémia. »Nyelvtudományi

Közleményeivnek VIII. мышц (külön Шпионы).
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A sikerre nézve magy kétségeim vannak, s ezért

szives elnézést kérek а közönségtöl. Az olvasók és

birálók talán sok hibát fognak találnimunkámban,

s а gyönge Világosságot, melyet talán némely

egyes pontokra deritek, hihetöleg csekély jutalom

nak fogják tartani azon szenvedésekért, melyeknek

magamat alá kellett vetnem ; de szépen kérem olva

sóimat s birálóimat, ne feledjék, hogy én oly föld

röl térek vissza, hol а hallgatózás szemtelenségnek

tartatik, а kérdezés véteknek, és а jegyezgetés halá

los bünnek.

Ennyit utazásom okairól és Céljairól. Köny

vem elrendezésére nézve, hogy minden félbeszaki

мы; elkerüljek, jónak Мыши azt'két részre osztani:

az elsô'ben utazásom van leirva Teherántól Szamar

kandìg és vissza; a második jegyzetcket tartalmaz

Közép-Ázsia. földleirási, statisztikai, politikai és tár

sadalmi viszonyairól. Remélem, mindkettò' egyenlö

érdeket fog ébreszteniaz olvasóban; mert mig egy

felölv oly utakon jártam, melyeken még európai

cmber nem hagyott lábnyomot, másfelöl jegyze

teim oly ищут-а vonatkoznak, melyek alig,

vagy épen még soha sem ,voltak megérintYe azok

által, kik eddig Közép-Azsiáról так. Es most

legyen szabad ama sokkal kellemesb kötelességet

teljesitnem, hogy lneleg köszönetemet fejezzem

ki mind azoknak, kiknek szivés fogadása, midön

Londonba érkeztem, oly hathatósan elò'mozdi
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totta e rnunkaI megjelenését. Mindenek elött le

gyen szabad megneveznem Sir Justin-t és lady

Sheil-t. Az б házukban angol nyiltszivüséget talál

tam, ратным keteti vendégszeretettel; szivessé

göket soha sem fogom felejteni. Hasonló mérték

ben vagyok lekötelezve а. földtan Nestorának és а

királyi földirati tarsulat elnökének, Sir Roderick

Murchisonnak; а nagy keleti nyelvbuvárnak, Vis

count .Strangfordnah és Layard parliamentì tag és

al-államtitkár ишак. Közép Ázsìában áldást osz

tottam a tapasztalt szivességért; itt csak szavaim

vannak, de ezek öszinték és szivböl fakadqak.

LONDON, szeptembfr 28-kán 1864.

E L Ó S Z О

А MÁSODIK MAGYAR KIADÁSHOZ.

Közép-ázsiai utazásomnak ezen második kiadá.

sát nagyobbára, oly adalékokkal toldottam meg, me

lyek utazásaim élményeivel szoros összefüggésben

állanak és az elsô' kiadásból сна]: azért maradtak

ki, mivel ez еду nagyobb, az utazások irodalmá

ban gazdag közönség számára volt irva. Közel tiz

esz-tendeje, hogy Szamarkandból visszatértem; ez `
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idö alatt az európai tudomány az Oxus-vidékek több

mint egy pontjába hatott, melyrò'l én csak töredé

kes tudósitást hozhattam baza., de azért а föld- és

népismeretet illetö kutatások még nincsenek kel

löleg feldolgozva, még kevésbbé pedig, habár

tökéletlen alakban isthozzáférhetök, ugy, hogyleg

jobb akarattal sem lettem volna. képes az általam

nyujtott képnek hiányait kellöleg pótolni. Mars

nyomában a múzsa свай lassu lépéssel haladhat,

de az érlelt megfontolás а munkát annál élvezhe

. többé teheti, és ha majdan az eszmezavar és kétely

tisztul, mely mostanában KözépÁzsia földirati és

néprajzi viszonyai fölött lebeg, én örömmel rajta

leszek а kutatások végleges eredményeit hazai iro

dalmunkba is átültetni.

Középázsiai litazásomnak ezen 11j kiadását

illetöleg nem mulaszthatom e1 mcgjegyezni, hogy

sajtó alá terjesztésében, különöseu а nyelvezet

tekintetében Steiner Zsígmond ñatal barátom, kit a.

»Nyelvölw olvasói bizonyára ismernek, legbuzgób

ban és leglelkiismeretesebben járt el, s ezért itt

baráti köszönetet mondok neki.

PEST, január 8-kím 1873.

VÁMBÈRY ÁRMIN.
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I.

Négy évig csöndes elvonultságban elméletileg ked

venc tárgyaìmat, gyakorlatilag egy tetötöl-talpig jóravalò

népet tanulmz'myoztam7 négy évìg egy török föur dús ven

dègszeretetét èlveztem, még pedig а Boszporus kies partjain;

az olvasó tehát сети nem fog cso'dálkozni, ha топает,

hogy Konstantinápolyból való távozásom, válásom а díszes

baràti körböl sokan kelletlcnebb volt, mint minönek eleinte

képzeltem. Igaz, eltelve Ázsia belseje ismerésének forró vá

gyàval, e vàgygyal, mely már iijuságom ábránd képeiböl

sarjadzott ki, a. keblemet duzzasztó óhajtástólsajkám vitor

láinak is duzzadniok kellett volna: de az ugrást, 1ner а

föltételtöl а tetthez visz, mindìg aggó elfogultság kiséri és

igy ищет, hogy az én lelkexnben is a. legklllönbözöbb in

dulatok és érzelmek viaskodtak, midöu 1862. márciusában

a. hosszú útra készllltem. Török környezetèm nem gúnyolt

игуан és nem nevetett ki, de vágyzuu, mely а nyugalmas

és kényelmes stambuli életböl Ázsia zord sivatagiaiba von

zott7 magyaràzhatlau valamì volt neki. A multban tudo

mányszomjuk elêg volt a keletieknek7 de utódaiktól e szen

vedély jóformán idegen. Értik а konstantinápolyi jó efendìk

hogy franciát tanul az ember, ha. hivatalra vágyik, hogy

mértannal foglalkozik, ha. шёл-пак akar lenni. Hogy minek

акта az ember ismerni Közèp Áz~sìa népeit, szokńsait

дизайн птицы. 1
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nyelveit, holott,a,közéletben miniiennek épen semmi hasz

вы nem veheti, ez vaióságos taláñy впиши, _- és Воду ki

bont-akozzanak а dilemmából, az arabközmondással felelnek

maguknak: el dsuuuni funúni akallahum arbâin (van b0~

londság sokfèle.Y legalább is negyven). ‚

А jò törökök mindazonáltal шалавы lehetséges aján

16 irással elláttak. Hivatalos ajánló leveleket kaptam mind

azon tartományok kormányzójához, rhelyeket utközben а

török birodalomban érintenem kellett; több niggas udvari

hivatalnok közös levele engem, а. törökkgë lett magyart, az

ozmán nyelv szorgos búvárlóját, а legmelegebb szavakkal

ajánlott Hajdar Efendinek, uz Шей Ottomàu követnek a. per

на udvarnál. Utoljára is még búcsúlakomákon kellett а

török konyha legpompásabß készitményeiliek istenhozzádot

mondaupm. Semmit, de semmit sem kiméltek, hogy több

évi Konstantinápoiybau mulatásom elnlékét mennél kedve

sebbé tegyék. Aúnál fájdalmasabb volt тент búcsúzó te

kinteteiu а Boszporusnak annyi jòl ismertem рощам, mi

dön a Trabizond felé vivö hajó а sötét habokat szelve sie

tett föl а fekete tengerbe. Mit tettem а hàrom napi utazás

alatt, 4arm most bajosan emlékezuém, s csak érkezé

stink benyomása az, а mi meglehetösen megluamdt emlé

kezetemben. 4

' Ágyudörgés, zeueszó és örömkiáltások hangzúnak

а trapezunti kikötöböl hajónk feiè, midün ez büszke len

géssel а parthoz közelite. Bizonyára. гать-01 sem fogja sen

kisem gondolni, hogy ezen ilnnepélyes мамаше, talán еп

gem, а leendö dervist7 illetett, ki koldúsbottal kezé'ben

váudor útra indúlt, hogy az óklasszikus Ázsia паду részét

bebarangolja. Bizonyára nem engem illetett. A hódolat

Emin Muhliszrpàsának uyujtaték, Trapczunt ujonuan ki

nevezett koi-mányzQiának," ki utitársunk volt Konstantiná

polytól idáig. Еду-еду török tartomáuу úilkormányzója miu

ì



dig а legédesebb l'emények fris kutforrását bozza. magával az

Шеи} lakosság számára. A lelépettet zsarnokòt személyîsége

vagy túlzott hìvatalhüsège rendesen душат teszi, s igy

utódjńtól több igazságszeretetet, nyugalmat és rendtartást

szokás vámi. Varietas delectat! s ha az ember bizonyosan

tudja is, hogy а török államügy korhadt épliletét, már а

legerösebb támoszlop sem képes többé fenntartzmi, ha bizo

nyos is, hogy az ujonnan érkezett nennsokára hasonló lesz

a távozóhoz7 az ember mégìs oly örömest reménykedik.

Trapezuntnak, Mithridates щами székvárosának,

veres háztetöivel7 melyek a gazdag növényzet setét zöldje

fölè emelkednek, а, tenger feléröl épen ninos kellemetlen

kulseje. Belseje is sokkal szebb, mint akárhány más török

tengerparti városé. Muhlisz pasa, kivel még Konstantinń

polyban ismerkedtem meg, itt tartózkodásom ищете fel

ajánlotta vendêgszeretete't. A készen álló lovak egyikére'

llltem, s kiséretéhez csatlakozván, az linnepèlyes menettel

együtt haladtam а kormànyzò déleu t'ekvö palotája felé.

Nem nagyszámú каши csapatunk mellett jobbra-balra ele

ven örvendezö néptömeg zsibongott. A pasa арго ezüst

pénzeket szóratott szét, volt imádkozàs, volt lldvözlés s mi

döu mindezek között magam körttl tekintettem, valòban

mosolyognom kellett sorsomnak szeszélyes intézkedései fö

lött. Lelkemet fáidalom töltötte vala. el a kedves Konstan.

tiuápolytól való válás, 1101 uégy évig keleti . kényelemben

és nyugailomban èltem, в Trapezlmtról, honnan utra. kell

vala kelnem, épenséggel nem alkottam magamnak valamì

ragyogò képeket7 s ime elsö megjelenésem mégis ilyen 1111

nepélyes pompával történik. Jó elöjel, mondja a keleti az

'ilyes eseményröl, s bárha én magam is ilyennek akarám

tartani7 miudazàltal nem volt kellemes rám репе, három

egész napig ismét azon kényelemben élni, melytöl îegyszer

mín' búcsúf тешат.

l.
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E rövid időközt arra használtam fel, hogy a szüksé

ges utikészleteket bevásároljam, lovat béreljek, s egyszóval

mindazzal ellássam magamat, mi Törökországon és Persian

átvezető kalandos vándorlásomhoz szükséges vala. Hogy

mindez igen kevés gondot adott, s hogy az egészszel csak

hamar elkészültem, azt mindenki elhiheti. Az efendi-szere

pet egész Teheranig meg akartam tartani, de csak kiatib

.(irnok), szegény kiatib kívántam lenni, ki ahatósagok ven

dégszeretetét igénybe veszi, s összes uti poggyászom nem

állt egyébből egy k h u r d sin n él ('tarsolyzsák), mely

egy pár inget, könyvet s holmi apróságokat rejtett, két szö

nyeg, egyik takaró, másik aláterltö gyanánt, végül egy kis

üst, thea-edény és csésze. Mindezt a paripára rakták, me

lyen távozandó valék, s bár a pasa nem akart alabbhagyni

vele, hogy vigyek magammal egy-két kavasz-t, nem any

nyira biztonság, mint az itt szokásos fényüzés szempontjá

ból, e szíves ajánlatát mégis megköszöntem, de el nem fo

gadván, az 1862-dik május 21-dikén a sztlrudsi (lóbérlö és
hajtó) kíséretében távoztam el atörök tengerparti városból, i

a kelet felé vonuló hegységnek tartva.

Minthogy a nap már jó magasan állott, halk léptetve

haladtam a körülbelöl órajárásnyira terjedő csinált uton,

melynek készítése —— mellesleg legyen megjegyezve - nem

kevesebbe mint 20,0UO török fontba került. Egyike volt ez

azon számos ízben ujra meg ujra tervezett országutaknak,

melyek a rideg pontusi hegységeken át Erzerumba valának

vezetendök. Azért mondom „gyakran tervezett országutak,“

mert a mennyire én emlékezem, legalább is hatszor hozzá

fogtak a készítéshez de a roppant kiadásoxtól visszaijedve,

nemsokárafel is hagytak vele ; a magaslat ormán,hol ezen or

szágútnak vége szakad, veszi kezdetét aprimitiv keleti nt kes

keny, görbe mélyedés, melyet az arra vonuló állatok körmei

vájtak. Olyan ut, mely európai fogalmaink szerint érdemes



volna e nevezetre, innen kezdve a. menuyei birodalom tà

voli határáig egész Ázsiábzm sehol sem шатаю.

Egyébiránt nemcsak а csinált országut az, melytölaz'

utazónak, mint az európai élet utósó emlékjelétöl itt válnia

kell, hunem а. mély völgytorkolatban vezetö uton а tengert is

clveszti szemei elöl. Hadsator, az utambzm kisérö örmény szii

rlidsi, ñgyelmessé tett ez utóbbi körülméuyre, s a. magas

lat ormáu meg is állottam egy kevéssé, hogy а végbúcsú

tekintetét vessem а, különben таки zajongó, de а jelen év

szakban nyájas tóhoz hasonlatos nyugovó tengerre. A rám

várakozó nehézségek és veszedelmek felöl még csak sejte

lem élt, lelkemben sejtelem взирал, s шаг ez is elég vala, hogy

legmélyebben megillessen, midön az Euxinus végtclenbe

terjedö setét hullámain merengettem. Trapezunt mintegy

mélyedésben lábaimnál feküdt, s свай а, kikötö szolgált а

kép elötere gyanánt, s midön utójára. láttam légben leuge

dezni а lobogót azon osztrák hajò tatàl'bocáu, mer idáig

hozott: lehetetlen vala mély levertséget nem éreznçm. Mi

nél mélyebben nyomultarn a. hegyszorosba, а növényzet

annál bujább s gazdagabb lön, annál meglepöbb amiuden

felöl mosolygó virágok pompája. Május közepe volt, s ha а.

pontusì hegység az év egyébb szakz'lban szépnek mondhatò:

nem свода, ha а kikelet e szép havában valòban val-ázste

kintetü. Az út vadul lezajló hegyzuhatag рад-бай mentén

топи], mindkét oldalon magas, gazdagon benött hegyektöl

kömyezve. Csak imitt-amott akad az ember egyes k h á

no k ra (fogadóház), néhol azonban :az erdök tisztásai fe

löl egy pár lakhàz is tekinget alá. Ezeket а köröttük álló

fák dús lombozatja. boritja, s bennük jobbára. görögök lak

пак, kik még a régi pontusi tartomány lakosainak mara

dékai s jóformán schol sem vegyültek össze sem örmények

kel, sem törökökkel, minthogy ez utóbbiak csakis а vái-o

sokban tartózkodnak.
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1—1аг0га15111гёп a, nyeregben, а körülöttem terjedö

ветвление: minden varázsa баста, magy bágyadtságot èrez»

tem tagjaimban. Lovon u_taznì, kivált eleinte, nehèz, de

még sokkal nehezebb, ha az amber paripáját valami szli

rüdsitöl kènytelen bèrleui.` Ezek az emberek rendesen

málhaszàllìtásra павшим á,llata,ikatI s igy ezek oly rázó

Sak, hogy а lovagot egèszen öszszetörik, а mellett oly

lomhák, miszerint ugyancsak van dolga lluêznek-lábnak а.

ЬадйвЬап, elannyira , hogy az ember jobbau акта,

mintha. gyalog tette volna. meg az шаг. Igazán, hat óráig

тю elsö lovaglásom, mint nagy feladatom elötanulmánya.

valóban fáradalmas volt, de még terhesebb az est, mikor

ugyanis Köpl'i mellett egy khánban az èiet elöször töltém

а puszta földöu, nomad-módra. Étvágyam еду csepp sem

volt а esupa fáradságtòl, söt még az álqu is нед-шт. Az egész

helyisêg szìute hemzsegett. а lovaktòl és ösz\'è1hqicsárok

tól, lnely utóbbiak közlll egyik állatait tìsztogatta, a. másik

fözött, а hal'madìk ènekelt, а negyedik csevegett stb. s ne

kem úgy látszott, mintha ezen egész zajt egyedül azon cél

ból keltenék, hogy az én álmomat elzavarjàk. Felemelked

tem fckhelyemröl s mély borulnttal gondoltam bekövetke

zendö fáradalmaimra.

Szinte hallom, hogy az olvasó ат mondjaf ez lesz-e

hát az az utazò, ki dervis-szerepben, koldúsbottal kezében,

а: akar haladni Ázsiàn, s bebarangolni Turkesztan sivatag

jait és а távoli Oxus ратники ? Valóban ez nem làtszik

arm valónak! Öszintéu szólva, Trapezunthoz egy állomás

nyira magam sem hittem, hogy mindazon kalandokat és

veszedelmeket kizêllljam7 melye-k rám Konstantmápolytòl

Szamarkandig vezetö utamon várakoztak. `Vállalatom

veszedelmei ismeretlenek valának elöttem, azonban —— mit

nem tesz a megszokás! А fokozatos elörehaladàs minden

nek elviselésére тлевший. Az elsö állomás éji папаши
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környezetem, fekhelyem, eledelem s штамп minden uu

dorral töltött cl, —— s két év mulva, ugyanezt а helyet

pompás hotelnek tekintettem volna. Mit nem admi Közép

Ázsia karavànjának utazójaJ ilyen fedélért, kenyérért és vi

zél't, s kiváltképen azon biztonságért, melyeket én az

elsö estén nem штат érdemiìk szerint méltányolni.

(Május 22.) А lehetö legríividebb álom utáu Hadsator

felèbresztett. „Bey Efendì —— mondá —— ugy gondolom

kipihented máx' а teguapi utnak fáradalmait, а mai még

sokkal roszabb, а trapezunti hegka nem hagyják az em

bert nyugton a nyeregben 111111, s azéri, jobb lesz, ha addig,

mig az idö fel nem melegszik, szóp lassan felgyalogolsz

arm а magaslatra- amott balkèz felé.“ Eleinte ат: hittem,

tréfál, de midön sürgetósèt ismételte, felemelkedtem fekhé

lyemröl, melyen ruhástul töltöttem az еды, s neki indultam

а meredek hegyi ösvéuynek. Nein gyöztem csodálkozni

02011, vajjon а bamnok, s még pedig ugyancsak megterhelve

hogyan haladhatnzik fel ezen az uton, melyuek lépcsöszerü

emelkedését lekiìzdeni még а gyalogszerrel járònak is ki

mondhatatlan fáradságába kel-lil, s mégis egész hosszú

voualt képezö, erösen megterhelt öszvérekkel találkoztam,

» melyek а persa. hajcsárok irtózatos kiáltásai közben jöttek

lefelé, ügyesen ellensúlyozva terhüket. Valòban ritkitja pár

ját, milyen ilgyességgel haladnak ezek az alig két arasznyi

széles, sikos szìklaösvényeu — ше1у mellett feneketlen

mélység tátong bizonyos veszedelemmel. S mégis а legrit

kább esetck közé tartozik, s az is csnpán télen szokott elö

l fordulni1 hogy еду-еду 11уеп állat а. mélységbe zuhan ; а

legnagyobb veszedelem egyébiránt akkor áll :6516, ha két

menet szembe találkozik egymással. Ennek megakadályo

. zásàra. szolgálnak azon kolompok, melyek az átvonulòkat

kitêrésre intik, s jaj а szegény állatoknak, ha. valami ma.

kacs karavńuvezetö igazgnfja öket, ki semmibe sem тёте а
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jeladó kolompokat, ntját azok dacára is folytatja. A vita és

versengés először az illető tulajdonosok között szokott ki

törni, azok zajongása összebonyolitja aztán az állatokat is,

s hogy az ilyes esetekben versengési vágyát mind a két tél

drágán fizeti meg, arról felesleges is volna szólani;

A szakadatlanul meredek hegyi út tovább tartott k

négy óra folyásnál, s ez bizonyára egyike a legroszabbak

nak egész Ázsiában. S mégis ez azon kereskedelmi nt,

melyen Örményország, Persia, sőt Közép-Ázsia is Nyugot

tal érintkezik! A barmok százezrei vonulnak át ezen nyári

időben, jövet Ázsia terményeivel, menet az európai ipar

gyártmányaival megterhelve. Az oromra érkezvén, félórai

pihenés engedtetett: bárha az út még innen is mindig fel

felé haladt, ezentúl mégis jóval könnyebbé lett. A földet

itt-ott még hó borítá, mi azonban épenséggel nem gátolá az

e vidéki lakosokat, hogy juhnyájaikkal már is nyári ta

nyákra vonuljanak. Ezen hegység igen gazdag legelők dol

gában s a baromtenyésztésre igen alkalmas volna, csak

hogy a mai Törökország lakossága sokkal szegényebb)

semhogy a természet áldásait teljes mértékben felhasznál

hatná. Néhány arra vonuló családdal találkozván, beszédbe

ereszkedtem velük, s találkoztam olyanokkal is, kik a hir

neves d ö n m e-felekezethez tartoznak. Dönme annyit jelent,

mint renegát (hitehagyott), csakhogy ez iszlamita érte

lemben veendő. Ezen görögök, a török hódítás idejében,

nraiktól való féltökben azok vallását vették fel, -- de csakis

a nyilvánossággal, szemben; mert mihelyt a városokból

visszatértek ismét magános hegyi lakaikba, visszatértek

hasonlóképen előbbi egyházuk kebelébe is. CSodálatr-a méltó

hogy e vallásos alakoskodás tovább tartott 300 esztendő

nél, a törökök jól ismerték e ráiah~világ kétszinü hitét, de

minthogy ez nyilvánosan semmi megrovás alá nem esett,

nem bántotta őket senki sem. Az 1831-dik évben, a Khati
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Humanjnn közzététele 1111111, vagyis jobban mondvaJ azon

1116161 fogva., mióta e tàjt az orosz bet'olyás mind _jobban és

jobban kezdett mutatkozni, а dönmek mind nyiltabban

kezdtek szint vallani, s minthogy а szent-pétervári udvar

tòl nyertek segedelmet, csakhamar könnyen görög-nem-egye

slìlt keresztyénekké alakultak át. Ma már mindeu шедш—

madtatás nélklll élnek, mégis magában Szalonikban, s

Törökország akárhány más városában nem egy olyan ember

él, kinek hitvallása valóságos talány. Ez azonbau а ke

leti elött legkisebb mértékben sem feltlinö, mort 6 gyel'mek,

ki а titokszerüt és rejtettet kiválólag szereti.

Dacára a terhes hegymászásnak, s dacára az oly

sok nehézséggel járò lovaglásnak, а felsèges tavaszi idö és

а legtisztább hegyi levegö annyira mels_z,‘erösitettekJ hogy a.

màsodik állomást шаг sokkal könnyebben értem el. Ez

pedig meglehetösen megtelt khán volt s csakis efendi

cimemnek köszönhctém, hogy nyugalmas éji szállásra.

tudtam szert tenui. Mielött nyugodni tértem volna,

Hadsator tauácsára. sòs vizbe áztatott ruhával borogattam

a lovaglás által feltört testrészeket, s bár ennek élesen csîpö

hatása. volt eleinte, de a következö napon а, lovaglás már

is nem vált oly annyira terhemre.

Midöu május 23-án а harmadîk állomásra jutottam,

két örmény csatlakozék hozzám, kiknek egyike elöbb fran

ciául, azután pedig angolul kezdett velem beszélni. Teb

rizi kereskedö volt., ki iìzleti ügyekben több évet 1611611

Angliában s most szülövàrosába, volt visszatórendö. Osak

hamar bizalmasakká váltunk egymás irànt, s az 6 társasàga.

annyival is kedvesebb volt гейш nèzve, a mennyiben ö az

utat jól ismervén, vezetömlil ajánlkozott azon utnak egy

jó паду darabján, melyet fén mint kezdö tettem meg, s

bárha 6 is, mint az Európából csak épen most megtérö min

den keleti, a. belföldi nyelveket mellözvcJ mindig franci
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ául тазу zmgolnl beszélt volna, mindamellett _hü és biztos

utìtársra akadtam benne. A jó щит шйпаешт, de kivàlt

Ázsîában megbecslllhetetlen, s igy azon bal'átias viszonyra

melyet néhány'héten keresztül, mindkettejökkel folytattam,

mindig a legkedvesebben fogok visszaemlékezni.

Épen harmadìk napja. volt тат, melyet nyeregben

шатен], а bàgyadtság szemlátomást fogyott s vele едут

а nyugalmas életmód utáui sovárgás. Visszafelé sohasem

epedtek többê goudolataìm, söt inkább most máx' mindig

csak az elöttem fekvö vàrosok töltöttek cl kivàncsisággal.

Karabegotï, igy hìvták európásitott örményemet, kinek po

litikaì hitvallását eléggé elárnlja az „off“ szóképzö, minden

ntrmkba csö helyet elöre lef'estett elüttem. Ö máx’ több izben

ment ezen az uhm7 isme'rt minden egyes наш, s ìgy mìdön

màj. 24. déltàjban Baìburtba bevouultnnk, ott semmi meg

lepöt sem találtam többè. Itt tartoftunk nuppali pihenéstJ

és azután готы) vouulvàn, estefelé а Maszad elragadò

szép völgyében fekvö khánhoz èrkezénk. Az út szakadat

Ниш] egy folyó partján vezet cgész а Khosab Bunar Негу

ség lábàìg s egyikc а legvarázslóbb tájaknak, melyeket az

ázsiai Törökország ezeu rèszén találtnm, s ezt kiváltkép а

tavaszi reggeleken tapasztalám. (Màj. 25.) Barátaim, i6

európai löfegyverekkel lévén ellátva, félóra alatt több flir

jet és vadrucát ejtettek el, —— melyek c vidéken csak иву

hemzsegnek. A тащить sohasem voltam valami nagy

kedvelöje, s igy most is, a mig ök {jobbm-balm csataugol

tak, én a zöld réten halkan odább vonultam, а csalogáuyok

bübájos énekét hallgatva. A völgysóg kész paradicsom, ——

в a szem sohasem fàradna bele szópségeinek szem

lèlésèbe, ha az е vidéken uralkodó tulságos szegénység a'

Szép képpel oly szerfölötti ellenîétet nem képezne. Паста

а viznek, mely itt mindenlìtt böven találtafik, s dacára а

termèkeny mezönek, а földeket mégis igen roszúl mivelik,
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s nem еду helyen találkoztam földmivcsekkel, kik primi

tìv ekéjlìkön apro kis tehenekkel szánt-ottak, вы láttam azt

is, hogy а paraszt ember szamara mollo tulajdon fcleségêß

fogta be. Mikor a пазу» szegénység ока: kèrdeztemJ ат

nyertem válaszúl: „Igen, efendi, minket a konstantinápo

lyi “так juttattak tönkre, а nagy шок, s a. mindig meg

újulò kontribúció megbènította, erönket. Mit használ az

мам, melylyel Isten mega_iàndékozta vidéklinket, ha ura

inkba. lelkiismeretességet és könyörliletességet nem terem

tett.“ Valóban, szerettem volna.l ha ekkor oldalam mellett

van а portának egynémely magas állásu hivntalnoka, kik

az állam jövedelmeiböl úgy meg szokták szedni magukat.

Ezreket paznrolnak llasztalan fénylìzési cikkekre, mig itt а

földmives tengödni kénytelen. Feljutottunk azon hegynek

ormára, inelyböl а Frat folyó ered. A felmenetel sok ne

hézsèggel jár de а tàgas намаз, mely innen nyilik а вивш—

lélö elött, eli'eledtet minden штампам, s nemcsak egèsz

Erzerumig, mely egy szemközt állò hegy oldalàban fekszík,

hanem el leliet látni egész а távoli Kurdisztán hegyekig.

Gyönyörll panoráma, csak а nagyon gyóren elszórt falva

kat ne kellene oly keresve keresni.

A hegyröl lementilnkben, mely út нит-Швы szintén

nagyon meredek, egy sirázi karavánnal találkoztam, s fel

tunö volt elöttem csúcsra nyuló шагая nemezstivegük. Egé

szen vidáman lépdcltek szlìlöföldük termé-nyeivel megrakott

öszvéreik теней, s valóban gyermekes örömet èreztem,

hallva, hogy а karaván-vezetö Hañzälalait énekli, luelyek

nek egyes versszakait az (и követö Наплыв karban utána

zengette. Ezek valának az elsö irími szavak, melyeket

bennsztilöttek ajkáról hallottam, s bármennyire törekedtem

is beszédbe ereszkedni veluk, nem feleltek semmit sem.

Dalolva. vonultak t'elfelé а. nehéz nton, mertl- mint vezetöm

mondà —— ez а legjobb mòd arra nézve, hogy barmaikat
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folytonos menésben tartsàk. Valamint uz arab gyors pari

рада: csupán nemzeti dalaival bozza' igazàn tüzbe, úgy a.

persa is azt hiszi, hogy Hañz dalai még az oktalau ана

tokra is buzditò hatással vannak. Ostort és káromkodást

i- igy véli —- csak török állatokuál kell alkalxnazni.

Az éjet а hegység túloldalának aljában töltök Ibra

him Agának, egy igen derék töröknek, házànál, s ez gaz

dag vacsorával látott e1 bennllnket. Mig mi ehhez jól hozzá

láttunk, ö ott tilt szemközt velünk, nagy élvezettel sziva,

csibukját, de minden kérelmünk dacára cgyetlen falatot

sem fogyasztott volna el mivelünk. Még jobban csodálkor

tam aztán másuap reggel а fölött, llogy szives ellátásáért

semmi hatùrozott àrt sem akart követelni. „Efendi — mondá

_- nem erszényedtöl, hanem szivcdtò'l várom a juçalmat. A

mi kényszeritett adomány, azon soha nincsen áldás, s egy

magajó szántából adott piaszter többet ér, mint tiz аппу1, а

mit úgy követeltlnk.“ Egyébiránt ez а jóakarat széltében

megvan az ázsiai Törökország lakosainàl. Ez az egész tö

rökfaj jellemvonása Ázsia egyik végétöl a másikig, mely öt

más egyéb нереиды megkiilönbözteti. Ezek az emberek

uraknak születtek, s urak is voltak miudaddig, mig ked

venc foglalkozásuk, а háború öket gazdagithatá, azonban

ша шаг, midôn а. materializmus nyugatròl keletre is ати

dorol, az alattomos és nyerészkedö örmények és görögök

fóléjiik emelkednek. Ök a. középkorì társadalom árnyaiJ s

mint ilyenek el‘is fognak enyészni bizonyára.

(Május 28.) Ámbár Erzerum, mely а terjcdelmes sik

ság végén iekszik, indulásunkkor egészen közel állónak lát

szott, mégis nyolc óra folyásig kellett lovagoluunk, mig

oda értünk. Ez az eset rendesen elö szokott fordulnì az

olyan helyeknél, melyek valamely sikság végén fekszenek.

A láttaui szemfényvesztés egészen elkeseriti az utazót, ki

azt hiszi, hogy egy rövid òra mulva. oda érkezik, pedig még
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soká, soká. kell mennie. Egy kurd -— mondá Hadsator -

mérgében visszatért egykoron. Erzerum elszalml elölem, _

igy szólt — úgy sem juthatok el oda. Mikor az ásványfiir

döiröl hires Ilidsába érkeztllnk, már dèi volt, {011 két óráig

pihentünk, azutàn ugyanaunyi idö alatt értllnk be Erze~

rumba 15, а hasonnevü pasalikuak székhelyére s Örmény~

ország hajdani fövárosába.

II.

Alig ér az utazò е vàrosba, már is észrèveszi, hogy

Ázsia belsejébe jutott. A partvidékek vàrosainak, emeletes

házaikkal és utcára nyiló ablakaikkal, félig-meddig euró

paias szinezetük van. E helyeket a. török hòdítás idejé

ben jobbára görögök birták, kik а nyugatìak életmódját,

kisebb-nagyobb mêrtékbeu, utànozzák. De itt már lassan

kint a keleties épitésmód lesz szemlélhetövé a. házakon, а

sárból vagy köböl éplìlt girbe-görbc, ligyetlen falak, az

inkább ndvarra mint utcára, nyiló ablakok, а rejtett bejárás,

561 maga а belsö elrendezés 15 501111111 jobban megközelitik

Arábia, Persia és Közép-Ázsia építményeit, semmint egyêb

török városokéit, 5 áinbál' а bazàrélet 5 alakosság ruházata

nagyon élénken emlékeztet Stambulra, az utazó mégis 052111

hamar észreveszi, hogy itt Szokatlau kép tárul fel sze

mei elött.

Mikor elöszür lovagoltam át а bazáron, legjobban

а világos szinü ruhaszövetek, а cipészkirakatokban levò’

setétvörös csizmák 5 а közèpkori fegyverzeti'e emlékeztetö

szuró-, vágó~ és löfeggwerek leptek meg, melyek а boltok

elött eladàs végett voltak kiflìggesztve; s ha az ember egy

egy kurddal találkozik, ki lóliáton ülve7 lófarkkal diszitett
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тащат], fantasztikus штаммы és feller burnusával,

mely olyaunyiru klilöubözik crösen lmrnult nrcaszínètül,

hiúz szemekkel kémli а bazárt: csakhmnar sejtil` liogyuem

sokára telivèr шаманы lesz dolga.

Az oszmauli, kibeu agörüg-íh'lnény-arab vél'nek magy
lvegyülèke шипеть, külsejére nézve jobbau hasonlít az

európaihoz, s а kurdhbz képest ö is kulönfajúnak ишак,

mint akár Gallia., акт Brittaunia. шитые.

Lakńson nem а kháuban ушек Erzerumban, mint ör

mény utitársaim, hanem Cserkesz Huszein Daim basánál,e

város'akkorì térparancsnokánál. Ezen (mint mellékueve is

mutatja) cserkesz мышата fötiszt volt az elsö, ‘ki öt év

vel azelött Konstantiuápolyban veudégszeretöleg magához

fogadott. Egyik hazàniŕia mutatott be neki, s minthogy

épen oly egyénre volt szüksége ‚ ki fiàt а francia

nyelvben s más egyéb európai tudományokban штампа ‚

mentorául épen engem vàlasztott. Huszein раза, kinek az

európai emigransokkal való érintkezése folytán egészen

más nezeteì valánk a :sizabadságról7 mint egyéb törökök

nek, шаг nála létemkor egy messze terjedö összeeskiivés

szálait szöve, melynek terve vala: Abdul Medsidet tróu~

jától megf'osztani, helyébe бозоны Abdul Ázizt iiltetni7

több паду befolyásu akkori minisztert kivégeztetni, s а

mìndenlltt meggyülölt ujabb kormáuyforma helyett a régi

török “шкоды hozui vissza. Hogy e retrográd eszmékkel

hogyan egyezhettek meg az európai emìgn'ulsok sugdosásai,

ш valóban igen nehéz felfogui, м аиопЬап 21 раза, ter

mészeténél fogva. heves f6, euròpui шиш-затаи forradalmi

teudenciái mellett, egy kegyessége által паду ЫгЪеп állott

bagdadi seikhet is igen szivesen szokott шагами látni.

Igen jól emlékszem még, hogy e mindig mezitlábos, félmez

telen khodsa hogyau jött sokszor apasához, mily нашит

értckezett vele stb. я az egèsz dolgot csak akkor értettem,



_15M

midön késöbb tudomásomra. свей, hogy а hirhedt Kuleli

összeesklìvèsnek az én pasàm а fönöke, а fia pedig, volt

tanitványom, s a seikh, egykori persa nyelvtanítóm, annak

Iegbuzgóbb elöharcosaì. Huszeiu pasa — а mint tudvalevö

dolog - eleìnte halálra. itèltetett., utóbb azonban, Abdul.

Medsid мы, kegyelemböl ‚ èltefogytáig tal-tó börtönre

vettetett. Valami két esztendeig tilt fogva Rhòduszban, de

а mostani szultán trónra lépte után szabadságával egylìtt

azon magas állását is megnyerte, melyet must е helyen birt.

Mikor b0kl|arai tervemröl szóltam neki, meg` volt

lepve, s eleinte le акт beszèlnî, utòbb azonban megigérte,

hogy а. тпгк'евяшп föváros néhány legelökelöbb seikhéhez

ajánló levelekkel fog ellátni. Ö ugyauis, al Törökországban

rejtve lappangó Nakisbendi-rendhez tal-tozottì s ez magya

gyarázta meg azon bensöbb viszonyt, melyben Bokharához

ином. Én azonban félteui hajdani fönököm fanatizmusától,

s minden тащат köszönettel visszautasitottam. Azou há

romfnapon keresztlìl, melyet házáná] töltöttem, uti tervem

ben mindig valamely euròpai hatalom titkos misszìóját пне

rejleni, s hogy mily elégedetlen volt, hogy semmit ki nem

мышата, azon hideg búcsúzásból Канат legjobban, 111er

lyel elbocsátott. Erzerum egyéb hivatalnoka'r között is

„шлак sztambuli ismeröseim, kiket irodájukban, vagyis

az ottani kormányzati épületben í'elkerestem, —— s а török '

tartomáuyi hivatal-helyìség örökké feledhetetlen lesz (316;

tem. Már az ajtó maga, eltorlaszolva czipök, botok, fegyve

rek, szerteszét fekvö kntyák egész csoportja мы, elegendö

tanl'iságot манганита: а belsö helyisègek mivolta felöl

 Itt egy páŕ irnok lll а félig elrongyollott, szennyes divánon,

amott egy esoport asszony civódik, еду máßik sarokban

valami ’rréfálózò mulattatja. a hìvatalnokokat, megint еду

másikban valami védenc hallatja а legdurvább szavakban

elégedetlenségét, s lm az ember e füstös, жидов Ье1у186$`оец
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а tartomány administrativ muukásságáuak központján csak

egy óranegyedet töltött, már is fogalma lehet róla, hogyan

intéztetnek itt az ugyek.

Magánál а magas portánál is megtörténik, hogy а.

hivatalnok asztaláról а szolgának dohányzacstiába váli

dorol egyik-másik diplomatikus okirat, оппап meg ez

ntóbbi szennyese között veszelödik el, s mégis a. konstan

tinápolyi hivatalok valóságos mintaképek а. rend dolgàban

egy-egy tartományi kol'mányzó hivatalos irodàj ához képest.

ваг igen rövid idöt töltöttem е vàrosban, mégis а

minden zugból elökandikálò szegénység ép oly inértékben

undoritott el, mint a mennyire azon tudósítás внешнем,

hogy ez a vàros a persa helyekhez képest még valóság

gal szépnek mondható. A földalatti lakások, а szeuny, а.

szemét kiállhatatlanok; klilönösen visszataszitó uz ételek

шага, melyek te n e k*) (marhaganéjból készlilt égetö

anyag, -— а mam-meg) mellett föznek, s midön még

azt is meghallottam, hogy c furcsa kis fészket még а föld

rengés is meg sàokta látogatni, kiki elgondolhatja, milyen

jól érezbem magmnat, mikor örmény utltársaim arról tudó

sitának, hogy 6k már béreltek lovakat Khojig, s hogy még

az nap délután indulnunk kell.

(Màjus 29.) А пар közel volt шаг а leáldozáshoz,

mikor а várost csakugyan elhagytuk. Az alkonyodás igen

 

*) Ezen tiizeìöszer készitése itt valóságos iparág; az istállókat

csak tavaszsval szokták tisztogatni, a падут polyvával és szecskával

` безвиёйечепе, n liáz elò'tt „анемии s ott hagyják, mig meg nem 526.

rnd. A nagynbb inennyiséget têglńkra vagdalják valgy vetik, s azután

összerakvn. зондами, elteszik télire Egésr. Khìnáig feltalálható ez,

xnindenütt ott, а hol a vidék a fának szükèbßn van. Khinzíban Hue

abbé tudósítása szerint a r g o lnak nevezik. Legjobb tözeget a kecske

és juhtrágyn szolgáltat, melyet még vasolvnsztásra is haszm'llnak.

Alantabb fokon áll nz ökör- és tchénganéjból készült, —- legroszabb

pedíg a ló- és szamártrágyából való.
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rövid ideig паном, bár a. koromsetèt éjszakában, zug() szél

ès szakadó жарок között több orahosszat kellctt is lovagol

nunk, eszem ágába sem jutott sajnálnom, hogy атом emii

fett nyughelyet elhagytam.

Éjféltájbun ebek hangos csaholása jelenté, hogy em

berlukta helynek közelébeгностик. Én magam lovagoltam

elöre, árkon-bokron keresztlìl, а lakházbòl elöpislogó Vilá

gossàg irányàban, s bárha itt шаг mindenek luèly áloinba

Valának is пил-Шт, az штат basznált cfendi-nyelv elég

hatalmas volt агга , hogy nekem s махом ntitársaim

nak csakhanmr éji szállàst szerezzen. A faint, hosz meg

érkeztünk, Kurudsuknak тушь, s a. лишен, ше1уЬе а vé

letlen vetett bennünket, az ottani kizil, vngyis fa. birò Мат

volt. Az тещ lakhelyek egyetlen egy osztálybòl szok

tak állani, hol ember és állat egyiitt fartózkodik. Az

ntóbbiak а. ház két oldalán vonulò játszolhoz kötvék, ama

zok pedig egy szakn nevü, nem magas emelvényt foglalnak ‘LK

el, mely а. nagy térség egyik sarkában7 az ajtóval szem

közt van. Vagyis, hogy lnég упадешь“ szóljnnk, az

embcr itt majdnem mindenütt istállóbau так, s nekem

шпицы-с az elsö àllomáson volt alkalmam tapasztalni, mily

kellemes dolog az éjet 40~50 bivalnak, egy pár borjúnak

lovak- s más állatoknak штатами töltcni7 ama. mély

és'ablaktalan épliletekben. Nein is számitva. а kiállllatat

lan шт, о1у meleg van е helyiségekben, hogy izzadás

nélklili alvásra. még csak gondolni sem lehet. Szegényesebb

s nyomornltabb так talán egész Ázsiúban sincsenek, mint

Erzerum környékén. Könnyü гены elgondolni, mily öröm

mel cseréli fel az utazó éji вшитым; dögleletes bensejét

а. tavaszi reggel szabad levegöjének illatárjàval, s nemcsak

az emberek, lianem még magok а barmok is sokkal то

rabbak. (30.) A 3—3 órai lovnglńs után а hegyfokon fckvö

Haszankaléhoz értllnk, meiynek lnegerösitésejò szolgálafot

vlunúlw гтмдвм 2

AWA r'u 1
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tehetett hàjdan az e vidéken lakó rabló kurdok ellen.Mostan~

ság nem igen merik шаг а. községeket megtámadni, azonban

rablási dilhöket, kivált kisebb karavánokkal vagy шага

nos utazókkal meg most is sokszor èreztetik, s midön innen

távoztunk, biztonság okáért csakugyan mi 15 vittunk ma

gunkkal két kavaszt fedezetül. A mi engem illetett, nekem

nem volt mit tartanom a megtámadtatástól, hanem örmény

utitársaim értékes ékszereket hoztak magukkal Európàból

s hogy nekik szolgálatot tegyek, felhasználtam azon fer

тат, melyet, mint efendinek, az erzerumi kormányzó adott.

Haszankaletöl Baliköjbe — ezt Aini'akumnak is neve

zik —— vezetö utunkon az itt északkeletnek forduló Агахе

sen keltlink át, felig romba dölt köhidon. А szél igen nagy

em'ivel zúgott, elannyira, hogy nem тал-1011011 celszerünek а

leszállást. Egy pàr megrakott bau'mot а szèl le is teritett, s

midön èpen azok felsege'lésével foglalkozunk, az egyik

persa odasiet hozzám 5 azt kel-dì: „Nemde, efendi, te èrted

az európai nyelveket ? Halld csak, hogyan beszèl а telegráf,

mondd meg, miröl 5201?“ A jó persa sokáig hallgatá a hid

fölött átvont szeizúgatta sodronyt, 5 nagyon elégedetlen volt,

mìdön senki 5еш találkozott, a ki а képzelt llangok meg

magyarázása által kivánesiságát kielégitette volna.

Midön 31-kèn útra keltlink, а tavaszi reggel szokott

enyhe hömérséke hideg, derinesztö szèllé fajúlt, 1ner а

jobbra fekvö hegyek felöl támadott. Ez utóbbiaknál vége

van а törökök àltal lakott erzerumi kerliletnek 5 itt kezdö

dik а tillajdonképeni Kurdisztán, melynek lakosai mail`

Herodot koràban а. legelvetemedettebb tolvajok és rablók

hirében állottak, kiknek közelébe az utazó épenséggel nem

Юр valami nagyon nyugodt érzelemmel. Délután tájban а

Karabender hegyszorosba érkezénk, melynek más neve ~

Kür-Oglu Kapiszi, azaz: КВт-015111 kapuja, а keleti moha

medán népköltészet leghiresebb kalandoráè es höseè. Egyik
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vezetöm egy távolbau magasló sziklaormot is úgy mutatott

be, mint c lovagnak egykori rablófészkét. Kör-Oglu, ki

nek történetét az orientalistn Chodzko tette közzé, meg а

turkománok és kirgizek között is пазу hirben àll. Eivasz

iránti lángolò szerelmét, csodaszerü höstetteit s egèsz tarka

életpályáját sok ázsiai néptörzs egyarànt csodálja. Dalait

csatákban és ilnnepélyek alkalmával ép úgy hangoztatják ’

az oxus-parti törökök7 mint az anatoliak а Földközi tenger

niellett, s а rameliak а Duna habjainál, satörök уши; ezen

isteuitett Orlandója, kinek törtênete egész Tiuiurig felmegy,

oly széltében elterjedt «Iicsösegnck örvend, mint senki más
az egész keleten. l

Midön а keskeny hegyszoroson атомщик, örmèny

utitársaim megtölték fegyverliket s készeu гамак. „Innen

kezdve — mondák —— nem találkozunk többé oszmanlival,

egész Törökország határáig, аза]; kurdok és örmények lak

nak itt, s ezeket csak úgy lehet féken tartani, ha az еш

ber kérelem es ajáuló levelek helyett jòfajtu fegyverrel

Пер eléjiik. Este, Esek-Eliasz falllba tertllnk be, meg pedig

egy kurd fönök házába, ki alig hogy leiilteml :màr is fenn

héjazó tudósitást adott, шагая családjának törzsfájáról. Is

ten a niegmondhatója, honnan nem származtatá magát, Efra

sziab, Dsemsid, Kejkhoszrev s az ókor más egyéb hirneves

höse valamennyi mind штаба volt, s midön belölem :ieso

dálat és bámulàs felkiáltását esalta ki, minden diesekvése

dacára, egy pár pipa, dohányt és egy pàr darab fehér euk

rot kunyorált el tölem. Adtam neki mindakettöböl; de csak

hamar megjelent neje is, 3—4 fiatal herceggel, s mindnyá

juknak fehér cukor kellett, mert, azt тонами, е vidèken

ninos a szemfájás ellen jobb szer ennél. Estebédünknól sem

hagyott békét а magas arisztokrata, s addig bámult bele

шинки, mig végre is meghivtuk magnnkhoz, s midön

egypár masallaht mondtam neki jó впадаем, m080

2*
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lyogvajegyzé meg, hogy egész családja llasonló tulajdo

noknak örvend s ezt bizou el is hittem, mert 1111 ösei annylt

nem ettek volua, talán ö sem jutott volna. ilyen nagyon sze

gény állapotra. Igazán feltünö, hogy ez az arisztokratikus

magañtogmtás, mely, Európàban, 1121111 21 szellemi elöhalu

dùsnak es társadalmi viszonyainknak, ma mái- jòformán

nevetségesnek tartatik, mìly nag-y viràgzásban а]! még

ÁzsiábanJ s ez annyival is inkább méltó a csodálatra, mint

hogy a. esalàdnevek és örökös cimek ¿teljesen hiányuzvńn,

az ember ilyesmire még csak nem is gondolna.

Miuthogy a következö állomásra а Dagarhegyeu kelI

vala átkelnünk, mely ép 01у hires úígiának rosz voltáról,

mint veszedelmességéröl: korím kellett felkelnünk. А21

hivém, hogy а. magas arisztokrata nemes csemetèi még

álomba lesznek merulve távozásunk alkalmával, s igy leg

alàbb megszabadulunk akiállhatatlan koldulástòl, azouban

csalatkozám. Bár nem is hajnallott még, házi gazdànk neje,

ki az orrillggöket meg éjszakára sem tette le, -~ uz egész `

csnpattal egylltt megjelent. Egykis bakhsistmindegyiknek

kellett adnunk, s midön az ajándèkok értékót. ¿isszeszámi

tottuk aztán, úgy találtuk, hogy а. kenyér és tej, itt а kurd

hegyek között talán dràgább, mint magában 11 francia, fö

városban. (Junius 1.) Borongós, komor reggel volt; а távoli

llegyek ormait köd boritotta, s tavaszi ruházatom паю-011 is

érezhetövé tette а hideg nedvessèget. Ilyenkor а gyors

lovaglás segít az emberen legjobban, s а nyomorúlt раш

nak, melyen llltem, habár èpenséggel nem volt alkalmas

valami gimnasztikus gyakorlatraJ а sarkantyú és ostor

uógatására futnia kellett 11 mint csak tudott. А faluból két

kiséx'öt vittlink magunkkal. Az utonállók és más egyèb ka

lundorok jobhára e vidékröl valók, goudoltuk magunkban

s 11 málhákkul s uti készletekkel тещ-1111011 úllatokut elöre

k'ulllvén7 mi umgunk 11 llegy nljábnn theaf'lízéshez f'ogtuuk.
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A hidcg, iledves reggeli òrákban ezen ital klìlönösen iidi~

töleg hat az emberre, s miutím еду pár csészére valòt meg

ittunk egészen megfrisülve ültlink Юга, hogy az elöre

klildötteket elérjük., Valamì fèl òráig ügettünk, midön а.

hegyháton csendesen odább vonnló teherhordóinkat meg

pillantottuk. A nap sugarai szétszakaszták s ködfátyolt, в

midön szememet épeu az elöttem vonuló hegyvidéken

legeltetém, észrevettem, hogy kurd kiêéröink egyike7 oda.-`

pillantvàn а málhavivökre, villogó szemmel szólità meg

társát s igen klilönös nyugtalanságot tanúsitott. „Mi az, mi

az ?“ —- kérdém, de ö fßlelet helyett azon irànyba. mutatott

hol örlnény utitársailn szolgái еду pár öszvérhajcsárral

együtt tovavonultak. _Oda tekinténk, s а hegyháton job b

ról és bali-ói elötörö fegyveres kurdokat pillantánk meg,

kik rèszint Iòhátou, részinŕ gyalogszerrel [паду 111011611 ro

hantak az értékes holmikkal megrakott barmok felè. „Rab

lók, rablók 1“ —— kiálták az örmények. Karabegoff revol

vcrét ragadta. kezébe s elöre rohant, utána barátja, én

pedìg, bármennyire nógattam is hegynek fel paripámat,

csak harmadikul jelenhettem meg а helyszinén. A mint шаг

е1шош11аш ‚ ez idöben fezt viseltem fejemen, érclap

pal, efendi méltóságom ismertetö jelélll. A kurdok alig

pillantották meg ezt távolról , n megrémlìlt csoportfól

nóhàny lépésnyire azonnal megàllottak. „Mitakartok itt ?“

—- dörgém fillükbe. Egy félszemü aggastyím, ki paizst,

. dárdát, puskát ès kardot viselt, nz lépett elö most és felelt:

„Bey efendi, tegnap ökreink cltévedtek, s mín` uz egész

éjszaka. keresslìk öket. Nem láttad nz úton volahol ?“ -

„Ökröket keressz? — felelém —— csak nem vagy olyan

sztlrke szamár, hogy ökröket ily eröscn felt'egyverkezett

àllapotban keress. Szégyeld шагал! Azért lett ily fehèrré

szakállad , hogy « rablás és lopás szennyével 111005

kold be ? На nem nézném csztendeid szàmát, mind
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járt magamnial vinnélek a, bajazidi kajmakámhoz, szem

telen utonálló l“

Szavaim, úgyszintén kui'd kiseröink t'elvilágositásai

elegge megértették а пу01с tagból álló haramìacsoporttal,

kikkel van dolguk. Az örményeket és perzsákat, kik и 118.10

ságok elött hiában perlekednek, nem igen szokták félni,

de valamely efendit, а 521111011 tisztjét, nem látják 116101511

gosnak megtámadni, 5 igy lön, hogy а. kalandorok 051111—

hamar szerteszétoszoltak, miután fentebbi szavaimat meg

еду pár fenyegetéssel tetéztem. Mi is odább vonultunk aztàn,

5 az örmenyek nem gyöztek elég köszönetet mondani; ha

én velük nem vagyok —— inondàk _ úgy a, Londonból

hozott drágaságok, bizonyára ezen kurdok ragadmányávà

lettek volna. Az egèsz jelenet alatt, klllönösen egy pár persa.

kereskedö volt halálsápadt, kik a. mult napon csatlakoztak

hozzánk, 5 mikor aztán pìhenést tartottunk, holmi 0110550

geket hoztak ajàndékul. Be kellett látnom, hogy efendi

méltòságomnak van valami e'rtéke а. kurdok szemében, de

kénytelen vagyok ше57а11а111, hogy ezen elsö összeütközés

mindazon érzelmen átvitt engem 15, а melyeket а. katona

érezhet, midön elöször viszik tüzbe. A veszedelem megpil

lantásánál remegni kezdettem, utóbb ez felhevliléssé válto

zott 5 mikor 111111- 011 álltam szemtöl szemben az ellenséggel,

oly erösnek èrzém magamat, annyira. határozottnak min

(101110, hogy képes voltam volna. talen а legvakmeröbb lé

pèsre 15. Tovább utazásom alkalmával többször fordultak

elö hasonló esetek, de lelkem ébemégét nem igen vesztet~

tem el. Gyakorlat és kényszerüség mindenre alkalmassá

teszik az embert 5 a legelvonultafbb otthonlilö is 105011411

koznék fölötte, ha látnà mi lett belöle, ha egypár hétig

lòháton utazik az ázsiai országokban.

Mikor este, Mollah Szuleiman faluba megérkeztllnk,

melyet свара. örményck laknak, mihelyt hàzigazdánk kurd
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kiséretlinket megpillantotta, палках] suttogva mondà: „Sze

rencsésnek mondhatod magad, efendi, hogy semmi гоня

sem történt veled. казеина а legelhirhedtebb rablók s vala.

kit eddigelè ök kisértek àt а Dagar~hegyen, :tzt még min

dig baj érte.“ Az egész kaland még csak most lett Vilá.

gossà. elöttem. A tegnap esti kurd-arisztokrata., valamint а,

nii не: emberlìnk, kiket mellènk adott, egyet értettek а. ter

vezett támadásban, s ha baràtom revolvere és az én ofendi

slivegem és beszédem Наган: nem tesznek, ezt anapot meg`

keserlìltlìk volna. Ez egyèbil'ánt épenséggel nem ujság ezen

а vidéken. Mind a, hivatalnokok, mind а пер elegendö tu

domàssal bimak а rablásokról, de ha valaki a. maga ügye

mellett nem ember а gáton, az ajánló iratoknak itt ugyan

nem veszi hasznát.

Örmény шт gazdánk, ki mind hite sorsosait mind

engemet kitünö elöz'ékenységgel fogadott, pompás vaosorát

készitetett számunkl'a, а lelkész és biró is eljöttek tisztelegnì,

s nem volt vége hossza, а kurdokról szòlò rablókalandok

пак. А mult öszszel 40 málhahordò állatból, s 15 emberhöl

álló karavánt, — közöttük egy angol is volt - támadott

meg еду hirhedt rablófönök tizenketted magával. Mihelyt

a. kurdok szokott lulull'l kiáltásukkal rájnk rohantak, a,

ред-зак 65 törökök azonnal hátrálni kezdének s а. fosztoga.

tókat szabadon hagyták duskálni a. málhatömlökben. Egy

pár állatot el is hajtottak шаг, midön az angol, stoikus

nyugalommal nézvén mindezt, észrevétlenlil cèlba veszi

revolverével а. fönököt, s szerencsés lövéssel földre teriti. Ez

páni rémülést okozott a kurdok között, s valamennyi az

angolnak rohant, ö azonban lélekjelenlétèt el nem vesztvén,

lelötte а másodikat és harmadikat is, odakiáltva reájuk :

„Ide ne _jöjetekJ mert mind halálñai vagytok 2“ Ezen ЕШ

tásával а hatàrozott britt valamennyi fennhéjazò kurdot

futásnak iramtatott. S utóbb még a megölt fönök свалил
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tett panaszt az angel ellen, es vérdijat követelt, azt állitván

hogy a fönök nem rabolnì, hanem csak vadàszni ment. S

ez igen figyelemre méltò, de meg meglepöbb, hogy a törö

kök egészen komolyan vették a pert s ha. az angolf 11011520

losz (konzul) nem tesz nekik élépk szemrehányásokat, ki

1111110, mi történik még a bátor euròpai utazóval.

(Junins 2.) Daeara a szakadò zapornak masnap reg

gel tovább kellett utaznunk. Reggelizö àllomási helylìl

Toprakkalehoz akartunk jutni, hogy alkalmilag bemutat'

hassnk magunkat az itt székelö kurd fönöknek, Mehenied

beynek. Mehemed bey, mint az egész környék heidaranlu

kurdjainak fönöke nagyobb tiszteletben all itt, mint

maga. a szultan. Gazdagsàgáròl es hösiességéröl csodakat

beszélnek, mindenki vakon engedelmeskedik nekì, sbarha

egy hajszálnyival sem beesiiletesebb akíu'mely más kurd

nál, a magas porta mégis befolyásanál fogva tiszteletbeli

Kajmakám cimével ruhazta fel öt, havonként _ötezer piasz

ter iizetéssel.

Egyebiránt ezen hübéri szerzödés egészen új, inert а,

legutóbbi orosz háború alkaimaval Mehemed Bey több mint

10,000 kurddal orosz részen küzdött, a mi kulönben 110111

ritkaság ezen а vidéken, mert itt az az ür, a ki Íizet, mig

а. vallási vagy nemzetiségi kötelékek csak harlnad vagy

negyedrangú érdekeket képeznek. Minthogy mostani mi

nöségeben _jó fogadást vartam részéröl, valósággal égtern а,

vágytól, miuél elöbb meglathatnom Toprakkalèban. Sze

1'encsétlenségemre azonban csak fia, a 12 eves ifjú Abdul

lah bey, ki mar két eve nös, volt odahaza. Nagy 110110110

lyességgel fogadott bennünket, s areanak igazi keleti

kifeiezése, hinnahval nagyon veresre festett baja, feketére

kent szemöldjei különösen meglepöleg hatottak rám. A

mint mar emlitve volt, az igazi tipusz Kurdisztánban kez
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1160111 s Abdullah Bey valóban szép példánya. a. km'd ne

mességnek.

Tejböl , tejfölböl , mez, gylimölcs és húsfèlekböl

álló gazdag reggeli után elbocsátottak. Az iiju Bey igy

szólt hozzám: „Efendì, a, mig e környéknek atyàm а. Kai
makámja, addig nyugodtan utazhatol, minden veszedelem

nélkül !“ Elbeszéltem neki tegnapi esetlinket.. „Meghiszem,

- viszonzá ö — de Dagar nem tartozik а mi kerületilnk

höz. Egyebiránt az а. félszemü fehér szakáll nem а. maga,

kezére dolgozìk !“ A mig beszélt, diszes kurd lovagokbòl

álló környezete néma. tisztelettel hajtà. le fejet. Ezen embe

rek arcán valami leirhatatlan komolyság es fennség ul s igen

érthetö elöttem, hogy а keleti tipusz, klilsösegeinel fogva,

oly annyira elragadja az euròpai пташки. Engem e csai

kèpek igen kevêssé tudtak gyönyörködtetni, s mint rende

sen, most is szivem mélyéböl örvendeztem, midön hátat

forditottam а, kurd fönöknek és kurd vendégszeretetnek, s

uji'alóháton valék Diadin felé, -— azon Diadin felé, hol

nagyobb karavánhoz szàndékoztunk csatlakozni, hogy a

veszedelmes папы-оп annak társaságában haladjunk ke
resztlil. I

Azonban Diadin igen то! vala még s igy az ejet egy

tiz házból álló örmèny faluban kellett tölteniink, mely пущ

fekvésénél és lakosai csekely számànál fogva valòban sa

játsàgos életet el. Emberek s bamiok, eledel és tuzelö szer

mind egy fedél alá van halmozva s mig :i lakosság fele

alszik, másik fele felhuzott fegyverrel szokott örködni a.

háztetökön. Valóbau nehéz élet. Kéi'deztem öket, mièrt nem

kérnek segedelmet az erzerumi kormányzòtól ? „A kor

mányzó — mondá az örmény — maga а tolvajok feje.

Nekiìnk csak az Isten, s az ö földi helytartója az orosz саг

lehet segítsegiinkre l“ S а szegény embemek valóban igaza

volt. (Juuius З.) А szomorú hajlékot kom reggel hagytuk
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е1 szakadòzápor közben s midön két òrai haladás után az

Eufrat partjaihoz jutottunk , valòságos' hóvihar boritott

el bennllnket. века mentlink а part hosszàban ‚ valami

sekèlyebb helyet keresve az átkelhete'sre. A szárasz'ldi

utazàsnak legnehezebb feladata valamely folyót идиота,

kivált ha ez még ragadó is. A lovagnak mindig; òvakodni

kell, hogy valamiképen а vizbo ne tekintsen, mei-t а gyor

san rollanó ár ш hitetné el vele, hogy lova. rosz irànybau

balad, s gyakl'an el is szédtìl az ember, ugy hogy a таращ

talatlanok — az elsö átkelésnél -— hideg és sokszor, vesze

delmes (шатен fizetik meg jàratlansàgukat. A túlparton
' Ymindenutt kavics boritá а siksàgot, а mi nagyon megköny

nyité шиш, — nyargaltunk is, а mennyire csak bérlett

lovaink nyargalhattak, -- árkon-bokron keresztlil. Csak

egypár nyomorult kalibából álló örmény falueska esett

utunkba, s közel volt шаг az est, midön jobb kéz i'elé az

Ücs-Kilissze zárda шагам el mellettttnk, melyben örmény

barátok tartózkodnak s mely az egesz környék lakossâga

elött, keresztyéneknél úgy mint mohamedánoknál пазу

tiszteletben áll. ~

Feltünö jellemvonása а keleti'népeknek, hogy а Ьа

ràtok, varàzslók jövendömondók söt gyakran mèg а szen

tek is, minden vallàskììlönbség nélklil, általuk egyenlö

képen tiszteltetnek. A rendkivlili, a csodaszerli alázatra.

gerjeszti öket, s bár a kurdok, magy messze videken vad

pusztitásokat tesznek is, — ezt а magánosan :álló telepet,

aránylag még elegge megkimélték. „A fekete: kámzsa. -

mondá nekem egy kul-d — az ördögnek és а szemfényvesz

tönek szine, mely а sertést mindìg retteuesen megboszulja 2“

Este felé elèl'ttileiadin нашим. А mint а szerteszèt~

szórt házak között а birò háza után tudakozòdom, hogy

шиш kaphassak, hue egy csür szögletében egy ameri

kai lelkèszt làtok ülni nejével, testvérével és gyermekeivel,
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Filadelfiába. szándékoztak visszatérni. Urumia és Filadelfia;

mily roppant távolság által elszakasztott két. állomás!

Egyik az <5-, másik az uj-világban — de а hitterjesztö 1111

saság tagjaì távolságot nem ismernek. A nyugati агапу és

nyugati hatalom apostoli müködéslìket sokkalkönnyebbé

teszi, mint а. kei-esztyénség kezdetén. De azért а mostani

eredmény még sem oly nagy шаг, 1111111 az akkori volt.

Anglia és Amerika milliókat és milliókat àldoznak а biblia.

és kei-esztyénség terjesztésére, —— s а. mohamedán 08011111

kozik és bámul7 de azért esak mohamedàn ша1'а11.

Végre i'áakadtam 11, 1111111 kizil (igy hivják itt a. falu

biráját) házàra, de még el sem mondtam elötte szàndèko

mat, s шаг is azzal Год-2111011: „Légy iid vöz efendi! De szà

modra. szállást nem adhatok, ha csak ogy katonn-pasával

nem akarod megosztani az éjjelre házamnak egyetlen lires

osztályát.“ „Канона-раза vagy akárki а világon — Vála

szolám -- csak а 11е1уе1 mutan meg! Tiz omi lovaglás

magát az ördögöt is megszeliditené, s azt hiszem, jòl meg

fértink egymàssal 1“ .

А knrd elöre ment, kami'aszerü setét helyiségbeveze

tett, melyet az itt szokásos vékony olajmécs világított be, s

midön a szögletbe-n gubbasztó pasának tìsztelegni ki

vànván elöre lépek, ki ixja le bámulatomat, midön benne Kol

mann tábornokot7 más néven Fejzi pasát, hazàmfiát s még

hozzá. legbensö barátomat ismert ein fel. „Ez egyszer а cso

dálatos talàlkozás 1 —- mondá а pasa., midön 'ölelkezè

sllnk után а tüz mellett egymással szembe n helyet fog

laltunk. Kolmann tábornok а magyar emigráoió egyik leg

zseniàlisabb s legderekabb tagja, mióta csak Törökországban

voltam, [mindig a. legmelegebb pártfogásban részesitett,

TudtaJ ntazási tervemet s kimondhatatlanul örült, hogy itt ,

Törökország Наш-1111, 1101 ö a. kor mány megbizásából, épen
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végörházak epitésével foglalkozott, meg egy barátságos

istenhozzádot mondhat. Késö éjjelig csevegve töltök az idöt,

s én kimondhatlanul elkomorodtam, midön másnap reggel,

mind машинным, mind az országtól egyszerre válnom kel

lett, melyhez most én шагали is tartozom.

(Junius 4.) Az ш innen а. Kazli-Göl выговор Kizil

Dize fnlun és veszteghelyen vezet М Ovadsikba, melyutòbbi

helу máx' Persiában van, s mìnthogy а most emlitett térség

jobbára egészen lakatlan s csak is egy pén- kurd s török

törzsnek szolgál vàndorhelylil, а. biztonság is sokkal in

мы) van veszélyeztetve, mint bárhol egyeblìtt. A kcle~`

tiek, mint minden интим; bariitai, ezen а. teren esak

erösen felfegyverezve, vagy tekintélyes fedezet kiseretében

mernek атамана, s ezt а. félelmet aztán holmi кашицы-ома

ki is zsákmányolják. Ezek ngyanis jobbài-a kész каштан,

ininden karavánhoz csatlakoznak шаг két Ош járàsnyii'a. a.

шпаны, а legborzasztóbb rablásokat es gyilkossàgokat

beszélik~ el, melyek állitólag èpen csak а minap történte k,

s igy annyira megfélemlitik az utazókat, Плоду ezek min

denekelött hozzájuk, mint ide valókhoz folyamodnak sege

delemért. S meg csak most kezdödik а tulajdonképi alku, s

fejenkint 50, söt 10€) piasztert is kèrnek s a kisérök наша

vagy az ö rábeszèlö tehetségllktöl, ищу nz utazók eslìgge

tegségétöl függ.

A mi karavánunk is hatot vitt magával ezen egyéni

ségekböl fedezet gynnánt. Felesleges is mondani talán, hogy

épen ök magnk e környék förablói. A тюк, persa. ós orosz

hatósz'igok mindnyáját igen jól ismerik, csakhogy ha török

terllleten rnbolnakJ vagy persa, vagy orosz térségre `szök

nek ы, s minthogy az illetö államok között а машина:

tási törvény igen szabályozatlan, a keleti hatóságok pedig

azonkivlìl is igen hanyagok, rendescn а rablókó az elöny,

melyet a. hároni ország határainak összeszögellése nyujt.
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Alig tudtam magamat а nevetéstöl tartóztatni, midön а

1111 llgynevezett fedezettlnk, gondosßrszemekkel körlìltekint 

ve, felvont fegyverekkel, pìsztolyokkal mindig а karaván

вши: haladott néhány lépésnyi távolságban. A kanyargó út

minden hajlatánál örszemek ktildettek elöre. Erönek erejével

el akaràk hitetni velllnk, hogy föben iáró veszedelem fenye

get bennlinkel:J egy szóval az ép oly vakmerö, mint fur

fangos rablók igen jól játszák szerepltket, de hiszen régóta

is játszszák шаг. Az utazók egy rósze is jól ismeri тща

nyosságukat s az cluber még sem igen meri védelmlìket

visszautasitani, inert attól lehet tartani, hogy akkor (51111111

guk tönlének а kamvánra, és megrabolnák.

Egyébirúnt а. zordon út is igen sokat tesz :u'x'anéz\'e,

hogy az egész táj oly nagyon barátságtalannak látszik. Az

út mély, kiszàradt folyók medrén, úttalan, kaviesos ежей

gokon vezetett át, s csuk akkor~ lön járhatóbbń, mikor az

Ararat aljához érkeztlink. Az Ararat hegye melynek csúesra

nyuló отцы: meg nyaranta is hó lepi, még most is, felé

nel mélyebben téli lnezét viselé. Mind az örmények, mind

általában а környéknek egész lakossága azt állitja, hogy

csúcsán meg most is láthatók Noé bárkájának maradványai,

ès sok kegyes vartabet (pap) diesekszik vele, hogy а szent

hztjò drága ereklyélt [ша а. hegyormon levö kristálytiszta

tó vizében. Mások meg tovàbb mennek, s а. vallàsos vilàg

tisztelete számára. forgáesokat hoznak, söt ezeket gyomor

t'àjás, szembajok és egyéb betegségek ellen alkalmazzák

is, sjaj аппак, e. ki kétségbe vonná, hogy az Arnraton

maig is megvan Noé bàrkájának legalább is két gerendája

s egypár árboea. Csodálatra. méltó képzelödés! Azsiai to

vábbi utazásomban legalább hárorn-négy olyan hegyet lát

tam, a melyröl monda, azt àllitja, hogy Noé bárkája. ott

akadt i'enn, három-négy olyan pontot, hol az emberek а

bajdunkori paradicsom nyomait fedezték fel, s mi tübbì

в
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még az ujabbkori 520111011 sirjait is több helyen 101110501

jak. De lehet-e esodálkozui e fölött ? Nyugaton is vannak

városok, melyek azzal diesekszenek, hogy evagy ama nagy

ember vagy jeles müvész ott sziiletett, keleten csak a 520111

ségben van a nagyság, s igy ez а hiúság meg megbo

csátható.

Balra hagyvan а vesztegzàrnak juhakolhoz hasonló

épliletèt, az út mindig hegynek ment, meglehetös magas

sàgig, honnan a szem elött elegge tag kilátas nyilt. „Itt veg

zödik Törökország - mondak kiseröim —— 5 az elèö 10р05

т01у01 lovaink lefelé 105211011, mar persa földet 011111“, —

s valóban úgy is van. Ezen két legnagyobb keleti moha

medán birodalom hatàrait., mind e mai napiglan nem jelzi

sem határvonal, sem semmiféle határkö. Egyébiránt igazuk

van, ha. minden ilyest teljesen feleslegesnek tartanak, mint

hogy e rideg, barátsàgtalau vidéken, senkinek sem jut

eszébe, egypár hold földdel többet elfoglalni. A 1101111

belli] négy mertföldnyi tèrséget gazdátlannak lehet

mondani 5 az illctö orszagok tulajdonképen ott," kez

dödnek, 1101 а, hatarfalvak munkálható földje kezdetét veszi.

.De bármily határozatlan legyen is а 1101 ország közti határ

vonal, mégis, midön persa földre leptem, nem fojthatám el

magamban а fájdalmat, melyetaTörökországtól Való meg

válás fölött 010210111. Törökorszàg immár négy év òta tar

tartózkodó helyem,`: nyelvének, szokásainak 05 erkölcsei

nek elsajatitása. àltal mintegy második hazámma valt, 5 а.

min 1101102 volt Törökországba mentemkor az eurúpai 0101

töl megválnom, ép oly nehezemre 05011 шо51, а meg tavo

labbi keleti tartomanyba lépvén, szlilöföldem szomszèd

orszàgának végbucsút mondanom.
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111.

А hegység lejtöjének alsóbb részeit dús virágszönyeg

boi-ità, s úgy látszék, mintha. та 21 termèszet is pártolnì

akarná а. persák bombasztikus fennhéjázását. S csakugyan,

alig léptük а: Irán határát, s ime, 02011 elöbb oly cseudes,

szereny es tartozkodó uti-társak а. lehetö legvakmeröbb ala

kot ölték magukra. „Irán egészen más föld, mint а. tied,

efendi; vigya'izz csak, esodákat fogsz látnì 1“ Leirhatatlan

öröm ragyogott ezen persák arca'in azon pillanattól kezdve,

hogy а legelsö persa. falli szemiìnkbe ötlött, mert sokat kel

lett szenveduiök szegényeknek Erzerumtól idáig, mert 02011

az uton sok örmény falli van, а vendèglöket pedig àltalában

örmények tartják. A siita *) törvények szerint nemcsaka. ke

*) Sìiuîk és szunniták. Mohammed halzilu után az isz lum

nagyobb része azt állitai, hogy az örökösödésjoga Abubekrt illeti,

а próféta legrégibb pályatársát; а másîk felekezet а prófe'tu ve

jét, Alit, az uj vallás legnagyobb hösét akarta. trónra 011101111,

minthogy az üdvözíilt állitólag azi'. mondotta. volt: „Valamint

én úr vagyok, úgy: Ali is úr.“ Azonbun megbukának. Abubekr

után Oszmán következék, @zut-1in pedig Omer. Csak enuek halaila

után foglalhatá el А11, mint negyedik khalifa, az ò't rég megilletò'
тающем. Uralkodása bajosäés rövid vala, ellenei e'lén maga. :i

próféta özvegyc álla. Végre is orgyilkos kéztöl esett el s pártja,

mely ò't mnjiinem istenitette, vértanú gyam'mt siratá. A 11111020

i'encse halála után sem veilt mog családjátòl. Kilenc neje volt;

de а siíták mindig csak Faitimát, а ргЫ'ёш legkedvcsebb leányát

említik, kitöl két fm шагам. Hnszszán és Huszein. A mint azon

ban Huszein a kufaiak**) nem nagy számú pártjának meghivássira

Mekkából odautazott, а. Tigris partján a Jezid által 0110110 kiildött

hadcsapat felkoncolta hiveivel együtt.

Huszein holta után Ali utódjai ige'nyeikkel többé nem is

**) Кит lmjdbni város'Bagdad mellett.



 

resztyén tisztátalan, hanem mindaz, mire kezét 1610821, smi

csak az ö házàból kikerül, azt Ali követöie nem élvez

heti. Hat парта valò eleség volt náluk; tojáshoz, sajthoz,

sóhoz, söt. mèg 21 7121102 sem volt szabad 'nyulniok,

melyet keresztyèn érintett. Könnyen megmagyarázhatám

tehát magamnak sietségüket, mihelyt а. legelsö persa falllba,

Ovadsikba bevonnltunk; rögtön éji szállást fogadtak, mi

pedig használni akaròk а napnak mèg hátralevö részét s

meg átmenénk а. másfél órányira. fekvö Al'abdizeh faluba.

Majd el is feledem mondani, hogy Ovadsik, Irán lm

tárfalva, egy magasabb tisztnek szolgál àllomásául,

ki Hafizi Szerhàd (határör) cimet visel. Itt jártunkban

valami Khalfa. Kuli khán, а legdui'vàbb iráni török

példány tölté be e tisztséget, ki háza. kapuja 01611 négy

kitömött medvét tartott, mint vadászati iigyessége tuuu

jeleit. Mikor ellovagoltunk elötte, oda állt a soi-ba ötödik

medvének, s bár а, legudvariasabban köszöntöttem, meg

is léptek föl. Azonban в. hivek szivében, kik leguagyobb 5211111

mal épen Perzsiaíban valáuak, a метис-8011011 család irainti 1011011

szenv nem hült ki, s :i Buidák nemzeti dinasztiája :datt Perzsia

az iszlam világban szétszórva e'lö siítáknak menhelyc lön. De

nkkor Inég a 5111211: 1111121 nem valzínak formulázvu s a gyiil'ólség

köztük és а szunniták közt nem 701511165 unyìra elkeserülve. A

végszakadás csak akkor 111111. be, midön Irán hatalomra vágyó

fcjcdelmei а. pei-zsm nép vallásos érzelmeit n. maguk vilaigias céljai

clò'mozdítaisárn. krzdék fölhasználnì. A siizmus örve alatt 01632151

is а bagdadi khalifusâg 11161 lehetett szabadúlni, utóbb pcdig u

török szultánok fenhatósúga alól, kik а „khalife“ cimmel minden

ig'w. lxivö felett akartak uralkodni. S а. perzsa. siiták gyülöletébeii

n-szuuniták 011011 méltó harag keresett magainnk kifejezést nzok

ellen, a. kikuek vad csordái az ó-ira'lni míivelt világ nnnyi neve

zetes emlékét döntötték rombn. A sznkadz'is egészcn határozott

jellcmct öltc, mikor а szefevídák ültek Irán trónjára. A 5201071—

(1:11‹ tekintélyévcl növekedctt :L két felckczet közti gyíilölség is,

és ez nzutńn nem vgyszer rcttenetes mc'szárlásokra adott okot, s

`
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nem állta, hogy, törökös fövegemre tekintve, egy pár szi

tokszóval ne 111033011. „А2 efendi mèltóság - mondá ör

mény utitársam — most nem 1032 valaminagyon kényelmes

inert 0 311111 tai'tományokban, mindazt, а 1111 032ша1111, gyll

lölik.“ S n. mint késöbbi tapasztalatom bizonyitotta, valòban

igaza is volt.

Ez volt az elsö est, melyet perzsa. födél alatt töltöttem

3 а szokások bizarr képe, bár а lakosoktörökök 3 nem

zetiségi szempontból közelebb kellene állaniok az oszman

likhoz, nagyon meglepett. Az azerbajdsanì 6101, mint itt a

legelsö estén láttam, а tatár és persa szokások vegyüléke.

A török jellem cgyenes modora а perzsa lnüveltséglmázával

11:11- Nadir sah több kisérletet tett а felek mogbékéltetésére, 11 köl

csönös elkeseredettség csak nagyon kovo'ssel hagyott 111111111. Ujabb

idöben a. konstantinápolyi és tehcráni 111117111- között létczik ugynn

némi diplomaciai bensöség, 110 csak azért, mort nz curópaìak 01

hntalmasodáeától félnek. Törökországban ne'p és kormány mcg

lelietöscn cngcdékcnyek 11 311111. felckezet irányńban :, а török szultz'm

031111 нет rég 032101111 meg 0. 1101230 sahbal 3. 320111 hclyek 11011111

me jog'át, 3 mcgengedte 110111, hogy a mekkni 320111 sir {611121111

sára 3211111 összogbcz ö is járulhasson évenkint, podig liajdamíbnn

3:16 30111 101101011 volnn. erröl. Söt 11 311121 perzsák bejárhutjńk 320

budon а szunnîta. török bii'odnlmat, mig я. 321111111111111111 ncm igen

tanńcsos mngát a. fanatikus Perzsiábun mututnin; 111011 itt a дуй

lölség eddìgelé 110111 igen csökkcnt 3 u mollák 11 régi hévvel mii

ködnck 11 szunnizinus 011011.

А vallási szurtartások 3 világì szokások közül, mclyekben

0 két felckczot cgymástòl különbözik, csak 11 legföbbcket. emlit

jük: Alit rendkiviil bailványozzák 11 3111111: 3 kárhoztatják a három

trónbitorló klmlifát, kortársaikat 3 cimboniikat, továbbzi a szunni

11111 négy fötörvényliozójaít: Hanîfét, Mnlcket, Száfit és Hanbnlt.

Tisztátalanoknnk tartják а. kcrcsztényckct, vcliik egyiitt 30111 110111

csznek, se num 132111111, 361 ha. csak ruháik érintkuznek ogymással,

tisztitó fürdöt 11011 használniok. Imádsůgközben nem Mekka felé

fordulnak, mint 11 szunnîták, lmnem mindig Kerbeln. felé, keletre,

mort itt temették el 11113201111. Polgárì törvényeik közül emlitjük

vÁxlm'my UmzÁsM. 5



van bevonva, de az eredeti szin igen sokszoi- keresztlll tör

rajta. A pei-zen iinomság és udvariassàg egyébiránt igen

roszúl àll ezcn embereken; mert valamint nyelvük sohn

sem tudja az iráni beszédet elég hiven utánozni, ép úgy а

perzsa szokások utánzásában is rendkivlil llgyetlenek.

(Junius 5.) Igen korán utnak indultunk, s mintliogy

a mai napon а nem mindig egészen biztos karaajneì hegy

ségen kellett átmennünk, örmény utitársaim célszeriinck

látták nèhànyf fegyveres lovast kérni fedezetnek. Az

út maj dnem egészen elhagyatott vala, de azêrt semmi 1111111

nös sem ért bennllnket. Kamainet kora délután elértllk, s

nagyon örilltein, midön egy átellenllnkben fekvö házból

az ideiglenes hńzassági szerzödést, mely szerint a férfiú határozott

idöre. is (három nap a lcgkevesebb) nò'sülhet, s ennek elteltével az

elválás egészen törvénycsen, minden akndály nélkiil esik meg. Az

egyházi hatóságokat illetölcg is lényeges kiilönbség van a kc't

fclekezet között. Törökországbnn imńmokat és kaldikat a kormány

nevez ki; Реп-2511111“ a nép maga választja cgyházi hatóságait.

Jellemzi a sìíta'ikat határtalan buesújńró vágyuk is; ncmcsak

Mekkńba zarándokolnak, liancm Mescdbe, Kumba, Kerbclába в

más szent helyeikrc, s nemcsnk éltükben, lmnem holtuk után is,

minthogy sokan végremleletképcn hagyják mcg, hogy az ö bolh

testüket e vagy ama szent helyre vigyék. De a fanatizmussal ren

desen álszentcskcdés és vnllústnlmiság 511.1- karöltve, sigy Perzsiá

ban szivök mélyén gyakran а leghiresebb szúñk *) sem hordanak

ignz vallásosságot; én legalább úgy tapnsztnltnm.

Мёд néliány —— nyilvánosan el nem ismert, de még sem

iildözött ~ felekezetröl kell megemlékcznünk. llyenck а s ei c 11 ik

kiknek föhelye Kirmnnsah; van azonban nyilvános mecsetjäk

Teheranban, Kazvinban s más egyéb helyekcn is. Hitvßllásuk

néhány szò'rszálhasogató kérdésnek különös felfogása által válik

el cgyéb felekczetekétöl; а test föltámadásaít nem hiszik ; merev

fanntizmusukról ismeretesek. Az a k h b а. rik hiszik mind a pró

Тётя, mind az imámok hagyománynit, de elvetikn. török s az arab

*) Derv'mek (koldnló baritok) rendje.
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zenehangok, fegyverdurrogás és örörnkiáltások hangzottak,

s агга ŕìgyelmeztettek bennunket, hogy ott valami linnepély

tartatik. Azon kérdésemre, vajjon részt vehetek-e benne én

is, házi gazdám fia azonnal а szomszèd házba. vezetett.

Épen lakodalmat tiltek, s mikor beléptllnk, akkor èrkezett

meg а vüfélek паду esoportja is, hogy а. menyasszonyt az

драй háztól férjéhez vezessék. A ház elé èrkezve, jöttükröl

egy pár lövéssel adtnk jelt, aztán a. menyasszonyt vörös

fátyolba takarva, kivezették, а két elsö vöfél, nem igen

gyengéd kézemelintèssel, lóra. segítette. Bárha. be volt bur

kolva s redös rnhákba borltva, а fiatal hölgy elég erösen

meglllt a. nyeregben, nagy tömeg zajongott körlilötte: s mig

tudósok interpretf'icióját, s cnnélfogva az ò' felekezetüket tisztán

nemzetinek tartjaík. Az A l 1—А1 1 a. h felekezet Ali khalifát em

berré vailt istcnnek tekinti, tagndja. я. korán érvényesse'gét в az

ételt- ìtalt illetö törvényeket nem teljesítik. A b áb i k r ól 1.

Vándorlások Közép-Ázsiában c. munkámnt.

А siítaík últal я. sznnnitziktól klilönválva tnrtott ünnepek

Mehdi születésnnpja;Gndir-i-Khom Dsemázi iil akhir

nnnak emlékére, lxogy Mohammed Mckkából Medìnába utaztában

Alit Khom völgyében helytnrtójává ncvezte ki. Örömnap Ra m a

2 :in 27-(1 ì k e, mïnthogy Ibnî Muldsem, Ali gyilkosa ez nap halt

meg. Örömnap О m e r hnlaîlának évfordulójn is; ezt О m e r s z u

z aí nin a k, Omerégetò'nck nevezik. E nap estéjén minden kigon

dolható gúny és becsmérlés között hordoznak végig я. városon

egy szalmńból font bńbot, mely Omert képviscli, aztán löporral

töltik meg s n душат khalifát légbe röpítik. E gyalázó iinnep

ellen n. török követség több izben tiltnkozott в a fövárosban be

is tiltották, de n vidékeu annál több illetlensóggel iinneplik. A

а azunnitákknl közösen tm'tják а Mohammed által rendelt iinnepeket

s az ò' személye't illctöket: а próféta születe'se napját ; a K u rb á n t

áldozntünncpet. А R a m a 2 á n böjthónapját s a В aj r а m öröm

hónapot itt nem tartják meg oly lelkiismeretescn, mint Törökor

szzigban. Мамаша]: fenn meg némi ünnepszeríî szokások az iszlam

elötti korból is, ilycnek a katonai zene azon kńbitó hnrsogásai,

mclyekkel n. kelò' в a leáldozó napot iidvözlik, úgyszintén a, pa

39!
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az asszonyok karéneket énekeltek, I(mely mimlig ezen re

frénnel végzödik: „A Кип-Ы: barát mm'adjon, az ellenség

megvakuljon, oli Allah !“) a menet balk léptetve vonult a

völegényes lláz felé. Én is a csoport közé vegyültem söt

Inég az asztalnàl is kaptam helyet, de az ételek elhordat

van, a szokásos aiandèkgyüjtés alkallnával busásan meg

kellett fizetnem az élvezetet. Ugy láttam, hogy а. menyeg

zöi linnepély Azerbajdsanban nemcsak az oszmanlikétöl kli

lönbözik hanem eltélfa persák hasonló ilnnepélyeitöl is ellen

ben igen sokban egyezik a turkomanok nászsznkásaival, s

ez ismét ат: bizonyitja, hogy a Persiàban levö törökök

leginkább azon гит-Коша?!) rablók utódai, kik a szeldsuk

fejedelmcket, мам pályájukon a шаг sivatagokròl nyu

gat felé követék.

 

rnsztság által ünncpclt A te s-b az i, ilycnkor ugyanis tnvaszszal

а штамп Iiizet gyujtanak és köriilszökdelik.

Legnngyobb ünnepélycsséggel megült perzsa ünnep, а. n o

ru z (ujév нар] п), a tavnszi napéjegycn idcjére esìk, midön a ter

mészet. miutcgy varázsiitésre, hirtelen ébred téli :ilmából (mort

schol gyursnbban nem lesl. а. tél nyárrá, mint l’c~zsińbnn) s а fák

virághímes rnhájukba öltöznck. Ez ünncpre mindcn реп-230. uj ru

lnit szcrcz mmgiinak, идеализмом killdcnek cgymilsnak, napokîg

szünctel minden munka. A királyi u-lvnr pompńlmn úszik g a вы,

о lsö nap nyilvaìnos audienciait aid, az orszúg lingyjni diszöltönyben

jelennek mcg, a. király teljus diszbcn lép a идиш, tiltönye свара

ìgaz gyöngyöktöl, gyé mint, arany- és ezüsttöl csillámlik. А cail

lagxiszok kijclcntik, hogy imc пи év foi-dalt, kiviil ágyú dördül el,

s mindenek ajkai ezt lmrsogtatjúq: M u b а г е k b а d (маем lc

gycn!) A király ujommn vert pénzt szór nz egybegyiìltek közé.

Azután n jeleulevö köve'ekct mn'atlatja be xmgának, в i-zcket is

mcgajalndékozza. Músnnp népännopct rendeznek, a király mcgjclen

népe között és ennek mindcnféle édességet és mulatsiigára min

dcnféle látványosságot nyujtat. Szóval a. мешают napîg tai-tó

ilnnspély minden nnpji lakomńk, mulntiágok в nyilvános jzitékuk

lili/.im mulîk.
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Este házi gazdám ismerösei közltl többen megláto

gattak. Ezen falu a. föut mentón fekszik, hol nines szüke az

utazòknak, az idegent mégis száz meg száz kérdés ostro

molja. A török pai'asztok sorsát штамма igen magasztalák

az övékhez képest (s ez csakugyan nem volt valami nagyon

irigylesre méltó, а, mint нажат). АМЦ! Aziztaszultánt leg

nagyobb dicsèreteki'e méltaták, s nem egy kivánesi azt

kérdezé tölem, igaz-e, hogy ö valòban эта? Mcrt jónak es

szunnitának lenni, ez olyan két tulajdonság, melyeket

Pcrzsia шкода nem tud egylitt képzelni ; egyébirànt ez majd

nem mindenütt igy van. A szeretett egyéniséget :iz ~ швы

mindig rokonnak tartja, s Irán nem egy helyèn hallottam,

hol az orosz politikátjés kormúnyzást szeretik, hogy ö fel sége

n. minden oroszok cái'ja, titkos siíta.

(Junius 6.) Mikor Karaajneböl a legközelebbi апо

másra, Csurukba menendök, napfelkelte сит koi'án utra.

keltiink, valami ш órímyim az elhagyott állomástól a kö

zeli hegysé-g mélyedéséböl klilönös csaholàs ós vonitás

hangzott felénk. Épen egy magaslaton állottunk — а kis

lititársaság egy lépést sem tett odább, s perzsa. kiséretilnk

lövésre сапа készen fegyverét, mind aggodalmasabb sze

mekkel tekinte а mely lit torkolatára. A csaholás mindig

hangosabbá. мы, s egyszerre gyönyörü впитав csörtetett

elö, kei: lildözö farkassal nyomában. Ez а tiinemeny felvilla

nyozta а vadászatkedvelö perzsákat. Ketten elöre ngrottak,

mindenki feszült kiváncsisàg gal nézett s bár Bebes nym

galvást rohantak is, egyikük oly ügyesen célzott, hogy а.

biiszke aganesu vad abban а pillanatban összerogyott. A

lövés megijesztó а farkasokat s elszalndtak, de а midön a

csend штыке“: megint visszatért, s ök èhségtöl gyöt-örve,

ragadmányuk vesztesegét el nem feledhették: melt() сво

dálkozásunkra, az egyik ismet elösompolygott. A vadászok

hagyták jönni nyugodtan, s midön már közel volt а szarvas



hoz ö is halálos golyót kapott, s ott сени: 1е мамаш mellett.

Ez aztán àltalános örömet okozott a kis társasàg minden tag

jának, leszállottunk, а szarvast felmetéltlik, s ott nyomban

fanyársakra tüzdelve, pompás pecsenyétszolgáltatott. Сваи

а legjobb falatokat vittlik magunkkal, а, többi, valamint a

farkas is ott шагали.

(Junius 7.) Csurukból meg het óráig гать út vezetett

Khojba, Perzsia egyik jelentékeny városába. -~ s az elsöbe

melyet a nyugatról jövö utazó ér. Khoj klìlönösen bájos es

varázsszép völgyben fekszik, s ha bár elöre nagy hirét

hallottam, mégis a virágzó földmivelés7 leggyönyörübb zöld

mezö, kivált pedig а másfélòra hosszant тать fasorozat ш—

lósággal elragadtak. A kep annyival inkább is meglepö

volt rám nézve, а mennyian а leggazdagabban viruló fák,

s a legtarkább virágokkal ékeskedö mezöség az elsö igazi

keleti tavaszkép élvezetében részesitettek. Maga а város is,

kiválólag keleti jellegével egészen uj volt elöttem. А török

városokon kisebb-nagyobb mértékben mindcniitt eszre le

het venni a. nyugattal valo érintkezést, de itt mindenIOIyan

tisztán keleti, mint 1000 évvel ezelött volt, olyan, mint a

minöknek az ezeregy éjszaka tundérmeséi festik а. keleti

városokat, egészen olyan, mint а, minönek én а keleti vá

rosi életet képzeltem vala. Hogy е meglepetés alatt, melyet

Khoj okozott, nem а szepnek és fenségesnek benyomàsát

(тещ, azt шиш emlitenem sem kell а nyájas olvasó elött.

Khoj egészen keleties, s mint ilyen, házai, uteái а. külön

bözö viseletek, kiváltképen pedig a. шиш-01; nagyon megle

pik itt а Konstantinápolyból jövöt. A bazár valóságos

elfogadó terme а keleti városoknak, melyhez а. magán

házak mintegy hálószobákat képe-znek, mert а. mig az egész

világ nappal amazon siirög-f'orog, ez utóbbiakba csak éjjel

vonul vissza.. A bazár-élet itt egészen régi fényében mutat

так, mig Stambulnak hasonló épületeit az eux-opal befo



lyás talán kényelmesebbekké tette ugyan, de eredetiségük

böl egészen kivetköztette. S а ki Khojban а délelötti

orákban látta а szük, hüvös utcák джаз-швам, adók és

v_evök taglejtéseit, а. különbözö szöveteket, fegyvereket

s élelmi szereket, а. hullámzó tömeg viseletét, be kell val

lania, hogy Konstantinápoly bazárjai keleties jellemvoná.

sok dolgában nagyon szegények.

Az elsö tekintet valósággalelbllvölt, és sokàig nem

tudtam megvàlni e snjàtságos látványtól; olyan zaj, olyan

lárma, olynn kiubálás volt ez, minöt még soha èletemben

nem hallottam, s midön az egyik kúpozott helyiségbe lép

tiink, а 1101 mintegy harminc kolompáros dolgozott seré

nyen, alig tudtam hová lenni báunulatombalnJ látva,

hogy e pokoli zaj közt két gyermek-iskola létezik valami

iii'esen maradt hajlékban rögtönözve. A tanitó, hosszúJ vé~

kony husánggal felfegyverzetten - hihetöleg azéri; ilyen

nel, hogy а. legutolsó sorbzm lìlöket is megosippenthesse

— ott iìlt а. fél hold alakban elllelyezett gyermekek között,

s habár én egészen közel állottam is az iskolai helyiséghez

s több percig hallgzttóztam , egyetlen egy szótagocskát

sem штат kivenni. Mind а tanitónak, mind a, санит

nyoknak olyan felfujódott képiìk volt a мамины, mint

a. kanpulykának; ereik kifeszültek, s mégis azt mondják,

hogy a tanitó tisztán meg tudjaJ különbözt-etni, ha, egy-egy

arab szót (olvasmány és tanulmány а. korán) а tanitvá

nyok rosznl hangsulyoznak. Olyas valamì ez, а mi elöttern

igazán megfoghatatlan.

S ha bár а bazàr tekintete is megörvendeztetett, még

inkább meglepett azon csinos kis karavnnszeraii, a. melybe

bevonultunk» Törökországban és Arabiábau az utazó min

denütt csak szennyes khánokra akad, azonban itt Perzsiá

ban, hol emberemlékezet (эта mindig igen sokat t'orditottak а
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közlekedésre, а karavanszerajokban olyun vendéglökre

talál az cmbcr, melyek, шёп- a. mi keletet illeti, semmi ki

vánni valót sem hagynak. Ezen épiiletek jobbára. а baza.

roknak közepette fekszenek, 3 rendcsen szabályos négyÃ

szögböl zillanak7 melynek minden oldala. hatz'n'ozott szám'u

cellákra. van felosztva. Az egyctlen felkerek nyilás, mely

mind ajtóul, mind ablakul szolgàl, az éplilet körül futó

terraszszerü emelvé-nyl'e nyilik, mely alatt az istállók van»

nak, úgy llogy az utazó, ki az elsö emeleten lnkik, ellát

hatja maga. 2111111 3. fîìldszinten lovát 13. E tel'rasz 10516

lebb 4-6 làb magas 3 а tulujdonképi udval'ba vezet,

melynek közepén kút àll, gyakran virágos kerteeskével

keritve. Valamint e cellz'ik nappal hüvös enyhelyet 3201561

1а111а11, épúgy egyàltalában éjjel-nnppal а karavanszeraj а

legbiztosabb helyiseg az utazò számára. A kúpalakú bejá

i'ásban 1а116 dalnndár (11арп3) van megbizva, а rend fenn

tartásával, ö az érkezö idegent шаг lováról, nyeregszer

számáról felismeri, 3 kiki ehhez illö szàllást nyer. A lapos

tetökön ejenkint örök állanak, kik egyhangú kiáltásaikkal

elriasztják а tolvajokat, 3 igen ritka eset, hogy egy-egy

karavánszerajban tolvajlás történjék.

Minthogy e helyiségek gyakran az odavnló 111111116

го1111а11 1а116- és árulielyekül is szolgálnak, az itteni életet

majdnem szlinetlenül élenknek leìxet nevezni. Nappal ott

siii-ög-forog а járó-kelö tömeg а boltok körlil, а málhákkal

megrakott udvm'ban, itt tevek 3 öszvérekböl 11116 1105326

тепе1 érkezik, ott а másik épen most távozik, házalók,

koldusok, mollahk, gyex'mekek, asszonyok egyik amásikat

611 szilnet nèlklil, s ha az ember mindehhez oda. képzeli а

persát, а ш1111 vizi pipáját szippantgatvn, nagy esendesen

ott 111 cellájaJ ablakában, а, vad taglejtésekkel alkudó tö

meggel szemközt, — ugy Demi halvány fogalmn lesz talán

а karavanszerajok életeröl. Minthogy épen a perzsák 2111111
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dozását, adás-vevéset említettem, hozzá kell tennem, hogy

e hevesvérü keletiek, arábeszélest illetöleg, meg a khinnia.

kat is feltìlmulják. Mindjárt а. legelsö napon volt _alkalmam

meghallgnthatni, hogy egy gyapiúkereskedö kinek а. vevö

a шиш hiba folytán visszaadta ремешки, hogyan kìnńlta

meg ezzel amazt másodszor is. Költönek sem válnék sze

gyenére az а képbeszed melyel árúeikkének {выл-веды,

finomságát, gyengedségét elmagasztalá. Olynu tüzbe jött

beszéd közben, hogy képes volt volna а. legmakncsnbbat is

megrendíteni. A vele szemközt álló persa. nyugodtan végig

hallgatá s шиш azt mondá: „Barátom, teljes igazad van, es

szavaid; Isten boesássa. meg bünömet, oly igazak, mint m'aga

nf kol-zin, de azért meg sem hihetem. Ám talália n1ásolyan

nak portékàdat, mint а minönek lcirod, de nekem hibás az

és igy kénytelen vagyok visszaadnî.“ Valóban hihetetlen,

hogy а persa а legkisebb esekélységre mennyi eskllvést

' pazarol, mennyire bizongatia sajàt életével, esaládjn éle

tével, а. király dindémjával, Fatima ártatlanságàval, Hu

szein és Ali szentségével stb. s hogy az embert valami

ilyes alkalommnl busásan rá ne шатен, csakugyan basen

lóképen persának kell lennie.

(Jnnius 8.) Hogy а másnap kezdödö Kurban anram

iinnep meg ne akadályoztasson bennlinket utunk folytatá

sában, màsnap estefelé шаг eltávoztnnk Khojból s meg

ngyanekkor Szeid Hadsi Agn faluban szàllottunk meg,

melynek lakosai свара Szeid-ek, tudniillik а prófétantódai

Ezek az mak, kik származási gögjllk folytàn egész Persìà

ban а legszemtelenebbek, kiváltképen az idegennel szemközt

oly követelök, hogy az embert végre is юноши sodl'ábòl.

Bármily gazdagok, azért mégis koldulnak mindenlltt. Nem

alamizsnát kérnek, hanem valóságos дам, ше1у1уе1 nèkik

mint az Izlam feje utódainak mindenki tartozik. Aszentség

leple alatt sokszor а legnagyobb bünöket követik el, s a.
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nep nem igen meri tölük száinon kerni tettüket, azonban а

hatósag nem oly nagyon aggályos, s a mint hallottam, a

tebrìzi kormányzó, az egèsz világ szörnyüködésére, egy

rablást elkövetett szeidet elégetés àltali halàlra itelt. A

mollahk kifogásokat tettek,'dea kol-manyzó azt mondà. »Ha

igazi szeid, akker ugy sem fog elegni,« s a biinöst esak

ngyan lángokra vetteté.

Kèsön érkezvén, az éjet egy Птенец alló _iuhakolban

kenytelenittettünk tölteni. Egyébirànt a néhany órai Anyu

galmat, melyet ezen helyiség nyujtott, igen drága топ

kellett megíizetn'únk, mert a. midön masnap ,reggel a Vilá

gosság elsö sugarainál egymás szemebe ценник, úgy talál

tuk, hogy mind valahánynnk arca tele van nagy vörös

foltokkal. Ugyanilyenek boritak testlink egyéb reszeit, s

ezek жоп látogatásnak valának eredmènyei, melylyel

bennljnket a mult еды 21 juh-kullancsok, éji папаши

régibb lakói megtisztelének. Valamint én magam is csodál

kozom 'meg most is azon mély alom fölött, melyböl sem

engem, sem utitársaimat még ez allatok marása sem tudott

felébreszteni, bizonyára ep úgy esodálkozik az olvasó is;

de a több órai lovaglás esodalatos hatassal van az alvásra

s az àllomásra fáradtan érkezö utast шиш esak a skorpió

tudná nyugalmában megzavarni.

(Junius 9.) Ezen falnból ntunk hegynek vezetett,

sziklás földön, s gyakran igen keskeny hegyi ösvènyeken,

babar az utak itt mar rendesebbek s jobb kal-ban щитам,

mint Törökországban. Ugyanezen ntaf, a mint hallam egy

khoji gazdag cnkor-kereskedö rse-jat költségén hozatta

rendbe, s az ilyen реют: nem ritkak Persiában.

A gazdag, a. ki j() emléket akar hagyni maga ntán,

ezreket aldoz egy-egy ùt elsimitâsára, egy karavanszeraj

vagy kùt épitesére, s Irán közlekedése nem egy könnyebb

sèget ezen régi szép szokásnak köszönheti. A nap nem
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шт meg fel, midön а magaslati'a. iutottunk. Lapos щ volt

ez, meglehetösen mivelt rétekkel es szántóföldekkel. Balról

a hajnalpir bibortengeréböl а пар kiemelkedék aztán;

csendesen lovaglék, szememet а természet szép „завешан

legeltetve s mily nagy vala. meglepetésem, midön körlilte

kintvén, а hegy túloldalának aljában bájoló тат: láték

egyszerre magam elött teriilni, alegtisztább azurkek tükör

rel s közepette fantasztikus szigetekkel. Úgy látszék mintha

az egészet varázs аниона volna. elö, s meg mielött földab

roszomat elövehettem volna, utitársaimtòl hallám, hogy ez

а szép Uránia-tò, mely más neven Deria-i-Sahi, királyì

tengernek is neveztetik. A tó, az (it minden oldalròl kör

nyezö s а jelen évszakban meg hólepte tetejü hegyeivel,

valóban leirhatatlamll szép vala, s ismetelve kell megje

gyeznem, hogy azt a. mélységes mely как szint, minöt

ennek sima, tiikre mutatott а. hajnal keltekor, sehol többé

azután az egész keleten nem találtam. Már három hete nem

шиш tengert, nem свода, tehát, ha ezen tekintet a-z Enxi

mist és а festöi Boszporust idèzte fel lijm lelkemben.

A lemenet meg meredekebb volt, mint а feljövet s

valnmi Íélórányi tàvolságban lehet а part-tol. Innen balia

tértiink, s meglehetösen jól müvelt, de sok helyenîsziksóval

boritott térségen haladván ас, jó deltz'ijban SehvaJ faluba

erkeztlìnk. Itt épen а КигЪап Bairamot linnepelték, azon

ban а lakosság oly szegény, hogy alig kaphattunk kenye~

ret, húsra vagy más egyeb élelmi szerekre pedig gondol

nrmk sem lehetett. Másnap (junius 10.) Dize Нанта шеп

tlìnk, jobbadán sóboritotta. vidéken м. Körllskörlìl а

termeszet igen szegény s а, szemnek nem igen van más

min gyönyörködnie, mint а. távolì Urumia-tóban. 11-kén

reggel vêgre mocsáros csatornák мы szegdelt tàjou

haladtunk м Majinon keresztiìl Tebriz felé, Azerbaijd

sannak fö-, Irannak pedig legnagyobb kereskedö városa



felé, mely most egyszersmind az én utalnnnk is legalább

egy idöre végcélját képezé.

Tebriz, Iránnak а középkorban oly nevezetes városa,

a llclagidák s más egyéb ватаг fejedelmek székhelye tavol

i'ól ép oly kevéssé vala meglepö, mint Khoj. Kertekkel

gazdagon megrakott terlìletén itt-ott látszott egy-egy döle

dezett mecset век kúpja., vagy valami hajdan pompás

éplilet puszta. romja, s ha ninesen az a gözkör mely a leve

göt város fölött megsliriti, úgy az utazót semmi sem figyel

mezteti arra, hogy Persia második városahoz közelít.

Minél közelcbb jutottunk, a levegö annál nyomasztóbb, for

robb lett, s bár persa. utitársaim а Tebriz szó (lázilzö) :eti

n.0]ogiai magyarázataval a város rendkivlil egószséges

óghajlataról akartak is meggyözni. inégis komoly aggoda

lom szállta, meg lelkcmet, midön а kertek es romok megas

agyagkeritései között, hol а. melegség már kiállhatatlanná

kezde vúlni, mintegy másfél óráig kellett vonulnunk, mig

a város belsejébe juthatánk.

IV.

Midön labrìntszerü, keskeny, görbe utcàkonabazár

fclé vettük utunkat, képzelötehetségem minden élénksége

daeára sem valék képcs ezen roppant romhalomban a regi

Tebriz legparányibb képecskéjét is magam elè varázsolni,

melyet állitólag a hires Harun el Rasid hitvese alapitott

volna, melyamagaidejében Ragesszcl versenyzett ‚ s mely

nek szèpitésére Gazan Khàn oly sok gondot forditott. A

mogul föváros hajdani pompájának legkisebb nyomát scm

гашиш, s esakis — már az ös hajdankorbau magasra
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einelkedett kereskedelmi fontosságáról szereztem magam*

111111 1101111 1'03а1ша1, midön а még mindég tckìntélyes bazâ

rokon 1111111 lèptetve keresztìlllovagoltam. A mit Khojban

találtam, 0.2 а. tebrizi hazárélethez képest inég 001111 minia

túr-kópecske. 111 százszorm oly nagy 21 121111111, 11 205003113,

0. kiáltozàs, nem hiába, hogy mind e napiglnn legnagyobb

kereskcdö városa, egész Iránnak; а bazárok is ezt bizo

nyitiák, melyek az egész ország 0 fajta. éplileteìhez 11113011

litva, kétségtelenlil а 1е3па3у0ЬЬпа11. Miutàn 1121 aiánlották,

hogy az Emir karavánszerajban, а legszebben 03 tágasab

ban, vegyek 320111131, majd egy órahosszat 11011011 0. bazáron

végig vonulnom, mig oda juthattam. Mint az efféle 15111111

nyokhoz szokatlan ujonc, majdnem roszul éreztcm шаг

ша3аша1‚ az itt-ott tùlságosan 311111 1611103, a, keresztlll-ka

sul vonuló, hosszú sort- kèpezö megrakott öszvérek között,

minden lépten-nyomon veszedelmes összeiltközèstöl féltem,

hogy vagy engem 111 meg valaki, vagy 011 lltök 11103 mást 3

3 ha. visszagondolok rá, hogy 11. 112111111 iìvöltö dervisek, hogy

szökdeltek elöttem e roppant zurzavarban, 3 1103уа11 haji

gàlták а. levegöbe 0103 fejszejliket, 11103 uji-a elkapiák,

11103 111031 13 valóságos csodának 121110111, 1103у 011 mint ta

pasztalatlan, minden ámulásom 03 bámèszkodásom dacáru,

hogyan jutliattmn oda séretlenül а fenebb emlitett szép ka

ravanszerajhoz. .

Örmény utitársnim szereny cellátrendeltek számomra

3 ш1п11103у ök rendeltetésök célját immár 01011011, 030111151

mar megváltak tölem azzal 212 130101101, 1103у másnap föl

keresnek 03 sziìlövńrosukban ök maguk 103211011 vezetöim.

Az elválás nehezemre 03011, inert 11 11111 110101011 huzamosb

ideìg egyiltt utaznak, azok végre egészen rokonok gyanánt

tekintik egymást, 3 engem а válás annyival is 111311111

шазаЬЬап 1101011 11103, minthogy 0 becsilletesjó emberekbcn,

nemcsak utitńrsakat, hanem jóakaratú Mentorokat is 1111111



_46_

tam ázsiai ntam elsö szakaszában. Mikor (ik аммиак,

késö estig ott ultem szobácskzlm аммиак], részintfáradság

мы visszataltóztatva, részint pedig а végett, hogy а körii

löttem zsibongó életet bámulhassam. A helyi szokàshoz hiven

csakhamar kiváncsi'esoport gylllöngött körém, egyik keres

kedönek гамом в árucikkeit ajánlotta, másik pénzváltónak

nezett s azt kérdezte, vannak-e beváltani valò imperiáljaim

гагу kopekeim, а harnmdikJ ruházatomról itélve, а tehe

ráni követséghez tartozònak gondolt s szolgàlatát kinálta,

s valóban шато, mennyit kell az ujonnan erkezettnek

kiállniaJ egy ilyen persa karavanszereiban ez örökké éber

speknlánsok ostromától. Csak késö este, midön lassankint

minden elcsendeslllt, elvezheték nyugodalmat. Minthogy

eddigelè örményekkel utaztam едут, még esak а mai volt

azizI elsö est, midön vacsorám elkészitésevel tulajdon magam

nak kellett foglalkoznom. Ettöl а fáradsàgtól meg akarám

kimélni magamat, s az egész ÀPersiában oly hires tebrizi

csilau-t(rizsétel) кошма] meg, egy adag lule-kebab-bal

(nádpecsenye), vagyis vékony vesszöre тешите, zsirbe ki

винт vágott hussal, de ezeket az eledeleket igen nehezek`

nek talàlám s шаг másodnapon saját kezemmel fogék hozzá

a. magammal hozott fözöeszköz használatához, nzonban

bár а szakáesmüveszet elsö próbái nem sikerultek is vala

mi nagyon szei'encsesen, linègis а tulajdon magarn által

keszitett ételek izletesebbek s egészségesebbek valának.

Sokkal nyomasztòbb volt azonban rám nézve az esti так

magànyossága., de persa szomszèdaim nyájassága ezen is

segitett, s az ország szokásainak es nyelvének ismerete

csakhamar mindeniitt barátokat szerzett.

Tebrizben két hetet töltöttem, elöször azért, hogy а

megtett щ kìállott fáradalmait egészen kipihenjem, másod

szoi' pedig azért, hogy Persia ezen második “шитыми

huzamosabb tartòzkodásom folytán mind 'az azerbajdsani
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tájszólás sajátságait, mind а siita felekezet legszembetll

nöbb speeinlitásait, n mennyire esak lehetsóges, megis'

merjem, s hogy e tekintethen igen sok ujnt es érdekeset

tapasztaltam, az könnyen erthetö. anamosb évekig Szuka

datlanul szunnita. körökben elven, mindenekelött az itt

мы: vallási viszonyok különbüzése venta. тащи-а figyel

n1emet.A так az Iszlnm protestánsni, igy hallottam s

olvnstnm gyakrnn, s iparuk és szellemi fensöbbségük hire

csakugyan ilyest seitetett is velem, de mily паду volt bá

mulásom, midöu шаг а legelsö napon minden lépten nyo

mon sokkel vndabb fanatizmust, sokknl kil-ivóbb álszen

teskedèst találtam itt, semmint Törökországban. A korán

eltérö magyarúzata. s nz а körlilmèny, llogy Persia Iszlamja

sokkal elválasztottabb шах-ад: minden nyugati elem befo

lyàsátòl, mint а törökorszàgi, ezekben kel-esendö annak oka

hogy а siíta felekezet sokkal inkább fentartotta а kegyes-`

seg megamagának ellcnmondó számos годами, s ìgy_ itt

minden szinlelt szenteskedes mellett sokkel kevesebb bensö

vallásosság létezik, mint az Iszlam akárlnely egyèb köve

töinél. Nagyon meglepett mindenekelött а perzsák azen

шпажками, melylyel az európaiakat keriilik, s az а tör

vény, hogy ha az ö ruhàik csúesa., az enrópaiet érinti vélet

lenlìl, lná-r шиш is nedsiszsze (tisztàtalanná) lesznek, s

haladóktalanul fürdöbe kell menniök, nekik, kikbenatöbbi

киты, mindjárt másnap e következü vonásokat гаранта]

tam. A karavanszeraj közepén itt is, mint mindenlitt, viz

medence Ы], eredetileg kegyes mosdások céljábòl, s ìme,

mig az egyik а kut egyìk зад-капы szennyesét mosta ki, a

màsik félig cserzett böl'eit áztatta., а harmadik egy овевае

möt mosdatott teste különbözö reszein, a. músik oldalon

emberek атак, kik паду àhitattal fogtak hozzá vallàsos

mosdásukhoz ugyanezen vizben, söt egy szomjazò legug

golt az egyik sarokbau a. zöldes setét nedvet nagy ihlett~
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séggel szürcsölte két marokra. Meg nem allhattam, hogy

hatalmas pilla-t ne kìáltsak feléje; de a persa oda foi-«lult

hozzám, tudatlannak nevezett s kérdé, vajon nem tudom-e,

hogy a seriat szerint (szent törvèny) а 120 itcénél többet

tartalmazó viz vak, azaz olyan, mely nem 1е11е1 szennycssè

es tisztátalanná. S ezek az emberek azon vèleményben van

nak, hogy még a legeslegtisztább euròpainak illetése is

nagy mértékben beszennyezi öket! ‚

S ha fanatizmusról szólok, hogy ne emliteném azt a

csodálatraméltó dervìst, ki csetleg épen akkor utazott 111

keresztül, az egész bazart bámulatra ragadta, s mint еге

deti tlìnemény, nekem is örökke feledhetetlen marad. Ez

az ember, teljesen meg leven gyözödve Alinak az elsö kha

lifaságra tartott jogos igényéröl, mar a mint hallám, har

minc esztendövel azelött azt a fogadást tette, hogy beszéd

ezel-veit egész életén at mi egyébre sem használja, mint az

1,Ali, Ali“ névnek kiejtèsére, mi altal több mint 1000 évvel

azelött elhalt Khalif legbuzgòbb piu'thive gyanánt fogja

magàt megbizonyítani. Odahaza. nös leven, nejehez, gyer

mckeihez, bal'àtaihoz, rokonaihoz semmi egyéb szót sem

intézett, csak azt: „АН, АН,“ ha ételre, italra, vagy barmi

más egyebre volt szüksége, megint csak: »Ali, Ali,« ha a

bazáron valamit venni vagy kéregetni akart, megint esak :

„А11, А11,“ ha valakibántalmazá vagy megjutalmazá, ismèt

csnk az „Ali, Ali“ név hangzott ajkairòl.

Buzgóságában az utóbbi idökben annyira. ment, hogy ió

háton ülve eszeveszettke'nt egész nap az nteakon reliant fel s

ala, а levegöbe magasan botot dobalt fel s vadul kiáltozń :

»Ali, Ali ; « hogy ezt az embert félszent gyanant tisztelték

könnyen elgondolhatja mindenki. Egy városba érkezven, a

legelökelöbb s leggazdagabb ember istallójábament, s kétsze

_ res »Alì,Ali« kialtására. gyönyörü, fölnyergelt lovat kapott

ajândékba, rögtön felpattant rà, s rohnnt ntcáról ntcára,
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vadul üvöltve szokott mondását: »Ali, Ali !‹ Öltönye vagy

egészen fehér, vagy zöld vala., s meg botja is ezen szinek

szerint változott. S mintha meg most is látnám, hogyan

° úllt meg az Emir karavánszeraj kapuja, elött, s а rettenetes

baz-¿wi siirgés~f01gásba villogó szemekkel, olyan erövel bele

kiáltott, hogy fejen es nyakán erei megdagadtak: »Ali,

Ali !« Leirhatatlan вышитым liltem egykor valami öt

pereig e klilönös férñúvalszemközt. Hallgatott ugyun, de а,

harminc evi megszokás olyanokká щами ajkait, hogy

meg nemaságában is >'>Ali,’Ali« nevét vélte az ember szá

jából kihangzani. .

Csak akkor, miután uehány паре: töltöttem Tebrizben,

lön vilàgossá elöttem, milyen igazi keleti elem között elek, ’

s hogy a távoli Stambul, a. keleti világ ezen tarkái'a festett

fuggönye а keletnek esupán hamisitott, s félig-meddig eu

rópaivá. tett kéiiet mutatjn.. A kelet minden meglepetéseivel,

tetszett ugyan az elsö pillanatra, de csakhamar visszaki

vántam а. nyugati életet, s igen nagy volt örömem, midöna.

kuravánszerajban, Würth es Hanhardt urak személyében,

derek svàjei ne'meteket s mlìvelt euròpaiakat talàltam. Erö

vel ат akarák, tegyem а: szállásomat liozzájuk, de ezt

megköszöntem, s csak asztaluk szives felajánlàsát vettem

gyakrabban igenybe..Álta.h1k megismerkedtem egyeb, itt

lakó eul'ópaiakkal is, s kimondhatatlanul jòl esett, ha. а

nyugati civilizációról, nyugati nyelven folytatott hosszas

смещая után, valami pei-zsa társaságban, ismét eñ'endivé

alakulhattam át. Ez nz átmenet egyik tái'saságból a. màsikba,

шёп- Stambulban is igen kedves volt elöttem, de kivàlt itt,

klilönösen sok èlvet nyujtott. A perzsa. vilàg esodálta ugyan

ап'а bensö viszonyt, melyben az euròpaiakhoz állok, de

шмяк, hogy а szunniták, mint а. kikhez таи-(026112111 véltek

engem is, nem olyzm nagyon szigorńak а más hitüekkel valo

érintkezést illetöleg, legalább senkisem tett ezé rt sohn valami

vinnen nmzlsm. 4



szemrehanyást. Mig európai barataim némely helyi viszonyt

ès erkölcsöt az ö felfogásuk szerint közlöttek veleni, 0201101

azután 11 bennszlllöttek vilagánál is megtckinténl, s ha az

olvasó kétszinü szerepemet taláu hibának inondia is, be

kell vallanom, hogy e ganesot szivesen elviselem azon élve

zetért, melyetuz 1110111 szokások ès életrevaló helyes belátás

nyujtott, tapasztalataim azon tömegeèrt, melyeket 11 1101011

népek felöl 11 Boszporustól egész Szamarkandig szereztem

inagamnak.

Sok érdekes adatot hallottam Bokhararól segy par

europei utazòról, kik odamentllkben ezt a várost 111111101

tették. Az akkori angol 110112111, Мг. Abbot7 testvére azon

hires Abbot kapitánynak, ki Heráttòl Khivaig utazott, ennek

sok nevezetes kalandját elmondá nekem, s általában min

denek leplezetlenlil kijelenték, kételkednek tex-veul kivi

hetöségén. Az ö állitásuk szerint nagy neliézséggel járt 11

Közèp-Azsián valo átutazás. Az eredeti Wolf Jòzsef doktor

ról _ vagy, mint egy gúnyos kritikus nevezé :} 11 buireuthi

pápàròl _ is sok furcsa törtenetet hallottam.

Ezen WolfJózsef ugyanis, nemcsak kétszei' utazta

be Bokharát, haneiu :saját állitása szcrint az ottani

khant és minden kegyes özbeget valóságos apostoli buz

gósággal а: keresztyén vallâsra is akart tériteni. Ez

. utóbbit azonban, mit anglikán ¿baratai hisznek ugyan, én

részemröl bátor vagyok kétségbc vonni, hogy azonban ket

szer volt Bokharában, az valo' igaz, s annyival is iukàbb

csodálatos, mivel ö 11 legfélénkebb emberek egyike, smeg e

11101101111 szlikségesebb nyelvekben is jàratlan volt. A mi

azonban а fanatikus mohamedánokkal szemközt leginkább

hasznára valt, az öltözetének hihetetlen elhanyagolása s

klllönös hajlama 11 szennyességre, egy szóval 112011 1161111

nieuy volt, hogy ö a dei'visek hüséges képlnása. Nem is

neveztek sehol másuak, csak dervisi frengi (europei der
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vis)nek, s minthogy keleten az e faits, emberektöl igen

sokat eltür mindenki, mit masnak ugyan nem volna taná.

esos mondani, úgy Wolf József drt. is, vagy a mint ott

nevezék, Mollah Juszufot, türelmesen hallgatták mindeniltt.

A többi között azt mondják rola., hogy az angol követet,

Sh . . . ezredest nem csekély zavarba. hozta, midön ez öt

Perzsia kil-ályának bemutatá., s a doktor alig lépett be a

minden siiták fejének elfogadó termébe s ez hogylétéröl

tudakozódott, ö azzal felelt, hogy haladéktalanul keresz

tèny hitre akarta a királyt téri'teni. Apostoli buzgalma, _

melylyel maga diesekszik legjobban _ még akkor sem

hagyta el, mikor Khorasszanban, tél közepén egy kurd eso

port mcgrabolta, s minden ruhajatòl megi'osztván, órák hosz

szat ott all-ata a szabad sivatagon, а. vadul silvöltö öszi szél

nek közepette. Az ihlett misszionárius, saját szavai szerint,

fogvacogva nem könyöriiletességért esedezett, hanem még

félfagyottan is a holy Gospel-t (а. szentiràst) prédikàlá _

természetesen angol nyelven _ a vad kurdoknak. S 0h eso

шк esodája l azok megtertek s (it útnak ereszték.

Hasonlòt tetta turkomanok között is. Egyszer egy

régi nadrágért adtàk el, maskor bena szamárért cserélték

be, de дадим mìndig jó útra téritette (ismételve mondom

_ a. пакт, hogy annak nyelvét tudta volna _) vissza

nyerte szabadságát s Bokharába ш. Itt teljes papi orna

tusban, nyitott bibliúval tarta bevonulását s az ép oly fana

tikus, mint kényurilag vail Naszvullah khan nem tett neki

egyebet, csahogy szörnyükèpen ráijesztett, tisztjei pedig

tetemes pûnzösszeget csikarván ki töle - vilagnlak bocsá

шк. А mint tebrizi baràtaim beszélték, egy kegyes nöegy

let (mei-t Anglia hölgyeinek kivaltkepen kedvence volt)

едем ládára valo finom fehèrnemüt шиш ide шпината, a

mire паду szlìksége is volt. Mindazáltal azon арго állatkak

tòl miket Közép-Ãzsiàbòl magàval hozott, alig lehetett öt meg“

 

4*
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szaba ditani. Csodálntos szorakozottságàròl is eredeti történe~

teket beszélnek. Ha sok rábeszélészután végre szobáiába

ment, hogy inget váltson, ,valami `1610111 mnlva egeszen az

elöbbi állapotàbafnjelent meg ujolag, s az inget, feledékeny

ségböl zsebkendö gyanánt zsebebe dugta s használta.. Más

1101 megìnt vasárnapialkalominala gylilekezet szine elött

szószékre lépvén7 papi palást helyett szórakozottságból, nöi

köpönyeget kerített nyakz'iba. Sokat irtak már róln7 de meg

tübbet lehetne elmondani, inert Wolf dr., valóban minden

tekintetben eredeti és ritka ember volt.

E nagy perzsa kereskedö vàrosban eltöltött elsö nap

jaim igen gyorsan s kellemesen folytak, s társaságom maid

eui'ópaiak, maid ázsiaiak között váltakozván, elegendö szo

rakozást nyujtott. Ehhez meg két más körlilmény is járult,

nevezetesen az elsö, hogy epen itt letem 'alkalmával rend

kivlili ilnnepélyek стать, в а második, hogy azokban en

is réezt vehettem. Az ujonnan kinevezett Veli _Abd (110116

rökös) elsö ünnepélyes bevezettetése teljes mértékben fel

шва elöttem a perzsa. etikettet es fénylizést. anafi'ar-ed-din

Mirza, а király kilene éves ña, ki az itteni szokás szerint

koi-a iijusàgától kezdve trónörökösnek танцами, е gaz

dag tartománynak kormányzòjaként szerepelt épen e napok

ban vala nyilvánosan feldiszitendö а khalattal, а királyi

diszöltözettel. Az egész vái'os talpon volt. Az llnnepélyek

több napig tartottak, s igazán felettèbb kiváncsi volt-ain,

midön а legelsö napon a паду tömegtöl környezett `Alai

konak (feiedelmi lak, fmagas palota) kapuin át, а bensü

udvarokra lmtoltam, а 1101 az linnepélyes szei'tartásnak

véghez kellett mennie. Milyen iai-ka vegylilék, телу

11у1 szeny es mennyì gazdagság, milyen bliszkeseg és ш1

1уе11 пуошог tárnl itt fel az ember szeme elött. _A bejárás

sal szemközt álló fedett teremben ott llltek а nagyok, а

herecg, a papok s а lien-cgi háztartàs fötisztjei. Valamennyi 



nek arc-¿in kimondhatntlan komolyság iilt, redös öltönyökbe

bnrkolt testiìk magntartásn, keziik fontes mozdnlatn, fejük

bliszke hajtogatása, mindez azt mutatta, hogy keleten nem

egyerlül az ozmnnlik azok, а kik iinnepet tudnak _illni. Az

ndvarban köröskörül ïkét 501 szerbaz (katona) volt 101211

litvn, szomorúságos alakok 5 europei egyenruhában, perzsa

prénies siiveggel. Mintha csak vasvillával hánytàk volna

rán-juk а ruhát, de legnevetségesebbek nyakravalòik vol

tak; egyik ellìl, másik feloldalt, а harmadik épen hátul

kötötte meg, — 5 hát meg a. gombok, kegyelines Istensêg l

Az egyik alnl feledett ki hármat, а. másik fellil. Nein lehet

valami komikusabb, mint а perzsa katonák europei egyen

ruhában ! S hát meg ha. tisztelegnek ! A vezényszó egyszerre

hangzott игуан fel, hanem а. fegyver meg valnini félóra

mulva is mindig csörgött, mert lla az utósó sor egyik má

5111 legénye épen barátságos beszélgetésbe van mei'ülve,

inidön a. »tisztelegj !« 526 felhangzik: van benne annyi lel

kiismeretesség, hogy a parancsolatnak — ha. mindjárt egy

óranegyed lltán 15 —- engedelmeskedik. A keit egy egész

oldalát eukor siivegek, klilönfele perzsa eukor~slìtemények s

édességek tölték el, melyeket Óriás kondsákrn (fatálak)

szokás felállitani, s melyeknek Perzsiában semmiŕ'éle linne

pélynél nem szubad hiányozniok.

Középen emelkedett а tron, melyen a kilene éves

gyenge, halvány tekintetiì herng komoly, mely fontossàgú

arecal helyett foglalt, mig gazdag kisérete köréje sereglett.

Mikor lelllt, hatalmas ágyudörgés hangzott fel, а katona

zenekar háromszoros tust fuit, s ekkoi' megjelent а királyi

követ а diszöltönynyel, hogy ezt, új méltósága fjelétll, nyil

vànosan а liercegre teritse. A ràterités aktusa ntàn a Sir

u-khorsid gyémánt-rendjel feltuzése következek, azután

pedig gazdag szönyegek köziil а királynak vászonra festett

areképét leplezté-k le. Ekkor felállt az egész tàrsnsúg, a.
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hereeg tiszteletteljesen megcsókolta, в miutan az njra befede

tett, ö is ujolog îhelyet foglalt. Erre megint ágyudòrgés,

megìnt kabitó zeneharsogas következett. Azutan magas

rangú föpap lépett elöt ki Isten áldásat könyörgé ala, erre

felolvastatott а. királyi parancs fennhangon, azután pedig

egy költö jelent meg, ki atrónnal szemközt àllván, az ujon

nan kinevezettnek dicsöitésére egy kaside-t (dieseneket)

olvasott fel. A szavalás modora egészen új volt elöttem 5

- meg jobban meglepett mint maganak a költeménynek bom

basztikus tartalma.. Az ifju herceget majd gyengèd rózsá

hoz, majd tundöklö naphoz hasonlitá, majd dràga gyöngy

hez, melyet 11 királyi csaladból halásztak ki 5 ш051 Irán

koronajànak legdrágább ékessé-gêvé vált azután megint

hatalmas hösnek 1167626, ki egyetlen kardesapassal serege

ket semmisit meg, kinek tekintete elött hegyek remegnek

kinek haragja langjatólfolyók száradnak ki, egy szóval,

használt olyan metaforákat, hogy a :szegeny kis gyermek,

ha mindezeket megérti vala, bizonyára remegett volna sa

ját maga. elött.

Miután az uj trónörökös a tel-em aljaban egybegyiilekezett

nagyokhoz lépett, a kolosszális fatalak édességei pazar

bökezüséggel osztattak szét a jelenlevö vendégek között.

A szel'mester ezenkivlil meg mindenkinek kiilönös 116526

п61е1 шоп(1011 521765 megjelenéseéét, s azzal 112 iinnepély

nek vége lett.

A fenebb emlitett unnepèlyek másodika Cerutti, olasz

követ fogadtatása volt, ki huszonöt tagból 11110 küldöttség

élén ezen utazott Teheranba. Az olaszok, kik Perzsiàval

kereskedelrni szerzödésre akartak lépni, Konstantinápolyt

jóval az 611 távozásom elött hagyták el, de ök a Poti 65

Tifliszen at vezetö útat valasztották, minthogy e gavallérok

cgynemelyike szivesebben halálra rázatta. niagát valami

orosz droski 1111111, semhogy kiállja a nyeregben való uta



т fáradalmait. S ha órkezéslik hire az ìtteni kormányzót,

illetöleg annak helytartóját Szerdar-Aziz-Khant s ugyszinte

valamennyiperzsa hivatalnokot örömre gerjesztett, minthogy

egeszen neki вашим; magukat szenvedélyes tlindöklési

vágyuknak, az uj királyság képviselöinek megjelenése az

itteni európai kis gyañnatot, még nagyobb örömmel tölté

~ el. Hogy az elfogadásnál jelen lehessek, en is az utóbbiak

hoz esatlakozám. Fori-ó juniusi пар kora. reggelén valanii ket

órajàrásnyira. lovaglánk eléiük a városon kivül, s mikor oda

érkeztlink az egész küldöttségepenîátöltözéssel foglukozék. A

perzsák elött teljes diszben akartak megjelenni, s nem keves

idöbe telt, mig 25 európai, kik részint a. diplomáciához részint

а katona-, kereskedö- s tudós-osztàlyhoz гаишник, diszöl

tözékével elkészlllt. A nap magasan állt шаг, s а forróság

valóban szenvedhetetlen volt, midön ezen ига]: gazdagon fel

èkesitett egyenruhàjukban, melllìkön свара rendjelekkel, tol

las sisakokkal és pompás kardokkal а város kapuin а:

bevonultak. Nekem, а. távoli Ázsiában, külo'nösen tetszett

az europei elet szemlélete, а perzst nézök ko'ze vegyültem,

hogy павшие: kihallgassam s épenséggel nem esodálkoz

tam folötte, hogy az egész iìnnepèlyes menet csak gúnyos l

megjegyzeseket idézett elö aperzsáknàl. A mit mi pompás

nak nevezlink, т а, keleti nevetsegesnek tartja s viszont

Az ö szemökben а mi kurta, testhez дно felöltönyeink

а. legeszthetìkàtlanabbak; az ö fogalmuk szerint mind az,

а mi terjedelmes, redödús, sokat mutato, ép oly szép mint а

mily nyomorúságos hatású mindaz, а mi vékony s igenyte

len. Az ö prtideriájuk в álszemèrmlìk агата elveik szerint

а. test bizonyos részeit e1 kell rejteni es fedezni, s pedig az

európaiaknàl épen ezek mutatkoznak a. leghatározottabb

körvonalnkban, в igy a keletinel csak visszatetszést 52111

Ьстек. Al lovon lllönek eröszakolt, katonás гад-таз nem tet

szik nékik, s ebben én is egy véleményen vagyok velök
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mert a mellét meröen kifeszitö euròpai lovag valóságoskar

'rikatura 112 01у sok kellemmel s lovát mégis oly büszkén

meglilö keletinek ellenében.

Egyébiránt az ujonnan тезы-1102011 01116ра1а11111111, 112

elfogadás napján, valòsaggal pokoli útat kellett tenniök.

Hogy a nep kivánesisaga kieléglttessék, majdnem kétóra

hosszat hui-colták 61101 655207155211 a városon, mig lakhe- .

lyiikhez jllthattak. De meg itt 50111 7011 nyugodalmuk, mert

az üdvözlök, 5 az ajándékokat 11026, de még kövérebb aján

dekokat váró szolgák csoportja, három egész napig szünet

lenlll gyötörték öket. Ugy 111520111, inem esalódom, ha ket

kedem, hogye lleves vérii olaszok 1162111, kik egyébiránt

nem idegenek a pompazástól, csak egy is örömmel 05111111

kozzek valaha, Perzsiában,a nyári hónapokban tartandò

dlszmenetekhez Minthogy ezen linnepélyek között az 616

1165 látogatásnak, viszontlátogatásnak , kiràndulasoknak,

estélyeknek nem volt se végllk, se hosszuk, lassankint 112

a. vagy lopózott szivembe, jó 7011111111111п111Т011011111 1'010

101у1а1111. Tebriz igen érdekelheti 1121, ki Iran kereskedelmi

allapotaìt tanulmányozza, meri: bár a nyugati határokon

.fekszik 15, mindazáltal a jezdi, sirazi7 iszfaháni, középa

251111, khoraszáni, iraki s ugy szinte 11 bagdadi ès kirman

sahi utak itt folynak egybe valamennyien. -Azon kereske

dök kiknek nem àll inodjukban a nyugati portékákat

Konstantinápolybòl hozatni, Tebrizt tekintik a nyugati köz

lekedés rakhelyéiil, mint а 110п11а11 Erivánon, Tiñiszen

vagy Erzerumon at 112 111 11 Feketetengerhez vezet. Mai nap

meg, 11 régi szokàshoz 1117011, minden` félelmessèg, minden

[nehézsegek és 11 161611 fennhatóságok minden hanyagsága. (111

(gra, sokkal nagyobb a közlekedés a török terlileten, sem

mint az oroszon àt. Ez azonban alig fog sokáig tartani.

Oroszország, mely a. Fekete 5 a. Kaspi tenger 1162611 101702011

vasútja által Perzsiát közelebb akarja. hozni Európához, régi



vetélytá-rsán veszedelmes csapast ejt ez àltal. Mint alta

lában mindenlitt, úgy keleten is a kereskedelmi út kepezi '

a. leghatalmasabb életeret, amig a boszporusparti álmos

efendik a szep jövendö képeit csak a felgomolygo esibuk

ñìstben akarják felf'edezni, addig az északi kolossz val

karja történelmileg nevezetes fáradhatatlansággal munkál

kodik minden irányban, déli szomszédjának elöbb-utòbb

bizonyára bekövetkezö romlásán.

Minthogy Perzsia bensejében aTebrizhez vezetö utak

karavánok s kisebb utàzógtársaságok szakadatlan làneola

tátòl hemzsegnek, az itteni szokás szerint egészen танино

s_an akartam folytatni utamat a föváros felé, csupan az egy

csarvadár kiséretéken, a hogy itt a parìpák és teherhordó

bai-mok bérbeadóit nevezik. Igen szerény árért meg sokkal

szerényebb paripát bérlettem tehát7 melyre poggyászostòl

felrakodtam s buesút vevén а hiràtságos europai gyarmat

tol junius 25-én, néhány òrával naptîilkelteutan eltávoztam

Tebrizböl. Az а két hét, melyet itt töltöttem, egyl'észröl

mélyebben belevezetett а keleti vilagba, de màsrészröl a

nyugatiakkal valo gyakori érintkezés altal uji-a felelevenìté

bennem az európai elet emlèkeit. Ennek következtében meg»

lehetösen nehéz volt az elválás, azonban a szilárd elhatáro

zottság eszmèje csakhamar feledtette a közbejött epizódo`

kat, s midön а. csarvadar tá-rsaságában, ki hasonlòképen

megterhelt barmon tilt, meglehetösen élénk uton tovább vo

nultam, az európai világ ezen elöörsei, пуп másod паров,

jóformán vègkép eltllntek a feledékenység ködhomályában.

Tebrizre nèzve kielégitém kivàncsisàgomat, s képzelödésem

most a föváros tavoli képével kezilett ‚мышата.

A fövaros, az udvar székhelye, a nevezetes ország

nagyjainak, gazdagainak és tudósainak gylllpontja, dacàra

a bizonyos csalódásnak, mégis mindigl birt valami klilönös

varázszsal ràm nézve, s habár a jobban és jobban 9161121

 



lado 011521111 mindig kiállhatatlainabb melege, az egyhangú

tâj, 5 az а szegény mod, nielylyel ntaniat folytattam, nem is

nyujtottak vnlami különös e'lvezetet, mègis az lijság та

rázsa, 5 az ntazás 05 tovàbb menés örökké fris élvezete tes

tileg 5 lelkileg megerösitettek, s а szokntlan életmódot oly

kellemessé tették elöttem, minö soha sem volt annake

lötte. Síjt mi több7 örültem mindazon eshetöségeknekI melyek

а nagyon igénytelen eszközökkel elláfott utazòt êrhetik;

örilltem nckik, inert mindjárt utam elején azt tapasztaltam,

hogy 11 keleten valo utazásban, ha az ember e tájak 010101

és crkölcseit akarja tannlmányozni, scmmi sem lehet 016

пубвеЬЬ, mint e szüken levö eszközök, semmi sem òvhat

biztosabban bármely veszedelemtöl, mint a kis táska. 05 а

szegényes öltözet.

. А mi europai turistàink, követsègi titkámink 05

attaché-ink, kik visszatéi'tük utàn élményeik elöadásával

vagy fenyes szalonokban, vngy irodalmilag is fellépnek,

hihetöleg nevetni fognak ezen állitásomon, de àm hozzák

fel ellenemben amacska 05 11115 meséjét, en viszontìazt mond

hatom róluk, hogy 112 ö nézeteik 05 felfogásuk, melyeket а

1101е11 110р011 szokásairòl 05 0101016] közlenek, engem még

inkább nevetésre gerjesztenek. Keleten, hol meg а legzsen

gebb gyermekkorban is minden esak szinlelésem alapul

hol minden igazságot, mint unalmast, 1201101115 hasznot nem

hajtót mellözni szokás, hiàba fegyverzi fel az ember a. leg

elesebb belátás üvegével szemèt, а csalódást aligha. fogja 01

kerülni. Ha látni 5 tanulni akarnnk, a. nep közt s а néppel

egylitt 11011 0111111111, jóban roszban hozzá 11011 alkalmazkod

nunk 05 5111111111111111, melt a 1101011, 051111 a. jelentèktelen és

figyelemre nem méltó elött fog az ö 'igazi világosságában

mutatkozni.



Einlekezni fog rà, а. ki julius közepen Perzsìàban járt,

mint örlìlt, inidön а Teliriszböl Teherànba. vezetö (itat màr

háta. mögíitt èrezte. Az egész út 15, vzigy а hogy vesszlìk

13 kai'avàn-àllomás ; de borzasztóan elfärad az eniber, а. mint

egy megterhelt öszvéren ülve, az itldàsos nap siigzii'aìbaii

kénytelen e nyoinornlt, puszta vidéken, mely egész Perzsiát

jellemzi, lassen vègig baktatni. Kcscrü csalodás, ha Per

zsìát elöbb Sznadi, Khakani vagy Hañzbòl tannlmányoz

” tuk, de meg sokkle keserübb, ha. jo ideig Goethe-fele

»West-östlicher Divan,« а. Hugo Vietor-fele »Oi-ientales«,

vagy Moore Титан felséges kèpeiböl szött àbrándvilàgban

ringattnk magnnkat ! Dsilodàrnnknnk (karaván-vezetö) esak

Teherántól két àllomásnyira jutott eszèbe, hogy nappal

helyett èjjel ntazzunk; de ennek is meg volt rosz oldala,

inert Perzsia, hüs ejei падут: elálinositják az embert, nz

анаши lassn leptetese mintha bölesüringás volna, s jòl meg

kell nz embernek fogóznia, söt gyakran tnnàesos inagát

leköttetnie, hogy Morpheust követve egyszerre az èles kö

vekre ne hulljon. A keleti, шаг beleszokva az örökös kìnba,

édesen alszìk а, nyeregben, lovon úgy mint teven, öszv eren

vagy szamàron, s mindig mosolyra. inditott, ha еду hosszu

köntösü perzsát egy rövìd szamár hàtàn vegig nyutózva

láttam. Lábai a földet làtszanak èrinteni s fejét а Jáinbor

àllatnak nyakára hajtva, egész nyugalomban átaluszik több

àllomást. Akkor meg а. szlikség, »a mesterségek sziilöje¢ пеш

tanitott meg elegge, s mig utitàrsaim legnagyobb resze esen

desen alvn. léptetett méllettein, volt ìdöm:a Kervankus es Per

~vin (ü'astyúk) ùtjàt tanulmányozni ; és turelmetlenlll tekin

tettëm mindig azon паек fele, merre а Szulieìl es Szitare

Szubh-nak (hajnalcsillag) elö kellett tunnie: ez а reggel
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erkezeset jelentené, ekkor àllomàst erlink es kinomnak

vege lesz.

Nem csoda tehát, ha 1862. julius lö-kán, mint egy

fèlig lnegfött hal, közeledtem Perzsia fövárosához. Mintegy

ket angol merföldnyi távolságra. megállapodtnnk, hogy ál

latainkat egy pataknál megitassuk. Ez által társaim föléb

redtck es meg szernöket dörzsölve mutatták nekem a ишак

eszakkeletre t'ekvö Teherant. Köriiltekintve, kekes flistöt

láttam жоп videken, mely hosszú oszlopokban szállt feb

s koronkint egy-egy világitó kupola тис szemembe. Csak

kesöbb, midön e fàtyol lassankint eloszlott, reszesiilhettem

abban az elvezetben, hogyaDar lil Khlafe-t, a hafalom szé

kei, mint a perzsák nevezik, ege'sz meztelen nyomorúsàgà

ban láthassam magam сит.

A Dervaze No-n keresztlil tartottarn bevonulásomat, s

bizonyára nem egyhamar fogom feledni, mennyi {тайва—

gomba kerlilt útat törnüm magamnak а szamarak, tevek es

öszverek tömegén át, melyek szalmàval, трат, perzsa s

európai árukötegekkel megrakva, a kapu bejáratánál bor

zasztò rendetlenségbe tolongtak. Labaimat a nyeregben

magam alám kapva, s а többihez hasonlòan »khabei-.darl

khaber(la1'«t (vigyázz l) мыт, eikel-tilt veg-re a városba

hatolnom. Nem kevesebb bajjal törtem keresztlil abazáron,

s valóban örllltem, midön vegre minden штат, tites vagy

ниш-аз nelkül а török követseg palotájához ertem.

Hajdar efendit, a porta akkori követet a perzsa ndvar

nál, is mar ily minösegben Pétervárott es Pàrisban is mükö

dött, még Konstantinápolyból ismertem; mindazonáltal

hoztam magarnmal nehány ajánlólevelet legjobb harátaim

tòl, s a törökök több izben tapasztalt vendegszel'etetében

bízva, meg voltam ajó ibgadtatâsrólígyözödve. A törölövet

segi palotàba tehat oly érzettcl legtenx, mint leende' lakNe

1yembe. Minthogy az urak mar Dsizerben - nyolc angol mer

lr
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földnyire Teberántól -- voltak_iailak-iaikon (nyaralò), esel;

ruhát váltottam, s az álmatlan ejeket kipótolando, nehány

òráig pihentem ; aztán а kirándulásra berbe vett öszvérre lil

' tem s ket ora mulva az et'endìk közt voltam, kik pompás se

lyeinsátor alatt rám nézve meg pompásabb ebéd elköltèsé

vel voltak elfoglalva. A követ úgy mint a .titkárok, а. leg

barátságosabban fogadtak; gyorsan helyct csináltak 32:1

шотга az asztalnál s nehány pero múlva már javában folyt

а beszélgetés Sztambulròl es termeszeti szépségeiröl, а szul

tánròl es kormányáròl. Oly jól esik az embernek, ha Tehe

rímban eszebe'jut a. Boszporus, s nem csuda, hogy шт!

gás közben összehasonlitíisok történtek а török es perzsa

elet között. Az elsö benyomásoknak ¿engedve а költöileg

hires Irán boi-zasztò sivatagnak, Törökország földi рашпи—

csomnak làtszik. v

Hogy nekeni, ki az egész keletet eddigelé csak Sztani

bulbo] s а törökországi életböl ismertem, itt а perzsa civili

záció ŕ'ö székhelyén sok minden` feltllnt, ezt а. hazai olvaso

könnyen elgondolhatjn. A törökök és perzsák közti kulömb

ségröl alkalmilag так виЫогсипК útunkleiràsában, most а

városj elet egymástól valo eltérését akarìiik ecsetelni, mert

valamint keleten, söt gyakran nyugaton is, u nep, nrának

szokásait tularjdonitja el, mint ezt az arab peldabeszed oly

helyesen illusztrálja: »En uns ala. dini Muluknhmm (а nep

t'ejedelme hitét valija», ep úgy a Штатов êlete is, az egesz

orszàg èltemódjának hi'l képét adju. A hàzi, magán életcn

akarjuk kezdeni. `

Епп61 mindenekelött а tisztaság kei-dése fog meg

lepni bennllnket, mely az elsö es másodrangů törük' házak

nál mejdneml mindenlìtt feltalàlható, azonban itt teljesség

gel hiá/Íyzik. Az oszmanli igen nngy gondot foi-(lit mind

benstf наши-шага, mind bensö ruhaneinüire s ház'i eszkö

zeil'e, melyekhez fehúrnemüje és ágyirubája tartozik. Itt
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épen az ellenkezö esetet talaljnk. S ámbar a perzsa, egé

szen butortalan termeit gazdag szönyeggel boritja be, s bin'

falait dús ékitményekkel látja el, miudazáltal akonyha, az

éléstár s az Enderun (mint a hogy itt a háremet nevezik) .

gyakran a. legnagyobb hanyagságot mutatjak, úgyszinte

ruhái is. Azoknak, kik dsübbeikre (felöltöny) sokszor

50—100 aranyat forditanak, alig van штативы kétJ

három ingiik, s а férgek, melyek Törökországban még a

középosztálynál is undor targyai ‚ Perzsiaban mêg а

legmagasb körökben is feltalálhatók. Az elökelö sztambu

linak toalettje'is sokkal keresettebb és jobban felszerelt,

mint a perzsáè. Amazok szappan nélkül s hòfehér törlìlkö

zök nélkiil, melka gyártásàbau Törökország meg Angliát

is fölülmulja, az eletet képzelni sem tudjákä mig ez ntóbbi

aknál а. szappan, mint fölösleges fényilzési eikk, igen rit

kán fordul elö s nem egy magas müveltségli khánt шпат,

ki szolgájànak zsebkendöjébe türiilközék, melyben, mel

lesleg mondva, másnapra' eledellìl szolgáló húsadag is '

szokott lenni. Igy а flirdö is sokkal jobb tisztitó szer Kon

stantinápolyban s általaban Törükorszàgban, mint Pelzsi

ában. A'boszporusparti hamamok, fehér márvàny falaza

tukkal, tisztu. vizökkel, hófeher fürdöruháìkkal, bál'kit is

kielégithetnek; de itt Perzsiában ezen helyisêgekben kiáll

hatatlan szag uralkodik , s a helyett, hogy a törökök

inintájára а pei'zsák is úgy öntetnek magukra a vizet, egy

négyszögletes kis medeneébe анаша, sokszor huszau is

egyszerre, s olyan szorosan egymàs molle, hogy amint egy

török bai-atom egyszer megjegyzé, »egy bolha sem tudna

közöttiìk elugrani<< ; s bai-ha magam is többször meg akar

tam pròbálni а perzsa ñirdöt, mindig olyanzundor fogott el,

hogy soha sem шагаю szándèkomat létesiteni: A mi azon

ban а perzsa uri embert, mindeu Генуе es pompás öltözéke

daez'lra, egészen undokkú teszi, ez а. hennah-festés, a mi a
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lausonia inermis nevü növényböl везти, vizben felolvasz

tott sarga рощ-а! történik..Képzeljük csak azt az embert, ki

szèp fekete нашим tégla-veresre festi, de ugy, hogy meg

arca is ilyen, egész a szeme'ig, s bekeni kezèt és körmeit

is, hogy gavalérosabb legyen. Ezeu divatnak van meg egy

masik rosz oldala is, s ez az, hogy a festék befedi aszeny

nyet, s az olyan úr vagy asszonyság, a ki magat igy kìfes

tette, a mosdást több napig is nèlkillözheti.

Igy Törökországban az ételek s azoknak élvezése módju.

is sokkal ízletesebb mint Pei-zsiában. Az evés izlós dolga,

s hogy Il'ánben cukorral ès гаммы fött húst esznek, s más

egyéb vajmi bizarr eledeleket, ez magában véve meg épen

nem róllató fel hibául de az азиаты szeltiben hianyzanak itt

a török hazak hòfehér hauli~ì (asztalkendö) s ha ez utòb

biakban kés ós villa mindez ideíg valami idegenszerü meg,

Perzsiúban a kanalat is feleslegesnek is tai-tjalk. Az afinom

modor, melylyel a háziúr а fött tyúkot ujjai között iszèt~

szaggatja, s a hogy a kellem egy bizonyos nemével oda

tesz egy «larabot vendége asztalára, az az udvariasság,

melylyel a szorbet-csészet 'körlìljáratják , melybe mar

legalább is egy tucat férfi martotta csúful befestett bajszat,

ez inl-'sg ат is visszatetszéssel tölti el, ki esaka törökös asz

tali.illelnszabi'ilyokhoz van szokva, s ne vélje túlzasnak a

nyájas olvasò7 ha azt mondom, hogy meg a harmadrangú

efendi is sokkal tisztabb minden tekintetben, mint a magát

finoxn szokások dolgaban páratlannak tartó решая. herceg

vagy feìedelem.

A perzsa szokàsok finomsaga, mint e könyv olva

sója számtalanszor tapasztalhatja, csupàn a шей taglejté

sekben, beszédben ès társalgási modorban гашиша, s_ebben

а perzsàk csakngyan fellllmulnak minden kelctit, söt azt

merném штат, még шиш a nyugotiakat is, s а. fövaros

ezen tökéletességnek valóságos netovábbja. A viszonzott
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látogatàsok, levelezések és társalgàsok illeméröl köteteket

lehetne összeìrni, egyik túl akar tenni а másikon7 s а gyen

gedség és udvariasság kii'eiezései ann'ál nevetségesebbek,

minél jobben ismerjük а. решза magán elet rendkivlilimos

datlan voltát. Igy kellem és tisztaság dolgában а perzsa

f'öváros úrhölgyeì szintén sokkal alantabb állanak mint а

konstantinápolyiak. Igaz, ezekis, amazokis burkolvajelen

nek meg а. nyilvános helyeken, de mégis egészen más az

а benyomás, melyet а török nö gyakorol az emberre, félig

fátyolozott areával, suhogó selyem bugyogójával, redös

f'eredsejével (köpeny) csinos sárga papucskáival, mint a

perzsa nönek egészen zsákszerü kék öltönye, egész mellig

er() hosszú hal-isnyája., s vászon elövetövel boritott oreája..

А mi а nazi önözéket meti, az élökelö wrok naket закат

megbámultàk már európai festöink azokon а, képeken me

lyek а hàrem bensejét ábrázolják. A perzsa nök pougyo

hija keve'sbbé ismeretes Európában, de bizonyára senki

sem fogja. таща nagyon festöinek találni а perzsa hölgyet,

ki otthon mezìtláb jàr fel alà kurta. s gyakran mègis ln'lsz

röf szövetböl készült szoknyíiiâban, mely а esipön nlúl

iityeg, s mellet fedö rövid ingecxskéjében7 melynek а hasnt

szabndon kell падут. Ezt az illetlen öltözetet ifjn s ven

egyaránt viseli, s ki meg meg nem szokta, lehetetlen, hogy

meg ne boti-ánkozzék rajta. `

Az uteai elet is sokkal kil'ivóbb ellentetben mutatja

fel nz egyniással mereven szemben álló pompát és 4szegény

séget, mint a Boszporus partjain. Emitt meg а. nagyvezir

is legfîìlebb hat ember kiséretébeu megy а portára, más

magasrangú tiszteknek is rendesen свай ket szolgájuk es

еду csìbngdsijuk van, s_akárhányszor lehet látni, hogy а

miniszterek gyalog mennek bivatalukba.; Tellerànban mind

ez egészen ináskép van. Mig egyik-másik zugutcában

egy pár fêlmeztelen dervis vagy koldus teufel-eg, а mùsik



utcasarkon egyszerre esak egy-egy khàn törtet elö lóháton

roppant kisérettel. Hosszú botokkal fegyverzett szolgák

vonulnak körötte két sorban, nella. 40~60 is egyszerre, kik«

nek közepette maga а khán, gazdagon diszitett pai-ipáján,

fontes arceal, fejét és szakállát kellemteljesen mozgatva_

Kiséröi lármás fellépte, szemtelen magukviselete mindazok

irányában, а kik velük szemben jönnek, azt hitetné el az

emberrel, hogy urok legalább is miniszter. Pedig koránt

sem! sokszor semmi egyéb, mint valami fulig eladósodott

кыш, ki а fövárosban hónapok hosszat kunyorál hivatalt,

s meg esak kiséröi sem tartoznak házatartásához, lianem а

megnyerendö hivatal reményében egy csoport éhenkórász

esatlakozik hozzà, kik pompáját pnsztn rizikóra emclendök,

nyilvános megjelenésénél elötte s körötte mennek. Csupa

szemfényvesztés, свара csuszàs-mászíis.

Épen oly mertékben volt rám nézve ineglepö az а

teljes loyalitás~hiány, melyet a perzsáknál tapasztaltam;

_ náluk, kik fejedelmlikkel szemben oly túlzott tiszteletet

tanúsítanak, hogy egy udvaronc egykor, kit а sali magá

hoz közelebb intett, rögtön befogta szemeit s igy kiáltott

fel : »0h uram, kimélj meg engemet, nem léphetek közelebb

hozzád, fenséges pompád sugártengere vaksággal veri meg

szemeniet.« Tudvalevö dolog, hogy az egyes tartományok

ban а sali paranesolatait annál kevésbbé szokás teljeslteni,

kérelmeire vagy fenyegetéseire annàl kevésbbé hajtani,

minél távolabban esik az а tartomány a fövárostól, mint а.

tillajdonképi hatalom központjától, söt hogy többet mond

jiink, а fejedelem legközelebbi környezete, legmegbizha~

tòbb szolgài vagy hivalnokai is, kiket ö tett gazdagokká

félik шиш nrokat. de nem ragaszkodnak hozzá szeretettel.

наш körilkben а. legundokabb hireket hordják ajknkon az

uralkodó magánéletéröl, nejei tiltott viszonyairòl, s :'iltalá

ban minden cselekedetéröl, legyen nz _helyes vagy helyte

vLmaŕzm' шины. ‚9
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lcn. Ezen hirek szetszòródnak aztán a nep között, a nep

költök szatiràkk'a dolgozzák fel, s hogy az nralkodò meg

nem beesiilese mar valóban tetöfokra hágott, mi sem bizo

nyitja jobban, mint az а körillmèny, hogy mikor nyilvános

helyen megjelen, kénytelen а tömeget szolgái töméntelen

csoportjanak «berin, berin<< (felrc, félre) kiàltásaival szet

oszlattatni hogy kiràlyi szemeit а. közönyösseg szegyene

töl megkimelje. A török fövárosban ez egeszen máskepen

van. Itt meg a hìvatalábòl reg elbocsátott hìvatalnok is

bizonyos tisztelettel szokta kiejteni az Efendimiz (urunk)

kif'ejezest. A szultán szelnélyéröl (Zati Sahanie) mind

Sztambnlban, mind minden egyéb török tartolnányban а

legnagyobb tisztelettel beszelnek, s а császári harem viszo

nyairól, melyek neha, mint peldaul Adbul Medsid idejeben,

igen sok kivannì valót hagytak, legiblebb a titok zárt

peesetje alatt szokás egyet-màst flllbe sugni. Igaz, hogy az

ottoman dinasztiák uralkodoi is sokszor a legfeketebb ha

látlansàggal viszonoztak szolgàik hüséget, de а loyalitás

erzelmc egyik fö jellemvonása a töröknek, az oszmanliban

úgy, mint az özbegben, s az uralkodó kenye amott sulla

sem szerezhet magának annyi ellenseget, mint Perzsiàban.

Noha a perzsak az elet örömeit inkább kedvelik,

mint a törökök, noha itt a. haremelet kötelekei sokkal lazàb

bak, mint ott, megis mind 'l'ehera.nban, mind általan Irán

minden nagyobb városában teljesen nelklllöznöm kellett a

nyilvános vidulás es mulatozás azon szep képet, mely a nyu

gati utazót oly kellcmesen lepi meg Törökországban. Azon

sétányok (szejrjeri), minökkel Kiatkhane, Kandilli, Сват

lidsia, Fener es Modaburnu ekeskedik, 1101 а mindketnemll

török elegans vilàg esendes llarmoniában legFólebb jelek

altal társalog egymással, azok a kis csalitok a Boszporus

partjain, melyek alatt а török vagy töröknö csibukja fel

gyiìrììzö kek füstgomolyn mellett, a tenger meg kekebb hul
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lámain órák hosszzit legelteti szemeit az édes Kejfben, а.

megelégedettségnek e merengö, de megis derillt hangulata,

mindez 301101, 301101 31003 Perzsiában. Itt abbòl áll :i nyil

vànos szórakozás, hogy az emberek esoportosan kilovagol~

nak 0. 320111 sah Abdul Azim sirjához. Világiasak 011211011

nak lenni svallásos szemfényvesztést gyakorolnak. Az oda

vezetö széles uton nem egy itju Mirzát láthatni, ki ап'а. lo

72516 szépét vászonredöinek esokráról felismervén, egy

pár bòkot mond neki; meg а szentelyben is szokàs 011721

rolni; az ut menten imitt-mnott egy csésze teát is iszik az

ember frisitöül,természetesen nyeregben, de mindez messze

elmarad а. török mulatsńg vonzó kepének mögötte.

Igy а házi mulatsàgok képe is sokkal erkölesösebb

Konstantinápolyban, semniint а perzsáknál. Az 01011111

osztály, melynek tagjai, kevés kivétellel, egy-egy pohárka

rakit (pálinkàt) szoktak elvezni estenden, kisebb- nagyobb

esoportokban nella iddogálásra is egybegylil. Soká, igen

soká kell а kis pohárkáknak körben járniok, hogy а. tár~

saság а hagyományos bóntónròl megfeledkezzèk, 3 а mà

morban túlboldogok meg akkor is csak annyiban térnek el

а józan àllapottól, hogy az üles, felkelês stb. illemszabá

lyait kevesebb figyelemre шаман, 0 halk beszéd helyett

fesztelenebblll kezdenek társalogni, vagy а sarokban 0170

nult zenészek müveszetétöl elragadva, nemelyik elénken

veri a taktust térdein, а. másik pedig - ez azonban nagy

ritkaság — а dallamot is énekli. Az ilyes ivás Törökor

szágban rendesen vaiesora elött szokott törtenni, s valóban

alig láttam egyet is, а kit azután az asztalnál való meng`

lenésben az ittassàg megakadályoztatott volna.. A perzsa

fövàrosban az e fajta mulatság sokkal zajosabban szokott

végbemenni 3 nenicsak 0.2 illem lmtárait lépi át, hanem

valòban orgiának is nevezhetö ; az ilyen dobzodńsnál ritkán

hiànyzanak а táncosnük, kiknek müveszete - mint alàbb

5#
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'majd elmondjuk _ a legrikitóbb erkölcstelenségen alapul. S

e dorbézolásban nemcsak ifjak és vének vesznek részt

egylltt, lxanem, а 1111 Konstantinápolyban soha sem történik

meg, itt nem egyszer meg a nök is megjelennek. Ezen erköl

csi állapotok fólött annyival inkább csodálkozhatunk, mert

hiszen а perzsák kora ifjuságuktól fogva az iszlam világ

legelsö moralistàinak olvasásával foglalkoznak s minden cse

lekedetuk a kiválò {inomság szinét akarja maga'm hordani.

Ha 111111- most а társadalmi élet killönbségeinek ezen

пеших halvány vonása utan párhuzamot akarunk vonni

a két fïîváros épitett müvei között, bizonyàra nem lephet

meg senkit sem, ha azt állitjuk, hogy Sztambul, a by

zanti császárok e régi szekhelye, méltàn sertve érezheti

magát, midön mi а régi Rhágesz romjaira csak az ujabb

idökben ráépltett nyomorúságos Teherainnal akarjuk össze

hasonlitani. Rhágesznek _az ös hajdankorban, söt meg a

középkorban is nevezetes régi vàrosnak _ valóban óriási

volt mind terjedelme, mind pompás épllleteinek száma, de

mindezekböl egy pár romon kivlil (в pedig ezek is mai' csak

az arab korszakhoz tartoznak) semmi sem maradt fönn, s

a mije а mai Teheránnak van, az csak a Kadsarok harcias

turk dinasztiájának müve, kiktöl a szépmtlvèszetek kedve

lése nagy bajjal tudott egy par ñllért kiesalogatni. A bel

va'u-osban álló kiralyì palota, melyen а szél kénye-kedve

szerint átflltyörész falainak minden arabeszkje es aranyo=

zz'isa баста, igen szomorù benyomást tesz а làtogatóra,

söt meg a perzsak által oly fennen magasztalt azon részek

is, hová az Eul'ópábol hozott mllvészeti es fényilzési eik

keket helyezték el összevissza, inkább valami diszarurak

tńrra emlékeztetnek, semmint királyi palotára. Hogy ez

nemcsak Dolma Bagcseval nem hasonlltható egybe, mely

tundéri fónyben emelkedik а Boszporus partján, s nemcsak

Begler-Beg Szerajjal nom, mely bar fából van is csak7 de
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belülröl gyönyörüen el van látva mindennel, sem àltalàban

aszultánlegkisebb palotájával sem, _ söt még azon jalik

kal (nyaralok) sem versenyezhet, melyeket az elökelö tö

rök föméltòsagok szoktak maguknak épittetni, .ezt7 ugy

hiszem7 mondani is fölösleges. Ha. a perzsa. a Nizamieh,

Nigarisztan vagy a Kaszri Kadsar (Kadsar kioszk) palo

tákat, mely utóbbi а. várostól mintegy fél órányira fekvö

kisded halmon áll, az ö szokott dicsekedésével leirja, az

ember valóban azt hinné, hogy mindezek igazan keleti

fényben uszó nyaralók, azonban korantsem! az ember

vajmi nagyon csalòdik, az uj perzsa épités szót sem erde

mel, diszitesei rikitók, feltlinök ugyan, de nem szépek, a

kertek. vagy elhanyagoltak, vagy valamennyi a legkezdet

legesebb állapotban, a szökökutak csak igen csekélyek és

mind régi шиши, egy szóval a kiràlyi palotàkat Per

zsiában csak azért magasztaljàk oly nagyou, mert epite

slìk realis értéküket rendkiviìl tlilhaladó összegbe keriilt,

melynek _ termeszetesen _ fele a vallalkozók és maga

sabb hivatalnokok zsebébe vándorol.

Egyébiránt a szunnita föváros roppant t'ölènyet ma

guk a pcrzsák is elismerik, s ezt legjobban akövetkezö

adoma bizonyithatja: egy perzsa sab7 kinek a. boszpo~

rus-parti palotát nagyon magasztaltak, elöhivatta udvari

föépitömcsterét, s megparancsolta neki, utazzék haladek

talanul Sztambnlba, vegye szemiigyre az ottani épllleteket

s azután Iráuba visszatérve, cmeljen ott hasonlòkat. Az

építömester elutazott. Vissza. is tert azután nem sokára,

megjelent a. fejedelem elött s igy szòlott: «Uram, trónod

zsamolyára teszem 1e fejemet, mert lehetetlen paranosola.

todat teljesiteneml а konstantinapolyi palota ntánzasa feltll

mulja minden tehetsègemet.« »S vajjon miei-th dörgött

haraggalra. fejedolem. »Uram _ felelt amaz _ bensö

szépségeit meg nem volna nellóz utánozni, de falar aljához
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naponkint két fejedelem dörzsüli oda homlokát hódolata

jeleiil, —— es ezt nem lehet utánoznil<< A perzsa. mllvesz

ugyanis а szeraj falainál zsongó fekete es márvány tenge

rek habjait ertette. Fejedelmeknek mondja. azokat, melyek

а szultánlak elött hódolatukat mntatják be, s valóban jó

formán igaza is_ van, niert olyan tulajdonokat, minök Kon

stantinaalpolyv körtil egyeslilnek, egyebütt а termeszet sehol

sem tud felmntatni.

Épen oly roppant пав-у а kölönbseg а, kèt föváros ég

hajlata között is. Sztambulban is van hideg, mely a 1111111

zakban nagyon is erezlietö, s van meleg is, mely а nyári

hònapokban nemely városreszekben, mint példàul Aksze

rajban, meglehetösen nyomasztòvá vàlik. De van e mcllett

ket hatalmas mérseklöje is, telen а deli szel, s nyáron az

eszaki, melyek az eghajlati kellemetlensegeket jóformán

csökkentik. Teheránban а tel eleg enylie ugyan, de annál

borzasztóbb a höseg, a. nyári nap nyomasztó forrósága, s

ámbár а házak el vannak látva. szelelökkel, а város bel-Y

sejeben nyaranta, forró idöjáráskor meg а pineek is kiáll

hatatlanok. '

A Teheránba erkeztemre következett паров а több

ott szekelö europei követsegnel mutattak be. Gobineau

urat, а francia esászár követet katlan alaku kei-then, kis

sátorban találtam, hol a höség roppant nagy, ngy hogy

szinte kedvem kerekedett fölkiáltani: ugy kell neki, mit

keres а francia. Perzsiában ? _ Mr. Alison 111511- kenyeline

sebben lakott a kormánya, által Gulahekben vásárolt kei-t

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

kalmam vendegszeretö asztalànál nzon kerdes 161611 gon

dolkodni : mi oka, hogy az angol követek az öket köriilvevö

pompa által mindenütt kitünnek társaik közlil? Az euró

pai diplomaciai testiileten kiviil azon idöben több francia

s olasz tisztet is láttam Tehcríinbnn, s egy osztrák
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zseni-tisztet, Gasteiger lovagot, kik nem megvetendö

íizetèssel a. perzsa sah szolgálatàban álltak. Ezek а2 urak

ugy halláin, 5011111 akartzik tenui, s а telietségben nein

is volt , hiány, de Perzsia rendszer nélklili kormányzata, 05

а. perzsák aljas ármànykodásai igen kis körre szoritották

müködésöket. Ferrukh khán körútat tett volt Európában,

hogy kabinetjeinkkel elhìtesse, mennyire sziviikön fek

52111 а perzsáknak, hogy az államcsoportozatba 11010р1105—

5011011; 05 mindeniitt kérte, segltsék 01, hogy aria. a. eso

dás hatásu elikszirre, melyet civilizáeiónak nevezlink,

minél gyorsabban szert tehessen. Europei minisztereink

elég jószivtiek voltak Ferrukh khànnak, ki hosszn sza.

kállat, hosszu köntöst 05 mages kalpagot visel 5 teljesen

komoly tekintetli ,minden szavát elhinni. Egész Európa azt

liitte, Perzsia már europaisltni akarja magát; seregenkint

vándoroltak oda. а 11а1о11а11521011, milvészek 05 kezmivesek,

söt а sah rendkivlili klìldöttje visszakapta minden adott

etikettvizitjét is; а. mi csak azèrt törtènt, inert Perzsìa kor-`

nn'mynak tekintetett, 5 igy 212 1110 tiszteletet meg kellett

neki adni. A kis Belgium nem csekély költsèggel klìldött

követet Perzsiába, hogy ott kereskedelmi szerzödeseket

kössön, а kereskedelmi viszonyokat tanulinányozza, 5 151011

tudja. meg mi minden szép dolgot vigyen vêghez. A követ

megjött, 5 alig'hiszem, hogy az elsö jelentès, melyet minisz

teriumz'inak tett, weni, vidi, vici«-vel kezdödött volna; még

kevésbbé 111520111, hogy kedve volna másodszor is meglá

togatni »In belle 1’erse«t. Belgiumot Poroszország kö

vette. A tudós diplomata, báró Minntolì, kire e kiìldetést

biztz'tk, nem is jött többe vissza. A tudonn'tnyszomj deli

Perzsiába. vitte, 05 1101 пар1 járó földre а 11101111у01 Siràz

tol _ a. mint а pei-zsz'ik nevezik _ 11. 10552 leg áldozata.

lett. Most e városban nyngszik a Bagi Taklit mögött,

nehány száz lépêsnyire Hníiz 05 Szaaditól.
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Nehany nappal utanam èrkezett meg az új olasz

királyság követsege. Húsznál több személyböl állt, s egy

diplomatiko-katonai es egy tndományos osztályra vala fel

osztva. Céljai mindig titok maradtak elöttem; fogadta

tásáról ugyan beszelhetnek holmit, de foglalkozzunk most

inkább az elökeszlìletekkel ntazásunkhoz.

A török követsegnel jóltevöim szives elözekenysege

oly helyzetbe hozott, mely egy leendö koldnlò dervishez

nem igen 111011. De a kenyelem valóban kellemetlen volt

rám nézve, 5 112 napi pihenes után Teheránban hajlandó

voltam volna utamat Meseden es Heráton keresztlil

rögtön folytatni, ha oly akadályok, melyektöl máx' elöre

feltem, csakugyan be nem következnek. Ez idöben ugyan

is, midön Konstantinápolyból eljöttem, а пар1 sajtóból

hiret vettem 211102111 21 háborúnak, melyet Doszt Moham

med khán, veje es elöbbi 1101-2111 hüberese Szultán Ahmed

khan, ellen viselt; mert ez elpártolva töle, а рег2521 Sah

szuverenitását ismerte el. Európai lapjaink, azt hittem,

túlozzák a dolgot, 5 az egesz esemény nem nagyon ijesz

tett meg; nem tekintettcm akadálynak s utamra. indultam`

Itt Teheránban azonban, esak 32 napi járó földre a

csatatertöl, legnagyobb sajnálattal hallottam, hogy a há

ború miatt azokon a videkeken a közlekedess~ meg van 5221

kadva, 5 hogy, mióta az ostrom megkezdödött, egyetlen

egy karaván sem erkezett meg Heratból, vagy 01001 oda —

211111211 kevesbbe egyes utazó. — Maguk а perzsák sem 11101

tek eletöket 5 vagyonukat koekáztatni; es meg több oka

volt felni az európainak, kinek idegen vonásai azokban a

vad azsiai tartományokban bizonyosan feltilnnenek, а. mint

meg bekes idöben is nagy feltiinest okoz megjelenese; most

azonban kemnek tartván, az afgánok ketsegtelenül megöl

 nek. A dolog világos volt, esakhamar beláttam, hogy

ily körlilmenyek közt utamat rögtön nem folytathatom; s
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egyszersmînt azert, hogy ne épen tel közepen erjek Bo

kharába, Közep-Ázsia. sivatagjaiba, elhatároztam, hogy uta.

mat а következö máreiusra halnsztom. Akkor а szép ev

szak meg elöttem lesz, s аспид a, politikai viszàlyok, me

lyek most Heràtot, Közep-Azsia. е kapuját eltorlaszolják,

шип szinten meg fognak szünni.

Szeptember elejen hajoltam meg .ekkep а szlikseg

parancsai elött; s az olvasó kepzelheti1 mily kellemetlen

lehetett öt-hat hónapot töltenem oly országban, mely csak

másodrangú él'dekkel birt rám nezve, s melyröl шаг sokan

es jól так. Nem hogy Perzsiát tanuÍmányozzam, hanem

hogy а jövömre károssá válható nyugzrlmat elkeriìljem,

hagytam el mint felig-meddig dervis, а vendégszeretö törö

köket, Iszpahànon et Sirázba'mentem, s igy legalább volt

alkalmam а regi iráni kultura annyiszor' leirt cmlekeit

шпата.

VI.

Már 1863. evi januàr közepe táján ismet Teheránban

voltam, törökjòltevöim vendegszeretö köreben. Most terme

szetesen máskep állt-a_dolog а keszületekkel, máskep az el

határozással ; megúntam а hiábavaló várakozást s elszántaim

magamat, hogy kerüljön bár а legnagyobb áldozatokba,

hozzáfogok tervem letesitésehez. A követsegnel regi szo

kás volt az evenkint Bokharából, Khivábòl es Khokandbòl

Perzsián keresztlìl nagy számmal a. török birodalom fele

мат hadsikat es derviseket valamivel segíteni, s ez valòdi

jótetemeny e szegény szunnita koldusoknak Perzsiában,

kiknek a siitay perzsák soha. egy fillert nem adnak. A kb'

vetségi Vpalotz'mak tehát hetenkint megvolta-k vendegei а

távol ankesztánbòl, s nekein mindig nagy örömemre szol
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galt, ha ily rongyos vad шаг: szobámba. hivhattam; az

annyi erdekest beszélt нашит], s tarsalgása különös becs

` esel birt ñlológiai tanulnlányaìmra. nézve. Ezek az emberek

roppantul bámultak irántok tanusitott elözekenysegemen,

inert céljaimról persze nem is álmodtak, s a karavánsze

rajban, melyet atvonulaskor erinteni szoktak, csakhamar

azon hir terjedt el, hogy Hajdar efendi, a szultan követe

nemesszivü ugyan, de Resid efendi (saját csekèlységem

nek alneve) a dervisekkel testvérekként bánik, s titokban

talàn maga is az. '

Ilyen hirben шпал, nem volt okom esodalkoznì,

hogy az шито dervisek elöbb jöttek hozzam s csak

aztan mentek а. miniszterhez, mert ennél gyakran nem

nyerhettek fogadtatást, s esak az en közbenjàrásomra

kaphatták meg a nekik jaró adományt, vagy erhettek el

egyéb vágyaikat. Igy niareius huszadikan negy hadsi jött

hozzám azon kéréssel, mutassam be öket a szultan követ

jének, mert panaszt akamak emelni a perzsak ellen, kik

Mekkabòl visszatértökben Hannadanál megvették rajtok

a szunni-adót, melynek szedesét a szultán mar rég megtil

totta, s melyet maga a persa sah sem helyesel. *) »Nein aka

runk религ ö excellentiájátol, mondtak, esak azt akarjuk,

hogy szunnita földieink ezentúl ne üzessenek- итог, mikor

a. szent helyeket latogatni járnak.« Ez önzetlen szavak egy

A jó ишак ugyanìs abban а véleinényben vannak, hogy a.

шимми, vallásuk fcjének, az egész világ ongedelmessóggol ито

zik. Ö az egész szunnita vllág szcmében jogos khalifája (utódja) Mo

hammednok, a ki az emanati serifo-t, vagyis a names hagyományokat

birja. Ezek pedìg 1.) mindazon ereklyék, melyek Sztambulban a Hir

kai-Szeadct-épületben öriztetnek, pl. a pról'étn. köpcnye, шит, sza

kálla és fogai, melyeket egy ütközetbeu elhullatott; nehány öltönyda

mb, koráuok в fegyverek, melyek a négy elsö khalifa tnlajdonai

voltak ; 2. Mekka, Medina, Jeruzsálem, s az iszlam egyéb bucsujáró

l elvci. '
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keleti 01111101- szájából feltiintek elöttem, keményen szemök

közé 110210111 vad vedégeimnek, és meg kell vallanom, hogy

elvadnltságuk 08 szegényes öltönyeik dacára valami nemes

séget làttam bennök, 8 0180 perctöl fogva titkos vonzalmat

éreztem irantok. Jó ideig beszêlgettem velök, hogy meg

tudhassak 110111111 társaikròl, az 111101, ше1у01 távol haza

joktól Mekkáig megjártak, 8 az iranyról, melyen most

Teheránból kiérve haladni akarnak. Szòszólójuk többnyire

eg'y khinai Tatárországból (mely Kis-Bokharának is ne

veztetik) való hadsi volt, ki rongyait nj zöld dsubbe-val

(felsö posztó ruba) takarta be, tejen óriási fehèr turbánt

viselt, 8 eleven 111211 szemeivel a többin gyakorolt felsöbbse

get minden pillanatban kitlintette. Bemutatván magat,

mint az akszui (Akszu khinai Tatárországnak egy tarto

mánya) vang (khinai kormányzol imamjat,.ki már 11151800

8201 látogatta meg a szent 8111, 8 igykétszeres hadsi 1011, meg

ismertetett egy másik, hozzá legközelebb lilö társával 8 tud

tomra adta, hogy a jelcnlevök а 24 1011101 számlaló kis

hadsi-karaván fejeinek tekintendök. »Társasagunk, mondta

a 82010, iijak 08 öregekböl, gazdagok 08 szegényekböl,

jambor emberek 08 laikusokbòl all, 8 mégis a legnagyobb

egyetértésben élünk cgymással, mert mindnyaian leokand

08 Kasgarbòl * valók vagyunk 08 bokharaiak, ezen viper-ài

az emberiségnek, nincsenek köztiìnk.« Közép-Ázsia özbeg

(tatńr) törzseinck ellenséges indulata a tadsikok (а perzsa

öSlakosság) irant rég ismeretes volt 11101- 010110111; 110111

akartam tehat e tárgyról tovább kérdezösködni, s inkább

azon tervet tudakoltam, mely fszerint vissza való ntjokat

111102111 szándékoznak. »Innen hazánkba, magyaraztàk a

а. tatárok, négy út vezet; az egyik Asztrakhanon, Orenbur

gon 8 Bokharán kcresztlll; a másik Mescden, Heraton 08

Bokharán; a harmadik Mesed, Merv 08 Bokharán; a ne

* Kasgarnak nevcztctik gyakran az cgéiz khinai Tatárország.
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gyedik a turkmán sivatagon, Khiván es Bokharán át. Az

0136 1110116 neklink nagyon drága.; aztán most 0. 1101011 há

ború 13 nagy akadály; а ket utóbbi út nagyon veszelyes

ugyan, de megis ezek közöl kell egyet választanunk, s erre

nezve töled is kerllnk tanàcsot.<

маг egy óra óta beszelgettem velök, nyiltszivüsegök

megtetszett; 3 ámbár az idegen faj felttinö vonásai, szegenyes

1111111, 3 а fáradságos utak temerdek nyomoraitól ezen em

berek egeszen vad, szinte ijesztö klilso'vel birtak, meg sem

állhattam ellent azon gondolatnak : nem volna-e je, ha e

zarendokok társaságában tennem meg közep-ázsiai 111011101?

ök, mint bennsz'lìlöttek, legjobb mentoraim lehetnenek,

azonkivlil Resid efendi dervisnek tartanak, mint ilyet làttak

а török követségnel, 3 nem a, legjobb lábon állnak 80111121

rával, Közép-Ázsia ezen egyetlen városával, melytöl шагам

13 1011000, 111011 0161101ш szerencsetlen sorsa felnem 1610 meg

tanitott. Nem haboztam azonban sokáig, es közöltem velök

tervemet. Tudtam, hogy okaimat fogják kerdezni, 3 az 01

vasó kepzelheti, hogy e törzsökös keletieknek nem beszel

hettem tudományos celokról; ök nevetsegesnek tnlàlták

volna, hogy egy efcndit, aznz еду 111111,11уа11321га1111001апу

nyi veszelylyel 3 fairadsággal dacolàsra. biljon; 361 talán

okot leltek voltak benne а gyanin'a. A keleti nem ismeri а

tudományszomjat, 3 110111 13 111321 annak letezeset; s mintán

e közep-ázsiai fanatikus muzulmánok nezeteivel nem 21111111

tam ily rideg ellentetbe 1101-111111, hazudsághoz kellett folya

modnom, mely társaimnak liizelegjen 03 sajàt celomat is

elösegitse. Azt mondtam tehát nekik, hogy rég át vagyok

hntva attól 11 030111103, bár forrò vágytól, ankesztánt (Kö

zep-Ázsia), ezen meg egyetlen szekhelyet a meg nem 11111111

311011 132121111 erenynek, ineglàtni, 3 Khiva., Bokhara. és Sza

markand 320111011 meglàtogatni. Ezen gondolatJ folytattam

fovább, hozott ide anbòl (Törökország), шаг egy ev óta
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vńrok Perzsiában, es мы: adok Istennek, hogy ily uti-tar

sakat ша száinomra, kikkel most mar folytathatom uta

mat, es elérhetem kitiizött céloinat.

Bevégezvén beszédemet, a jó tatárok ineglepetten te

kintettek egymásra, de csakliamar magukhoz темен nta~

ша szandékom feletti bámulatokból s azt mondták, hogy

most шаг biztosan tudják, a mit azelött esak sejtettek, t. i.

hogy dervis vagyok, s nagyon ör'ulnek, ha meltóknak ta

lálom öket azon barátságra, hogy oly hosszú és veszélyes

uton velök akarok menni. »Mindnyájan készek vagyunk

nemcsak barátaiddá, hanem szolgz'iiddá is lenni, monda

hadsi Bilal, fenteinlitett szóvivüjük, csak arra kell figyel

meztetnllnk, hogy а. turkesztáni utak nein oly biztosak mint

a perzsák és törökorszz'igiak. А mi utunkon gyakran hete

ken at nem találunk hazat, kenyeret, söt egy esöpp ivóvi

zet sem; s ehhez járul még az, hogy i'èlnünk kell, hogy

agyonvernek, vagy elfognak és eladnak, vagy homokziva

tarok temetnek el. _

Gondold megjól efendiI a mit tenniakarsz ! késöbb meg

találnád banni, s mi nem akarnòk, hogy minket okozz szeren

esétlenségedért. Azonkiviil ne feledd, hogy földieink otthon

tapasztalás és vilagismeret tekintetében sokkal hátrább áll

nak nálnnknál, s minden vendégszeretet fdaeára a tavolról

jövö idegent folyton gyanús szemmel nézik. Aztan, mikép

fogsz visszautazni egyedlil, nálunk nélklil ?<‹

Könnyen felfoghatò, hogy e szavak nagyon hatottak

rain, de szándékomat meg nem renditliették. Eloszlattam

barátimnak aggodalmait, beszéltem nekik régebben kiallott

faradalmakról, ellenszenvemröl a földi kenyelmek, s kltlö

nösen ezen francia ruhák iránt, melyeket ex officio kellett

viselnlink. »Isinerem e vilag vendégfogadó-jellemét*, mond

* Mihnmnkhnnei pemlsrnzi, мы: ъёъ napos vendégfogadó«nak

lievezik a kelet bülcse'szei e földi világnt.
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tam, melyben letezésilnknek csak nehány napjára veszilnk

szállast, s llamar kiköltözlink belöle, hogy másoknak he

lyet adjunk; es kacagom а mostani muzulmánokat, kik

nemcsak a holnapról, hanem tiz evvel elöre is akarnak

gondoskodni. Igen barátim, vigyetek magatokkal, nekem

el kell mennem a tevedesnek e fészkeböl, melyet mar шье

letesen meguntam.«

Ez eleg volt; ellenkeznì úgy sem akal'tàk. A dervis

karaván fejei rögtön felfogadtak u'titársnak, kölcsönösen

megöleltük, megcsókoltuk egymást, persze, hogy nem cse

kely önlegyözesre volt szuksegem, mikor e minden kepzel

hetö illatú ruhák es testekkel oly közel erintkezesbe kellett

jönnöm. A dolog tehát mer tisztában volt, csak Hajdar

efendit,jòltevömet kellett meg meglátogatnom, vele эша—

dekomat közölnöm es kernem, hogy tamogasson es klilönö

sen hogy ajánljon a hadsiknak, kiket szàndekom volt ugyan

akkor bemutatni neki.
` l Tervem eleinte termeszetesen cllenzesre talált. Örlllt

nek mondtak, hogy oda akarok menni, a honnan elödeim

közöl meg egy sem te'rt vissza, s a mi több, oly embcrek

társaságában, kik kepesek egy fillerért megölnì. A legbor

zasztóbb kepeket rajzoltak lelkem lele, de belàtván, hogy

minden igyekezet, tervemtöl eltántoritani, sikertelen, végrc

tanácsokat adtak, s iparkodtak a mennyire csak lehetett,

segiteni rajtam. Hajdar efendi elfogadta a hadsikat, rendbe

hozta iigyeiket, elmondta nekik szandékomat epenl oly mó

don, mint en nekik beszeltem, s avval a megjcgyzessel

ajánlott vendegszeretetökbe. hogy viszontszivesseget renie!

hetnek, mert a ki rájnk bizza magút, efendi, a szultán titok

noka. Nein voltam jelen а látogatáson, de hallottam, hogy

hüséget igertek. Az olvasó latni fogja, mily beeslllettel tar

гопак meg szavukat, mikep mentette meg п. names török

követ pártfogása eletemet, melyet annyi veszely fenyege
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tett, s hogy mindig hadsî társaim hüsege mentett ki rosz

helyzetemböl. Kesöbb hallottam, hogy Hajdar efendi 1111-

salgás közben, Bokharáròl leven szò, kifejezte roszzlilàsát

az emir* politikája fölött, s ez társaimat, kik hasonló nezeten

voltak, nagyon megörvendeztette. Aztán a minden vagyon

nelklilieket tudakolta. közulök, s ezeknek mintegy 15 ата

пуа1 а‹1011. Nagy seger volt ez oly embereknek, 'kik ke

nyeren es vizen kivtll más kenyelmet nem keresnek avilágou.

Elindulásunk nyolcadnapra tiizetett ki. Ezalatt hadsi

Bilal szorgalmgsan ellátogatott hozzám ; bemumttal földieit

Akszuból, Jarkend es Kasgarbòl, kik jobbauhasonlitottak

bor/.asztón eltorzitott esavargòkhoz, mint jámbor zarándo

kokhoz. Különös erdekkel viseltetett azonban fogadott lia,

Abdul Káder, egy 25 eves kamasz iránt, kit famulusomnak

ajánlott. »Hü, de lìgyetlen fieke, szólt hadsi Bilal, sokat

tanulbat töled, csak szolgáltasd vele magadat az úton, fog

ö neked kenyeret stìtni és teát fözni7 nagyon jól ért hozzz'm

Hadsì Bilal tulajdonkepeui szándeka. az volt, hogy Abdul

Kinder nekem ne сна]; kenyeret slissöu, hanem segitsen

enni is, mert meg egy màsik fogadott fia. is volt vele

az úton, s 21 gyaloglásban kiehezett ket legeny пазу teher

volt neki. Megigertem, hogy elfogadom az ajánlatot, s ez

nagyon megörvendeztette. Öszinten szólva, hadsi Bilal gya

kori látogatásai gyanút költhettek volna bennem, s köny

nyen ап'а а gondolatra jöhettem vol'na: ez az ember azt

hiszi, hogy ió fogást tett rajtad, s azért iparkodik enuyire

magávnl vinni, mert fel, hogy meg e1 találnál állani szen

,dekodtóL De nem, nem akartam s nem is volt szabad gya.

nakodnom, s hogy határtalan bizalmamról rneggyözzem,

megmutattam neki :tzt а keves penzt, melyet nz ůtra magam

mal vittem, s kertem, mondja el pontosan mily alakot s

s öltönyt, mily modort es szokàsokat kell Folvennem, hogy .

* Elnirnek eimezik а boklmrni fejeflolmet. Kliivn es Khoknad

uralkodóì „kllán“ eimet viselnek.
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tarsaimhoz lehetöleg hasonlò legyek, s igy a szüntelen

feltimést elkerlllhessem. E kei-és nagyon megtetszett neki,

s könnyen képzelhetö, hogy a. tanitás kissé klìlönös volt.

Mindenek elött tanáesolta, bol-otvaltassam le fejemet, mos

tani europai török ruháimat csereljem fel bokharaiakkal, s

ágynemüt, fehérruhát sminden eifele fényilzési eikket а

mennyire lehet, ne vigyek magammal. {_Hiven követtem ta

nacsait, s a fölszerelés nem sokba kerlllvén, hamar meg

voltam vele, és három nappal a kitüzött határidö elött шт

készen voltam nagy utamra indulni.

Ezalatt egyszer elmentem a karavanszerajba, hol uti

társaim voltak szállva, hogy a. látogatast visszaadjam nekik.

Két kis cellában laktak, az egyikben tizennegyenJ amásik

ban tizen. Az elsö benyomást, melyet е nyomorral és szeny

nyel telt lyukak tettek гейш, sohsem fogom felednì. Kevés

birta közölök az ша: а maga emberségéböl] megtenni,

nagyobb részt koldulasra szorultak. 01у foglalkozásban

találtam öket, melynek leirasaval nem akarok az olvasòban

undort gerjeszteni, s melyre késöbb en is rakényszerllltem.

A legszivélyesebben fogadtak, zöld тем készitettek szá

montra, s esak pokoli kin közt birtam egy nagy bokharai

csészét ebböl a cukortalan zöldesvizböl meginni, mire nagy

kegyesen mèg egygyel megkináltak, de mar erre boesána

tot kérteln. Itt volt alkalmam valamennyi utitársammal

összeölelkeznem; mindegyik testvérnek nézett s nevezett,

s miután mindenikkel még klilön kenyeret törtem, le

liltllnk egy körbe, véglegesen elhatúrozni az irányt, а

ше1у felé menni fogunk. Mint mal fennebb emlitettem, két

út közöl kellett választanunk. Mindkettö veszélyes volt,

mert azon a sivatagon kellett keresztlll mennllnk, melyen a

turkmánok tanyáznak, s a lényeges ktllönbség esak a tör

.zsek kiilönfèleségében volt, melyek annak egyik és másik

részét lakták. Az egyìk ш, Meseden7 Merven és Bokharán
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legvadabbján minden turkmánoknak, kellett volna :itha

tolnunk, kik senkit sem kimélnek, s magát a prófétát is

eladnák rabszolgául, ha kezükbe esnek. A másik részen а.

Jomut turkmánok, becslìletes és vendégszeretö népek lak

пак, de itt egy negyven allomasnyi sivatag terill el, melyen

egy csöpp ivóvizet sem гашиш. Néhány megjegyzés ищи a

jomut törzs között s a nagy sivatagon, Khiván ès Bokharán

at vezetö utat választottuk. »Jobb az elemek, mint az em

berek gonoszsagával niegkllzdeni,« vélték barataini. »Isten

kegyelnles, mi az ö utiátjárjùk, s bizonyára nem fog el

hagyni.<< А határozat megerösitéseül hadsi Bilal elmondá

az esklit; а mig beszêlt, mindnyájan égnek tartottuk ke

пикет, s mikor elhallgatott, kiki шипы fogta meg, es

hangosan rámondta az aiment. Felkeltlink illöhelyünkröl s

ök felszòlitottak, holnapután koran reggel jöjjek el, hogy

elindulhassunk. Hazatértem, s e két napon ata legnagyobb

s a leghevesebb küzdelem folyt lelkemben. Mèg egy pil

lantást vetettem a. fenyegetö veszélyekre, s azon eredmé

nyekre, melyek utamból szarmazhatnak. Kei-esni akartam

okokat, melyek ily merész lépéstigazolhatnanak; de szintc

mámorban voltam, gondolkozásra kèptelen. Hiába Íigyel

lneztettek ntitàrsaimnak álarcos gazsagàra, hiába remitget

» tek Conolly, Stoddart és Moororoft szerencsètlen sorsával,

Blocqueville nem rég történt esetével, ki a turkománok ke

zébe esett, s kit aztàn tizezer aranyon kellett a rabszolga

ságból kiváltani. Mindez véletlen volt' elötteln, s nem birt

elrettenteni. Csak egy aggodalmam volt: lesz e elèg testi

eröm ellenállhatni az .elemek viszantagsàgainak, az idegen

túplàlèknnk, а folyton szabad eg мы: lételnek silány öltö

zetben agynemü nélkiìl; s miként fogok bena labainmal7

mer oly könnyen elt'áraszt, gyalogolni tudni? _ S csak

is ebben all mindaz, ami utamben merényletnek nevezlletö.

vìnniznr впадал. . 6
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Mi gyözött а. lelkiharcban, felesleges emlitenem. Indu

lásom elötti este bùesnt vettem barátaimtól a török követseg

nel. Utazásom titkat csak ketten tudták, s mig az euròpai

gyarmat ш hitte, hogy Mesedbe megyek, elhagytam Te

heránt, hogy Aztrabad es a Kaspitenger fele folytassam

utamat.

vil.

Máreius 28-kán, jókor reggel megjelentem a Kara

vánszerajban a kitilzött gyülhelyen. Barátaiin közöl azok

kik a perzsa határig birtak egy öszvért vagy szamarat bér~

leni, már felfsizmázva, felsarkantyúzva keszen атак, a

gyaloglók is vettek mar csarukjokat, ez igen eelszerll la'lb

beli volna gyalogság számára, es szent datolyafa-botjaik

kal kezökben, türelmetleniil látszottak várnia _ielt az indu

Мага. Nagy bámulatomraláttam itt, hogy azonnyomorult ruba

melyet Teheránban viseltek varosì tehát diszöltözetük volt.

Ezt kimelendö, mindcnki nti тащат vette t'öl, mely ezer

meg ezer darab rongyból мы, derékon egy darab kötellel

ткёте. Tegnap koldusnak tartottam magamat u_i l'uháza

tolnban ; de ma, társaim között beillettenl volna. biboros

királynak. Vegre hadsi Bilal felenielte kezet az indulàsi

анаша, s alig fogta meg mindenki szakállát, hogy rá

mondja az aiment, a gyaloglòk kirohantak a kapun, hogy

minket lovaglókat, illctöleg szamaraglókat megelözzenek.

Utitervlìnk szerint Teherántól eszakkeletnek tai-tva, Szari

fele kellett mennünk, hova nyolc állomás lltán reméltünk

elemi. Nem шпинат meg, hogy meg eg'yszer vissza ne for

duljak. A nap meg egy lándsányi magasra volt, a mint a
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keletiek mondjak, és sugarai nem esak Teberánt, hanein

Abdul Azim sah kupoláját is beragyogták. Teberanban ez

ìdöben mar a természet is virágzik, s meg kell vallanom,

hogy e vàros ,mely a mult évben oda érkezèsemkor oly

kellemetlen benyomast tett ram, most elragadó szépnek tet

szett. E tekintettel istenhozzadat mondtam a szép európai

civilizació legszélsö elöörsének, hogy oda menjek, a bol a

vadság s barbárság szélsöségeit fogom találni. Mélyen meg

voltain liatva, s hogy társaim észre ne vegyék mcgilletödé

semet, gyorsan beforditottain öszvéremet a hegyszorosba,

inelynek falz'ira mar fel lattam irva е sötét jelmondatot :

Lasciate ogni speranza!

Tàrsaim ezalatt bangosan elkezdték recitalni а ko

пат és telkíneket (hiinnuszok) énekelni, mint valódi zarán

dokokhoz illik. Nekem elnézték, hogy nein vettein reszt e

foglalkozásban, inert tudtak, hogy a. rumik (oszmánok)

nincsenek oly szigorú vallàsosan nevelve, mint Turkesztán

lakói: de reméltèk, hogy társaságuk lassanként majd en

gem is fel fog lelkeslteni. Ezalatt lassan leptetve megyek

utánok, s bemutatoni öket az olvasònak, inert igen sokáig

fogunk velök utazni, s inert ök valòban legbecsületescbb

emberek voltak, kikkel e vidéken talalkoztam. A kai-avan

tagjai voltak : l) badsi Bilal Akszuból (Kbinai Tatárorszag),

ugyane tartomány kbinai muzulmán kormányzójanak ud

vari imamja. Vele voltak fogadottfiai:2)badsi1sza, 16 éves

fiekò es 5) badsi Abdul Kader, kit mar emlitettem. A tar

sasàgot, ugyszólván hadsi Bilal védnöksege alatt, kèpezték

továbba 4) hadsi Juszut', gazdag kbinai-tatar :paraszt uno

kaöcsese, ö) hadsi Alival, tiz óves végtelen pici kirglzszemil

fiuval. E kettönek meg 80 агапу uti költsége volt, s azért

gazdagoknak mondattak, ámbar e gazdagság nagy titok

ban tartatott. Ketten béreltek egy lovat, s mig az egyik a

nyeregben tilt, a másik inellette gyalogolt; 6) hadsi Ah

6%
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med, szegeny mollnh, ki koldusbotra tálnaszkodva vegezte

zariindoklz'lsát. Ugyanilyen es hasonlò körulmenyek közt

volt 7) hadsi Hasszán, kinek apja utközben meghalt, s ki

most szegóny árvàn tert baza; 8) hadsi Jakub, hivntásá~

nàl fogva koldus; ezt a mesterseget apjatòl örökölte; 9)

idösb hadsi Kurbán,y tulajdonkepen paraszt, ki köszöriìlö

kerekevel egyszer egész Ázsiát bevándorolta, Konstatiná

polyig 5 Mekkáig, màskor Tibeten :it Kalkuttába, ismet

1náskor а kirgiz sivatagon keresztiìl Orenburgig s Tagan

rògig bnrangolt, 10) ifi. hadsi Kurbún, Aki szinten utköz

ben vesztette el atyjàt, 5 ennek testve'rei: 11) hadsi Szaid es

12) hadsi Abdur Rahman 14 eves betegcs gyermek', kinek

làbai a hóban elfagytak, s ki az ngesz uton Szamarkandig

borzasztón szenvedett.

Mindezek Khokandba, Jarkend es Akszuba, tehat

khinai Тани-0152213 ket szomszedos keriiletebe valók voltak

és hadsi Bilal kiseretú-l kepeztek ; 13) hadsi Sejkh Szultán

Mahmud, Kasgarból, fiatal rajongó tatàr, egy hires 5113111

nek Hazreti Afnknak esalàdjàbel, kinek sirja Kasgnrban

van. SejkhSznltán Mahmud barátomnak apja költö volt,

minden igyekczetenek eelja Mekka volt, 5 midön sok evi

szenvedes után _vegre а szent vàrost meglatta, meglialt

benne. Fiát tehát kettös eel vezette volt ez utra : el akart

zarandokolni а prófetának 5 apjának sirjához. Vele voltak

14) hadsi Huszejn, rokona es 15) hadsi Ahmed, volt 11111

nai kaîona а sívai ezredböl, mely muszullnánokból áll.

А khokandi khánsâghól ‘valók voltak 16) 111113151 Szalih

Khalife, ki az Isant azaz а sejkh eimet ipnrkodott clnyerni

5 igy а fel-papi rendhez tul'tozott: àldott jó einher, kire

meg gyakrabban visszatórünk. Öt kisértek: fia 17) hadsi

Abdul Baki 5 öescse 18) hadsi Abdul Káder, а ki 1neds‘zub,

vagy 15 аи 151011 iránti szeretettöl ell'agadott ember volt;

ha 2000-sze1' egymásutàn Allah-t kiàltott , szájn taj
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tekznni kezdett, 5 igy 21 logboldogabb állnpotba jutott. (Mi

európaiak ezt nyavalyatörésnek nevezzük, de lesz meg szó

rola). 19) 11211151 Kuri Meszud. Kari annyit 1010111, 1111111 Tö

rökországbau Hafiz 212212 oly ember, ki 212 egesz koránt

könyv nelkul 1011121; 20) ennek 1121 hadsi Gajaseddin, 2l)

lindsi Mirza. Ali es 22) 11211151 Ahrzn'kuli, kiknek meg ma

mdt valamijök ntiköltsegllkböl, s kik most közösen berel

tek egy szamnrat; 23) 11211151 Nur Mohammed, keres

kedö, ki már másodszor volt Mekkábnn, de mindig más

helyett.

Igy folytattuk utunkat 212 elburzi hegylánc mindíg,

emelkedö magaslntatin, eleinte 050111105, 11101111112111121111 igen

lassù karavúnlepésben; elöször 212011, minthogy sok gyalo~

gos is volt velünk, másodszor azert, inert herbe vett 211121121

ink oly nyomorúságos állnpotban voltnk, hogy 21 gyorsabb

hnlndás 101105 101101011011 volt. Az 1111111111215 csigaleptekhez,

5 minden cröködesern daeára mégis 05211: 52011111 kedelyem

hez, nem sokàm eghajlati kellenictlensêgek 15 járnltak. Az

eg beborult 5 bár elöbb esak permetezett, utóbb azonban

szakndt 212 0515. У01—1011у, foszlz'myos koldúsmezcm 052111110,

mar átázott, pedig а legelsö állomás, Kemer-d, meg je ket

òrányirn l'eküdt tölünk.

Azt 11101111121111: »Keiner-ll állomás,« de miböl állott

ez? Kepzeljen 21 nyájas olvasó, egy puszta közepén àlló

felig leomlott agyag-viskót, inelynek 056 verte fnla mind

untalan beszakadàssal fenyegctett, 5 melynek benseiében,

212 átlyuggatott tctöröl nláesepcgö esö folytz'in nlig lehetett

egy tenyernyi szárazhelyet találni. Mair alkonyodott, midön

megérkeztiink. Mindenki rohnnva sietett n düledókeny ka

ravanszeraj szàrazabb helye fele, s magam is a. tolakodó

tömeg közé vegyültem. Hudsi 1511211 barátom pillavot l'özött

s azt —- zsir hiján щ egy i'elolvzisziott faggyúgyertyáva]

~izesitette meg, s elköltesehez engem is meghivott. Egesz ud
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volna, a koldusok és perzsa öszvérhajcsárok tömegébe

vegyliltem, összezsugorodtam s mig klinn a szel slivöltött s

a néma éjszakában csak az esö zuhogott: mintegy önkény

telenlìl a következö reilekszió merlilt fel lelkemben. Teg

nap este, ugyanez òraban', a követsegi szállodában voltam,

meg pedig bucsú-estelyen, melyet a török követ adott ba

rataim köreben. Hogy kalandos tervemet illetöleg megré

mitsenek _ a mint mondtak _ meg egyszer europai ele

delt adtak europai módon. A kövefségi szálloda. esinos et

terme fényesen ki volt világitva, felhoi'dvaalegjobb ètelek,

a legfinomabb borok, egy szóval, az európai kényelem em

lèkeìnek jo nagy adagj at akartak utravalòmul adni. Volt

nevetés, csipkedes, éle jövömet illetöleg. Ott iìltem а puha

bársonyszéken, s felheviìlve a пешее szölönedvtöl, a kep

zelet ragyogò kepet varázsolt 010111 klilönös vándorútamról.

A szarkasztikus megjegyzêsek, a jòszandékú tanácsok min

den hatás nélklìl surrantak el fiilem mellett, mert 01111000

zásaim túlboldoggá. tettenek. Ime ez történt h'uszonnégy

óràval ezelött.

Milyen ellentètet képezett a tegnapihoz képest mos

tani helyzetem! A nélk'lìl, hogy esak egy osepp étvágyat is

éreztem volna, egyedlili ohajtásom az volt, bar kinyujtóz

hatnám kényclmesen, hogy' az ódcs álom ölelö karjaiba ves

sem magamat. De meg erre sem volt elegendö helyem. Ron

gyos7 kellemetlen szagú smindenféle rovarokban bövelkedö

szennyes utitarsaim jobbra-bah'a hozzám döltek, s hogy

kinom pohara esordultig teljen, egy köszvény kinozta perzsa.

öszvérhajesar is épen az 011 közelemben l'oglalt helyet a

115111011. Ez nyögött, jajgatott, mig utitál'saim hatalmasan

hortyogtak. Ãtazott ruhámban annyira faztam, hogy 'fogaim
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vacogtak. Ugy-e, hogy ez este nagy ellentétbe állhatott a

tegnapihoz ? az életmódnak ezen rögtöni, telies átváltozása

természetesen nagyon kellemetlen volt, ,azonban meg sem

bántam meg. Hiszen önmagam .voltam sorsom okozòja, s a

mit magam szereztem magamnak, azt nyugodtan kellett el

viselnem.

Elsö éjjel nem jött szememre alom, s hogy ennck foly

tan masnap egeszen elgyengültem, mintegy félittasan iìltem

lóra, azt hiheto'leg fölösleges is lesz emlitenem. Utunk min

dig jobban emelkedett, a Demavend irányában, melynek

lábánàl kellett elhaladnunk. Az elsö tavaszi napok reggeli

levegöje igen érezhetö volt e magaslaton, elannyira, hogy

le kellett szállanom lovamròl, s lilèsemet egyik másik fárad

tabb gyalogosnak engedvén М, a karaván elött jól magnk»

birva haladó szegényebb hadsi társaim közé vegyultem.

Tàrsaságuk a lehetö legnagyobb élvezetet nyujtotta, s be

szélgetéseik azon tavoli гада]; felöl, hová. én annyira ohaj

toztam, oly kellemesek és érdekesek voltak гейш nézve,

hogy kalandom terhes és veszedelmes voltát csakhamar el

felejtettem. Idöröl idöre társaságukba vegylilvén, egyszer

smind harátságos viszonyunk is mind szorosabbra штабы.

Teheranban meg mindig csak az efendit, ja. török követség

vedencét итак Ъеппеш, a esupa kényelemben élö nrat s

igy nem is mertek hozzám közeliteni. De az úton lassankint

eltlint а valaszfal, bizalmasakka lettllnk, tréfálòztnnk, s rö

vid, söt _ mondhatnam _ liihetetlenlil rövid idö alatt sike

rlilt utitársainmak legöszintébb rokonszenvét megnyernem.

A második estét már kényelmesebben töltöttük, Gilar

faluhoz érkeztiink sitt7 a Száribóljövö kis karavánnal egylltt

melyhez Teheránban csatlakoztunk, meglehetösen kielégitö

ellátàsban részesilltünk. Kisebb esoportokra. oszlottunk, s

én _ mint a nyájas olvasó mar tudja _ hadsì Bilalhoz és

legközelebbi atyiafiaihoz csatlakoztam. так egyutt egy
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paraszt házának szobácskájaba huzódtnm meg, ujra meg

hivtak vaesoráiukhoz, s az ehseg esakhamar feledtette ve

lem mind az etelnek kellemetlen szagát, mind uttiársaim

piszkos öklet, kik velem együtt markolásztak а tálba. Ugy

a lankadtság is jól elökeszitett az álomra, daeára azon

kozel erintkezesnek, melybe ezen lompos, piszkos, de

egyebirant _ió emberekkel jutnom kellett, s miden masnap

reggel megujult erövel keltem ismet ап‘а, jövöm kepenek

távolról sem volt шаг annyi ámyoldala, mint legelsö napi

indnlásunkkor látszott.

Utunk Iran egyeb ntainál sokkal kevesbbe latoga

ott, igen gyer nepségti hnlmos vidêken vezetett Firuz Kuh

fele, magas hablokon es szakadò hegyzuhatagokon at.

Csak ket òra járásnyira voltunk mar a. Demarandtöl, de ez

nem vala látható, a mi nekem annyival inkább rosznl esettl

mint-hogy he lepte ormat Teheránból gyakran nagy elve

zettel szemleltem, s igy közelröl anneljobb szerettem volna

latni. A Demarend7 a legujabb lneresek szerint, több mint

22 ezer lábnyira emelkedik a tenger szine föle, oly magas

ság, mely a puszta szemmértek szerint majdnem hihetlen-

nnek latszik. E hegyen eddigele meg esak igen keves eu

ròpai volt fenn7 kik között njabb idöben az olasz-perzsa

misszio tndományos osztálya volt alegkitllnöbb. Ezen urak

közül, ha nem esalódom, Filippi tanár volt a legelsö, ki az

oronn'a feiert; oda igen nehéz feljntni s az olaszok тещи

nagy örömre gerjedhettek, midön a büszke háromszinll zász

lót fönnen latták lebegni e roppant alkotványnak már az

öskorban is oly nevezetes csúcsán.

A »Viva Italiae örönikialtás igen sajatszerüen han

gozhatott ezekben a völgyekben, hol Ó-Perzsia királya oly

.sokáig киты: az alvilági szellemekkel s hol — а. monda.

szerint- Zohak, a vad zsarnok, а niagas szirtfokhoz van

bilineselve.
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Aruban, barinadik állomásunkon, ismét más 111111115

osztály vendégszeretö meghivását kellett elfogadnom. Ezek

mindnyàjan kbokandiak voltak, kik hnsból, rizsböl, 8211511,

répából, babból es közbe habart lisztböl álló sürü levessel,

kedvenc nemzeti eledelükkel szolgáltak. Hogy minden fa

latnal: »Mily pompás, mily felsegesk kiáltásokra kellett

fakadnom, természetesnek fogja találni bizonnyal mindenki;

a josziviiseg nyujtotta, s a tetszésnyilatkozat lehetett az

egyediili hálaviszonzás. Teàra megint :más osztálytól nyer

tem megbivást. Mindnyájan versenyeztek, hogy tareaságuk

legujabb tagjat a lehetö legjobban ellá-ssák. Mindent szives

öröminel fogadtam el, de nagyon ovakodtam minden olyas

tol, a mi csak távolról is kitllntetésnek látszbatott volna;

csupán a tökéletes egyenlöség teremtbet tökéletes barat

sàgot, s mintbogy e tekintetben minden eddigi törekvésein

meglehetösen sikeres volt, mindjàrt a. hàrom elsö napon

èszrevettem, hogy igazi, hü és szinlelés nèlkitl valò barat

sagot sikerult nyernein.

Igen mulattattak а perzsa falusiak megjegyzé-sei, a

tatár zarándokok között és közöttem valo viszonyt illetöleg.

Voltak közöttük éles latasúak, a kik kitalaltak, hogy en

nein csak hogy tatár, söt meg oszmanli seni vagyok, banem

testestöl-lelkestöl frengi, ki ezen emberek táisaságában az

europaiak elött másklilönben elzart Közép-Ázsiat, akarom

meglàtogatni. Sokan észrevették, ismétlenil de szóval egy

is alig nyilatkozott, inert asii'ta perzsák gyülölete oly nag

а szunnita közép-azsiaiak iránt, hogy az iraní teljes szivéböl

örvendezik, ha látja, hogy halálos ellensègei el vannak

ámitva.

Másiiap reggel a jelentékeny Firuz Kub ba, negyedik

állomásunkra kellett érkeznünk. Igen koran kellett útra

kelnlink, mintbogy a tavolsag igen nagy, s az út még ezen

föltil járatlan, vadon begyvidéken vezetlkereszttll. A metszö
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hideg remitöen erezhetö volt e mages regiekban. Minden

pillanatban le kellett szállanem, hogy nyemornlt gebemet

a meredek hnjlatekon átvezessem, vagy hogy а felyòn való

átkelesre más gyalogos ùtitársamnak átengedjem. Egy al

kalemmal azt 15 megkiserlettem, hogy egy tenyeres talpas

utitàrsamat magamhoz vettem a nyeregbe, de ez a teher

igen nchez velt levamnak, megcsuszott, s mindkettönket

belevetett anem ugym mely, (le annal hidegebb vizbe. Az

önkénytelen ñirdö ntán je era felyásig gyalogolnom kellett,

hogy fölmelegedjem. Ma is esodalkezem rajta, hogy az úci

viszontagságokhoz hezzá nem szekott testemnek, meg ez a

szerenesetlenség sem velt kárára. Nappal ep ely meleg

lett, mint a minö hideg velt ejjel. Firuzknh-ba, mely egy

szep remmal ekeskedö hegy alján fekszik, kesö delután er~

keztlìnk. Mind a tàj, mind a helyseg, bájes fekvéslik fely.

tán kiilönös varàzszsal hatettak rám, ugyszinten megleptek

a házak is, melyek fêlig а perzsákéihez, félig a mazendrá

niakhez hasonlitanak. A kis váreskát széles es mely hegyi

felyò hasitja keresztiil három irányban; a veros az útnak

épen közèppentjàt képezi Mazendrán, Kheraszàn es Irán .

között. Sek karavánja van, 5 valamennyi meglehetösen

népes. A karaván leginkább narancsesal, dinnyevel, 0111501

náddal 5 а kàspi partvidek egyéb termenyevel szokott meg

rakedva lenni, melyeket Sárudba vagy Teheránba visznek,

es ennan ismét gabenanemüeket szoktak visszahozni ma

gukkal, a melyek e hegyvideken majdnem teljesen hi~

ányzanak.

Minthogy idáig tarte egesz útunken ely sekat hallot

tam beszelni az úgynevezett B adi Fir u z-K uh szel dlt

höngeseröl, mely az utasekra. nezve különösen veszedelmes,

meglehetös aggedalem szállott meg, miden annak zúgását,

mesnap reggel, шаг a fennevezett helyseg völgyeben eszre

vetttik. Itt az út egeszen meredeken emelkedik, s minden
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egyes t'ölfele-lepéssel a szel is mindig erösebbe es erösebbé

lett, s midön a. magaslatra. ertünk, az Orkan esakngyan oly

irtòzatos erövel dühöngött, hogy egyetlen utas sem marad

hatott meg nyergeben. Meg a málhákat is leszórta, s igen

nagy fáradsàgomba keriilt, mig a magaslat kezdetetöl azon

karavánszerajhoz juthattunk, melyet az utasok menhelyelìl

Abbasz Sah epittetett. A hegyszakadekokban imitt amott meg

hó volt Iàtható, 5 elkepzelhetö, mily borzasztó lehet ezen

szel a hózivatarok alkalmával, mondják is, hogy a rideg

evszakban gyakran temet utasokat a hó alá.

Csak nehány lepest kellett tennlink a most enilitett

oromròl lefele, s a szêl azonnal megszünt. Leg es taj ege

szen másnak làtszott. Eleinte apre bokroeskák voltak ész

revehetök; ezek alantabb fákka erösödnek, s alig halad

tunk lefele mintegy fel órajárásnyira, s ime már is a legdú

sabb növenyzet vett köriìl bennünket. Mily felseges, mily

bájoló tekintet ez, az Iránban utazó szemei elött, ki esupán

a falvak közeleben illtetett gyér fákhoz van szokva, s na

pok hosszat tarte utakon egyetlen füszálat sein lát, melyet

maga a termeszet hozott volna elö. Az út mindig keske

nyebbe es keskenyebbe válik, mig vegre egy nagy mely

seg partjàn vonul el, hol alant igen nagy, hatalmas hegy 

zuhatag omlik alá, messze hangzó zúgással, óriási szikla °

tömegek fölött, tajtékozva s imitt amott meglehetös magasv

ságú vizeseseket kepezve. Minden pillanat újabb meg újabb

meglepetest nyujtott. A ket oldalon terjedö erdöseget a leg

gyönyörübb fehér es piros virágzat boritotta s az enyhe,

tiszta levegöt ezer meg ezer klilönfaita növény es vii-:ig

tette illatossá. S ha mindehhez а. zöld lombok közlil kima.

gasló, sajátságos alakú hegycsúcsokat vöröstetejlì nyara

lòknak kepzeltem, Európa legszebb alpesi videken gondol

tam magamat. Meg maguk, a termeszet szepsegei irímt

máskülönbeu közönyös utitársaim is egeszen löllelkesiilîek
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s az a reggeli, melyet a hegyes sziklacsúcson fekvő Div

szefìd romjái alatt költöttünk el, örökké felejthetetlen nia

rad előttem. »Ez a sziklatelep —- mondá perzsa kísérőim

egyike -— kedvenc tartózkodó helye volt annak a fehér

óriásnak, kit Rusztem legyőzött s a Káspí tenger partjaira

iizött. Azon időben az egész paradicsomszerü Mazendránt

csupa alvilági szellemek laktak, s valóban szerencse, hogy

voltak hősök, a kik el tudtak őket 'üzni, mert a mi mai

perzsaink erre bizony nem volnának képesek.«

E magas, meredek szikla felső részén barlangnyilás

látszik, melyről száz meg száz monda él a nép ajkán. Nem

nagy távolra attól, más üreg is található, melyet а rémítő

óriás leánya szobájának mondanak. Az apa sok ezer

évvel ezelőtt eltünt ugyan, de a leány meg mostis ott lakik

sőt az év némely szakaszaiban meg is szokott jelenni, 116

fehér ruhában, egész kíséretével együtt, sjaj annak az em

bernek, a ki meglátja őket, mert bizonyára halál {ia lesz.

Egy órai pihenés után tovább vonultunk. A vidéket,

ámbár mindig regényesebbé válik, nem lehet épen lakat

lannak mondani. Tulajdonképi falvak nincsenek ugyan, de

az erdőknek egy-egy tisztásán egyes házcsoportok tünnek

fel, legfölebb félórányi távolságban egymástól. Az úton azon

ban, mely mindig а föntebb említett folyó partján vonul,

körülbelül egy-egy órai köz után több karavánszerajra le

het akadni. A perzsák Mazendránt is híresnek tartják az c

fajta épületek nagy sokaságáról, de ezek nem egyebek fá

ból készült hosszúdad színeknél, egyik szőgletlikbeu maga

a tulajdonos is ott lakik, mindazon szegényes (elelmí sze

rekkel együtt, melyeket el szokott adni az utasoknak.

Egy ilyenbe, melyet Szurkh Abad-nak neveztek, mi

is betértünk estefelé s elváltunk a perzsa társaktól. A tatá

rok rendkivül megörültek a kitünő jó víz és l'a nagy meny

nyisége-nek, melyet e helyen oly bő mértékben találtak,
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mint sehol egycbütt az elöttilk ismeretes Ázsiában. Mig elöbb

hatan nyolcan is füzt-ek egy és ugyanazon tüzhelyen, ma

este mindenki klìlön ttizet gyujtott mag'ának. Tea-edènyt

tea-edény ntán allitottak а. tůzre, söt az elégett fának pará~

zsàt is felhasználták. Miután utitáreaim jól laktak volt s

magukat а lehetö legjobban érezték, levetették ruhajnkat s

egy-egy darabot ketten-ketten kifeszitve a tüz fölé tai-tottak

s mig a harmadik egy kis pàlcikával gyengèn porozgatta,

a tüzben klllönös sistergés es sziszegès hangzott. Ez a leg

könnyebb módja annak, hogy az ember ama bizonyos `apro

kellemetlen апатит megszabaduljon, s bár elsö tekintet

undorral töltött is el, mindazonáltal bensü köriilmènyek

kényszeritettek rá, hogy magam is hasonlóképen esele

kcdjem.

Az alom, mely a szellös épiìletben pillainkra szállt,

igen édes és kellemes volt, dacára a közel folyó vad zajgà

sànak, s dacàra а sakálok vonilásának, melyek feltilnö

паду tömegekben jin-jak кыш az emberi lakhelyeket, s

még nappal is tizes hnszas falkakban iigettek elöttünk. A

hideg lanyha tavaszi hömérsèknek engedett, s hogy én mit

erzettem akkor, midön ejjel fölébredve, а bübájos vidék

nek szeszélyes alakú begyein, s belàthatatlan messzeségre

terjcdö erdein a kelö holdnak ezüst világánál széttekintettem,

valóban nem vagyok köpes leirni. Koran keltilnk s 1111111

kat szakadatlanul mindig szélesbülö s melyebbè váló folyò

partián folytattnk, mely a mint hallottam, Talarnak nc

veztetik. Az út majd a jobb, majd а balparton vonult,

majd eges'zen a meder közeloben, majd végtelen magas

sagban fölötte; s ha а tegnap látott taj regényesnek mond

ható, ugy a mai valóban impozans volt. Az ösvény csak rit

kán oly széles, hogy ketten lovagolhassanak egymás mellett.

A kai-avan hosszú, meg nem szakasztott _laneot képezett s

egészeu különösen èreztem magamat, midön deltajban egy



hegymagaslatra érve, sürü nedves 'felleg boritott el ben.

minket, melynek folytán a csak nehàny lepesuyi távolban

alattunk álle társak elött шаг làthatatlanokká lettünk. Ugy

Iâtszott, mintha valami könnyed, surü zápor omlott volna

ránk; hallottuk társaink kiáltasat, feleltllnk is nekik, de

egymást esak akkor lattuk meg ismet kölcsönösen, mikor

а nap sugarai keresztlll törtek a felleg fátyolán. »Az egben

voltunk« _- mondá trefasan egyik útitársam. »Az ilyen eg

nem volna valami nagyon kivànatos _ viszonzám en _

mert ha e homályos levegöben paripánk csak egyetlen egy'

szer kisse felrelepne, szepen lesetálnánk a legmagasb hely

röl a legmelyebb örvenybe. Ez pedig bizonyára irtózatos

halàl volna.« A folyo ket partját itt-ott hidak kötik össze, de

ezek rendesen igen nyomorúságos karban гад-гати, jobba

dán fából epítvék s esak igen keves van köböl. De szllkség

is van rájnk, inert a vadul alàrohanó folyam habjainak

semmi hatalom sem volna kepes ellent állani. E nap deltái

ban шаг nehány hegylakóval is találkoztunk. Különös em

berfaj ez, olyan minöt sehol másutt egész Iránban nem ta

láltam, nem igen magas termetiiek, nagyon vekony dongá

júak s halavány sápadt arcúak. Ábrázatukon Semmi nyoma

sinesen valósággal paradiesomi szlllöiöldjüknek, s midön

ezen beteges sziniikön csodálkoztam, azt nyertem válaszul,

hogy »Mazendrz'm égalja ep oly veszelyes, mint a mily el

ragadó szèp.« Nem is esoda! Felületenek legnagyobb ré

szét erdöseg boritja, a leg igen nedves, az esö nagyon gya

kori, s a hol evek оса telepitvények vannak, meg ott 15 epen

úgy lep fü fa mindent mintha csak tegnap vándoroltak volna

oda. Igy az egyetlen útat 15, tebát alegjártabbat, fatörzsek

es kinyuló óriási agak neha úgy elsáncolják, hogy alig le

het rajtuk athatolni.

Altalában a fejszenek itt igen sok volna a teendöje s

ha a tllzelö- es epületfa roppant böseget látva, eszebe jut az
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embernek, bogy Iránnak egyeb tajai mily szegények fa

dolgában, meg csak akker foghatja. fel igazán, milyen 01

dás egy országnak a jó közlekedès.

Az az állomas, mely most következett, igen kicsiny

volt; a helyet, hova megè-rkeztünk, Zirabnak nevezik. Ma

loln sok volt, de karaván csak egyetlenegy. Én lovagoltani

elöre, hogy a helyet elfoglaljam, 5 0 perzsak igen udvariasan

fogadtak, de alig jöttek nyomoiiibaii szunnita útitársaim, s a

siita vendéglös szabad t'olyást cngedett fanatizinusanak és

a szegény szunnitákat МОК-201101101 üzte vissza. Nekeni kel

lett pártjukat fognom. A perzsa, ki meg nebany pillanat

elött oly nyajas volt bozzám, meglehetösen durva lett irá

nyomban is, s a kemény szavakat keineny iltések is követték,

s csak 1111111011 a tatarok zarándok-botjaikkal, melyek Ará

biaból szent ereklyék gyanánt jönnek, elegendökép 1110510

leinlltették öt, csak akkor változott meg magaviseletében

s lett barátságosabba. S midön egy csésze 1001015 meghiv

tuk, inèg nébany törtènelmi adomát is elmondott sziilöfölde

begyeiröl a mi mulattatasunkra. Egy begy-oromra inutatott

a többi között, hova Rusztem egyik 101101 megvetette, a

inasikat pedig két órai tavolságban fekvö másik szik

lara , s igy vagdalózott kardja batalmas esapásaival,

hogy a Diveket Amul 1010 11220. Е510 1010 mikor màr 01110

zéslìnket elvegeztl'ik, mindkétnemü utazókból 0110 esapat

érkezett Mazendranból, mind valamennyi terdig 010 selyem

bugyogót viselve, egyeb öltezet'uk is szürkés pirosas selyem

szövetböl 011011, ше1у a nap sugaraiban szivarvany szint

jatszott. Soknak csipejèt 520105 öv boritotta, melyröl egy

vagy több zacskò esliggött 010. Е2 az ö tarisznyájuk, inert

Mazendránban a kenyér valóságosritkaság. Az 1110111 lakes

505 majdnein свара. rizsböl el, inelyböl reggel egy-egy _io

adagot megföznek, ebbe a zacskóba beleteszik, smagnkkal

vìszik élelmi szer gyanánt. Ök is rátámadtak pajzánul
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szunnita útitarsaimra s megint nekem `kellett közbenjaróul

fellepnem, s bar perzsa beszedem vilagesan megbizenyit

hatta спишь, hogy en nem vagyok közep~ázsiai, megis

izetlenkedeseik közepett az egyik olyan esapast mert ream

botjaval, hogy azonnal verzeni kezdettem. _Ez tüzbe hozta

az en útitarsaimat is, esepertesan vedelmemre keltek, s ha le

nem csillapithatem öket, ki tudja mi törtenik velilnk. Egyèb~

irant azen szivesseg, melylyel irantuk viseltettem, igen nagy

hasznomra valt, lattak, hogy bennem öszinte baratet nyer

tek, s egtek a vagytòl, hogy elöferduló alkalemmal viszo

nozhassak jòsagemat, s valeban meg is tettek, mert en

Közep-Azsiában aranyla-g 'sokkal nagyobb veszedelemben

feregtam mint ök itt, s hogy ök gazdagon lefizettek tarte

zásukat, egyedül ennek köszönhettem, hogy inkegnitòm

ely szerencses véget ert.

E mindig bensöbbe valt baratsag, kivalt eleinte, sek

kellemetlenseget is okozett nehez szerepemben. Minel jeb

ban elenyeszett az efendi cim, annal inkább kellett koldussa

es közep-azsiaiva lennem. Nem egyszer törtent, hogy a

kommunizmus szabalyaihez hiven, mest ez, maid amaz öl`

tötte fel ruhamat, vagy alvasközben takaròdzett veliik,

вы egy наш hadsi nehany nap mulva tisztalkedó tealettje

alkalmaval inget is edavetette hezzam, hogy szabaditsam

meg azen hivatlan vendegektöl, melyeknek pusztitasara ö

mest nem el' ra, minthogy kenyérsüteshez kell latnia. Ra

kellett allanom, de hogy mily erzelmekkel f'ogtam mnnkam

hoz, ezt а nyajas elvasó elkèpzelheti, а nélkül, hogy heszszas

magyarazatra velna szliksegem. Nelkiilözéseimröl es nyemo

1‘ernról esak azeknak lehet fogalmuk, a kik maguk is huza

mosb idöt töltöttek keleten. A nyugati Kis-Ázsia bensejeben,

minden lépten nyemon szidja a keletit piszkessagáert. Per

zsiaban meg jobban fölingerlil; azonban mit fog а vilag

mondani, ha. en azt allitem, hogy mind a törökök mind a per
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zsák vales-egos gavaller emberek aközép-azsiaihoz kepest.

A következö паров, bár az állomás igen rövid, megis na

gyon korán kellett utra kelnilnk. Ez egesz Perzsiában hires

rosz utjáról, pedig ha valamely ösvenyt meg a perzsák is

rosznak tartanak, kepzelhetö, hogy esakugyan milyen lehet 1

A 521111 völgy itt mindig tágabbá. vált, 5 estere a közel lát

szó melysègbe kellett jutnuuk, mely öserdöktöl fedve egesz

a Kaspi-tenger partjáig terjed. Útunk jobbára völgynek

ment, óriási sziklatömegek között, melyek a magasságból

gördültek alá; a föld maga lágy es agyagos, s minthogy a

nap csak alig képes itt-ott keresztlil hatni sugaraival az er

dök 511111 lombján, a sar majdnenl örökösnek mondható.

Ha azt állitom, hogy ezen utat minden lepten nyomon mint

'egy hároln lábnyi szeles árkok szakasztjak meg, melyelr

böl egyes hegyes sziklacsúesok magaslanak ki, vagy 01-1

ási fatörzsek altal van korlàtozva, akkor meg mindig sze

pitve-szóltam rela. Nyeregben maradni teljeslehetetlenseg,

mert bár sokan azt állitjak, hogy a paripa lába a legjobb

vezetö, alig tettlìnk nehány lepest 5 nem egy hasonlókepen

gondolkozó perzsát lúttam a sárban egeszen alárnerlllni.

Nem volt tehát mit tenniìnk, mint a kimagaslò sziklacsu

esokra ugrálni, vagy a sikamlós gyalog 111011 negy kézláb

mászni tovább; valóságos pokoli kin volt ez, s az olvasó

legkönnyebben szerezhet rnagának fogalmat minderröl, ha

azt mondom, hogy egy ferszakh távolságot mint egy. hat

òra alattvoltunk esak kepesek megtenni. Midön a siks'z'igra

erkeztlink, ember es àllat úgy el voltak fáradva,hogy negy

òrai pihenest kellett tartanunk, s utnnkat esupńn delután

folytathattuk. Itt az út ket àgra oszlik. Balra Balfurus felé.

vezet, jobbra pedig Száriba; mi is ez utóbbira tei'tünk, s

nem kevesse Voltam meglepve, midön a mind slirübbè váló

erdösegbe lepve, negyszögletes, szabályosan vágott kövek~

kel kirakott remek országútra leptünk, melynek mindket

vrinmîmr UnzisAl. 1
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oldala. mellett árok vonul. Perzsiábau а készitett országút

valóhan a ritkaságok közé tartozik; s ez nem is а mostani

kor munkája, hanem а mint mondják, Abbasz sah épitette,

hogy а Káspi-tenser paltjàn fekvö kedvenc шиши helyet,

E s ref-et annál könnyebben èrhesse. Egyèbiránt e münek

megpillantása., а, két oldalról környezö erdöséggel egylltt,

kèpzelmemben Európába varázsolt ат. Maga az erdöség oly

ниш s oly áthathatatlan volt, hogy ama mesèk, melyeket

egykor az eltévedtekröl hallottam, valóságnak штата];

elöttem. Hemzseg e щ: madarak és анаши legtarkább ve

gyülékétöl, és az indiai Dsenjelek ntán, alehetö legvonzóbb

hely volna európni sportembereink számára.. Utitársaim alig

birmk öriìmlikben hová lenni mikor azta roppant mennyiséglì

pnszpangfát megpillantották, u1er itt egèszen gazdátlan nö

s melynek mind az ö hazájukban, mind általában egész

Ázsiában igen паду ára van. Puszpangfàból kèszlìlnek

ugyanis azok а félkerek fésiik, а milyent minden mii

zülmannak sziintelen magánál kell hordania а koràn egyik

rendelete szeriut, hogy а szakálnak elöirt тщеты ezzel

végezze. Az ifiabbak nem állhattak ellent azon vágynak,

hogy egy рак“ batalmas ágat le ne vágjanak, melyeket az

tán majd а távol Khokandba magukkal vinnének, azon

ban csakhamar belàttàk szándèkuk kivihetetlenéégét, s még

аи este, az állom-¿isonJ valamennyit tüzre тетенек.

' Minthogy а rcggeli так nehéz vándorlásajóŕ'ormán ki

тетейmindnyàjunkat az esti szilrkülct beálltával valameny

nyien hely után пшик, a hol megpihenhetnénk. Le is tele

pcdtiink volna. :Llegelsö kinàlkozó helyen, de а. veliinkjött

nehány реп-ива ñgyelmeztetett bennlinket, hogy ezen 61116563

ben kivált ez évszakban igen sok ragadozó állat van, melyek

rabló vàgyuktól ösztönözvc èjszakánkint мёд; az erösen ерш:

hailèkokat. is megtàmadják, s igy а Szabad mezön tanyázòra

пене még sokknl veszedelmesebbekké válha'tnak. кати а
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tigrisek voltak azok, melyek bár nem oly verengzök, minta

bengáliak, óvatosságra intettek bennllnket. Minden fárad

ságunk dacára 161161 egész 11656 éjszakáig haladnunk kel

lett az erdöségben, mig nehány killönalló hazesoporthoz

jutottunk, melyeket Heften-nek neveznek, 5 ше1у611 köze

leben az_erdöszélen megtelepedtlink. Elhatároztuk, hogy

egész éjen at 8. 1611616 legnagyobb tlìzet fogjuk lobogtatnì 5

1116116116 felváltva. virrasztani; mert a. perzsak tudósitását

épenséggel nem tartottam pusztán megfélemlités végett

mondottnak. Mar az egész tájat bevilágitotta ejjeli tüziink

lángja, 5 megis a. közel sürüségböl 521111111 nem akaró 16656

gés 65 röfögés hangzott 16161111. Ё1165 vadkan falka volt,

mely zsakmányra tört, s csak 15 egy-egy fegyver elsütése

által sikerült öket nemileg sakkban tartanunk. A sakalok

meg oly szemtelenek is voltak, hogy úgy körülszaladgáltnk

bennünket, mint ha házi állatok volnának, 5 még a bot

tltések sem hasznaltak ellenllk; 5 meriiljön csak az ember

valami melyen а beszélgetésbe, 5 ne vigyázzon élelmi sze~

rére vagy ruhájàra, ezek bizonyára ott teremnek macska.

llgyességgel 65 elragadják. Mindazáltal az ege'sz éjen at

semmi veszedelem sem ért bennlìnket, söt ez éji taborozàs,

az óriási rengeteg közepett, igen kellemes emlèket hagyott

hútra nálam; egy penabadért'(körtilbelöl 161 frank) 10 fá

cánt vettem, nagyot, kövéret 5 111111116 izüt. Tatar utitársaim

is bösegesen bevásárlottak ez árucikkböl, mely itt oly rop

pant tömegben található, hogy az erdösóg sürüjèben, hol a

felreptllés lehetetlen, százat meg százat 161161 bottal level-ni,

s meg hanna nap is fácánpeesenye pòtolta. az itt különben

nagyon drága kenyeret.

Mig úgy éjfél tàján, mikor a virrasztás sow rám 116

rlìlt, itt ülteln a Vigan pattogó tüz mellett, khin'ai tatár ba.

rataimmal, itt e regónyes erdösègnek közepcîte, mcg 116111

allhattam, hogy ezen meg az éii ruhába öltözve is òly elm

7*
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gade természet végigtekintese'nél gondolatban atávol nyu

gat fele ne repüljek. Hadsi Bilal barátomat is meghatotta

a jelenet fensege, 615 odagondolt akhinai tatárságban fekvö

háza tájára, közlekenynye lett7 nejéröl, gyermekeiröl kez

dett beszelni, pedig ezt а miizülman igen ritkán 16521, s me

lyen felsohajtótt, mikor legiiatalabb leányanak nevét emli

tettek ajkai. »Hihetöleg az а legkedvesebbik gyermeked« _

kerdezem. »Az áni, efendi _ viszonzà a tatái' _ negyedik

kedvene feleségem leánya, a kit nein penzert vettem, ha

nem a ki tiszta ragaszkodásból 3611 110226111, bar ketszer oly

idös vagyok mint 6.‹ Elbeszelte aztan, hogy a leányok, az

egesz vilàg kereksegen az 6 hazájában a legolesóbbak;

»Törökorsza'igban, Рег251а111а11, 561 meg Közep-Ázsiában is

drága pénzen kell megvenni az embernekjegyeset, de mi~

nálunk hat tillán (arany) mindig lehet i'eleseget kapni. Ná

lunk az elet is 01656, 5 minthogy te, a mint niondtad, meg

nötlen vagy, jöjj velem Aksznba, teleplilj meg 01165 Ъ12011у

boldog lehetsz.«

Egy masik, Namengan közeleben iekvii birtokának

szepségeit kezdte vázolni. is meghitt. Mind valamennyi

saját otthonáról beszólt, s en most ereztem talán legnehe

zebben, hogy inkoguitóni szigorńan tiltja, azon t'öldnek ne

vet ajkaimra venni, a hol en szlllettem, 5 melyet a vilagke

reksegen a legföbbnek legszebbnek tal-tok. Igy válta»

kozott beszéd beszed ntán, mig vegre a hajnal fenye tört

keresztiil az erdöseg lombjain. Mikor egeszen inegvirradt,

mi is nyergeltiìnk, hogy Heftenböl Szńi'i fele, Mazendran

t'övńrosa i'ele vonnljnnk. Nagy szomorúsàgnnkra itt vege

szakadt a pmnpâs orszàgútnak, s a min 36 volt ez eddig,

ep oly kimondlmtatlan rosz lett az, nlelyen ezentúl balad

tunk. Majd holmi nyolnorúságos tülteseken vonnltnnk vegig,

melyek belàtlmtatlan mocsárok közepett, vékony szalagocs

kúk gynnánt Капут-0311611, maid ('sak l'elig kiezer-ndt шо
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csarokon keltunk т, hol mind az einher, mind az allat csak

lejtve szökve juthat keresztül, s az a gondolat, hogy egyet

len hibas lépés kevésbé szilárd helyre az embert feneketlen

sarba ejtbeti, minden inkabb volt, csak kellemes nem.

Két òrai baladas ntan megint erdöségbe ,iutottunk,

alig léptünk bele, s mar is erös citrom- és narancsil

lat titötte meg szaglasunkat, s csakugyan sok belyütt e

déli gyümölcsöket termö egész kertekre akadtunk. A sarga

gyümölcs gyönyörtien vette ki magat a tlìndöklö zöld lom

bozat között, s a fak oly dúsak valanak, mint meg semmi

egyéb gylìmölcsnèl nem шиш eddigelé, s majdnem min

den ада: egy-egytamasznak kellett tartania. Közel az ilyen

kertekhez négy erös oszlopon allò négyszögletes hazacskak

emelkedtek, az tiltetvényesnek es tnlajdonosnak baza, ki

csakis jó magas letran juthat hazaba.. Midön e klìlönös

épitésinòd okat kérdeztem, azt nyertem feleletül, hogy ré

szint a ты nedvessége, reszint a rovarok roppant szama

teszi lehetetlenne a t`öldön lakast; s csak egy par labnyi

magasságban legyen is az ember a föld fölött, az alom mar

is sokkal könnyebb, s a levegö sokkal egészségesebb.

»Semmi sem tökéletes а vilagon -- mondta tarsasagunk

nak egy kegyes zarandoka _ minden ròzsanak meg van

а, maga tövise, s ha e paradicsomszerü taiéknak sem гота

rai, sem nedvessége nem volnának, ezek az eretnek sittak

azt képzelnék, hogy ök mar e földi életben elnyerték a pa

radicsoinot. «

Egyébirant itt is úgy talaltam, hogyMazendran lakh

ишак beteges ktilszine, igen nagy ellentétben all szlilöföl

flének gazdag termeszetével. S ha azt kerdeztem ezektöl

az emberektöl, ha ugyan itt mlivelik is kertjeiket, de lak

belyeiket inert nem teszìk at mashova ? nagy csodalkoza

soinra mindenlitt azt hallottani valasznl, hogy az erdö, ám
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bar egeszsegtelen, mindazaltal je erösseg gyanant szolgál

az emberrabló turkemanok ellen, kiktöl e videken, a. slk,

szabad tajon, senkì sem tndna magat megvedelmezni.

Ali Abbad falunal, — falunalmendem, bárha alig all

többöl nehany haznal, - megállapodtunk es reggeliztünk.

Útitarsaim neki mentek a. narancsf'aknak в nehany fillerert

szabad volt annyit enniök, a. mennyit csak birtak; s megis

ely mohòn fegtak bozza, hogy az elsö darabekat hejastól

nyeltek le. Az ö hazajukban ennek a gylimölcsnek esu

pan nevet ismerik, s az ali-abbadireggelire bizenyara hel

tuk napjaig meg fognak emlekezni. Én ezen közben, mint

rendesen szektam, most is a perzsak köze vegyliltem, s

iigyelemmel halgattam a kormanyzòrel, sahról, vagya tur

kenranokról szóló beszelgeteseiket, s minthogy a többi kö

zött az is ertesemre esett, hogy Seh Taberszi, a Babik bir

neves erödje -- vagyis azen vallasi rajongeke, kik egy

idöben az egesz videk remei valanak, ugyanesak e tajen

all; klìlönös örömmel hallgattam nehany szemtanúnak ezen

hires fanatikusek harcairól szóló elöadasat.*)

Szari mely a meesares videk közepett emelkedik, mar

barom óranyi tavolsagban volt latható, mindazaltal az az

út, melyet egesz odàig tennünk kellett, nehezsegei által ep

ely feledhetetlen marad elöttem, mint az elöbbi mazendráni.

Egy nappal elöbb itt esö esett, s igy az agyagestalai

maid egy labnyira fel velt azva, e melletr az út sziinet nel

kül melyedesek vagy asott csatorna partjan vezetett, de

mindig olyan földön, hogy annak tapadós anyagja lovak

es gyalogosok labahoz úgy edaragadt, miszerint minden

lepten-nyelnon meg kellett allanunk, patkót es sarnt tisz

titani. Kimendhatatlan gyötrelem velt az. A szegeny alla

*) A Bábikat és Fóllepésilket illetöleg „Éllnónyeim Perzsiában“

с. mnnkámra utalom az elvasót (326. 1.: B á b é в В a b i k).



»_ 103 —

tok nem egyszer terdre rogytak a sikalnlńs ösvenyen. Allg

egy-kettö jutott közüliink szárazan Száriba, egyik is щами

is belehömpölygött egy párszor а sàrba., s midön igy tetö

töl talpig sarosan bevonultunk a városba, epen nem eso

delkoztam типе, hogy a siita perzsák hangosan felkaeag

tak a sárral bemázolt kìs szunnita karaván шпага, s

deriiltsegük teljes mertéket ereztettek velünk. Ez akker

nyilvánult legjobban, mikor а karavánszerajba bevonultunk.

Egy esoport utcai gyerek kelt nyomunkban s minden ki

gondolható gúnyszavakkal es kiabálásokkal kisèrt egesz a

kapuig, melyen át eltiìntünk. Azonban, bár nyìlvánosan

gúnyoltattunk, megis eszrevettem, hogy abazárban nehány

veres-csikos öltözetii s klilönös fejdiszü feríiú ат meg, s fel

emelt kezzel tiszteletteljesen tekintett ránk. Ezek esetlege

sen epen itt idözö turkománok valának, kik a szent földröl

ép most erkezö szunnita hitüksorsosaitòl mindjárt elsö kéz

böl {атм (aldást) akartak nyerni. Alig töltöttiink egy Órát

a karavánszerajban, midön közlìlök többen szemelyesen

megjelentek s magunk szamára elelmi szerekböl, paripá~

ink szàtnára abrakból alle gazdag ajándekokat hoztak. Kö

zlilök egyik nekem is tisztelgett, s midön ott láttam magam

lelött a legelsö turkomant, egesz Perzsiának ezen ijesztö

remet, öszinten meg kell vallanom, hogy vendegemnek

minden kegyes tllrelmessege daeára lehetetlen volt nemi

meglepetést es elfogultságot nem tapasztalnom önmaga

mon. Többi tàrsaim решают követve, àldást mondtam rcá,

a mit nehány frankot erö adománynyal jutalmazott. Cso

dálkozásomat Hadsi Bilallal is közlem, ki örömtöl csillogó

szemekkel monde: »Igen, efendi, nem sokára. megszabadu

luuk, oda jutunk nem sokára hitünk sorsosai, aturkománok

földere, s a mennyi szegyen, beesmerles es megvetes ert

bennlìnket a perzsák között, ott ugyanannyi tisztelet es ki

tüntetes vár reànk !« Nem esodálatraméltó-e, hogy avigasz
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talás ezen szavai igen kellemes benyomást gyakoroltak

тат? А rövid inkognitó e bensö viszony által, melу engem ba

rátaimhoz csatolt, magamat is шип-я és szunnitává változ

тон, в egészen megfelejtkezvén a. sivatag lakóinak oly

sokszor hallott kegyetlenségéröl és vadságái'ól, шаг is forrò

vàgyat éreztem magamban, minél elöbb turkománok és

szunniták közé juthatni.

Száriban két napot töltöttünk. Útitársaim szamaraik _

eladásàval voltak elfoglalva, minthogy а következö 9.110

máson шаг hajóra kellett szállnunk, s igy az áilatok át

мышам igen sok bajjal járt volna. Ezen idö alatt én szerte

jártam a városban, hogy a. nehány európai utazó által шаг

megemlitett azon vmlékeketmegtekintsem, melyek állitólag

még az iszlam elötli korszak maradványai. Nem гашиш

semmi egyebet, mint nehány jelentéktelen dombot s egyet

len kupolàt, melyet Kumbezi Kaosznak hivnak, melynek

azonban sem szépsége, sem régészeti nevezetessége nem is

hasonlitható а göklen turkománok ugyanezen nevet viselö

kupolájáéhoz. Hogy Szári шаг а régi világban is vii'ágzó

v hely lehetett, ez а történelemböl, kivált pedig FirdusziSah

náméjábòl láthatò. Igy решат, Mazendrán lakosai Кейп

oszt sokáig fogva it-t садами, mig vitéz tábornoka. Виви

tem öt utóbb megszabaditotta. Igylaz onszág nagyjait Efra

sziab szìnte Száriba hozatta, söt még ez а középkor elejèn

is jelentèkeny helyet képezett. A fb'ldleiró Ibni Haukal

mondja, hogy шаг akkor kormányzói székhely volt. A mai

várost sem terjedelmére, sem lakosai számára nézve nein

lehet nagynak nevezni. Ванта egész Perzsiában а leg

roszabbak egyike, s kereskedelme sem oly jelentékeny,

mint a minö lehetne, ha а mazendráni föld gazdag termó

kenységét elgondoljuk. Mert bár e tartomány látja el déli

gyiimölcsökkel Éiszak-Perzsiànak, Tatár- és Oroszország

nak паду i'észét, bár a cukornád itt igen jól teuyészik,
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(melynek `rekony szálait az egész Iszlam-vilag irótoll ké

pen használja), s bár a rizs túlságos gazdagon terem is,

Szàri lakóit mégiß igen szegenyeknek kell mondanunk. A ter«

mészet pazar böségben osztja ugyan aldásait, de mi haszna

ha так hiányzanak, melyek a kivitelt elösegithetnék.

A siita Perzsiábòl a szunnita Turkesztánba való át

menetelre nézve igen alkalmas szolgálatot tett a Száriban és

Karatepében levö afghan-telepitvény, melyet Nadir Sah

hozott ide, s mely ha nyelvet meg nem tartotta is, sznnnita.

hitét egész hüséggel megörzötte. Ezen község nébány leg

elökelöbb tagja, mindjart a megerkezésunket követett na

pon vacsorara hitt bennünket, s minthogy Karatepéböl eset

leg épen egy par kereskedö volt Száriban,' egész kis kara

vannnk az ö gondviselésük re bizatott. Visszatérttlkben ma

gukkal vittek bennlinket, s mintegy két órahosszat igen

_iól kövezett országúton haladtunkI Sak Abbasz azon tön

nebb emlltett útjanak maradványán, mely Asztrabadba ve

zet. Onnan aztan balra letérvén, mezökön es réteken men

tünk at, mocsárokkal s ingoványokkal lepett úttalan vide

ken, azon t'ekete halom felè, mely a sikságon mar jó

tavolról feltlìnt szemllnk elött, de jó késö éjszaka volt шаг,

midön egészen kifàradtan odaérkeztlink. Ha az afghan-te

lepitvèny nyomorůságos kulseje mar elegendöképen megle

pett, lakhelyeik szennyes és rideg belseje még kellemetle

nebbül hatott гейш. Nem mintha talan a perzsáknál sokkal

szegényebbek volnanak : hanem az egész afghan nemzet

nek jellemzö sajátsága s a гагат elemekhez valo nagy von

zódasa okozza стран, hogy a kényelem ós tisztaság dol

gaban a perzsaknak oly sokkel mögörtük allanak. Száriból

idáig nyole óra hosszat tart а lovaglás, s bar e két helyet

szakadatlan közlekedés kötì össze, tai-sadalmi viszonyaik

között oly roppant klilönbséget гашиш, mintha legalább

is száz mértföldnyi tavolsàg vállasztaná el öket сдутым:



-- 101i ——

» s ezt a tapasztalatot igen sokszor lehet tenni akeleten. Va

lamint а. nappal, hosszabban tarte сшит-шт; nelkill, hir

telen éjszakává lesz, epen igy klilönböznek e szociàlis vi

szonyok egymástòl, minden fokozatossàg nelkül. Az ember

alig veszi eszre, hogy az egyiknek vagy másiknak határára.

erkezett, oly esekelyek az átmenet nyomai.

Mig a turkomán partok menten teendö hajózásnak

szükséges elökeszületei megejtettek, mintegy önkenytelenill

támadt vágyam a. sikságon веса: tennem ; onnan meg egy

szer visszanezhettem a реп-ива falvakra, s ott a magaslaton

fekvö E s r e fi nyaralò is szemembe шт meg. Ezen epiìle

tet melyet Sah Abbasz nyárilak gyanánt epittetetett а maga

szainára, az európai utazók olyannak irják le, mint а ше1у

annak idejeben ragyogott a fenytöl es pompától. Perzsia

azon nagy királya а. meleg nyári idöben rendesen ide szo

kott elvonulni, kepzelem is, milyen jól eshetik az embernek

ha Közep-Iran egetö hösege elöl a Kaspi-tenger partjaira

menekülhet. A vai-bel jobbra. es bali-a gyönyörü kilátás

nyilik Mazendránnak öserdök koszorùzta hegyeire es hal

maira, az eiöterben pedig a Kaspi-tenger kek hullámai, me

lyek az asuradai keskeny földnyelvvel gyönyörködtetik a

szemet. A palota utóbb leegett s Nadir Sah èpitette fel uj

bòl, s bárha a perzsák az itteni szokás szerint most is C si l

S z u tu n-nak (negyven oszlopúnak) nevezik: Ouseley fe

let is alig 'találta A kastely maga egeszen közönsegeß,

egyszerü ерши, mer ket sor faoszlopon nyugszik. Csak a

nagy kitejedesli kertek щепок különösen emlitesre. E haj

dan oly pazarfenyü királyi lak egyeb részei egeszen pusz

tulàsnak indultak, s Iránnak egyetlen fejedelme sem Válasz

taná többe ezt a helyet szórakozasul, mert a szemnek leg

szebb gyönyörüsege, a tenger gyönyörü tllkre, nem perzsáe

többe! A hajòkon esak ol'osz lobogó Iengedez, esak ezek

szelik et a habokat, s a парой es oroszlz'mt viselö perzsa
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zaszlònak el kellett tunnie, s talán úgy, hogy ott scha többé

meg nem fog jelenbetni.*)

Ekközben а perzsa szarazföldröl való elutazasomnak

 emlékezetes reggele is bekövetkezett. Hideg, komorieggel

volt ez, a felhöbe burkolt eg, s a nein sokara mcgeredt esö

öszhangzasba hozta a kopar partvidek nyujtotta szomorú

képet meg sivarabb bensöminel. A tengerbe ömlö kis pa.

tak partjan ültem, melyen kivajt fatörzsben a nein kevésbé

kezdetleges turkoman jármüre készilltlink szallani. Tatar

útitarsaim szótlan levertséggel guggoltak körlllöttem, til

relmetlenill varva a kis csónakot, mely egymas utan borda

öket a haiòra. Én maradtam ntolsónak. Minden pillanatot

inelylyel Perzsiatól való végleges elvalasomat halaszthat

tam, nyeieségnek tartottam, és midön a. bajóslegény leg

ntószor jött, hogy engemet vegyen föl, úgy tetszett, mintha

valainely legkedvesebb targy vegsö ölelései elöl akarna

elragadni. Meg egy pillantast, egy mely, fajdalmas, köny

telt pillantast vetettem az eg könyeitöl aztatott tajra, es

kimondhatatlan, leirhatatlan érzelmek hatottak at ben

sömet.

Félelein vagy öröm, megbanás vagy remény, a siker

vagy szerencsètlen vég elöérzete volt-e az, mi megindulá

somat okozta, bajosan tndnam megmondani ma. Kitüzött

célom Rubieonàt atléptem volt, es azon pillanatban, midön

a csolnak a tengerbe siklott, oly útra keltem, melyrölsenki

sem niondbatta meg, vajjon a csalf'a hullámokon at biztos

kikötöbe vagy a bizonyos rom fele vezet-e sorsom. ..

*j Perzsiának neniáll jugaban a Ká-pi-tengerre музы bo

csátani.
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VIII.

Nur-Ullab, tekintelyes afghan, kivel mar Száriban is

merkedtem meg, midön Karatepebe erkeztünk, házaba ve

zetett, s miután venakedtani minden tarsamtól klilön lenni,

hadsi Bilalt is meghitta, s nem nyugedott, mig vendegsze~

retetét el nein fegadtam. Eleinten nem тают, ini eka e

készsegnek a jóltevesben, esak kesöbb vettem eszre, hogy

hallett a teherani követtel vale ismeretsegemröl, s szives

séget ajanle levellel akarta inegiutalmaztatni, melyet meg

igértem s meg is adtam neki.

Alig telepedtem meg szallásan, a szeba megtelt late

gatókkal, kik serba, leguggoltak a fal mellett, nagy sze

mekkel komolyan ram bamultak, aztan igy kepzett itele

tüket egymásnak elmendtak, söt kesöbben bangesaii is

nyilváni'tettak utazasem fölötti velemenytiket. »Nein dervis

mendtak legtöbben, legkevesbbe hasenlit ehhez, meri sze

genyes rubai igen nagy cllentetben allnak venasai es area

böi'ével. A mint a hadsik топать, rokena a követnek, ki

szultanunktòl (e szónal mindnyajan felkeltek) klildve Te

heranban szekel, es Allah tudja mit kereshet ily mages

származásu ember a turkemanok közt Khiqaban s Bo

kharában.«

Elbámultam ezen eniberek szemtelensegen, kik az else'

lepésnel mindjart le akartak alarcezni. De azéri tovabbját

szettam a keletit, mely ajtatos gendelatekba nieriilve tiltem

5 úgy tettem mint ha mit sem hallettam velna. Latva, hogy

nem akai'ok i'észtvenni а tarsalgasban, hadsi Bilalhoz fer

dultak, ki elmondta nekik, hogy én esakugyan efendi a nagy

sznltán hivatalnoka veltam, de istenì lelek szallván meg,

visszavenultam a csalard vilagtel s most ziarettel (zal-an

doklas a szentek sirjához) töltöm eltemet. Sokan fejöket
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„мышь, de többe nem lehetett e tárgyat erinteniök, mert

a valòdi muzulmannak nem szabad soba ketelkednie, ha

ilhamról, azaz isteni lelkeslllésröl hall; s habáraszóló ugy,

mint a hallgatók teljesen meg vannak gyözödve, hogy az

egesz hazudság, ezeknek megis Massalah ! Masallab ! kiál»

tassal kell bámulatokat kifejezniök. Killönben ezen elsö

jelenetböl beláthattam, hogy ámbar perzsa. földön megis

Közep-Azsia határán voltam; mert midön e esekely számu

szunniták bizalmatlan кишащем lattain, s ezt egesz Per

zsiában soha sem tapasztaltmn, elképzelhettem magamnak,

mi var meg rám ezen faj бай feszkében. Csak ket, bámulás es

kerdezösködesekkel eltelt óra után távoztak a vendegek,

erre тем készitettllnk magunknak, aztán nyugodni mentünk

Aludni akartam, midön egy turkmán ruhába öltözött ember

kit а csalàdhoz tartozónak hittem, hozzám közelitett, s nagy

bizalmasan el kezdte beszelni, hogy б már 15 eve jár Khi

vába kereskedelmi ügyekben, es ambár ö maga is Khan

dahárba való, megis a turkománokat, özbegeket es bokha

raiakat jòl ismeri, s ha akarom, utazzunk együtt а nagy si

vatagon keresztlil, es legyunk baratok. »Kulli mumenin

ihvetun« — «minden hivök testvérek) feleltem neki, smeg

köszönteln barátságat azon megjegyzessel, hogy én mint

dervis nagyon szeretem társaimat, kikkel шаг regótaegylltt

ntazom. Ö meg továbbb акт beszelni, de látván, hogy

nagyon szeretnék alndni, eltávozott, s en csakhamar el is

aludtam.

Másnap hallottam Nur-Ullahtól, hogy az tirjaki, azaz

ópiumf'aló, s e mellett nagyon vásott fieke, kit lehetöleg ke

rliljek. Ugyanekkor figyelmeztetett, hogy itt Karatepében

ket hónapra lássuk el magunkat elelmi szerekkel, azaz

liszttel s rizszsel, mert а. turkmánok maguk is ide jàrnak

ш vásárolni, s azert legalabb Khiváig lássuk el magunkat

kenyerrel. Hadsi Bilalt biztam meg evvel, s v'azalatt a t'alu
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közepén levö fekete dombm (töröklil Кал-Мере) mentem ;

ettöl vette nevét а falu, melynek egyik oldnlát perzsàk, а

másikat 125—150 afghan esalád lakja. Ez az afghan душ-

mat, а mint mondják7 e század elején sokknl nagyobb volt ;

Nadir sah, az utolsò ázsiai vìlágostroinlò áltul тритон,

ki mint tudva. van, afghanokkal es turkománokkal vitte

végbe legnagyobb höstetteit. Még mutzittàk azon helyet a

dombon, melyen ö iilt, midön szemlét tartott azon vnd 10:

vasok ezrei felett7 kik а nagy sivatag legtávolabb részeìröl,

jò lovakkal és verszomjas sz ablyákkal zàszlni alá Sereg

lettek. Nadir ily alkalommal mindig igen vig volt, és Ka

ratepe ünnepelt. Mi volt celja e szunnita gyarmat alapitá

sànak, titok nekem, de létezésének hasznát mindjárt belát

tarn, inert az afghanok aturkinúnokkal w'aló:alk11dozásokia

használtatnak, s nélkiilök nem egy perzsa hònapokig nyög

hetne~ a. turkománok bilíncseiben, а nélkül, hogy megvált

hatnák. Ugyane foglalkozást üzik Perzsia keleti Íszélén a.

khafi, dsami és bakhyrzi szunniták; de ezeknek а, tekkék

kel van dolguk, kik sokkal veszedelmesebbek a jomu

toknàl. '

A fekete domb tetejéröl vethettem elöször tekintete

m'et a Kaspi-tengerre. Nein а sik tenger, csak egy kis rèsze

látható innen, melyet а2 Asuránál végzödö hosszútöldnyelv

fedez, és а, mely holt tengernek neveztetik. A földnyelv

а távclbòl hosszu, keskeny, egyes magas fákkal benött v0

nalnak làtszik a tengerben, melyet а szem messze követhet.

A равна tengerpart látása nem volt képes föllelkesiteni,

égtem а. vágytól а keleti partokat láthatni és visszasiettem

lukàsomba, liogy megtndjam, mennyire haladtak шаг elö

készlileteink а tui-kmán sivatagbn való Мамаша, melyek

röl Nur-Ullah igérkezett gondoskodni. Tegnap este azt

mondák: hogy egy afghan naszád, mely az oroszok нашёл-а

élelmi szereket visz, fejenkint egy kránért (1 krá-n = 1
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frank) el akar vinni Asurába, innen turkmánokkal három

négy ora alatt Göxnüstepébe èrhetllnk; Asurában lakik

Khidr khan, orosz szolgálatban levö turkmán fönök, ki sze

gènyhadsiknak alamizsnát szokott adni, s kit meg is láto

gathatunk. Nagyon megöriiltünk e hireken, s шансам; az

alkura, Elesodalkoztam tehát, mikor meghallottam, hogy ez

az afghan kész az indulásra, s el is akarja vinni a hadsi

kat, kivéve engemet, kit a szultán titkos küldöttjének tart

ván, attól fel, elveszti az oroszoknál kenyerét, ha ily em

bert vesz fel hajójaba. E hir kellemetlenül lepett meg, de

aztán nagy örömömre szolgált, midön társaim kinyilatkoz

tattak, hogy azon esetre, ha engem nem akar elvinni, ök sem

mennek vele, inkabb más alkalomra varnak. Ezt kulönös

fontoskodo hangon beszélte el nekem az opiumszivò Emir

Mehemmed, de aztán az afghan _ kit Anakhannak hittak

_ magajött el, kifejezte sajnalatát, hallgatást igért s ajánlò

levelet kert Hajdar efendihez. Tanáesosnak ta'.tottam egy

szót sem ejteni, mely aggodalmait eltlznì akarni látszanék ;

jòizüt nevettem azon, a mi eszébe jutott volt, megigértem,

hogy Nur-Ullahnál fogok számara nehany sort hagyni Te

heránba, s ezt meg is tettem. A titokszerüseg és keter fà

tyolát, mely egyéniségemet fedte, sollsem volt szabad telje

sen föllebbentenem, mert a keleti, kulönösen az ixszlamita7

hazugsàg es esalardságban növekedve, mindig ellenkezöjét

szokta hinni annak, a mit valaki szilardan s tévesen allit, s

s legcsekélyebb ovas részemröl csak megerösitette volna gya

nujokat. Nem volt többé szó a dologrólI s meg az nap este

megtudtnk, hogy egy turkmán, ki egyenesen Gömlistcpébe

akar hajózni, kész valamennyi hadsit страдавшим! in

gyen atszallitani, csak gyüljilnk össze jókor reggel a ten

ger-parton, hogy а. netaláni kedvezö szelet mindjárt felhasz

nálhassuk. En, hadsi Bilal és hadsi Szalih, a kolduskaraván

elismert triulnvirz'itusa7 rögtön felkerest'dk a turklnánt, kit
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Jaknbnak hittak. Fiatal ember volt, vegtelen lneresz tekin

tettel, mindnyájnnkat megölelt es kesznek nyilatkozott meg

egy napot várni, hogy minden szukseges elelmi szert be

vásárolhassunk. Egyelöre áldást vett hadsi Bilal es hadai

Szalihtól, s már felkeltlink, hogy elmenjllnk, midön engem

félrehítt s kért, maradjak nála nehány pei-eig. Maradtam.

Erre nemi felenkseggel elbeszelte, hogy je idö eta szeren

csétlen, viszonzatlan szerelmet тары lelkében egy saját

törzseböl vale leány irant; s egy zsidò, egy igen ügyes va

rázsló, ki e pillanatban epen Karatepeben tartózkodik,

megigerte, hogy elkésziti neki a hatályos Nuszkhát (taliz

man) ha 30 csepp fris7 Mekkàból hozott rózsaolajat szerez,

inert az a varazsformula inegirńsáboz okvetetlen szükséges.

»Tndjuk, folytatta Jakub, hogy а hadsik rózsaolajat s más

jó illatu dolgokat szoktak а szent városból inagukkal hozni,

s minthogy te a legiijabb vagy а karaván fönökei közt,

hozzád fordultam, s reinelem, teljesiteni fogod kèrésemet.«

Én nein annyira a pnszták iiának babonaságat, mint in-

kabb azon bizalniát bámultain, melylyei a ravasz izraelita

szavaiban hitt, s minthogy társaim esakugyan vhoztak volt

magukkal rózrsaolajat(l kivánata esakhamar teljesitve volt,

mi ajo fiúnak igazz'in gyermekes örömere valt.

Harmadnapra korán reggel mindnyájnn összegyill

tlink а tengerparton. Most mar koldnstnrisznyatián kivlil

lisztes zsàkja is volt mindenkinek s jó ideig tartott, mig a

ladík (itt »tejmìl«`), mely nagyobb reszt tabel мы, mind

nyajunkat a nuszádra hordott, mely a partviz sekelysege

miatt kenytelen volt körlìlbeliil egy angel mértföldnyire а

parttól megállapodni. A hajóru szállas módját sohsem fo

gom feledni. A keskeny, kivajt fatörzsckI~ tai-kán rakva

emberekkel, lisztes zsákokkal s mas árnkkai, minden pil

lanatban fellordulással fenyegetett, es szerenesesnek inond

hattnk anagunkat, hogy vegre mindnyájan ниш-атм erbet
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tllnk a hajóra. А tnrkmanoknak baromféle vizi jarmlivìtk

van: 1. k es z e b 0j, arboccal, egy nagy s egy kis vitoria'

val, melyet többnyire teberszallltasoknal basznalnak; :2.

k a j u k, egy vitorlaval, melyet gyors hajózasra hasznalnak

rabló kirandulasaiknal, es З. a tejmil, ladik, melyet mar

emlitettem. A bajó, melyet Jakub felajanlott, keszeboj volt,

mely Csereken szigetröl naftaolaiat, szurkot es вы szálli

tott volt a perzsa partra, s kevès terménynyel rakva

tert baza. А

A hajònak nyilt szerkezeténél fogva nem volt kiilönb

sêg a lielyekben, iiiindenki oda iilt, a bol elöször kényelines

helyet talalt, de Jakub fìgyelmeztetett, hogy ez gatolja öt

mozgasaiban. Kiki i'ölvette tebat ismet bolmijat ès élelmi

szereit, s két sorban szorosau egyinas inellé kellett lielyez

kednünk, mint a besòzott lieringeknek, úgybogy a bajó kö

zepeneki s kèt segédjének az ide oda futkozasra szabadon in_a

radjon. Helyzetiìnk, el lehet gondolni, nem volt a legkelle

inesebb; nappal meg niegiarta, de cjjel borzasztóvolt, mikor

az alom az egyenesen lllöket ide s tova haiigalta, s az einber

iiek gyakran (irak liosszat kellett egy liortyogó lindsi elles

tei-het viselnie. Néba _iobbrul s bali'ul két alvò is bornlt rain

egyszerre, s ámbar ez roppantul gyötört, nem volt szabad

ткет felkeltenein, inert ezt nagy bllnnek tartiak.

1863. april 10-kèn kedvezü nyugati szól dagasztotta

vitorlainkat, s nyilgyorsasaggal liajtotta a kis liajót. Bal

oldalt a bosszú földnyelv nyult a tengerbe, jobbról a sllrlln

benött, tengerig nyuló liegység, melyen a legnagyobb per

zsa kiraly Abbaszsab altal èpitett niulatókastély Esi'efemell

kedik. Argonauta-inenetilnk kellemeit növelte meg a зуб.

nyörü tavaszi 11115, s dacara szornlt lielyzeteinnek, nagyon jól

éreztem magainat. Meggondolhattam volna, hogy ma bagytani

ela perzsa partot, az utolsó pontot, 1101 meg 11111111 volt volna

niegbannoin tettemet, de nein! ez eszembe sejutott. Szilardan

vlaai-.nv enzimi. _ 8

’MM f “'n иŕ. i \'° 1
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meg voltam gyözödve, hogy utitársaim, kiknek vad kul

seje elöször inegijesztett, biven i-agaszkodnak hezzain, s

tarsasagukban szembe szallhatek a legnagyobb veszélylyel.

Este felé szelcsend allt be; közel a pai'thez hergonyt vetet

tünk, s megengedtek, hogy a bajó tllzhelyen egymas után

megfözzük teankat. Nekem par darab cukrem velt övem

ben elreitve, meghittam tehat Jakubet, ‘_s niegkinaltam egy

esésze edes teaval. Hadsi Szalih 65 Sznltan Mahmud szin

ten veliiiik tartettak ; a fiatal turkmánnak megei'edt a

nyelve, 5 elkezdett az alamanról, igy hivjak a turkmanok

table kii'ebanasaikat, melyek beszelgetesöknek 'kedvene

targyat teszik, inesélni. Kulönben is tüzes szemenek esillo

gasa vetelkedett a csillagok _ragyegasaval, niikor neki he

viilt; nagyon rajta velt, hogy а szunnita mellaknal, pedig

minket is ilyeneknek tartottak, bösèges dieseretet arasson,

miden csatairól beszélt, melyeket a siita eretnekekkel vi

vett 5 elöadta, hogy hanyat ejtett mar 6 azok közlil foglyul.

Tarsaim csakhainai' esendes alemba mertlltek körlllöttllnk,

hanem en meg sokaig hallgattam beszedet, s esak ejfel taj

ban akai-t elhagyni. Tavozása elött meg elbeszelte, hogy

Nur-Ullah megkerte vezesseii be engem vendegül Khand»

san satoraba, a ki turkman fönök, es hogy Nur-Ullah-nak

igaza van, inert hogy 611 neni vagyek elyaii, mint a többi

hadsi 5 megerdemlem a megklilönböztetest. »Khadsan »

mondta Jakub — hatalmas törzsnekïkszakalja (feje) s mar

atyja idejeben sein beesatottak at Gömüstepén dervist, had

sit, vagy más idegent a nelkül, hogy az ö kenyereböl ne evett

es vizéböl ne ivott velna. Tegedet, a ki a távol Rumból (Tö

rökerszag) jöszsz, bizonyńra nagyonjólfogad majd, es te

balas leszsz irantam.«

Masnap reggel csak lassan folytathatt-uk ntunkat a

kedvezötlen szél miatt, 5 mire Asura ala erkeztunk, mar

beesteledett. Asui'a az ázsiaiorosz birtekoknak legszelsö pont
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jet kepezi delfele; 25 ev «5ta vegleg az oroszok kezebe ke

rlilt, vagy azon idötöl fogva, mióta a túrkmán kalńzok me

rész alamán-sajkáit kellöleg t'ekeu tudják tartani gözöseìk

kel. Azelött a turkmánok voltak itt az urak, s maga az

»asurzu (àtellenben, vis-à-vis) név is turkmár. származásu ;

de :lzelött nem voltak állandó lakosai, hanem az akkori

ban meg gyakortas szabadon üzött rabló нашивок alkal

můval állomásul szolgált. A mostani Asura kellemes be

nyomást tesz a Perzsia felöl jövö utazòra. A földnyelv ke

leti vegehez közel epitett házaknak száma ugyan esekély,

de európai modornk, mely szerint а kilátszó templom is

eplllt, nem maradhatott szemeim elött hatástalan. Kivàlt

kepen a badi gözösök emlekeztettek az európai eletre; s

milyen erzes volt az, midön estef'ele egy gözöst lúttam Gez

böl (Asztrnbad kikötö helyeböl) oly bllszken tova siklani

Asura fele. Az oroszok ket nagy es egy kis hadi gözöst

tartanak, itt állandóan; s ezen oltalom nelklll nem csak az

oda telepedett oroszok nem volnának biztonságbau a turk~

mánok штанины, banein az Asztrakliánból iövö vitor

lás hajòknak is ketseges volna' sorsuk. Mig a kereskerlö

bajó a. sik tengeren van, addig nincs mit felnie, de шаг a

tengerparthoz közeledni nagy ritkan batorkodik gözös ki

sérete nelklil, inelynek oltalmàt visszamenet is kenytelen

igenybe venni. Az itteni paranesnokság valóbnn nagy gond

dal s nem csekely költseggel iparkodik a turkmánok rabló

vágyát fekezni, úgy hogy ez а baj már meglehetösen csök

kent is, de teljes biztonságot eszközölni meröben lehetetlen,

söt azt seni lehet meggátolni, hogy számos szercnesetlen

perzsát, söt egyszer-másszor orosz matròzokat ne hureolja

nak el láneon Gömlistepebe. Éjjel-nappal szakadatlan eir

kálnak az orosz hajók a turkmán vizeken, s minden turk

mán naszádnak, mely a keleti part felöl а deli perzsa -part

t'elé akar indulni, el kell látva lenni utlevellel (nielyef R,

8*
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l() söt 15 aranyért szoktak egy évre kiszolgáltatni) s min~

dig elö kellvazt mutatnìa, valahányszor Asili'a inellett el

evez; ilyenkoi- gondosan meginotozzák а jármiivet, vajjon

nem bord-e foglyokat, fegyvereket vagy más tiltott 1:11—

дуа11а1. Е200 intézkedés folytán sok turkmán kereskedö

jármü be van jegyezve, s az ismeretlenek legnagyobb reszt

titkos ösvenyeken kalandoznak, de ha rájuk bukkannak az

orosz cirkálók, irgalom nélklil elslilyesztik — hahogy vo

nakodnának megadnì magukat. Mig еду felöl kellö szigor

ral jár el az 01052 koi'màny7 más felöl szèp szerevel, politi

kus úton~`mòdon iparkodott egyik-másik törzset barátságos

viszonyba 111201, hogy aztán az egyiket a. másik ellen 101112182

nálhassn. Azon idötájban, midön én Авт-а felé пищат,

Khidr 1111110, 'a Gazilikör töi'zsböl, már barininc ève volt

orosz szolgàlntban, deijinbegi (tengernagy) 011011101, s mint

еду 40 amny i'endes havi dijjal s ebböl ö lOaranyat mir

zájának (irnokának) fizetett. Kliidr kha'm meg folyton sátor.

alatt lakott a felig enrúpai gyarmatban s hivatalos köteles

веде abból 1111011, hogy befolyása által, melylyel а turkniú

nok között bi1-t, iparkodjék átalában meggàtolni rablóka

landozásaikat, чаду legalább értesítse az o'roszokat, ha

etïéle szándékot észrevesz, mivel ilyetén kém-szolgàlatra

igen alkalmas volt törzsrokouai besugásai siegitsógévell` 11

111110011 szeme elött történnek а kèszillödések. De nem fe

lelt meg szolgálatának. Tehetett volim Khidi'jò szolgúlato

kat, erröl késöbb meggyözödtem, hancm 11 hajdani buzgó

inüzlilman korán megismerkedett а. nemes vudki-val (orosz

pálinka) s oly mèrtékben élvczte, hogy (s_iiel-nappal részeg

volt; fiai pedig, 0 111110011 Gömiìstepében lielyettesiteniök

kellett volna öt, a karakesikkal (rablókkal) cimboráltak, s

világért se tudósitották volna а2 01‘09201101 valami rablás

tei'véröl.

A 1111 Jakubunknak is volt — mint magától 011
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hetö — útlevele, melyet elö kellett mutatnia, s csak a hajó

gondos megvizsgálása után engedték meg útnnkat folytat

nunk. Mivel már beesteledett, mikor Asma alá értünk, a

' hivatalnokok látogatása másnap reggelre maradt, s mi hol"

gonyt vetettünk csekély távolságban a parttól. Uti társaim

nagyon sajnálkoztak, hogy nem tehették tiszteletöket Khidr

khánnak, ki nagy hirben állott mint a dervisek és hadsik

pártfogója. Én pedig nagyon örültem, mivel elmaradnom

nem lehetett volna tőlük, s azon kellemetlen helyzetbe jn

. tottam volna, hogy talan gyanút ébreszthetnek európa

arcom vonásai Khidr khán ban. Nagyon örültem tehát azon

akadálynak, mely gátolta kis zállásunkat, s csak az az egy

gondolat nyugtalanított, 'vajjon nem találják-e felötlőnek

az oroszok, a kik holnap a hajót megvizsgálják arcomnak eu

rópai vonásait és szi net, melyek társaimétólszembetünöleg

elütöttek. Attól nem tartottam, hogy az oroszok emberte

lenül t'ognak velem bánni, csak attól féltem, hogy felismer

nek és majd le akarnak tervemről beszélni. Az is könnyen

megeshetett, hogy késöbben, ártatlan fecsegés által tudo

mást vesznek a turkmánok inkognitómról, s ki tudja meny

nyivel több váltságdijon menekülhettem volna meg, mini

Blocqneville, a súlyos rabszolgaságtól! Ezen elmelkedések

komoly aggodalomba ejtettek, s nagyon fájlaltam, hogy a

nyugati élet utolsó képét nem szemlélhettem igazi kedv

telóssel.

A legfeszültebb kedélyállapotban ébredtem fel más

nap reggel. Asnrából kellemes harangszó hallatszott; tár

saim mondták, hogy ma a hitetleneknek vasárnapjok és

ünnepök van; de hogy melyik vasárnap az, azt nem tud

tam. Közel voltunk egy hadihajóhoz, mely tele volt aggatva Io

bogókkal ; nem sokára észrevettem, hogy egészen díszegyen

ruhás matrózok eveznek a part felé, s egy tiszt szintén;

teljes díszegyenruhában lépett be a csónakba, s a hajóra vi
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tette magat. Mintegy l() pere mulva elöszòlitottak, hogyjöj

jünk közelebbJ s ekkor meglattam, hogyafedelzeten, közel

a. lépcsö feljáratánál több szöke tiszt egybegylilve várako

zik. Szivem elkezdett hatalmasan dobogni; mind .jobban

jobban közeledtlink s én azon voltam, hogy.a inennyire
lehet, olyan allást foglaljak, а ше1уЬеп lehetöleg kikerül-l

jem а szemtöl szembe àllàst. Sorsom úgy intezte, hogy esó

nakunk epen azzal az oldalaval közeledett a gözöshöz7 a.

melyen en ültem, s igy a fo'delzeten egybegyillt tisztek esak

a nyakamat láthatták. Az linnepnap miatt csak fölületesen

тал-шпал; meg a vizsgálást, a tolmàcs nehány szót váltott

Jakubbal, a tisztek а mi koldus társnlatunkon mulattak s

beszedjiik közöl e szavakat vehettem ki: »szmotrite, kakoj

bieloj etot hadsi ;‹ (nezzetek milyen feher ez а hadsi). Ez

az eszrevetel bizonyosan az en, meg neni elegge elvadult

börömet iliette, hanem ennel az egynel nem is tettek több

megjegyzest. Jakubot esakhamar elboesátották s kis idö

mnlva mail’ az orosz hajók látkören túl f'olytattuk utunkat.

Énis fölemelkedtem görnyedt, felig alvò helyzetemböl, s_

nagyot lelekzettem aggodalmaim elenyeszte után.

Nem sokára erös nyugati ezel keletkezett; mi azt

шпик, hogy gyorsan kifeszitjük a vitorlákat es siettink a.

csak három òrányìra esö Gömlistepe fele ; hanem Jaknb

egy то! feher pontraszegezven tekintetet, titkosan erte

kezett bajes embereivel, s @rink akkor ишак fel a vitorlet,

midön az a pont egeszen eltiint, s nyilsebesseggel szeldelte

hajónk a hullámokat kelet fele."‘) Mintegy fel orá

nyira Арии-21161 több úszó tengeri jel mellett mentünk el,

melyek vörösre festett dorongokból allottak. Jakub ш

*) Kesöbb megtndtuk, hogy az egy Kllodsa Nefesz-bò'l ralf» ala

mx'm volt; н. mely erkezésünkröl hirt veven пикетам ránk, hogy a

мамаш kifoszsza; rabszolgánl vinili öket nem «идет n rnblók valid

мы erzülete.



_119

mondta nekem, hogy azokat az ingilizek tettek oda az orosz

vizek hatarjegyeiként, hogy az innensö rész a turkmanoke

a kiket mindenkor védeni fognanak az ingilizek az oroszok

tamadasai ellen. Hogy ki kölcsönözte a pusztak {iainak ezen

niesszeható politika eszméjét, az megt'ejtetlen talany marad.

Én ezen _iegyeket nem ismerem, de még kevesebb tudoma

som van Angolorszag rokonérzelmeiröl Turkmania 'irant

Rövid óra mulva meglatszott a tnrkman tengerpart, bosszú

vonal alakìaban, több domborodassal; mi is azen iranyt

követtnk, melyet több elöttlink lialadott haie jelölt ki. Nein

sokara összevonták a vitoi'lakat, mivel a bajózbató viznek

vegét ertük, s körülbelöl másfè-l mérfbldnyire a Görgen roi'

kolata elött voltunk, melynek mindakét partjan terlil el

Gömllstepe tabor, szàz meg szaz slirüen egymas mellé helye

zett òrias méhkas alakiaban.

Mint Karatepe elött, itt szintén lehetetleii alegkisebb

‘iariniìvekkel is a viz sekélysége шиш a partlioz közeledni

vagy a Görgen t'olynmba bebatni, a mely pedig meglebetö

sen mely s rendesen elegendö vize szokott lenni. Varakoz

nunk kellett tehat a mig Jakub megérkezésllnketjelentette,

s több tejmilt küldött atszallitásunkra. Egy idö niulva jött

is hozzank barom ilyen fölötte sajatsagos naszad, melyek

nek több kerülöt kellett tenniök, mig kiszallitasunkat esz`

közölbettek. Én ès badsi Bilal utolsòknak inaradtunk, s

nagyon megörültem, midön a parti'a kiérkezve azt ballot

tam, hogy Kbandsan a jó Jakub altal értesltve, azonnal oda

sietett. Nébany lépésnyi tavolban miitattak nekem, a mint

épen aszr-namazi-iaval, _ vagyis déli iniajaval foglalko

zott, s én ezen helyzetben közeledtem bozza.
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IX.

Khandsan elvegezven imaiatfelemelkedett s en szep,

karesu termetii magas embert'lattam magam elött, mintegy

40 eves lelietett, hosszu szakala leeitl a mellere; öltözéke

fölötte szereny volt. Tüstent felem sietett, megölelt 8 neve-

men szòlitva szives nyajassaggal tldvözölt. Ugyanczt tette

hadsi Bilallal es hadsi Szalihval is, s miden a kai'avàn

mai' tulpen velt, liti malhaival felrakodva, mi is esatlakez

,tank bozza, 8 elindultimk a sati'ak fele. Mai' itt èrkezesiìnk

hire atalánosaii el volt teijedve, s termeszetesen túlzottan

fölcsigazta karavanunk szamat a hir; a nök, gyei-mekek es

kutyak tarka vegyiiletben siettek ki a satrakbòl, az ei'kezö

zarandokekat meglatni s mint a inellak allitjak, ölelés al

tal reszesülni az isteni malasztban s`a bucsujai'as ei'demeì

ben i'észt vehetni. A közep-azsiai eletböl altalani legelöször

' latott s тещи ream nezve egeszen u_i kep annyira nieglepett

hogy azt sem tudtam, a sajátsagesau alkotott nemez sat1-a

kat szemleljem-e, vagy a bekáig erö vöi'ös selyeminges asz

szonyekat bàmuljam, vagy pedig a l'elem nyujtett sek ke~

zet elegitsein ki. Sajatsages velt azt latni, mint törekedtek

так es vének, minden nemi es esaladi különbsèg nelkül a.

hadsikat ei'inteni, a kiken meg rajtuk velt a Mekkabel és
Medinabòì hozott szent por s nem kevéssé voltam megille- I

tödve, midön a legbajosabb fiatal asszonyek söt leanyek is

ölelésenire siettek. штамп s ezen vallases vendegszeretö

megtisztelések altal egeszen kimei'ülve erkeztllnk a fö isan

(pap) satei'a ele. Itt összpentosult kis karavánunk, s a leg

éi'dekesebb latvány щиты: itt ki, melynek valaha szem

lèlöje voltam. A vendégek elszállaselasahoz akartak fegni.

Egész haiinilasi'a ragadott azen buzge töi'ekvés, mint ipai'

kedott minden ember a szegeny idegenek közöl vagy egyet
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megvendégelhetnì; ballottamugyanmárhirét а nomádok ven

dégszeretétének, hanem ily mèrtékben még se tudtam volna

ш soha képzelni. Az asszonyok márelkezdtek veszekedni,

hanem Khandsan rendet csinált oly formàn, hogy a, zarán

dokokat mind elosztotta., engem pcdig és hadsi Bilalt, n

hozzánk tartozókkal együtt, mint saját vendógeit а maga

ovájába (ватаг) Vitt. * Minthogy Gömiìs'epelegfégèn lakott

végig kellett ballagnunk az egész Шил-оп, те|у а Görgen

két partján nyúlik els szorosan egymás mellé helyezett

sát'rakból àll. “‘* Már közelgett az alkonyat, midöh {атаман

megérkeztlìnk azon édes reményben, hogy most majd l'issé

kipihenjük magunkat. De fájdalom! megcsalt reményünk,

A nekünk шт sátor ott volt игуан, alig egy pár lépés

nyire а nevezett folyamtól, de alig vettlik birtokunkba, а

kellö szertartással - kétszer köriilkeriiftük s egyet

кортик mind a. négy szegletén — csakhamarmegtelt шка

sunk látogatókkal, aztán késö èjig nálunk maradtak s
Aszáz meg száz kiìlönféle udvarias kérdéssel тетенек, el

annyira., hogy még hadsi Bilal is, ez а telivér keleti embel

kezdte türelmét vesziteni. Este Khandsan tizenkét éves fia

Baba. Dsan *** еПюЫа vacsoránkat, mer fött halból és aludt

* Отд  betüazeriuti értelmében,sátort jelent, lxanem я turk«

шапок inkńbb a. ház és telek fogalmának kifejezésére használìák.

** A Görgren, melynek legvégßö forrásai Kllrdisztán llegységei

ben fakmlnak, шип fölrl nagyobb részén keresztill folyik, lnelyet a. jo

mutok laknßk, köriilbelöl 3|) geogr. mrfldnyi területben. Мазала Pixar»

kon alul, вы még az Atacegeken nlul is mindenütt meglábnlható

юнион, s tulajdonkèpen свай СётйзЬерёп innen nyolc mérfölddel nyer

ìgazi mélységet, n hol mind n két partját mocsárok lepik. A

madre mindenütt keskeny. Torkolntától mintegy négy б: шёгГбШпуйга

mcsésen bövelkcflik halakban, annyira. hogy szînte минам tölük a

vize, s nyáron ihßtatlnn. Сдай kétszer mosakodtam vele, s mindenkor

erös lmlszagnt kapott kezem és arlfom.

*a* B a b а. D s a n = az ара. |еН‹е ; csnpńn gyöngécl clnevezés,

melyet а turklnánok elsöszülött fìukm szoktak вшитым. I
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tejböl allott 5 nagy fatalban помпы; fel. Egy nehez lánera

vert perzsa rabszolga egészen közel hozta hozzank a talat,

a hol aztán Baba Dsan tette elenk; maga шуба melle tilt le

csekely tavolságban s mindaketten öszinte kedvteléssel

neztek, milyen hatalmas etvágygyal estünk neki az eledel

nek. Étkezes után imádkoztnnk. Hadsi Bilal fölemelte kezét

es minden jelenlevö akkent cselekedett s midön befejezéslil

szakállát megfogva, ezt mondta: Biszmillah Allah Ekber,

hasonlókepen megsimogatta mindenki a szakállát, s szeren

esét kivánt Khandsannak vendegeihez. ~

April 13-án ebredtem legelöször turkmán sátorban,

melyet ajomntoknál csatrnának, atöbbi'vidékeken'aladsanak

neveznck. Az edes alom, s a könnyüd ерши, ше1у alatt

voltam, egeszen fölfrisitettek es inegkönnyitettek7 5 az uj

donság ingere annyira gyönyörködtetett, hogy örömöm ha

tártalannak tetszett. Hadsi Bilal eszrevette 5 felezólitotti

menjek vele setalni, es a mint kisse tavol voltnnk a esat

máktól, figyelmeztetett, hogy mar nagyon itt volna az ideje

efendi rangomtòl egeszen _megválni s testestlil lelkestül der

visse lenni. »Bizonyara eszrevetted mar eddig« _ mondta

jó utitarsam, _ hogy nem esak en egyedül, hanem vala

mennyi kollegánk, a tiatalok úgy mint az öregek, fatihát
('áldast) osztogattnnk laz emberekre ; ehhez már most neked is

bozza kell i'ognod. Jól tudom, hogy ez anban ninos szo

kásban; hanem itt kivánni fogják az emberek, es nagyon

mcg fognak benne lltközni, hogy dervisnek adod ki maga

dat, es nem teljesited tökeletesen a dervis szerepet. Az ál

dás formaját ismered, vági hozzá áhitatos jámbor areot es

oszszad a fatihát (aldast); nêfeszt (szent leheletet) 15 oszto

gathatsz, ha betegekhez hinak,es ne feledd soha azonnal

kinyujtani kezedet, mert jól tndják az emberek, hogy mi

dervisek elfele szent mestersegböl elünk s mindig kész 15

nalnk egy kis adomány.« Hadsi Bilal boosanatot kert, hogy
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batorsagot vett maganak engemet oktatni; de _ ugyinond,

csak saját дающем tette, s liozzatette, hogy bizonyara

hallottain azen utazo történetét, a ki az egyszemüek orsza

gaba jövén, az egyenlöség kedveért egyik szeinét mindig

bebúnyva tartotta.

Én szives köszönettel fogadtam tanacsadasait, ö pe

dlg azt is elinondta, hogy Kbandsan sok mas turkmannal

különös figyelemmel kèrdezösködött felölem, és hogy nagyon

sok faradsággal s bajlódassal tiidta öket arról meggyözni,

hogy legkisebb bivatalos jellemmel sein bir iitazasoin.

A turkmanok ugyanis azon hitben valanak, hogy valami

orosz ellenes klildetésben iitazoni Kbívaba és Bokliaraba a

sziiltan megbizasaból; nem is akarta egészen megingatni

ezen hitöket, mei-t jól tudta, hogy a szultant nagy tisztelet

ben tartjak, s ennélt'ogva engem is anual jobban megbe

cslilnek. Mindaminellett rendkivül figyelnem kellett, hogy

dei-vis minöségemröl soha egy pillana tig se feledkezze  meg,

mert а talanyszerü bizonytalansag Vezen embereknek leg

jobben van inyere.

Nein sokara ezután visszanientlink lakasiinkba, hol

mar várt rank a bázi gazda sok barátjaval és rokonaval.

Feleséget és eltes anyjat beinntatta, hogy aldàsunkat ki

nyerjék, késöbb Kkandsan legközelebb rokoiiaival ismer

kedtünk meg, es miutan mindegyiket megaldottuk, Khand

san figyelmeztetett, hogy turknian szokás szerint a vendég

a esalad legkedvesebb tagjának tekintetik, s most mar nein

csak az ö törzse, hanem valainennyi jomut között akadaly

nélkiil ja'batunk, es ba valaki nierószelne azö vendégének

csak egy hajaszalat is meggörbiteni, majd szereznének ma

guknak elégtételt a kelték (igy nevezik Khandsan törzsét).

Legalabb két bétig varnotok kell itt, a mig Khi'vaba menö

karaván fog találkoziii; tehat pibenjetek ki inagatokat, s

latogassatok meg а, tovabbi ovakat; а, turkman solia sebo
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esátja el satora alól lires kezzel а dei'vist, s nektek epeii

nem feg ártani ha _jól megtöltitek kenyeres tarisznyatokat,

mert nagy utat kell tennetek, mielött Khivába es Bekba

raba ernetek.«

Hogy ezen szavak nagy öi'ömemre szelgaltak nekem,

a ki szabadon ehajtettam kószalni, azt könnyen elgendol

hatni. Csak annyi ideig akartam tehat Gömüstepeben ma

radni, a mig ismeretsegeim köre jobban kitei'jed ; kölön

ben a turkmanek szavaejteseben is, melynek elmelete

ismei'etes volt elöttem több gyakerlati jartosságot szerettem

volna magamnak szerezni. Az elsö napekban Khandsannal

testverével, vagy más hazibai'ataival mentem kulönfele sa

torokban latogatast tenni, kesöbb ugyan gyakran liadsi

Bilal kiseretében jartam aldast osztegatni, vagy hadsi 5221

lihval mentem, a ki itt iiagyban íizte az oi'voskodást. Mig

ö a gyógyszereket beadta, en elmondtani a betegre az al

dast, s ezéi't mindig kaptani egy kis posztónemez 8161130

get, aszalt lialakat, vagy más egyèb api'ósagekat. Vajjon

a közös gyógyitasainkat követett szei'eiieses siker, vagy a

‘ hadsi rumii'a (török hadsi) vonatkozò kivanesiság okozta-e,

—— mindig talany inaradt nekem —— haneni annyi igaz, hogy

barataim nagyon elcsedalkeztak a felett, miszerint alig öt

napi tartezkedasom iitan Gömiistepèben igen sok latogatast

kaptam betegekte'l, vagy elyanoktól, a kik betegnek tetet

tek magukat, a kiket megaldettain, raiuk leheltem, vagy

kis talìzmanekat is irtam nekik, 8 az illetö jutalem terme

szetesen seha se шагам е1. Itt-ott talalkeztak ngyan at'fele

nyakas politikusok, a kik engem politikai emisszariiisnak

tartvan, ketsegbe vontak dervis voltomat, de en еще! nein

sekat törödtem, minthogy alai'eom elegge bizteá velt. Ari-a a

gondolatra senki se jöhetett, hogy bennem eurepait fö

dözhetne fe'l, 8 milyen öröm volt az reani nezve, hogy ezen

az egeszen idegen földön liaberittatlanul jarhatek kelhetek
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Ismeröseiin száma napról-napra. szaporodott, anuyira

hogy nemsokàra a leghatalmasabb es legbefolyásosabb еш

bereket számitbattam közejök. Klilönösen nagy hasznát vet

tem Kizil Akhond barátságànak, а kinek igazi neve tulaj

donkepen Molla Murád vala. Ezen nagy tiszteletben állott

tudóssal igen jo lábon állottam, s ajńnlàsa mindenütt utat

nyi‘ott számomra. Kizil Akhond annak idejeben, meg midön

Bokharában tanult, az irásfejtesröl oszmàn-török nyelven

irott munkát kapott, a melyet nem birt egeszen jól meger

teni, s a melyhez en adtam neki a megkivántató knlcsot.

Nagy örömere volt tehút tàrsalgásom, s mindenütt kidi

csert, hogy mennyire otthonos vagyok en az iszlam köny

veiben. Szatlig Akhond is, nem kevesbbe nagyrabe

cslilt pap, szinten baratszigos hajlammal viseltetett irántam.

Midön legelöször talńlkoztam vele, kiilön iinńban adott liàlàt

a gondviselésnek, hogy megengedte neki az en szemelyein

ben egy Rumból, a hitnek ezen valòdi forrásàból vale mil

zlllmant làtnia; es midön a társaságban valaki fehér bö

römre valami megjegyzest tett, azt mondta, hogy ez az

igazi nur lll-iszlam, az iszlam valòdi világossága, a mer az

en arcomból ragyog, s ennek az Isten áldásànak esak nyu

gat videki hivök örvendenek. Molla Durdisz barńtságút sem

linnyagoltani el, a ki kazi-kelan vagy is föbirói rangot

viselt; söt gondosan ápolgattam, mivel csakhamar meggyö

zödtem a felöl, hogy ezen vad nepessegre esak is az ulemák

birnak nemi keves befolyást gyakorolni, es hogy az aksza

kalok (öszszakúluak) felsr'îsegenek, melyet Európában oly

tulnyomónak tartunk, ezen nep között vajmi keves nyo

mateka van. Hogy felfogásomban nein tevedtem, arról

elegge meggyözött az az egyre növekvö bizalmasság, mely

lyel a turkmánok irántam viseltettek, es a midön (16111118

tepe regi görög ronrjainak teglàibòl, melyektlîl az egesz tábor

nevet nyerte, meesetet akartak epiteni, engem kértek meg,
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hogy énjelöljem ki amihrabot (отл s egyszersmind kible),

mivel Kizil Akhond engem-szemelt aria ki, mint a ki e

részben legismertebb és legtapasztaltabb dervis vagyok.

Göinlistepe területen eddigelé soha se так falat, а

környéken szétszórt görög romokon kivtil, s ajomutok bi

zonyos polgárisodó neki-buzdulásának тамошнюю, hogy

e helyen, mely a _iomutok föhelysegének tekintetik, rakott

falakbòl épitett istenházát ohajtottak birni. Kegyes turkŕ

шапок kötelessegükké tették magnknak, hogy а Nagy

Sàndor áltnl epitett ei'ödök gyönyörü négyszögii tégláiból

néhány száz darabot eg)7 helyre összehordjanak, s' midön

шт elegendönek gondolták az anyagot, egy turkinán biza

tott meg а felépitéssel, а ki több izben járván Asztraklián

ban, tapasztalt einber hirében állott. Miután надуют se

gitségével kijelöltem nekik, mei-re i'ekszik Mekka, azonnal

hozzáfogtak a fali'akáshoz, minden alapfalazar. пении,

ше1у körülmèny nem igen erösen kezeskedhetik nz epulet

szilárdságàért. De annál jobb igy. Mert ha tovább fönállna,

meg valamì eröd bástyájául használlmtnák egykor az oro

szok, s a nagy maeedoniai паду terveìnek inég а hasonnevlì
Romanow vehetné hasznukat. i

Alig töltöttem egy egesz hetet Görnüstepúben, s a. fön

tebb emlitett pártf'ogás lutján mindenfelé ismel'etes lettem.

Lassankint а polgári viszonyokba is szerettem volna beha

tolni, a nagyon szétágazott törzs- és esalàdneveket megis

merni, s а mennyire csak lehetséges, tiszta fogalinat ké

pezni жоп társadalmi kötelékekröl, inelyek ezen lá`szòlag

а legnagyobb anarkliiában ею, elemeket összeturtják. Ez

aztán valamivel neliezebben ment, mint gondoltani. Mert

alig érintetteni а közönséges életbe vágó valamely камень,

alig mutattain egy газу más dolog iránt nemi kiváncsisàgo“,

миопии! csodálkoztak Мене, hogy mit erdekelhetnek Inu

landó dolgok egy dervist, kinek esak az Istennel és vallásszil
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van dolga. Tehát igen sok fáradozásomba kel-tilt, а mi ta

pasztalatokat e teren szereztem, mei-t kérdezösködnöm nem

volt szabad soha. Nagy szerencse volt гейш nézve, hogy a

turkmánok, kik rabló kalandozásaikon kivlil egész életöket

а legrenyhébb heverésscl töltik, szeretnek órákig politi

zálni, a maguk módja szerint, s én ilyenkoi' néma hallga

годик voltam; félálmosan llldögéltem ott imádságos olva.

sòmmal; s az alamánok (razziák) történetét, s а. vilajethez

(Perzsia), а khivai khánhoz és más nomad népekhezi való

viszonyukat igy tanulmányozhattam.

Alkalmam volt ama napokban Kizil Akhond társasá

gùban kirándulást tennem az atabegekhez, (а jomutok ke

let felé lakó törzse) és а göklen turkománokhoz, s ezt én

azért tartottam érdekesnek, mivel ez alkalommal meglát- l,

hattam magy {езды azon falnak, melyet Nagy Sándor épit

tetett a. sivatagnak Ей? akker is rettegett lakói ellen. Kizil/

Akhond egy pöl'höz tartozó törvényes vizsgálat miatt uta

zott, ezért több helyt idözttink, s lié-gy nap alatt tettünk

meg olyan utat, melyet két nap alatt is könnyen megtehet~

шик volna. Utunk keletnek tartott, azonban паду kerlilö

ket kellett tennlink, a каким benött moesárok miatt,

melyekben százankint tartózkodtak а vaddisznók. Ezen

mocsárok а Göx'gen kiáradásaiból támadnak, mely tavasz

'szal rendesen megárad, s gyakran mértföldekre elárasztja

jobbra bali-:i ран-байт. És ennek шаг régi idökben is igy

kellett törtènnìe,_ minthogy célszerünek галоши а nagy

таща: а folyamtól négy, söt több helyütt hat angol mer- ,

tïildnyire épiteni, а folyamtól északnak. S minthogy ez а.

sikság legmagasabb pontjain történt mindeniìtt, még most

is а regi falromok közelében а legbiztosabb utazni, bár

mely évszakban. A sátorokat leginkább ezen а tájon гаш

hatni7 s alig egy-egy óranegyednyi halndás ищи kisebb

nagyobb sàtorcsoportokat talál a vándor. 4Ezm öskorbeli
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epitményemleknek nyugati veget nem lathattain, 5 azok'

nak a meses tudósitásoknak sem vagyok hajlandó hitelt

adni, a melyeket hallottam róla. Keletnek, úgy tartom ket

helylitt leltem meg végpontjait; az egyiket eszakkeleti

iránybau Gömlistepetöl, a hol nagyobb varromok jelölik а

fal kezdetét egeszen a tengerparton; a Ímàsikat az Etrek

folyamtól mintegy 20 angel merföldnyire delnek, szinten

közel a tengerparthoz, s e két vonal az Altin-Tokmakon

valamivel föllìl jön össze. A mi a Gömlistepetöl kiinduló

vonalat illeti, azt mòdomban volt ket napìg bejm'ni mint

egy tiz geografiai nieńöldnyire nyngattól eszakkeleti iràny

ban. Arròl lehet tisztán ráismerni, hogy a i'öldtöl ke'tr` söt

neha ln'irom labnyi magasan 15 emelkedö domborlatot kepez

a szerint a mint a föld minösege a romladekok eltakaràsá

hoz jàrulni alkahnas volt. Az egèsz meglehetilsen hasonlít

egy hosszan elnynló sancvonalhoz melynek közepeböl minden

ezer lepesnyire egy-egy hajdani torony alapja romjai enlel

kednek ki, mel) eknek ineglehetösen egyenlö а kiterjedeslìk.

Azonkivlll meg más nagy földhalmok 15 lathatók ezen fal

hosszaban. A kisebb földlialmokból néln'inyat fölnyitottak

a turkmanok, 5 a mint nekem beszeltek, egy négyszögü

epilletben roppant nagy: papirvekonyságu eserep fazekat

leltek, abban pedig kékes liamvat, itt-ott arany púnzeket s_

>más dragasagokat7 a miórt az ege'sz videk а fallal egylltt

Kizil-Alánnak, azaz: aranyszedönek nevezi. liften emelt

helyeket azonban meg kell ktìlönböztetni azon joszkúktól

(dombok), melyeket a tnrkmùnok nagy lialottaik tiszte

letere llordanak össze.

Kizil Akhond, az en tndós kisèröm, nagyon eso

dàlkozott azon, hogy a Szeddi Iszkender, azaz a Salu

dor-sanc, melyeta dsineknck (szellemek) a паду ural

kodò paranesàra kellett epiteniök, engemet annyira erde»
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keltf. * Sandor az ö vélekcdése szerint buzgóbb m112111

inan volt, mint mi, s azért a тащат szellemek akarva

nein akarva mind szolgalataban allottak. Elöadasat azon

ismert mese elmondasaval akarta folytatni, inely arról szol;

bogyaii inent Sandor a sötétsóg orszagaba; lianem elball

gatott, a mint latta, hogy egy téglának a kibontasaval na

gyon el vagyok foglalva. Valóban iigy latszik, iiiintba

azok a piros szinli teglák össze volnanak forrasztva, inert

inkabb széttörnek, hogysein a nagy tömegtöl cli-'aljanak

Egyébirant ezen ушек nagy erdekkel birbatna régisègbii

varainkra nézve, mintbogy itt neincsak a regi görög ura

lom sok maradvanyanak, baiiem az ó iran kultúra emlékei

nek is böven kell rejleni, inert a Görgenek, a mai Sebr

Dsordsam romjainak fontossagarúl sokat beszélnck az arab

-törtènetirók Maga Kumbezi-Kausz, vagyis a Kausz kupola

rom, melynek csak hirét hallottam, bibetöleg tübb figyel

inet érdemelne, mint a mennyiben az ап'а, gyoisan atbala

dott angel utazók részesitbették.

Nagy meglepetéssel шиш, hogy Kizil Akliondnak,

a kit esak tudós, de nein gazdag embernek tartottam, több

helyiitt van satra nökkel és gyermekekkel, a kik barmas

hazassagbòl valo csaladjanak egyes alkatareszeit képeztèk,

Csak midön több belylltt mindlg más mas felesègeivel és

gyermekeivel ismerkedtem meg, akkor kezdtein érteiii;

hogy az ö körutjanak a törvényes célon kivlil niég mas,

csaladi feladata is van. Egyèbirant nagyon esekèly klilönb

ség volt az idegen es a sajat satraibeli fogaîltatasunk kö

* A keletiek a nagy macedoniai történetét bizonyos vallasos

mythologlai ruliabim наш; elö; és babar a keleti törtónetiról: közül

nénielyek meg aliarjńk különböztetiii шьете: an-karnejnt (n hét»

нит-ш Sandoit) Iszkender anitól, n göi'üg Sandortól _ (1.1 ngy ta

láltam, hogy ezt a ш személyt iniiidenütt egynek és iigyanannak

tartji'ik. _

winnaar nmz/ism. ß
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zötth Molla. -- igy neveztek 61 par excellence - a turk

mánoknal, meg az ellenseges törzseknél is minden saterban

a haz ига volt 8 nemcsak megkülönböztetesekkel, de aján

dékokkal is elhalmoztatott s ez nekem is, ki az 6 tanitva~

nya szerepet játszottam, több pesztónemezböl vale imaszö

nyeget (namazdsi) jövedelmezett, meg egy turkmán felöltöt

es egy prémes kuesmát, a mi a turkmanok nemzeti levege.

Az utóbbit föltettem a fejemre , meg könnyli turbant is

csavartam köreje s atvalteztam tiirkman тент.

Midön Gömllstepebe visszakerulteni, tarsaim, kik az

elïele kirandulàsokat resszalták, mai' nagy aggodalomban

veltak kimaradasem miatt. Serba. kérdezösködven mind

egyiknek hogyléte felöl, elbeszelték,begy badsi Szalih fenyes

sikerrel 8 haszennal 1121 orvoskedasát 8 hogy hadsi Kari

Meszud-et, a ki egy mecsetbe (azaz meesetlll hasznalt sà

torba) volt elszallasolva, meglopták. Sokaig kutattak. ke

restek az ellopott targyakat s miután semmit se találhattak

meg, az Isan (sejkb) kinyilatkoztatta, hogy meg fogja at

kezni a tolvajt, ha vissza nem teriti az elorzott targyakat.

Nem kerltlt bele 24 óra, midön a telvaj bttnbanó alázattal

megjelent s az ellepott targyaken kivlil meg engesztelö aián

dekot is hozott. Nem igen hiszein, hogy a parisi vagy lon

doni rendörség az eñ'ele rendszabálytòl hasonle sikert re

melbetne. Egy Kbivaba menü karavanra nézve 18 je 111116

sitast kaptam. Elbeszelték ugyanis barataim, hogy a khlvai

khan, kinek az ervesok egeszsegi tekinteteknél fogva bival

tejet rendeltek, egyenesen ide killdötte kei'vanbasijat, * ket

par ilyen allat vasarlásara,mivel az 6 erszágaban nem ta

* ,Kervanbasŕ (= karavi'invezeth', vagy a karavi'iii föniike) név

vel illetik azt., 8. kit a klián ezen hivatalra kinevez. Minthogy ezek több

iiyire olyiin emberek, u kik csak némely 111811011 bìrnak a legnagyehb

tapasztalatu kkiil, ennélfogva minden Канули-111111111 megvan n. maga

Каждым-118, ki inelléknevét azen uttól nyeri, a melyen kllßnzkodik.



- 1:11 —

lálnak bivalt. A kervanbasi már el is ment Asztrabadba, S

mihelyt visszater, utra kell kelnlink; s cz utazásra nézve

nagyon jó elöjel, hogy а sivatagon legjàrtasabb ember lesz

a vezetönk. Nagyon feltllnt elŕíttem, hogy utitársaim közöl

sokan, haber a legnemesebb vendégszeretetben részesllltek

epen ök, a legszegényebb emberek, már nem akartak to

vább 11 turkmůnoknál mulatni. Lehetetlen —- mondták —

haesak annyimennyi érzéssel bir is az ember, tovább szemn

tanu ja lenni azon kegyetlen bánásnak, melyben itt a sze

rencsetlen perzsa rabszolgàkat reszesitik. „Igaz игуан:

hogy eretnekek, hogy nagyon bántottak bennunket, midön

országukon keresztlll ntaztunk; de az megis sok, a mit

ezeknek a szegényeknek itt szenvedniök kell.“ Tater uti

társaim reszvete, а kiknek liazájokban nincs szokásban az

emberekkel kereskedés es azok a káromlások, melyekkel

пазу boszankodásukban 11 karakesikat {rablòkat) 52111111

mazták, legbövebben rajzolták a szegeny rabszolga által

viselt kinzàsokat. Képzelje magának bárki, hogy erezlieti

magát egy perzsa, midön ejjel váratlanul kiragadják csa

ládja köreböl s sokszor súlyos sebekkel rakva ide 11111001

ják foglyul. Rnhait úcska turkmàn viseletbeli rongyokkal

cserélik Ril, melyek testenek csak nemely reszeit fedik el,

nebez láncokat vernek 111, melyek bokájàn sebeket törnek s

minden lepten iszonyu штата: okoznak es l'ogsegának

elsö napjaít, söt gyakran heteket kell igy töltenie a 10351

lányabb eledelen s hogy elìel meg ne kisértse az elszökest,

karabográt, aznz vasörvöt tesznek 11 nyakara, annál fogva

erös karóhoz van láncolva. s a lane esörgese legkisebb moz

dulását is elárulja. S kinjninak mérteke csak akkor er ha

tárt, ha rokonai kivúltják, avagy Khlvůba vagy Bokharàba

küldik eladni.

Soha sein tudtaln megszokni azt a lánecsörgest, mer

mindenturkmán sńtora'mellett hallhatò, a ki csak néini

930
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igènyt is tart tekintélyességre. A mi Khandsanunknak is

volt két rabszolgája, а kik meg tizennyole-husz éves fiuk

voltak н cngemet mindenkor nagyon felinditott, valahány

azor viríigzó ifîuságot láncra, ñizve láttam. Ehhez járult

meg, hogy ezen szerencsétleneket nyilvánosan piszkolnom

в káromolnoin kellett, inert а legkisebb részvéttel gyanut

èbresztettem volna. magam ellen, тер minthogy azon kö

rlllménynél fogva, hogy tudtam perzsául, leggyakrabban

engem нотации meg. llázi rabszolgáink шашка, szép

fekete furtu iráni itju, arm кем, hogy iijjak levelet szillei

nek, hogy az Isten szerelmeért швы; е1 juhaikats házukat

s váltsák öt ki; meg is tettem neki. Egyszer azt hittem,

hogy észrevetleniil adhatok neki egy csésze teát s szeren

csétlenségre epen a mint kezét nyujtotta adományom után,

akker lépett be valaki а. sátorba. Hanem én is hirtelen ugy

tetettem magamat, mint haesak ingerkedni akamék vele

s а tea helyett néhány gyengébb litésben kellett (it részesi

tenem. Gömiistepében mulatásom alatt egy ej se mult el

а nélkill, hogy а tenger felöl hallatszó lövések ne jelentet

tek voliia valamely zsákmánynyal terhelt naszád megérke

zését. A legközelebbi reggel elmentem а. höstöl követclnì а

dervist illetö tizedet, vagy jobben mondva, а. szegény per

zsákat szerencsétlenségök elsö percében meglátnom, es szi

vein vérzett az iszonyu látványtól. Igy kellett lassankint

'megszoknom az erények es bünök, az emberszeretet és

zsarnokság, a. szörszálhasogató lelkiismeretesség és kitanult

ganság/ellenteteit, melyek а keleten mindentitt föllelhetök,

de fökêp Közép~Ázsìában, kivált ott, hol az iszlam, а, társa.

dalmi elet ezen irtóztató merge, elszórta álpolgárisodásának

magvait. Ellenben а. nein müzülman nomádok legjobb cm

berek а világon. *

Meg esak két hetet töltöttein itt s en is mint utitár

snim, elkezdtem ezt а helyet unni, megutálni és szemeimet
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kimondhatatlan vágygyal legeltcttem a perzsa hcgysógekcu.

Свай néhány óràt tesz a, távolság s mégis az erkölcsök,

szokások, gondolkozási irány annyira eltérö itt a. пикша

nok között, mintha ezer mérföld választaná egymástól a

két országot. Valòban csodálatra méltó, mekkora. befolyást

gyakorol vallás és történelem az cmbcrekre! Nevetnem

kell, valahányszor eszembe jut, hogy épen ezek az ember

telen turkmànok voltak, а. kik minduntalan lakomát дашь

(„11111111“) kegyes célokra, a hol jelen kellett lennie а, mi

egész hadsi társaságunknak. Ilyen meghivások napjàban

többször Готика]; elö, csak az elsöre és másodikm voltam

падшим е1ше1ш1, а harmadik mcghivásnál ki akartam ша

gamat menteni, hanem а meghivò durva oldallökésekkcl

hivogatott ki sátoromból, а turkmán etikett szabályai sze

rint: „minél kelnényebbek az oldaldöfések, annál szivesebb

а meghivás.“ Ilyen iìnnepélyes alkalommal а vendògseget

adònak зап-а elé néhány nemez darabot, vagy ha 111111

nagyban ment, szönycget teritettek s а meghivott vendégek

Щеп-пахан egy-egy csoportban foglaltak rajta helyet körbc

ulve; minden csoport kapott egy пазу fatálat, 1ner а ven~

dégek szàmához és korához mérve volt megtöltve, s ezen

tàlból marékkal спек ki fcnékig az eledelt. Az étkek mi

nösége s készitésiik módja, ugy hiszcm, nem igen fogja

inyenceinket órdekelni, csak mellesleg emlitem tehá,tI hogy

а ló- és tevehus napirenden voltak, а többi husnemeket

jobbnak tartom elhallgatni. Khandsan azon idö alatt, mig

nála voltam, tizenkét éves fiát tiz èves leánykával jegyezte

el, ennek családi iinnepèly lett következménye в nektink

а kik {endógei volmnk, nem lehetett abbòl kimaradnunk.

Midön а jövendöbcli sátorába lépttìnk :javában foglalkozott

egy shawl szövésével; ugy tett, mintha észre se vettvolna,

benniinket s két órai ott mulatásunk alatt csak egyszer ve

hettem ésizre,` mint vesz ö is részt lopva reánk vetett tekin
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tetekkel társalgásnnkban. Az etkczés alatt, mely az _en tisz

teletemre rizsböl es tejböl volt fözve, megjegyezte Khand

14ml, hogy ezen ünnepely tulajdonkepen a jövö öszre volt

batarozva7 de hasznàlni akarta ittleteliink alkalmát, hogy ál

dásainkat kinyerhesse. Majd elfeledtem emlitest tenni azon

lakomàról, melyet egy karakesi adott tiszteletlinkre a ki

egymaga, gyalog három pci'zsát nem esak foglyaivà tett,

hanem szinten egeszen egyediìl hajtotta öket maga elött

nyole mêrföldnyire a rabszolgaságba. Neklink adta ki a

zsákmánybòl az cgyhàzat illetö tizedet, а. miböl mindegyi

kiìnkre ket kran jutott es milyen boldognak erze magát, mi

dön az ö megáldására fatihát enekeltlink!

Miután három hetet a legkellemetlenebb elfojtott erzés

sel töltöttlink Gömlìstepében, vegre beleegyezett а vendeg

szeretö Khandsan, hogy utra-kesziìlödeseinkben ö is segit

seglinkre legycn. Teveket vásárolni, ugy veltlik, nagyon

költsegcs volna; tchat arra határoztuk el magnnkat, hogy

kettejével berlltnk ki egy-egy tevét, amely aztan, magnn

kat, vizünket es lisztlìnket eipelne. És ez bajosan volt volna

kivihetö, ha nem voltnnk volna oly szerenesesek, hogy lliàsz

 Beg, a leve berbeadòja szemelyeben oly embert icltllnk, a ki

vallásos ugyan nem nagy mertekben volt, a mi hadsisá

gunkat sem igen tisztelte, de annál szigorubb pontossàggal

tartotta meg a vendegszeretct törvenyeit s a mi kielégite

sünkért a legnagyobb aldozattól sem rettent vissza. Iliász

tulajdonkepen Khivábòl való turkmán s а jomut törzs iva

déka, ki evenkint egyszer szokott ide utazni itzleti ügy

ben а sivatagon keresztlll s a mig Gömlistepében idözik,

Khandsan pártfogása alatt all, inert е nelklil ép ply ke

vésse biztos a helyzete, mint barmi más idcgene. Rendesen

öszkor szokott megjönni es tavaszszal megy vissza, miután

20—30 tevet reszint saját, reszint mások aruival megra

kott s minthogy epen ezen evben szándekozott nehány te
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vèvel többet vinni magaval, ha mindjart teher nèlklll is,

tehat a legcsekelyebb haszonbér is csaknem talalt penz volt

rea nézve. Kbandsan a. legmelegebben ajánlott neki ben

nünket és ezen szavai: „Iliasz, életeddel fogsz nekem èrtök

jòtallani“ elég vilagosan értelmére adták, kogy milyen

mértékli tekintetben voltunk mi a mi vendéglö gazdanknal ;

tehat a {шаге szegezte szemeit, mint a. nomadoknal szokas,

midön rendkivül komolynak latszanak, s valasza, melyet

ritka közönyösséggel mondott balkan, ajkait nem is moz

ditva, ennyiböl allott: „ismersz engemet.“ A ket alkudozó

turkmán feltllnö hidegvérlisege ingerelni kezdte meg félig

európai véremet, inegfeledkeztem arról, hogy hadsi Bilal s

többi utitarsaim is mozdulatlan részesei voltak ajelenetnek

s nc'bany megjegyzést tettem; de csakhamar meg is ban

tam, mivel többszöri felszòlalasomra sem vettèk szavaimat

tigyelembe. Tehat a nélklìl, hogy az alkudozasba .szabad

volt volna avatkoznunk, abban történt megàllapodas, hogy

kèt arany hasznalati bèréi't kapunk egy-egy мы Khi

vaig; vizlinknek és lisztlinknek ingyen elvitelére ajanlko

zott Iliasz. ‘

Azon kis összegböl, melyet rongyos rubazatom kli-v

lönféle reszeibe varrva tartogattain, valamint jambor nies

tei'ségem bö aratasanak gyümölcseiböl is kiteltvolna, bogy

egymagam klilön béreljek tevét; banem badsi Bilal és

выпав Mahmud lebeszéltek rola, kiemelvén, bogy a nyo

moruságos, szegény, könyörliletre inditò külsö a legjobb

òvszer ezen nomadok között, a. kiknek ragadozò vagyat а

kenyelem legcsekélyebb jele is felébresztené s а. kiket az

tan ily esetben a legjobb bara tokbòl ellcnscgeivè tehetne

az ember. Többeket megneveztek tarsaiin közöl, a kik bö

ven el vannak látva, de biztonsaguk kedvéért kenytelenek

rongyokba öltözve gyalog menni. A parancsoló szükséget

atlatvan, tarsaságban bérlettem тет s csak azt kértem ki
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inagumnak, engedjek meg, kegy kedsevet liasznalhassak

(a kedseve, a teve ket oldalaru. alkalmazott egy par fake

ваг) mivel rendkivlll terhemre ennek santa. labommal a

szük nyeregben mással összeszoritva tilni s ily helyzetheii

járni meg 40 allomast. Iliasz cleinte venakodott, mivel a

kedseve a szegény allatra. nezve a bomek sivatageken ket

tös teher volt volna s igaza volt, azenban Khandsan rabe

szelte s végre beleegyezett kivanságomba. Most mai' meg

velt az a vigasztalasom, hogy husz-napos utunk alatt Kbi

váig, melyröl a legborzasztóbb dolgekat beszeltek, neha

néha egy kicsit alhatni is fogok; s az egeszben különös

öi'ömömre szolgalt, hogy szomszèdom vagy tulaidonkep el

lensulyein, hadsi Bilal lesz az ón lelki baratem, a ki

nek tarsasaga napról-napra nélktilözhetetlenebbé kezdctt

ram nezve valni. Az alkudezas befejeztetven, bevett sze

kás szerint elöre kifizettiik a használati bei-t. Hadsi Bilal

egy fatihat mondott es miután Iliász nehany szörszalból

alle szakallat vegig simitotta, egeszen meg lehettünk nyu-'

godva. Csak arra kèrtlìk, hogy mennel korabban induljunk,

Пишет ezt ö nem igerhette meg, mivel az indulas a khan

kcrvanbasijatól függött, a kinek karavanunk elen, ellil kel

lett mennie bivalaival. _

Nehány nap mulva keszen voltunk az elindulasra

Etrekbe, karavanunk gyülekezö helyere. A megtörtént ke

sziilödesek titan ketth vagyat éreztem Gömllstepet el

hagyni, elöször azert, mivel lattam, hogy az _itt liasztalan

töltött ide'zes következteben a hö evszak mind jobban kö

zeledik s attól féltünk, hogy a sivatagon meg itt-ett lelhetö

esöviz egyre nagyebb ritkasag lesz s masodszor, mivel a

felölem terjcdezö nevetséges hìi'ek mar valóban nyugtala

nitanì kezdettek. Mig sokan a jamber dervist lattak sze

melyemben, masok nem hagytak Ril avval a gondelattal,

hogy en a szultan nagy befolyasu követc vagyek, ki а. te
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herání török követtel összeköttetésben van, s a ki néhány

ezer puskát hozott magával s itt fog Oroszország és Per

zsia ellen összeesküvést szervezni. Az oroszok Asurában ezt

hallva bizonyosan nevettek volna rajta; azonban mégis le

hetséges volt, hogy a csodálatos idegen után kérdezősködhet

nének s akkor aztán fölfedeztetésem következménye kínos,

talán örökös rabszolgaság lehetett volna. Több ízbenmegker

tem tehát badsi Bilalt, hogy legalább Gömustepéböl menjünk

már el; azonban épen ő, ki eddig türelmetlenkedett, miután

Iliász átvett bennünket, egészen közönyös lett s sürgeté

seímre mindig azan felelt, hogy milyen nevetségesen gyer

mekes vagyok én, hogy a sors rendelkezéseit meg akarom

előzni. „Hasztalan minden sietséged -- mondta egy ízben,

-- addig kell a Görgen partján maradnod, mig a naszib (a

fátum) más helyen nem rendeli ki ivóvizedet. És azt senki

se tudja, hamar vagy későn fog-e ez történni l“ Képzelhetní

milyen hatása lehet az ilyen keleti válasznak egy nem ok

nélkül türelmetlenkedö kedélyre. De, fájdalom, átláttam,

hogy nincs menekvö ut, s megadtam magamat sorsomnak.

Ugyane napokban történt, hogy néhány karakesí

áruló uton öt perzsát hozott haza rabló kalandozasaból, kik

között egy vagyonos is volt. A rablók egy naszáddal ran

dultak ki Karatepen át azon ürügygyel, hogy a malikík

(perzsák) falujában egy rakodás gabonát akarnak vasá

rolni. Az alkut hamar megkötötték s a semmi roszat nem

gyanított perzsák alig jelentek meg a tenger parton áruik

kal, azonnal elfogdostak öket,kezüket-lábukat összekötözték

és nyakig saját buzájokba rejtve hurcolták Gömüstepébe. Je

len voltam, midőn ezen szerencsétleneket, kik közül az

egyik nagyon meg volt sebesítve, kipakoltak, s hallottam,

hogy ezen eljárást még maguk a turkmanok is gyalázatos

tettnek mondtak. Az asurai oroszok is beleavatkoztak ez

ügybe s kiszallassal fenyegetőztek, ha tüstént szabadon
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nem bocsátják а foglyokat. S minthogy а rablòk határozot

tan vonakodtak zsàkmányukat kiadni, azt hittem hogy 0

1611111 turkmán, a. kikre nézve az oroszok fenyegetése kö

zös veszély volt, kényszeriteni fogja törzsrokonait a ki

adásra; — azonban ez teljességgel nem történt, hanem lett

nagy lòtás-futás, fegyverek osztattak ki, hogy ha esakngyan

ki akarnànak az oroszokkal kötni,k0molyan szembe lebe-ssen

velök szàllani. Érdekes volt, hogy nekem is puskát nyomtak

a kezembe s nem kis zavarba jöttem, a hogy elgondolám,

kikre kellene lödöznöm. Szerencsére а fenyegetésnèl maradt

a dolog. * Másnap regge] egy orosz gözös egészen közel _iött

а part-hoz, hanem diplomatikns uton intézték el az ligyet, oly

formán, hogy a turkmánok tuszokat adtak а jövöre nèzve,

hanem az öt pei'zsa rabláneaìn maradt. A vagyonosat 100

arany váltságdijért elbocsàtották, egy másikat, а ki kezen

мин nyomoi'ék volt, s а kinek nem volt nègy aranya, az

oroszok tiszteletére boesátottak el; а három izmos féi'fit ре

dig nehéz láncokra verve, Etrekbe, a. rabszolgák kinzò he

lyère vittèk.

Az Etrek nev, melylyel egy folyamot is, meg a. kör

nyekón f'ekvö egész tei'liletet nevezik, Mazendràn es Tabe

riszlán `<7,erencs<':tlen lakossága elött а legirtòztatòbb rém

szó, а legnagyobb kàromlás, annyira hogy rendkiviìli ha

ragba. kel] :innak a perzsának jönnie, а ki ajkàn kibocsátja.

ezt az átkot: „ trek biulti,“ azaz: hogy kertìlnél Etrekbe!

Minthogy karavánnnk gylìlhelyélil volt kijelölvc, tehát al

* Hogy az orosz liatóság ezen kétértelmü állása szemet ne suur

_ion M. olvnsó elött, szükség megjegyeznünk, hogy a. perzsa kormány

az 01052 fegyveres liatalomnak bárininemü kìszállását ezen partokon

»aját területére való ellenséges berontásnak tekinti, s készebb eltíirni

a turkmánok rablásait, mintsem hogy oros: fegyverek segitségót vegye

igénybe, mely fegyverek in partibus hasznosak игуан, hanein in toto

veszedelmesek lehetnónek`
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kalmam 'volt czen rèmliclyet közelebbröl megismernem.

Ezen föllìl Khandsan sziveskedet-t engem vendéglll ajánlani

Kulkhánnak, а kai'akcsik pirjének (öszszakál), ki alkalmi

lag hozzànk jött volt. Ez а vén biinös komor, visszataszitó

tekintetll embei' volt, fogadàsa legalább épen nem volt ba~

rátságos, midêin vcndégeiìl átadtak. Sokáig fllrkészte arcom

vonásait, нет-1101111 valamìt sugott Khandsánnak s ugy

látszik, mintha teljességgel más valamit akart volna. bennem

fölfedezni, mint а. minek a többi világ tartott. Azonban

csakhamar rájöttem ezen bizalmatlansàg forrására.. Kulk

han ñatal korában beutazta. Oroszországot Khidr kliàn-nal,

ki orosz szolgálatban állott, hosszabb idöt töltött Tiflisz~

ben s meglchetösen megismerkedett а 1111 е111'6ра1 èletlink

kel. Azt mondta, hogy sokféle nemzetet látott, csak 052

manlikat nem, a. kiki'öl egyébiránt azt hallotta, hogy mint

а. tui'kmánok törzsrokonai, egészen hasonlitanak is hoz

zájok s nagyon csodálja, hogy bennem ellenkezöt tapasz

tal. Hadsi Bilal ñgyelmcztette, hogy e pontra nèzve roszul

van értesillve, mivel ö maga is több evig lakott Rumban és

soha. se vette észre az általa emlitctt hasonlatosságot. Ezu

tán tudtunkra adta amaz, hogy holnaputàn шаг vissza

megy Eti'ekbe az ovájàba,tehát készen legyüuk az eluta.

тега, mivel az innen Eti'ekig tcrjedö ntat ánibár csak

12 ml'ld, nem tchetjlik meg az ö kiséretc nèlkül; ö pedig

csak addig vár, mig Kolman, * 11 На, az alamánról (rabló

kaland) visszajön, melyre többed magával ràndult ki a.

perzsa hatàrl'a néhány szép kancát elhajtani.

А fiát rablókalandról baza vàrni Kulkhannuk 1161111—

belöl annyi volt, mint lia, а 1111 felfogàsaink szerint az atya

valami bös kirándulásbòl vagy más becsületrc vailò válla

latból várja tia visszaérkezését. Fel is 526111011 bennllnket,

* Fulljdonképcn Kuluuißli.
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hogy del tájban setáljunk ki a Görgen alsó partjára, mort

ekkor kellene megerkezniök s majd valami örvendetes dol`

got fogunk ott látni. Minthogy epen semmi dolgom sem

volt, követtem a felszólitást s a tömeg köze keveredtem,

mely türelmetlenltl Varta az erkezöket. Vegrc a tulsò parti-a

erkezett nyole lovas turkman, tiz nyeregtelcn lovat vezetve

teken. Ат hittem, hogy a várakozó tömeg most mindjart

lelkeslìlt örömriadásba tör ki, azonban egy hang se ballat

szott. Mindenki mohò tekintettel s nema esodálással mere

gette az erkezöket, kik a felnyergelt és nyergetlen lovak

kal egy pillanat alatt átuszták a Görgent s az innensö par

ton leszallván, leirhatatlan kolnolysággal nyujtottak kezet

barataìknak s rokonaiknak. Mig az öregek nagy figyelem

mel vizsgalgattak a zsákmányt, а. fiatal hösök ruhajukat

szedtek rendbe s nehez premes knesmáikat fölemelintven

letörülgettek a veritéket homlokukról sl fejökröl. Az egész

poinpás шуму: пущюы. Bármennyire utáltam а. rablókat

s utalatos mestersegöket, szemeim megis killönös gyönyör

rel legeltettem ezen fiatal embereken, a kik rövid lovag

öltözetükben, bz'itor, meresz tekintetökkel s egeszen mel

llikre leerö szöke hajfitrteikkel targyai voltak minden em

ber bámulatanak, a mint fegyvereiket lei-aktak. Meg a ko

mor Knlkhan is felvidultnak latszott, megismertetett ben

nlinkct наш s miután ezt hadsi Bilal megaldotta, elval

trink tölük, hogy keszilljlink а. holnapi ntra Gömlistepeböl

Etl'ekbe, az atyával, ñával s a lopott lovakkal egyetemben.

X.

Másnap delben távoztam legbizalmasabb barz'itaim

mal Gömllstepeböl, Khandsan es többi baràtom altal elki|`
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serve. Az utòbbiak Gömilstepetöl majd egesz ora je'

rásnyira jöttek velünk; ez a nomadoknal bevett szokas,

iiiiilön valami nagyon kedves vendeget kìsernek el. Több

ször kertem Kbandsant, hogy fordiiljon mar vissza, de si

ker nelkül, inert ö pontosan meg akart felelni a turkman

vendegszeretet szabalyainak, hogy okoin ne legyen kesöbb

ellene panaszra. S valóban nebez szivvel bontakoztam ki

utolsó öleléséböl, inert a legnemesebb szivü emberrel volt

alkalmam benne megismerkedni, a ki minden baszonlesö

eel nelkül nein csak szivesen latott vendegként tartott öt

mas zarandokkal hazanal oly bosszú ideig, banem minden

lebetö felvilagositassal is szolgalt, midön egyet mast tudni

kivantam Nagyon fájlaltain, hogy nein tudtam jósagat

megbalalni, de meg inkabb azt, hogy ilyen öszinte ba

ratomat voltam kenytelen felvett alakoskodasom altal

amltani.

Utunk Gömüstepeböl eszak-kelet felé vitt, jobban

jobban tavolodott a tengerparttól, aI ket földsanc iranyat

köyette, melyeknek egyike Köreszofinak, a masik Altin

Tokmakiiak iieveztetik. Ezen emelvenyeken kivlil meg sok

joszkat, azaz: turkman sirdombot lel a szeni, de killönben

az egesz videk belathatatlan slksagot kepez. Gömiistepetöl

alig egy óranegyednyi tavolban pompas reteken keresztlll

mentunk, melyeknek terdig erö bujatermeslì ftlve itt ba

szontalanúl aszik el, mivel Gömüstepe lakosai esomriik»

azaz nem allattenyesztök. Hany falu viragozhatnek ezen

bö nedvessegü földön s milyen fris elet zajogbatna rajta a

slri esend helyett. Az Iliasz teveiböl es bat lobol alle kis

karavanunk meglehetösen egybe csoportosulva ballagott,

inert megmondta Knlkhan, hogy itt olyan karakcsik van,

nak, a kik nem allnak az ö paranesnoksaga alatts ha. eleg

eröseknek ereznek magukat, meg lit is megtamadnak. Engem

Iliasz meg ez uttal meg akart kimelni a teven nyargalás
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tól s egy lopott lovat vett at Kulkhantól, hogy azen lova

geljak Etrekig. Szerenesétlensegemre Emir Mehemmed, a

Karatepéböl valò afghanisztani makenyfaló, ki mai' bozza

csatlakozett karavanunkhez, gyaleg niaradt; s mihelyt va

lami pocsolyan vagy más nedyes helyen vitt utunk kei'esz

till, nekem kellett öt nyergembe fölvennem es ö ilyenkor

ely erösen belekapaszkedott riihaimba, hogy majdiiein le

rántett a lórul. Ezen közös lovaglas altal komely veszély

ben forogtam, miden a nagy nadas mocsaroken kellett at

kelnllnk, a hol tömerdek vaddiszne-csei'dak nyllzse'gtek.

Kulkhan es Iliasz ellil lovageltak, a kei-lllö ösvenyeket ke

resve, hogy ezen szazakra menü vadak eli'ìl kiterhesstlnk,

melyeknek közelgesét bizten ki lehetett venni röfögéslìkböl,

de kiváltkepen azen repogasból, inelyet a nad között jara

suk altal ekeztak. A mint flilliegyezve lovageltam, egy

szerre inegriadt a levain s mielött az okát elgeiidelhattani

velna, levag pajtasemmal едут: а földön elterlllve bever

tem. Utitarsaininak nehany lépesnyirííl hallott haiiges ka

eagása. közé valami sajatsages visite erditâs is elegyedett

s a mint meglordultam, lattam, hogy két vadslildöre estem,

melyeknek anyjuktól riadt meg a lovani s melyet mest

malacai visitasa egeszen földühösitett. es agyarat esattog

tatva allt meg nem messze tölllnk s bizenyara reank re

liant volna, ha Iliász öcsese Sirdsan elegjòker eszre nein veszi

szandekat s fölemelt landsaval utját nem àllja' Vajjon a

a fiatal turkman vitez beavatkezasa, vagy a iiyemasztott

helyzetükböl kiszabadult malaeek visitasának elhallgatása

. ekozta-e, eleg az hezzi'i, hogy a feldllliödt anya odebb ál

lett, hatra felé futvan alomjahoz, a inelytöl ini sebes gyor

sasaggal taveztunk. Kiilkhan fia ezeiiközben megf'egta el

szaladt lovuiikat s'azen megiegyzèsscl adta nekem vissza,

hogy ugyan csak szereiieses ember vagyek, niert а vad

disznók által okozett 11:11:11 meg a legkegyelmesebh 111112111
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mant is nedsisz azaz tisztátlanul ша: más világra s a pur

дышащими ötszáz esztendeig tartò égès àltal sem нашп—

hat meg egészen.

Miután körlllbellil негу óráig nyomultunk elöre mo

csárokon és réteken keresztlil, észrevettern, hogy a. Gömils

tepétöl észak felé terjedö fensik lejtöjén vagyuuk, mint

hogy nem csak a dombos helyek, hanem a. perzsa határ

hegység is kezdtek lassankìnt eltlinni szemeìnk elöl. Свай

egyes sátor-csoportokat, melyeknek környékén тек lege

lésztek, lehetett kivenni messze távolban s habár a szemet

mind a nègy felöl а. legszebb züld vìràny gyönyörködtett-e,

mégis legnépesebbnek гашиш а keletï vidéket, melyet

Kizil Akhonddal meglátogattam. Ennek oka аи, hogy a

Görgen hiànyát érzik s az emberek csupán addig érik be

а kutvizzel, mig juhaikat meghizlalják a kövér legelön.

Itt tehát csak május és június hónapokban шитыми sát»

rak. Egy ilyen Kulkhan hozzàtartozói мы} lakott загог

csoportban kellett ez éjjel megháluunk, minthogy итак

még hat mértföldnyire van; s ez а. mi tellerrel jól megra

kott tevéinknek egy egész napi ut. Itt mûr értesitve voltak

èrkezésllnk мы s az én éhes hadsi társaim máx' а jó va

csora elöpostàjának tekintették а sátrak fölöft emelkedö

füstöt. Mindammellett hogy Gömilstepe innen сна]: négy

mérföldnyîre van, mégis jó uyolc mèrtföldnyi ига: tettllnk

ma, s az elsö napi utazás magunkat állatainkkal egylltt

meglehetösen kil'árasztott.

A sátortól mintegy tiz lépésnyire eléuk jött Kulkhau

ñatal unokaöcscse Tadsi-baj, szivesen fogadnì bennllnket s

Iliász az afghánnal Kulkhan vendége lett, engem ped ig és

а többi badsìt Allah Nazi' sziik миопию. szállàsoltak. Ez a

l vén, egészen vagyonmlan turkmán magàn kivlll volt örö

mében, hogy az ég vendégeket шпат: nekì sörökké i'eled '
hetlen шагал] elöttem az a томи érzékeny jelenet, mi
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dön egyetlen kecskèjét leölte, hogy megvendégelhessen

bennllnket. A második étkezéshez, melyet másnap ища

költöttiink el, шёп- egy keves kenyeret is birt szereznì, a.Y

mi шаг hetek 6ta nem fordult meg háztartásában; és mi

dön neki estunk а hnsos ишак, leiilt ven párjával velunk

szemközt s a. szó szoros ertelmében örömkönnyeket sirt lá

tásunk felctt. Allah Nazr semmit sein акт megtartani а.

neklink fcláldozott kecskébül; а körmeit es szarvait, me

lyeket porrá égetve а. tevék feltört sebeinek behintéséro

szoktakhasználni,1liásznak ища, а. börét pedig, melyet

egészen hántott le rola., nekem szánta viz-tömlölil, elöbb

jól bedörzsölte sóval, s a napon gondosan megszáritotta..

A gyalázatos árulással törbe esalt öt perzsa. közöl

vgló egyik rabszolgának elérkezese egy napig tartóztatott

vissza utunk folytatásától. Ezen szegény perzsát ugyanis

az én véduramnak атак át fenyités végett, ki abban а

birben állott, hogy ö legjobban ki tudja faggatni а. fogoly

ból, van-e neki otthon elég vagyona erro., hogy rokonai ki

тишь, vagy pedig elhagyatott szegény-e, а kit aztán

Kblvába kell kuldeni eladás végett? Az elsö esetet jobb

szeretik а turkmánok, mert akkor- tetszésök szerinti össze

get követelhetnek. Minthogy a. szerencsétlensegében is ra

vasz perzsa, valósàgos viszonyait mindig titkolni törek

szik, addig kinozzák, sanyargatják, mig а hazakilldözött

keserves ранимой áltnl kicsikart lehetö legnagyobb vált

sàgdij meg nein orkezik. A másik eset mind а két félre

nézve rosz. A rabló sok költekezés után csak а robszolga

kereskedésnél szokott árt kapja zsákmányáért, a. szeren

csétlen реп-ива pedig néhány szâz mértföldnyire hurcoltatik

el hazájátòl s ritka eset, hogy valamelyik azt meg egyszer

meglńtná. Kulkhan, mint шёп- fönnebb emlitettlik, nagy ta

размытым birt az ilzlet ezen nemében; rij áldozatu

este felé érkezett meg s másnap folytattuk utunkat, mintán
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engem а _jó Хат, а ki ep oly nagyon volt turkmán, mint

Knlkllan, szives ölelésében rèszesitett bucsuzóba. Ma leg

elöször ultem fakosarambau а teven, ellensúlyomul néhàny

lìsztes zsák szolgált, miután meg шага megvouta niagátòl

hadsi- Bilal ezt az élvezetet. Utunk iráuya egyre északi

volt, s alig mentllnk niintegy két órányi járò földet, а zöld

mczö elfogyott elölünk 5 legelöször èrintettllk aztaszoinoru,

crös szagu sós földct, elértiink а sivatagra. Egyèbiránt в.

11111 Iegelöször láttunk, uiintaképül szolgálliat. Кцга Szen

gernck (l'ekete sánc) ncvezett alaesony liegyfok emelkedik

mintcgy uyolc mérföldnyire Gömüstepètöl èsznki irány

ban. Minúl jobban közelcdtlìnk feléje, annál lazább vult а

talaj líibuink ulatt s egúszcn közelében vaili'iságos mocsàrba

jlitottunk; :iz ut czen siklós sáron kei'esztlll паду neliézse

gekkel volt összekötve, a. tevék terpedt lábaikknl köch

voltak :iz elcsuszùshoz, én pedig ahhoz, hogy а tevém ko

surastul 11. 5111110. vet. Jobbnak találtam telia'it inkább 5211

bad akamtomból lesza'illni 5 jò másfél òrai sártnposás utàn

felérkeztem u. Kara Szengerre, а hounan csakhnmar elér

tük mín' Kulklmn ováját 15.

A mint oda. megérkeztlink, nagyon meglepett, liogy

Kulkhan tlìstént bevezetett engem а maga, sáti'ába 5 11:1

gyon lelkemi'e kötötte, hogy addig ki ne nlozduljak belöle,

mig 6 nem hi. Min' rosszat kezdtem gyanítani,1nidön nieg

hzillottam, mint sziilja asszonyait, hogy mindig clhányják

а. láncokat s keiuényen rájuk paranesolt, hogy tilstént te

remtsék elö. Mogol-va tekintettel jött be több izbeu а sá

torba, szanaszét nézegetve, а nélklil hogy hozzárn szólott

volna.; gyanum egyre növekedett s klilönöseu megütköztem

abban, hogy hadsi Bilal, а ki oly ritkán szokott engem ma

gamra hagyni, most nem mutati». magát. A legí'élelmesebb

gondolatokba merillve egyre közcledni hallottam а lánc

csöi'gést 5 végre meglz'ittiun7 hogy а velllnk hozott perzsu

vluuúm' lr'rAzÀsAl. 10
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jött a sátorba, hogy ü ra vonatkozott az egész lánekereses,

s (i eepelte шит lábain a csörgö neliez láneokat. Utena

jött Kulklian, ki gyorsan teát készittetett s mintán azt el

камыши, felszólltott, hogy keljek fo'l es menjek at vele az

nj sátorba, melyet azalatt számomra állittatott. Meg akart

lepni, s ez volt az oka titkolódzó magaviseletenek. Hanem

en azert meg seni tudtani ш soha inegkedvelni s hogy

mennyire klllönhözött Khandsantòl, lcgjobban megtetszik

abból, hogy az alatt a tiz nap ниш, melyet nala töltöttem,

ezen az egy csesze teán kivül seinniiben sein reszesitett ven

degszeretete. Kesöbb niegtudtam áruló terveit, melyeket

bizonyosan vegre is hajtott volna, lia Kizil Akhond, a ki

töl klllönösen felt, szigoruan meg neni hagyta volna neki,

hogy veleni a lehetö legnagyobb tisztelettel bánjek.

Az asátor, melyben tiz más utitársammal laktain,

nein a Kulkliane volt, lianem egy más turkináne, a ki ve

так jött Khlvába felesegevel, ki ezelött a Karakalpak

törzsblll elragadott rabszolganü, volt s а ki most azt nient

kitndakolni, hogy eletben van-e meg elsö férje, kit nehez

sebekben hagyott, inìdön ejjeli inegi-ohanz'is alkalinával (it

elrabolták s hogy ki vette meg a gyerniekeit? hol, merre

elnek? Kivàltkepen azt óhajtotta tudni7 hogy mi törtent

tizeiiket eves leúnyaval, kinek szepsegét könyezö szemmel

irta le. Az a szegeny asszony annyira le шага kenyerezni

nj parancsolòját hiisege es dolgossz'iga мы, hogy :Lz maga

is elkiserte szoinoru китам utjára. Én gyakran kerdezteni:
Áinit fogna tenni, ha az asszonynak elsö ferie elökerlllne ? lia

nem а niiatt ö nein aggódott, inert a törveny biztositotta öt

birtokában. „A naszib (Шиш) nekem akarta rendelni

Hajdgiil-t * (ez volt az asszoiiy neve) s a naszibnak ember

fia nem szeglllhet ellene.“ Ujabb lititársaink капе, kik Ili

* Tulajdonkepen Ajdgnl, aznz : az iinnep i'ózsája.
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aszszal akartak utazni, tartozott meg egy badsi Sziddik

nevll dervis is, felette llgyes kepmutatò, a ki esakneinfélig

mez telenen járt, iit közben a sivatagon а tevepásztorsaggal

foglalkozott s 60 aranyat rejtegetett rongyai között, a mit

mi csak Bokbaraban шашни: meg.

Az egész tarsasag közösen lakta e satort, abban a re

ményben, bogya khan kervanbasija nemsokara itt lesz s

aztan elindulbatiink a sivatag fele. A varakozas mindnya~

iunkra nézve kinos volt. Én leginkabb lisztem gyors fo

gyasan aggódtam s шаг elkezdtein mindennapi lia'irandósa

goniat ket mareknyival kisebbre szabni es inkabb kovasz

talanul вишне“: meg а forró bamuban, inert az igy винт

kenyér neliezebben emèszthetö, tovabb inarad a gyoinor

ban s az ember nein eliezik meg utana oly gyorsan. Бие—

rencsere tebettllnk apro kolduló kiránilulasokat s az etreki

turkmanokjótekonysaga ellen nem lehetett panaszkoilni,

ambar az egész nep birbedett rablokbol all s alig lattunk

tabort, melyben két-bz'irom nebéz lancokkal terbelt perzsat

ne pillantottuiik volna meg. '

ltt Etrekben, Koesak khan nevlì elökelö turkman sa

toraban talńlkoztam egy oroszszal, ki elöbb az asili'ai bajó.

allomason matròzkodott. E fönökbez delre tértllnk be salig

voltam en mint rumi (oszmanli) beinutatva, e szavakkal fo

gadott a liaziur: „No, akkor nagy örömet szerzek neked.

Ismerjilk az oroszokkal valo viszonytokat s moet ösi ellen

ségeitek egyiket lancokon latbatod.“ _ Ugy kellett ten

nein, mint ha iiagyon шишек. A szegény orosz nebez lan

cokra verve elöhozatott, beteges es szomori'i kinezese nagyon

inegbatott s félteni, hogy külsöm elarulja a benyomast, me

lyet ram tett. „Mit esiiialnal te ezen efendivcl, ha Orosz

roszországban talalkoznal vele ?“ kerde Kocsak khan, _

„eredj, csokold meg a шт.“ A szegeny orosz inar felém

közelltett, de én а labesòkot azoii megjegyzessel tiltottam

10*
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el, hogy csak mest viven vegbe guszlomat, azaz a nagy

mosdást, nem akarem magamat hitetlen altal beszennyez

stni; söt jebb szeretném, ha mielöbb eltakarediiek szemem

elöl, inert e nepet nem szenvedhetem. Jelt adtak neki, hogy

tavozzen s az orosz fegoly eles tekintetet vetve ram, elta

vezett. A mint kesöbb megtudtain, egyike volt ez azon ket

01012 matróznak, az allanii tengereszettöl, kik nehany év

elött egy ejjeli alaman alkalmaval a kai'akesik kezebe es

tek. A iiiasik körülbeliil egy ev elött halt meg a fogsag

han A kormany ki akarta öket valtani, de a turkrnanek

nagy összeget követcltek ertök (fejenkint 500 aranyat) ; s

ugyaiiezen idöben, epen az alkudezasek folyama 1111111 klìl

dctvén Keesak khan tcstvére Cserkesz Baj az oroszek al

al Szerhiaba, a hol ineg is halt, ez eset a szegeny keresz

tenyek kiszabadulasat meg inkabb nehezitette s a masik

fogely is, iigy mint tarsa, nem sekara, ezen, szeretett cai'

jaert es hazajaert szenvcdett fogsagban feg elveszni. *

Ezck azen folyteii valtezó beiiyeiiiasok, nielyeket a

vendegszeretet a vele jaró erenyekkel 5 0 nemadok ballatlaii

bai'barsága gyakorelnak az utazòra. Jóllakva 5 elhalinozva

jótetemeiiyekkel tertem neha vissza s mar diesemi kezdet

10111 niagamban e iiepet, midön Kulkhan fönebb einlitett

perzsa rabszolgaja keserveseii sirva könyörgött par esepp

vizert, mci't mint mendta, mar ket nap eta kenyér helyett

besózett halat adtak cnnie 5 bar egesz nap a dinnyes föl

dön kellett dolgeznia, egy csepp vizet sem kapett. 8201011

esénire egyedlll veltam a satorban, odanyujtottain neki ku

laesomat s mig szeinjat eltotta, az ajtóboz alltam vigyázni

Erre nagy halalkodva rögtön tavozott. E szerencsetlen eni

* Midön kesöbb az oroszokat ezen esetre tìgyelmeztettcm, azzal

iparkodtak шин-1111111 nientenì, hogy az orosz kormi'uiynak nein iszabnd

a tiirkmán okat nagy vi'iltsi'igdijakliez fzoktatiiiek, inert akker a me

11052 rahli'ik ejji-l-iiappnl ily einberfegdesasra járiiának.
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hernek a liázban mindenkitöl szeuvednie kellett; (le leg

jobban Knlkhan másodìk neje, egy volt perzsa rabszolgàlò

kinozta (и, hogy az nj szekta iránti bnzgóságát annàl j0b~

ban kitüntesse.

ММ Gömllstepében meguntam e kegyetlenségeket;

mennyire fel kellett tehát lelkemnek мамаш, midön azi а

helyet Etrekhez hasonlitva. — а humanitás és civilizúciú

székhelyének kellett tckintenem! E sátor, laköival egylitt,

kiállhntatlan lett elöltem в már vágytam kì а szabadba, а

sivatagba.

A kervanbasi érkezésének ln'rére meg mindig vár

tnnk, ámbár az шажок, kik karavánnnkhoz akartak esat

lakozni, már mind egyiìtt voltak. Az ismerkedés gyorszm

ment s gyakran hallottam érinteni azon kérdest: mely топ

szándékozik а КепапЬавй tulajdonképen menni? Épcn e

felett beszélgettiìnk egyszer, midön egy ctreki azon örven

fletes hirt hozta, hogy а. tekkék, kiknek támadásaitól а

Khivàba vivö nton knmvánok legjobban темен, békcköve

tet klildtek а jomntokhoz, azon малыш, hogy. békliljc

nek ki vógre s egyeslìlt erövel támadják meg közös ellen

щепка, а. pei-zsàkat. E politikaitranzakciòról ez emlékim

tok màsodik rószében fogok megemlékeznì, itt elég ш

megjegyezncm, hogy e vèletlen nagy hasznnnkra ты. А

mint nekem megmagyaráztàk, három ut vczet (Юпитере

böl Khlvábzl., melyek közöl а. karavánok nagyságnk szcrint

шпик választani. Az elsö а nagy Bulkán mögött a. kaspi :

tenger pal-tjainak hosszában. Ezen irányt, cz utóbbi helyetI

elhagyván, még két napig kell folytatni s csak hat napi f

távolsàgra а keletnek fekvö Khiva. l'elé befordnlni. Ezen ut ì

свай csekèly szz'imu utazóknak való, inert kevós шли. а

viz, de csekélyebb а megtámadtatás veszélye is; s ilyenck

mín/1 is történnek, hacsak klilönös fori-adalmak alkalmávul

а kaszákok (kirgizek) vngy karakalpakok idáig nem тег—
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_jesztik ki alamánjaikat. машин а közepsö nt, mely észak

nak csak az Oxus hajdani medi'èig, tehát а nagy es kis

Balkan közt s aztán északkeleti irànyban vezet Khivába.

A harmadik nt а legegyenesebb s legi'övidebb, mert, mig

az elsöre 24, a másodikra'ZO, erre esak 14 nap sziìkseges.

Mar Etrckne] északkeletre kell menni, a göklen es tekke

turkinánokon keresztiì] 5 minden állomáson jò, ihatò vizzel

cllátott kutak vannak. Természetes azonban, hogy a kara.

vánnak vagy jó lábon kel] állnia. е törzsekkel, vagy leg

alább 2-300') embert számlálni, klilönben tovább nem jut.

Nagy volt tehát örömem, midön egy este Atabajtól egy

kövct azon hirt hozta, hogy а kervanbasi másnap regge]

megindul táboràbó] s harmadnap délben az Etrek tulsópart

jan akar vclünk találkoznì, a hol is egyeslilvén, megindulunk

a sii-'atagon keresztülvivö nagy utra. Iliász rögtön paranesot

adott, hogy gyorsan késziiljiìnk fel. Meg az nap este elkeszi

tettúk tchat а sziiksegcs kenyeret, meg egyszer besóztuk а

nagy tevehusdarabokat, melycket áldásert vettiink a no

mádoktòl s ki volt boldogabb nalamnál, midön másnap

regge] hadsi Bilallal a kedsevère hágtam 5 nyikorgò Шё

5сшЬеп а hullamszerii iárásu teve hátán Etrekbö] lassan

távozhattam! Biztosság kedveert Kulkhan szükségesnek

lám minket legalább elsö пар eikisemi, men ámbar' 15- 20

puskáva] fegyvcnett ember volt veliìnk„megis nagyobb

számu rablóesapat 15 megtámadhatott volna s ez esetben

Kulkhaii jelenléte nagy hasznnnkra válik, inert az etreki

banditak legnagyobb része az ö szellemi vezetese alatt áll

5 neki vakon engedelmeskedìk. Elfeledtein ugyanis mon

dani, hogy Kulkhànnnk nemcsak a karakcsik akszakal-ja,

hanem mint szofi (215130121) 15 hires volt. Ezen epithetont

hordta pecsétjében s büszke is volt rea. A szemtelen tette

tésnek legkirivóbb jellemképe állt elöttem, midön Kulkhánt

annyì gaztett okozóját láttam tanitválnyai körében ülni, a
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mint ezeknek, kiknek kegyetlen keze 111111 annyi család

boldogságàt dalla fel, а 52е111 mosást illetö szabályokat,

vagy а bajusz rövidre vágàsa módját adta. е16. Тап116 és

tanitványok egyenlöcn látszottak lelkesedni 5 tán nem egy

e rablók közlll, jámborságának érzeteben már elöre álmo

dottl a paradicsom jutalmàról.

Utunk, hogy az Etrek kiöntései által alkotott mocsà

rokat elkeriìlje, majd êszaknyugotnak7 maid északkeletnek

vezetett, többnyire honiokon,'melyen csak kevés Sátrat lát

tunk. E vidék szélèn а. Kem nevll tilrkmán törzsnek mint

egy 150 sátrát találtuk. Ezek máx' emlékezetet túlhaladò

idö elött váltakel a. `йот1111111111111’111011161, kikhez 111111160“

képen tartoznak 5 111 élnek a sivatag hatàrán. Ezcn turk

mánoknak паду hajlama. а lopásra. oka annak, hogy а

többi ellenségììkké lett 5 minduntalan megtámadja s vzért

nem is tudnak szaporodni. Közcl ezek tartózkodási lielyè

hez találtuk karavánunknak nóhány screghajtójàt, kik nélkli

llink nem mertek e sátrak mellett elmenni Ugy is látszott

hogy а kem-ek megtámadtak volna, ha éliìnkön Kulkliánt,

e hatalmas mumust nem látiàk. A tábortòl északra, egy nc

gyed órányira, az Etreknek kcskeny ágán kcltlink àt, mely

nck vize itt már igen 565 1211 volt, jelólil annak, liogy kö

zel van végkìszámdásàhoz. Ennek ti'llpai'tjától az Etrcknck

egy másik, meg esckélyebb ágáig а sóstalajt szép 161 vál

totta fel, süriin bcnövc ánizskaporral, mely majd cgy

órányira. terjedt. Az árokhoz hasonlitò patzik agyagos part-

iai nagyon mcgnehezitették az átkelést és több teve, terhé

vel egyiìtt, belc is esett a vizbe, mely csekély volt игуан,

de a esomagokat mégis átjárta 5 nehezebbekké tette, ugy,

hogy nagy fáradságunka kerlilt, mig 11 111156 dombot Delili

Burnnt elértiik. Кота reggeltöl délutáni 2 óráig mindössze

négy mértföldet hnladt-unk, de mégis elhatàroztuk, hogy itt
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állomást tartunk, mert a kervanbasival esak liolnap delben

kell az Etreken tul talàlkoznnnk.

Az emlitett dombról, mely mintegy clöfoka volt egy

delkelctnek hosszan elnyulò, kiilönben jelentektelen hegy

láncnak, szep s messze kilatás nyilt. A láthatar nyugati re

szen a. Kaspi tenger látszott, mint egy kek felhövonal, meg

a perzsa hegyek is eszrevehetök ; de kiìlönösen erdekeslàt

vanyt nynjt a delnek elnyuló belatliatlan sikság7 melyen

az elszórtan fekvö sátoresoportozatok mintegy vakandtlirá.'

sokhoz hasonlitanak. Etrek es folyania niajdnem egeszen

шалаш, s azon helyek, hol a viz mindket partján kicsap, а

távolban арго tavaknak látszanak. A kem-ck táboràlioz

közcl leven, Kulkhan, ki ez ejt meg veliink szándekozott.

tölteni, nagy vigyázatot ajánlott; este tchat klilönfele he

lyekcn öröket állitottnnk föl, kik reggclig egymást fölváltva

minden mozgast a videkcn megíigyeljenek.

Halli/an, hogy ezen allomas vegsö elöörse a nagy si

vatagnak, a delutánt, mig társaim aludtak, nehàny level

megirására, forditottam; szándekom volt azokat visszaterö

kiseröinkre bizni. Azon apro, jegyzetekiiek szánt papirda

rabokon kiviil, melyeket bokharai riihám belesèben rejtve

tartottam, meg a koran volt velem, melyet egy kis táská

han hordtam s ket lap fcher papiros, melyre mosta ket leve

let irtam. Az cgyikct надфи- efe ndinek Telicranba, a másikat

Khandsannak azon keressel, hogy az elsöt ilittassa kezbe. *

Könnyen elkòpzelheti kiki, mint erezhettem magamat, nii.

dön Teheran, ezen hozz-¿im legközelebb s niegis vegsö

pontja az európai eletnek, jntott eszenibc, ha elgondolja

ßzon veszelyeket, melyek itt a nomadok közt fenyegettek,

*Visszatertemkor e тем, melyben bariltimnak :i sivatagi

“Мим megkuzdeset jelentom, lnásokkal egyiitt, melyekct Gömíistepé

böl inditottnm el, csakugyan megtaliiltam a так követsêgnél. А je

Khnndsn'i чаши bnzgalommal teljesitette kerelmeniet.
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ha csak pillanati'a is sejtcni kezdik inkognitómat, s mily

elöizt adott öt lieti tartózkodasom a tiii'kmanok közt azon

eletröl, melynek fö es ösi helyet akartam fölkeresni.

Másnap regge] csak negy они kellett mennünk, hogy

a tulajdonkepeni Etrek partjaihoz erjiìnk. Sek-«iig nyomoz

tuk annak legsekelyebb reszet. Az atkeles nein volt köny

nyü; inert ámbar e folyo rendcs szelessege nem több 12—15

lepésnel, most kiaradva ketszer oly szeles volt s puha,

agyagos feneke valódi kin a teveknek s ezert turkmanja

inknak vonakodasa az atkeléstöl megboesáthate volt. A viz

nein folyt ugyan gyorsan, mégis a teveknek basnkon fellil

erts a nagy bajjal lépkedö allatok ingadozo léptei altal

kedscvenk majd jobb, majd baloldalt belcmartódott az Et

rek szennyes bullamaiba s ha a teve csak egy перем bibàz

el, sarban s iszapban штат, nein csekely vcszelylyelusz

va kellett volna. a túlpartot elérnem. Szerencsenkre az at

keles minden bajaiélkül megtörtents alig állapodtunk mcg,

meglattuk a kervanbasi reg s epedve vai-t kai-avànjat, élén

harom bivallal (ket teben s egy bikaval), melyek egeszsó

get igerö megérkeztet Khíva beteg fejedelme alig várhatta

nagyobb tiirelmetlenséggel, mint mi.

Emlekezni fog az olvasò, hogy Gömiiste-peben hadsi

Bilallal, hadsi Juszuñ'al s nehany gyaloglóval a dervis-ka

ravan zömetöl meg kellett válnom, mert a többinek nem

sikeriilt oly hamar berbeadó tevékre szert tenni. Etrekben

nein kapvan hirt felölök, mar nagyon kezdetttlnk aggódni,

hogy a szegenyek alkalom hianya miatt nem jöbetnek uta

nunk, nagyon örültilnk hat, midön a vai't karavannal egylitt

mindnyájokat ep egeszsegben megerkezni lattiik. Oly szi

velyességgel ölelkeztlink es csókolódtunk össze, inintha

mindnyajan testvérek volnank, kik több evi шпоне: iitan

vegrc viszontlatjak egymast. Nagyon meghatott, midön

hadsi Szalihot ós Szultan Mahmudot, söt valamennyi kol
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dús tarsamat isniet magam körlil lattam ; mert ambar hadsi

Bilalt legközelebbi baratemnak tekìntettem, meg kell val

lanom, liogy különbseg nelklil valamennyi irant elenk ro

kenszenvvel viseltettem. Etrek iszapes vize leven az utolse

edes viz, melyet talalliattunk, mig husz-napi utazas utan

az Oxiis partjaira nein jntunk, tanacsoltam, ne szalaszszuk

e] az alkalmat s uteljara lakjunk jól teaval. Fölraktnk te

hat legnagyebb teaedenyeinket, en megvendegeltem eket

frissen sült kenyeremmel es meg sokaig emlékcztlink e vi~

Iilzentlatas linnepelyere.

Ezalatt megerkezett a kervanbasi is, vezetenk es ve

denk a sivatagban. Nagyen erdekeniben allott, hogy je

szinben tiìnjem föl elette, esakhamar elmentem bozza hadsi

Szalih es badsi Meszuddal, kik az nton mar emlitettek velt

neki. Könnyen kepzelhete esudàlkozásem s egyszersmind

aggedalmam, miden Amandurdi (ez velt neve a testes es

jeindnlatu turkmannak) tarsaimat nagy kitüntetessel, en

gem feltline hidegen fegadott. Minel inkabb iparkedett

badsi Szalih а tarsalgast ram vezetni, aniial kezönyösebh

lett; s mindössze ezt mondta: „Ismerem mar ezt a hadsit.“

Eröt vettem magamon, hogy nagy zavaromat eszre ne vegye

s mar el akartam tavozni, miden шт, ki szinte jelen velt7

haragos pillantast vetett a mellette tile elhirhedett epinm

talòra Emir Mehemmedre, s ezzel mintegy et latszett ez

esemenyert ekezni. Eltáveztunk s alig tudta meg hadsi

Bilal e jelenetet, haragesan kialtett fel: „E nyemerult, гё—

szeg afghan mar Etrekben allitotta, hogy hadsi Residünk’

ki a koranban s az arab nyelvben neki tanitòja lehetne,

álarces frengi. (Itt haromszer hangoztatta: Esztagfar ul

lab! azaz: Isten beesassa meg bünömet.) Ambar biztosi

tettam, hogy mi öt nagy szultánnnk követetel vettlik at,

hogy van útlevele a khalil'a pecsetjével, * meg sem akar

i’ Mohammed iitódja, t i. n konstantinápolyi szultàn.
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elállni bünös ávllitásától. Amint látom, a. kervanbasi fejét

is megzavarta, de majd megbánja, ha Khívába èrlìnk ;

mert ott vannak kadik és nlemàk, ott megtanitják, mit tesz

az, egy jámbor miiziìlmánt hitetlennek neveznil“

Most kezdtem èrteni az egész rlolgot. Emir Менст—

mednck, ki születèsére nézve kandahári volt s az angol

foglalás llt-¿in egy büntett miatt kénytelen volt szillöttevá

rosából menekiìlni, elé'g alkalma volt enròpaiakat látni s

igy engem агсот vonásairól fólismcrt. Elsö pillanattol fogva

tehát tìtkos emisszárìnsnak gondolt, ki koldús álöltönyè

ben rcjtett kincsekkel “так s arm számìtott, hogy titkom

földeritésèvcl fenyegetvén, e kinesckct- tölem kicsalhatja.

Többször rá is акт beszélni, hagyjam el e koldnsokat s

пешек vele társaságba; de én mindig ш feleltem neki,

hogy egy del-vis és egy kel-eskedö, mint nagyon klilönnemli

clemck, пеш illenek egymáshoz s valódi barátságról csak

akkor lehetne köztünk szó, ha ö az ópinm-evés bünéröl le

mondva, jámbor mosdások és ímàdkozásokkal foglalkoznék.

Kemény cllentállásom, melyre гати, dlihössé tette, de mi

után istentelensége mialt а hadsik mcggyiìlölték, nyilt e1

lcnségeskcdését klìlönüs szercncsémnck tckìnthettem.

Köl'iilbclül kèt órával az elmondotfak ниш a. kei'van.

basi, ki n karaván «тамаде: már átvctte7 ат iìzente, hogy

miután csak három пар mulva fogunk ismét kutat találni,

kiki làssa el magát vizzel. Elövettem сена: én is knlacso

met, társaimmal а folyòhoz mcntem s miután а szomjnság

klniait meg nem igen volt alkalmam тратты, azt csak

igen hanyagon töltöttem meg. Társaim ñgyelmeztettek e

hibára, mondták, hogy а sivatagban minden csepp viz élet

s атм а knlaesot, mint az ólet Топазы, mindenkìnek mint

szemefényót, ugy kell öriznie. Megtevén elökèszületeinkct, a.

tevéket Fólszcreltiìk, а kervanbasi valamennyit megszámlál

tatta. s igy kitllnt, hogy km'avánnnk körlilbellil 80 tevéböl
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és 40 ntazóbòl 21111. Ezek közt 26 vedetlen hadsi, a többi

meglehetösen fölfegyvei'zett jomut-turkmán, egy özbeg 5

egy afghan. Egyikèt képeztlik tehát azon aprò karavànok

nak, melyek valódi kelett módra mindent a sors szeszé'

lyeii'e bizva, kelnek utra. Miután mindnyáiian feliìltlìnk, bn

csut kellett venntlnk turkmán kiséröinktöl, kik a sivatag

széléig elhoztak. A bucsn i'atihíiját egyreszt hadsì Bilal,

másrészt Kulkhán kezdte rá 5 aggòdnom kellett, ha ez utóbbi

áldasábò] kedvezö elöjeleket akartain veszélyteljes valla.`

latunkra levonni. Az 1110156 amen utàn, inelyet aszakállnak

elmaradhatatlan végig simitása követett, a két fel ellenkezö

irányban indult meg 5 elöbbi kisèröink, midön az Etreken

atkelve minket szemök elö] vesztettek, nehány lövésben

véglidvözletet küldtek felènk. Mi innen egyenesen észak

nak vettük utunkat. '

XI.

1863. màj. 13. Minden _iele nélklll a netalàni teve

vagy embei'lábnyomokról, vagy más allatnyomokról felis

merhetö útnak, tartott kai-avánunk èszak felé, nappal а 1121

pot, éjje] 21.2 èszaki csillagot hasznàlva utmutatónl, melyet

a tlu'kmánok mozdulatlansága miatt Temir kaziknak (vas

szeg) neveznek. A teveket hosszn serba összekötve gyalog

ember vezette 5 211011211- nem volt itt klllönös tiszteleti hely,

mégis némi megtiszteltetésnek tekintetett, menne] közelebb

lenni a kervanbasihoz. Jó dai-ab föld, tú] 212 Etreken, mely

21 nagy sivatag elöesarnokàt képezi, Bogdaj1ànak 11070210

tik. Naplemente utan meg két óráig folyvást homokos 161

‹1611 haladtunk, mely nem volt nagyon puha 05 esak csc
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kély, hnllámalaku magaslatokat képzett. Lassankint a ho

111011 eltlint s szilárd sima. agyagtalajt éreztiink lábaink

акт, úgy hogy а távoli tevék rendes lépésoi а csendes éj

ben litenyverésekként hangzottak vissza. Az ily helyeket

a turkmánok takirnak nevezik; s minthogy az, a melyen

épen mi jártunk vörösös szinu volt, kizil-takirnak hittàk.

Majdnem napfeljöttéig szakadatlan nientiink, de mindössze

nlig haladtunk hat mertföldet; mert a tevéket nem szabad

eleinte nagyon inegei'ötetni, inásrészt pedig, mert а bivalok

e Ш személyei nz utazó társaságnak, nehézkes шашки

inég а, tevék lépteit sem birták követnì. Pihentilnk teliát

màjus 14-dikén reggeli 8 òráig s mig a tevék а bogacskò

rókból s а sivatag egyéb növényeiböl jóllaktak, volt idönk

reggelinkliezllàtni, mely ma meg felséges volt, mert 1111111

esaink még telve voltak édes vìzzel. Igy nehèz, kovàsztalan

kenyerlinket édes kortyokkal segithettük lefelé. Közel egy

máshoz táborozván, észrevettem, hogy а. 11егш111шв1 Iliász

szal és társaim fönökeivel gyakran feleni tekintve beszél

getett. Könnyen kitalálhattam n. tanácskozás пашут, de

úgy tettem, mintha mit sem vettein volna észre s egy ideig

nagy buzgóan lapozván а koránban, iölkeltem, mintlia a

társalgásban l'észt :1km-nek venni. A mint néhány lépést

közelitettem feléjök, elém jöttek a. derek Iliász és hadsi

Szalih; félrehlvtak s mondták, hogy а kervanbasi nehézsé

gekct csinál s nem akar а kliivai ап‘а. magàvalvinni, mint

hogy tekintetem gyanút gerjeszt benne; klilönösen a khán

lim'agjàtól fel, mert néliány év elött egy frengi követet liu

zott Khlvába, ki ezen egyeälen uton hiven lerujzolta az

egész utat s ördögi mesterségével még csak egy kutat, vagy

dombot sem feledett le а papiri-61. A kliánt ez nagy ha

ragra gyulasztotta, a hírliozòk közlll kettöt kivégeztetett s

ö a kervanbasi, esak külünös pártfogás által volt képes él

ш megmcuteni. „Sok ríibeszelés utún, mondván, liogy csak
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nem hagyliatunk itt а sivatagban egyedül, _ folytatták

baratairn, _ annyira birtuk öt, hogy azon teltetel alatt

magával visz, ha elöször meg hagyod vizsga'iltatni niaga

dat, nincsenek-e nalad rajzok vagy fatollak (irón), a mit

a frengik szoktak hordani s músodszor, ha megigered, hogy

nem fogsz magadnak az utak e's hegyekröl titkos jegyze

seket tenni; ellenkezö esetben itt, a sivatag közepében,

rögtön el kell tölünk таи-211111011.“

A legnagyobb tllreleinniel hallgattam e szavakat, de

mikor barataiui elhallgattak, nagyou felingertlltnek tetettem

magamat, hadsi Szalilihoz fordultam s oly hangosan, hogy

a kervanbasì is meghallhassa, mondtain neki: „Надей, te

lattal engem Teheranban s tudod, ki vagyok; mondd nieg

Amandiirdinak (ez volt neve karavánunk vezetöjenek),

hogy 1102211 mint becsllletes einherliez epen neni illik egy

oly reszeg binamaznak (oly ember, ki nem szokta 111161135.

gát elvegczni), mint ez nz afghan, szavára iigyelni. A val

lással nem leliet trefálni, e veszelyes pontban többe ráni

ne túmadjon, klìlönben Kliivában majd megtudja,kivel van

dolga.“ _ Ez iitolsò szavakat oly hangon kiáltáni, hogy

az egesz karavannak meg kellett hallania s tài'saim, 1111111

nösen a szegenyebbek, annyira iîìlgerjcdtek, hogy ha visz

sza nem tartom öket, mindnyaian neki esnek Emir Me

heniniednek, а gonosz afghúnnak. E jelenet legjobban

megdöbbente a kervanbasit s hallam, si. mint a mindenfelöl

hozzń. intezett kerdesekre folyvúst csak azt felele : Khidaim

bilirl (Isten tudja l) Nagyon derek, je indiilatú, de 1612513

kös keleti volt ö, ki nein annyira roszaságból, mint klilö

nös elüszeretetböl a titokszeriiseg iránt, minden áron ál

arcos idegent akart beiinem fölfedezni, ámbar másrészt

töbh vallási kerdesben (meszele) hozzám fordult tanltásert

s nier Gömllstepeben hallotta. volt, hogy en sok könyvet

olvastam.
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E fogas, a iniiit lattuk, ez egyszer clliaritotta a pilla

_iiatnyi veszelyt; de legnagyobb sajnalatomra kellett ta

pasztalnom, hogy a gyaiiu pereröl-percrc nö s nagy гама

sagomba fog kertilni, utaniról esak a legesekelyebb jegy

zeteket is tenni. Kelleiiietlen volt ram nezvc, hogy nein volt

szabad nieg az egyes alloinúsok nevet sein tudakolnom. A

sivatagbaii, barmily nagy legyen, а nomadok, kik annak

egyes oazait lakjak, minden helynek, minden doinbnak

es völgynek mas más nevet adtak, ugy, hogy ba pontos

tudósitasokat kapbattam volna, Közep-Azsia terkepen min

den pontot meg tudnek jelölni. Csel ellen cselt kellettbasz

nalnom s azon vegtelen esekely jegyzetek, melyeket ez ut

ròl magamnak tebetteni, olyaii fogas erednienyei, melynek

leirasaval nein akaroin az olvasót iintatni. Mily keserii er

zes az utazóra nezve, ha bosszas klizdelmek és veszelyek

utan vegre elerbeti az óbajtott forrast es szomjas lelkét

megsein enybitbeti belöle. `

Nyolc ora utan isniet fölkerekedtlliik, de baladasunk,

miutaii ket oraig szakadatlaniil mentllnk, mind lassabb lett.

Nebany turknian leszallt s a legapróbb doinbokat jobbra s

balra nz uttól, szorgalmasan kezdték vizsgalni. A mint

вишь megtiidtam, utitarsaink egyike, Ejd Melieinmed, test

vere sirjat akarta fölkeresni, ki a mult 'evben egy megta

inadtatas alkalinaval itt esett el; hozott is magaval egy

koporsót, nielyben а. holttestet Klilvaba vibesse. Delutani

ket óra lehetett, mikor a sirt inegtalaltuk s annak felasása

hoz készllltünk. A szokasos imaknak, a koran egyes helyei~

nek elmondasa utan, melyben buzgóan kellett reszt ven

nem, a felig elrotliadt hullat a koporsóba tettek s nemez

rongyokba pakoltak, aztan egy szemtanu elniondta a bare

részleteit. Dicsöltni akarta az elliunytat es sikerlllt is neki,

inert az elinondott tett a legneinesebb dicseretet érdemelte.

„Több perzsa volt karavanunkbaii, szòlt az elbeszelö, kik
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Khivabòl Aszterabadba inentek, s ezek közt egy Mella Ka

szim nevìi igen gazdag aszterabadi kereskede, ki evekeii.

kereszttil kereskedett Perzsia es Khiva. közt sitt az elhunyt

iiak vendege, utkezben pedig vedettje volt. A sors ugy

akarta, hogy inult evlieii nagy összeggel zsebeben iiidnlt

haza s ambar turkliian ruliaba volt öltözve s nyelvünket

is tekéletcsen beszelte, az etreki haramzadek (fattyak)

inegis fölismcrtek, regtön elenk jettek s karavanuiikat

inegtaiiiadtak. Ambar szanira nezve sokkal eresebbek vel

tak iialunknal, mégis nyolc era liosszat klìzdüttiìnk velek s

iniker kettet közlllök mar megöltlink, azt kialtottak, hogy

ha a kever perzsa kutyat (mi alatt Molla Kasziinot ertet

tek) nekik kiadjuk, elhagyiiak a hareeal, inert vellìnk

semmi dolguk. Köniiyeii fell'egható, hogy kezilliliik senki

seni fogadhatta el ezt a föltetelt, legkevesbhe pedig a bol

degult s ambar a perzsa felve a mindentele sivite golyòk

tel, kért, hagyjuk abba a liarcot, e inkahb elengcdi ning-at

t'egni : mégis felytatnunk kellett a нищем. Nenisokara

golye erte et. (ltt az elbeszéle a liolttestre niutatott). Lefor

dult lovarel s utolse szava az velt, hogy vendeget, a felel

ineben gyermekmedra sire perzsat testvéreiiek, Ejd Meliein

inednek adta at, kinek vezerlete alatt mi a hai-cot masnap

reggelig folytattuk, a rablók keiiytelenek voltak nagy vesz

teseggel visszaveniilni. A szerencsetlen ellinnytat itt elte

metven, felytattuk utunkat s harem nap mnlva a рек-ива ke

reskedet sertetlentil heztuk Aszterabadba.“

Gyaszünnepelylil Ejd Mehemiiied e helyen iiieg ke

nycret занесен s azt köztünk fölesztatta, aztaii isniet nieg

indulva, szaraz siksagen haladtunk eszak гена. Az ide

veszteséget kipótelandòk, elhataroztatott, hogy egesz éjjel

szakadatlanul nieniii fegiiiik. Az ide szép volt s kesaraiii

ban összekuporodva, sokaig elvezettel nezdeltcni a szep

esill¢ vos eget, melynek fenye a sivatagbaii nieg iiagysze
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rilbbnek látszik. Végre elnyoinott az álom s alig pihenhet

tem egy óra 6ta, midön gyengédtelenül felköltöttek álmom

ból 8 minden eldalról kiabálták: nHadsi, nézd meg csak

kiblenumádat * (iránytü), ngy látszik eltévedtlink “ Föléb

redtem s izzó 1ар16 világánál láttam, hogy észak helyett

keleti irányban vagynnk. A kervanbasi megijedt, félvén,

hogy а veszelyes moesárok közelébejutottnnk s elhatározta,

hogy bevárjuk а hajnalt. Szerencsénkre esak fel óra elött,

midön az eget felhök kezdték boritani, tértlink volt le a

helyes irányról 8 а kèsedeleln басах-а elèrtlik а kitllzött

állomàst, 1101 а fàradt állatokat szabadon bocsátof'uk kòròt

s tövist legelni. Azon helyen, 1101 táboroztunk, esuilnlkozvu

láttam, a 1111111 társaink féllábnyi hosszu, ujjnyi vastag 8

igen izletes és édes ságarèpát szedtek össze nagy mennyi

ségben, melynek esak belseje volt kemény, mint а Га és

éldelhetetlen, hasonlóan а vad l'oghagymálxoz, mely itt

szintén nagy méx'tékben velt található. Felhasznziliam az

alkalmat s egy jó adag sàrgarépàt megföztem magamnak

reggelire, egy esomót pedig megfözve eltettem övembe.

Màj. 15. Ma utunk Yad, hosszu árkok által keresztlil

kasnl hasitott vidéken vezetett, melyröl hallottam, hogy

mindnntalan más alakot vesz fel s а, sok meredek her mi

att mindig más nehézségeket gördit az utba. A ezegány te

тёк, nielyek közül nehánynak nagy terhet kellett vinnie

¿'oppantul szenvedtek; mert a könnyll homok elsiklort lá

buk alntt 8 folyvást le-föl kellett menniök, esak nagy baj

jal tudtak szilárdan lépni. Feltlinö, hogy ezen íillatokat. kö

téllel kötik egymáshoz, nielynek egyik vége az eg'yik teve

Ген-1161102, másika az ntánzi jüvönek átfnrt orrába. van

akasztva. Kegyetlen látvànyt nyujt, ha egyik vagy màsik

* Kiblennxna tulajdonképen annyi, 1111111 kiblét (дин szon he

lyet` 1101 Mekka fekszik) inutató; közönséges iránytii, melyen а. dél~

nyngatì rész kiìlönöe mutatóval van megjelölve.

удивит UTAzÁsM. 11
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ezen összeláncolt sorban pillanatra megállapodìk s az «гите

inenö mindaddig vonszolja, mig borzasztó fajdalniai ниш а

kötél végre elszakad. E szegény állatok kimélése végett a

ho] az ut igen rosz kezdett lenni, mindenki 1е szokott винца;

ша. is igy történt s ámbar a mely homokban a jarás rop

pant kinos volt, mégis, bár lassan, négy óra hosszat szaka

datlanul gyalogolnom kellett. Igy többször találkoztam a

kervanbasival, ki utolsó fellc'pésem 6ta igen udvarias volt

irantam. Kulönös hajlammal látszott irántam viseltetni uno

kaöcscse, ñatal, nyilt szivii turkmán, ki taval óta nem latta

felesègèt és társalgás közben minduntalan ováját (этот)

emlegetîe, a hogy iszlami etikett szerint nejet neveznie ke]

lett. i* Khalì Molla. —- igy hitták — teljesen bizott dervis

voltomban s nagy csodálkozàsomra arra kért, lissek fel ko

ránomban @gy esaládjára szóló falt (prognosticon). Megesi

náltam a szokásos hókusz-pókuszt, behunytam szememet s

szerencsésen oly helyet nyitottam meg а. koránban, melyen

nökröl van szó (inert a mumenin ès mumenat szók igen

gyakran fordnlnak benne ею.) Az arab szöveg magyará

айва, mert ebben àl] a tulajdonképeni mesterség, boldoggà

tette ñatal tnrkmánomat, megköszönte szivessêgemet s én

is nagyon örültem, hogy megnyerhettem baratságát.

Meg addig nem tiidtuk, melyiken fog а harom ut kö

zül karavanunk menni. Az utiterv titokban tartasa itt, hol

az ember pillanatig sinos biztositva mevtámadások ellen,

igen sziikséges. Ambar nein mondták meg nekünk, mègis

elörelátható volt, hogy а középsö uton fogunk haladni, mert

* Az iszlam igen illetlen dolognak tartja., ha так: nejéröl be

szél. Ezért metaforákat használnak, melyekben totuin pro parte vête

tìk. Igy :i török nejét lársaságbnu hárcmnek, familiának, vagy csoluk

csodsuk-nak, a perzsa. klinne, vagy Ajaj-ü-avladnak (az elsò' báznt, u

második annyitjelent, mint „nö s gyermekela“}, a turkinán ovúnak, a

нырянии bnlacsakának (gyermekek) nevezi.
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vizünk már fogyni kezdett músnap szltkségkep vizmeden.

céhez kellett jutnunk, melyhez csak akkor lehet férni, ha

a bekés viszonyok az atabaj-jomut pásztorokat odáig ha

tolni engedìk. Esti utunk ma szerencsés volt; csak párszor

szakadt el а tevekötél s ilyenkor mindig nehány embert

kellett visszakuldeni az elmaradt állatok fölkeresésére. A

karaván eziilatt folytatja utját, s hogy а setét éjben 11111111

dött emberek el ne tévedjenek, a karaván közlil egyet ki

választanak, hogy velök а távolból beszéljen. A szomoruan

hangzò szò egyetlen vezeer a sötèt éjben s jaj a szegény

nek, a ki ellenkezö szél miatt e szavakat meg nem halljal

Más nap reggel (májns 16.) eszakkeleti ii'ànyban а

Körentaghi hegyláneot pillantottnk meg. Az érdekes 11112

potban levö bivaltelien lassu leptetésre kényszeritett в

1126211 esak délután _iuthattnnk oly közel hozzá, hogy a

hegység alaesonyabb rèszeinek körvoimlait kivehesslik.

Etrekben hallottuk, hogy békés levén az ìdö, itt jomutokra

fognnk találni, de mégsem tudtuk ezt biztosan s mindenki

feszlìlt várakozással volt eltelve, vaiion reménylink csak

ugyan teljesedni fog-e, s nem kell-e lélnlink ellenséges csa

patok támadásaitól ‘P Eg f merèsz turkmánt kiklildtünk 7128

gálòdni, в mindnyájan reményteljes várakozással kisertlik

lépteìt. Lassankint a hegységbez közeledve, csakugyan

megpillantottunk egyes sátrakat; а t'élelem eloszlott s min

denki kiváncsi volt, mily törzshöz tzirtoznak a táborzòk ?

Mialatt utitársaim a Körentaghi és zöldelö völgyei 112011116

lésében gyönyörködtek, örömtöl dobogott szivem, midön

nyngat fele e hegylánctól elterjedö, alkalmasint görög ro

mok felé közeledttlnk. Midön a liegy tisztán kivehetö lett,

délnyugatra ezeken 1117111 meg egy magánálló oszlopot pil

lantottam meg, mely tàvolból, élö óriási alakként tüut sze

membe. Fölebb menve a lejtön, egy másik, valamivel vas

tagabb, de alacsonyabb oszlopot vettem észre s а hegyhez

ll*
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erve a Mesedi-Miszrijan nev alatt isnieretes romok oly kö

zel voltak hozzánk baloldalt, hogy az egyes reszeket pon

tosan meg tiidtam kiilönbüztetni. A táborozók csupa jomu

tok leven, elhatároztuk, hogy egy nap pihenni fogunk; ez

alkalommal nehány tevet akartak venni; 5 ennek nagyon

megörültcm, niert ezáltal alkalmam nyilt a romokat 11626

lebbröl megtekintenem.

Másnap május 17diken reggel, Iliász s nehány hadsi

társam kisereteben mentem oda; csellel kellett öket rebir

nom, inert nem tartották tanácsosnak a dsinektöl (526116

mek) lakott lielyliez közeledni. * E romok fel órányira vol

tak táboinnktól, bár a meg fennálló negyszög megas fa

lak, valamint a ket meg ép в más ket felig összeomlott ku

pola alaku torony közelebbeknißi látszottak. A magas fa

lat, mely 6—8 lábnyi szeles 65 40 — 50 lábnyi hosszu, va

lamivel alacsonyabb keriti, mely del felé mar egeszen ösz

526 van omolva. Alkalmasint elöfala volt a meg fennálló

kastélynak, mert az egeszet, a inint atöbbiromok közìll ki»

emelkedik, regi erüsitett várnak tartom, melynek kiege

szitésere meg meg kell emlitenem azon nagyszerii vizveze

1651, mely delkeleti irányban a perzsa hegylánc fele tart, 5 on

nan 150 angol mertföldnyi távolságból vezette ide azivóvizet.

Regiségtani 65 epitestani ismereteim korlátoltságánál fogva

e fölötte erdekes romok fölötti veleményeinet magam sem

ismerhetem el illetekesnek; de görög eredetüket azèrt tar

tom bizonyosnak, mert az itt talált négyszög téglák 1111116

séget, nagyságát es szinet azokéval, melyeket Gömüstepe

* A tiirkmánok e romoknnk eredetet illetöleg azt beszéltek, hogy

Isten a turkniánok iránti különös szeretetböl a Kanbát Arabia helyett

elöször ide lelyezte, de egy kék öidög, ki egyszeisnn'nd sa'inta volt,

(Göklengxiek — azaz: kek siintának — nevezte'k, töle szárinaznak a. g'ók

lenek) leiontotta. „Az ösöknek ezen gnztette“, magyarńzta a. vad etimo

lóg. r,oka annak, hogy 6 törzszsel folytonos ellenségeskedesben elünk.“
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ben es Kizil Alannal (Sandor fala) lattam, teljesen egyenlö

nek talaltam. Ezenkivül a Körentagbi eszaki csúcsan meg

egy romcsoportozatot lattain, mely mellett ejjel baladtunk

e1 s mely, a mennyire sötetbcn kivehettein, hat külön allo

kapolnából all.

Ma. karavannnkat az itt lakó uoinadok seregesen la»

togattak, meg iizleteket is kötöttek karavanunk kereskedöi

es bérlöivel, inég pedig hitelre. Ez alkalommal adosságle

vel irasara szólitottak fel, s volt mit bainulnoin, midön lat

tam, a mint az ados sajat valtójat, a helyett, hogy hitele

zöjének adna biztositasul, maga zsebredugta s turkman

szokas szerint az ligy ekkep be volt fejezve. Midön a hite

lezötöl e sajatsagos eljaras okat kerdeztem, azt felelte:

»Mi közöm nekem az irasboz ‘P azt az adósnak kell maganal

taitania, hogy adossagarol megemlekezzek.« _ Este, mi

dön mar készen alltunk az utra, bivaltehen'ilnk egeszséges

boi-jat ellett s ez a kevanbasit igen nagyon megörvendez

tette! De csak utközben jutott eszebe, hogy a gyenge borju

nein lesz kepes az utat gyalog megtenni, tehat egy teve

batan kell szamara kenyelmes helyet keresni. Csak nekem

es hadsi Bilalnak leven kedsevenk, mindenkinek tekintete

rank esett s felszolitottak engedje at egyikunk helyet az

ujon szülött borji'inak. Baratouinak vol'.' esze szolgalatkesz

nek mutatkozni, azon megjegyzéssel, hogy irantami barat

sagbol, niert en santa labam miatt nemiilhetek niinden'iitt,

kedsevejet szivesen fölesereli barmely mas helylyel. De alig

foglalta el helyet a fiatal borji'i, ez nj vis-a-vis-m roppant

rosz szaga elarulta badsi Bilal készségenek tulajdonkep

indokat. Езды meg megjarta, inert ekkor csak almomból

vert fel a sok böges, de nappal, kivalt mikor a nap mele

gebben slitött, alig birtam kiallani. Szerencsemre kinom

nein soka tartott, inert a borjú az utazas masod napjan mar

megdöglött.
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Mai. 18. Mate] fegva ket napot szamitettunk a nagy

Balkanig в innen 12-et Khivaig, tebat összesen 14 napot;

ez ide' alatt negy keserüsósvizü kntat fogunk lelni, de egy

lelekkel sem talalkozunk. Majus közepen leven, vezetöiiik

тетенек, hogy az ismeres Iapalyoken esevizet fegunk ta

lálni. Kulaesaink Körentagbi ket rosz vizmedencejének

agyagos vizevcl voltak megtöltve mely a folytenos ra

zastòl a tevek hatan csupa iszap lett es visszataszitò

tzt nyert; de azert esinjan kellett vele bannunk, mert

esak egy allemasnyira a nagy Balkanen túl reméltük

az else kakot (esövizet) tala-lhatni. Menesünk, mindnyajan

bele leven mar gyakorelva, szabalyszerüvé kezdett lenni.

Naponkint rendesen baromszor alltunk meg, mindig más

fel vagy ket órara; napfölkelte elett, miden egesz парта

vale kenyerünket szoktuk megsiitni, delben, hogy ember

es allat kissé kipihenhesse magat s naplemente elett, hogy

szei'ény vaeseránkat költsllk el, mely a többször emlitett

kenyérbel s nehany aggedalmasan megszamlalt esepp viz

bel zillt. Barataim, valamint a turkmanek is, egy kìs juh»

zsirt hoztak volt magekkal, melyet а kenyérhez ettek s

melylyel engem is megkinaltak, de en el nem fegadtam;

meg veltam gyözedve, hegy a szomjnsag kinait enyhiteni

s a testet minden faradsagra megedzeni csak alegnagyobb

mertékletesség kepes. A videk talaja, melyen haladtunk,

szilai'd agyag volt, melyen esak itt-ott termett par silany

füszal, snagyebb részt kepasz siksagekbel allt, melyek sza

razsagtól megrepedezve, az erforma szakadásek altal a

legtarkabb forma-kat nyerik. Mi farasztelag hat e szomorú

slksag, melyrel az eletnek minden jele szániüzve van, az uta

zera s mi jel esik, ha allemast erve a teve hnllaniszerü ja

rasatel kisse kipihenhetl '

Mas nap (maj. 19.) delben sötétkek fellegformat pil

lantottunk meg так fele. A kis Balkan velt, melyet hel
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nap reggel fognnk elérni s melynek uagysága, szepsége

és éreekben valo gazdagságáról а turkmánok oly sokat

beszéltek. Szerenesétlenségünkre ez este máskor éber

kervanbasînkat elnyomta az álom s a, karaván élére álli

tott tevevezetö oly veszélybe hozott, mely mindnyàjunknak

életébe kerülhetett volna. A kis Balken lábánál ugyanis

sok oly veszedelmes sos moesár van, mely vastag fehér ré

teggel boritva, а szilárd földtöl meg nem különböztethetö,

mert itt mindent elborit а nella. ujjnyi vastag sólerakod

vány. Маг annyim behatoltunk ezen helyek közé, hogy az

állatok minden подашь; daeára а, telai ingadozása. miatt

kénytelenek voltak megállnì. Leugrottunk és kiki elkép

zelhet-i ijedségemet, midön a. földön állva ugy èrzém maga

maî, minthalebegö ladikban volnék. A félelem általános

volt. A kervanbasi kiàltott, hogy kiki állva maradjon he

lyén, meri: esak napfelköltekor lehet szabadulásra. gou

dolni. Alig birtuk az erös szódaszagot kiállani, és hùrom

óráig kellett várnnnk, mig a szabaditó hajnal elsü sugarai

megjelentek. A visszafordnlás пазу fáradsággnl jàrt, de

mégis nagyon örültünk, mert az eg kegyes volt irántunk.

На csak valamivel belcbb mentünk volna, а laza föld meg

nyilt s karavánunk egy részét, vagy talán az egészet min

denestül elnyelfe volna. Legalább igy mondták a~turk

mànok.

Reggeli 10 ora. volt (màj. 20.), midön а délnyugatról

északkeletnek terjedö kis Balkánhoz értünk és ennek eszaki

végével párhnzamosan fekvö elöfokát а nagy Balkánnak,

bár csak körvonalaiban megpillantottuk. A kis Balkán,

melynek шипа] most tábort ütöttünk, köriìlbelül 12 mér

földnyi hosszu, majduem szakadatlnn s egyenlöen megas

hegylńncot képez, nem oly kopár és ранца, mint Perzsia

hegyeì, sok helyen fü nö гама, egészben pedig kékes-szür

ke szine van. А hegység, ha szemmértékem nem csalt
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2—3000 láb magas lehet. Utunk ez nap, valamint más nap

(máj. 21.) folyvást mellette vezetett, míg végre este felé a

nagy Balkán elöfokához értünk. Ámbár csak egy részét

láthattam közelről, úgy láttam, hogy jogosan nevezik meg

különböztetésül nagynak, mert a meddig a. szem lát, Mts.~

lában magasabb és sokkal terjedtebb. Mi a hegységnek ke

leti részén voltunk; a nagy Balkán tulajdonképeni hegy

lánca, mely a Kaspi tenger partjáig nyulik, inkább déltől

északi irányban terjed s a mint a turkmánoktol hallottam,

gazdag éreekkel blr; ez azonban csak akkor érdemelne

teljes hitelt, ha illetékes bírák állítanák.

Mai éji szállásunk elég kellemes volt, s a mint a le

menő nap utolsó sugarait vetette a kis Balkán tetszetős te

kintetu völgyeire , majd azt hittem volna, hogy szép

hegyi vidéken vagyok. A táj szépnek is volna mondható,

ha a borzasztó pusztaság, a roppant elhagyottság olyan

gyászos szint nem adna neki. А szem mindig félve tekint

körül, vajjon nem pillant-e meg idegent, mert a sivatag

ban mindenkit, a kivel találkozik az ember, neki szegzett

fegyverrel kell fogadni.

Egy órával naplemente után ismét elindultunk. A

kervanbasi jelentette, hogy tulajdonképen csak ezentúl

erünk még az igazi sivatagba s ámbár külsőnk után ítélve

mindnyájan próbált vándoroknak látszottunk, szükséges

nek tartotta. jelenteni, hogy a hangos beszédtől s kiabálás

tól nappal úgy, mint éjjel lehetőleg óvakodjunk; hogy

ezentúl kiki naplemente előtt süsse kenyerét, mert itt éjjel

nem szabad tüzet raknunk, hogy hollétünket az ellenségnek

el ne áruljuk; hogy imáinkban mindig amandsillikot (biz

tosság) kérjünk; veszélyben pedig ne reszkessünk, mint

az asszonyok. Néhány kardot, egy lándsát és két —- ter

mészetesen kanócos - puskát osztott ki közöttünk, s én,

a kit általában nagy vitéznek tartottak, szintén fegyvert
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11ар1аш,30 5011 löporral s golyoval; 01111101- meg kell valla.

nom, hogy ezen elökészuletekre nem igen kellemes remé

nyek to'ltötték el szivemet.

Elhagyván a Balkán liegysèget, minden titkolódzás

dacára láttam а 110111ра52011, hogy a középsö uton hala

dunk. Körentaghiban hallottuk, hogy a hegység táján 50

kai'akcsi esavarog а tekke törzsböl ; de а kei'vanbasi e

birre csak annyiban hajtott, hogy Dsenak 11113115211 kutat

05 állomáshelyet, melynek vize különben is oly 505, hogy

csak három nap óta szomjazott tevéknek nyujtliatna eny

11111051, elkerülte. Leszálltnnk, s а mint mondták, а Dönden

ben voltunk, a hogy e táj nomádjai az 011115 régi medrét

hivják ; a mult tél viharai és esözéseì azonban az ntnak ta

vali nyomait, melyek klilönben jól meglátszanának, egé

szen eltörölték.

A régi folyanimedrct 11055211, görbe vonalban met

520111111 11010521111, hogy 11 111150 5 igen meredek part-on t'el

járó helyet találjunk s csak nagy fáradsággal értlik el пар

felkölte elött a megas fennslkot. A nomńdok regéikben az

Oxus regi medrét a. Mesedi Miszrijan romjaival hozzák ösz

szeköttetésbe 5 azt állitják, hogy az Oxiis egykor közel а

kaabának kijelölt épulet tala mellett folyt el s esak 110501111,

Gökleng blinein felliáborodva, fordnlt volna eszak fele.

Minél inkább ttint hátunk mögött а Balkán a kék felhök

11020, annál nagyszerübb, annàl borzasztòbban fölséges te

kintetet nynjtott а beIáthatatlan sivatag. Av. elött azt hittem,

hogy asivatag nagyszerlisége csak akkor hathat lelkünkre,ha

képzelettink szint 05 határozottságot kölcsönöz а 110ре11пе11 ;

de tévedtem. A sivatagnak szeretett liazám alföldi ronain

látott miniatürképét láttam nagyobb kiadásban, midön Per

zsiàban a. Sòpnszta (Desti knvir) egy 1052011 átlnentem; de

mily más érzések foglalták el itt szivemet! Nem a kepze

101105, 1111111 5011ап tévesen állitják, hanem atermészetmaga
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gyujtja itt a lelkesülés fáklyáját. Neha megkisertettem а si

vatag komor szinet fölviditani s városokat, siiigö-forgó

eletet képzeltem magamnak a közelben, de hiába! а. belat

hatatlan homokbuekák, a borzasztó halotti esend, a nap

sárgásan vörös szine hajnalban s alkonyatkor, mindez

csalhatatlanul hir-dette, hogy a földnek egy nagy, talàn leg

nagyobb sivatagján vagyunk.

Maj. 22. Delfele Jcti Sziriiiel taboroztunk, nevet ez

a hely а hajdan itt letezett het kuttól nyerte; de most e

kutak köziil négy mar teliesen ki volt száradva, a. többi'

ben pedig csak kevés, igen ses es roszszagu vizet találtunk.

Ámbár a kervanbasi azon remenynyel biztatott, hogy este

esövizre fogunk bukkanni, azt a kis inaradékot, mely kn

laesomban volt, ámbar több volt benne az agyag, mint а

viz, neni akartam e kutak keserü, undoritó í'olyadékával

fölcserelni. A teveket inegitattak s тяп-ваш közül is többen

hozzálattak s en csudálkozva депеш, mint verseny'eznek а.

negylábuakkal az ivasban; inidön mértékletességie intet

teni öket, nevcttek, de kesöbb nagyon megbánták 1110116

sagukat. Rövid megállapodás után ismét elindultunk, s a

többi homokbuckák köz'nl kiemelkedö donibhoz ertiìiik, me

lyen ket ürcs kedseve allt. Ат mondtak, hogy .iz utazók,

kik bennök ültek, itt a pusztz'iban clvesztek s a turkmánok

nal minden hely, hol valaha emberek tartózkodtak, паду

tiszteletben all s nnnak megrontíisa bünnek tartatik. Sajat

ságos babona! Einbereket eladni es orszagokat elpuszti

tani nálok erény, de egy t'akosaiat tiszteletben tai-tanak,

mert ember ült benne! А sivatag es lakói valòban igen kü

lo'nösek s meg jobban meg fogja lepni az olvasòt, ha e1

mondoin, a mi ugyanazon este veliink törtent. A nagy me

leg engedven, leszálltani, hogy a kervanbasival s más

turkmánokkal a remelt esövizet keresni menjek. Mindnyá.

ian föl voltimk fegyverkezve s inindenik más irányban
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ment. Én a kervanbasit követtem, s alig haladtunk negy

ven lépést, midön ez nehány lábnyomot vett észre a ho

mokban, és kellemetlenlìl meglepve felkiáltott: „Itt embe

reknek kell lenniökI“ Meggyujtottuk kanòcainkat és а

mindig jobban ишак) lábnyomok után indulva. barlang

этапов jutottunk. A homokban látott nyomokbòl követ

keztetvén, hogy csak egy emberrel'van dolgnnk, rögtön

behatoltunk а barlangba, s leirhatatlan borzalommal pil

lantottam meg egy hosszn haju és ткали, elvadult em

bert, zergebörökbe burkolva; ö nem kevésbbé döbbenve

meg, felngrott és egy lándsàt kapva fel nekünk rohant.

Mig én kimondhatlan turelmetlensèggel néztem e jelenetet,

kiséröm vonása-in а legnagyobb nyngalom tükrözött; mi

kor a félvadembert megpillantotla, leeresztette fegyverét

és halk hangen mondva: „Amen bol!“ (beke veled) el

hagyta а borzasztó helyet. „Kanli dir“ (vérrel befertözte

tett ember ez) mondottaJ a kervanbasi, a nélkül, hogy töb

bet kèrdezni mertem volna. Csnk késöbb tudtam meg, hogy

а szerenesétlen, igazsàgos vérboszú elöl menekülve, шаг

évek om,té1en nyáron itt bolyong a. sivatagban. Embert

nem akar шт, s nem is шиши.

Elszomorodva e szegény bůnös látásán, feledtem,

hogy kirándulásunkkor édes viz helyett esak vért шип.

tnnk; tz'n'saink is üresen tértek vissza s azon gondolatnál,

hogy a nálam levö édes iszapnak ma ntolsó eseppeitfogom

meginniJ reszketni kezdettem. Oh viz! legbecsesbje minden

elemeknek, gondoltam magamban, mért nem ismertem fel

elöbb értékedet! Pazarul használják áldásút, вы hazz'imban

meg félnek is töle, s mit nem adnék most, esak hnsz esep

pért e mennyei folyadékból !

Csak néhány ша: forró vizbe mártott kenyeret et

сет, mert hallottam, hogy e viz, ha. felforr, elveszti keserü

izét. El voltam késziìlve mindent шип, а mig ем]; esŕi
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vizre nem akadunk, mert társaim állapota, kik mindnyá

jan erös diarréában szenvedtek, nagyon megijesztett. Ne

hány turkmán, különösen а kervanbasi, azon gyanuban

ban шик, hogy van jó vizök és titokban татах; de а

pusztában minden a kulacsra valò сыт annyì, mint vala

kinek életére törni s а ki mástól kölcsönbe vagy ajáudékul

vizet kivánna, ш kiki örültnek шпана. Ma. este шаг leg

kisebb kedvem sem volt свай egy falat kenyeret is enni,

в nagyon bágyadtnak éreztem magamat, mert а. пар for

rón винт volt. Erötlenlil а, földre terülve тешат, midön

egyszerre làttam, hogy mindnyájan а kervanbasi köró se

reglenek, в nekem is intettek, hogy jöjjek oda kulaesom

mal. E szó: viz! uj eröt öntött belèm, fölugrottam s kelle

mesen voltam meglepve, midön lát‘am, а mint а kervan

basi a karaván minden tagjának mintegy ш pohár tiszta

(заев vizet adott. A derek turkmán elmondta, hogy шаг

évek от szokása, а pnsztában jò mennyiseg vizet elrejtve

tartan és olyaukor osztanì el, mikor tudja, hogy minden

kine-k nagy jót tesz vele; ez nagy szevab (jámbor tett),

inert egy turkmán közmondás azt tartja: „А szomjazò

mik a sivatagban adott egy esepp viz, lemossa száz тек

büneit.“

E jótett nagyságát meghatározni épen oly lehetetlen,

mint leirni az élvezetet, melyet egy ital (заев viz okozott.

Teljesen дымность éreztem magamat, s azt hittem, most

islnét kiállhatom három napig а szomjusàgot. Az itallal е

szerint jól jártam, de kenyeremmel meggyiilt a bajom. Bá

gyadtság és étvágyhiánytól kisse ellustulva ш gondoltam,

fu helyett, melyért messze kellett volna mennünk, a. teve

trágyát — е rendes tüzelöszert а sivatagbnu — fogom sli

tésre használni. De ebböl is csak keveset gyüjtöttem össze.

Beledugtam a меня: а forró hamuba, de fel óra mulva. lát

шт, hogy e melegseg nem igen паду. Gyorsan ш mentem
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keresni, de a mint tüzet raktam, besötétedett, s a kervan

basi rámkiáltott, ha el akarom-e a karavánt árulni az el

lenségnek ‘P El kellett tehát oltanom а tüzet es kovásztalan

kenyeremet félig nyersen vinnem magammal. Másnap reg

gel (màj. 23.) Kojmat мацы tai'tottunk állomást, melynek

kutjábol а viz шаг rég kiveszett; különben nem nagy как

volt, mert Vize, mint e videken levö kutak nagy része, él

vezhetetlen volt. A napsugai'ak néha egy lábnyi melységre

is megmelegitik a száraz homokot s oly forróvá teszik,

hogy még a legvadabb középázsial is, kinek lába. sohasem

látott semmiféle cipöt, itt egy boeskorszerll bördarabot

kenytelen talpára kötni. Nein свода tehát, hogy а tegnapi

enyhitö ital hatása gyorsan elmult s en esakhamar ismét

zsákmányul estem а szomjuság borzasztó kinainak. Dél

ben jelentette а kervanbasi, hogy közel vagyunk а hires

bucsùjáró állomás-helyhez, Kahriman Atához; hogy tehát

szálljunk le és jàmbor kötelessegllnket teljesitve egy ne

gyed óráig gyalog vándoroljunk а szentnek sírjához. Kep

zelhetni kinomat, midön forróság es szomjtól elbágyadva,

elei'ötlenedve kénytelen voltam lilésemet elhagyni és а za

rándok csapathoz csatlakozva egy _jo negyed óràt gyalo

golni a még nem is síkon, hanem magaslalon fekvö sirhoz,

es ott kiszái-adt torokkal veszett mòdra telkineket es ide

zéseket a koránból orditani. Oli kegyetlen szent, gondoltam

magamban, nem tudtad magad másntt eltemettetni, hogy

e látogatás pokoli kínjaitól megments ? Fuldokolva, alig li

hegve rogytam le а harmine lábnyi hosszu Siri-a, mely kos

szarvakkal —- а mik Közép-Ãzsiában а felsöbbség jelei

—— volt berakva. A kei'vanbasi elmondá, hogy а ki e sír

ban nyugszik, òriás s épen oly hosszú volt, mint maga. a sir

és számtalan évek elött az itt levö kutakat sokáig védelmezte

a gonosz szellemek ellen, melyek azokat kövekkel akar
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tak behányni. s кишит-111 wbb insebb sn- voir' minato,

szegeny utazek végnyughelye, kik a sivatag knlönfele

pontjainrablek vagy az elemek hatalma által vesztek el.

A kutak hire, melyek e szentnek vedpaizsa alatt álltak,

megörvendeztetett; reméltem- hogy ihate vizet fogunk ta~

lálnì s annyira siettem, hogy elsönek ertem a kitllzött

helyre. Rögtön megpillantottam a barna pocsolyához lia

sonle forrest es marekkal meritettem belele. Oly hideg volt

mintha jeget erintettem voliizi, de mikor ajkamhoz ert, nem

voltam kepes egy cseppet se lenyelni beleleJ oly keserll,

ses es rosz szagu volt e hideg viz! Haragom s szomorusá

gom határtalan vala, s most elöször aggedtain komolyan

sorsom felett.

XII.

A zivatai', mely csak nehany era eta volt tavoli-el

hallhate, éjfel tajban közelebb huzedott s nehez cseppjei

kinainknak közel véget hirdettek. Reggel fele (màj. 24.)

elertlik a boinok vegsö szelet; harem napìg tartott, mig

keresztlll hatoltunk rajta s meg voltunk gyeze'dveI hogy

mai utiinknak agyagos földeii fogunk esövizet talalni. A ker

vanbasi ezalatt a sok zerge- es vadszamár-nyoni után itelve,

remenylmket mer elere teljesültnek tekintette, de nem kö

zölte veliink vélemenyet, hanem elöre sietett, s csakugyan

oly szereneses volt, hogy fnrkesze szemeinek sikerült egy

* A keletiek szeretik szenteiket testi nagysággal is felruliázni.

Perzsiában több óriás siit láttam; söt Konstantinápolyban, a Boszpo

rus úzsiai partján, nz úgynevezett Józsualiegyen is van egy hosszu

sir, melyet a töiökek a bibliai Jozsua, a gîtrög'ek Herkulesz sírjakéni

tisztelnek.



tócsa esövizet fölfedezni. Szu! szu! (viz! viz!) Шамот

mindenki, miden a kervanbasi talalmanyat _jelentette es

sokan mar, a nelkiil hogy meg ittak volna, magaval a re-Y

menynyel jóllaktak és megnyugodtak. Delfele értiink oda,

в a mar tavolról lathato pocsolyan kivlil meg több, a. leg

edesebb esövizzel telt gödröt talaltunk. Az elsök közt vel

tam, kik kulacscsal s mas edeiiyekkel oda rohantak, nein

inni, banem vizet gyüjteni, mielött a sok merltéstöl az fel

zavarodott s iszapossa lett volna. Negyed era mulva min»

denki a legnagyobb keijel ült reggelije mellett, es nehez,

söt lebetetlen fogalmat nyujtani örömünkro'l. Ezen allomas

tol, melyet Deli Atanak neveznek, Khi'vaig szakadatlanul

megtölthettük kulacsainkat edes vizzel s innen kezdve a

pusztaban vato utunk, ba nem is kellemes, de legalabb

nyugodtnak volt mondbató. Este oly helyre jutottunk, ine

lyen valódi tavasz uralkodott. Szamtalan api-ó te közt 11161

tììnk tabert, melyek szep i'etkoszorukkal voltak övezve, s

e taj alemkènt tünt t'e'l elöttem, mikortegnapi helyzetünki'e

gondeltam. Hogy örömiink teljes legyen, `inegniondtak,

hogy mar a megtamadtatasek nagy veszelyen is atestünk,

s csak ma este nein szabad meg tilzet raknunk. Alig Szuk

séges emlltenünk, hogy a sivatag ûaì e varatlan vizbösé

get kizarólag jambor hadsi-veltunknak tulajdonitottak.

Ujra megtöltöttük kulaesainkat s vldaman fotytattuk

utunkat.

Este elertiik az epedve vart mely arkot, melynek

túlsó oldalan Kañankir (tigrisföld) neviì slksag tei'jed el,

s melynel а kblvai khansag tei'ülete kezdödik A fensiknak

köriìlbelül 3001abnyi magas szélére valo felmaszás ein

bernek allatnak egyirant faradsages volt s azt hallottani,

hogy északi vége szintoly magas es ineredek. Е taj sajat

sages latvanyt nyiiit; a meddig a szem er, azen hely me~

lyen iarunk, szigetkent latszik а bemektengerböl kiemel
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kedni. A mely arok batarai itt úgy, mint az eszakkeleti

reszen, melyre ketnappal utóbb (maj. 25. es 26.) 311101

1111111, nem lathatók. Ha a turkmaiioknak hitelt lehet adni,

akker miiidket arok az Oxus regi medre, Kañankir maga

pedig hajdan sziget velt, melyet minden eldali'ól az einlitett

arkok vesznek körlil. Annyi all, hogy ezen egesz földterii

let a sivatag többi részetel, úgy alkata es dús növenyzete,

valamint a rajta tenyesze allatok nagy szama altal, na

gyon külenbezik. Eddig ugyaii talalkeztunk mar egyes zer

gékkel es vad szamarakkal, de itt nagy csudalkozasomra

szazaval lattani öket, nagy esoportekban legeleszve. Ha 301

emlékszeni, a Katlankiren letllnk masod napjan nagy por

l'elleget lattunk eszak felel közeledni. A kervanbasi es a

turkmaiiok fegyverhez nyultak, es turelmetlenseglink azen

mértekben nett, a mint perfelleg közeledett. Vegre kive

hettuk, hogy a temeg jól serba allitett es tamadni indule

lovas-szazadhez hasenlit ; s erre kisereink leeresztettek fegy~

veröket. Neni leven szabad kivancsisagot mutatnem, —— ez

keleten nem igen talalható, — türelrnetlensegem hatartalan

lett. A pei't'elleg mind kezelebb jett, s a mint kerillbellil

50 lepesnyire velt telilnk, ely zajt hallottunk, niintha leg

alabb ezer jel begyakerolt levas vezenyszóra allapodott

velna meg. Töiiierdek vad szamarat lattunk magnnk elett;

ez eres es eleven allatek szoresan zart sorban alltak meg,

nehany pillanatig nagy tìgyelemmel bamultak reank, az

taii, latva, hogy nem vagyunk hezzájok basenlók egy

szerre felkerekedtek es iiyil gyersasaggal vagtattak el nyu

gat fele.

A kaflank'iri fensi'k enielkedese, khivai oldalról nez

ve, rendes sanchez hasonlit, es ely sima, mintha a viz esak

tegnap folyt velna el rela. Innen egy iiapi jaras utan maj.

28-dikan tóhoz ertllnk, mely Sor Gelnek (sestónak) nevez

tetik; formaja derek negyszög es kerlllete 12 angel mer
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föld. Itt hat orai pilienési'e határoztuk magunkat, hogy

mindenki végezliesse а vallas által pai'ancsolt 5 mai' reg

0121 szllksèges guszl-ot * 01111у1ш1 101111111), mintliogy ma

épen ejdi kurban, az 152111111` egyik legnevezetesebb 1111

nepnapja van. Utitái'saim ez alkalonnnal felbontották 1522111

jokat; mindegyiknek volt egy valt-ani valo inge, esak ne

kem nem. Hadsi Bilal akart egyet kölesön adni, de én nem

t'ogadtam el, mei-t meg voltiiin шаг gyözödve, hogy minel

szegényebbnek líitszom, annál nagyobb biztosságban va

gyok. El kellett niagamat nevetnenl, inidön legelöször itt

tukörbe tekintettem, s megláttam ujjnyi vastag poi'- és ho

niokkei'eg boi'itotta arcolnat. sivatagban több helylltt

~ módomban volt volna megmosdanom, de készakarva nem

tettem, hogy a piszok-kéreg hadd védjen az égetö nap he

vétöl. Ezzel azonban nagyon esekély 105211011 éi'tein eelt,

és egész életemben magamon fogom annak szàmos пуо

mát viselni emléklll. Egyébii'ánt nein esak engem, lianeni

utitái'saímmal egylitt mindnyájunkat kivett formz'inkból az

abdeszt pótszere, a tejemmlin, inelyet а profeta a viztelen

sivatag számára rendelt: viz helyett homokkal és porral

kell mosdani, pedig ez meg piszkosabb-à teszi а testet. Az

öltözködés es mosakodàs ищи úgy lattam, hogy barataim

most h_ozzám képest urakká lettek. Szánakozásbol akartak

néhany kölesön ruhadai'abot adni, de en megköszönvén az

ajánlatot, nem fogadtam el s kijelentettein, hogy be akarom

várni, mig a khlvai khan felrnház.

Utunk négy ora hosszat kiaszott hai'asztoson vitt ke

resztlll; itt egy özbeggel találkoztunk, a ki Khivń 1101 jött 5

ujsagokat `0052011 az ottani viszonyokról. Ha mar ezen lo»

* A gliszl az egéez test megmosáaa, a mely csak bizonyos ki~

'váló esetekben szükségvs. A nnpi öt ima. elött végezni szokott 111115 1110

sakodásokat Törökországban abdesztnek, az araboknál vullliunak, Kö

zép-Ázsiában pedig teharetnek uevezik.

viamiàm' стыдит. 12
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vas ember látása is nagy örömet okozott, semmi se volt

az azen erzelmeimhez kepest, a melyek bennem keletkez

tek, miden delután néhány agyagból keszitett, elhagyott

házat pillantottam meg, mert falakat, vagy más házra mu

tate jeleket nem láttain mar, a mieta Karatepet (Perzsia

határát) elhagytam. Ezen kunyheknak néhány év elett

meg voltak lakosaik s a kelet fele terjeszkede Medemiii

földhöz számitják. A khivai khánság azon reszet nevezik

1gy, mely legmesszebb belenyulik deli irányban, a (mina

lunk Hyreania-nak nevezett) nagy sivatagba.. Ezen reszt

meg esak 15 ev elett tette mivelhetöve egy Mehemmed

Emin nevli tiszt, s ettel nyerte nevet is, mert a Medeniin

ezen tiszt nevenek röviditeseböl szarmazott. Az utolse há

boru eta ismet el vannak hagyva ezek a tájak s van ilyen

te'bb videk is Tuikesztanban, errel többször volt alkal

munk meggyöze'dni.

Ma regge] (maj. 29.) föltlint nekem, hogy attel az

eszak-keleti iránytel, melyben Khiva fekszik, eltértiink s

egeszen eszaki iranyt vettllnk ; kerdezesködve megtudtani,

hogy biztosság okaert esinálunk vargabötüt. Az az özbeg,

a kivel találkoztunk, figyelmeztetett, hogy vigyázznnk ma

gnnkra, mivel a csaudor-ok nyilt lázadasban vannak a

khán ellen, s alamánjaik gyakran berontanak ezen hater

reszekre. Ez nap este meg egy kis aggodalmas vigyázat

tal haladtimk s ki volt boldogabb, mint mi, a mint inas

nap regge] iobbra-balra sátoresoportokat lattunk s a mcrre

ntiink vitt , mindenhonnan a legharátságosabb »aman

geldingim (szerenesésen megjöttetek) hangzott elenkbe.

Minthogy a mi Iliászunknak je baratai voltak az itt tabo

rozek között, elment meleg kenyeret s egyeb kurban ado

mányokat (ünnepnapi falatokat) szerezni. Jel megrakva

jött vissza s hust, kenyeret es kiniiszt (kaneatejböl keszi

lfett csipös savanyu ital) osztott ki közöttlink. Noha esak
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egy i'övid óraig pihentüiik meg, még is sok istenfelö nomad

jött hezzank, hogy kezszoritasunkban reszeslìljön, s ez al

tal szent tettet kövessen el. Az aldas itt jól jövedelmezö

eikk velt, mei-t negy vagy öt aldasemért sek kenyeret, te

ve-, lo- és juhhust kaptam. Több japon (mesterseges öntö

zésre valo arkon) keltlink at s del tajban elhagyatott, Khan

abad nevii fellegvarboz ertünk, melynek negyszögli ma

gas fala harem merfb'ldnyire ellatszott. Itt tölto'ttük a del

utant es estét; a nap foi-ron винт, s nagyon _jól esett a fa

lak arnyekaban szunnyadnem, neba a puszta földön гениа

tem s vankesem egy darab kö volt. Meg virradat elött el

bagytuk a Kbívatól inerföldnyire esö Khaiiabadot, s

nagyon elalmelkedtunk a felett, hogy egesz napi (maj. 30.)

iitunk alatt egyetlen satort seni lattunk, söt este magas ho

mokdembok köze jntottunk, iigy, hogy azt bittem, uji-a a

nagy sivatagban vagyunk. Épen teankkal foglalatesked

trink, a mint a legelöre eresztett tevek egyszerre szila)

szaladasnak eredtek. Meg aligjiitbattunk arra a gondolatra,

hogy valaki uzöbe vette, egyszerre elötiint öt levas es sebes

vagtatva a mi taborunk fele tartottak. A teas eseszek egy

pillanat alatt puskakkal veltak fölvaltva s rögtön megalakult

а. esatarend. A levasek azonban lassu lepést közeledtek hoz

' zank s a turkmanok csakhamar megismertek loviik lepe`

seröl, hogy tevedt'iink, _inert ellenseg helyett baratsagos,

jóakaró kiseret közelgett felénk. '

A legközelebbi reggel (maj. 31.) egy, Akjap-hoz tar

tozó özbeg faluba érkeztlìnk. Itt mar egeszen vege szakad

a Gömlistepe es Khiva közötti sivatagnak. A nevezett hely

seg lakosai, az elsö özbegek, a kiket шит, igen jó ein

berek voltak. Bevett szekas szerint serba latogattuk a ha

zakat s fatibank bö aratast hozett. Itt lattam ismét egyet

mast, a mit oly reg nein lattam, a mi nyugat felöl kerlilt ide,

я szivem erösen dobogott nagy örömemben. Meg ma elér

12*
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tünk velna lliasz lakhelyere, mertmar itt kezdetet veszi a k 111

vaiak lakta Akjap nevli falu,`nanem a mi je baratuiik kisse hiù

velt, s nem akarta, hogy varatlan veiidegek módjara érkez

zllnk bozza; tehat az ö lakasatel ket eranyira haltunk meg,

egy gazdag nagybatyjanal, Allahnazr bajnal, * ki nagy

megküleiibeztetessel fogadett s vendegelt meg bennünket.

Ezalatt Iliasz meglizenbette felesegenek érkezéslinket, s

másnap (jun. 1.) reggel tartettuk bevenulasunkat. Iliasz

nak tömerdek atyafisága s baratja jött elenk, szives foga

dasunkra. Engeni csinos satorral kinalt meg, hogy foglal

jam el lakasemul, de en inkabb mentem a kertjebe, mint

hogy fak veltak benne, melyeknek arnyeka utan reg so

vargott a lelkem. Nagyen regen nem lattam mar vi

rule fat!

Az alatt a ket nap alatt, hogy a felig polgarisult,

azaz felig-meddig megtelepedett turknianok között voltam,

feltünt elettem azen idegenkedes, a melylyel ezen noma

dek minden baz, vagy kermanyfele irant viseltetnek. Mind

ammellett hogy mar több szazad eta az ezbegek közele

ben laknak, gyülölik szokasaikat, erkölcseiket, kerülik a

velllk vale erintkezest, s az ezbeg terzs- es nyelvrokensága

daca ra ép oly idegen az ö szemökben,mint mi elettiìnk a hot

tentotta. Miutan kisse kipibentiik magunkat, neki indul

tunk a fevarosnak; Gazavaten mentiink- keresztlil, a hel

epen hetivasar velt, s itt volt legelse alkalmam a khi'vai

éieiei nini. А2 ejer egy геъеп iöiwmik, sejkhiar-Kaieszi

alatt, a hel egesz eletemben a legnagyebb s legszemtele

iiebb legyeket talaltam. Az ntazókat es a teveket egyarant

kineztak egesz ejjel, s mondbatom nem a legjebb kedvem

ben voltam, miden reggel, a пении, hogy egesz eijel asze

memet behunytam velna, föl kellett a tevere ülnöm. Az al'

' an, vagy bi, а. törököknél bej, elekele urat jelent.
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matlansag okozta szenvedest szerenesére csakbamar ege

szen elfeledtette a gyönyörii tavaszi viranyzatnak indult

terineszet latasa. Az elött ugy gondoltain, hogy azert lat

szott nekem Kbiva oly szepnek, mivel a sivatag cllentéte

volt, melynek borzasztó kepe meg szemeni elött lebegett.

Azonban meg most is, miutan ujra meglattam Euròpat, ba

jos eliagadò videkeivel, egyre szepnek talaloni Kbiva kor- »

nyekét, kisded, varszerti b_avli-jaival, * melyeket magas

jegenyefak arnyalnak, s szep rétieivel s szantóföldeivel.

На a kelet költöi itt. pengettek volna lantjukat, sokkal mel

tòbb targyakat leltek volna, mint a borzasztóan puszta

Perzsiaban. ‘

Maga а iövares Khiva Ais meglehetösen kellemes be~

nyomast okez tavolbófiatva nebany kupolajaval s ternya

vala kertek kozepett. Jellemzö, hogy a nagy sivatagbòl

hosszii vekony nyelv nyiilik Мету-161 félóranyira a város

ala, hogy itt meg egyszer föltüntesse az elet es lialalkö.

zötti ellentetet. Ezen sivatag-nyelv Töjeszicsti nev alatt 15

meretes, s mar a varos kapui elött voltunk, es meg egyre

lattuk a homok halmokat

XIII.

Hogy mikep éreztem magamat junius 3~dikan Khiva

kapui elött, azt kepzellieti az olvasó, ha elgondolja azen

veszelyeket, melyeknek annyira ki voltam teve felt'iinöleg

enrepai abrazatom következteben oly könnyen tamadhato

minden legkisebb gyanu altal. Nagyon jól tudtam, hogy a

*"A havli betü szerint видал-м ‚Мена itt udvar helyett hasznal

jak. A havlibnn vaniiak seti-ak, istallók, bombárok s egyéb az ozbeg

(mezei lakes) haztartá1ál|oz tartozó helyiségek.
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kbivai khan, kinek kegyetlenseget maguk a tatarok is

karboztattak, ilyen gyanu eseteben sokkal szigôi'ubb 0130

rast követne iranyemban, mint a turkmanok. Hallettam,

hogy a khan minden gyanus idegent rabszolgava tett, hogy

csak nem regiben tette ezt egy allitólag liereegi szarma

zasu hindosztanival, a kinek most a többi rabszelgaval

agynkat kell vonszolnia. Egesz belsem fel velt haberodva,

de mindammellett meg sem feltem. Az eröke's veszélyben

forgas mar megedzett; a halal, mely olyan könnyen lehe

tett velna kalandezasom következmenye, mar harem nap

eta. lebegett szemeim elett, s a legszerengatottabb pereek

ben is a helyett, hogy rettegtem velna, inkabb azen esz

közekröl gondolkoztam, melyekkel a babenas hitli zsarnek

erszemet elamithassam. Utközben pentes tndoinast szerez

tem magamnak valarnennyi elekele khivairòl, a kik Ken

stantinapelyban megfordultak. Leggyakrabban einlitettek

mint ilyet bizonyes Sükrullah bajt, a ki tiz evet töltött kö

veti minesegben a 521111011 udvaranal. Úgy hemalyosan ma

gam is enilekeztem, hogy ezt az embert több izben lattam

avelt külligyminiszter (Ali pasa) hazaban. Ez a Sükriil

lah baj — gondoltam - jel ismeri Sztambult, az ettani

dive nyelvet, s az elökelek szekasait; vagy akarja vagy

nem, ra kell tukmalnem elebbi ismeretsegemet, s mint

hogy egy sztambuli szerepeben magat a sztambulit is ké

pes vagyok elamitani, a. khivai khan volt követe nem lesz

kepes aleamat lerantani, s kenytelen lesz celjaim elömez

ditasara segédkezet nyujtani.

A varos kapujanal mar szames khivai varakozett re

ank, kik kenyeret es aszalt gyitmölesöt nyujtogattak fel hez

zank, teveink fele. Mar evek eta nem erkezett ekkora csa

pat liadsi Khívaba, mindenki bamnlva nezett bennünket,

s mindenfelel ezen megszelamlasok hangzettak felenk:

„Aman eszen geldingiz! (szerenesesen jettetek !) Ha sah
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bazim! Ha arszlaniml (Én sólymom! en oroszlánom 2)“ A

bazárba érkezvén, hadsi Bilal rákezdett egy telkinre, en

mindnyajanál erösebben hallattam hangomat, s valóban

meg voltam indulva, midön az emberek kezemet, labamat,

sot lelògó rongyaimat is esókokkal illették, mintha valami

kivalò szent volnék в csak imént szállottam volna ala az

égböl. A bevett orszagos szokás szerint avámháznak hasz

nalt karavanszerajban szallottunk le, hogy a megérkezett

malba-kat s embereket szigoru vizsgálat ala vessek, a hol

természetesen legtöbb nyomatékkal bir a karaván fönöké

nek nyilatkozata. A fö vamhivatalnak tisztét Khivaban az

elsö mehrem (a khan elsö kamarasa s megbizottja) vegzi ;

ki alig intézett nèhány szót a kervanbasihoz, azonnal elöre
tolakodott az afghani, s hangosan kialtozott: „Három ér

dekes négylabut és egy érdekes kétlábut hoztunk magnuk

kal Khivába.“ Minthogy az elsökkel a Khivaban meg soha

nem latott bivalokra, az utóbbival pedig én ram сыт,

nem свода, hogy sokaknak szeme azonnal rajtam akadt

meg, s а suttogasból csakh amar ki lehetett venni e szavakat

dsansziz (kém) — frengi — urusz (orosz). Én mindenkép

rajta. voltam, hogy valahogy el ne piruljak, s mar épen

hatra akartam vonnlni a tömeg közöl, midön а шеЬгеш

megszólitott, hogy álljak meg, s felette udvariatlan kifeje

zesekkel késziìlt vallatásomhoz. Épen felelni akartam neki,

midön hadsi Szalih, kinek ktìlseje tiszteletet paranesolt elö

lépett es semmi tudomasa. nem leven a történtekröl, a leg

hizelgöbb kifejezésekkel bemntatott a vizsgálattevönek, a

mire ez egészen meglltközve nyajasan mosolygott гейш, s

megkinalt, hogy lìljek melleje. Ambar hadsi Szalih intett,

hogy fogadjam el kinalatat, én a mélyen megsértett erze

lem kifejezésóvel haragos tekintetet vetettem amehremre s

eltávoztam.

Legelöbb Sükrullah bajhoz тетею, ki akkor minden
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hivatalos foglalatosság nelkiil Mehemmed Emin khan med

resszejeben, Khiva legszebb epitletében lakott egy cella

ban. Mint Sztainbulbel erkezett efendi jelentettem be ma

gamat nelaI azon hozzetevessel, hogy ott alkalmam volt

vele megismerkednem s erre iitaztomban tiszteletemet ki

vanom nála tenni. Egy efendi inegjelenese Khivában, a mi

eddig meg soha elö nem fordult eset volt, az ereg urat eso~

dàlkozásba ejtette annyira, hogy maga iött elem, s nagyon

elbamult, miden egy alakjábel egesze-n kivetkeztetett, ron

gyokkal шиши koldnst игом maga elett. Minzlammellett

bevezetett s alig szeltam vele nehany szet sztambuli kiej- .

tessel, egyre iiövekve erdekeltseggelkezdettkerdezesködni

a terök fevarosban leve nagy szamii baratairel, s az ozmán

birodaloninak az nj sziiltz'ni alatti viszonyai l'elel. Mint mer
fenebb emlitettem, szerepem sikererel meglehetesen meg

voltam gyezedve; Slikrullali-bai egy reszt magankivlll volt

öi'enieben, miden sztambiili baratai felel pentes hireket he

szeltein neki, másreszt meg nem birt elegge esodá-lkozni

iajtam s igy szelt liozzàm: „De az isten szerelmeert, mi birt

teged rea, efendi, hogy ezen borzaszte országokba jejj,

meg pedig Sztanibulbel, abbel a földi paradiesombel ?" En

pedig mely sohaitással ezt feleltem neki: Oh pir! (papi fe

nek) s kezemet szemeimre tette n, a mi a tartoze engedel

messeg jele. A je ereg, a ki meglehetesen mivelt mlizitlman

volt, kennyen kitalálhatta, hogy valainely dervis-rendhez

tartozoin s a pirem kiildött ezen utra, es ezt a kötelesseget

minden mudir (valamely dervisrend ujonea) elete kockaz

tatásaval is tartozik teljeslteni. Ezen fölvilagositásnak meg

örlìlt, meg csak a dervis-rendem nevet kezdezte, s miden

Nakisbendit feleltem neki, mindjárt tudta, hogy Bokhara a

celja zarendoklásomnak. Tllstent lakást akart számonira

rendelni a nevezett medreszeben, de en nem fogadtam el,
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utitàrsainira hivatkoztam, s tavoztani azen igerettel, hogy

nem sokara meg fogom ismét latogatni.

Midön visszaiöttem a karvanszeraiba, ott azt mond

tak, hogy utitársaim mai' el vannak helyezve egy tekkie

ben, az iitazó dervisek szaniara beszallóul hasznalatos k0

lostorszerii helyisegben, melynek Tösebaz * a neve; oda

mentem hat magam is, s úgy talaltam, hogy az en sza

moinra keszen tai-tottak egy eellat. Alig lúptemjó barataini

közé, mindnyajan tavolletem oka felöl kerdezösködtek, es

sajnalkezva mendtak, mily kar, hogy nein voltain jelen s

nem lathattam, mint kellett annak a nyoinoru afghaninak,

a ki engem kompromittalni-akai't, nem csak ö altaluk, ha

nem a khivaiak altal is szidalmazva s piszkolva eltaka

rednia. Nagyon jó, gondoltam magamban, ha a nep között

fölmerült gyanu elenyé-szett; a kbannal majd csak köniiyen

boldogulok, inert Slikrullah-baj bizonyara tudatni fogia vele

ittleteniet, s mintbogy Kliiva uralkodei а szultan iranya

ban mindenkor a legnagyobb tiszteletet tanusitottfik, a mos

tani uralkodó is bizonyara feg tenni kiserletet, egy efendi

nek magahoz szerzesere; söt az is lehetsèges, hogy engem,

ki alegelsö konstantinapolyi vagyok, ajki Kharezmbe(Kh1

va politikai neve) eljött, meg kitllntetesekben is resze

sitnek.

Gyanitasom nein csalt meg. Masnap egyjaszaul (udvari

tiszt) jött hezzam, kis ajandekot hozett szamomra a khan

tol s olyan paranesot, hogy nia estere menjek elv az arkba

(a palotaba) s adjam ra a khanra f'atihámat, mivel a haz

ret (azsiai iiralkodó cime, a nalunk szokasban levli felseg

nek felel meg) sokat tart ra, hogy a szent orszagból _iövö

dervis aldasabnn reszesńljön. Megigértem, hogy engedel

* A Tört sahbaz-ról, azaz : négy sólyomról vngy liò'siöl пешех

tetett igy. Azon negy kiralyt neveztak igy. kiknek sirja van e helyen.

n kik ezen kegyes alnpi'tványt имён.
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тешат fegek в egy era mulva elmenteinSlikrullah-bajhoz,

s ez minthogy jelen ehajtott lenni az audiencian, elkisert a

kiraly közel ese paletajaba s utközben rövid ntasitasokat

adott azen szertartasekra nezve, melyeket az uralkedó ira

nyaban követnem kell. Azt is elbeszelte, hogy milyen te

szült viszonyban van a mehterrel (olyan belligyminiszter

tele), a ki et vetelytarsanak tekinti, mindeiiben karara tö

rekszik, s megeshetik, hogy engem sem fegad, mint a kit

e mutat be, a legbaratsagosabban. Minthogy a knsbegi s

a kiraly testverbatyja hadjaratban voltak a esaudorok

ellen, ideiglenesen a meliter volt a. khan legelse bivatal

noka. A bevett szokas i'igy parancsolta, s nekem szükseges

is volt, hogy elöbb nala mutassam be magamat, mivel azen

kapu bejaratanal leve eleudvarban lakott, mely egyenesen

а. khanhoz vezetett в hivatalhelyiseget egy tornac alatt

iltötte velt fel.

Minthogy ezen óraban jòforman mindennap arz, azaz:

nyilvanos kihallgatas volt, a kiralyi lak föbejarása, vala

mint minden egyeb helyisege, melyeken keresztiil mentltnk,

telve volt emberekkel. A temeg mindeniitt szolgalatra ke

szen felreallt utunkból, s engem rendkivlil megörvendez

tetett, miker eszrevettem, hogy az asszonyok ujjal mute

gatnak ramJ s azt mondjak: »Ime ez a Konstantinapelyból

vale dervis, most aldast fog khanunkra mondani; az Isten

hallgassa meg szavait.«

A mehtert, a mint elöre ertesi'tve veltam, egy tornac

alatt talaltam, emberei között, a kik minden szavai'ahe

lyesleleg mesolyegtak. Barna beren s a melleig leere nagy

szakallan meg lebete latni, hogy szart vagy is perzsa szar

mazasii. Esetlen öltözete, kiváltkepen nagy premes kues

maja jel illett esetlen vonasaihoz. Miden maga fele latett

kezeledni, mesolyegva szólett valamit környezetehez. En

batran közeledteni bozza, kemoly arccal üdvözöltem et, s
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a föbelyet feglaltam el, mint a dervisek illetekes helyet, a

tarsasagban. Mìutan elmondtam a szokases imakat, me.

lyekre mindenki ramendta, шкалы simogatva, az ament,

a szokasos udvariassagi forniasagok valtottuk fel kölcsö

nösen a mehterrel. A miniszter szellemdúsnak akart lat

szani s avval a megjegyzéssel allott elö, hogy KonstantigV

napelyban a dervisek isjo nevelessel biro emberek, s ara

biil is beszelnek (neba en esak a sztambuli szóejtést hasz

naltam). Elmondta tovabba nekem, hogy а. hazret (е szenal

mindenki felallott ülö helyeböl) engem latni kivan, s hogy

nagyon szeretne, ha a szultantól vagy teherani követetöl

néhany sert hoztam velna magaminal. Én erre azt feleltem,

hogy az en utazasomnak nincsenek vilagi céljai, hogy sen

kitöl semmit se kivanok, csupan szemelyes biztonsagom

okaért hoztam magammal egy fermant, mely el van latva

tugr-val (a szultan peesetievel). Ezzel atadtam utam levelet

a mebternek, a ki tiszteletteljesen megcsókelvan es hemlo

kahoz dörzsölven a nagyuri jelt, felkelt, hogy levelemet

atadja a khannak s nem sokara azzal tert vissza, hegylep

jek be a kihallgató terembe.

Slikrullab-baj lépett be clöbb, nekem neliany pilla

natig varakoznom kellett, a mig megtették amegkivantató

elökészlìleteket; mivel ámbar ugy voltam bejelentve, mint

dervis, bemutatóm nein mulasztotta el inegjegyezni, hogy

én Konstantinapolyban minden elökelö pasat ismerek, s

ennélfogva azen kell lenni, hogy minél jobb benyomast

vigyek innen magammal. Nehany pere miilva ket jaszaul

tiszteletteljesen karen fegott, а függöny felgördlilt, s ott

lattam ma gam elött Szejd Mebemmed Khan Padisabi Kha

rezm-et, vagy közönsegesebben szólva a khivai kbant, egy

terrassz-fele emelvényen, bal karjaval selyembarsonyszerü

gömbölyli parnara tamaszkedva, jebbjaban pedig rövid,

arany kormanypalcat tartva. A megszabett iidvari szertar
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tashoz kêpest feleineltein kezemet, ugyanazt tettek ajelen

levek s a khan maga is, s elmondtam egy kurta вып-м a.

koránbel, azutan ket Alahumu szellat es egy szekasos imat;

a mely Alabumu Rabbenaval kezdedett, s az atalanos amen

nel es szakall-simogatassal fejeztetett be. Miden a khan

meg fegta szakallat, mindenki ezt kiáltetta: „Kabul bel

gaj l“ (Hallgattassek meg a te imad !) s en az ui'alkodó

hoz közeledtem, e pedig oda nyujtetta nekem kezet, s mi

utan niegtettllk a inuszafehát, * nehany lepesnyire hatra

vennltam, s ezzel a szertartásiiak vege volt. Most a khan

kerdezesködni kezdett utazasem eelja. felel, s hogy milyen

benyemast tettek ream a turkmanek, a nagy sivatag es

Khiva ? Azt feleltem, hogy sekat szenvedtem, de а. liazreti

dsenial mubarek (aldott szepseg) latasa altal dúsan meg

vannak jutalmazva szenvedeseim; köszönöm Allahnak,

hogy ezen rendkivüli szereneseben reszesültem, s azt hi

szem, miszerint a kiszmet", (Шиш) ezen kegyet je ele

jelnek tekinthetem ntain tovabb felytatasara. Noha ipar

kodtam az itt érthetetlen sztambuli szeejtes helyett az öz

begit hasznalni, megis kenytelen velt a kiraly egyetmast

telmáesoltatni maganak. Azt is kerdeztetelem, hogy meny

nyi ideig szandekozem itt maradni, s e1 vagyok-e latva az

utazasboz sztìksegesekkel? Én azt feleltem, hogy elöbb

meg akaroni a khanság aldett földeben iiyugvó valameny

nyi szentnek sirjat lategatni, s esak azutan fegem utamat

felytatni; arra nezve, vajjon el vagyek-e latva a szükse

ges kellekekkel, azt valaszoltam, hogy mi dervisek effele feldi

kiesisegekkel nem gondolunk. Az a nêfesz (szent lehe

let), a mit pirem (rend-fenököm) utravalenak adett, kepes

negy et napig minden taplalek nelkiil eletben tartani, s ne

* A Koran alta] megrenflelt azen kölcsönös üdvözlest nevezik

igy. inìdò'n az egymást üdvözlò'k kitsirt kezüket nyujtják egymasnak.
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kem ninas egyéb kivansagom, mint az, hogy 120 eszten

deig éltesse az Isten ö выведет.

Ugy latszott, hogy szavaini tetszésben réazesllltek,

mivel ö kiralyi felsége mèltóztatott kegyelmesen meg

hagyni, hogy 20 aranyat és egy derek iznios szainarat ad

janak nekem. Az aranyakat nem fogadtam el avval a meg

jegyzéssel, hogy nalunk derviseknél bün, репа birtokaban

lennllnk; hanem a legmagasabb kegy masik bizonyitékat

halas köszönettel fogadtam, s szabadságot vettem magam

nak azon szent törvényt emlekezetbe liozni, a mely fehér

szamarat ajanl a zal'andok utjai'a, s ezt ki is kértem ma

gamnak. Mai' tavozni akartam, midön a khan megkért,

hogy legalabb arra a rövid idöre, а. melyet f'övai'osaban

fogok tölteni, legyek az o' vendége, s mindennapi élelmezé

semre fogadjak el ndvari khaznadarjatòl naponkint két

tenget (körlllbeltll mast'él frank.) Az ajánlatot szepen meg»

köszöntein, zaraldást mondtam és tavoztam. A mint haza

siettem az elöudvai'okban és bazai'okban hullamzò nep

mindentttt tíszteletteljes Szêlam alejkum-mal lidvo'zölt. Csak

akkor vettem szabadon lelekzetet, midön cellam négy fala

közo'tt egyedlll voltam, s nem kis megelógedésemre 3201

galt, hogy az a szörnyit kiélt khan, a kinek minden are

vonasa a kimeriilt, tompaelmii s einbertelen zsarnok liü

képêt abrazolja, irányomban kivételesen jo volt, s most

' mar, a mig idöm engedte, haboritatlanul jarhattam-kelhet»

tem a khansagban. Egész este elöttem lebegett a khan

alakja, mélyen beesett szemével, ritka szakallu allaval,

fehér, _halavany ajkaival s rezgö hangjaval. Milyen нетеп

cse az az emberiségre nézve - gondoltam magamban

gyakran — hogy a еще: babonas hit ilyen zsarnokok vér

szomjanak в hatalmanak korlatokat tud szabni.

Minthogy а. khansag belsejébe nagyobb kirandulaso

kat szandékoztam tenni, ennélfogva mennél rövidebbre akar
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tam szabni a fövái'osban tartezkodàsom idejet; a mi erde

ines volt a megtekintesre, annak megnezesehez nem nagy

de kellett, ha a khan, a hivatalnokok s elekelö kereske

delmi vilag ineghivasai nein raboltak voliia el annyi idet.

Elterjedven hire, hogy a kiralyi kegy reszese vagyok,

mindenki vendégenek ehajtott hadsi tarsaimmal egyiltt, s

valeságos kin volt rain nezve, napjában hat, set nyole meg

hivást is elfogadni, s a dive szokás szerint minden haznál

eiinì-inni valaniit. A hajam borzad meg most is, mikor

eszembe iut, hanyszor kellett napfelkölte elett, 3_4 era

között ehgyomorra hozzálatnom egy jnhzsìrban nsze rizs

zsel telt nagy tàlhoz. Mint vágytam ilyenkor *a száraz ko

. vásztalan kenyerre, a melylyel a sìvatagban eltllnk, s mint

szerettem volna ezen gyilkos fényilzest az lldvös szegeny

se ggel feleserelni.

Közep-Ázsiaban atalanos szokás, meg a legjelentek

telenebb látogatáskor is, a deszturkhant (egy többnyire

szennyes durva. szövetli tarka asztalkende, melyen ket em

bernek vale kenyér van) fölteriteni s a vendegnek legalább

nehány falatot kell ennic. nNeni lehet többet enni“, ezt a

kifejezest a közep-azsiaiak hihetetlennek s ugyanesak fa

ragatlannak tartjak. Az en hadsi kollegaini e reszben min

den alkalommal fenyes tanuságot tettek bon ton-jukrel s

eii nem birtam elegge bámulni, hogy nein plikkadnak meg

attel a nehez pilavtel, inert egy napon kiszamitottain, hogy

naponkint mindegyik egy font juhzsirt s ket font i'izst vett

magához (а kenyeret, sai-ga es feherrepat s retket nem is

számitva), s ezenfellll meg, minden tiilzas nelkiil, vagy

30--40 nagy esesze zöld тем ivott meg. Az eifele hes

tettekben en termeszetesen nagyon hátra maradtam s

mindenki csodalkozott rajta, hogy könyvekbeli nagyjártas

sagom mellett, ilyen tudes ember letemre, olyan keves ne

velesem van.
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Nein kevesbbé üldöztek a szep-elmliek, tudniîllik

Khiva varos ulemai. Ezek az urak, kik elött Törökerszag

es Konstantinapoly mindennel fölebb valo, sok meszele

(vallasi kerdes) irant tölem kivantak felvilagositast, mint

a török-iszlambeli tudomanyossag fi'ikepviselöjetöl. Meny

nyire boszaiitottak ezek a roppaiit nagy turbanos, hajfejtl

özbegek, mikor azen szabalyokra vittek a beszélgetest, hogy

hogyan kell a kezet, labat, a fej elejet, hatuljat megmosni,

hogyan kell a szent hit rendeletei szerint lilni, _iarni, fe

ktinni, alunni stb. A szultaiit (mint Mohammed elismei-t

utedat) s föembereit Khivaban mindezen fontes törvenyek

végrebajtasaban mintakeplll tekintettek. Törökorszag csa

szarja o' felseget itt olyan miizülmannak kepzeltek, a ki

legalabb ötven röfös tnrbant visel, kinek mellen alol er a

szakalla, a kinek ruhai a labaujjain ti'il terjednek, s eletét

koekaztatna, a ki ati'elet merrie beszelni, hogy a szultan

hajat és szakallat a la Fieseo nyiratta le, ruhait pedig Du

setoye kesziti Parisban. Valóban sokszor nehezenire esett,

hogy ezen jeszivu s szereteti'einélto embereknek nem ad

hattam kellö felvilágositast; de hogy mertem volna, annyira

ellentetes felt'ogasunkat tekintve! Majd lia Bokharaba er

keztink, ott köriilmenyesebben fogunk evvel a targygyal

foglalkezni; itt csakis azéi't érintettlik, mivel ez volt az a

pont, melyen a keleties nyugati iszlam-polgarosodas kö

zött letezö klile'nbség érdekes kerdésevel legelöször erint

keztem.

Mintbogy a Tösebaz (kolostor), a inelybe szallasolva

voltunk, a nagy viztartónal es mecsetnél fogva, melyet

magaba feglal, közhelynek tekintetett, mindig tele volt

mindket nembeli latogatokkal. Az özbeg fejen kúp alaku

prémes süveget, laban idemtalan nagy bagaria csizmat

bord, s nyaron egyedlil hosszii inge teszi többi öltözeket.

Késöbb magam is ezt a ruhazatot hasznaltam, inert a. mig
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az ing 1152121, egy ingbeii meg a bazarhziii niegieleniii seni

tartjak illetlennek. Az asszoiiyek tekeszerll turbanjukkal

mely 15-20 orosz zsebkendebel van esszetekergetve, a

legtikkasztebb hesegbeii is 511111 ruhazatnkba bui'kolezva s

labuken nagy idomtalan csizmat viselve, kenytelenek nagy

vizes kei-sejukat haza eipeliii. Egyszer-masszor megallt aj

temnal egy-egy asszony s egy kis khaki-sifat (egeszseg

port) * es nel'eszt (520111 leheletet) kei't s elpanaszelta vale

sagos vagy csak kepzelt bajat. Nem tagadhattam meg e

szegeny tei'emtesek kereset, kik között többnel meglepe

hasenlatot vettem eszre Nenietben lanyailiez; lekiiperod

tak ajtem elett, en pedig ajkaimat ely forman mezgatva,

mintha imadkoznam, inegtapegattani testlìknek a fajdalinas

részet s eresen oda leheltern hai'omszor ; erre azutan rendesen

mely sóhajt ballatott a szenvede s tebbeii allitottak, hogy

azon pillanatban enyhlllt a faidalinuk. A mik Eurepalian a

dologkerlllekre nezve a kavehazak, az Khívabaii a mecse

tek udvara, melyben rendesen nagy viztarte van, s gyö

nyörü platan- esjegenyefak arnyaljak. Neha meg csak ju

nius eleje volt, a höseg mar is tikkaszte velt7 s nekem inegis

ablaktalaii szebainban kellett folyvast kuttegnoni, mei-t

alig inentein le a kellenies arnyu fak ala, azonnal 110111110

gott egy csepert nep s a legbehebb kerdésekkel ostremelt.

Az egyiknek vallasbeli oktatas kellett7 a inasik azt ker

dezte: van-e a vilagon meg több olyan szep hely, mint

Khiva? a hai'niadik meg egyszer mindenkorra hiteles tu

domást akart szereziii ai'rel, vajjen csakugyan Mekkaból

kapja-e a nagy szultan minden nap ebedjet, vacsorajat,

meg pedig úgy, hogy a Kaabatól egy pere alatt érkezik el

egeszen a kenstantinapelyi esaszari paletába ? Ha tudnak

. * Medinaból hozzák a znráiidek k ezen port egy házból, mely

ben állltólag a próféta lakott ; az igazhitüek ezen port sok betegség

ellen használjak gyógyszerül.
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fijó iìzbegek mennyi Chateau-Lafitte ós Margot iliszitetie

Abdul Medsìd Кои-{фин n császú-ri aszlnlt!

A platr'mok alntt tett ismeretségeìm között úrdekes

volt az, melyet liadsi Iszmaellel катет, n kit. mint kon

stantinápolyit mntattnk be nekem s а ki özbeg létére а

nyelvben, шитыми s mglejte'sében vnlóban nnnyira. lm

Sonliŕott а sztambulilioz, hogy meg kellett öt mint földimet

ölelnem. Hadsi Iszmael ngyanis 2.5 èvet плит а török fö

városban, sok elökelö шиши volt ismerös saillitotta, hogy

N. Х. llzizában látott engem egyszer-másszor, söt nz игуан]

lnìzùra is emlekezett, :i ki, szerinte, molla volt Topkhímú

bnn. * 'In а vila'igért se lmzudtoltnm volna. meg7 söt biz

tosilotlam, hogy nagyonjó liirben татах}: а neve s nlig

щади; vissznerkezêséf. Hadsi lsz1nael,saizif ellleszélese sze

rint,11evclö, flirdös, sziiígyánó, szèpiró s vegyész és ez

ntòbbi mim'isége kíìvetkeztében varázsló mestel'sêget ниш

а Boszpmns ruellett. Вините vńrosábmi magy embernek

тих-гопак, íökép varázsló mestersége következtében. Házú

han föb') lendbeli apro, vegyúszi шрамы készlete volt, s

mintliogy nüvény-levelekböl, gyiimölesböl S más egyèbböl

nulott olajat késziteni, elképzelhetni, hogy Foldiei szàz meg

százféle elikszirt кед-тек tíile. A Törökol'szzigban is nag-yon

keresett 111a`dsnnokat ~(ilekoktnmoknt) ift паду lieesben tart

_i:ik. Hudsi Iszmnel sok ìdeig этом mesiersůgével а khzin

szolgálntálmn; (le ¿i felsóge nem шпона meg :L kiszabott

eletrendet, s inialön а mértékfelen elet következtében bekö

вшиты а l<ok inindeni'ele betegség, а kln'm meghamgndott

lulvari orvosára, elesnptzi .Q belyébe egy таи-бит fogndott,

n kinek nugy llirlien volfnk esodaszerii orvoslntai.

Ez а jó neszonysńg azta'in игу gyůgyitottn а khúnfÍ`

1mg-_v n gyògv'szereknek «'-pen ellenkezö Матки]; volt;

'1" 1(1»1isiniitim'q nlynnk egyìk va'iros r\'r1z.f

v.'\.\||=|';n\’ гтмджп. ' l 3
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czért aztán fejével lakolt а rosz tanácsadó. Ez nein sok

kal а. mi megérkezèsünk elött történt 3 a legutóbbi orvosi

rendelet a mar emlitett bival-tej volt. Épen akkor, mikor

Khívàban mulattam, ismét szolgálatába akarta a khán

1111031132шае11105а0п1,т1п1111170321, orvost ès löporgyairtòtì

de ez nem fogadta el, s ez a vakmerösége bizonyára a fejébe

kerlllt volna, ha. a babonás uralkodó mert volna a 030021—

tevö emberrel kikötni.

Khivában egyébiránt magam is, hadsi kollegáim is

fényes sikerét láttuk az áldás és szent lelielet-osztás ilzle

tének. Én ezen isteni úrukért mintegy 15 aranynt 3201-02

tem. A khlvai özbeg, nyilt öszintcsègll, de bárdolatlan;

mindammellett a legszebb jellem Közèp-Ázsiában 3 en el

1n0ndhatnám, hogy itt töltöttem legkellemesebb idömet, ha

a mehter es Sukrullah közötti vetelykedés nem _volt volna

гейш nézve kissé veszedelmes. А meliter ugyanis pax'th

góm iránti gylilöleténél fogva mindenben artalmainra tö

rekedett, 3 minthogy töröksegemet nem vonhatta többê

kétségbe, а khánnal azt kezdte elhitetni, hogy en csak

szlnleg vagyok dei-vis 3 nagyon valószinlì, hogy a szul

tánnak valami titkos klildctésèbcn uta'zom Bokharába. Az

ármánykodásról értesiìlve lévén, legkevésbbé sem 0300511

11021аш el rajta, midön audienciám után rövid idö mulva

másodszor hivatott а khán magához. Nagy 7011 а höség 3

nekem valóban nehezemi'e esett, hogy csendes nyugalmam~

1101 kibolygattak 3 kiváltképen kellemetlen 7011 az, hogy

a paleta azon terén kellett keresztlìl mennem, а hola esau

doi'ok elleni hadjáratból 111110011 foglyok kivégeztetésének

kellett történnie. A khan, ki пану társaságbau volt, azzal

fogadott, hogy azt hnllotta felölem, iniszerint a világi tu

dományokban is gyakorlott vagyok, 3 virágos insa val

(3111113) birok; irjak tehat neki néhány sort sztambuli mo

dorban; nngyon szeretné azt làtni. J 01 tudtam, hogy ez a
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mehter mesterkedése folytan törtènik, a ki ltgyes szépiró

hirébcn allott s hadsi tai'saimat kikérdezgetté telölem. ЕЮ -

vettem tchat az iròeszközt, s a következö sorokat irtam:

»Felséges, hatalmas, rettenetes kiraly és ur! A Te kiralyi

kcgyedbe martott legszegényebb és legalacsonyabb szolga

szemei elött tartvan hogy: »Küllikhattatum dsahilun<< __

minden szépiró bolond —— (arab közmondas), e mai napig

nem sokat foglalkozott szépirasi tanulmanyokkal és csak

ari-a gondolva , hogy »Her ajib ki padisah mipe szended

hltner eszt« — minden hiba erény, mely a kiraly tetszését

megnyeri - (pei-zsa közmondas) batorkodott ezen sorokat

legalazatosabban benyujtani.

A eimzések szédelgös magassaga, mer egyébirant

szokasban van Konstantinapolyban, nagy mertékben meg

nyerte a khan tetszèsét, a meliter pedig sokkal ostobabb

volt, hogy'sem lnegértette volna eèlzasomat. Lelìltettek, s

miutan kenyérrel és teaval inegvendégeltek, a khan felszò

litott, hogy menjek hozza beszëlgetni, s tarsalgasunk targya

ezuttal kizáròlag a politika volt. Dei-vis jellememhez hiven

maradva, minden szót úgy kellett belölem kiesikarni. A

mehter minden kifejezésemet mohón leste, hogy gyanl

tasait megerösitve làtliassa, de minthogy minden törek

vèse sikertelen volt; ismèt kegyteljesen bocsatott el a

khan s felszólitott, hogy vegyem fel napidijamat kines

tarnokatòl

Én azt mondtam, hogy nem tudom a lakasat; erre

egy jaszault rendeltek mellém, a kinek más parancsokat is

kellett végrehajtania, s öi'ökké borzasztó marad a vissza

emlèkezés azon jeleneteki'e, melyeknek az ö jelenletében~

voltam tanuja. A legutolsó udvarban mintegy 300 csaudor

hadifoglyot talaltam, kiknek teste rongyokkal volt fedve,

s a halaltól valò félelein s éhség altal néhány nap óta ki

nozva, mar is olyanok voltak, mint a sii-bol kikelt halottak.

13 "
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Már el voltak klìlenezve ket osztíilyi'a, t. i. olyanokra, :i

kik meg nein voltak negyven evesek, kiket rabszolgakiil

lehetett eladni vagy elajandekozni; es olyanokra, a kiket

мирным vagy koruknál fogva akszakal-oknak (eszsza

kàlloknak avagy vezerszerepleknek) tekintettek, s a шиш

:'iltal reajok mért biintetes ala estek. Az else osztálybelie

ket tiz- tizenetevel, vas nyakle-karikakkal egyniáshoz lan

eolva kisertek el, a másik osztálybeliek pedig ttìrelines

megadással vártak iszonyii sorsukat, s mint valami essze

kötözett baranyok jelentek meg helieraik keze között. Mig

tebbet az akasztefahoz vagy a verpadra vezettek, egeszen

közel magamhoz lattam, hogy nyole ereg ember a lieber

intesere hanyatt elterült a felden. Ebben а lielyzetben ösz

szeköteztek kezöket es lábukat, s a heller sorbaii kiszur

kàlta szemöket, mindegyiknek a melleie terdelt s a mint

irteztate iiiuiikáját vegrehajtetta, keserel a megvakított

этом esz шкалам törülgette a vert. Irteztate jelenet

volt az, miden e heliérmuii'kának befejeztevel a szegéiiy

venek kezerel, шью-ы leszedtek :i köteleket, s ek kezökkel

tapogatezva iparkodtak felallani. Nemelyek esszeììtötték

i'ejtiket, mások erevesztve földre rogytak s iszonyú tonipa

nyögessel kinledtak. A mig elek, miiidig iszonynyal fogok

ezen jelenetre emlekezni. _ _

Ezen sorok bizonyára borzadással töltik el az olvase

lelket; mindazonáltal meg kell jegyeznlink, hogy ezen ke

gyetlenség esak visszatorlása volt aniiak a neni kcveshbe

iszonyú barbàrsagnak, melyet a csaudorok a mult telen

elkövettek, egy özbeg karaváiioii. ligyaiiis egy 2000 leves

gazdag karavánt Orenbiirgbel Kliíva'iba ‚юты, útközben

inegtámadtak s tökeleteseii kifosztottak. A zsakmányban

telhetetlen turkmánok, mindammellett, hogy ezen rablás ál

tal sok oiiosz arri birtokr'iba jntottak, az utazektel, (kik

tebbnyìi'e kliivaì özbegek valz'niak), meg elesegeket is е!—
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szedte'k s ruhazatiiktel is niegt'osztottak öket ; ciinek kövct

kezteben többen ehcn haltak, masok megfagytak asivatag

ban; annyira elpuszti'totta öket a sanyarusag, hogy 60 ein

berböl csak 8 ker'iilt baza elve.

A hadit'eglyeknak ez a hajinerssztö biìntetese egyéb

irant epen nem tekiiithetö kivetelesnek Khivaban, mint

atalaban cgesz Közep-Azsiaban nem tudjak, nii 11 kegyet

leiiseg; ezen eljarast ott egészen termeszetesnek tartjak,

mivel azt a bevett szokasok, törvények ós vallas egyhan

gulag belybeii liagyiak. A mostani khan a vallas oltalnia`

zójanak bírère akart szert tenni s ezt velte elerhetni, lia 11

vallas ellen elkövetett minden legkisebb kihagast a legna

gyobb szigorral büntet meg. Egy sllrlien elt'atyelozott nüre

iiiellékpillantast vetni elég volt arra, hogyabiinöst a i'edsm

altal kivégeztessek, mint a vallas rendeli. A fel-fit fela

kasztjak, az asszonyt az akasztofa közelèbcn inelleig beas

sak a t'öldbe s megkövezik. Minthogy Klii'vabaii nincsen ke',

tchat a vegrehajtashoz keszek-et (kemény liantokat, rögö~

ket) liasziialnak. Ezen eljaras altala szegény, szerenesetleii

aldozat mar barmadik, negyedik dobasra egeszen beperoz

tatik s vertöl csergó teste iszonyiian eltorzittatik, migneiii

utolsó leheletevel vége szakad kinszenvedéseinek. A khan

a vallas szabalyai ellen elkövetett egyeb blìnöket is balal

lal blintette, iigy„liogy iii'alkodasa elsö eveiben az 111е

inaknak csillapitaniok kellett nagy vallases buzgalmat s

meg sines oly nap, melyeii valakit a khan kihallgató tere

meböl ezen vegzetteljes szavakkal: »Alib bai-im (vigye

tek) ne vezetnenek el.

Szintc feledtem emliteni, hogy a jaszaiil elvezetett a

kinestarnokhoz, hogy napidijamat kifizettesse vele. Azeii

nal kielegitett; de ezt az iirat olyan klilönös foglalatessag

ban talaltam, melyet el kell beszelnem. Épen a khilat-ot

(tisztelet-ruhakat) rendezte, azokat a rubakat t. i., melye

1
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ket a hesök jutalmazasara a taberba kllldenek. Négyfele

selyem eltözet volt, mind rikite szinü s nagy arany him

.zetli viragokkal s hallettani, mint osztalyozzak negyfejil-,

tizenkétfejü-, huszt'ejii- es negyvenfejiiekre. Minthogy a ru

badarabokon sehel se tudtam festett vagy himzett fejeket

fell'edeznì, kerdesc tettem, hogy miert nevezik igy? s azt

kaptam teleletül, hegy az egyszerü eltezetet olyan vitezek

kapjak jutalmul, a kik iiégy ellenseg fejet vagtak le, s a

legszebb negyven levagett fejnek a jutalma. »Egyebiránt

_ mendtak _ ha ez Riimban nem szekas, Jöjj el lielnap

a nagy terre, ett majd latliatod ezen ruhaknak kiosztasat.¢

Masnap valóban lattam mintegy 100 lovast egeszeii por

lepve a taberbel megerkezni, mindegyik vezetett nehany

foglyet, keztük neket s gyermekeket is, vagy а le farka

hoz, vagy a nyeregkápahez kötve, ezenkivill meg egy nagy

zsak velt inögötte a nyeregre felkötve, melyben vitezsege

nek bizonyitekaì, a levagott ellensegfejek voltak. A nagy

terre erkezven, mindegyik atadta a khannak vagy valame

lyik orszagnagynak ajandekul hozett foglyait, azutan le

oldvan a zsakot, megfogta a ket csììesket s ugy razta ki

tartalmat mint valami burgenyát; a szakalas, vagy meg

anelklìli fek oda gerultak a `jegyzekeiiyv kezelejehez, ki

nek szolgaja egy halomra rugdosta össze, mig nehany szaz

össze nein gytilt. Mindegyik bös nyugtat kapott az altala

beadott fejekrel s nehany nap mulva kikapta ertök a _iu

talmat.

Mindazáltal, az erkölesök es szokasek nyersesège

mellett is, s noha ilyen borzasztó jelenetek fordulnak ele,

Khivában es tartemanyaiban töltöttem alegszebb, legkelle

mesebb napekat, a dervis alruhaban tett egesz utazasom

alatt. Ha mar a hadsik ii'ant cgyatalaban mindenfele igen

szivesek voltak, en irantain megkiilönböztetett szivesseget

es megelezést tanusitettak s akarhol mutattam magamat
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nyilvànosan, а mellettem elmenök, a nelkiil hogy kol

dnlnom kellett volna, penzt, ruhanemüeket s egyeb ajàn

dekokat szórtak szàmomra. Nagyobb összegek elfogadàsá

tol gondosan ovakodtam, а mi rnhafeleket kaptam, soket

elajándekoztam belölök kevesbbe szerencses ntitàrsaim kö

zött, meg pedig ngy, hogy a. legszebb, legjobb darabokat

mindig az ö számukra. válogattam ki, а legszerényebb, leg

szegenyessebbeket pedig magamnak tm'tottam, mint egy

iámbor dervishez illett. Mindammellett nagy változás tör

tent állapotomban s megvallom, nem kis' örömömre szol

gált, hogy most шаг derek, izmos, erös szamárral, penzzel,

rnhával es eleseggel jòl ellátva., fogom innen folytnihatni

utalnnt.

Kalandjnim könyvenek jókora. ket fejezettel nagyob

bitásàhoz böséges anyaggal szolgálhatnának, а. miken át

estem, a niiket tapasztaltam az ország belsejeben egesz

Kungrát-ig tei-jedö kirándulásaim alatt; de nem akarom

olvasòimet untatni olyan reszletezesekkel, melyekben a.

mer elöadott szokások, jellemzetek es gondolkozásmódok

ismetleseböl volna. az nj kep összeùllitva.. A vizen fölfele

Knngràttól Khivàig 18 nnpi nt van. Ötödfel nap alatt men

tem Kungrátba. az Oxnson lefele, Siikrnllah ipával. Vissza.

ntazásunkhoz szàrnzon ket annyi idö kellett. Az Oxnsnak

mind a ket pal-tja lapályos es átalábnn veve jol mivelt s

elegge верен, kiveve а balpart azon reszet, а hol, Kanli

átelleneben az Ovejsz Karajne hegyseg emelkedik. Kanli

es Kungrat között három nepi дат puszta teriìl; ellenben

a tulsó oldalt, fökep а hol а karakalpakok laknak, öserdök

rengetege fedi. Midön vissznerkeztem Khivába, barátaim

шаг beleuntak a. várakozàsba s unszoltak, hogy induljnnk

más nap,mivel az egyre növekvö höseg nieltím töltötte el öket

aggodalommal Bokharába. utazásunk агат. Elmentem tehát

Stìkrnllahlioz, а kinek Khivában annyi hálával tal'toztam
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cllmcnuzni, в vnlòbnn lnegimlnltum, nlidön а nclncs aggue

tyàn mindcnkép lc ipai'kodott beszèlni szándókonn'ol, а.

legborzasztóbb ke'pét tárvún ki elötteni Bokhura b'crifnek

(а nemen' Bukliarának). Elmondta, hogy nlilyen gyanukoiló

s ill-nló politikát kövct nz cmir, hogy nem csak az angolok

kal, de minden idcgenncl ellenségescn banik. Nagy titok

kep mc'g :tzt is clbeszélte, hogy nc'hàny év elött meg еду

оъишапт is, kit :i lneglialt Resid pasa katonai tanitóul

küldött Bokliaràba, orozva ölctett mcg az einìr, midön ket

c'vct Bokharában töltvén, vissza akart inenni Sztambulbzi.

Ezcn aggodulmns lebeszélést b'likrnllah x'èszeröl, а. ki

clejéntc tökéletes hitet tanusitott dcrvissêgeui ii'ànt, most

nugyon f'eltllnönek találtam s azon gondolat villant mcg

ngynmbnn, hogy cz az einher, ha nem ismert гейш, mög is

többszöri c'i'intkezésiìnk i'olytán êszrevctte alakoskodáso

mat s most hilictölcg egószcn inziet gyamit szcmélycmben.

Ezcn nemcslelklingg l'ól'tiu, itjabb kornban cgyszer Herntbn

Todd örnagyhoz volt шпате (1839), több ìzbcn pcdig b'z.

Fútcrvàrrn sKonstnntinńpolyba is, s nekcm elbeszc'ltc, hogy

gynkran s örömmcl érintkezctt ö a l'rengikkel. Meglellet,

hogy akker идиша: szcrzett lnagàna'k и. nii gundulkoza'l

sunkról s tndoniányos törckvéscinkröl, s engem azért foga

доп klìlönös baràtságàba s oltalmábn. Mikor csókra. пуп]

tottaìkczét, szemében könyek fénylettek: _ ki tndja, mi

lycn érzelemböl fekadtak Y

А khám'a is гашиш“ bncsuzò áldásomat. Fölszólitott,

visszafelé is Kln'vának vegyem utmnat, inert kövctct akar

velem Konstantinápolyba klildeni, hogy az nj шпата]

elt'ogadja a szokásos lnegerösité-st. Én erre ш feleltem,

hogy тек а jövöröl gondoskodni, majd meglátjuk, mit

rendel а. kiszmet (sors). Elbucsnztam minden bal'àtomtól s

ismerösömtöl, mielött távoztam Khívńbòl, a hol csaknem

egész llònapot töltöttcni volt.
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De ezt a l'ejezetct 50111 :ikaroln bczúrni a nólkiil, hogy

khivai élme'nycìmi'e visszatekintve, legalább fejedclmc'röl 5

az ö udvararól egyetinást cl ne inoinljak.

A keleti l'ejedclmi udvarok gyakran 05 tübbféleké

pen le voltak mail irvzi. A 110521101'115 pai'tjaitúl kezdvc, a.

hol Dolma Bagese, Besiktas 05 Szerajbin'nn kèpczik e 050

dasan szep album 0150 lapjait, egészen a pekingi es jeddói

paloták t'estinényeiig nagyon sokat olvzisliattunk mar a

keleti (-let i'ény'lìzö vagya, 11111 ponipaja, gyéniant csillo~

gasa 05 ai'any diszitniényei I'elöl. De megis liianyzik meg

egyne'hany vázlat a tnrkesztáni uralkodók udvari életérül,

05 egy ilyen udvarnak leirasa bizonyara 110111 1052 fü

lösleges.

Valaini elvakitù, elkabitú, bamulatra i'agadò magy

szerliséget 110 vail'jon senki, de me'gis erdelncs, hogy az 01

vasó Khiva göi'be uteain az ívezctt Bazaron at azAi-kba

(kil-alyi var) kiséijen. Mint a közép-azsiai fejedellnek 111111

11011 lakhclye, úgy ez a var 15 11а1а1111а51111 meg van erösitve

05 1‹е1105 köfal vcszi köriìl. Keskeuy kapun at az 0150 1111

varba jntunk, mely töinve van testörsé-ggel, mas katonak

kal 05 szolgakkal. A benienet közelében két 11055211 050111

ágyn van felallitva, melyeket a hatalmas Nadir hozott ide:

05 a gyors visszavonnláskor kénytelen volt itt hagyni. lgen

0511105, részaranyos ékitniényekkel vannak diszitve 5 ugy

latszik Delhiböl szarmaznak. Ha. a második k_ipun is altha

ladtunk, más, kissé mar tèresebb i1dvarbajutun'.;, melyan

egyik vege'n _iclcntéktclen7 nyilt koc-siszinhcz liasonlò 01111

let all, melyben a magas hivatalnokok töltik hivatalos

óraikata niehter (beltigyniiniszter) elnöklete alatt. Е2011

e'pülettöl balia örtanya-forma haz t'ekszik, melyben nappal

klìlönl'éle szolgak, poroszlòk 05 hóhéroktanyaznak 5 vai'

nik a t'ejedelmi parancsokat. E két helyiség között szerény

ajtócska vezet a khivai t'elség tulajdonkepeni lakaba. Ez,
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mint а. raros egyeb hazai, kiviilrel nyomorult agyagkiiiiv

liòhoz liasonlit, termeszeîescn ablak nelkül; de a belseje

sein arul el valami nagy fenyüzest, s a haziur fejedelini ál

làsára esakis a nagyobb es beesesebb szenyegck, egyne'

hány kerevet es kei-ek parna (van'.;os) s egy je rakás mál

ha emlekeztetnek, melyek e helyisegek egyedlìli butorzatat

kepezik. A szobak száma igen esekely s mint mindenlitt,

iigy itt is ket reszre van killenitve az egesz epiìlet; a

Harem- (nei lakosztály) es a Szelamdsajra (elfogade terem).

Szemlink sehol se talalkozìk valanii klìlönös pompa

val. Csakis a szolgaesapat külenbeztetì meg az uralkodet

a közönseges emberektel s egyetlen hatalnii jelvenye az

inasokbel áll. Ezeket is szemügyre fogjiik venni egy kisse. A

háztartas elen a desztiir khandsi all (szerul szera: asztal

terite), kinek az a tulajdonkepeni hivatala, hogy :i kii‘âlyi

asztalra felllgyel. Az ebednel is jelen szokott lenni teljesen

fölkeszlilve, diszruhában, s a többi szolgák felett vale fefel

ligyelet is rá van bizva. Utána következik a inehrem, egy

neme a hivatalos ndvari szolganak (valet de chambre in

officio), de voltakepen több mint titkos tanáesos, mivel a

‘liázi ligyeken kivlil államllgyekbe is beleavatkozik es az

elebbivel egylitt kiralyi urara hatalmas befolyast gyakorol.

Következiiek már inost a többi szolgák, а kik közlil inin

deniknek meg van a maga kiszabott foglalkozása. Az a s

p e z vagy szakáes eteleket keszit, az a s in e h t e r pedig

fölhordja azokat. A serbeeesi teát, szoibetet s más

italokat keszit, hanem azonkivlìl jártasnak kell lennie sok

fele bájital es esodàs dekokt eleállitásában is. A р aj ek e

a e siliii re (pipa) visel gondot, inely az iidvarnál arany

bel vagy eztìstbel kesztll es a melyet minden megtömes al

kalmàval fris vizzel kell megtölteiii. Közep-Ázsia többi iid

varanal e hivatal nem letezik, mei't a dohanyt a tei-veny

szigoi'uan tiltja.. Az igaz, hogy öltöze szobája (boudoir) a
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tatar fejedelem ö felségenek nincseii, de azêrt tealettjevel

mégis elég szolgálatke'sz szellein van elfoglalva. Mialatt a

si lap csi térden allva a niosdòtalat tartja, addig a kum

ga ii d si (kannatai'tó) ezüst- vagy aranyedénybe'l vizet

önt és a r u in ald si azonnal kész az ujja hegyevel tartott.

törlilközö kendöt fejedelinenek atnyujtani, mihelyt az elöb

biek visszavonultak. A khannak egy ktilo'n se r t arasj a

(fejborotvalója) van, kinek gyors iijjainak s iigyes kezenek

kell lenni a koponyanyomegatasra, mely keleten minden

t'ele közkedvességti ; azonkiviil van a fejedelemnek egy

te rn ak csij a, vagyis köröiiivágója, egy khadiindsije,

ki ö felségenek a hatat szekta niegdögönyözni s raita ke

keresztlil-kasul terdelni, hogy tagjai ropogjaiiak, ha akhan

hesszas faradsag iitan tagjainak ropogtatasa altal akarja

magat kipihenni. Vegre meg van egy tö s e k c s ij e is

(agyvetö), kinek az a hivatala, hogy a puha nemezdarabe

kat vagy niadracokat ejjel elegyengesse. A peinpas nye

regszerszamok es fegyvei'ek a k h a z n a d si (kincstarnok)

felügyelete ада“ allanak, a ki nyilvanos kilovaglasok al

kalinaval, az nralkedó közeleben szokett mennì. A d s i

g a d si vagy kecsagtartó a szolgaszemelyzet élen balad.

A fejedelem ruhazata es etelei csak igen keveset kü

lönböznek azoktól, melyeket gazdag kereskedök vagy elö

kelö hivatalnokek hazaban talalnnk. A kiraly epen olyan

nehéz juhbör-sapkat, epen olyan esetlen s több röfnyi va

szonkapcaval teletömött csizinat, epen olyan vastag belésü

karton- vagy selyemkabatot visel, mint alattvalói s epen ely

rettenetesen izzad e szibériai öltözekben а nyomasztó julius-i
höseg miatt, mint ainazek. Egeszben véve a kliarezmi feje

delem sorsa epen oly kevesse irigylésre melto, söt mond

hatni'ik, sokkal silanyabb, mint a többi keleti fejedeleine.

_ Oly orszàgban, hol a rablas es gyilkelas, fektelenség es

törvenytelenség napirenden van, a fejedelem szemelye a
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tulsàges l'eleleni pani retteges miatt, iiielyet sziikségke

pen kell ebreszteiiie, bai'iiiineiiill erzelniet kepes elöidezni,

csak ragaszkedast es szei'ctetet nein. Set legközelebb alle

kernyezetc is fel tele kerlatlan hatalina iiiiatt es rekoiiai,

sajat ncje es gyerniekei is gyaki'an leskelediiek elete 01

len. A niellett az uralkodó kenytelen az iszlaiii ei'enyesség

es özbeg szekas es erkölcs iiiintakepe leiini, inert e felse

geuek minden legkisebb, legjelentektelenebb vetsege azen

nal a varosi pletyka tai'gyava lesz sjóllclict senki se 1110

reszli a feiedeleiiinek meg nagyobb liibait is ecsarelni, niegis

az ily delgek miatt a bet'olyasos iiiollahk niegsértediiek, ez

pedig egeszen a l'eiedeleni erdeke ellen van.

Mint minden igazliive, ugy .a khan is tartozik nap

iblkelteker agyat elliagyiii s a gyiilekezetben a reggeli

inianaljelen lenni. Ez rit-an, iiiely egy fel ei'anal tevabb

tart, nehany csésze feat iszik, mely zsirral es seval van

l'liszerezve s ii'ielyre gyakran több tuiles iiiollaht is 111051111

iiak, ezek aztan aszent tervenyek iiiagyarázgatasaval vagy

bariiii mas vallasos kei-des vitatasaval, nielyhez e felsege

tei'meszetesen csak nagy ritkan ert, szoktak a reggelizest

elèiikiteiii. A melybßliatò vitatkozasek az aliiiot lassankeiit

elecsalogatjak, s miker a khan liatalinasan kezd hor

koliii, a tudes vilag visszavenul. Ezt reggeli aloninakiie

vezik, rend szeriiit ket-harem óraig tart. A fülebre

des iitan kezdedik a miniszterek s mas magas hivatal

nekok sz е la in _j a (elfegadas). A khan teljesiti uralkedói

tisztet., tanacskeznak a tervezett i'abletamadasek l'elett, nia

gas pelitikat ìlznek a szomszed Bokharat, a gomud es csail

dor~tiirkinaiiokat, kozakekat es mostansaghihetöleg a mind

kezelebb-közelebb nyoniule oreszekat illeteleg is; vagy

szainadasra vonjak a tartomaiiyek kormaiiyzeit es a kikl'ilÄ

dött vamhivatalnokekat, kik a legnagyobb pontessaggal

tai-teznak a felszedett penzrel szaniolni, niert a legeseke
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nel, hogy feie nelklll kenytelen távozni. A több òl'íiig tarte

kormányügyek elintezese után szolgàlják ты а tnlajdonke

peni reggelit, mely nagyobbára könnyebb etelekböl fill,

termeszctesen egy швед gyomorra. nezve »könnyebbek«

böl, inert ö khivai fólségének dejeuner :i la fourchette-je

(villńs reggelije) nz'ilunk több izmos llordárnak is elèg

volnn. Az evest minden jelenlevö tiszteletteljesen körill

állva tartozik vègignézni s esak azntán szólitanak föl ne

hàny kegyeneet leillesre, hogy nz nralkodóvnl nehány parti

sakkot játszanak, s ez а mnlatsàg egeszen а. deli imáig

tait. Ez utóbbi körlllbellil egy óráig foly. Azutz'm az elönd

varba megy ö felsege, ott egy lepcsözetes magnslaton lie

lyet foglal s kezdödik az а rz (nyilvz'inos kihallgatús),

melyre а nepnek minden rondje és osztíilya, ferfiak, nök

gyermekekkel karjukon, а legnagyobb pongyolàban vagy

fel meztelenül jelenuek meg. Elöre nem jegyeznek föl sen

kit s ат boesz'itják be leghamarább, а ki legjobban tud to

lnkodni. A bemenetnél tolongó sokaság kiáltozva, ordi

Топа várja а. kiliallgntàst. Mimienik magàra. boeszittntik

be; egeszen közel дал-ишак nz nralkodòliozl` elöteljeszté

slikben egeszen fesztelenek, kernek, nella ellenveteseket is

tesznek, söt gyek'rzm а legllevesebb szòvitàbn boesńtkoz

nak а kbz'mnnl, vele,` kinek egyetlen intese elég ап'а, hogy

bárkit is а. legkisebb ok nelklil lióliér kezére _inttnssoin Ke

let a legszernbeszíiköbb ellentetek Натр volt mindig. A

tnpnsztalntlanok ezt az eljúriíst igazságszeretetnek mrt

ишак, en pedig seinmi egyebet nem lútok benne, mint

szeszélyességet, mei-t egyiknek meg van engedve, hogy а

királyi tekintelylyel а legdnrvàbb szavnkbnn daeollmseon,

mig а másik életevel lakol, lm nz illemet legkisebb moz

дышит! megserti. Az arzon nem свай nagy szereket in

téznek el, nem esuli lmlńliteleteket lioznnk es lmjtmmk
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végre, lmnem gyakmn а legaprólékosabb oivódásokat is

(решат házasí'clek között) elintézìk. Egy szoinszòd beps

naszolja a másikat néhàny ищем-ем, egy szomszédasz

szony a másikat egy lopott tyùkért; senkit sem szabad visz

szautasitnni. A khàn elkiìldhet kesöbh valakit а kadilioz

(biròhoz), de elöbb ö maga kenytelen kihallgatni. Csak a

kèsö délutáni ima vet véget e fárasztó foglalkozásnak. A

ke'söbbi órákat sétalovaglásra használják а városon kivlìl,

de а fejedelem naplemente elött vissza szokott terni. A ne

gyedik az esti ima, hasonlóképen társasz'igban végeztetik s

azntán а fejedelem estebedjère vonul vissza. A vacsom

leggazdagabb s tovább is tart, mint а többi étkezés. Khiva

es Bokhín'a fejedelmei csak ritkán élnek szeszes italokkal,

bár а kiràlyi család többi tagja és az ország nagyjai e te

kintetben kelleténél is tovább mennek. A vacsora után

énekesek és zenészek vagy szemfényvesztök jelennek meg,

а kik cgynehz'my darabot ndnnk elö. Az elsöbbeket kivált

Kliivában igen kedvelik és mitvêszetök miatt Turkesztán

ban, söt az egèsz iszlamhitìì Kelet-Ázsiában a. leghireseb

bek. A hangszert, melyen müvészkednek, g i rd s e k-nek

nevezik. A mi hegedlinkhöz hasonlit, csakliogy liosszabb

nyaka s egy sodronyt- és két selyemhúrja van; vonòja is

hasonlit а miénkhez. Ezenkivlll van még tam b и г, k o

p oz (koboz) és d uta ra is, melyeket а Bakllsi dalainak

kisérésére hnsznál. A közönsèges èletben csak mindennapi

hösöket énekelnek meg, ellenben a királyi udvarnál több

nyire Nevújiból s а perzsa költökböl vesznek àt gházele

ket s minthogy az itjn heroegeket а zenemüvészetben is

oklatják, nehaa khán öket is fel szokta szólitani, hogy

magukat vagy niagnk vagy az udvari dalnokok kisèretè

ben produkálják. Olyan vidámságot és jó kedélyt, amilyen

az a teheráni lakosoknál s а Bosporus melletti palotákban

otthonos, az özbegi fejedelmek udvaránàl nem igen гам
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lunk. A tatárok nemzeti jelleme főképen a komolyságban

és szílárdságban áll; a táncolás, ugrálás és bármi egyéb

csintalanság szerintük csak asszonyhoz vagy gyermekhez

méltó. Nem is láttam soha egyetlenegy előkelő özbeget sem

szerfölött nevetni.

Naplemente után mintegy két órával az uralkodó a

hál-embe vagy hálószobájába vonul vissza és ezzel a khí

vai fejedelem mindennapi munkája be van végezve. A há

rem itt a világért sem az, a mi a török vagy perzsa udva

roknál. A nők száma csekély, a hárem-élettundérszeru szí

nezete egészen hiányzik , minden a legszigorubb szli

ziességre és erkölcsiségre van számítva és e tekintet

ben а khlvai udvar felette is áll a többi keleti ud

varoknak. A jelenlegi khánnak csak két törvényes fele

sége van, ámbár a Korán négyet enged meg. Ezer mindig

magából a királyi családból választatnak s nagyon ritka

eset, hogy egy-egy magasabb hivatalnok leányát, ki nem

tartozik a családhoz, e méltóságra fölemeljék. Bár a feje

delem neje felett épen ugy mint minden alattvalója felett

korlátlanul uralkodik, mindazonáltal neje, ha valami kü

lönös vétket nem követett el, szelídebb bánásmódban ré

szesül. De címe vagy valami más előjoga épen nincs; ud

vartartása csak annyiban különbözik a többi háremtől,

hogy neki több cselédje és rabnöje van. A nöcselédek ren

desen hivatalnokok nejei és leányai,a rabnők többnyire per

zsa nök s egynéhány fekete arab nő. A mi a külvilággal való

érintkezést illeti, e tekintetben a khlvai fejedelemnők sok

kal inkább meg vannak szorítva, mint kelet többi uralkodó

női. A nap legnagyobb részéta háremben töltik, a hol cieo~

mára és öltözködésre lehető legkevesebb időt pazarolnak ; de

nem is igen sok pazarolni való idejök van a hárem hölgyei

nek, mínthogy egy országosan dívatozó szokás azt követeli,

hogy a ruhákat, szőnyegeket s egyéb kelméket, melyeket
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a ieiedelein liasznz'tl, lia 110111 is mind, de legnngyobb re

szet sajat felesege keszìtse el. Ez hatalmasan einlékeztet a '

regi patriarkális elet szokz'isaira, melybel Turkesztán, dur

i'asíiga daeara is, meg eleg sok kedves veiiást erzett meg.

Setakat es kiri'indiilásokat a kliivai fejedeleinne esnkis

a város kezeleben fekve kejlakokba es iiyz'tri palotz'ikba te

1101, 5 11уе11 alkaloininal solia sein leliatoii inegy oda, inint

Perzsiz'iban szokas, lianem egy tarkára festett, vöres sze

nyegekkel es posztekkal bevoiit es elzart nagy szekerhen.

A jùrmii elett es liti'in iiehány lovag baktat, kik feller bo

tokkal vannak elli'itva. Utjíihaii mindenki tiszteletteljesen

1'111 fel llleserel s mely liajlongńssal lldvözli. A szeker hel

seìebe ineresz vizsga tekiiitetet vetiii senkiiiek sein jut

eszebe; nein is erne a'z sennnit a goiiilosl elleplezes minit.

Kl'ilönben ily nieresz teit, neni esak az iiralkode 11010

1101, de minden más hivatalnok nejenel is liali'ilt vonna maga

iitàn. A perzsa kiri'ilyiie setalovagli'isa alkalniz'ival 521111110

lan zorras (szolga), kik a inenetet inegnyitìák, a kivánesi

neptömeget johbra-balra lieven osztegatott csapa'isokkiil

szokta 01112111. De a koniolyabb terineszetii iizbegeknel erre

1111105 szlikseg, inert a liárenielet ott nein oly szigorn s jel

tiiiljiik, hogy niinel elnézebbek a törvenyek e tekintetbenl`

:izoknak niegszegese is annál ritkńhb.

Nya'iron :it a leirályi esalz'id Rafenekben es 'Fasliaiiz

han, ket kiìzel fekve kejlakban, tartezkodik, nielyeket re

giin fejedelinek 1101-2511 izlesben epitettek: ablakilvegeik es

tì'ikíirdziraliiaik :'iltal ti'innek fel; fekepen ez iitebbiak а

kliivaiak szeniehen nagy t'enylizesi eikk gyanánt 520101101

nek. Tasliauz 1111105 minden izlés iielkiil epitve. A kastely

túgns kertheii all, neliúnj i'iztarteja is Yan s eresen einle

keztet a nigarisztami kastélyrn, nier Teherán kapni (Sini

ran) ki'ìzeleben fekszik. A telet a varosbaii töltik; de inég

itt is tíìlibre 110051111 e iìzbegi felsege a falakon 1101111 fel
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тат satort; ez külöiiben nein iiiutat rosz izlesrc, inert :i

kerek, hófeber posztóbòl keszillt lakas, melynek közepen

bai'atsagos tilz lobog, nein csak hogy epen oly iiieleg, mint

barinely köeplllet, de azoiikivlil valaiiii sajatsagosan vonzó

is van benne és nein gyakorol olyan inegorva, barat

sagtalan benyoiuast, niiiit Turkesztan alilaktalaii agyag

kunyhói

XIV.

Midön iitra keszeii lassaiikint összegyi'ilekeztlink a

’l`üsebaz arnyas iidvarabaii, csak akkor lattam igazan, inin

aldott befolyassal volt Kbi'va vallasossz'iga a mi koldus ka

'avanunkra A rongyos i'iltözetnek iiyonia csak a legsztlk-`

inarkuabbakiial volt meg eszi'evelietö; a rongyos prenies

süvegek helyet, melyeket a turkinanok között fogadtunk

niaguiikeva, hôtelier turliz'iiiok foglaltak el, minden tarisz

nya tüinììttebb lett s öröiii volt latni, hogy meg a legszege

nyebbnek is volt szainarkaja. Veleiii is nagy vi'iltozasok

történtek, inert egy egesz szainarral es egy t'él tevevel ren

delkezteni; s mig az egyik maganiat vitt, a inasik iiiallia

zsakoiiiat szallitotta, mely rulianemiìckkcl, keziratokkal, a

iiiiket iisszevasarolgattain, s eleséggel volt типе; inert

most niar iieni fekete lisztet vittein uti-a, niintasivatagbaii,

liaiiem feller pogacsaval (julizsirban kisiìtött apre teszta

neniii), rizszsel, vnjjal s meg cukorral is ellattaiii niagainat.

Csak öltiizeteinet nein akartain inegvaltoztatni. Kaptain

ugyaii egy iiigct, ile nein vetteni azt niagaiiira, iiiii'el ez ii.

feny'ilzesi eikk elpiiliithatett volna, s ez iiiůg mest koran

lett voliia.

Kliivabi'il Bokli-’ii'i'ibu liaroin ut küzött valogatliattuiik ;

i'Áiiiiŕini' if'razasii. 14
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а) Hezareszp es Fitnek fele; ezen venalen Klikürtlll mel

lett törtennék az atkeles az Oxusen, b) Khanka es 8111211:

han-on kei-esztiil, a folyani 301111 partjan, ket napi jaró si

vataggal, Karakel-ig, c) a felyamen 1611010, mely venalen

l'îcsudsak inellett tertenik a szarazra kiszallas. Miiitliegy a

szarazon utazasban allapodtuiik meg, a ket ut közötti va

lasztast Ajmed nevti kervanbasinkra biztnk, a ki Bekhara

bel vale tadzsik volt, a kitel teveinket 1101-1011111: egy vellink

jött kbivai ruhakereskedevel egylltt, s a ki ezen evszakra

a Khankan keresztlll vive venal niellett nyilatkozett, nie

lyet legbiztosabbnak es legkenyelmesebbnek tartett.

Junius 2 Í -en mar 36 kese delutan velt, miden a veg

telen aldasosztogatastel s ölele'sektel szabadnlva, Khivat

az lli'geiidsi kapun at elhagytuk. A túlbuzgek kezlll sekan

feleranyira utanunk loholtak, nagy buzgesaguk fori-e ke

nyeket sajtolt ki szeniükbel s ketsegbeesett hangen kia

baltak utanunk: »Ki tudja miker lesz Kbiva ismet ely

nagy szereiiese reszese, annyi kegyes fertiut lathatni ven

dégiìl falai kezettl« Tai'saimat, kik magasan ültek teve

jilkön, ez nein zavarta, de nekem ugyancsak nagy alkal

iiiatlansagoinra velt, alacsony szamai'ainen a baratsag szam

talan bizenyiteka, mig vegre ezen jamber allat is megse

kalvan a nii sek, tiirclnietleii lett, s nagy örömeinre elvag

tatott velem. Csak miker 1021136 elere jartam, akker alla

podtam nieg, de sekaig kellett a kantarszarat raneigalnoni,

mig rabirhattain flìles liippogryph-eiiiat, hogy vagtatasat

sebes kocegasra vi'ilt-oztassa. Miden pedig meg ebbeii is

akadalyezni akartain, niegbeszankedett, s ekkor ballatta

else izben liarsogó szavat, melynek tei-jedelmet, hajle

konysagat s ereteljet 301111 szei'ettein velna tavelbel meg

iteliii. .

А Khivatel két nierföldnyire ese Godseben haltuiik

meg, melynek mindainniellett hogy jelentektelen vareska,



—- 211 ——

megis van kalenterkliáiie-jziI (szàlló dervisek számára) а

minthogy Khiva es Kliokaii legkisebb helyisegeiben is van

nak ilyen beszállòk. Innen Klinnkáig szakadatlannl nii

velt földön keresztiil vitt utnnk, az egesz uton böven volt

kitllnö szeder, s niinthogy 112 en vsnesìni folyvíist pajkos

kedveben volt, s egyre jóvnl а karnván elött járt veleni,

eleg erkezesem volt 11 lillvelyknjjnyi nagyságii gylìmöles

esel lakozni.Khankábn is, а 1101 épen heti vása'ir volt, elölib

erkeztem nieg 1111111 11. tübbi s besza'illottam 11. kalenterkliá

neba, mely а kis vi'iros lcgszelen, 11. pntak partján, jegenye

es пут-1111: árnyekábaii volt. Két felig meztelen dervist

találtam ott, 11 kik épen mákoiiynk deli adagjainak elve

zesehez nknrtnk látni, engem is megkináltak jókora adag

gal s nagyon elbámultzik rnjta, liogy nem fogadtam el. A

lielyett teliz'it teát keszitettek számoinra s mig en 1121 11111111,

:iz 1111111 (ik а mák-nierget nyeltek. Felóra innan mindnket

ten а boldogok orszńgàban voltak s mig az egyik alve

nak areavonásain а, Ьеззб örömálinok nyomait vettem eszre,

а másikon а halálos retteges vonaglásait láttam.

Szeretteni volna. bevńrni iîìlébredesöket, liogy meg

hallbassam 11 szép a'iliiiok leirását, lianein kai-nvánuiik epeii

kei-esztlil ment а városon s nekem liozza'ikellett esatlakoz

nom; mivel innen kis om járàsiiyira 112 Oxns pai'tjához

kellett elerniink, s lin 112 ido' engedi, meg ma átkelnlink.

Навет ez а. kis dai-ab nt nagyon rosz volt, egyre 112 iszn

pot es mocsàrokat kellett kerlllgetniìnk, s свай estere er

kezhettiink el 11. folyo partjálioz, а. -liol ellmti'iroztnk, hogy

ott liálunk meg 11 szzibnd eg alatt. '

Az Oxns, melyet itt, valószinllleg a. tai-'aszi esíivìzek

árndntai következteben rendkivül ezelesnek találtam, erde

kei~` látvńnyt szolgiiltnt sárga hnllámaival s ineglélietös не—

bes folyásávnl. Az inneiisö 111111, 11 mennyire esak а szem

látott, l'z'ikknl s szniinszet elszórt linvlikkal (iidvarok) volt

14*
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beszegve- A 111156 016111011 15 födözött fel beljebb aszem mi

velésre 111011116 jeleket 5 északi irányban ugy tiint fól az

Ovejsz Karajne hegység, mint valami fliggölegesen 1656

nagy felhö. Az Oxus vize a medi'ében nern oly jú 1211 1112116,

1111111 a belöle szàrmazò csatornákban 65 arkokban, hol а

lassubb folyásnál togva kissé 11161- meglilepetlett а. homok.

Itt úgy ropogott а viz a fogak alatt, minha valami homok

kaláosba harapott volna az ember, de néhány percnyi 1116

116665 1112111 élvezhetö volt. A mi az Oxus vize èdességét 65

565651211 illetì,._crröl a turkesztánink azt tartjàk, hogy nincs

bozza foghatò az 65652 földön, 11165 a Nil Mubarek (áldott

Nilus) 'vize 56111 61' fel vele. Elejénte azt hittem, hogy a jó

iz annak az örömnek tulajdonitható, inelyet éreztünk, 1111

11611 a vizetlen sivatagból partjahoz értiìnk. Azonban el

kell ismernem, hogy a mennyil'e tapasztalataini terjednck,

nmgam sem ittam 56111 Enrópában, 56111 Ázsiában akár

folyam- akúr fori-ás vizet oly fölségeset, mint az Oxus vize.

Másnap jókor reggel az àtkeléshez készliltlìnk. Itt is

valamint Görlen 65 Не2аге52р 111611011 15, 5 inindenlltt, az

államéi а révek, ez niagánosaknak adja. nzokat 111152011

herbe, kiknek az idegen utazók közöl csak olyanokat Sza

bad átszíillitaniok a 111156 oldalra, а. kik el vannak látva a

kliántól petek-kel ’F (átkelési jegy), 11 11111 csekély penzèrt

szolgáltatnak ki. A hadsiknnk közös utlevelök volt, de 611

kiìlön adattam magamnak, а mely igy szólott: »A 111111116

rök és vámosoknak tudtokra adatik, lniszerint hadsi Molla

Abdur-Resid el'endinek engedély adntott. Senki se 1161101

52155а.« .

А rendörség semmi ellenvetéseket se tett; csak azon

volt fölakadás, hogy 1111111 hadsik nem akartunk Íizetni az

átszállitásért olyjármüvön, mer n khánè, 5 a rèvész egy

* 52652011111 -- init.



ideg erre ncm акт-ъ ráállani. Vc'gre belcegyezett, hogy ne

k-iink megtcszi azt а jótéteulényt, miszerint maglmkat mál

hàínkat és szamarainkat átszállitja ingyen a tulsó oldalra.

Az átszállitás délelött tiz órakor kczdödött s csak naple

mcntekor атак el а magas рамой, mely а. surakháni csa

torna. mellett nynlik el jobbról. Magán а. nagy folyamon

(Ы óra alatt túl lehettünk volna, de а folyó sches árja.

messzire levitt, s mig а tulsó oldali ohajtott ponthoz, majd

lc majd fölfelé evezve elérhcttlìnk, eltclt а_ 'nappmèg ре

dig olyan höséggcl, а minöt keveset tapaszìaltzùn êletern

bcn. А föfolyamon meglehetösen jól ment, hanem а mcllék

àgakon minden tiz lépósnyirc mcgfepeklcttiìnk :i homok

zátonyokon s ilyenkor mindig ki kellett embereknek sza«

maraknak szállani а dei-eglyéböl, mig ismót el nem szaba

дном]; s ujra beszálltunk, a mint elegcndö vizre kaputt.

А szamarak ki s beszállitása,`kiirált néhńny mcgátalko

dott csökönyös páráó pokoli munka volt; а lcgtöbbct ugy

kellctt kézen ki s be mkosgatni, mint valami magukkal te

hctetlen gyermckeket. Még most is nevetnem kell, ha.

cszcmbcjut, hogyau vette az а hórihorgas hadsi лапши) kis

(led szamârkńját а шага, láhait а. mellén összei'ogvún,

mig az а járubor мы rcszketvc hclyczé ci a. {еды kol

dus gazdája nyakz'm.

А nevczett pau-ton ogy napig копы: Sumkbánnál vá

rakuznrmk а tevék megérkezésére. Jun. 29-én elindnltnnk,

s az özbeg lakossággal biró Japkeum'inak (csatornapart)

nevczett vidókcn keresztiìl utaztunk, mely mindeniitt ас

van отогнаны szeldelve. Japkenari egy nyolc mérföld

hosszu s öt-lmt mérföldnyi széles oázt kèpez, s meglehetö

sen mivelik. Ezen túl kczdödìk а sivatag; Akkamis

пак nevezett szélén jó csordajárások vannak s kirgiszek

lakják. Akkamis mellctt а karaván lnssan {туши utjàt,

hancm a, kervanbasi, én, meg még két társunk, kik biztak
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szainariik gyorsasagaban, kitertünk a kezel fekve Siirak

hanba, a hol lietivásar volt, elesegllnket kipetolni, vagy

igazabban niondva egy kiesit mulatni.

Siirakhán je teldfallal van keritve, keves lakehi'iz

van benne, s'leginkabb azon 300 boltbel all, melyeket

heteiikint ketszer nyitnak fel s a keriiyek анаши lakei

es a nomadok kei'esik meg. Az Emir-lìl-Umera, vagy a

khan testver batyjanak tnlajdona, a kinek itt szep kertje

van. A bevasarlással utitarsaimat biztam ineg, s magam

elvonultam a vai-os kapuja eletti kalenterkháneba. Itt több

dervist találtam, kik a beng (kenderbel keszitett epium)

es dsersz gyilkole elvezese folytán mar esontvazakka'i ösz

szeaszva s alakjiikbel iszonyuan kivetkezve hevertek sötet

cellájuk iiyirkos тащат. Miden hemutattam magamat, szi

vesen fogadtak s kenyeret es gyümöleset hozattak sza

momia. Én penzt akartain adni es erre jet nevettek. Azt

hallottani kesebb, hogy keziilek többen mar több mint 20

esztendeje nem vettek penzt a kezekbe. A környek kitartja

dcrviseit s a nap folytan valeban lattam több elekelö öz

heg lovust oda erkezni, mindegyik hozott valainit, s egy

esilim-et (pipát) kapott erte, a melybel kedvene mei-get

szivta. Khívaban a legkedveltebbbedite a beng, es sokan

gyakoroljak ezt a bünt, minthogy a boi es más szeszes ita

lok elvezeset tiltja a koran, s a koi-many halallal bünteti

azok eldeléset. Minthogy mar kése volt az ide, kimen

tem а vasarra, tarsaimat telkeresiii, s esak faradsag

gal tiidtam a hullamze nep között iitat terni magam

nak. Minden ember leliaton volt, vevek ugy mint ariisok

s mulatságos volt néznì, mikor a kirgiz asszonyok kimisz

szel * teltött nagy bertömlevel lìlve lovon, a tenile esapjat

Kanea- vagy tevetej bel keszitett esipös ital, melynek веш

teseben a kirgizek kìtiìnök. A közepazsiai nomadok reszegite italnak

унылыми, s azzal az elismert tulujdonnal hir cz az ital, hogy min
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a nyeregböl iranyeztak annak a ki kiniiszt ker, a szàjaba e's

pedig annyi tigyesseggel mind a ket i'eszröl, hogy nagy

ritkan folyt egy ket esepp felre.

Tarsaimat megleltein s elindultnnk a karavan titan,

mely mar ас oi'aval jart elöttlink. Rendkivül meleg nap

velt, szerencsere meg is lehetett itt-ott kirgiz satrat talalni,

neba a föld homokos volt s csak közelednem kellett, tits

tent ett termettek az asszenyek tömlöjltkkel s valósagos

civakodas tamadt közöttlik, ha nem fogadtam el mind

~ cgyiktöl egy-egy italt. Szomjas utazónak italt nyujtani

rekkeiiö nyari idöben: a vendegszeretet legmagasabb Го

kanak tartjak itt s valósagos jet tesz az ember a kirgiz~

zel, ha alkalmat nyujt neki ezen ereny gyakorlásara. A

karavanba mar a legnagyobb nyugtalansaggal vartak ben

nlinket, mintbogy a mai naptol fegva csak ejjel iitaztiink,

а mi neklink is nagy enyhlilesünkre volt, allatainknak is.

Tehat niegérkezestink utan tustent iitra. keltlink s varazs

szerti latvany volt, t'enyes lioldvilagnal a tovabalade kara

van, melynek jebbja felöl az Oxus biillamai bömpölyögtek

tompa merajjal, balfelöl pedig Tatarorszag iszonyii siva

tagja tei'lilt el. Masnap regge] a nevczett felyó partjanak

egy domboriilatan ütöttilnk tabort; ezen tajeket Töjebejun

nak azaz: tevenyaknak iievezik, hihetöleg a part göi'blllc

teiröl s bizonyes bónapokban a kirgizek tanyaznak rajta.

Tiz ei'anyi idö alatt baroni kirgiz esaladet lattani, melyek

egymas utaii legfölebb harem óraig laktak ett s felszedöd

ven tovabb mentek. Pompas kepet lattam rajta a nomad

eletnck, s a mint egy kirgiz asszonynyal eri'öl az alllia

tatlan eletröl beszelgettem, ezt felelte: »Csak nem lehe

denki megliizik töle. Több izbeii iiiegpi'óbiiltain inni belöle, de sohn.

se birtam egy-ket csöppnél többet leiiyelni bolöle, mivel erös savanyu

ságával cgószcii összehuzta a szâiiiat, s fogaini nebáiiy na.er elvás

tak tò'le.
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tünk olyan lnstak mint ti niollak s neni tölthetlìnk egy

»egesz napot egy helyben ! Mezognia kell az embernek,nicrt

ime a nap, a hold, a csillagek, a viz, az allatok, a mada

rak es halak mind-inind iiiozognak, esiipan esak a halott

es a i'öld fekszik niozdiilatlanul!« Több ellenvetest akar

tain tenni a böleselkede nomad asszeiiysagnak, ki epen a

sator fölszedesevel t'oglalkozett, miden tavelbel kiabalas

hallatszott, iiielyböl esak ezt az egy szót: büri! bllrì! (far

kas! farkas l) veliettem ki. A kirgiz ne villain sebesseggcl .

sietett el a tavolalib legelesze nyajhez s larmájaval azt

eszközöltc, hogy a t'arkas egyetlen egybirka kövei' farkat

viven niagaval, megszaladt. Szerettem velna a visszaerke

zctt net a t'arkasok iiiozgasanak eleiiyeirel kikerdezni, de

nagyon el volt szoinerodva vesztesege fölett s en menteiii

a kai'avaiiomhez.

Naplemeiitc elett iitiiak indultuiik s szakadatlanul a

l'olyó közeleben lialadtunk, melynek magas partjai csak

nem mindeniìtt t'üzekkel, niagas füvel vagy beki'ekkal van

nak beneve. Áinbár a Kliiva es Bokhara közötti utat jart

nak rajzoltak, niestanig esak hatareröket s barangoló ne

madokat lattuiik, de utazet egyet seni, s ezert iiagyoneleso

' dalkeztunk, miker lattuk, hogy et levas sebes lepest felenk

tart. 'Khi'vai kereskedek veltak, kik Karaköl felel iiegy

nap alatt ertek ide Bokharabels azen ervendetes hirt hez

tak, hogy az iitak egeszen biztosak, s holnaputan majd az

e elmaradt karavanjiikkal is fegunk talalkezni.

Miden Kliivábel taveztiiiik, hire velt, hogy a Tekke

turkmánok, minthogy az eniir hadseregevel tavol velt

Bekharatel, veszelyesse tettek az oda vive iitat, s kervan

basink taplalt is titken aggedalniakat; iiiest tchat minden

aggodaloninak egyszerre vege lett, s bizten reineltlik, hogy

hat vagy nyele nap alatt eleriink utazasunknak eeljabez, s .

cz ide alatt, ugy hittilk, hogy az Oxlis es Karaköl keze'tt

ц
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esak ket impot t'ogunk vizteleii sivatagon шпона. )Iàsiiaip

rcggel egy hajdani erösseg (Tiinliklü) romjni mellett iitöt-I '

tlink tábort, egy kis esúesos dombon, mely álatt az Oxus

t'olyik s melyet ezen oldalról а legszebb viràny boi-it. Innen

a. legészakibb irányban vìsz egy ut a. Klialata-Csöli-nek

vagy Dsan -batirdigan-nak (eletrontó)is nevezett homoksiva

tngon keresztlil,melyen azonban esakliideg telen паду heesés

таи szoktnkjárni, ha а karaköli ut a turkmánok miatt nem

biztos, kik ezen evtájban а befzigyott Oxuson íttkelhetven,

mindenfele kalandoznak.

A liöseg парты парта tikkasztóbb lett (julius elsö

napjaiban voltunk\, de nem nagyon volt terhiinkre, mivel

egesz пар а. hatalinas folyó partján tartózkodván, az edcs

viz böveben pihengettiiiik. Mily nagy öröinunkre volt ez,

midön Kaliriman Ata, vagy а Gömllstepe es Khiva közötti

nagy sivatag egyeb helyei eszlinkbe jntottak! De щадит,

esakhamar megzavartak kellemes gondolatainkban, s ne

háiiy kalandozó tnrkmán szeszelye nagy veszelybe (1611

tött bennlinket, а mely mindnyájunkra iszonyn halzilt lio

zott volna es а melyböl csak а sors kiilönös kedvezese men

tett ki, :i niinthogy moet az egyszer kenytelen vagyok az

oszmánoknak igazat adnì.

Már hajnalzidott jul. 4-en, niidön ma. ejjeli iituiikbzin

ket felig meztelen emberre bukkantunk, а kik infn' tíivol

bol kiàltoztak karuvánnnkra, s inikor шаг közel voltzik
hozzánk, „egy мы kenyci'et! egy lfnlat lienyeretl“ kia

bálva, összerogytak. Én а. legelsök közt voltziui, а kik ke

nyeret es julizsirt nyujtottak nekik. Egy keveset ettek s el

beszeltek, hogy Hezareszpböl vale liajósok, kiket egy tek

ke alamáii naszádiuktel, riiliájnktól es keiiyeröktöl meg

t'osztváii, iiieztelen bocsátott el. A mblók 150-en ишак, s

az itt штыком kii'gizek nyájnra. ólálkodnak. »Az Isten

szerelineert, fussatok vagy rejtsetek el magatokat, mert
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nóhány òra alatt- biaonyosaii találkoznotok kell velök s ha

hái' kegycs zarándokok vagytok, nièg is niindnyájatokat

ineztelen, s анаши]; es cleség пении fognak asivatagban

hagyni, niert a kafìr (hitetlen) tekke mindcnrc képes.<< Ker

vanbasinknak, а kit шаг két izben megraboltak s életét is

esak iieliezen tudta megmenteni, nem volt ilyen tanács

adá-si'a szliksège, mert alig liallotta а tekke es alamán sza

vakat, tüstént visszafordulòt vezényelt, s oly sebesen итоге

hozzà a visszautazáshoz, a mint csak bi1-tak a szegeny, te

lierrel megrakott tevék sietni. Tevékkel tui'kmán lovak

elöl meneklilni akami, természetesen keptelenseg volt vol

па, azonban а mi számitz'isunk szei'int 150 lovas esak reg

gel t'elé lehetett a vizen этапам, s a mig ök vigyazva

iöniiének az uton, addig mi talán visszaèrhetünk Tllniik

liìbc, s megtöltvén viztömlöinket, a Klialata homoksivatag

ba vchetnök magunkat, a liol legalább lehetseges szá

innnkra a ineneklilês. Roppant ci'öfeszitéssel ei'tek állata

iiik egészcn kimei'lìlten Tllniikliìbe. Itt meg kellett legel

tetnünk s pihentctnünk fáradt barmainkat, klllönben lelie

tctlen volt volna a sivatagban az elsö állomást is megten

iiiìnk; iiagy aggodalmak közt tiiltöttlink tchat liái'om órát

mig a tömlök meg voltak töltvc, s az elökószlìletek meg

tó-ve az irtóztató ап'а.

А khivai ruhakereskedö, kit шаг egyszer inegi-abol

шк a tnrkmanok, ez idö alatt rábeszèlt több hadsit, kiknek

tele volt az erszényök, de bátorságuk nem volt, hogy in

kàbb rejtözzenek el az Oxus partján levö boki'ok között,

semhogy a kervaiibasival menjenek a szaratan napjaiban

(káiiikiilábaii) hol a szomjanveszésnek vagy a tebbad

(forro keleti szél) általi lialálnak nicnnek elóbe. 01у elen

kcn festette а veszélyeket, hogytöbben elszakadtak töliink;

clihez jiu-ult meg, hogy a folyamon megjelent egy lires

bajó, s minthogy a hajòsok a pai'thoz közeledve ajánlkoz
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tak, hogy clszállitnak bcnnlìnkct Hezm'cszpbo, miudcnki

ingadozni kczdett, s kis iilö alatt csak 14-cn maradtunk,

kik n kervanbusi tervétöl el nem íillottunk. Egész иша

somuak cgyik legi'ontosnbb pillnnata volt ez. Elgondoltam,

hogy а visszatérós Khivábu eli-onthatuá. egósz utazási тег

vemet, óletveszély ugy is fenycgetett mindeniltt, tehát elörc;

jobb az elemek diìhe, mint а zsarnokok kinzása, тем vesz

ni! Maradtam а kei'vanbasival, s hadsi Szzilih és hadsi Bi

lul is ott maradtak. шумит volt nz clvála'is jclcnete oly

régi, összcszokott utitársaktól; а kisded bajó mûr el akart

а. partió] iudulni, midöu a. kik benne талан, fal~t * ajz'm

lottak. А kövccskèket kiosztották7 s még alig jclentcttc

lladsi Szalih szakértö висте а szci'encsés kimenetelt, mìdön

csaknem valannenuyi снам hadsi ott hagyta a hajót s hoz

шик tért. Minthogy már készen volt minden, az ujabb in

gadozás elliáritása vègett gym-san elindultunk, s mèg nem

szállott le а. пар, midön Tllniiklllromjaitól oldalvàst aKha.

lata felè vivö uton lncntünk.

Elgondolhafja az olvasó, mit èl'eztcni társziimmul

cgyiitt, miután шаг ismcrctesek voltak elöttlìnk а sivatag

гётзёдег Gömllstepéböl Khívába májusban 11tnztunk,|uost

pedig juliusban voltunk; akkor találtunk esövizet, most

még keserü forrásokat sem ; leirhatzitlzm vágygynl csliggött

szemünk а tölünk jobboldzilt mind jobban тата Oxuson,

melyet а lemcnö пар végsö sugami kétszci'cs szé-pen га

gyogtak be. Még az indulás сит jól mcgitatott tcvék is

kifejezóstcljes шишки sokáig агга tckintcttek.

Jóslnt mcly vagy a.be áll, lxogy а kor.'iiit uvugy mais пень

könyvct _uondolomm kinyitmik, s а feltárt lapon meglulik az ólmjtás

nak megfelclö ninndutot.; гагу pßdîg abból  в ez közůpázsini szoká~1

— hugy еду társmńgbun kîosztauak 30 арго kövcr, s mimlenkinek

nmiyiszor kcll д kon'm lxárom utolsó szurája közöl valmnolyikct nl»

mondanîa, а hány kövecsш kaputt.
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Egyes esillagok màr látlialek voltak az egcn, miden

a liomoksivatagot ele'rtlik, a legnagyohh cseiidbeii haladva,

hogy meg ne halljanak a tiirknianok,kik alkalmasint igen ke’

zel voltak hozzank, de az ej seteteben meg nem lathattak,

niert a hold esak igen kesen kelt föl. A lagy talaj elfoj

tetta az allatok leptenek neszet, s esak attel feltlink, hogy

szamarunk, melynek hangja az ejben messze elhallott, ked

vet talal kapni az enekre, es nevetnem kellett azon evsze

ren, melyet mindannyiszor alkalmaztunk, valahanyszor

hangversenyre keszült. Éjfel fele oly helyre ertlink, 1101

mindenkinek le kellett szallnia, mei-t a szamár iigy, mint a

tevek terdig slippedeztek a finom homokba, mely itt sza

kadatlan domblancolatot alkotott. A lilives ejben meg esak

kiálltam a folytonos menest a hoinokban; de reggel fele

eszievettem, hogy kezem a szakadatlan bot-ra tainaszko

dastel dagadni kezd, malhaniat tehat a szamar liatararak

tam, magain pedig tevere ültem, mely ngyan nehezen li

hegve haladott, de a liomokban megis jobban clenieben

volt, mint en santa labammal.

Julius 5ki reggeli allomasunknak igen keesegtete

neve volt. Adamkirilgan-nak (azaz embervesztenek) liittak,

s esak egy tekintetet kellett vetni a lathatarra, hogy az

ember ez elnevezes helyessegerel meggyezedjók. Kepzel

jen a t. olvase ellathatatlan homoktengert, mely inajd 1111111

viharjárta tenger magas liomokhabokat vet, majd, mint

egy tenak esendes szelletel alig megingatott tllkre, apre

zott hullamzásban nyulik el. A legben mailarat, a földön

meg bogarat seni lehet latni ; esak itt otttiinnek szemlinkbe

az enyeszet szomoi'u nyomai, elveszett ember-ek s allatok

esontjainak alaka'ihan, melyeket minden arramene' egy lia

lomra herd össze, hogy utmutateul szolgaljanak. Alig

szi'ikseg emliteiieni, hogy itt fedözve voltuiik a turkmánok

ellen; niert nines az a le a vilagon, mely e homokban csak
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egy allomasiiyit is kepes voliia ineiini ; de hogy :iz eleniek

nein fognak-e akadalyt görditeni iitnnkba, e gondolat meg

a legnagyobb keleti közönyösseget is megrenditette, s ezt

tarsaiin kemer tekintete az egesz khalatai iitoii csalhatat

laniil bizonyitotta.

A kervanbasi szerint Tlìiiilkllltöl Bokharaig ez az

ut mind össze hat napig szokett tai-tani, melynek fele ho

mekban, masik fele szilard, itt-ott füvel benött lapalyon ve

zet keresztill, melyet az eviiek egyik szakaban meg pas z

tei-ok is fölkeresnek. Mar elöbb megprobalt szamitasunk

szerint tehat, tekintve kulacsaink tartalmat, csak egy vagy

masfel napig tarte vizsziiksegtöl lehetett okunk felni; de

mar elsö nap eszrevetteni, hogy az Oxus vize inegbiusitja

szamltasunkat, mert a becses ital minden gazdalkedas da

eara aranytalanul fogyott, s en ezt a napnak, vagy a viz

sajat kigözölgesenek tnlajdenitottain. E fölfedezes utan

ketszeres Ílgyelemmel öriztem kulacsoniat, s ebben a többi

is mind utanozett s niulatsagos latvany volt, a mint min

denki alva inagahoz szoritetta kulacsat. A roppant meleg

dacara üt-hat órat kellett minden nappal mennünk, mert

minel elöbb kierünk a homokból, annál kevesbbe kell a

veszedelmes tebbad szeltöl * felnlink, mely a kemeny sik

s. o'on csak lazrohamekat okozhat, de a homokbaii az egesz

karavant par pillanat alatt megöllieti. A szegeny tevék te

hat nagyon meg veltak eröltetve; elfaradva az ejifutasban

leptek a sivatagba, s nem esuda, hogy a höség es homok

ban jaras kinjaitól nehany küzlilök megbetegedett, s kettö

mar a mai (julius 6.) allemasen _ melynek neve Sorkiitiik

_ megdöglött. Soi'kiituksilkltgt jelent, s шпате

itt kiitiiak lenni a tevek megitatasara, de a viharok mar

egeszen betemettek, s legalabb egy napig kellett voliia

asnunk, hogy hasznalliatóva tebessllk.

A liaroin napiiyi iiyoinaszte höség inar a tebbad nel
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klìl is elvette minden erenket, s ketten szegenyebb utitar

saink közel, kiknek gyengebb allatuk niellett gyaleg kiel

lett ineiiniek, minden vizöket inl givaii, annyira megbete

gedtek, hogy ra kellett öket kötnllnk tevejekre, inert sem

inenni, sem nln nein birtak. E mellett meg betakartlik öket.

A mig csak szelni tudtak, »vizet! vizet !« volt egyetlen sza

vuk. Fajdalom, meg legjebb barataik is megtagadtak telök

az eletade italt, s miden liarmad napra (jul. 7.) Medeniin

Bulag *i* ele ertiink, egyikeket a halal mar megmcntette a

szoinjusag berzasztó kinjaitól. Azeri harem testver egyike

velt ez, kik Mekkabaii atyjukat vesztettek. Jelen voltam,

miden a szegeny lelket kiadta. Nyelve egeszen fekete velt,

torka szllrkes feller, kölenben venasai nein veltak nagyeii

cltorzulva, esak ajkai voltak összezsugeredva, s azert szaja

iiyitva allt. A1igliiszein,liogy ily beteg allapetban a viz

segitett velna rajtuk, s vajjon hennan kaptak velna? Boi'

zasztó iiezni, niiiit rejti el az atya fia, a testvertestvere elel

a vizet; mert ennek minden cseppje elet, s a szemjusag

kinaival szeinben hiaba keresiink önf'elaldezast, neiiieslel

kllseget, mint mas veszélyben.

Hai-om nap eta iitazvan mar a sivatag honiokos re

szehen, el kellett ernlink a. szilard talaju siksaget, es ezzel

az eszaknak nyulò Khalata hegyseget is megpìllantanunk;

de faidalom, esalódtunk. Teveink nem birtak mar jai-ni, s

ennelfegva meg a negyedìk napet (jul. 8.) is a lieinekbaii

kellett teltenlliik. Csak berpalackeinban velt meg mintegy

hat poharnyi vizem, iiielybel esak eseppenkent inerteiii

inni, s igy persze nagyen kellett a szemjusagtel szeiived

iiein. Nagy ijedsegenire nyelvein niar kezepeii kisse feke

tedni kezdett.; regtön megittani vizem t'elet s mar meiitve

* Perzsa sze es li'izas szelet jeleiit.

*ai Medeniin Diilag annyit jelent, mint Medeniin-Katja. Игуан

oly allnpothaii találtuk, niiiit Snrkutiikot.



LL

rь

'XVHSVLVAISVllVHIA-)IUNUII(IVHll

  





-223

hittem magamat; de másnap (jul. 9.) reggel í'elè az едет

erös fejfájás kiséretében mind érezhetöbbé válf, s mire

délfelé a Khalata. hegységet felhö alaku körvonalaiban

észrevettlìk, fokonként enyêszni éreztem erömet. Minèl kö

zelebb értlink a hegységhez, annál inkább fogyott 11 110

mok, 5 minden szem körllltekintgetve valami nyàjat газу

pásztorkunyhót keresctt, midön а. kervanbasi s emberei

egyszerre egy közeledü porfellegre figyelmeztctének, 5 ne

klink gyorsan le kcllett szállnunk tevèinkröl. A tevék mín'

megérezték а közelgö tebbadot, s hangos, erös orditás 1162

ben letérdeltek, hosszu nyakukat а földre lapitották, s fc

jöket а homokba iparkodtak rejteni. Mi védfalul használ

tuk öket, 5 alig térdeltlìnk mögéjlîk, a szèl tompa тога)—

jal zugott el felettllnk, mintegy két n_ijnyi vastag homok

réteggel boritva. el bennlinket, melynek elsö szcmei 11121356

ként égettek. На csak hat mèrföldnyivel bclcbb talál а.

sìvatagban,mìndnyájan ше11111е1е11е11111`е17ез2ш11к701011. E

szélnek lúzat és hányást okozó hatását nem igen vettem

észre, csak а. levegö lett utàna neliezebb és nyomasztóbb.

Ott, а 1101 а homok végkép megszllnik, három kil

lönbözö ut látható; az egyik, mer 22 mórf'öld 1055211, Ku

rakölön visz keresztlìl, а másik - 18 mérföld -—- a sikon

közel Bokharúig, а liarmadik — 20 mérföld - а, hegysé

gen ńt; ebben van ugyan 712, de meredek sziklás 0576

nyein тете нет jín'hat. А mint elöre el volt hatùrozva, 11

középsö s legi'övidebb utat vàlnsztottuk, fökép azon rc

m ényben, hogy а pásztoroktól kaphatunk egy kis vizef.

Este felé néllúny kutra. találtunk, mciyeket ez èvben még

pásztorok sem látogattak ; vizök embel're nézve élvezhetet

len volt, de állataiuk jól laktnk belöle. Mi mindnyájan

azonban cgészen oda voltunk, mín' félig hulottaknak érez

tuk magunkat, s csak а remèny taitotta még bennlìnk az

élefci.
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Маг 110111 birtam magam erejebel leszállani, iigy fek

tettek a földre; pokoli lieseg egette belseinet s a fejfajas

tel el voltain bedulva. Tollain gyönge azen kinek feste

sere, melyekkel a szoinjusag gyöte'rt; azt liiszein, 1111108

011п01 fajdalmasabb lialál, s ambar veszelybeii inindig meg

tudtam einberelni maganiat, most inegtörve erzem eremet,

8 azt hittem, nem erek töhb hajnalt. Del felé megindultunk;

en elaludtani, 8 111110 julius 10-ken reggel fölebredtein, egy

agyagkunyheban talaltam magainat neliany hosszii 8211

kallu embertel kerlllvéve, kiket regtön iraniaknak isnier

tein fel s kik ram kialtottak: »Suma ki hadsi nisztid!«

(Hisz te meg sem vagy hadsi !) Nein birtam felelni. Eleször

langymeleg, aztan savanyu, vizzel es seval kevert tejet

adtak iiinoin, melyet itt ajrannak liiiiak, 8 mely ereniet

visszaadva esakhamar talpra 211111011. Е111101 tiidtam meg,

hogy tarsaiminal egylitt nehany perzsa raliszelga vende

gei vagyunk, kik Bokharatel tiz merfeldnyire a pusztaliaii

tanyaztak birkakat erizve, uruk altal esak szllken ellatva

kenyerrel es vizzel, hogy _ teteniesebb eleliniszerek bir

tokábaii _ a sivatagon átineg ne szökjenek. S e szegeny

`szr'imllzettekben iiiegis volt annyi nagylelkllseg, hogy esi

elleiieiknek, a szunnita iiiollaknak vizet adtak. 10116116

8011 szivesek voltak irantam, miden anyjiik nyelven sze.

litottani meg eket; inert Bokharaban is beszelnek ugyan

perzsaul, de 0 iiyelv nagyon ktllönbezik az iranitel. Leg

inkabh ineghatott egy öt eves fiu latasa, ki szinten rab

szolga volt, 8 nagyon eléiiknek latszott. Csak ket ev elett

fogtak s adtak el atyjaval egylltt,'s miden e felel 101111110

zedtam, azt felelte: »Igen, e niegvette (kivaltotta) maga-t;

en is meg esak legfelebb ket evig leszek rabszolga, addig

apam a inegszabaditasoinra szlikséges penzt inegszeizi.« A

szegény gyernieknek alig volt neliany rongya, 8 berenek

821110 s keinenysege eserzett bereliez liasonlitott. A niaga
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méibol adtam neki egy dai-ab ruliat s ö inegigèrte, hogy

testehez fogja igazittatni.

A szerencsetlen perzsak meg az utra is adtak egy

kis vizet; s hala es részvettel telve valtam inegtölök. Meg

indiiltunk legko'zelebbi allemasunk Khedsa Oban bucsu

jaro hely t'ele, hogy egy hasonnevtl szentnek sirjat megla

togassuk, melyet, ámbar kisse eszaktol fekszik kitlizött

utiinktol, hadsi voltunkra tîil kellett keresnllnk. Tarsaiin

nagy szomorusagara éjjel eltevedtllnk a homekbuckak közt,

melyek a sivatagot keritik, s melyeknek küzepéböl oaz

kent einelkedik ki Kbodsa Oban ;,s inidön hosszas kereses

utan julius ll-kén hajnalodni kezdett, egy edes vizzel telt

to partjan talaltuk maguiikat. ltt vege volt a sivatagnak,

s a szoinjhalaltol, szeltöl, rabloktol s mas veszedelmektol

valo félelemnek. Itt lepttìiik a tulajdonképeni Bokbara ba

taraba, s niidön a csak ket oraiiyira fekvö Kliakemirba

(azen t'aluba, 1101 a kervanbasi lakott) ertünk, mar megle

hetösen iiiivelt földön voltunk. Az egesz videket a Karata

folyain csaternai üntözik, melyet nomelyek a Zerefsan fo

lyo egyik aganak, masok egeszen klllön, önallo, eszakon

eredö folyamnak mondottak; tovabb az emlitett toba öm

lik, melynek vize, a inint hallottain, csak tavaszkor es nyar
А elejën ibato, kesöbb leapail es sos lesz.

Khakemirban, mely 200 hazbol all s csak ket óra

nyira fekszik Bokbaratol, kellett inegbalnunk, hogy az or«

szag türveiiyei szerint a vaiiiest (badsgir) es a ielentestte

vöt (vakanlivisz) jövetellinkröl tudosítsak, s a iiiegvizsga

last s kikerdezest ineg a varoson kivlll elvegezbesse. Meg

az nap egy kulön t'utart menesztettek el, s mas nap joker

reggel harem tisztje az emirnek jött oda, fontes bürokrati

kus arckifejezessei, inegvenni rajtunk a vamot, de kivalt

hireket kapni inagunkrol s a szomszed orszagokrol. Elsö

volt a poggyasz. A hadsik tarisznyaiban többnyire mekkai

vÃuBúiiv Unzi'iski. 15
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s'zent olvasòk, medinai datolya, frengisztáni kis tiikrök,

gyllszllk, kúsck s ollók, bagdadi fèsiik ès perzsa nádtollak

voltak. Ámbár váltig állitották, hogy 11 bokharai emir (Is

ten éltesse száz 111152 csztendeig!) 11 hadsiktól 501111 55111

7е52 vámot , а vámszedö még sem 21171111111111 magút ,

111111е111 minden egyes tz'u'gyat felicgyzett. Én két más kol»

dussal egyiitt vèglll maradtam; 5 а vámszedö szemembe

nézett, aztán nevetve mondta, mutassam meg táskz'zmat.2

mert mi (evvel valòsziniilcg 112 európaiakra célzott, engem

15 annak tartván) mindig szèp dolgokat hol-dunk magunk

kal. Nekenl èpen jó kedvem 7011, fejemen dervis- vagy in

112111) 110111'10-51111111111, 5 a ravasz bokharait félbeszakìtva,

azt mondtam, hogy 1112011 71111111111 szép dolgain'l; mit akar

tehàt elöbb làtni , ing() vagy ingatlan vagyonomat? Ö

mindent kivànván 1111111, kiszaladtam 112 “117111111, 5 meg

f'ogva szamaramat а lépcsökön fel 5 11 szönyegeken 1101052

1111 a szobába vezettem, tůrsuím kacagása közbeu bemutat

tam neki; aztůn felnyitottam tarisznyámat s elibe raktam

1121 a 11111 rongyot, mely velem 7011, s 11 Khívában szerzett

régi könyveket. А csalódott bokharai bůmulva tekiutett

1101111, 5 kórdezte, csakugyan ninos-e egyebem. Erre hadsì

Szalih felvilágositást adott neki állásomról, 5 utazásom cél

511101; а 11521 pedig minden íîìljegyzett és jelentékenjy fej~

bòlintással nézett rárn. A vàmi vizsgálat utáu 11 vakanti

7152 (112а2 112 események följegyzöje) kezdtc meg tisztét.

Elöször minden utazónak részletes szemèlye-leirńsát 110521

tette el, aztán minden uj'donságot, melyet csak kapott, fól

irt; és valóban nevetséges volt 11 részletes kérdezösködés

Khiva'xról, е nyelvben, származásban s vallàsbau rokon or

szàgról, mely századok 0111 tö szomszédja. Bokharúnak, s

melynek f'övàrosa csak néhány napijàrò f'öldre van ettöl.

Minden rendben volt, csak elsö szállásunk iránt 11

1'6711105111111 ágaztak el 11 vélemények. A vámszedö 11 vám
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házat ajíinlotta s remelte, hogy meg valamit kiesikarhat,

s engem is jobban kiserliet figyelemmel, de hadsi Szalih

(mert nagy betblyássnlbirván Bokharában, ez :'illt most а

karavánnak elere) minden :tron а Tekkié-beli aknrt meg

szállni. Rögtön el is indultuuk s egy felóríit haladtunk ker

tekkel es szíintótïìldekkel belepett videken, midön megpil

lautották Bokhara Serif'e-t (a nenies Bokharát,a mint а kö

zepázsiaiak nevezik) otromba, tornyaival, melyeknek tete

jen gólyàk fészkeliiek. *

А várostòl mintegy másfel òrànyira keltünk et а

deli irůnyu Zerei'sánon, mely eleg sebes folyásu, megis te

ven es lóhńton gázoltuk :'it. A tnlsó pai-ton meg látszott

egy liajdani, Szenen épitett megas hidi'ö; s közeleben szin

ten köböl epitett paleta i'ornjai. Állitólag mind a наш; и

hires Abdullah kliáii Sejbáni müve. Közepázsia, fövárosá

nak közvetetlen környeken ńltalúban alig látliatók hajdani

nagysága romjai.

XV.

Utunk а keletnek fekvö Dervaze Imamlioz vezetett,

melyen azonban nein mentiink et, inert, lia. az eszakkeleti

reszen i'ekvö tekkienkliez акт-шик menni, itt а bazároii

kellett volna àttolongani. Megkeriiltlik tehàt а várost'alat,

melyen sok helyt nagy szakadàsokat láttam, s :i Dervaze

Mezai' kapun :it julius 12-ken a. teres, szep fákkal benött

tekkiebe ertlink, mely i'endes negyszöget kepez s 4h' ШМ

'f Khi'vi'ibaii sok filleniile van, de gelya ninos; Войди-5111111 ellen

ben нет laitni toruyot, чаду más inagzisnbb epliletet. melyiiek tetején

e i'éllábon állr'» ò'rök nem vigyázm'iuak. A kliiviii ezért e szavakkal gu

nyolja :i bokliarait : rA te “Пешие-1111101! a gólyák kelepelése.“

15*
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szinteseellával van ellàtva. Mostani feje (klialfa) uiiokája

a szentsége мы hiressè lett Klialfa Hllszejnnek, а kitöl ez

a tekkie nevét is vette. Mily nagy tiszteletben ан esalàdja

meg mindig, mutatja az, hogy emlitett iinokája imám es

khatib, атак az emirnek udvari papja. Házi iiramnak e

hivatalos rangjára meglehetös bllszke voltam. Hadsi вы

lih, ki az emlitett szentnek iiillrid-je (tanitváiiya) leven,

iiiintegy a csalàdhoz tartozónak tekiiitetek, engem társa

ságunk elökelöbbjeivel iningyárt bemutatott; s az apát,

kellemes kinezésll s finom modoi'u féi'fi, kin a hòfeliér tur

bán s a íinom selyemböl készlllt nyári köntös nagyon jól

zillt, igen szivélyeseii fogadott, s mìután fel oráig beszélget

tem vele keresett, dagi'ilyos kitételekben, а jó ember egé

szen iiiagáii kivlll volt örömében, s csak azt sajnálta, hogy

а Badevlet * (б l'elsege az emir) ninos Bokharában, klilön

ben rügtön bemutatna nekt.

Külön eellát adatott nekem а tiszteleti lielyen, t. i.

közel а mecsethez, hol egyik szomszédom egy tudós molla,

а másik liadsi Szalih volt. E tekkie tele volt celebritások

kal, s èn észrevêtlenlll az iszlami fanatizmiisuak bokharai

fö fészkèbe jutottam ; niagaa lielyiség, ha jól találoin ben

ne magaiiiat, а vili'igi liatósàg niinden gyanuja ellen leg

bìztosabb vèdelmeiii lehetett. A jelentéstevö Íoutos ese

ményként jelentetle megérkezésemet; az emirnek elsü

tisztje, Rahinet Bi, ki, mig lira a khokandi hadjáratban

шиши, Bokharában a föparaucsnoksàgot vitte, még az

nap tudakozódott felölem а hadsiknàl, de а tekkiéb'en az

emirnek semmi parancsolni valòja since, ès vizsgálódásait

annyira nem vette föl senki, hogy nekem nem is szòltak

тепле. Az enibereknek ezt inondák barátaim: ‚навек Re

sid nem csak jú mllzlilinán, haneni tudós molla is, es min»

* кланы tiilajdnnkópen „boldog“ot jelem.
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den вуали 011000 111110105 7010101: -—- De nekem mindig ba
rátilag tanácsolták, hogy mit tegyek,'s csak ishtársaim ne

0105 barátságának 05 jòakaró tanácsainak köszönhettem,

Ногу Bokharában szerencsëtlensèg nem ért, meri: eltekintve

elödeim szomorn vesztétöl e városban, Bokharát nem csak

az euròpai, hanem minden más idegenre nèzve is igen ve

szélyesnek találtam,mert a. kormány kémrendszere màr azon

fokát érte ela. tökéletességnek, melyen а. népség elaljasodása.

állott. '

Másnap regge! hadsi Szalih 5 más négy társammal

0101001001 11 7511051 és a. bazàrt megtekinteni, 5 ámbár 212111

cák és házaknak szegénysége, melyek a. perzsa 711105011

nak legnyomorultabb lakàsaival 5001 mérközhetnek, 111110—

nösen pedig a lábnyi mély homok épen nem nemes fogalmat

nyujtott а memes( Bokharárói, mégis meg voltam lepve, mi

dön clöször léptem n bazárba, az ott hullámzó embertömeg

közè. Bokhara bazárjai, távol attòl, hogy szépck, Генуе

sek 05 nagyszerlik volnának , mint a. teherániak, 1311111

sziek s iszpahániak, mégìs a. fajok, ruhák 05 szokások

tarka különféleségénél fogva feltiinö, sajátságos látvànyt

nyujtanak. A tömegnek пазу részén az iràni tipusz látszik

meg, s fehér vagy kék turbánt viselnek; az elsö uriembert

és mollát, az utòbbi igen jól öltözött kereskedöt, kézmivest

05 szolgát jelent. Emellett észrcvehetö a tatár fiziognómia,

mely 111 az özbegtöl kezdve avad kirgiszig minden 101102111

ban feltalálható; kiilönben 11 111151011, ha arcát nem is látjuk,

otrombán szilàrd járásáról mindig kiismerhetjlik az iráni

ak közöl. Ázsia e két föfajának itolongásában képzcliünk

magunknak 111-011 015201711 néhány indust (kiket itt mul'

tani-aknak neveznek) 5 2511101, kik megkülönböztetö jelul *

' Е111ш011 tefrikie, melyet и korán 5201-1111. mindun nem müziil

mánnak vieelnie kell, hogy 11. »Szelam nloj kumer (béke legyon veletek)

iìdvözletet не paznrolják nngyon.

`
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deiekon atketve egy darab kötelet , s lejökön len

gyel sipkahoz hasonle föveget viselnek. Az indus, a veres

iellel homlokan es visszataszitean sarga areaval beillenek

verebijesztenek je nagy rizsföldre, a zside, nemes, meste

rileg szep vonasaival s gyönyörü szemevel barmer mü

vesznek a t'erti szepseg mintajaul szolgalhatna. A turkmant

is meg kell emlitenünk, kinek meresz, tilzes szeme vala

mennyi közel kivillog, s ki alkalmasint epen ari-el gondol

kozik, mily jövedelmezek leh`etnenek itt alamanjai. Af

ghant itt keveset làtni; ezek, piszkos, hosszu ingben smeg

szennyese bb lelógge hajjal jamak, vállukra remai divat

szerìnt lepede van vetve, s ol) an klilsejtik van, mintha

hazeges elel ejjel az uteara inenekültek volna.

A bokharaiak, kliivaiak, khokaiidiak, kirgiszek, kip

csakok, turkmanok, indusok, zsidek es afghanoknak e

tai-ka khaosza minden nagyobb bazarban feltalalhate; de,

bar mindenki serenyen siii'ög es forog, megis nyomat sem

láttam azen zajos bazari eletnek, mely Perzsiabaii oly jel

lemzeleg ишак ki, Szorosan tarsaimhoz lapulva, i'ute pil

lantast vetettem a bedekra, melyekben esak igen kevesv

Orenburgon at hozott nyugateurepai, de annal több orosz

kez- es diszmí'iarut lattam, melyek az utazenak e tavol >'va

rosban csak annyiban erdekesek, hogy minden kattun da

rabnak, vagy area ragasztott gyarjegynek láttara ugy erzi

niagat, mintha egy földije allna elette. Dobogott szivem, ш1

kor e szavakat olvastam: »Maiiehester«, »Birmingham¢,

es i'elnein kellett, hogy valamely szenak puszta elolvasasa

altal el ne aruljam maganiat. Nagy bolt., valamint nagyke

reskede itt keves van, s ámbar a Resztei esit furusin kivtil

(azaz azen helyen, holcsitet, vagyis kattunt arulnak), mely

284 bedebel all, meg sok helyen arnln-.ik kattunt, ealicotet

es perkalt, megis batran allithatom, hogy Hanhart et Comp.

barataim Täbriszben az emlitett eikkekbel magok töbhet
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адпак el, mint egész Bokbara, bar ez _ ésjoggal _ Közèp

Ázsia fövarosanak neveztetik. Az idegent a bokharai ba

zarban jobban erdein azen hely, bol a beltöldi ipar ke

szitmenyei vannak kirakva; a kétsziniì, csikos , aladsa

nevil, keskenyre szövött gyapjukelmék, selyem, a vekony,

poklialofonathoz hasonlo keszkenökto'l tel a nehez atreszig,

s klilönösen a börmunkak viszik itt a t'öszerepet. E teren a

szijgyartok, de kiilönösen vargak mliveszete emelendö ki.

A тет s nöi csizmak meglehetösen vannak dolgozva, az

elobbiek magas, hegyes sarkakkal, melyeknek vege nem

nagyobb egy szeg t'ejenel; az utobbiak iigyan kisse idem

talanok, de gyakran a legfinomabb selyenihimzesekkel di

szitvek. Megemlitendö meg а ruba-bazar, inelyben a rikito

szinli, ragyogo es'ráneokban gazdag ruhák vannak kite

ritve. A keleti, ki csak itt talalhato t'el teljes ei'eiletisege

ben, szereti a cakhcsiik-bot, azaz a rnbak susogasat, s mn

lattató latvany volt néznem, a mint nemelyik vevö uj csa

panjaban (öltözet) nehany lepest fel s ala jart, hogy a su

sogas hangjat megvizsgalja. Mindez belföldi keszitmeny,

es igen olcso, s ezert a bokharai riihavasar egészen be kbi

nai Tatarországíg maga lat el minden i'gazhivöt fashionable

öltönyökkel. A kirgiszek, kipcsakok es kalmukok is be

szoktak ide terni a pusztabol, s a vad tatar t'erde szemevel

s elöre allo allaval csakugy kaeag örömeben, ha nyers

lobörböl kesziilt öltönyet könnyli Jektejvel (nyari ruba)

eserelheti fel. Itt talalja meg a civilizacio legnagyszerttbb

képet; Bokhara neki Parizsa és Londonja.

Majdnem harem oratjarvan ide s teva, iiiegkertcm

nemes vezetömet s baratomat liailsi Szalihot, liadd pihen

_jeni ki kisse magamat; mire ö a Timcse csaj fnrusi-n (tea

bazar) kei'esztlll a hires Lebi hauz divanbegi (a divanbeg

tavapartja) nevlì helyre vezetett, melyet Bokharaban igen

csinesnak talaltam. Meglehetösen szabalyos negyszög, kö
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трёп 100 láb hosszu s 80 láb szèles, mely tòval, mely

négyszög kövekkel van keritve, s melynek vizébe nyolc

lépcsö vezet lev A parton néhány szép szilfa ан, s ál'nyé~

kukban nèlkiilözhetetlen teabódèk óriásì szamovárjaìkkal

(teakatlanok), melyeket Oroszországban különösen Bok

hara szàmára készitnek, kinálólag csábitják az embert.

A tél- három oldalán édességeket, kenyeret, gylimölcsöt,

meleg és hideg ételeket árulnak egyes állàsokon, nádgyé

kények árnyéka alatt; s а rögtönzött bòdék százai, körlil

rajongva az èhes és nyalánk tömeg által, sajàtsàgoe lát

ványt nyujtanak. A negyedìk, nyllgati és erkélyszel'iì ol

dalon áll а mecset (Meszdsidì Divanbegi), mely elött .szin

tén van néhány Га, hol a. dervisek és meddah-ok (elbeszè

ШК) fáradságos arcjátèk kiséretében beszélik el hires pró

так s hal'cñak hös tetteit, mindig nagyszàmu s tudvágyò

közönség elött. Midön e helyre léptem, az érdekes szinjá~

tèk befeiezéseiil még 15 dervis а nakisbendi szerzetböl,

mely itt Штат, és иены, vonult el elöttem. Sohasem fo

gom feledni7 a mint e vadan lelkeslilt emberek hosszu, te

kealaku siiveglìkkel, lobogó haiial, hosszu bottal hadonáz

va, eszeveszettekként ugràltak ide s тот, kan-ban orditva

el egy himnuszt, melynek egyes vel-ssznkait öszszakàllu

fönökhk énekelte elö.

Y Szem, Ш] itt annyira el voltak f'oglalva, hogy csak

hamar feledfem fáradságomat. Baráíom csak cl'övel birt

egy bòdéba. bevonni, s шиит а, nemes sivin (a teának egy

neme) шаг be volt töltve, fel akarván Павшим“! bámuláso

mat, bensö örömmel кед-де; „Нов, mint_ tetszik neked Bok

Нага Serif?“ — „Igenjól“ — viszonzám, s a, középàzsiaì

ámbár khokaudi létére ekkor cllenséges шаманы volt el

telve Bokhara. Щит, mégìs nagyon megörlilt, hogy Turkesz

tán fávárosa ennyîre mcgnyerte tetszésemet, s megigérte, ‚

hogy а legszebbeket is néhány nap alatt meg fogia. mutatni.
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Dacára a. teljesen bekhnrai öltözetnek, melyet me. fölvettem,

s bár 21. пар аппу1га eltorzitott velt, hogy anyàm is nehe

zen isniert volna reàm, mégis, а. hová esak leptem, egy se

reg kivánesi vett köriìl, kiknek kezenyujtását es öleleset

felette nnalmasnak találtzim. Óriási tnrbánem *, s a. nagy

Keren után itelve, mely nyakamba velt akasztva, isannak

vagy sejkhnek nezhetett mindenki s igy el kellett tlirnöni

ezek alkalmatlankedásekat. Emellett azenban szent ki

nezesem megevott a. világi kiváncsiság kerdéseitöl, es gyak

ran hallottam, а п11111 а körliltem állók bai'átaìmat ker

dezgettek felölem, vagy egyniás közt suttegtak. „Mennyi

_ìàmberság kell al'hez, mondta az egyik, hogy valaki

egyes egyediil Konstantinápelybel Bekharába jöjjön Baha.

eddinünket * meglátogatnil“ _ „Igen, szólt egy másik,

mi is megylink ugyan Mekkába, a. legszentebb helyi'e, de

ezeknek az embereknek (itt rám mntatett), egyeb delguk

eines, egesz eletök imádsàg, jániborság es bnesujárásban

àll.“ _ „Brávó, eltaláltad !‘ gendeltam magamban, s па

gyon megörliltem, hogy itt ely jól sikerltlt inkognitòm.

E'gesz ott tartozkedásem ideje alatt a. kiilönben ravász es

gonosz nep sehsem gyanakodett ellenem, eljártak hezzám

áldásert, meghallgattak, midön nyilvánes helyeken felel

vastam а nagy bagdadi sejkli Abdul Káder Giláni törtene

* A turb:'1.n, п. mint tiidva. van, azen lialotti lepedöt jelenti, me

lyet minden jámbor miiziilmánnak, felytenos momento meri gyanánt

kell fejen hordania. A kerán esak hét röfnyi halotti lepedöt (lrefen)

paranesel ; de :1. jámborek tultesznek e rendeleten, s nella 4_6 lepe

dò't, aznz 28-42 rŕifdulbeiidet liordanak fejiikön.

* Ilahn-ed-din, а. bokharaiak kiejtése szerint. Baveddin, egy :tz

egész izlam világban ismeretos :receta es szent, а Nnkisbenfli rend ala“

pitóju,1nelynek tagjni Mokkábzm, Khiiiál-an, Perzsiálmn, Arábiábnn

es Törökországban .is el гашиш terjedve Meghalt líl88ban ; n 1110050

tet, a. Низы-011101211 а sirját köríilvevò' falat Baverlflin falliban Abdul

.im кыш ¿pinete Meo-ben.
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ш, de soha senkiti'il egy fille-rt sem kaptam, s e nep szen

teskedéset nagyon kiilönbözönek találtam а. khivai özbegek

valódi jámborsága es _i(itékonyságátòl.

A koi'mánynyal nem oly könnyen ment a dolog, mint

а néppel. A fönt emlitett Rahmet bi, nyilvánosan meg nem

támadhatott, tehát folyvàst kemeket killdött iiyakamra, kik

szerte esapongò társalgásukban minduiitalan emlegették

Frengisztánt, abban a reményben, hogy egy vagy más

megjegyzés által el fogoin árulni magamat. Látvan, hogy

ez nem vezet célhoz, azon kezdték, hogy mily nagy ked

vök van a t'rengiknek a nemes Bokharàra, s hogy mái- töb

hen kemeik közöl, és kiilönösen bizonyos Könölli és Isztod

dei Száhib nevü (Conolly es мощная-1) :iiigolok elvették ér

demlett büntetésöket. * Vagy а csak nehány nap elött

erkezett ós fogságba ese tt frengikröl kezdtek beszelni

(azon szereiicsètlen olaszokròl), kik több ládával hoztak

gyémántpoi'ral behintett сем, hogy a szent város valameiiy

nyi lakosát megmergezzék, kik a nappalt éjjelló tudjak

valtoztatni, s más pokoli dolgokat visznek veghez. E ko

pók legnagyobbrészt hadsik voltak, kik evekig lakvà'n

Konstantinápolyban, az ottani nyelv és viszonyokról valo

isnicreteimet akarták próhára tenni. Hosszas, türelnies hall

gatás után a tiirelmetlent kezdtem ilyenkor jàtszani, s ker

tem, kimeljenek meg a frengikröl valo beszèlgetéstöl.

»Azért hagytam el Konstantinapolyt, inondtam, hogy e

frengiket, kik az öi'dög eszét eli'aboltak, kikeriiljem. Most

liála istennek, niiir n nemes Bukharában vagyok, s nem

:ikarom а. rai-jok való emlèkeze'ssel idömet elkeseriteni.«

Hasoiilòkép i'elelteni a ravasz Molla blci'efeddi'nnek, а

*e E két v\’rtanii szuiiioru vége maga'ibaii liukharábaii is titok

танцы, в móg most is a legellenkezübb liiiek lieringiiek fclölök. Ter

iizószetcsuok Гоша tailálni kiki, hogy álruhi'unbaii lehetetloii volt e szo
rciiL-sótleneknek sona “из... гёни1еъещ-н tudakozódnom. А
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könyvkereskedök akszakaljának, ki egy orosz követ által

nèhány év elött nála hátrahagyott könyvlajstromot, s még

néhány angol és olasz iratot mutatott. Megvetö tekintetet

vetettem 1°eá;mon<1ván: »Diesöség Allahnak! az èn em

lékezetem még ninos frengi tudomànyokkal és könyvek

kel beszennyezve, mint шамот, màr sok konstantinápolyi

töröké.<< *

Rahmet bi шип, hogy kémjcivel nem megy sem»

mire, magához hivatott, természetesen egy pilaura. való

udvarias meghivás alakjában, melynêl а bokharai теша.

világ is diszes koszoruban volt képviselve. Маг bclèptem

koi' láttam, hogy nehéz föladat vár гейш, mel't az egés'l.

összejövetel nem volt egyéb vizsgálatnál, mely alatt tette

tésemnek a tlizpróbát kellett щита. Jókor észrevettem а

veszélyt, в hogy еду vagy más kérdésscl meg ne lepjenek,

а kivàncsit játsztam, és а. jelenlevökhöz több kérdést

intéztem а farz , szünnet, vadsib és musztahab- beli

vallàselvek különbsége felöl. ** Buzgóságom tetfszett7 s

* Egyszer u. vezértöl ogy szolga jött liozzám, еду kicsiny szika'u

@mbe-rt iiozva magával, [югу vizsgáljam mcg, lm csakngyam arab-e

és Damaszkusba való, n. mint mondja.. A mint bclépett, i'eltiìntek nckem

arcavonásai. Európainak шпинат. s még nagyobb lett iálnulutom,

midò'u beszélni hallottnm, kiejtését csöppet sem találta-n arabnak. A

mint mondotta, Khotenbe (Cbinában) induit Dsáfor Bcn Szndik omini

sirjához bucsutjárni, в е napokbnn tovább Мат utazni. вышеиз

siink közben vonásaiban is nérni карп: vnttem észre. Nagyon sajuálom,

hogy másodszor nem штат. meri. hajlandó voltam himii, hogy :iz

vnyómhez hasonlô szerepet játszik.

*i* Az iszlam parancsainak fontnságz'ilmn nêgy мы: különböz

lethetni meg. F a r z м Istantöl a. próféták által kinyiiatkozmtott Кё

telességeb, sz ü nn et a. prófétától magától, isteni aug-allai; пении

származó hagyományt jelenti. E két szf'» »v a d s i b¢ és »m u s zt а

11u. b« oly sznbůlyokat jelent, mclyek a kurán ujabb magyarázóitůl

ve:'zik erndetöket. Amazok míndenkirc nézvc kötelezök, czek kinek

kinok tetszësêrc bizvâk.
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nemsokara a Hidajet, Serkhi vekaje s mas hasonle tema

kat targyale könyvek több pontja felett heves vitatkozas

keletkezett, melyben nagyon evatosan vettem reszt, es fön

nen diesertem a bokharai mollak szelleiiii felsöbbseget

nemesak magam, hanem minden konstantinapolyi iilemak

fölött is. Eleg az ahhoz, hogy ezen is szerenesesen atesteni.

A tudes mollak jelekkel es szavakkal ertesere adtak Rah

met binek, hogy ielentesteveje nagy tevedesben van, s

hogy en, ha »kittine molla¢ nein is, de oly ember vagyok,

ki azon uton jar, melyen a valedi tudás napsliteset lehet

elerni.

E jelenet titan meglehetesen zavartalaniil eltem Bok

haraban. Rendszerint eleször otthon teljesitettem azen ter

hes kötelesseget, melynek dervis voltomnal t'ogva ala vol

tam vetve; aztan á. 26 bedebel alle könyvbazarba mentem,

melyben a nyomtatott könyv meg inindig a ritkasagok

közé tartozik. Itt, es a kenyvarusok hazaiban, melyekben

tulajdonkep raktaraik vannak, nem egy kincset lattam,

mely nagy hasznaralehetne keleti törtenet- es nyelvtudo

manyunkra nezve; megszerzesök azonban ram nézve lelie

tetlen volt, reszint anyagi körlilmenyeim, részint a niiatt,

hogy a vilagl tudomany irant miitatott erdekeltsegem gya

nuba keverhetett volna. A mi keveset a bokharai es sza

markandi könyvpiacrel magammal hoztam, eleg faradsa

gomba keriìlt; es szivem verzett, miden oly könyvek meg

szerzeserel kellett lemondanom, melyek keleti tanulmanya

inkban tetemes liezagokat petolhatnanak. A könyvpiaerel

az attel je tavol ese Regisztanra szoktam volt menni, mely

iigyan nagyobb es zajosabb a tent leirt Lebi-liaiiznal, de

korantsem oly kellemes. Itt is van egy teas bedekkal kö

rtilvett te, melynek partjairel az emirnek a masik oldalon

fekve varaba, vagy palotajaba (Ark) lehet belatni. Az epi'i

letnek homlokzata, mely felett egy era van, kemer, vissza
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taszito tekintetü; s titkos berzengas jart at, midön a zsar

noksag e fészke mellett elbaladtani, bol elödeim közöl so

kat legyilkoltak, s 1101 most is liaroin europai szenvedett

tavol hazajatol es minden segedelenitöl. A kapu mellett 14

rezböl öntöttt agyii t'eki'idt a t'öldön, liosszu, cifra esövel,

melyeket az emir kliokandi hadìaratabol diadaljelvenyekltl

küldött haza. Jobbra a palotatol van Meszdsidi Kelaii, Bok

hara legnagyobb meesete, melyet Abdullah khan Sejbani

epittetett. Bar a Rigisztan inajdnem egeszen az emir szeme

elött fekszik, meg sincs Bokharaban, sot talaii egesz Tur

kesztanban hely, melyen annyi ri'it blliit követnének el,

mint itt. A keletiek ismeretes oesmany hline, mely a Bosz

porusz partjaiu kezdödve befele keletnek mind eszrevehe

többe valik, itt tetöpontjat eri el. Oly delgok fölött, nielyek

europai enibernek vérét fellazitanak, itt mint a legartatla

nabb trefak fölött kacagnak; meg a vallas is, mely a nies

dasban, vagy mas forinaszerilsegekben elkövetett tevedest

halallal blintet, itt szemet liiiiiy es eltliri a legberzasztobb

bilntetteket. Gyakran lattain Khahrbag Abdullah khan

ban, mely a varosen kivlìl fekszik, minden allasu s korn

embereket, a mint fejjel a falnak mentek, a porbaii fet

rengtek, s ruhaikat összetoptek, hogy vonzodasuk nagysa

gat tiidtara adjàk azen lenynek, ki tavol ennan egy fa

alatt lìlve, ki'inyvolvasassal latszott foglalkozni.

Mindig kikerliltein e fertelmeket, s inkabb egy komuli *

sinai teabodejat latogattain meg, ki a török-tatar nyelvet

teljesen birta s itt müzlllmannak tartatott. A jo einher igen

baratsagos velt irantam, pedig mily tavol szlilettllnk egy

mastol 1 Sokat beszélt hazaja szep videkei, erkölcsei es jo

ételeiröl. Nagy tapasztalassal birt a teakereskedésben, es

* Komiil 40 allemasnyira van Kasgiirtol és 70 allemasnyirl.

Bokliarától.



_238

egészen föllelkesült, midön azon teacsemetéröl beszèlt,

melynek egy tövén ely sokfèle izlì levelek terernnek. Bolt

jában 16 faj volt meg, mindeniket puszta érintés után meg

ismerte. 1) Kirkma, 2) Akhbar, 3) Ak ktn-juk ; ezek Közêp

Ázsiában ès Khinában ritkán, nagyobbrèszt Oroszország

ban, Perzsiában s Európàban használtatnak; 4) Kara csaj,

5) Szepet свай, ezeket, mint а. Sinai kacsdoliányt, tèglafor

питал ál'ulják; csak reggel iszszák tejsllrlivel és súval;

nagyon izgatók. 6) Sibaglu, 7) Gore Sibaglu, 8) Sivin, 9)
It kelleszi, 10) Bönge, 11) Posun, 12) Pu они], 13)T|1n1:ej,

14) Glllbuj, 15) Misk-göz, 16) Lonka. Ezek általában zöld

teai'aiiok, mert Sina északi részében és Közép Ázsiában

свай ezekct szeretik. A lonkateát tartjâk а legnemesebb

nek, s egy csúszére, mely fölér kettövel а2 Em'úpàban szo

kottakbòl, elúg belöle ogy levél. *

Azok utz'm, а miket Teherántòl idáig штат be

szédeìböl kìvehettem, egy hét mulva teljesen otthonn érzém

magamat Bokharában. Eleinte mindeniìvè hadsi Szalih ve

zetett, késöbb n városban, bazárokban s medreszékbeu

egyedill tettem làtogntásaimat, S csak akkor kisértem ba

rátaimat, mikor cgyiìtt voltunk mcgllim egy itt lak() si

nai-tatár házàhoz. Itt rcndszerint nemzeti ètelekkel vendé

geltek meg, nlelyeket buràtaim, tulajdonkép hadsì Bilal s

társai шаг rég nélklilöztek. Ezen ételek közöl egyet leirok,

s jó falatkéut ajánlhatok az európai olvasónak. A тати]

egy neme а tésztának, mely vagdalt hussal, zsil'ral s fli

szerekkel van megtöltve és klilönös lnódon megfözve. Tud

niillik egy oly vizzel teli katlant tesznek а 11121е, mely flint

be van zz'n'va, s свай ökölnyì nyilással bir. Erre hämm

* А közììnséges vevö n. teńt а непипец. или а kifíítt tealevelr»

keu Мышца mog, mvlyeknek ji'» tml-nil igen linomnknnk es lńgynknak

КР" lenniíìk.
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negy keinenyen záróde szita jö, melyeknek legalsnjáttesz

там] а kntlanhez ragasztják. На. а viz fori' s а sziták eleg

ge megteltek gözzel, а maiitujt elöször a legfelsö, aztán az

alsebb szitàkba teszik, melyekben mindaddig marad, mig

egeszen meg nem fött. Nem különös-e, hogy а. sinaiak

meg a gözt is fölhasználjàk eteleikhez ? `А megf'ött mantu

jekat gyakran meg zsirban megsütik s akker zenbnszi

(asszonyesók) nevet nyernek. Kasgari es jarkendi baráta.

imnak meg sok klilönös etelök velt, de mindezek leirásút

ari-a bizem, а ki гагат szakácskönyvet akar imi.

Az idö Bekliarábzin tartózkodásem alatt kiállliatat

lanul ferró velt, s ketszeresen szenvedtem, inert а. rîstetöl

feltemben (filaria. medinensis), melyet nyúi'en ott legalább

minden tizedik ember megkap, mindig meleg vizet vagy

teát kellett iiinein. Mint nálunk а náthát, ely kevesbe 've

szi a bekharni, vagy :i ily-¿iron ott tartúzkodó idegen, ha

lebe., vagy акт testenek más resze egy helyen viszketni

kezd. Nemsekárn kis vörös felt lesz шиши, s eiinek köze

peböl fonálnyi vastag fereg buvik ki, mely neha röt'nyi

hosszuraiiyulik, s melyet nehúny napen :it óvatosaii ki kell

onnan gembelyitani. Ez rendes let'elyásai а betegsegnek,

mely iiemjůr nagy fájdalmzikkal; de ha а fereg goinbelyi

tás közben elszakad, gyuladás keletkezik, s egy helyett

6-10 fereg táaiad s :iz ember egy hetig kenytelen repI

pant шагать közt az ágyat örizni. Búter ember mìndjíirt

eleiiite натащи testeböl а ristet. A bekharai berbelyok

nek e mlitetben meglehetös iigyessegök van, pillnnat elett

fölva'igiák т а helyet, melyen :iz ember а. viszketest erzi,

kiliuzzák e. fei'get, s а seb hamer beheged. E baj, mely

Perzsia'ibzui Bender Abbaszibaii is etthenos, nehn esak :i

következö пущ-011 (meg pedig mais egheilnt :ilatt is) 'iit ki ;

s igy járt а hires dr. Wolf, ki Bekharúbel maigíival vitt

ily hesszu liti emleket, iner aztáii свай Angliálmii jött
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napvilágra. Ezeiikivl'il Bokliara lakosai között 11 rosz eg.

hajlat s meg roszabli viz következtében különfele seb-be

tegségek uralkodiiak ; s föleg a nök uagy része, kik 11111611

ben nem esunya bai-mik volnanak, a sok ottlionilléstöl telve

vaiinak sebhelyekkel.

Bokhara az êszakkeletnek folyó Zerefsanbòl (arany

szórò) kapja vizet, melynek medi-e mélyebben fekszik a

varosnál, s ezt nyáron ¿it csak szllken bi1-ja ellátni. A viz

csatorníin atjön a városba, a esatorna elég mélyre van

ugyaii ásva, de nem tartják tisztán, -— 11 Dei'vazei Mezar

kapuiiíil, a viz :'illásalioz képest, mindenhétcn vagy niinden

ket hetbeii egyszei' tisztitjak. A niíir a varosba ,folyàsnál

szennyes hulláinok megjelenèse mindig öniìmteljes eseméiiy

а lakosokra nèzve. Elöször is a népség tiatalja s vénje az

ârkokba es vizmedencékbe ugrál megi'urödiii, aztán a lova

kat` telieneket, szainarakat fürösztik meg, s niiutz'iii 11 ku

tyàk is fell'rissitették benne magokat, niegtiltjàk a beleja

rast, s а. viz valamivel tisztább lesz, de inégis telve van

már mindenféle piszokkal s miazmákkal. Igy látiák el viz

zel а »nemes« Bokhai'át, 1101 a taiiitványok ezrei tanlllják

azt а vallást, mely l'eiinen liirdeti, hogy »a tisztaság а val

lasbòl származik.<< ,y 

Sohsem fogom feledni a'korma'inyiiak ugy, mint а

nepnek azon vallási iparkodásait, melyeket Bokharában

lattam. Akái'húnyszor hallottain, hogy »Bokhara az iszlam

valódi taiiiasza,« de e ciniét kevésiiek találoin, s talan az

iszlam Rómàjának nevezlietnem, mei-t Mekka es Medina

annak csak Jeruzsálenie. Bokhara. erzi e felsöbbséget és

bllszkéii diesekszik vele az iszlam ininden népei, söt maga

a sziiltan ellenèlieii is, а ki pedig hivatalosan a vallas fejé.

nek van elìsniei've, kinek azonban nein bi1-jak megbocsá

tani, hogy tai'tományaiban a frengik befolyása sokat bami

sitott. Mint oszmanlit gyaki'an kerdöre vontak, hogy mert
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nem ölet meg а szultán mindeu frengit, а ki országában

lakik és dsìziét (шил) nem ню, miért nem visel évenként

vallásháborut (анаша), bár minden határain tul hitetlenek

laknak; miért nem viselik az oszmanlik, kik csak mégis

szunniták és az Ebu Hanife törzséhez tartoznak, а turbánt,

és а szabályszerlien bokáig érö hosszu шиш, miért nem

hordanak liosszn вышит és rövid bajuszt, mint а »min

den világi teremtmények dicsösége<< (igy ищи а pròfé

ш), miért mondják el а konstantinápolyi ugy, mint mek

kai szunniták az Ezant (мыт imára) énekelve, а. mi

nagy blin, mièrt nem lesznek mindnyájan шашка, mikor

oly közel laknak а szent helyekhez stb.

Miudent elkövettem, hogy а derék oszmanlik Ьеев11..'

letét а. vallás dolgùban megmentscm, s habár néha pirulva.

el kellett mondanom а »pater peccavi<<«t, bensömben csak

szerencsét kivánhattam а törököknek, hogy а »meghamisi

гоп iszlam« befolyása alatt némcly jó tillajdonságokat és

szép jellemvonásokat vettek fel, mig а tiszta vallás part

jaìn mosdó hitüksorsainál csak rl'lt hazugságot, szcnteske

dést és tettetést találunk. Gyakran kellett részt vennem а

khalkaban (души vagy kör) ; midön t. i. аjámborok imád

sàg után közel egymáshoz egy körben leguggolnak, hogy

tevedslìh-be (elmélkedds) vagy a mint а nyngati mohame

dánok mondják, murakebé-be elmélyedve Isten nagyságá

ról, а próféta dicsöségéröl és а. földi lét semmiségéröl el

mèlkedjenek. На их ìdegen ez embereket fejökün пазу

turbánnal, szemöket lcsiìtve, ölbe csüggö kau'ral e hely

zetben юна, azt kell hinnie, hogy mindnyájan fensöbb lé

nyek, kik a, földi lét terhét le ukarjàk magokròl vetni, в az

arab mondást: »a világ szemétdomb, s а kik utána. vá

gyòdnak , kutyák<< mélyen felvették magokba. Tovább

szemlélve öke¢,1àtjnk,hogy а mèly elmèlkeilésböl sokan

még mélycbb álomba merllltek, de, ámbár vadászcbekként

“шлёт: Unzlsn. 16
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hortyognak, nem szabad rajta esudalkoznunk, vagy ra

megjegyzest tennllnk, niert a bokliarai rendre igazitana, s

mondana: »Ezek az emberek mar annyira vittek, hogy

meg hortyogas kezbeii is Istenre s а lelek lialhatatlansa

gara goiidoliiak.< Bokharaban a klllszint niiiidennel többre

beesülik. Minden varosnak van egy reiszje (vallasfelligye

le), ki deiejevel (negy agli koi-bacs) az uteakon s mas nin

vanos helyeken fel s ala jarva, vizsgálatokat tart a vallas

bel, s a tudatlant, legyen bar hatvan eves ereg, a gyer

mekiskolaba kuldi 8-l4 napra, imadsag idejeben pedig

niindeukit a meesetbe kei-get. Hogy az az ereg tanni-e

vagy alszik az iskolaban, hogy a meesetben mindenki

imadkozik-e,vagy felbenszakìtott napimunkajara gondel,

ahhoz senkinek semmi keze. A kormánynak nem kell

egyeb, mint külszin, a belset esak Isten ismeri.

Felesleges emliteneni is, hogy azen szellem, mely a

vallasgyakorlatot atlengi, nagy befolyassal van a korinany

ra s a tarsadaloinra is. A nepseg irani vere _ inert Bo

khara lakosainak ‘o't hatodat perzsak, mervik es tadsikek

teszik, -- ugyan nemi mozgekonysagot szül a bazarban s

a nyilvanos helyeken, de a magari lakasokban minden si

var, egyhaiigu. E körekbel, melyekben a vallas s a »kor

many felvigyaze rendszere oly zsarnokilag lep föl, szam

lizve van minden öröm es jekedv. Az emìr kemjei behatol

iiak a esaladok szentelyebe, s jaj annak, ki a vallasi for

mak, vagy az einir tekintelye ellen mer veteni. Az örökös

zsarnoksag ez embereket annyira megfelenkitette, hogy

ferti és ne', meg ha negy szemkezt vannak, sem merik az

emir nevet a nelklll kimondani, hogy hozza ne tennek:

»Isten eltesse 120 esztendeig l<< A szegeny emberek nem is

gyìllölik iiralkodejokat, a kenyuri önkeny tel nein tlinik ne

kik, mei-t azt a fejedelmi meltesag szükseges alkatresze

nek tekintik. Naszrullali emir, a mostani bokharai fejede
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lemnek atyja, uralkodasanak utelso éveiben kegyetlen ke~

jene volt ; az erkölcsi romlottsaget lialallal büntette, de

maga a legverlazitobb modoii sertette alattvaloi becsiìletét.

Igen keves csalad marailt gaztetteitöl menten, s megis

mindenki ovakodott csak a legcsekelyebb roszalast is ki

fejezni. A mestanj emii' Mozañ'ar-ed-din khan, szerencsére

jo indulatu ember; vallas es erkölesök tekintetében talan

szigorubb atyjanál, de ö maga sein vadolhato semmi blin

tettel, s ezert a nep végtelen diesöitesekkel es magasztala

sokkal beszél rola. _ .

А2 emir, kit kesöbb Szamarkandban lattam, 42 éves

közép termetlì, kisse kövér, de kellemes tekintetii ember

szep fekete szemmel es ritkas szakallal Fiatal koraban

egy evig Karsiban, 18 evig Kerminehben mllködött, mint

horiiianyzo, s mindig szelid, joakaro banasmodja altal 111111

ki. Szorosan apja kei-manyelveit követi, s molla es jambor

müszlilman letere esklidt ellensege minden ujitasnak, le

gyen bar annak hasznarol meggyözödve. Ui'alkodasra lep

tekor pecsetjebe e jelszot vésette: »Ui-alkodas igazsag al

tal,« s ez elvet a mai napig a leghivebben követi, a mit a

sok, e tekintetben felöle szarnyalo hir is bizonyit. A mi

nezeteink szerint természetesen kisse szigoru az olyan

igazsagszolgaltatas, mely szerint az emir mehterjet (rangra

a masodìk udvari hivatalnok) kivégeztette, inert, _ amint

neki Khokandba jelentettêk, kétseges tekintetet vetett egy

udvari rabszolganöre. Meghoditott tartemanyban sem voliia

szabad igazsagos fejedelemnek azt tennie, a mit az emir

tett Khokandban; de a bokharai khannak e hibak megbe

csathatok. Nagyiai irant, kik azt valobaii gyakran meg is

erdemlik, igen szigoru, minden csekélyseget lialallal blin

tet; de a szegenyebb osztalyokat kimeli s a Filkus es Mus

perver (elefaiitölö es egerapolo) nevezet, melyet a .nep

adott neki, csak becsületere valik. Nevezetes az, mily fa

\

' 16*
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radsággal iporkodik az emir mindazt megakadályozni, a

mi népét azon szerény s egyszerìì liclyzetéböl kiemelhetné,

melyben mai napig, vèleménye szerint, boldoguak érzi ma.

gát. Fénylìzö cikkek 5 más drága portékák behozatala,

valamint а lakás és ruházatbnn lìzött pompa, kemènyen

meg van tiltva, s e tekintetben senki elnézésère nem 52:1

1110111а1. Szerdari kul-ja (föparancsnok) Sabrukh khán, ki

Perzsia királyi családjának egy mellékágából (Kadsar)

származván, Asztrabadból, hol kormányzó 7011, 1110 mene

klìlt és sokáig nag-y tìszteletben tartottàk, perzsa mòdon.

akart 01111, 5 nagy költséggel teheráni modorban emcletes

házat ópittetett magának, melyen más fényilzö cikkeken

kivlll llvegablakok 15 voltak. A mint mondják, а. ház 15,01 »O

tillába. 1101-1111, pedig ezt Bokharábau roppzmt összegnck

tekintik, 5 ugy 7011 kiàllìtva, hogy még az arkot (palota)

15 е1110шг11у0511о1111. А2 emir kezdettöl fogva tudta az épi

tést, de megvárta, mig а ház egeszen clkészlllt ; ekkorSall

rukh khánt cgyszcrre vallás elleni kihágàssal vádolták, el

fogták és számlizték. Hàza. az cmirnek jutott, 5 ennek még

а névleges értéknél is többet akartak adni, de ö lerontatta

s még azon romokat 15, melyeken némì diszitések marad

tak, megscmmisittette. Csak fáját udta el minden fénylizö

gunyjál'a 200 tilláórt egy slitönek.

Saját háztartásában 15 nagyon kulönbözik az emir

atyjától. Alig fclét talùltam azon szolgaseregnek, melyet

Khanikov ur Naszrullah udvaránál 1111011, 5 1111111 ш111110111,

9. 11111 Bolillarábßn észrcvett, gondosan 5 nagy pontosság

gal leìrt. Mozaiïar-eddin khánnak, csakis vallási szokásból

nègy törvényes 5 mintegy 20 törvónytclen {eleségc van;

az elöbbiek benszlilöttek, ezek rabszolganök, 5 а mint а

nép bona fide 111521, csupán a gyermekek szolgálatám tarja

öket, kik 16-an vannak; 10 leány, vagy — ha ugy tetszik

— hercegnö 5 6 1111. А ket legìdösebb leáuy a szercpulì és
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akesei kermányzòkhez merit ferjhez, de e váresok az _atl

ghánek kezebe esven, а. vök ez idöben mint trónnelkiili ki

rályok eltek az emir vendegszereteteböl. Általában veve a.

hárem, melyben az emii'nek anyja., egy volt perzsa rabnö

(Kademgiahból Mescd mellett), es nagyanyja, Hákim Ájim

pai'nneselnak, peldàs szemérmessege es tisztaságáról hires.

Láikusnak halálbiintetes mellett meg van tiltvn, nemesak

belépni, vagy belenezni, hanem meg magát belegendelni

is; esak jámber sejkheket es mollákat boesàtnak be, kik

nek lehellete (nefesz) elismert szentsegii. A mi hndsi Sza

lihunkat is meghitták, hogy khaki szifát (egeszsegi per

Medinából) vigyen. A háremnek kiadásai rnhàkra, keny

háraJ s más sziikségletekre igen esekelyek. A nök nem esek

saját öltönyeiket, hanem meg az emir ruháit is varrják, ki,

г. 1111111 tudva van, igen takarekos, es mindent szigornan

ellenöriz. Azt mondiàk, hogy az emir asztali költsegei nn

penkent nem rugnak többre 16 «2O tengenel (20—30 ап

gel Shilling); ez különben valószin'ii is, mei-t i'itkàn találni

asztalán je falatot, s az egèsz ebed iuhzsirral fött pilavbòi

áll. »Fejedelmi ebed<<röl Bekharíiban nem leliet beszelni,

mort itt nralkedó, hivatalnok, kereskedö, kezmives es pa~

raszt egy es ugyanazon etellel el.

A ki sokáig belyongott Közep-Azsia. sivategjaiban,

Bokhzirában, daeáre. minden nyomoruságnak, fog valami

föváresiast találni. Volt je meleg kenyerem, keptnm teát,

gylimölesöt s t'ött etelt, két inget is esináltattam magamnak,

B а eivilizált elet kenyelmeit annyira megszerettem, hogy

szinte nehezemre esett, miden barátim felszelitottak, te

gyek keszlileteket az 111121, mert meg :i tel beàllta elett el

akarnak erni tável keleti hazájukbzi. Szándekom volt öket

egyelöre Szamarkandig kiserni, inert itt könnyen 101111110:

hatnám az emirrel s ekkor tái'saságuk паду hasznemra le

hetne. Itt kellene 0212111 megválnia, ha Khokandbn es Kas
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garba menjek-e, vagy Karsin, Kerkin es Heraton keresz

tlil egyedül terjek-e vissza. Derék barataim, hadsi Bilal és

hadsi Szalih iparkodtak rábeszelni, hogy maradjak velök ;

de, hogy visszaterésem esetére is segitségemre lehessenek,

egy hei-ati kervanbasival ismertettek meg, ki 150 tevevel

mulatott Bokharában s innen három het mulva haza. szan

dékozott. Molla Zemannak hitták e kervanbasit, ki rég is

mervén barataimat, ezek testvérként ajánlottak neki, s el

határoztuk, hogy azon esetre, ha Szamarkandból vlssza

akarne'k terni, hàrom hét mulva. Kerkiben az Oxus tul

partján találkozunk. Ezen elsö lépés, mely az utitársaìnitól

való elvalásra emlekeztetett, rám mint i-ajok nagyon leve

röleg hatott; s esak a bizonytalansag vigasztalt, inert kep

zeletemben a Kasgarba, Akszuba s a niosuszban gazdag

Khotenbe való_utat, - mely tartományokban elöttem meg

nem volt európai ember, végtelen érdekesnek találtam.

Az a. hely azonban, hol Molla Zemannal talalkoztam,

különös emlitést erdemel. Egyike volt azon karavánszera

joknak, melgek a. rabszolgákkal való kereskedésre szán

vak, s melyet le kell festenem az olvasónak. Az egész

négyszögt'i épiiletbeii van 30-35 cella, melyeket három

nagykereskedö reszint sajat, részint esak a turkmánoktól

bizomanyba kapott атак számara, rakhelyiil bérelt ki. A

mint tudjuk, а. karakcsi, nem varhatván sokáig a pénzre,

a maga embei'eit egy jobb módu turkmannak szokta el

adnì, ki Bokharába viszi öket s ezen atviteli kereskedès

якая — elsö kezböl kapváii az àrukat - sokat nyer raj

tok. A min a fövàrosban tartózkodasńnak elsö napjaiban

tul bir adni, azt eladja, a többit a hajliász (dellal) kezében

hagyja, ez llzi aztán a valódi nagykereskedést. Bokliara és

кыш piacain az embereket liàrom éves koi'iiktól a hat

vanadikig eladják, ha csak kiilönös testi hiba miatt nyo

iiiorekokká. nem lesznek. A vallás szavai szei'int csak hi
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tetlenek adhafók el rabszoigák gyanánt; de e törvényen a.

szenteskedö Bokhara túl teszi ma-gát, és а siita. perzsákon

kivül, kiket molla Semszeddin (|500.) hitetleneknek 11311—

vánitott, акт-папу szunnita hitök sorsosait is rabszolgákká.

teszik, de elöbb verés és bántalmazàsok által kényszeritik,

hogy siítának adja ki magát. Свай а zsidó képtelen, azaz

méltatlan a. rabszolgaságra.. Ezen megvetés különben nagy

örömére válik Izrael fiának, mert а turkmán kirabolja

ngyan, de testéhez hozzà nem nyul. Azelött а hinduk is

ki voltak véveJ de uiabb idöben sokan jái'ván Heraton és

Bokharán keresztül, а. tekkék, vagy szarikok u_i szabályt

állitottak fel. Visnu szerenesétlen нимфа: elöbb 111113211]

mánná teszik, aztán siitává. kell lennie, s csak е kétszeres

vallás változtatás litán részesitik abban а. tìsztcletben, hogy

vagyonából kifosztván, rabszolgává. lehessen.

Az eladásra kiállitott férii rabszolgát nyilvánosan

megvizsgáiják, s az eladónak kezeskednie kell аммиак

mindazon szellemì vagy testi bajaiért, melyek netalán ké

söbb napvilágra jönnének. A rabszolgára nézve azon (Эта,

melyben a kereskedö kezei közül megmenekül, а legna

gyobb öröm órńja; mcrt, а mint mondják, még а, legkemé

nyebb bánásmòd, mely a. szolgaságbun vár reá., sem oly

nyomasztó s kinos, mint azon idö, melyet araktárban mint

árucikknek kell töltenie. A rabszolgàknak ага а szcrint

változik, mint а. turkmánok politikai körlilményei, több

vagy kevesebb alkalmat nyuitanak nekik alamánjaikat а

szomszéd országokba. klildeni. Még most egy izmos férfinak

Iegmagasabb 21121. 40 —50 tilla (13 shillingjével számitva)

volt; de 11 perzsáknak Mervnél türtént megveretèsök után,

midön 18,000 en közülök egyszcrrc elfogattak, 3--4 tillá

ért lehetett egyet kapni.

Tizennyolc napi idözés után nem tartóztathattam

többé baràtaimat; indnlnunk kellett а szamarkandi utra.
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Mindenkitöi esak kezszoritasokat, de senkitöi egy filler

alamizsnat sem kapván, a bokharai elet nagyon megviseite

iinaneiankat. A mit Khívaban megtakaritottunk, eifogyott,

set szamaramat is el kellett adnom, mint sok masnak, s az

utat fogadott koesin kellett folytatnunk. Karavaniinknak

nehany Khodsenbei es Khokandbel vale tagja mar itt

mcgvalt tellink s megindnlt rövidebb utjara; esak az en

didsaniak es sinai-tatarok maradtak egylitt, kik azonban

Bokharabei klilönbözö utakon mentek Szamarkandba. En,

hadsi Szaiih, hadsi Bilal s tarsai az egyenes utat valasztot

tuk, mig а. többi gyaloglòk Gidsdovanon keresztlii akartak

menni, hogy a szent Abdul Khaiik * sirjahoz zarandokol

hassanak. Miutan sok bokharai kiserni akart Mekkaba

vale visszatertemben, sok eselt kelle iiasznalnoni, hogy

tarsasagukat eikertlihessem, mert mindket felre nezve kisse

kellemetlen lett voina, ha а Kaaba helyett а Themze part

iain ailunk meg.

Buesut vettem minden baratom s ismeresömtei. Rah

met bi ajanielevelet adott Szamarkandba, s megigertem,

hogy ott az emirnel fogok tisztelkedni. Azon khokandi ko

esit, melyet Szamarkandig bereltlink, Baveddin faluig elere

шашни, meit e bucsujarehelyet szokas szerint masod

szor is meg akartuk latogatnì.

Baveddin falu ket eranyira fekszik Bokharatei, s a

mint mar emlitettlik, temetkeze helye a hires Baha-ed

din Nakisbenflnek, egy hasoiinevti szerzet alapitójanak, es

mindazon vallasi tuiteszitett eszmeknek, melyek altal ake

leti isziam a nyngatitel klilönbözik. Helyen kiviil voina itt

reszletekrei beszelni, esak annyit emlitek, hogy Baha-ed

* Khodsa Abdul Khalik (Gidsdovani mellék nevvel, meghait

1601.) kortz'iisa voit a hires Pajende Zainininak, s mint. nagy tudes es

lacets szcnt iiirben all.
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dint, mint Turkesztannak nemzeti szentjet, masodìk Mo

hammedkent tisztelik. A bokharai ember 520111111 meg van

gyözödve, hogy e kialtas: »Ja Baha-eddin bela-geïdan 5

(Oh Baha-eddin, baj-elharito 1) 61 minden veszelyböl meg

inentheti. Meg a tavol Khívabol is gyakran elzarandekol

nak idc. Bokharabol hetenkent egyszer szoktak kijarni, s

a varossal valo közlekedest 300 bei'szamar tartja fenii, me

lyek a Dervaze Mezar elött allnak s nebany pulert (kis

rezpenz) berbe adatnak. Ambar az uton sok helyt mely a

homok, ez allatok megis szekatlan sebesseggel rohannak

rajta, s feltlinö, hogy visszatereskor, csak sek verossel le

het öket baladasra nogatni. A bokharai ezt azen ragaszko

dasnak tulajdonitja, nielylyel meg az allatok is viseltetnek

a szent irant, 5 azei't öröininel futnak sii'jaboz, de nem szi

veseii tavoznak onuan.

A sir kis kertben van, melynek egyik oldalan meeset

all, a nielyhez csak vak es nyomorult keldusoktól lakott

udvaren at lelietjutni, kik szemtelensegökkel meg romai

es napolyi rangtarsaikat is megszegyenitik. A sirnak bom

lokreszén van a Szengi miii'ad (а kivansag köve), mely a

jamber zarandokok liomlekukdörzsölesetöl mar meglehe

to'sen el van kopva s ferden all; magan a siren több kos

szarv es egy zaszló, meg egy sepi'ö van, melyet sokaig

liasznaltak Mekkaban a szenter tisztogatasara. Többször

megkisertettek mar az egeszet egy boltbajtas ala hozni, de

Balia-eddin, valainint Tiirkesztannak cgyeb szeiitjei, job

ban szereti a szabad levegöt, s azert minden epület, ine

lyet sirja 1610 emeltek, csakbamar összeomlott. Ezt a sej

kliek bcszelik, a szentnek ivadekai, kik serban ört allnak

a sirnal, es keptelen szeintelenseggel tudtukra adjak a za.v

i'andokokiiakI hogy 651111 111116065 baratja velt a betes

szaninak. A hetedik hoiiapbaii születettl het 0205 koraban

könyv nelkül tudta a korant, hetven eves koraban halt



meg, s ezért az adonn'myok es alamizsnáknak, melyek

sìrjára. letótetnek s а sejkh tulajdonává lcsznekI legalább

cgyszer hêtre kell rugniok, s nem szabad csekélyebbek

nek lenuiök.

XVI.

A Bokharábòl Szamarkandba. vezetö uton egesz ka

ravánunk két szekérré olvadt, melyeknek egyikében én

hadsi Бинты, másikában hadsi Bilal и": az övéivel. Nád

gyékény уедем а. пар ellen, s nekem nagy kedvem lett

volna szönyegemen végig dölve pihenni, de lehetetlen volt,

mert e kezdctleges alkotásu jármi'l döcögése „даваемые

hnjigált. A folytonos odaütödéstöl nem csak fejllnket sér

tettük meg, hanem az elsö òrákban ugy éreztem magamat,

mintha tengeri betegség тис volna meg; és sokkal töb

bet szenvedtem е szekéren, mint а tevéu, melynek hul

lámzó mozgásától eleìnte nagyon féltem. A szegeny шлак

-— е nehéz, széles taliga elé fogva, melynek idomtalan ke

rekeì а mély homok- vagy iszapban csak nagy nehezen

gördlllhetnek — а. kocsist s abi-akos ища: is kell vinnie,

s а turkmánnak igaza van, ha. azímondja, hogy: nem tudjn

miként {так magukat а bokharaiak a tulvilágon azért iga.

zolni, hogy a lóval, e legnemesb Мама], 01у roszul штак

Minthogy Baveddiuböl éjjel indultunk е], kocsisunk,

ki khokandi születésii volt s az такт: nem Зашел-1:0, tökele

tesen eltévedt. Igy (злы helyett свай hajnalban érkeztünk

Mezar nevü kis városkába, mely Boklmrától б tnsnyirn.

(ferszakh) * van távol s а Szamarkandba. vezetö uton elsö

* A начес törökül tasnak итак, s ez а szó тёти helyett is

használtatìk. [gy n perzsa {оп-529113 (а mai Perzsiábnn ferszakh) fer

(танце) és пене (kö)böl van összetéve.
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állemasnak szelgál. Itt esak rövid ideig állapodtunk meg s

delutáii Sejkh Kaszimba erkeztiink, hel nehàny kollegánk

kal talalkoztunk, kik Gidsdevánon et mentek, s kesö ejig

pihentünk.

Ber mei azelött is sek esodás dolgot beszeltek nekem

azen кантаты, ше1у а Bekhai'a es Szamarkand közti te

rületen virágzik, talán kisse tulzott várakozásaim ma meg

nem teljesedtek, haber az ut mindket felen, keves kivetel

lel, mindenütt mivelt földet láttnnk ; s esak a legközelebbi

Teggelen voltam meglepve, miden a Csöl-Melik kissivatagon

athaladva - mely 4 erányi szeles s 6 órányi hesszu, s

melynek karavánszeraja s vizfegó medeneeje van — a

kerminehi kerületbe leptiink. Itt, tehát ntazásnnk harma

dik napján, majd minden órában, söt sekszer felòránkent

egy-egy kis Bazarlidsaj-en (vásárhely) haladtunk át, me

lyekben'több vendeglö s elelmi kereskedö velt, s a folyte

nosan fölö òrìási szamevàrok, mint a eivilizaeió es kenye

lem non plus ultrái bukkannak fel. E falvaknak Perzsìa. es

Törökerszág falvaìtól egeszen kiilönbözö jellegük van; a

parasztházak _jobban el vannak làtva a föld termenyeivel,

s ha esak több fa volna, azt lehetne mondani, hogy a pon

tnszi hegyekte'l kezdve, ez az egyetlen pent, hel nyugati

videkeinkhez hasenló viràny шатаю fel.

Délfele Kerminehben állapedtunk meg, kedves kerl;

ben, beárnyékolt tó partján. Barátaim társasàga folytono

san beesesb lett elöttem, mert elválásunk ideje már nem

velt tàvol, s nehezen szekhattam azen gondelathoz, hogy

ат а. nagy ntat, Szamarkandbel Európába vissza., egy ma

gamnak kell megtennem.

Kermìneliböl napnyngvás köriìl indultunk el, inert a

hits ej a sokat sanyai'gatott :'illat számára nemi inegköny

nyebbiilést nynjtott; ejfelkor ket órán :it pihentlink s álle

másunkat a legközelebbi reggelen ertiìk el, meg mielött

I
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beallt a höség. Az uton sok helylltt részint egész, részint

töredezett mériöld-mutatókat találtani négyszög kövekböl,

melyek meg Timur idejeböl származnak, s ez nein meg

lepö, mintan Marco Polo Oktaj khan idejében szabalyos

posta-utakat вами. Kiilönben az egész nton Bokharàtól

` Kasgarig még láthatók az egykoi'i kultura nyomaì, me

lyek sokszor bár megszakasztva, de messze be Sináig még

~ eszrevehetök. A mostani emir is ki akarja magat ttintetni в

hogy a nep álszenteskedésènek hizelegjen, az nt mellett

több helylìtt kis terassz-alakii magaslatokat állittatott fel

imádkozasra, melyek, mint i'ögtönzött mecsetek, minden

arra menöt kötelességenek teljesitésére intenek.

A mai e'jt Mir faluban а meesetben töltöttük, mely

esinos vii'ágkert közepc'n magaslik. Nyngvòhelyem a tó

közelében készitettem el s nagyon elesodálkoztam, midön

ejfelkor egy csoport veszekedö turkmán ríasztott fel. Ezek

ama tekke lovasok voltak, kik a Khokand elleni hadjárat

ban az emirnek segélycsapatokul szolgáltak, s most a kir

giszektöl elfoglalt zsákinanynyal Mervbe tei'tek haza. Az

emir civilizálni akarta. öket s közülök többeknek fehér tui'

banokat adott, hogy a vad szörös börstivegeket letegyók.

A meddig az emìrnél voltak, a tiirbánokat csak elviselték,

az utoii azobaii, mint hallom, mindnyaját eladtak.

Mirböl Kette Kurgába (nagy var) ei'keztlink, mely

kormanyzói szókhely, itt vannak a leglilresebb vargák az

egész khánsàgban. Minthogy a várba, melynek niagas t'a

lai es mely árkai vannak, ejiel nem vonulhatni be, a. ka

ravánszerajok egyikében inaradtunk, melyek a varon ki-

viil esoportosodnak. Itt mindeii kocsikkal volt tele, s alta

lában az iitakoii feltünöleg nagy élénkseget talàltam, mint

hogy a hadjàrat foglalkoztatta a jarmilveket Bokhara. és

Kliokand között. Kette Kurganból klilön ut vezet а siva

tagon at кати, mely negy óranyival rövìdcbb, mint а
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Szamarkandbòl oda vezetö ut; 112 utazóknak azonban vi

zet innen kell vinniök, inert ez uton а sivatagon át 112 àl

latok számára ugyan több, 11.2 einberek számàra azonban

esak kevés kut van. A машин-110116 elött kocsisokat es ра

rasztokat hallottam politizálni, inert ez itt а videken in

kább van megengedve, mint Bokharában. A szegény em

berek el voltak щадит, midön emirjök hösi tetteiröl

szóltak; azt beszélték, hogy Khokandból Sináig nyomult

elöre, s miután keleten mindent meghóditott, Iránt, Afgha

nisztánt, Indiát es Frengisztánt is, melyeket szomszèdos

országoknak tartottnk, Rumig akarja elfoglalni, hogy igy

11 világ а. szultún s az emir között megosztassék.

Ötödik s utolsó àllomásunk Szamarkand elött Daul

volt, miután а jelentékcnyebb Катает-1 elliagytuk. Az ut

néhány magaslaton át vezetett, melyekröl 11. 11111161 еше1

kedö паду erdöségek láçhatòk voltak. Azt mondtńk, hogy

ezek Bokharáig terjednek, s hogy а khitaj és kipesak-féle

két этюд—111123 tartózkodó helyélil szolgálnak, kik 112 emir

rel sokszor jagi-k (ellenségek), s minthogy erdöikben min

den zugot pontosan ismernek, nem oly könnyen tálnadha

tók meg. Bár Szamarkand történetìjelentöségétilletö nagy

várakozásaimat mûr Bokharában körlilbelöl lehlltötték,

mégis kimondhatatlan kivánesiság fogott el, midíin а ke~

letröl fekvö Csobanata hegyet штаны; meg, mert ennek

aljában terult el vágyaimnak Mekkája. Szorgosan körlll

tekintettem s midön két óra mulva egy halomròl ereszked~

tiink le, jól mivelt vidèk közepén pillantottarn meg Timur

városát. Meg kell vallanom, hogy а. szines kupolák és tor

nyok elsö hatása, melyek a. reggeli nap sugaraitól teljes

fényben ragyogtak, snjátságos és igen vonzó volt.

Minthogy Szamarkand mind multjának varázsa, mind

а távolsàg miatt, Euròpàban miami rendkivlilìnek tarta

tik, meg akarom kisérteni, minthogy ecsetet nem használ
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hatok, a varosnak коп-щам: toiial eletlintetni. Kerem tehat

az oivaset, iîijön taliganz-ra, s igy keleti iraiiyban az eiebb

emlitett hegyet fogja megpiilantani, melynek teke aiaku ог

mat azoii hazike koronàzza, hol Csobanata, a juhaszok

szent patrenusa nyugszik. A liegy alian terlli el a varos,

mely terjedelemre oly nagy, mint Teheran; nines ugyan

oly slirlln epitve, de a kimagasle epliletek és romok altai

sokkal magasztosb tekintetet nyuit. A szemet ieginkabb

meglepik az ejszak-keieten emeikede magas, kupoiaaiaku

epuietek, a negy inedresze, melyek tavolbel ugy tunnek fel,

mintha egymassai szomszedosak volnanak. Ha kevessel

eiere megyllnk, eiebb kis esinos, majd pedig jobban be

fele delnek, impozansabb kupolat taialunk, az eiebbi Ti

mur siria, az utebbi Timur meesetje. Epen elettilnk, a va

ros del-nyugoti szegeiyen, egy haimon a var emeikedik, s

e kerill meg mas epületek, reszint meesetek, reszint sirok

velietek eszre. S ha most az egeszet sürlin iombos ker

tekkel vegyitve eikepzeljtik, Szamarkandrel halvany fo

galmunk van.

Hogy a je hatas, melyet a tavolban elvezhetni, a kö

zeledeskor, különösen a varosba bevonuiáskor teljesen ei

enyeszik, alig kell megen'ilitenem. Szamarkandban terme

szetesen, hol e tapasztalas oly sokba kerlii, a esaledasleg

keseriibb, s miden a Dervaze Bokharan at bemenve, hosz

szn ntoii teineten keresztlll kellett vonulnunk, hogy a va

ros lakott reszehez jussnnk, eszembe jutott az a perzsa

vers: »Szamarkand az egesz föld kezeppontia,« s kedvet

lensegem daeara jeizut nevettem. A bazarnak esak innense

feien tei-tlink be egy karavanszerajba, hol a hadsik ingyen

kapnak lakast; de meg ez esten maganhazba hivtak nieg,

mely a bazarnak tulse feien, Timur sirja kezeieben volt.

Örömteljesen voltam meglepve, hogy iiazigazdank az emir

l
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hivatalnoka volt es pedig az, ki a szamarkandi paleta Ш!

11g yeletevel volt megbizva.

Minthogy az emir megerkezese Kliokandbol, hol gyö

zelnies hadjaratot fejezett be, nehany iiappal késöbbre volt

jelentve, utitarsaim az en kedvemert elhataroztak, hogy

Szamarkandban mindaddig varni fognak, mig az emirt

latom s a visszateré-sre mas alkalmas hadsitarsakat ta

lalok. Az ido't azen latnivalok megtekintesere hasznal

tam fel, melyekben e varos, szegényes killseje dacara,zep-Ãzsiaban a leggazdagabb. Mint hadsi, a szenteknél

kezdtem, mintbogy azenban minden, niég a csak törteneti

erdekli is, szent legendaval van egybekötve, kötelessegem

is lett, a mi óhajom volt, hogy t. i. mindent megtekiiit

sek. Itt nehany szaz bucsujaro-hely van, melyeknek lato

gatasaban az idegenek bizonyes sorozatet szoktak követni,

s ez a helyek és szemelyek fontossaga szerint to'rtenik.

Szamarkand nevezetessegei leirasanal ez legyeii a mi ve

zerfonalunk is, azen megszoritassal, hogy oly belyeket es

szenteket, nielyek a töi-tenetben nein birnak jelento'séggel,

el fogunk hagyni.

Hazreti SabZinde.

_ E szentnek tulajdonkepeni neve Kaszim bin Abbasz;

azt mondjak, korejsi volt, s itt azért van nagy tekintely

ben, mert amaz ai'abok vezere volt, kik Szamarkandba az

iszlamot behoztak. Sirja eszaknyugotra van a varoson ki

vill, közel a vares falahoz, azen epl'iletben, melyet a nagy

Timur nyari lakasnak hasznalt, s mely bajdani fényeböl

sokat megtartett. Az egész egy magaslaton fekszik, melyre

40, meglebetösen szeles marvany-lepcsó vezet. Fölérve a

kis kert vegen levö eplilethez jutunk, hol több keskeny fo

lyoso egy nagy csarnokban központesul, s innen jebbra
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keskeny ваш folyosó vezet а szentnek szintén sötét sirjá

hoz. E részen kiviìl, melth mecsetnek használnak, meg

más csarnokok is vannak, melyeknek tal-ka téglái ès mo

zaikjai а. legpompásabb szinekben mgyognak,mintha csak

tegnap kerilltek volna ki a rnester kezéböl. Minden 11j osar

nokot, lnelyet láttunk, kèt ri k aat n а. m az-zal kellett

lidvözölnünk, s mái- fájt térdcm, midön márványnynl kikö

vezett térbe vezettek, hol három zászlót, régi kai-dot s pán

célt, mint а nagy emil' ereklyéit, nyujtottak felénk, hogy

megcsókoljuk. Megtettem а hódolatot, mint minden más,

de nagyon kétkedem az ereklyék hitelességén. A szentnek

kzirdja7 páncélja, koránja s más ereklyéiröl is beszéltek,

de ebbül semmit sem шпат. Ez éplllettel szemközt а mos

tani emir kis medreszét épittetett, mely azonban ugy tlì

nik fel, mint istálló valamely palota mellett.

Meszdsidi Timur (Timur mecsetje.)

E mecset а város déli részén van s nagysága, vala

mìnt a. ezines téglákkal valò pompás diszitményeire nézve,

igen hasonló а Meszdsidi Sah-hoz, melyct II. Abbasz [вира—

hánban épittetett, csakhogy kupolája dinnyealaku, s ez

Perzsiában nem szokott elöfordulni. A korán-feliratok arany

sztìliisz-betllkben, a Szultanie romjaiban Ievö irat mellett a

legszebbek, melyeket valaha шпат.

Ark (vàr.)

A várhoz meglehetösen merede шпата vezet ; belsö

és klìlsö része van, az utòbbi magánlakásokat tartalmaz,

az elöbbit csak az emir használja. ваг a palotát elöttem

rendkivülileg nevezetesnek измене]: fül, e közünséges ház ~

épitése мамами, ше1у alig lehet 100 éves, semmi einli
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tesre темы sem гашиш. Elöbh az emir szobáit mutatták

meg, melyek közlll az Ajne-khá-ue, törött tilkör darabokkal

beragasztott terem, világ esodájának tartatik ; engem azen

ban távelról sem erdekelt annyira, mint azen ter, melyet

а Talari Timur (Timur fogadó terme) elnevezes alatt mu

tattak meg. Ez hesszii keskeny lidvar, köröskörül tedett

_iárdaval van анаша, s a hemlekzatban a hires köktast,

azaz zöld követ tartalmazza, melyen az emir панды alli

tatta fel, mig а csai'nokbau köröskörlil a vazallok, kik а

világ minden reszeböl az emirnek teendö hedolásra siettek

elö, rane'ju а szeriiit veltak тешат. A szinkör alaku kö

zepen hàrom levas hiriiök ат, hogy a világlióditó szavát a

legvegsö vegen azonnal tndassák. Minthogy a Н 4”, láb

nyi mages, inindig valamely elökelöbb származásu'f'ogely

nak kellett zsámolyul szelgálnia. Feltünö, hogy а mouda

szerint e reppaut nagy kö,1nely az emlitett magasság mellett

meg 10 làbnyi hesszu es 41á.bnyi szeles, Brnsszúbel hezatett

ide. A kö mellettjebb elilalon a talban fel kókuszdiò alaku

vas van elhelyezve,melyre arab feliratet vestek ki'iti betllkkel.

Ezt is a liagyomány szerint Bajazed Jildirim szultan kines

tárábel hezták ide s valamely khalifának amnletill szelgált.

A kü felett magasan láttam a falen arany diváni irással

irt ket ferment, az egyiket Mahmud szultáutòl, a másikat

Abdul Medsid szultántól, melyek Stambulból Szaid emir es

Naszrullah emirliez шашек, s valamint a riikhszatina

maz-t, azaz hivatales eugedelyt az iinádságra *, ugya rejsz

(valles-felugyelö) tisztsegebe vale beigtatást tartalmaztàk.

Ennek ademányezása. regtöl kezdve az illem szabálya velt.

A mestani-emirek esak a ti'ónra lepeskor szektíik а kök

tasen a hódelatet elfogadni, killönben esupáii ii'unber za

* Т. i. :1. penteki imárlságra, melyet minden szuunita esak a

khulil'a, vagy ennek kepviselöje 1min vegezliet el.

Нивы? iii-Azie“ 17
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rándokok látogatják, kik hároin fatihát mondva, klilönös

àhitattal dörzsölìk fejöket a köhëz, honnan egykor dies

teljes l'ejedelineik parancsai a legtávolabbi Ázsiábaii vissz

haiigzottak. Szamai'kandban ugy beszélnek Tiniurròl, mint

ha esak tegnap érkezett volna halálának hire Otrarból s

tölem, mint oszmanlitól azt kérdezték, hogy mily érzel

mekkel inegyek annak strjához, kitöl szultáuunk oly bor

zasztó vereséget szenvedett.

Tui'beti Timur (Timur slrja.)

Ez a varostòl delkeletre fekszik és csinos kápolnából

all, melyet diszes kupola koroiiáz s fal vesz körlll. A meg

lehetösen magas kapunak mindkét feléii két kicsiny, a na

gyokhoz hasûnli'i kupolája van. A fal és kapolna közötti

tér fával van beliltetve s ez kert voliia, azonban ma. na

gyon el van lianyagolva.. A kapolnába valo bejarás kelet

felöl van, a liomlokzat, szokas szerint, del felé (kible).

Elöbb elöcsarnok-félébe juthatni, s ebböl a tulajdonkepeni

kápolnába, mely 8 szögletll s l() lépésiiyi átmeröjiì. A kö

zepen,a kupola alatt,tehat a fü tisztelethelyen,két sir van, tej

jel Mekka felé fordulva. Az egyikeii sötétzöld, igen finom

k6 шалаш, ше1у 2‘/‚. arasznyi széles, körlilbelöl hat ujjnyi

vastag és 10 ai'asznyi liosszu, két darabra osztva. * Ez Ti

mur slrja. A másik, mely ugyaiiily liosszu s kevésbbé széles

fekete kövel van fedve, Mir Szeid Berke, Timur tanitójá

nak sirja, inert eiinek oldalán a hatalmas emir liàladatos

ságból akai't elteinetve lenni. Ezek körlil más nagy es kis

sirok vannak, az emir nejei, unokái és dédunokáinak nyug

* Az elilarnbolás okai felijl kiilöiit'éle állitásnk keriiigeiiek. Né

nielyek azt moiidják, hogy n gyöwelmes Nadir stili a követ inngálioz

aknrta elvitetni, я ez az iiton összetörött. Mimik azt i'illitják, hogy ere

detileg км darabból állt s egy .Sinai (mongol `?) liereegné aji'imloka.
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11е1уе1, ezeket azonban, ha nem esali'nlom, csnk kesöbb

hozták ide а város klilönféle részeiböi. A sir iratok perzsa

s arab nyelven vannak, különös cimzesek nélkill, magának

az emirnek sirìrata is igen egyszerli, s а Köregen családi

név sehol sincs kihagyva.

Mi а kápolna belsejét illeti, а rendkivlil ШЦ7ё821‚ага—

ueszkek gazdag aranyozással s pompás azurkékkel, valò~

ban meglepön szépek, s a Meeszume Fatma * siremleké

nek belëeje Perzsiában, esak halvány képet nyujthat erröl,

bár Fatmáé gazdagon van kiállitva,~s az elöbbi esak sze

rényen szép. A sli-0k fejrészén két rahle áll (kétszárnyu

asztalok, melyekre keleten а szent könyveket helyezik)`~

ezek elött а mollàk éjjel парра] felváltva. olvassńk a ko

rànt. Ezért а turbe vakf-jábúl (kegyeletes alaîiitvány), jó

dijat kapnak. A mollàkat, valamint a muteválit (felügye

löt) régtöl fogva rendesen а nogaj tatárok közill veszik, s

most is néhány szöke haju felligyelö voit ott. Meglátogat

tam а felügyelöt s egy napig vendégének kellett Iennem.

Killönös kegye jeléill megmutattatta а Гб1с1а1а111, vagyis a

tulajdonképeni sírt, melynek megtekintését, mint biztosi

1011, а belíb'ldieknek is esak igen gyéren engedik meg. Ide

keskeny hosszu lépesön jutliatni, 111er a bejárás alatt van

és csarnokba vezet, lnely а kápolna. а1а11 1ег111 el. Ez nem

esak ép oly nagy, mint а felsö, hanem még az ambeszkek

is а leghìvebben пшик utánozva s a sirok is ép oly rend

ben vannak, mint fönn, de nem oly számosak. Azt állítjàk,

hogy Timur sirjában nagy kinesek rejlenek, ez azonban

az iszlam törvényei ellenére volna, s igy valótlun. Itt is

van rahle, melyen zerge-börre ìrt korán fekszik, nagy fòli

* Riza imamnak egy növére, ki liosszu esdoklés után Meemun

klmlífâtól engedélyt nyert, hogy Tuszbzm Fzzimkivetésben élö fivérét

megláiogathassa. Az 111011 meg-halt és siremléke, melynek beisejét 01151

tem ogy európaì .eem kittn, Pewsìńbnn igen tisztvlt b11csnjárú llely.

17* .
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eban. Mint több oidairei s biteles fori-anbei biztositottak,

ngyanazon peidany ez, melyet Oszman, Mohammed titkara

s masodik khaiifa irt. Timur ez erekiyet Bajazed szultán

kinestarabel hozta Brusszabel s regtei fogva itt, mint dra

ga kineset eirejtve tartjak, inert a többi mitszlilman ural

kodek ketsegkivüi rosz szemmel neznenek Bokharara, ha

errei ertesillnek.

A turbe homiekzatan ugy, hogy mindenkinek sze

mebe etlik, kek aiapon feher bettikkel a kevetk'eze irat

oivashate: »A szegeny iszpahani Abdullah, Mahmud tia

nak miive.« Az evszamot nem taiaihattam meg rajta. A ie

irt epülettei mintegy 100 lepesnyi tavolsagra emelkedik

egy másìk kupola, meglehetesen regi, de egyszerll szerke

zettei, hoi Timurnak egyik kedvene höigye nyugszik, ki

szent gyanant tiszteltetik, A kupoia oldaián, egeszeii a

magasban, gombolyagfeie van felfliggesztve, ineiy a inuj

szeadet-et (szaiak a pretéta szakaiahei) tartaimazza, s

melyrel azt mondjak, hogy a mindenunnen megrepedezett

kupoiat mar evek eta megevta voina a beomiastel.

Medreszek.

Ezek közill nehany meg lakasul szolgal, a többi

azonhan el van hagyva s nem sokára ioninia iesz. A ieg

epebben megmaradtak keze tartoznak a Mediesze Sirudar

es Tiliakari, ezeket azonban Timur utan sokkal késebben

epitettek. Az utebbit, mely arany diszitmenyekben igen

gazdag, s ennek folytan a Tiliakari azaz »ai-anybei ke

sztiit« elnevezest viseii, 1028-ban (1618) vaiami Jelenktos

nevti gazdag kalmuk epitette, ki az iszlamra tert at, s azoii

resz, melyet Khankànak neveznek, valeban oly dús, hogy

azt esupan a Riza imamnak meesetje muija fölüi. Ezzei

szemben van a Medresze Mirza Uiug, melyet Tiinurnak
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hasonuevii unokája, a szenvedélyes asztrolog 828-ban

(1434) épittetett, a'onban шт 1MB-ban (1701) oly ron

свои: állapotban volt, hogy »a cellàkban tanitvúnyok he

lyett baglyok tanyáztak, s nz ajtókròl selyem függönyök

helyett, csak pòkhálòk lógtak le«. Ezen épuletben volt а

világhirll csillagvizsgáló-torony, melynek épitését 832-ben

(1440) Gajasz-ed-din Dsemsid Muajin Kasani s a tudós iz

raelita Szilah-ed-din Bagdadi alatt kezdették és Ali Kuscsi

alatt fejezték be. Ez Közép-Ázsiábau ~ а Maragá-ban

(Helagu alatt) а tudós`Nedsmeddin мы felállitott esil

lagvizsgáló torony után — а másodìk s utolsó ilynemli in

тещ volt. Megmutatták игуан az obszervatórium helyèt

is, de csak csekély nyomát tudtam annak felfedezni.

Ezen hin-om Medresze képezi Szamarkandnak föpia

см, vagy rigisztanát, mely kisebb ugyan а bokharai rigisz

танца], de azért mégis tele van bódékkal s örökké zsibougò

néptörńeggel. э

Tàvol ettöl s közel а. Вегтге Bokharához шпат az

egykor valóban nagyszerll Medresze Hanim, melyet Timur

neje egy sinai hercegnö, sajàt pénztáràból épittetett föl, s

mely, mint а monda beszéli, 1000 tanitványt швом el, kik

közlìl mindegyìk 100 tilla évi fizetést kapott a. vakf-ból.

Ezen szám ugyan keleties lehet, de а romok, melyek körlll

mèg három fa] s a 100 lábnál magasabb потоки-ерша:

(pistak) шагам fönn, eléggé bizonyitják az egykori fényt.

Az utòbbi hasonlithatatlan szépszinii földmozaikkal van

egèszen beboritva, s emellett а compositio oly erös, hogy

а legnagyobb fáradsággal tudtam csak egy virágkelyhet

letörni, s ebböl is csak а belsö három, egymàsba hajlò 1е

vélböl alló bimbò шах-да: sértetlenül. Баста aunak, hogy

а pusztìtásban nagy buzgóságot tauusitanak, bensejében

mégis »_ hol ша а, Khokand és Karsibajáró манна-косм

iìtötfèk fel tanyágjukat —— láthatò а mecset, а csodás ha
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tásu óriási rahleh-vel, s a. szamarkaudiaknak meg sok évti

zeden м kell rombolni es pusztitnì, а mig mindent el

pusztitanak.

A nevezett emlékeu kivlìl meg néháuy torony s ku~

pola, alaku éplìlet ven, melyek mult szàzadok mlivei. A

mennyire lehetett, mind mcgvizsgáltam, de minden törek

vésem mellett nem találhattam fel azon hires görög s ör

mény könyvtár nyomát, melyet áltulànosan elterjedt monda

szerint Timur, hogy fövárosát diszitse, Szamarkandba hur

colt el. А mese, mert annak kell kinyilatkoztatnom, erede

tét egy Hadsator nevti örmény papnak köszönheti, ki 51111

tólag Kabulból jött Szamarkandba., s a. tornyokban nehéz

láncokon nagy foliansokat fedezett fel , s e tornyokba.

а, dsinektöl шло félelmében egy milsziilmau sem mert lépni.

E mesét kèsöbb, ha, nem esalódom, valamely francia iró

dolgozta fel egy »örmények шпации-111111, 5 minthogy mi

európaiak ép иву, mint а, keletiek örömestjátszunk minden

titokba burkolt dologgal, azt ать-11.11, már t. 1. а. mi régé

szeink akarták ugy7 hogy az ázsiai világromboló néhány

szàz öszvèrt, görög s örmény kézimttal megterhelten klil

(lött száz husz állomàsnyi távolra. fövárosába, hogy tatámi

idcgen nyelveket ès történetet tauuljanak.

A mily kevéssé hisziink tehát а. nevezettkönyvtár

létezóseben, ép oly hatàrozottan kell azon állitásnak 15 el

lentmondanunk, mely Szamarkand épitósi emlékcinck Sinai

jelleget tulajdouit. Sina. politikin határai ugyan 05:11; 10,

а tulajdonképeni Sina azonban 60 mpi járásrn, van távol,

s kinek а »1пеш1уе1 birodalom<< наш-штаты csak legki

sebb fogalma van, könnyen beláthatja, hogy mily kevés

. közük lehet а sinaìaknnk а tetötöl talpig mohamedánok

hoz, kik maguk is szeparatisták.

A Timur síremléke _homlokzatán levö felirat, mely

lycl а Szamarkandban levö többi emlék is stilben és di»
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szitményekben többe vagy kevesbbe megegyezik, világo

san tanusitja, hogy a mesterek perzsak veltak s ez emle

keket esak a Herat, Mesed vagy Iszpahánban levökkel

kell összehasenlitani, hogy perzsa medorukról meggyö

zödjünk.

Ennyit a regi, а. törteneti Szamai'kandról. Az nj va

rosnak, melynek falai a regi fal remjaítól majdem egy era

nyi távelra vannak *, hat kapuja van, s nehány a regi

idöböl fenmaradt bazárja, melyekben a hires börmunkákat

_s az izletesen dolgozott fanyei'geket árulják, melyeknek

zemàneelatjai európai mestei'nek is beesliletere valnának.

Timur varesában vale idözesem alatt a. telongás mind a

bazarokban, mind a nyilvàuos tereken s utakon inindig

nagy volt, mei't minden telve volt a hadjàratbòl visszaterö

csapatokkal; a lakesok rendes száma azonban nem lehet

több 15-20,1)00~nel, kìknek ket harmada ezbeg, s egy

harmada tadsik. Az emir, kinek tulajdonkepeni szekhelye

Bekharában van, minden nyáron ket-harem hònapot szo

kett itt tölteni, inert Szamarkand magasban fekzik es

eghajlata esakugyan elsöbbseggel hir. Mig Bekharában

nyemasztó höseg nralg, Szamarkandban a legmersekletet

igen kellemesnek találtam, esak a viz velt rendkivitl rosz,

pedig mint abi-liajat-ot (eletviz) diesertek föl. Különösen

szep a Dehbid (a tiz flìzi'a), bnesujáró- s egyszersmind

üdlilö hely, mely Szamarkandtól egy óranyi tevelra., a Ze

refsanen tul fekszik, s melyet az itt nyugvó M a k h d u m

i' Lehetséges, hogy e reinok esak :1. штаммы ugykeri határát

jelölik meg, mert R. G. dì Clavijo, kì MDS-ban 'l'iuiur u lvnrához kill

dött követségben vett r:'>..~'izt,.ßiztL jelenti, (mint C. R. Markham forditá

Säbel, 172. l. láthat'i), hogy u. var a város egyik vegen volt, tehát ott,

a hol ma van. A uevezett falremok, melyek mely árkokkal is el van

nak látva., s :iz nj falak нажим tér, lakett lelietett ugyan, d; nem ш

tozott e váreshez.



Az am utódai laknak, ki Mtl-ben (15112) halt meg ; ezek

' nek itt szép kliankájiik (kolostor) van sazaràndokok iránt

igen vendegszeretök. Dehbid ugyan valamivel magasab

ban l'ekszik inint Szamarkand, de feltiint, hogy itt augiisz

tus közepében szedret гашиш; a nagy Гавот alatt, melyet

Nezr Divanbegi а. nevezett szent tiszteletére 1632-ben lil

tetett, inegi dèlben is hlis volt. A Dehbidbe vezetö uton

megmutattàk azt a helyet, hol а. hires Bagi-Csinaran, azaz

a nyárt'a-kei't állt, romok jelölik a paleta helyét, de a fák

bòl egyetlen egy sines meg.

Bar nem akarunk'egyetérteni a közép-ázsiaiakkal,

kik a. mai romokra meg mindìg »a paradiesomhoz liasonló

Szamarkand<< elnevezést használják, meg is, ha igazsàgo

sak akai'iink lenni, Közép-Azsiának régi «этом, tekvese

es я. körlilte levö buja növényzet miatt, Turkesztán leg

szebb városának nevezhetjük. A benszlilöttek Khokan

dot es Namengant ngyan l'ennebben dicsèrik, de eze

ket elöbb làtnunk kell, mig a szépség koi'onájat nekik

nynjthatjuk.

Miiitán Szamarkandbaii nyolc napot töltöttem, szilár

dan el volt határozva, hogy innen az elöbb emlitett uton a

távoli nyugatra. akai'ok visszatéi'ni. Hadsi Bilal magával

akar vinni Aksznba s megigérte, hogy vagy Jerkend, Thi

het ès Kasmii'on at Mekkába, vagy, ha a szerencse ked

vez, Kumulon at Bidsìngbe (Peking) ша, de hadsi Szalih

lebeszélt, a nagy шип-а s a rendelkezésem alatt levö kis

шкал-е mlitatva.¢f»Akszliig, вы tán Kumulig -~ ugy mond

—— eliuthatnal, mert addig mtisztllmanok es testvérek van

nak, kik teged mint ruini dervist nagyon megbecsülnének ;

«le onnan kezdve minden l'ekete liitetlenekkel van telve,

kik nem görditnek ugyan akadályt utadba, de nem is

adnak semmit sem. Tibeten at шиш találhaisz tàrsakat

Kasgai'bòl vagy Jerkendböl, de nem vállalhatom magami'a
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а felelössèget, hogy most vigyelek magammal Khokandba,‘

hol а háboru által minden а legnagyobb rendetlenségben

van. На Khokandot látnod kellJ jöii oda1 ha majd esöndes

lesz; e pillanatban azonban a legjobb, ha аша tàrsakkal,

kiket számodra talaltunk, Heraton at Teheránba visz

szatèrsz.«

Bár nemes baratom e szavai nem kis hatassal voltak

гейш, mégis néhány órán at hevesen klizködtem elhatàro

zasommal. Száraz földön utazni Peking'be7 а. tatárok, kir»

giszek, kalmukok, mongolok es sinaiak ösi fészkein at, s

utazni oly 111011, melyre Marco Polo sem merészelt volna.

lépni, ez valòban nagyszerli volna! De а mérsékeltség

hangja. suttogta felém: Egyelöre elég! — — Attekintvén

az utat, melyet eddig megtettein, lattam, hogy valamint az

ut hosszasága, ugy а valósìtás módjára s minemlisègére

nézve sines elödöm, s elgondoltam, hogy kar volna veszé

lyeé és bizonytalan eélnak felàldozni eddig szerzett трави

talataimat, bármily esekélyek legyenek is шок. Elgondol

tam továbba, hogy csak 31 éves vagyok, s a mi nem 161

tent, mèg megtörtènhetik — de most visszatèrek. Hadsi

Bilal tréfálva hànyta szememre, hogy ninos bátorsàgom;

az euròpai olvasó is talan egyetèrt vele, de helyi травиш

latok megtanitottak ап'а, hogy a török közmondást: »Jobb

a mai tojàs, mint a holnapi tyuk¢, legalább itt nem szabad

megvetni.

Elutazasorn elökészlileteivel voltam шаг teljesen el

foglalva, midön az emir diadalmas menettel vonult be; ez

nehàny nappal elöre volt bejelentve, а rigiszlànra, пазу

neptömeg gylilt össze, (le a. bevonulas klilönös pompa. ál

tal nem 111111 ki. A menetet körülbelöl 200 szerliaz nyitotta

meg , kik az idomtalan bokharai.öltözet felett valami bör

holmit vettek fel, s ezért rendszeres esapatoknak nevezték

öket; ezeket messze tavol lovasok kövctlèk zászlòkkal,
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ì'istdobokkal, s Mozaiiar ed-diii einir s magasb liivataino

kai, kik kernyeztek, a hefeher turbanban es szivarvany

5211111, be selyem öltönyeikben inkahb a Nabukhodonozoi

operaban eieforduló nei karhoz, mint tatar hareosok esa

patjahoz voltak hasoniek, s esak a kiseret, mely között

több kipesak voit láthate a iegtörzsökösb mongol arcvona

sokkal s nyiilal, ivvel s paizszsai fólfegyverkezetten, emie

keztctett Turkesztanra. A hevonuias napjaii az emir nep

ünnepet hirdettetett, s ez alkalommai a rigisztanoii több

6115151 iistöt ailitottak föl, s ezekben »fejedelmi pilam fett,

mely egy zsak rizs, darabokra vagott liarom birka, nagy

serpenye juhzsir, meiyböi nailink et font gyertyat lehetett

volna önteni, es egy kis zsak repabel alit. Minthogy tet

szes szerint osztogattak, az eves, ivás/nagyban fólyt.

A iegközelebbi napra arz, vagyis nyilvanos audiencia

voit kiliirdetve. Feihasznaltam az alkaimat, hogy bara

taim kisereteben magamat az emirnek bemutassani; de

nagyon meg voltam lepve, miden a belvarosba vale bele

peskor egy mehrem feltarteztatott, ki tiidtunkra adta, hogy

a Badeviet (felseg) engem egyedlii kivan latni, tarsaini

neikili. Nein csak en, de barataim is rosszat gyanitottak ;

azonban követtem a mehrem-et, s mintáu egy eran at va

rakoztattak, oly szobaba szeiitottak, melyet mar elebb is

megtekintettem, s ott az emirt veres poszte matraeon ta

laitam fekve, irások es kenyvek között. Nagy leiekjeien

iettei egy kis szurat mondtam el a szokasos imav'ai az

iiralkode jeleteert 5 az amen utan, melyet az einir visz

hangoztatott, az iiraikode közeleben lìltem le, a neiklli,

hogy erre engedeiyt nyertem voina. Meresz viseietem, mely

küiönben a dervis-jeliemnek egeszen megfeieit, feltiìnt az

emirnek; szigoruu szemembe nezett, mintha engem, ki

hosszu gyakoriat aital a piriiiast egeszen elfeledtein, za

varba akarna hozni s igy szeit:
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»Hadsil Rumból jössz, ' mint liallom, azéri, hogy

Baha-ed-din s Turkesztán többi szentjenek sii-jat megla

togassad.¢

»Igen takhszir! (nram l) S azert is, hogy áldott szep

segeden (dsemali mubarek, a szokásos udvariassagì kife

jezes) eptilhessek.«

»Különös, s mas eeled epen nem velna, midön oly

távol országból jössz ?«

»Nem, takhszir! Hegy a nemes Bokharát s a bájes

Szamarkandet lassam, _ melynek szent földen, mïnt Dse

lal sejkh megjegyzi, inkabb a fejjel, mint lábbal kellene

jarnì _ mar regtöl fogva legbensöbb vagyam velt. Kiilön

ben nines más foglalatosságom s már hesszn idö eta, mint

:lsihangeste (тащат) kòberlok a vilagban.«

»Hogyan? Te sánta letedre dsihangeste vagy? Ez

valoban kiilönös.«

»Legyek áldezatod * takhszir! (ez a mi »beesáss

meg<<linknek felel meg). Diesteljes ösödnek (nyugodjek

bekevel l) iigyan e liiáiiya velt, es megis dsihangir (Vilag

hóditó) velt.«

E felelet tetszett az emirnek, ntazásem után tndako

zedett s a benyomás felöl, melyet Bekhara es Szamarkand

ream tettek. Megjegyzeseim, melyeket niinilig perzsa ver

sekkel es koràn-idezetekkel flìszereztem, az emirre, ki ma

ga is mella s meglehetesen jól beszel arabul,jó hatassal vol

tak. Szerpaj-t ** (öltözet) es ЗО tenget adatott s azen ра

raiiesesal beesatott el, hogy másedszer látogassam meg

Bekharabau. Militari а. fejedelmi ajandoket megkaptam,

i' Timur, kitöl Ilolihara mestaiii fejelelinei nomzetsegiiket.

alaptnlaniil szńrmaztatják, köztudemi'isiilug sántitott, miért is ellen

segei Timur leuk-nek (Tamerlá-nl, а. sńntitó Timuriiak neveztek.

Н“ Tulajdonke'päii s z e r tu. р :1. j, ним tetötöl talpig ; oly öl

tözet, mely turbán, felsö ruha, óv es csiznn'iból all.
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ittasodva siettem barátaimhoz, kik szei'encsem felett nem

kevéssé örvendettek. A mint hallottam s valòszinlinek tai'

tom, Rahmet bi kétértelmti jelentést tett rólam ; az emìr

ezért fogadott bizalmatlansággal, s ennek legyözését egyes

egyedül nyelveni szerenesés gördtilèkenységének tulajdo

nithatom. A »Quot lingnas calles, tot homines vales<< raj

tam tökeletesen beteljesedett.

Barataim eiinek inegtörténte után azt tanácsolták,

hogy Szamarkandot a legsietösben hagyjani el, s hogy ina

gában Karsiban sem idözve , lehetöleg sebesen menjek

at az Oxus tulsó partjára, hol a vendégszei'ett' erszari

turkinánok között a Heratba menö karaván inegérkezésèt

bevarhatom. A válàs òrája ütött ; érzem, hogy tollam gyönge

arra, hogy az olvasónak a köztem s a nem kevésbbé megin

dult nemes barataim közti fàjdalmasjelenetröl hü kepet tun

tessek elö. Hat hónapon at niegosztozkodtunk alegnagyobb

veszelyekben, melyekkel a sivatagok, rablók s elemek fe

nyegettek; nem esoda, ha az állas, kor es nemzetiseg min

den kiilönbsége közölünk eltlint s egyetlen családnak te

kintettltk magunkat. A válás elöttünk egyértelmü volt a

halállal, s hogy is lehetne az máske'pen e vidéken, hol a

viszontlátás majdnem lehetetlen ? Szivem majd megszakadt,

midön elgondoltam, hogy а. vili'igoii e legjobb barataimra,

kiknek életemet köszönliettem, inkognitóm titkát nem biz

hatoin s öket is tevedèsben kell hagynom. Elökészitettem

ugyan avallomás utját, meg akartani kisérteni, de a vallási

fanatizniusnak, mely a mtivelt Eni'òpaban sem ismeretlen,

az iszlamitára boi'zasztó befolyasa van. A Mohammed tör

vényei szerint halalos bunnek * tekintett tettemnek beval

làsa talán nem szakitja el egyszerre a baratsag minden

köteléket; de mily keserli, mily szöi'nylìn keserli lett volna

д Mint inurtu lilot, или elpártoltat, agyonliövezni kellet't volna.
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а kiábrándulás az öszintén vallásos hadsi шиш-а. Nem,

e fájdalomtól megakartam óvni, nem akartam háladatlan

lenni s inkább az édes esalódásban hagytain.

Miutan társaim néhány zarándoknak, kiket Mekkába

voltain kisérendö - átadtak s ajanlottak7 a hogy a leg

агавами, а testvért vagy fiat lehet aianlani, napnyugvás

таи a város kapuján kikisértek, hol az u_j utitársak мы

Karsiba bérelt koosik vártak reúnk. Mint gyerlnek sirtam,

midön а legutolsó ölelkezésbül kibontakozva, a koesiba

leptem; barataim атом is ellepte a köny, s meg sokáig

álltak ugyanazon helyen, kezöket az ég felé emelve s Allah

aldását esdve le hosszu utamra. Többször visszatekintet

tem, de csakhamar eltilntek s csak Szamarkand kupoláit

láttam а fölkelö hold halvány világitásában.

XVII.

Uj utitarsaimmal, kik Ós, Mergolan é's Namenganból

(khokandi khanság) valók voltak, az olvasót nem akarom

megismertetni; koran sem voltak olyanok, mint barataim

s csakhainar el is váltam шиш. Annál szorosabban esatla

koztam egy fiatal mollahoz Kungratból, ki Szamarkandig

ntazott velllnk s onnan Mekkàba remélt velein jölxetni. Jó

szivu fiatal ember volt, ép oly szegény, mint én, urának te

kintett s igen szolgálatkésznek mutatkozott.

SzamarkandbólíKarsiba három ut van: 1. a Seln'i

Szebz-en általi, a leghosszabb, s Inajdnem Kerlllönek lehet

mondani; 2. а Dsam-on általi, mely esak 14') mérfo'ldnyi,

de köves hegyvidéken а: vezetl s igy ha kocsin nem is

megteletetlen, mégis sok akadálylyal jar; 3. a sivatagon

мин, ше1у köriilbelöl 18 mérföldnyi hosszu. Szamarkand
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bei az ut a Bokliaraba vezete iranyt kevctte azon haloinig,

nielyrel a varost legeleször latiiatni. Itt balra kanyarod

tunk, az ut ket jel mivelt falun vezetett keresztüi, s miutan

harem inerföidet megtettllnk, a Robati Hauz karavansze

rajnai allapodtunk meg, hol az ut inegoszlik; a baiszarnyi

Dsainon at vezet, a jobb feleii a sivatagon altal. Ez uteb

bira tertlink. E sivatag, azokkal esszehasonlitva, melyeket

eiebb lattunk, inkabb kezepszerll mezenek nevezhete. Ta

laiiiatek is minden iranyban juhaszok, minthogy sok kutja

van meglehetesen je ivevizzel, s ezek kezeiebeii vannak

az ezbegek satrai. A kutak tebbnyire melyek, s meilettek

tartaiek-niedeneet keszitenek fabel vagy kebei, mely inin

dig negyszöget kepez, s ebbe entetik a kuthei nieritett viz

az ailatok inegitatasara. Minthogy a vedrek kicsinyek s a

sokszori felhuzas csakhamar elfarasztana a jnhaszt, erre

szamarat, vagy legtebbnyire tevet hasziialnak, ineiyeii a

ketel a nyereghez kettetik,-s mely а. ketel hosszusaganak

megfelele teren elere menve, a vizet felhuzza. A jelenetben,

melyet e kutak az ive juhokkal s a konioiy juhaszokkal a

esendes esti erakban nyujtanak, van vaiaini keitei, s igen

megiepett a hasoniatossag, melyet a sivatagnak е resze

magyaiországi pusztainkkal mutat.

A szigoru rendersegi felllgyeiet kevetkeztében, me

lyet a bokharai einir iiiindenlìtt alkalinaztat, az utakon itt

is oly nagy a biztonsag, hogy nein esak kis karavanok,

hanem egyes utazek is szoktak a sivatagon àtvonuliii. Ma

sodik napon az egyik kutnal egy Kai'sibei jöve karaván

nai taiaikoztunk. Az utazek között egy fiatal asszony volt,

kit sajat ferjc eli'iruiva, 30 tiiiaert adott ei egy ereg tadsiknak.

A ne csak a sivatagban tudta ineg a gyalazatos iizerkedest, s

szegeny kiabait, sirt, iiajat tepte, s erjöngve futva feleni,

kiaitott: »Hadsìm, te, ki kenyveket oivastai, niondd meg

nekem , hol van megirva, hogy a mlìsziìinian eiadhatia
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мы, kitöl gyermckei vanuak?« Azt feleltem, hogy ez

bün, de а tadsik kinevetett, inert а karsi kazil kelau

nal (föbirò) valòszinlìlg már megcgyezctt s vételèröl biz

tos volt.

Minthogy а nagy llöség folytán csak lassan balad

hattunk elöre, két nap s három èj kellett, hogy Kal'siba

jussunk. E hely csak akkor volt látható, midön azon egye

nes magaslatra értllnk, hol az ut jobbra Kette Kul-gamba

vezet, balról pedig a. folyò kezdödìk, mely Sehri вымыл

jön s messze Karsin tul а homokban elenyészìk. Innen a.

városìg, mely не: mérf'öldnyìre van, folytonosan mllvelt

föld ès számos kert között balad az ut, s mintbogy а và

rosnak nincs Ша, csak akkor vettllk észre, hogy benne va

gyunk, miután а hidat útléptìik.

Каш, a régi Nakllseb, mind nagyságíu'a, mind ke

reskcdelmì fontosságára nézve a. bokharai khánsùgnak

músodìk városa, s а 1111211110111<ёреп1 városból és а várból

(kurgancse) úll, mely az éjszaknyugati szèlen van s csak

gyöuge eröditményekkel bi1'. Karsìnak jelcnleg tìz kara

vánszemja. s jól ellátott bazùrja. van, s midön politikaì za

varok nem akmlályozzák,l fontos sLerepetjátszik а Boklxara

Kabul s India közötti átmeueti kereskcdésben. A lakosok,

kiknek számát 25,()00-re вшитыми, nagyobbára özbegek

s a bokharai hadcsapatok magvát képezik. Ezeken kivlìl

még tadsikok, indusok, afghánok és zsidók vaunak itt;

ez utòbbiak е llelylitt azon szabadalmat élvezik, hogy а

vàros bensö részeiben is lovagolhatnak, а mi a kháuságnak

egy részében sines megengedve. Az ipar terén Karsì sziutèn

kitllnik, de még inkábba közeli Hiszszar, kések készitése

által. E kések több faitája nem csak Közép-Ázsìa minden

részébe, hanem a hadsik által Perzsiába, Aràbiába s Tö

rökországba, is kiszállìtva, három, söt nègyszeres áron is

eladatìk. Еву fajta, а (1111115132011‘02011 pcugékJ melyeknek
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aranynyal vagy ezlisttel kirakott nyelök van, valóban inli

vészien van készitve, és tartósság 5 finomságra nezve a.

leghiresebb ungol készitményt is megszègyenitheti.

Több khán és mollzihoz szóló ajánlólevelek között,

melyekkel barátaim elláttak, egyik Kai-siba is szólt, valami

Isan Hasszanlioz, ki itt nagy tekintélyben állt. Megláiogat

tam 65 barátságosan fogadott. Azt tanáesolta, minthogy itt

minden barom, de klilönösen а szamár nagyon 01056, ve

gyek egyet, 5 а kevés pénzen, mely fenmaradt, mint min

den hadsi teszi, тал-0151111 11651, 1111, 0611111, liveggyöngyöt,

bokharai zsebkendöt7 de killönösen karneolköveket, me

lyeket Indiából hoznak be, 5 111 0105611, mert а. nomád né

pek között, melyeken át kell haladnunk, ezen árukon lehet

valamit nyerni1 vagy legalább 15 jobben eltengödni; egy

tllért, vagy néhàny üveggyöngyért sokszor kenyerets diny

nyét, egesz парта elegendöt, lehet kapni. Láttam, hogy а

_jó embernek igaza van, s a kungrati mollával még az nap

а nevezett cikkekböl bevásároltam, 5 mig khurdsinom

egyik oldala kèzirataimmal volt megtöltve, а másik rövid

áruk raktárának használtatott fel, 5 igy egyszerre 111111005

rias, divatkereskedö, hadsi ès molla voltam, ki ezenkivlll

mellékuzletként az áldás, nêfesz, amuletek 5 más csodàs

dolgok eladásával is foglalkozott.

Egèszen meg voltam lepve, hogy Karsiban nyilvá

nos mulatòlielyet találtam, a. minöre nem esak Bokhará

ban és Szamarkaudban, hanem meg Perzsiában sem buk

kanhatni. Ez ugyanis nagy kert, mely а Ка1е111ег1111а11е

(koldusház) szerény uevét viseli, a folyò partján fekszik,

néhány fa-sora 5 viràgágya van, 5 111 а beau monde dél

utáni 2 6111161 kezdve napnyugvás utáni egy òráig idöz.

Több helylltt glìzölgö szamovárok vannak felállitva, me

lyeket mindig több zárt társaság környez. E vig csopor

tok látása Közép-Ázsiàban az utazónak valóban gyer je
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lenseg. Karsi lakesai klilönben kitünnek vigságnk s gond

talanságuk altal.

Harem napi itt tartózkodasem ntan Mella Iszhíik (ez

volt neve társamnak, a kungrati mellànak) s más ket hadsi

társaságában Kerkibe indultam, mely innen 14 meri'öld

nyire van, s melyhez csak egyetlen egy ut vezet. Karsitól

ket merföldnyire nagy faluba ertlink, mely mint halettam,

gazdag is, s melynek neve Fejzabad; átmentünk s az ej

egyik felét egy eiszterna romjaiban töltöttük el; ilyenek itt

nagy számmal vannak s mind Abdullah khan idejebülszàr

maznak. Bar mindenlitt bátorságos a videk. meg is figyel

meztettek, hogy Karsitól kezdve vigyázznnk, minthegy itt

ely tnrkmánok is vannak, kikben nem lehet bizni. Szama

rainkat a rem egyik szögletébe helyeztlik el, s az elöresz

ben peggyászainkra lefeküdven, felváltva ejfelig aludtunk,

s ekkor elindultunk, hogy a deli liöseg elött erjilk el а, ki

шит állomńst. A del meg messze velt, miden a Szengszu4

lak eiszternáhez értkeztünk. Mide'n ezt tavelból satrak s

legelö állatek által körillveve láttuk, шедшим ; mest

шаг lJiztosak veltniik, hogy vizet találnnk, a mi elöbb ket

seges velt, s ezertszainarainkat vizkeszlettel terheltiik meg.

A eiszterna kupolaalaku megas beltozata, bar шаг 200 ev

nel idösb, meg egeszen sertetlen, s nehány fülke is, melyek

az ntazónak árnyeket nyujtanak. A ciszternát, mely völgy

melyedesben fekszik, tavaszkor a köröskörul elvade he,

valamint az esöviz teljesen megtölti. Most a viz esak há

rem lábnyi magas velt; а Kungrat es Najnian törzsekb eli

özbegeknek 200 satra által volt körlilveve, kiknek ege

szen meztelen gyermekei az állatekkal egylitt lubiekeltak

a. vizben s je izet kisse elrentottak. Minthogy innen Ker

kiig hat mertöldet szektak szamitani, ezen állataìnkra nez

ve meglehetösen nagy utat ejjel akartnk megtenni s a

napot alvásra használtuk fel. Nyngalmnnk azonban saj

vininŕiin' u1u/lsu. 18
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nosan megzavartatott, mert a nomad leányok csa klia

mar észrevették koralljaiiikat es teve s lótejjel telt nagy

fatálakkal siettek elö, hogy cserekereskedésre 520111521

nak fel.

A nap nyugta után egy órával elindultunk. Csöndes,

szep ej volt s alig meliettünk négy órán at, midön mind

nyájan az álom àltal legyözve leültünk pihenní, s a kan

tàrral kezllnkben elalu dtunk. Csakhamar néhany lovas

i'iasztott fel, kik vigyázatlanságunkat szemtinkre hánytak

s tovaindulási'a intettek; felugrottunk 5 rèszi'nt gyalog, ré

szint lovagolva, a mint a nap fölkelt, megerkeztllnk az

Oxushoz, melynek innensö pai'tján van а. kis vàraes, a tul

parton pedig nieredek magaslaton a hatái'vár 5 körlílte

Kerki varoska.

A 1101 magaslat között folyò Oxus inajdnem kótszer

oly széles, mint a Duna Pest es Buda között. A vizroham

azonban igen nagy, de ennek dacára több zátony van, 5

minthogy kissé lejebb ragadott a viz, atkeleslink harom

egéSz órán at tartott. Ha az atkelés a legkönnyebb, t. i. a

nyári hònapokban, midön а t'olyam legjobban m'egáradt,

mindig jó félóra telik bele, inert hallatlan, hogy valamely

vizi jarmti itt atkelhessen a nélklil, hogy a hajósok a vizbe

ne menjenek 5 azt kötélen ne vontassák a. kevésbbe mely

helyeken at. Szerenesére a höség nem volt oly nagy, mint

Klianka melletti átkeléslinkkor, 5 esak keveset kellett szen

vedntlnk. A hajosok elèg emberségesek voltak 5 110111 fo

gadtak el töliink az átkelesért dijat. Alig hogy azonban a

111156 parti-a inegerkeztllnk, a kerkiì kormányzó derjabe

gije feltartóztatott s arròl vadolt, hogy inegszökött rab

szolgak vagyunk7 kik Pei'zsiaba, eretiiek hazâjukba akar

nak visszatérni, s arra kenyszeritett, hogy minden hol

minkkal a var belsejebe menjunk, hogy ott maga a kor

mányzó hallgasson ki bennunket. Elgondolliatni meglepe
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tésemet e gyanu тент. Harem kollegámat, kik arejellegük

в beszédlik altal azonnal elarultak eredetliket, nem is er»

tették ez alatt s csakhamar szabadon is bocsátották öket.

Ellenern több kifogás volt, de midön láttam, hogy szama

тащат erövel akarják elvenni, dilhbe дыши, s a tatar-török

nyelvet а konstantinápolyi szójárással föleserélve, atadtam

utlevelemet s erélyesen követeltem, hogy mutassák meg

.azt а bi-nek (kormímyzó), vagy pedig személyesen 13003115

.sanak hozzá.

' Lármámra a vár topcsubasi-ja (а tüzérség рад-анев

noka)7 született perzsa, ki rabszolga volt, s e helyzetböl

'emelkedett fel a paranesnoki tisztsegre, a derjabeginek va

lamit fiilébe sugott. Ez után magához vont s elbeszelte,

Íhogy Tâibriszböl, szlìlövárosából, többször jai-t Stambulban,

s а rumi embereket igen j'ól ismeri, legyek nyugodt,velem,

lvalamint holmimmal semmi baj sem törtenik; minden ide

_gennek azonban ala kell magát vetnie a vizsgálatnak, mert

minden szabadda lett hazatérö rabszolgànak itt а hataron

két arany vámot kell fizetnie, és sokan, hogy magukat

v:'itcsempészszék7 különféle alöltözkedéshez folyamondnak.

Ezutàn nem sokz'lra megjött a szolga, ki utlevelemet a kor

.manyzónak megmutatta, s ezzel egylitt öt tengét adott at,

rnelyet а bi ajándékozott nekem а. nelktll, hogy koldul

Atam volna..

Minthogy Kerki a шипы, s а Heratból vezetö uton

ngyszólván Bokharának kulesa, részletesebben akarjuk

leirni. A vármilvek, mint e1111itettem, két részre vannak

yosztva. Ajobbpa1ti vz'n- igen kiesiny, esak négy agyuja

van, s béke idején les’sz nehány ör lakja. A tulajdonké

peni var a baloldalon, а magaslaton ерш: kastélyból allJ

melyet-hàrom fal vesz körlll s melyben, mint hallottam, 12

'vas s 6 sàrgaréz :igyu ‘van. A falak földböl ершик, de

meglelietösen erösek, killönösen a legalsó, mely 5 lab szé

18 *
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les es 12 lab magas. A var kerel van a varoska, melynek

150 наш, 3 meesetje, kis bazarja s l karavanszeraja vanr

je fai s mely arok is van kertilötte. A iakosok özbegek es

turkmanok, kik keves kereskedest, több feidmüveiest uz

nek. A varos faianak közeleben van a hires Kerki imam

Siria, ki sok exegetieus munkat irt. A Kerki tartomany

C-sai'dsuj videketel a Hadsi Szaiih (hibasan Hodsa Szalu

nak nevezett) revig terjed az Oxus partjz'in, oly messzire, a.

meddig e folyam csatornai folynak. E videket az Erszari

turkmanok lakjak, az egyetlenek, kik adet fizetnek az emir

nek, hogy a többi törzs ellenseg eskedese irányaban biz

tositva iegyenek. A bokharai emirnek ezeiett az Oxus tul

partjaii meg más birtokai voltak, melyeket a gyözeimes

Doszt Mohammed khan fogialt el tele, ugy hogy most

Csardsuj es Kerki kiveteievel mi sein maradt meg neki.

Minthogy nagy sajnaiatomra azt hallottam, hogy

Molla Zeman, a Bokharabel Heratba mene karavan feje,

шк 8 vagy 10 nap muiva erkezik meg ide, tanaesosnak

tartottani ez` idet inkabb a turkmanok keze'tti utazassal,

mint Kerkibeii eitölteni, s Molla Iszhak társasagaban Ki

zilajak es Haszanmenekli terzsökhez mentem; ezek közt

nehány molla volt, kik barataim tarsasagaban Bokhara

han ишак. Az erszari-turkxnánok, kik esak 200 evvei ez

elett költöztek ide Mangisiakból, s 40 ev eta ismerik el

Bokhara fensebbseget, a turkmanok nemzeti jellemebel

igen keveset tartottak meg. Csak felnomadoknak nevez

` hetek; nagy reszük föidmivelessei foglalkozik, s a kizare

iagos marhatenyesztek is terzstarsaiknak vad jellemet, de

a z esi erényeket is eiv'esztettek. Bokhara eiviiizale terekvesei

elvettek tellik a kai-dot s derek termeszetesseglìket, s a

koránt es vallasi kepmutatástladtak eserebe. Elfelejtlietet

lenekja jelenetek, meiyeket hazigazdam, egy legtekinte

iyesb turknian isan hazaban láttam. Khalfa Nijaz a szen`
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tességet, tanulságot 05 tekintèlyt atyjától örökölte, egy tek

kie-je (klastroma) volt, 1101 társasàgot alakitottak, mint

Bokharában. Ehhez még izn-et (engedélyt) nyert 111011110

ból 21 52001 költemények (kaszide serif) felolvasására, s ha

017а5011, 712201 telt 0505201 szokott maga 010 1010101, 1001у

be minden költemény befejeztekor beléköpött. A szavak

.szentségêtöl áthatott nyál azután mint esodás gyògyszel'

adatott e1 а legtöbbet igéröuek. Az erszarik csak egy tu

lajdont tartottak meg a turkmánoktól esonkìtatlanul, а

vendégszeretetet, melyben minden idegen részestll. Házi

gazdámmal az ová~jz_ìtól 1101 napnyi, Kerkiböl négy югу

01 napnyî járásra, 5 а régi Belkh-tíîl csak öt órányitávolra

1070 Mez «ri Serifhez (0. 0011105 slr) 15 1011001 kirándulást.

Minthogy azt állitják, hogy ez Alìnak six-ia, egész Tur

kesztánban 1'00105 bucsujárò helynek tartják. A csodás 5111

Sahi Mel-dan Ali-ban (3, 1105011 királya, t. i. А11), mint Me

zart 5210100 szokták 0070201, 21 10110001 feljegyzése szerint,

821100501- 52011510 (1150) ìdejében találták meg. Minthogy

Belkh köröskörill romokkal van elborìtva, melyek а div-ek

(ördögök) idejéböî-zïlm-ölag még kincseket tartalmazuak, а

nevezett szultán itt ásatásokat tètetett, 5 02 alkalommal fe

1101 köböl kèszült táblát találtak, melyre ez volt irva: »Ez

Alinak, Ebutalib fìának, а nagy 1105 és a próféta társának

sirja.: E körülmény ránk nêzve csak annyi érdekkel bi1'

mert belöle kimutathatiuk, hogy а régi Belkh l'omjai (010

lyet а. keletiek Ümm-ülbiladnak а városok anyjának ne- j

veznek), öt òrányira terjedtek. Ma csak néhány földlmlom;

mutatja a. helyet, hol а régi Baktm állt, 5 az njabb шток-1

ból csak egy félig összedölt 1000501 mèltó az emlitésrefA

melyet Szandsar szultán , 520111501: fejedelem épittetett.

Belkh ugyanis а középkor kezdetén az iszlami civilìzáció

föllelye 7011, 5 akkor Kubbet-lìl-Iszlam, az iszlam 111111010

jànak nevezték. Feltllnö, hogy itt ugyan oly nagyságu és
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minöségli téglákat talàltam, mint a jomutok közöttiromok

ban, de egyet sem födözhettem fel ékirattal. Az ásatásokat

,/kètségkivlil nagy siker követné, de ezek esak akker vol

f nának Iehetségesek, ha valaki 2—3000 euròpaì szurony.

ajánló levelével velna ellátva.

A mai Belkhnek, mely Turkesztán afghán tartomá

Y nyának föhelye'iil tekintetik, hol a szerdár helyörségèvel.

együtt tortòzkodik, esak telen van lakosa., minthogy méiry

tavaszkor а legszegényebb is a. magasabban fekvö Метла

vonul, hol а höség nem oly nyomasztò s а levegö nem oly'

rosz, mint a. regi Ванна romjai вбит, Mig ez а тезиЫуез

skorpiók sokaságáról hir-hedett el, az elöbbeninek а esodás

piros ròzsàkról (Glili szurkh) van jelentèkeny hire. E virá

gok Alinak állitòlagos sírján * nönek s valòban színre s.

Шаги nezve а legszebbek, -melyeket valaha шиш. А ba

bona, mely kiilönben az átültctés kisérletét már elöre meg-V

hiusitotta, azt beszeli, hogy e virágok más földben, söt ma

gában Mezárban is nem tenyésznének.A

Hosszas тают utàu végre értesiiltiìnk а, herati

karaván megérkeztéröl. Kerkibe siettem azon hitben, hogy

az utazàst folytathatom, midön а, hazatérö rabszolgák ál

tal fizetendö vàm fölött keletkezett viszálykodàs az eluta.

т: ismét elhalasztotta. Molla Zémán karavánjában ugyan

is köriilbelöl 40 szabaddà lett rabszolga volt, részint He

ratbòl,`részint Perzsiàból, kik vèdelme щам, melyet а sze

genyeknek drágàn kellett megfìzetni, iudultak baza, mert

ha mngányosan meunek, azon veszélynek vannak kiteve,

hogy az uton ismét elfogják s másodszor adjàk el öket.

Bin' Zèmán az összes hafárhivatalnokoknt jòl ismerte, mögt '

is, vnlahz'inyszor esak átkelt, mindig baja. volt es pedigI

nem annyira а dij, mely itt meg van állapitva, mint amb»

* Ali tulajdonképeni síremléke Nedzsef-hen таи.
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szelgák szaina miatt, melyet ö inindig meg akart kisebbi

teni, a hatóságok pedig nagyebbra tenni. A kit nem ismer

nek, mint rabszelgat fogjak meg, s minthegy ez ellen min

denki vedelinezni akarja magat, a larmànak, veszekedes

nek ninesen hessze. vége. Veglìl meg is mindent a kervan

basi tetszésere kell bizni, ki 100-150 ntas közel, kik aleja

vannak rendelve, esak azekat nevezi meg szabaddá. lett

rabszelgáknak, kik areuk, beszedök vagy mas ismertetö

jelek folytán felreismerhetetlenek. Altalaban a csavargók

s oly utazók, kiknek nines határzott celjuk, а. legtöbbször

gyannsittatnak, s minthegy ezek leginkabb hadsiknak

szektak magukat nevezni, Molla Zeniannak az apolitikája,

hogy Bokharában, a mennyire lehetséges csak mennel több

hadsit hoz össze, s ezeknek seraiba aztán rabszelgâit mint

alhadsikat rejti el.

Egesz napigtartett, mig az aruesemagok, emberek,

tevek, levak es szamarak megvizsgalva veltak; vegre ntra

indultunk egy vamhivatalnok kisereteben, ki szigeriian el

lenörködött, hogy vajien valamely melleknten nem esat

lakeznak-e más utazók a karavánhez. Csak miden már

tuldveltunk a lakott részen, mely egyszersmind Bokhará

nak is határa, tert vissza a hivatalnok, s ini utunkat a si

vatagon et f'elytattnk, melyen keresztlil az Andkhui khan

ságot ket nap alatt voltunk elereiidök. .

Mig a esöndes ejjelen, jól megrakott csaesim virgen

ean teva pereszkált, elöször villant at agyamon azen ör

vendetes gondolat, hogy а bekharai khánság mar hatain

mögött van s mest visszateröben vagyok a kedves nyngat

fele. Élgendoltam, liogy utazási tapasztalatom ugyan iiines

sek, de visszahozeni a legdrágábbat, _ eletemet; és szi

vemet alig csillapithattam 1e azen örömerzes alatt, hogy

talan'tovàbbi ntamen is a szerenese által kiserve, elerem

Perzsiàt, legforrebb vágyaim Mekkáját. Karavánunk, mely
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400 teve, néhány lo es szamárból állt, liosszu láiicolatot a1

kotott, s miután egész éjjel derekasan lialadtunk, kèsö reg

gel Zejd állomásra érkeztlink, melynek néliány kutja van

rosz vizzel; Kerkitöl hat mérföldnyire fekszik. Mint mind

járt az elsö állomásnál észrevettem, a karaváuban kivltleni

meg sok más egyén vala, kik vágyva tekintettek Közép

Azsia legdélibb határára. Ezek a szabaddá lett rabszolgák

valának, kikkel mi hadsik egylltt csoportosodtunk, s kik

között a legszomorubb viszonyokat fedeztem fel.Melletteni

egy öregség alatt meghajlott apa volt, ki fiat, egy 30 éves

férfiut Bokhaiából valtotta ki, hogy lionii hátraliagyott

nienyének a férjet, unokáinak az atyát visszaadja. Az ai' 5"

arany volt, oly összeg, mely a szegény öreget koldusboira

juttatta, de ö igy szólt: »Inkabb elszenvedem a szegènysé

get, mint hogy ñamat láneokközött lássam.« Hazája Khaf

volt Perzsiábaii. Nein messze töltlnk egy más egyén fe

klìdt ugyan e varosból, meg eröteljes, de a banatban meg

ösztilt fértiu, kitöl a turkmánok néhany évvel ezelött elra

bolták nejét, hugat és hat gyermekét. A szegènynek egesz

évig kellett Khivàban es Bokharában utaznia, hogy rab

szolgaságban sinylödö családját megtalálhassa. Hosszu ke

i'esés után megtudta, hogy веде, no'vére s két legitjabb

gyermeke a rabsag sulya alatt elveszett, a fenmaradt négy

gyermek közlil esak kettöt valthatott ki, mert a másik ket
töert,v kik esinosan felnött leányok volt-ak, igen magas

vi'iltság-dijt követeltek. Ott tilt egy üatal herati, ki ötveii

eves anyját váltotta ki. A nöt csak két evvel ezelött, midön

Herátból Guriánba férje s legidösb fia kiséreteben ment,

támadták meg s miután a fériiakat, kik védelmeztèk a

turkmánok lándzsái és kardjai alatt látta elhullani, vég

lietetlen szenvedések utan Bokliai'àban tiz aranyon adatott

el. Most kettös árt kellett iizetni, mert a vevöben felismer

tek iiát, s a gyei'meki érzelmeket uzsorás módra 111252111
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mányolták. Meg egy szerencsétlent kell fölemlitenem Teb

beszböl, ki nyole év elött jutett rabságba, s két év elött

atyja váltotta ki. Арт es íiát hazatèröben, szlìlövaresuktól

csak harem órányira tamadták meg a turkmànok, vissza

kisérték Boklmrába s eladtak öket. Most mindketten ismét

megszabadultak s hazájukba tértek vissza.

De minek fessem tovább e sötet kèpeket? Sajnes,

hogy ezek csak egyes vázlatok ama fájdalomtelt свара

sekból, melyek anla vidékeket, klilönösen azenban Perzsia

észak-keleti részét, èvszázadok óla pusztitják. Ugy tartják,

.hogy a tekketurkmànok közül jelenleg 15,000 levasnàl

több éjjel-nappal rablómerényleteken töri fejét, s könnyen

-elképzelhetjük, hogy e zsákmányszomjas rablók, mily -sek

hazat es falut, mily sek családi boldogságot rombo]

nak szét. I ' ‚ . f

Zejdböl délfelé indultunk el. Az egesz vidék sivál',

sik sivatag, melyen esak itt-ett terem a kòrónak egy neme,

a tevék kedvenc takarmánya. Meglepö, hogy ez állatek

mint szakaszthatják 1e nyelvükkel és nyelhetik le a nö

vényt, mely а legdin'vább kezet is megsebezhetné. Felyte- 

nosan délnyugati irányban h'aladtunk s a távolban néhany

levast mutattak а karaturkmánek törzséböl, kik rablásra

leselkedtek s megtámadták velna karavánunkat, ha oly

számosan nem vagyunk. Este felé letelepedtlink. A 111112111
derok kétfele irányban, hozzánk egész közel vágtattak el, A

-de miutan néhńny löve'st küldöttek utanuk, nem kise'rtet

tek meg másedszer. Napnyugvás után egy órával utnak

indultnnk s egész éjen at nagy vigyázatessággal helad

ván, a legközelebbi reggel Andkhuj vàres remjai közé

érkeztünk.

A karaván az egykori varos vegen a. khan csihar

bagjahoz közel telepedett le, _az összes utazókkal, kik a

lakók elhirhedt rabló vágya miatt a kervanbasi vedelme
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aiel nem mertek eitávozni. Mint haliottuk, itt nehany napi

tartezkodas volt eihatarozva, niert a vain miatti targyala

sok, melyeket a khan vagy else vezere szemelyesen vezet

tek, rendszerint hosszura nyultak. A khan, szokas szerint,

kezdetben rendkivlìl nagy dijt követel az emberek (azaz

rabszoigak), ailatok es arnkert; de mintliogy alkudni ie

het vele, a dijak ieszaliitasa egyes egyedtil a kervanbasi

ideje es ligyessegetel fugg. Hogy ez unaiinas üzietnel ne

legyek jelen, a tebbi hadsivai a varosba mentem. Itt egy

regi medresze hlls arnyekaban akartam pihenni, s a haza

ron aruimat arulni, hogy azoknak eiadasabel a napi elei

met fódezzein s egy keves penzt is szerezzek. A roiiiokban

sokaig kaiandoztam, mig a khan iakasa közeleben, egy

meeset udvaraban heiyezkedhettem el. A bazar esak 11e

hany boltbei ailt, hol kenyeret, s ket vagy harem raktar-A

bei, hoi kis mennyisegli vasznat s kesz ruliakat arultak.

Jelenietlink a piacot nemiieg megeienkitette, nek es gyer

mekek reggeltei estig ailtak körill kirakott aruinkat, Ide

meg sein voit keletük, mert penz helyett gyllmölesöt s ke

nyeret hoztak s oly ors zńgban, hol 50 dinnyet adnak egy

tenge-ért, a nyers termeny-eserebe nein bocsatkozhattunk..

A dinnyek koransem oly jek, mint az Oxus partjan ter

niek; de feltune, hogy e sivatag alaki'i videken, melyet a

Majmenebel ide foiye kis ses patak csak kevesse öntöz, a

gylimölcs, gabna es rizs nagy mennyisegben terem. Nyaron

e patak vizet, melynek rosz izet a iakosok mar megszok

tak, az idegen alig ihatja, s bar nem oly artainias, mint a

bokharai, mint mondják, megis sok rosz következménynyel

lar. Az eghajiatnak is rosz liirc van, s egy perzsa vers jog

gai mondja: »Andkhiijnak keseril ses vize, ege homokja,

merges iegye, set skorpieja is van; ne dieserd, mert eza

valedi pokol kepe.« Mind e пацану meliett Andkhuj 30

evvei ezelett meg igen virágze volt s aliiteiag 50,000 la
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kost számlált, kik а linom fekete, nálunk asztrakánnak ne- —

vezett bárànybörrel Pei-zsiába nevezetes kel-eskcdést имен, ‚

sBokharzival, hol e cikk elsö minöségben шатаю fel7 .

nagyban versenyeztek.

Andkhuj tevói is а legkeresettebbek egész Turkesz- -

tánban, különösen azokuak egy faja, melyet ner-nek ne- -

veznek, s mely а nyak ès mellröl lefllggö gazdag ször, kar

csu termet és ritka erö által fiinik ki. Most ez állatok már

ritkán találhatók, mert maguk a benszulöttek is részint ki

vándoroltak, rèszint elvesztek.

Molla Iszháknak egy földije lévén itt, ki egyike volt

а. legtekìutélyesebb imárnoknak, s minket többször meg

hitt magához, alkalmam nyilt az itt lakó papi notabilità

sokkal megismerkedni, s meglepve láttam azon nagy ren

detlenséget, mely itt иву az igazságszolgáltatás, mint а.

vallàs iigyeiben uralkodott. A kazi kelán (гамм), ki Во

khara, és Khívában nagy tekintélyben ат, itt а guny гаг

gyn; kiki azt teszi, а. mit maga eszével helyesnek talál, s

zijándékkal а legègbekiáltóbb blint is jòvá lehet tenni. A

lakosok enne'liogva Bokharàt, mint az igazságosság, jám

borság s Í'öldi nagyság példányképét emlegetik, és bol

dogoknak èreznék magukat, ha. az emir öket kormánya alzi

. venne` Egy öreg özbeg megjegyzé, hogy meg а, frengìk

(angolok) is, isten bocsáss meg bünét, jobbak а mostani

milszülmán kormánynùl. Ноша tevé, hogy emlékszik még

egy hékim basira (Moorcl'oft?), ki atyjának házában halt

meg, meg Hajder emir koi-ában ; ügyes шиши és jó or

vos volt, s csak rujta állt, hogy gazllaggá legyen, és mégis

mindenki iránt, még az asszonyok iránt is szerény s 1е

ereszkedö' volt. Többektöl kérdezösködtem ezen таш

nak halàláról, mindenki azt тошна, hogy lázban halt

meg, s ez valòszinübb is a. megmérgeztetésröl szòlò elbe- -

szélêsnél.

l
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Andkhujnak jelenleg vagy 9,000 háza van, melyek

'a várost teszik, s mintegy 3,000 sátra, melyek vidékén, s

а. sivatag szélén és oázain vaunak elszòrva. Lakóinak szá

mát15,000reteszik, nagyobbrészt aliéli turkmánok, öz

begekkel s kevés tadsikkal vegyest. Andkhuj azelött ugy,

mint Khulum, Kuuduz és Belkh, önàlló впавшее: kèpezett;

de minthogy а heráti föuton fekszik, az emlitetteknel job

ban volt а bokliarai és afghanisztáni khánok megtáma

dásainak kitéve. 1840-ig, azt mondjàk, meglehetösen vi

ràgzó állapotban volt. Bokhara föuralma alatt állt, és az

Oxus felé diadalmasan elönyomulò Jar Mohammed khánt

kellett fentartóztatnia. Ez négy hònapig ostromolfa a vá

rost, s végre rohammal bevêvéu azt, kiraboltatta s rombo.

döntötte; а lakosok nagy resze pedig, mely шаг nem me

nekiilhetett, az irgalmatlan afghánok fegyvere alatt hullott

el. A mostani fejedelem, Gazanfer khán, hogy a végve

szêlyt kikerlilje, az afghánok kezèbe adta magát, а mi

egyrészt Bokharát, másrészt а szomszéd Majmenét tette

elkeseredett ellenségeivé; és mialatt mi Andkhujban vol

tunk, a belkhi szerdárral személycsen kellett rèszt vennie

egy lìtközetben e város ellen, melyben a _kis Majmene

mindkettöjöket me¿verte

Karavánunkban ezalajt furcsa dolgok történtek. A

vezir а khán távolléte alatt meg akarván gazdagodni а

szerfeletti vámokból, már összeveszett а kervanbasival. A

szóvita. csakhamar vnd verekedéssé fnjult, в minthogy а la

kosok :i karavánnak fogták ракам, mindkèt fél komolyan

fegyverkezni kezdett s а legvégsöre is kész volt. Szeren

csère а jó indulatu, szelidlelkü khán visszatért hadjáratá

ból, eligaz'itotta a vitás ügyet, leszállitotta а vezir (111521305

Ytaksáit, s azon fìgyelmeztetéssel bocsátott el bennllnket,

hogy vigyázzunk az uton, inert а turkmánok, felhasználva

.a polítikai zavargásokat, nagyobb esapatokban folyvást
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bekalandezzák az utakat. Ettöl azenban nem feltünk, inert ‘

karavánnnk Andkhujban ketszeres számra növeliedven,.Í

nein velt ekunk a rablek megtamadasatel tartanunk.

Meg az nap delután fölkerekedtiìnk, es az Andkhuj

tel egy òrányira. fekvö s gyulhelyul kitiizött Jeketut-nál»

‚ ute'ttünk tábert. Innen ejjel felytattuk iitunkat, s elsö álle

mást a Majmene-böl felyó patak partjan tartettunk, mely

nek medre nemely helyen igen mely, partjai pedig fákkal

s11an be vannak növe. Andkhnjtól Majmeueig 12 merield

nyinek mondjak az iitat, melyet a tevek ket nap alatt tesz

nek meg. Ez allemásig negy mei-földet mentunk velt, s a

hatralevö nyelcat könnyen megtehettl'ik velna, ha a maso

dik allemíist, Khajrabadet nem kellett velnatitokban meg

kerülni, s reggelig Majmene határat elerni. Khajrabad

ugyanis ekker afghan kezben velt, s a kervanbasi meltáinl

òvakodett azt megközeliteni, inert az afghánok rablásszerü„

vámszedésetöl meg beke idejen is lehet felni. Könnyen

elkepzelhetni, mint bant velna most ezen váres katonai

paranesnoksaga a karavannal, ha ez kezei köze kerul. Ne

hány khajrabadií,kik a karavánban volt;1k,s szlilöváresnk

lioz közel, attól el akartak vàlni, kenyszeritettek, hogy az

utat veliink együtt folytassa, inert feltunk, hogy elárul

nak benniinket, s fölfedezes eseteben az afghánok az egesz i

karavánt kifesztották velna. Bar a szegeny tevek nagyen

meg veltak terhelve, mégis deli tizenket eràtól fegva màs

nap reggeli nyelcig szakadatlanul mentltnk; a tulságesan

elfáradt allatokat ntközben elhagytuk, s nagy volt a'z örömV

miden másnap regge] szei'encsesen elertlik a majmenei

khanságet. Ez :illemásnak különben az emberkez által ke

szitett akadalyokeii kivlil, meg más nehezsegei is veltak,

mei-t niintegy kilene merföldnyire Andkhnjtól avidek mind

dombornbba, s Majmenehez közeledve mind bei-eesebbe

lesz. Ezenkivltl meg a veszelyes Batkak nev'u ingoványos~
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‘ térség egy részen kellett áthatolnunk, melyen a forró idö

„ jarás dacái'a is mely volt az iszap, s ebben tevéink és sza

maraink sokat szenvedtek. Nekem erös allatom volt, de

apró Iabai nagyon gyakran bestlppedvén, végre niegúnta

a sok fölkelèst, es esak iiagy lái'ina és liúzavona után sike

rült ezt a Bàlám szamai'at puha fekhelyóböl ismét já

. rásra birni.

Egy kis, Akkale nevii váraes mellett tttöttünk tabort,

.mely ne'gy órányira fekszik Majmenetöl. A kei'vanbasi,

hogy megköszönje Istennek a szcrenesós menekitlést, két

birkát ajándékozott a hadsiknak. Engeiii mint senioi-t,

felszóllitottak az ajàndéknak elosztz'isara; egész nap pe

>esenyéztlink kenyerezés lielyett, és este közös crövel egy

telkin-t enekeltünk el, melyet egy zikr-rel kisértem; azaz

teli torokkal kétezerszer kiáltottuk : ja hu l ja hakk! Innen

jelentették meg érkezésljnket Majmenebe, estve felé egy

vámtiszt, egy udvarias özbeg jött mindent felirni. Meg

i éjjel megindultunk, 3 másnap reggel Majmenébe érkeztünk:

XVIII.

Mielötl Majmenebe bevonulnánk,e vidék pelitikaiviszo

'nyaival akarom az olvasót megismertetni, niert nevezett

vái'os e tekintetben fontos szei'epet jatszik, s neini elöle

ges niegjegyzèseket elkerülhetetlenekké tesz. Az Oxuson

innen Hindukusig es Hei'atig elteriedö videk örök idök

óta folytonos háborúskodások s viszályok szinlielye velt;

reszint a i'aita fekvö арго rabló allamok i'eszeröl, melyek kö

zöl csak Kunduzt,Khulumot, Belkhet, Akcsèt, Szerepnlt, Si

borgant, Andkliujt és Majmenet emlitem, részint а. szom

:szedos bokharai es kabuli emìrek részéröl, kik, .hòditási
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1епе111 elösegélése végett vagy a viszalykodást szitották

azok közt, vagy beleavatkozva ligyeikbe, egy vagy más

várest magukhoz ragadtak, fuggö allásba hoztak es cel

jaikra felhasznaltak. E két fejedelem fövetélytárs volte

vidékcn. Е század kezdetéig esekely kivètelekkel Bok

harának befolyása volt túlnyomóbb, de az ujabb idöben a

»duráni, szaddnzi es barekzi afghan törzsek kiszeritettak,

es Deszt Mohammed khannak részint е1‘6521111э rèszint esel

alîal sikerlilt mindezen apró államokat, Bedakhsán es Maj

mene kivetelével hatalma ala hajtani. Ö alakitotta a Tur

kesztan tartemányt s tette Belkhet ennek гашиша, 111er

egy szerdarnak (melléje 10,000 ember, részben paltan

{rendes sereg), re'szben benszlìlött katonasag es harem iiteg

tabori ágyú adatett) lett szêkhelyóve. A hegyes Bedakh

.sán birtokáért az erélyes Deszt Mohammed khán nem igen

fáradezett; a benszlilött fejedelem hübéresének nyilvàni

tetta magát, s az afghan pillanatra ki velt elégitve. Mas

.ként àllt a deleg Majmenevel, mely Bokharának fele útján

fekszik, s melyet Jar Mohammed khan épúgy, mint Deszt

Mohammed khán sikertelenül ostremelt. ISGZ-ben, midön

.az öreg barekzi fejedelem utelszer nyúlt fegyverhez а hüt

len Herat ellen, egész Közèp-Ázsia remegett; de Majmene

ekkor is ellenállt, özbeg lakesainak vitézsége közmenda

Sessa valt, s kepzelhetö a vàres büszkesége, midön Deszt

Mohammed khán halála után avval allhatett 016, hogy 6

volt az egyetlen, ki nem liòdolt az afghan hatalemnak.

Deszt Mohammed khán halálat, Közép-Azsia 161-16

nelmének egyik legfontesabb eseményet, nagy változásek

es politikai zavargásek elöjelenek tekintették..A bokharai

emir elöször akarta az alkalmat felhasználni, általanosan

ismert fösvènysége daeára 10,000 tillát killdött segélyill a

.kis Majmenének, s elvégezte, hogy az emir àtkelven az

0xusen, egyeslilt erövel fogják a közös ellenséget, az al
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ghánokat megtámadni. De Majmene mostani uralkodója 22

éves ttlzes ваш ешЬег, nem gyözvén szövetségesét bevár

ni, egymaga kezdte meg а háborl'lt, és néhány kis helyet

elfoglalván az afghánoktól, palotája kapujára 300 hosszu

hajú feiet шит ki. A városban tartózkodásunk alatt épen

nj, nagy háborúra történtek elökèsziìletek.

Karavánunk itt is а. városon kiviîl táborozván, egy

bizonyos Isan Ejubnak tekkièjében штат meg, kihez

hadsi Szalihtól njánlólevelet kaptam. Minden áron ipar~

kodtam ez ember jóindulatát megnyerni, mert nagyon

fèltexn, hogy Majmenében olyan embérrel találkozhatom,

ki felf'ödözhet, s igy a _legnagyobb veszélynek tehet ki..

Ugyanis Konstantinápolyban valami Molla Khalmuraddal

ismerkedtem meg, ki majmeneisztiletéstinek adta ki magáf,

s а dsagataj так nyelvben négy hónapig tanitòm volt.

Е furfangos molla шаг а Bosporus partján kinêzte belülem,

hogy nem vagyok az а Resid efendi, а kinek tartottak.

Tluìván szándékomat, hogy Bokharába akarok utazni, ci

ceronémnak ajánlkozott, és azt mondta, hogy az angol

Molla Juszufot (Dr. Wolf) is ö szolgàlta ezen щами. Én

kètségben hagytam szándékailn fölött, erre ö Mekkába

ment, s minthogy azt топаю, hogy onnun Bombayn ésA

Karacsín keresztül hazájába szándékozik, már Bokhará

ban féltem a vele való тщетны, mert meg voltam

gyözödve, hogy dacára jósälgomnak7 melylyel elhalmoztam,

:flegcsekélyebb öeszegért képes lesz elàrulni. Minthogy az

afghán hadjárat мни Majmene és Bokhara közt а közle

kedés meg volt szakitva, elèg szerencsés voltam vele itt

nem talàlkozni. Majmene'ben alig hittem, hogy kikeriilhes

sem, s hogy штамм megelözzem, az által kellett винта

állást f'oglalnom, hogy az általánosan tisztelt Isan E_iub

bizalmát s baràtságát megnyernì iparkodtam. Három napi

tarîózkodás {таи е városban _jobbnak тащит, ha magam
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kezdem meg а dolgot, és kérdezösködtem felöle. »Hogyam

mondú az Isan csodálkozva, ismerted Khalmurádot? (Beke

neki és hosszú elet nektink 1) Ö oly szerencsés volt, hogy

Mekkában halt meg, 5 kebelbarátom lévén, házamba vet

tem gyermekeit, 5 е kis ñú — tevé hozzà egy gyermekre

штата, —- az 6 fia.« Egy egész zsinór livegklárist adtam

a gyermeknek, három fatihát mondtam el az elhúnytnak

lelki üdveért, * és indokolt félelmem igy véget ért.

Szabadabban kezdtcm tehát mozogni, s egy utca sarkán

nem sokára felállitottam bódémat; ez azonban, mintbogy

nagy snjnálkozásomra mitsem vàsárolhattam hozzá , па

gyon kicsiny kezdett lenni. »Hadsi Resid, mondá társaim

egyike, késeid, tüid 5 iivegklárisaidnak felét шаг meget-A

ted, a másik felét s а 52а111а1а0а1 15 16710 106 1111111 meg

eszed, 1111 lesz aztán belliled ?« Igaza. volt, de mit tehettem ?

`1616111, különösen a. közeledö tél aggasztott, mert messze

voltam még а рег25а határtól7 5 minden kisérletem (11526

пуеш megtöltésére, sikereîlen maradt. Klìlönben 052111151

mal' megvigasztalt azon tapasztalás, hogy а‚2 özbeg Soha

sem ereszt el ajtajától egy dervist, hadsit ищу koldust

üresen; kenyeret, gyümölcsöt, söt imitt-amott egy-egy da

rab ruhát is remélhettem, s ez untig elég volt utam folyta

tására. Hogy szenvednem, még pedig igen sokat kellett

szenvednem, azt elképzelheti az olvasó, de а megszokás, 5

az Europába visszatérés édes reménye nagyot könnyített

terhemen. Édeèen aludtam szabad ég alatt а puszta földön,

* Toheránbn érkeztemkor. Iszmael efendi barátom, akkori

megbizottja a. portának a. perzsa udvarnál, beszélte, hogy érkeze'

sem elött egy hónappal egy majmenei mollr. ment itt keresztül,

kinek személyleirása. egészen megegyezett holtnak hitt mollám

mal, s ki а követségne'l emlegetett is engem, mint volt 181111110

nyát. Khalmurad tehát nem halt meg, és szerencsés soreomnak

köszönhettem, hogy nem találkoztunk.

vinifińnx maken 19
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s túlboldognak éreztem magamat, hogy 0 fölfedezestöl és

kinos 110101101 való folytonos félelmen vógre túladhattam,

mert ш0г 500111 sem kétkedett hadsi voltomban.

A majmenei 111100508, 0 Ш000у111011 lakva van, 18

mél-fold széles 5 20 merföldnyi hosszu; s 0 fövároson kiviil

10 falu 05 helységböl 011, melyek közöl Kajszar, Káfìrkálé,

Alvar és Khodsakendu emlitésrc méltók. v

Az állandó 101105011 05 nomádokra 05210 népseget

100,000 före teszik , nemzetisègökre nezve legnagyobb

részt özbegek а М111, Acsmajli es Daz törzsekböl; 5—8,000

jól fegyverzett lovast állithatnak síkra , 5 0 mint 11101

mondtam, 011010005011 1510010105011 vitézségökröl. Majme~

nének mostani uralkodóját Hüszejn khánnak hivják, fia.

Hükumet khánnak, kit saját testvére, а шо510111 fejede

lemnek még 010111011 levö nagybátyja, а vár faláról lelöke

tett, hogy _ 0 mint 111011110 _ derek 1100011 kezébe jussa

nak 02 ország dolgai. De ez meg képtelen levén 0 kor

 mányra, e gazság oka könnyen elgondolhatò; Mirza Ja

kub _ ez neve a szeretetreméltó nagybátyának, _ ugyan

05011 mint vezèr szerepel, de kiki tudjn, hogy 0 nralkodik

Hüszejn 1111011 nevében.

Majmeneben különben jobban szerették 11 110101 11101

kodót nagybátyjánàl. Minzilunk 15 1101100105 külsejti férfìnak

mondanák, 02 özbegek szemében 101101 valódi Adonis. Di

0501111 jó szivét, S elfeledik 0200 kegyetlen törvényt, mely

5201101 0 111100 testi vagy penzbeli büntetèsek helyett bár

mely alattvalòját Bokharába küldheti а rabszolgavásárra.

A majmenei 111100011 havonkint küldenek egy 0501101 ily

szerenesètlent Bokharába, s ez régi 5201105 lévén, senkinek

sem tünik fel.

Majmene városa hegyek közt fekszik, s 05011 egy ne

gyedòrányiról 101111110; Р1521105 és rosszul èpült 1,500

agyagkunyhóbòl 011, van egy téglából épült bazárja, mely
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11101 enyeszetnek indul, hárein agyagból épiilt mecsetje в

ket teglából rakott medreszeje. Lakesai özbegek, 5 ezeken

kivtil tadsikok, heratiak, s mintegy ötven zsidó esalád, ne

hány hindu es aíghán: mindnyáian egyenlö szabadságot

elveznek, s vallási vagy nemzetisegi tekintetekböl nem

'nyugtalanittatnak A mi Majmenet mint vàrat illeti: sem

az egyszerü 70105 falak es árkokban, sein a váres nyugati

l’eszen levö varaesban, nem találtam meg azen òriási 0105—

`seget, mely Deszt Mohammed khan angel módra fegyel

me-zett afghan tüzersegenek ellentállhassen. A földböl ra

kott váresfalak tizenket lábnyi magasak, 5 öt lab szelesek,

.az árok seni mely, sem igen szeles, a varacs ugyan maga

nyesan fekvö dombon eleg magasan 5 meredekeii all, de

küzeleben magasabb helyek vannak, melyekröl egy nteg
gelI par ói'a. alatt az egeszet össze lehet lövöldözni. Vale

szinü tehát, hogy Majmene hires ereje nein falaijs arkaiban,

hanem inkább vedöi vitezsegeben rejlik. Majmene özbeg

,jeiben else pillanatra felismerjilk :i meresz s rettenhetetlen

lovast, kivel esak a sehri-szebzi özbeg versenyezhet. E kis

khánsagnak határezottan hai-cias jelleme, mely meg ezen

föliil a Murgab felyónal levö hegyszerest is birja, az afghá

,neknak vagy bármely más heditónak, kik delröl nyemnl

nak az Oxns fele, inindig sek dolgot feg adni. Kerki erö

Yditvenyei keves ellentállàst nyujtanak; s a. ki Bekharát

Yakarja megnyerni, elébb Maiinenet kell elpusztitania, vagy

-baratságat megnyernie.

Ittmár nein 701111 nehézsegek, hanem magari erdekek

tartettz'ik vissza a kervanbasit s karavánunk else kereskedöit.

>Legaláibb ket vagy hai-om lóvásárt akartak bevárni, mei-t

itt elesen szep lovakat lehet venni, melyeket a. videk 02

-begjei s turkmiinjai heznak a vásárra s mel5 eket nagy

reszt I'Ieratba, Kandaliárba, Kabulba, söt gyakran meg

>Indiz'iba is kivisznek. Olyan levakat, inilyeneket Perzsia

19'
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ban 30—40 агапуоц láttam eladni, itt 100—160 tengen

lehet kapni; söt még Bokhara, Khiva vagy Karsiban sem

láttam ilyen szèp 03 01030 lovakat. De e vásáron nem csak

lovakban van nagy valaszték, hanem termények és belföldi

iparkészitményekben is, mint szönyegek s más részint

pamut, részint teveször szövetekben, melyeket a turkinán

és dsemsidi 11611 készitenek. Jelentekeny a. kismis (szái'itott

326116), ánizs és pisztàeia kivitele Perzsiàba 3 Bagdadba;

ezen cikkeknek mázsaja 30-40 tengen 1101 01.

Nyole napi itt-mulatàs után kimentem a városon ki

vlil idözö karavánhoz, hirt venni utunk folytatásaròl. Itt

nagy csodálkozva hallottam, ' hogy mai' egész nap engem

keresnek, hogy négy, a khan nagybátyjanak paranesara

elfogott rumit szabaditsak ki, mert a biró itélete szerint

csak az által tisztulnak meg azon gyanù alól, mintha meg

szökött rabszolgák volnának, ha egy hiteles tanú bizonyit

ja, hogy csakugyan oszmán eredetüek. De mielött a khan

hoz mennék, bemutatom az olvasónak földieimet, mert ka

ravanunk e felette érdekes személyeit majd elfeledtem. Ez

emberek orosz fegyencek voltak, kik Szibériából, а 10—

bolszki kertiletböl, 1101 пуо10 év óta nehéz számlìzetésben`

éltek, a. nagy kirgisz sivatagon at Bokharába 326111011, 3

innen Heráton, Meseden s Teheránon keresztül Gümritbe

akartak visszatérni. Szökésök 3 egyéb kalandjaik törtenete

igen hosszú, azèrt csak néhany dolgot mondok e1 belöle

röviden.

Az utolsó török-oi'osz háborúban egy razzia alkalmá.

val (csapao), melyet liivatalból, vagy a mi valószinübb,`

saját rovasnkra kezdtek, egy eirkaló 01032 csapat kezèbe

kertlltek, s igy Szibériába vitték öket. Itt nappal fat kel

lett vágniok a tobolszki erdökben, éjjel börtönbe zárattak,

melyben kenyeret 3 levest kaptak, 03 esak ritkán húst

Évekìg tartott, mig az öket erdöben öi'zö katonáktóì
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»ereszul megtanultak. A beszélgetés bizalmat шт, nem во

kára megkináltak egymást a vedkipalaekkal, és mult ta

vaszen, miker egyszer a két ört álló katona kissé mélyeb

ben nèzet a kanesó fenekére, a fegyeneek tèvedésböl a

tölgyfák helyett öreiket vágták 1e, fejszéjöket felcserélték

ezek fegyvereivel, és hesszas, veszélyes belyengás atan,

mialatt fliböl s gyökerekböl éltek, végre nehány kirgisz

загон-а akadtak. Itt biztosságban veltak, mert a nomadok

je cselekedetnek tartjak az ily szökevényeknek menhelyet

adni. A kil-gisz sivatagról Taskenden at Bekharaba _iöttek7

hol az emirtöl egy kis útravalót kaptak; ùtközben ugyan

többször gyanúba fogattak, mintha szökött rabszelgak

volnának, de kemoly veszely esak Majmenèben érte öket

Utitársaim s a kervanbasì nógatására Isan Ejub ki

séretében még az nap elmentem a várba. A khan helyett

nagybatyja fegadott, ki nyilatkozatomat illetékesnek tart

ván, a négy szökevényt szabaden beesatotta. A megmene

шнек könnyes szemmel mondtak köszönetet, s az egész

karavánban nagy velt az öröm. Két nap mulva felytattuk

utunkat Herat felé.

Utunk innen felyvást hegyes vidéken vezetett. Az

velsö állomásnak, melyet delnyugati irányban hat órai ha

ladás után ért'iink, neve Aimar velt, es szetszórva fekvö

faluból àllt. Alig telepedett itt le a karaván, megjelent a

majmenei vámszedö nehány levas kiséretében, valami utó

lagesvàmet követelni. Velt lárma, vitázás e's órákig tarte

alkndezás, de végre engednünk kellett, smiutan a szegeny

kervanbasi s а. kereskedök áruik, allataik es rabszol

gàikért meg egyszer megfìzettek, -estve tevabb indultunk.

Éjfél felé, mialatt Kajszar nevü jelentékeny helyen men

tünk keresztill, Narin àllemáshez ertilnk, s ez ötmerföld

nyi ut keskeny7 termékeny, de elhagyott völgyeken vitt

keresztiil, mert a szép videket a turkmánek, dsemsidik es
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firuzknhiak rablásai nagyon bizonytalanná teszik. Narin

ban csak nèhány óráig pihentliuk, mert hét óráig tartò щ

volt elöttünkMiután egész nap szakadatlanul haladtunk, este

а. Csicscktli печи falut és állomást èrtiik el, melynek köze

leben egy mńsik, Fehmgüzar nevlì l'alu fekszik. A kervan

basinak s nehàny más utitársunknak az innen délkeletre а

hegységek közt hàrom òrányira fekvö Khodsakendu Таш

Ъап lévén dolguk, itt egy egész napot ìdöztünk. E helyet tc

kintik Majmene és Turkesztán шагами. Egy Devlet-

mln-ad nevü jllzbasi, ki itt mint határör szerepelt, kamcsin

pulu, azaz ostorpénz * nêv alatt ismét vámot vett mjtunk,`

most harmadszor а. majmenei khànságban. Midön egy he

rati kereskedönek bámnlatomat fejeztem ki ez igazságtalan

eljárás юты, ezt felelte: »Hála Istennek, hogy csak vámot

kell ñzetnunk. Azelött Majmenén s Andkhujn keresztül az

ut nagy veszélylyel járt, inert а khán maga. fosztatta. ki a.

karaván okat, s mi mindenünket elvesztcttük.« Itt Csìcsek...

tuban láttam az utolsó özbeg nomádokat, s meg kell valla

пот, hogy mély megilletödéssel bucsuztam el e derék be-A

csülctcs emberektöl ; s e nép nomádjai, kikkel а khivai és

bokharai khánsàgokban talúlkoztam7 egész Közép-Ázsiá

ban а legjobb hatással voltak reám.

l Itt egy csapat dsenisidi, melyet а khán Bala Murgab

ból küldött elónk7 vette мыши 8. kal'avánt; mert az ut

innen egy jó széles völgyön vezet keresztül, melytöl jobbra

a szarik-turkmánok, balra а. rabló firuzkuhiak laknak. A

föld igen termèkeny, de ui'atlan s miveletlen. 'A mint hal

lottam, az egész uton Bokharától idáig7 nem volt а kara

vim oly fenyegetlî veszélynek kitéve, mint itt. Отщип

* Közép-Ázsìában szokás a. kisérö сварщик. mint nálunk bor

шлицы, ostorpénzt adni ; s e jüzbasit jogositotta khánja, hogy minden

átmcnò'töl, n nélkül hogy neki kiséröíìl vagy ótalomul szolgált volna,

vámot vehet; ebbon Ы]: minden jövedelme.
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ket 36 jól fölfegyverzett lovas dsemsidi kèpezte, kikhez

meg vagy hatvan harcképes ember csalatkozott а karavàn

ból; és mégis az egész топ jobbra balra minden dombra

táborszemeket klìldöttilnk7 smindenkia. legnagyobb feszlllt

sègben volt; képzellxetö, mint érezhették magokat ily pil

lanatokban а szegény kimeneküll. rabszolgák, kik sok fà.

radság és nagy költséggel eddig eljutottak, s most nj 3201

gaság veszélye мы voltak fenyegetve. De а karaván

nagysága s kulönösen ébersége, szerencsèsen megóvott

minden támadástól. Egész nap pompàs réteken haladtunk,

melyeket az elörehaladt évszak dacára. térdig érö fü és

virágszönyeg boritott, s éjjel kipihenve magunkat,más пар

reggel а Kate Vcli vár romjaihoz шпик, melyben két év

elött még laktak, de mely a szarik-turkmánok egy nagy

alamanja által megtámadva, kipusztittatott. A benlakókat

részint rabszolgákul adták el, részint agyonverték, s а

pusztàn álló ház és várfalak rövid idö alatt teljesen tomba.

fognak dölni. A dsemsidi lovasok, kik még csak egy nap

от kisértek, шаг itt követeltèk kamesinpulnjokat; minden

gyalog vagy lovas embemek egyszer, a. rabszolgàknak

kétszeresen kelett íizetniök. Azt állitották, hogy azon vám

illetékböl, mely Bala Murgabnál szokott szedetni, nekik mi

sem jut, s igy követelésük igazságos.

Csicsektuból то elindulásunk után màsod napra

este felé vége lett а, szép utnak s a völgyes vidéknek. A

Murgab folyóhoz vivö ut innen vad bércszoroson vezetett

keresztlil, mely helyenként igen meredek s e mellett oly

szük, hogy egyes megterhelt tevék csak nagy nehezen buli

hatnak át гама. А mint ballottam, ez az egyetlen jàrliató

т, ше1у a folyó partjához vezet. A seregeknek, melyek а.

Murgabon át akarnak kelni, vagy а sivatagon kell keresz

tul menniök, s а szalorok és szarikokkal jó barátságban

álniok, vagy az emlitett szoroson áthatolniok, hol а dsem
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sidik baràtságát kell megnyerni, kik e meredek utakon а

legcrösebb seregnek is nagy kárt okozhatnak. Csak ejfélre

értiink а folyó partjához, ember és állat ellankadva а fà

radságos bérci uttól, csakhamar mely álomba imerült. Mi

dön másnap reggel Íïilébredtem, шпат, hogy mages he

gyektöl körlìlvett völgyben vagyunk, melynek közepe, а

Murgab * tiszta zöld habjai által átmetszve, kellemes lait

ványt nyujtott. Fél óráig haladtunk a part hosszában, az

átkelésre alkalmas helyet keresve, mert а folyó igen gyors,

s bár nem nagyon melyl а magas partok s а viz medi-eben

 levö sziklák miatt nem mindenl'xtt gázolható ait.

A lovak kezdték meg az миомы, ezeket követtèk a

tevék, s végül maradtak a szamarak. Ez анаши, а mint

tudvu van, а halál és ttiznél is jobban félnek а viz és

iszaptól; sziiksegesnek tartottam tehát tarisznyámat, mely

ben utamnak legbecsesb zsákmányai, kézirataim voltak,

egy teve hátára tenui. Magam az tires nyeregbe tiltem s

ugy hajtottam neki szamaramat а viznek. Az elsö lépteknél

melyeket az állat а ragadó folyamnak köves medrében

tett, észrevettem, hogy baj lesz; le akartam типа, de ez

fölösleges lett volna, mert nehány lépèssel odább paripám

egyszerre elesett, aztán а parton álló utitársaim hangos

kacagása közben, megrettenve, gyorsan, a mint csak ki

vàntarn,átvágtatott а tul partra. A Murgab tiszta habjaiban

élvezett rcggeli hideg ftirdö esak azért volt kellemetlen,

mert nem öltözhettem át, s kenytelen voltam nehány от

szönyegek es zsákokkal betakarva шпат, mig анион ru

hám а napon megszáradt. A karaván közel а várhoz tá

* A Murgab а. keleti шагая hegyßégekben ered, melyeket Ghur

nal: neveznek, s éjsznknyugotnak {01у Marcaah és Pendsdeh mellett.,

mig végre Mei-v liomoksivntagjában elvész- Azt mondják, hnjdan az

Оказал! egyesiilt; de ez lehetetlon, inert öröktöl fogva rohauós hegyi

folyó volt, mely homokos lnpályon sohasem /folyliatott messzire.
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'bert litött, melynek belsejeben hazak helyett esupa sátrak

vannak, s ott szekelnek a dsemsidiek khanjai vagy feje

delinei.

A Murgabvölgy ezen, Bala. Murgab, azaz felsö Mur

gab * nevü resze, a hezarei magas hegylánc hatàrátel

Maresahig (kigyekut) terjed, hel a szaler-turkmz'inek lak'

nak; s örök idök óta a. dsemsidiek birtekaban van, kik

idöközben ugyan nehányszor eluzettek, de ismet visszatér

tek. A vartól delnyugetra а völgy oly keskeny lesz, he gy

hegyszeresnak volna nevezhetö, melynek közepen a Mur

vgab tájteket verve pokoli lármával rohan tovebb. Csak

Pendsdehen fellil, hol a folyó melyebb s lassubb lesz, tehet

a völgy szelessege egy-ket merföldet. Azt mendjak, hogy

.azen idöben, miden meg Mei'v letezett, e videk meglehetös

virágzò velt, de mest a turkmánok feszkelnek benne, kik

nek lepteit mindenlltt remok es pusztulas jelölik.

A dsemsidiek Dsemsidtöl, a pisdadiak meses kira
__...

lyától 'származtatják magekat. Ez allitás valósz'igát terme- `

Aszetesen ketsegbe lehet venni. De tagadhatatlan, hogy

perzsa eredetliek, a mit nem annyira nyelvlik, mint inkább

tisztán iraní arejellegük bizenyít, melyet e nomádek ely

szeplötlenlil öriztek meg, mint meg Perzsiának is csak dell

tartemányaiban találhatjuk. Evszázadek eta a perzsa neui

zet legszelse' határára vetödve, a felytenes hareek által

számuk nagyen leapadt. Ninesenek többen 8—9,ООО sáter

nal, melyekben a nevezett völgyben s a hataros hegyse

gekben elszórva, nagy nyemorban elnek. Nagy reszök

Allahknli khan altal keiiyszerítve Khìvába vándorolt at,

* Másoktól ismet ш hallottam, hogy csak :1. várat hivják Bala

Murgabnak. Jelentekeny helynek kellett lennie, швы: в. falaken belül

s s környeken levò' temérdek romból elmult kultúrára lehet követ

депеша.
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s itt egy termékeny, az Oxus altal vizzel gazdagon ellátott:

földterületet (Kökcseg) kapott lakhelytil. Jobban is éltek

itt, de a régi, bérces baza utáni vágy visszahajtotta öket;

s most itt mint uj telepiìlök elnek ismét, de nem nagyon

fényes lielyzetben. Öltözet, életmód és jellemre nezve a.

dsemsidiek egyenlök a turkmánokkal; rabló kalandozá

saik szintoly félelmesek, csakhogy csekély számuk miatt

ritkabhak. Most khánjaik (kettö van ilyen, Mehdi khan, es4

Allahkuli khán) az afghánok hübéresei s a heráti szerdár,

a mint mondják, ezért gazdagon megjutalmazza öket. Az

afghanok шаг Doszt Mohammed khan idejében minden {поп

inaguk részére iparkodtak a dsemsidiek fegyvereit meg

nyerni, részint, hogy a Murgab éjszaki határán iolytonos

örseregök legyen a maimeneiek herohanásai ellen, részint,_

hogy a turkniánok hatalmát, kiknek bal-átságát még Doszt

Mohammed khan sem birta magának a legnagyobb aldo

zatokkal seni biztosltani, egyensulyozzák. Mehdi khán, az

emlitett dsemsidi fönök, azt mondják, hogy lényeges szol

galatokat tett Herat ostronilász'inal, s ezért nem csak az

elhalt emirnek, hanem utódjáiiak, a inostani Sir Ali khan

nak is teljes kegyét megnyei'te. Ez öt kis korn fia gyám

дача tette, kit Herat kormányzasára hátrahagyott. Az af

ghán határnak Murgabig valò kiterjesztése tehat nem igen

valószinü, inert a dsemsidiek a hei-ati szerdàr fensöbbsêgét

el nem isinerik, s azon pillanatban, midön zsoldjoktól eles

nek, nyilt ellenségkép lépnének fel.

Mint inindentltt, itt is a karavan vám-tigyei tették az.

elsö s egyetlen nehézseget. Az egesz uton azt hallottam,

hogy a Mui-gab bal pai-tján kezdödik At'ghanisztán, hol

legalább a rabszolgavámot nem szedik. De nagyon esalód

tunk. A dsemsidiek khánja, ki a kervanbasival személye

sen alkudozott a diiak felett, az árukötegek, állatok es.

rabszolgákert meg többet tizettetett magának, mint az elöb`
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biek, s штаба dijszabalyzata köztudemásra лигой, kétseg- -

beesés szállt meg mindenkìt, söt némelyeknél vége hossza .

nem volt a sii-ásnak. Meg a hadsiknak is minden szamár ^

atan két frank vamet kellett fizetnìök, s ez mindeniknek,

de kiìlönösen nekem nehezemre esett. De legjebban meg

járta egy indiai kereskedö, ki néhány teher anizst vett

Majmenébe ЗО tengeért. A Heratig vale szallitás 20 ten

gébe kerlilt, vámképen fizetett eddig 11-et, s most még

30-at kivántak töle, s igy esupan költségei 61 tengére rug- 

tak. Azen roppant terhek, melyek itt törvényes móden ne

hezednek a kereskedö vallaira, minden kereskedelmi for

galmat gátolnak; s a lakosok, uralkedóik zsarnoksága

miatt gyakran a természetnek е videken vadon termö kin

cseit, melyeknek jövedelme háztal'tásnknak annyi szükség

letét fedezné nem értékesithetik. A dsemsidiek bérees ha

zajaban harem emlitésre méltó termenyt шашни, melyek

vaden teremnek, s bàrki által gyüjthetök: 1. pisztáciàk 2.

buzgunds, szintén a pisztácia fanak gyiimölese, mely egy

evben pisztáciát, a másikban festöfaként használható buz

gnndset terem, az elöbbinek batmanja ‘lz’ az utóbbié 6—8

frank; 3, terendsebin, harmatalaku cukoranyag, melyet

ugy szednek, mint a шашни; ize nem rosz, в Heratban es

Perzsiàban eukorgyártásra hasznaljàk. A Badkhiz (szóról

szóra forditva: »a hel a szél ered¢) hegység gazdagon

adja az emlitett eikkeket, melyeket a lakosok össze is

szednek; de a. kereskedö а. roppant vamek miatt csak igen

keveset adhatván értök, az inség ez által alig enyhlil. A

dsemsìdi nök pamutból s keeskeszörböl különféle szöve

teket készitenek, fökóp egy nemét a posztónak, mely sal»

nak neveztetik, s Perzsiában jó aren kél el.

Nègy napot töltöttlink a Murgab partjàn, az emlitett

remok közelében. Órakig eljíntam e tiszta zöld vizll folyam

partjain, az egyes cseportokban elszórt sàtrakat meglato-
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. gatni, melyek nyomorultul s elzlìllötten néztek 111, s ócska

nemezrongyokkal voltak befödve. Hiába. kináltam 117125—

klárisaimat, áldást es nefeszet, ez embereknek csak ke

nyér kellett, s ily fényüzö cikkekre nem vàgyòdtak.

А vallás seni áll itt nagy tekiutélyben ; hogy hadsi és der

vìs Voltam, nem nagy\hasznomra lehetett, s azon nagyobb 111

rándulást, melyet Marcsahba akartam tenui, abba kelle

hagynom. 111,21 1111111 mondják, münar-okkal ellátott (tor

nyok s oszlopokkal ; 111115111 3. parszi-k koràból való) köro

mok vannak. E hirt nem tartottam egeszen hitelesnek, inert

különben az angolok, kik Heratot s videket eléggé ismer

tek, emlitést tettek volna rólok; s azéri: e bizonytalan hir

miatt nem akartam magarnat veszólynek kitenni.

Bala. Murgabtòl Hei-atifor az utat lóhúton négy napra

teszik, tevén ezen bérces vidéken két annyira, s nekünk,

kiknek tevéi nagyon meg valának terhelve, meg többet

kelle számitanunk. Két magas, а Murgabtól délre látható

hegycsucsot két nap mulva szándékoztunk elérni. Mind

kettöt derbendnek, azaz szorosnak hivják; s mind kettö

magasabb, szükebb és meg könnyebben vèdelmezhetö mint

az, mely а Murgab jobb partján Majmenébe visz. Minél to

vább balad az ember, annàl vadregényesebb lesz a. termé

szet. Azon magas sziklatömegek tetején, melyek az elsö

derbendet teszik: régi várromok vannak, melyekröl tar

kábbnàl tarkább regéket beszélnek. Tovább, a második

derbendnèl, közel а, Murgab partjaihoz, egy régi кед-111110111

romjai láthatók. A hires Hüszejn Mirza szultánnak volt ez

nyári lakása, ki itt egy Pul Taban nevu köhidat épittetett,

melynek nyomai meg most is észrevehetök. Közé-p-Ázsia

ezen legmiveltebb uralkodójának korában az egesz vidék

virágzott s а Murgab partján több ily kéjpalota állt.

Tulhaladvàn a második 520105011, elhagytuk а Mur

gabot, s 111111111 jobbra kanyarodott nyugati irányban egy
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emelkedett sikságra., mely töszomszèdja a sivatag azon

részének, hol a szalorok laknak. Itt kezdödik а magas

Telkghuzár hegy, melyen öt от tai-tutt átkeléslìnk. Éjfèl

felé egy Mogol' nevli helyen allapodtunk meg, s innen más

пар reggel az egykori шагов és vár Kale No romjaihoz ér

тик, nielyek körtil néhány, még a dsemsidieknél is nyo

morultabb klìlsejii hezaresátor volt. Kale No, а, mint hal

lám, még 50 év elött virágzó val-os volt, s a Perzsiábòl

Bokharába menö karavánoknak rakhelylil szolgâlt. А he

zarè-k, akkori birtokosai, azonbayn elbizták niagokat, Herat

kormányzására igényeket kezdtek támasztani , s ezen

ntóbbi val-0s ellen viselt harcok által tönkrejntottak. A

perzsákat is ellensêgeikké tették, inert Khoraszánban rablò

kalandjaikban а turkmànokkal versenyeztek. Akkor Kale

No az volt а. rabszolgakereskedésre nézve, а mi most Merv.

Az itt talàlhatò hezarék az iraní elemmel valò ösz

szevegyülèsök folytán nem örizték meg а mongol jelleget

oly tisztàn, mint a Kabul vidékén lakó rokonaik, s na

gyobbrész szumiiták, mig ezek а siílákhoz tartoznak. Ha

jól értesültem, az éjszaki hezarék a déliektöl csak Nadir

korában „так el; s a köriilöttük lakók által kényszeritve

tértek м а sznnniták szektájához. A mint beszélik, a heza

rèket * mongolországi ijs lakhelyökböl Dsengisz khan

hozta Közép-Ázsia deli részébe, és II. Abbasz sah befolyása.

мы tértek а siizmnsi'a. Feltlìnö, hogy anyanyelvöket a

perzsával cserélték fel, mely még az általok most lakott

vidéken scm általanosan uralkodó; s csak egy kis részök,

* Perzsiában berbereknek nevezik öket s ez a szó tulajdon

képen egy városnak, Seliri-Berbernek neve, mely valaha Kabul és

Herat közt a hegysc'gekben volt, s melynek nagysága s pompájáról

csodákat beszelnek. Burnes Kabulról irt könyvében igy szól: the

remains of this imperial city of the same name (Berber) are still to

be seen. (232. l.)
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ше1у közel Heratlioz а hegységekben elszigetelve él, s év

századok 6ta szénégetèssel foglalkozik, beszéli а mongol

nyelvnek egyik szójárását. Magukat, valamint lakhelyöket

is Gobinak nevezik.

Bábá khánnak, а kale no-i hezarék fejènek, szegeny

sége és gyengesége miatt а esnk két napi távolságra fekvö

Heratnak изданы) fensöbbségèt kellene elismerm'e. De ö

is fuggetlen fejedelemnek tekinti s akarja magát tekin

tetni, s alig telepedett le karavánuuk а, romok mellett, sze

mélyesen eljött vámot követelni. Uj vita s veszekedés. A

kervanbasi követet akart küldeni Heratba pannszszal; а

fenyegetés шмыг, s а vám helyett megelégedtek egy

borsos kamcsinpuluval, de az istentelen khán sziutén nem

feledkezett meg meg а hadsikról sem, s ismét ket frankot

kellett szamaramért fizetnem. A kereskedök sok pisztáeìát

s bereket vásároltak; ez utóbbi könnyli posztó szövet, mely

nek készitésében а hezarè nök kitunök, s mely egesz északi

Perzsiában s Afghanisztíiuban egy esekmen nevil felsöruha,

készitésére használtatik.

Kale No-ból ismét megas hegyeken átt vezetett utunk

.Herat felé. Az egesz ut esak husz mèrföld, de nagyon гад-ад

ságos, és nègy egesz napig гамом, mig megtettlik. Elsö nap

Alvar falunál állapodtunk meg, közel egy hajdani rabló

vár romjaihoz, melyben Sir Ali Hezaré tanyázott volt. Más

nap az örök hóval boritott Szerabend hegycsucson keltünk

át, melyen daeára а roppant tüzeknek, melyeket mindun

talau raktunk, majd megfagytunk. Harmad nap az ut le

fele hajlott, s koronkent igen veszélyes helyeken vezetett

keresztül; mert gyakran csak egy lábnyi széles ösvény

futott végig а meredek partján, s egyetleu tévesztett lépés

embert ès tevét mentlietetlenlil elveszthetett volna. Szel'eu

>esésen leertünk а völgybe Szeresesmèhez, hol egy nagy

lpatek veszi forrásàt, mely Herat északi rèszét benedve
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fsitven, а Heri-Rudba ömlik. Negyedik nap vegre a He

rathoz tarteze s ettöl negy mérföldnyire ese Kerrukhba

ertiink.

Midön a karaván tavaszker Bokharaba indult, He

ratet meg Deszt Mohammed khán ostromelta. Hat hónap

telt el azóta; a vares bevetele, kirablasa s elpusztitŕisaról

vale hirt már reg meghallottuk, s az elvasó elkepzelheti,

mint vágytak már a heratiak esaladjekat, barataikat, 11:1

zaikat viszentlátni. Mindazonaltal egy napot kellett itt

várnunk, mig a vemos, ki már reggel nieglepett elbizake

dott, követelö afghanias fellepésevel, minden megerkezett

töl es a hezettakról pentes lajstremot keszitett. Én Afgha

nísztánt feligmeddig organizalt országnak kepzeltem, mely

ben a nyugati elemekkel való regibb erintkezesnel fogva

legalabb nemi rendet es humanitást lehet találni. Se't azt

hittem, nem sokára vegek lesz szenvedeseimnek s tettetett

szerepemnek. Fájdalem, esalódtam. Az elsö afghan hiva

talnok, kit meglattam, a. közepázsiai államek kegyetlen

barbarságát a magáeval elhemályositotta; s а. mi borzasz- 

tókat az afglián vamkiitatásokról beszelni hallottain, mind

azt szelidnek találtam a valósàggal szeinben. Azen aru

kötegek, melyeket tulajdenosaik nem akartak megnyitni,

erizet alatt a váresba vitettek, az utazek málhaja dara

bonkent föliratett s megvizsgaltatett, s a hüvös idö daeára

iniiideniklinknek le kellett vetközniink, s ingen, gatyan es

felsöruhán kivlil minden más öltönydarabet vám alá esö

nek nyilvànitettak. Legrosszabbul bant e brutalis vámsze

de' а hadsikkal, meg apre aruìk esekely keszletet sem ki

melte, es a mi hallatlan velt eddig, öt krán-t rótt feienkint

а szamarakra, melyekert eddig mer ely sekat kellett fizet

nunk, s melyek egeszben alig ertek 20-2.) krant. Sokan

oly szegenyek voltak, hogy nem birtak fizetni, eladatta
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allataikat; s e gyalazatos eljaras engem is nagyon megvi»

selt, inert majd mindenemböl kifosztott.

Este felé, inikoi' a fosztogatasnak vége lett, megje

lent még a kerrukhi kormanyzó, ki örnagyi ranggal van

fölruhazva, kamcsinpulujat követelni. Meglehetösen szi

goru volt, de valódi katonas tartasa, s nyakig begombolt

egyeiiruhaja, mint az elsö tai-gy, inely oly sok idö utan

ismét az europai életre emlekeztetett, leirhatatlanul kelle

mes hatast gyakoroltak ream. Bator khan _ ez volt neve,

bamulatommal egyiitt idegen vonasaimat is észrevette, tu

dakozódott utanam a kervanhasinal, aztan magalioz közel „

lelìltetett s ktilönös elözékenység es kittìntetéssel bant ve

lem. Beszelgetés közben, melyet minduntalan Bokharara

vitt at, többször titokban felém nevetett, mintha катете

sem, (inert azt hitte, ebben~ jarok) szerencsés sikerültehez

akarna szereneset kivanni, s ambar en allliatatosan foly

tattam a tettetést, bucsuzáskor megis kezèt nyujtotta, hogyA

angel mòdra megrazza az enyimet; de én megelöztem öt,

' fölemeltem kezeniet s fatihat akartam rá adni, erre ö ne

vetve eltavozott.

Karavanunk, miutan a Bokharaból idaig vezetö uton,

iner 20_25 nap alatt megtehetö, hat hétnél tovabb idö

zött, masnap reggel volt Heratba bevonulandò. Mennyire

kedvezötlen ez ut а kei-eskedelemre nézve, esetenkent mar

emlitettem; most azonban egy мышь foglalva akarom

összeallitani azon dijakat, melyeket tengékben rabszol

gák, áruk és allatokért a klilönbözö helyeken fizetnttnk

kellett.
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Szamitsuk ehhez még, hogy Heratban husz pereentet

vesznek a pénztöl, s bárki fegalmat szerezhet maganak

azen arakròl, melyeken a kereskedönek pertékait adnla

kell, ha jutalmat akal' fáradsùgáért.

XIX.'

A Herat éjszaki részéböl jövö итог, ha a Khedsa

Abdullah Anszari hegyet megkerülte, a Dsölgei-Heratnak

nevezett elláthatatlan szép sikság lepi meg, mely esater

náktól atszeldelve s falukkal behintve terül el szeme сит.

Ambár fákat, e fö ékességeit minden vidéknek, hiába ke

reslink, mégis êszreveszszlik, hogy Turkesztannak, a tu

lajdenképeni Közép-Ázeianak szélére jutottunk. Heratot

mêltán nevezhetjük e vidék kuleisanakJ s ha nem vagyunk

is egy véleményen a keletivel, ki azt Dsennetszifat, azaz

paradiesomhez hasenlónak nevezi, meg sem tagadhatjuk

meg az elöttlink fekvö vidéktöl a kellemes jelleget. Ter

mészeti elönyei 5 politikai fentessaga, шамот, a 520111

széd tartemányek Eris-almájàvá tettek, 5 meggondolva

vhminw Unzisn, 20
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az itt 7111: örökös harcokat, 3 а számtalan ostromot, melyet

e városnak ki kellett àllnia, csodálkozva szemleljilk, mily

gyorsan hegednek be itt а hare mely sebei. Meg ket hònap

elött vad afghàn csordák tanyáztak e videken, mindent

pusztitva, 3 а szántòföldek es szöllök megis 111111- javában

viràgoztak ismet, s а, réteket virágokkal tarkázott sllrll

gyepszönyeg boritotta.

Нега1па11‚ 1111111 minden keleti városnak, vannak régi

es uj ronijai7 s mint mindenlitt, itt is а regiek szebbek 3

nagyszerübbek а, mostaniaknál. А Moszallàn (iniíldkozó

teren) levö épiiletmaradványok а regi Timur városa. rom

jaira emlekeztetnek, az egyes, szétszórva álló kerek tor

nyok Iszpahán videkere; de maga 8. 751103, vagy vár inos

tani állapotàban oly romhalmazt kepez, a milyet meg ke

leten is ritkán találunk. A Dervaze Arak kapun vonultunk

be. Az eddig látott házak, az elöepületek s maga а` 11ар11

egeszen romokban fekiidtek. Közel а 11ар111102, a. város

belsejeben van az ark (citadella), magasságúnàl fogva.

fö còlpontja az afghánok löszereinek, leegve s felig lerom

bolt állapotban. Ajtók es ablakokròl hiányzik а fa, mert

az ostrom alatt nagy szükseget szenvedett а 7511103 tuzelö

szerekben, 3 a. puszta falnyilásokban egy-egy meztelen af

ghán vagy hindu guggol, meltó (1101 ez elpusztult helynek.

Minden lepten-nyomon nagyobbnak toláltuk а pusztulást,

egesz városreszek üresen, elhagyottan álltak. Csak a bazár,

vagy is annak kupolával fedett resze, mely шаг sok Ostro

mot kiállott, bár 11j nepessege alig volt benne három 110

nap 6ta, nyujtotta érdekes kepet azon eletnek, melynek

jellege India, Perzsia es Közep~Ázsia vegyiiletet meg а

bokharai bazárnál 13 világosabban 111111011 0115. 032111 а, hadsi

Reszul karavànszerajtól а No karavánszerajig tartott a.

tulajdonkepeni tolongás; es meg e kis teren is az 11131151

11011, indusok, tatárok, turkmànok, perzsàk es zsidók fuj
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klilönbsége meglepö latvanyt nyujtott. Az afghan vagy

nemzeti öltönyèben,1nely bosszu ingböl, gatyaból s egy

szennyes lepedöböl all, vagy katonai pongyolában disze

1eg;s ilyenkor veres angol kabátjat, e kedvenc тьмы,

melyet meg alvás közben sem tesz le, vcti inge fölé, mig

fejèt festüi indo-afghan tui-ban boritja. Más civilizáltabbak

félig perzsa ruhában járnak. A fegyver штампов divatban

van, polgári анаши ugy, mint katonák ritkán mennek

' kard ès paizs nélklll а bazárba, söt láttam többeket, kik,

hogy teljesen fashionablek legyenek, egy egész arzenált

hordtak magukon, mely ket pisztolyból, kal-dl tör, папам,

puska és paizsból ат. A vad s nyers tekintettl afghánhoz

csak а turkmánhoz közeledö dsemsìdi hasonlitliatò, a nyo

morultan öltözött herati, a meztelen hezare s a vidék tej

murijai egészen eltllnnek inellette; mindenki alázatosan

balad el elötte, és soha uralkodót vagy hóditót пер annyira

nem gyülöl, mint a herati az afghánt.

Maga a bazar, melynek keletkeztét Herat fénykorára

Hllszejn Mirza szultán idejére teszik, s igy négy szaz even,

még romjaiban is megérdemli а. szép melléknevet; s az

elött7 a mint mondják, a Dervaze Araktól a Dervaze Kan

daharig * egész псом képezett. Most persze, s klilönösen

az utóbbi ostrom és pusztitás után, а bazár boltjai csak

lassankint nyilnak meg ismét ;de azipar es kereskedelemre

az afghanok rablásszerti vámrendszere alatt nem nagy

jövö var. Szinte hihetetlen, mily nagy adás-vevési adót

vesznek minden kereskedö és vevötöl. A ki öt frankon egy

par csizmat vesz, ñzet masfél frankot7 egy másfél frankos

slivegèrt egy frankot,nyolc frankos bundàért két frankot sth.

* А város minden kapnja közt ez egyetlen szenvedett keveset

az оды-от alatt. A lieratiak lcrontliatatlannak тащи, mort e Карат.

angolok épitették, kik ìgazságosan тайник téglát têglára, я cementjö

ket nem vegyitik az eluyomottak könyeivel, mint az nfgliánolr.

20*
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Minden ki- vagy bevitt tárgyat a vámszedök által, kik а

város s a bazar klilönféle részein vanuak elhelyezve, meg

kell bélyegeztetni.

Herat városának öslakoi perzsák, meg pedig azen

törzsböl, mely Szisztantól északkeletre terjed ki, s a régi

Khoraszán tartományt képezte, melynek Herat legujabb

ideig fövarosa volt. Késöbb а Dsengiz és Timur àltal esz

közölt bevandorlások török-tatárral vegyitették a népet,

s az egesz lakosság, mely hazarék, dsemsidiek, firuzkuhik, '

tejmeniek vagy timuriakra oszolva teljesen klilönbözö ere

detil törzsekböl all, взирал politikai tekintetben vehetö

egy nemzetnek7 a melynek Csahrajmak közös nevet adtak.

_ Ennyit Dsölgei-Herat lakosságaról.

A varat nagyobb rèszt perzsak lakjâk, kik a perzsa

befolyás fentartasára s gyarapitásara, az utolsó századbau

költöztek at ide. Nagyohb részt kezmivesek s kereskedök.

Herat városban minden tiz emberre esak egy afghan esìk,

s ezek is féligmeddig perzsákká lettek, s különösen az

utolsó ostrom опа esküdt ellenségei fajrokonaiknak; а

kabuli vagy kaker (kandahári), mint hóditó rájok nezve

èpen 01у idegen és gylìlölt, mint Herat öslakosainak sze

mêben.

Rám a Heratban ваш: tarka tömeg kellemes hatást

gyakorolt. Latva az afghan katonákat angel egyenruha

jokban, fejökön esákóval, _ ez a viselet az iszlam nyilt

paranesaival elleukezik, s behozatalz'tt a török hadsereg

ben lehetetlennek tartják, * — szinte hajlandó lettem el

* Az oszmunlik azt állitjiík, hogy a. szunnet (hagyomány) sze

rint a sziper (minden fúveg, melynek karimaíja van) és а zunnar (a ba

шок öve) mint a kereszténységjelvényei, szorosan tiltvaik. Il. Mah

mud szultíin, inidön az elsö európai katonaságot szervezte Tör'ókor

szágban ; a haszontalnn fel helyét caákóval vagy más föveggel akarta

pótolni, de még ö, a дышать kipusztitója sem inerte akaratát vég~

rehajtanì, hogy legjobb barátni мы liiteliagyottnnk ne nyilvánitsák.
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hinni, hogy ely erszàgban vagyek, nielyben mar nem kell

felnem az iszlami fanatizmnstól, s а terhes alarcet vegre

elvethetem. Miden sek katonát leborotvalt bajuszszal lát

tam, а mi az iszlam szerint haláles blln, s meg Konstanti

nápelyban is a valles megsertesenek tartatik, _ azen kel

lemes remeny tamadt bennem, hogy talen nehány angel

katenatiszttel is fogek talalkozhatni. Mennyire megörlil

tem volna, ha itt Brittannianak egy fiera akadok, ki az

akkeri pelitikai viszenyoknál fogva bizenyosan nagy be

folyással birt velna! Elfeledtem, hogy а kelet sehsem az,

a miiiek látszìk, s ezen csalódásom velt egyike a legkese

rübbeknek.

Erszenyem, a mint mer emlitettem, teljesen 111111111

ven, i'ögtön Heratba erkezttink ntán kenytelen voltam sza

maramat eladni. A szegeny állat az nton egeszen elsevá

nyodett, mindössze 26 krant kaptam érte, s ebbe! ötöt

rögtön adóra s nehány apre tartozásek lefizetesere kellett

ferditanem. IIelyzetem a legkellemetlenebb volt. A ke

nyerhiányen meg lehetett volna valahogyan segiteiii, de

az éjszakák már nagyen hüsek voltak, s minden testi ed

zettsegem daeara sekat kellett szenvednem, miden valamely

nyilt, fedetlen reni alatt, vekonyan öltözve, a puszta 1151

:lön veltam kenytelen aliidni. Azen gondolat, hogy esak

tiz napi járásra vagyok Perzsiátòl, nj remenyt öntött be

lem; de az edajutás reppant nehezseggel jart. Egyedül le

hetetlen 7011 шепнет, s a Mesedbe keszitle karavan meg

szaperodni iparkodott s kedvezö pillanatra várt, inert a

tekketurkmanek nein esak az utakat tettek igen veszedel

mesekke, hanem meg Herat kapui elett is elfogdostàk az

embereket, s fosztogattak a falnkat es karavánokat. Meg

erkezesem elsö napjaiban hallettam, hogy egy perzsa kö

vet, Mehemmed Bakir khan, kity Kheraszàn kermanyzója

szerencsekivánatekkal kiildött Heratba. a fiatal szerdarhez,
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nem sokara visszamegy Mesedbe. Rögtön tisztelkedtem nala

s kertem, vigyen el magaval. A pei-zsa igen udvarias volt:

de, bar többször emlegettem szegenysegemet, nem figyelt

ra, s azt kerdezte tölem, a rettentöen eltorzult hadsitól,

hogy hoztam-e szep lovakat Bokharaból. Minden szava

arra latszott mutatni, hogy keresztlll akar latni areomon ;

a mint észrevettein, hogy ninos töle mit varnom, tovabb

mentem. Nein sokara elment, s vele a Szarnarkand es Ker

giböl velem együtt ideiött hadsiknak nagy resze. Mindnyá

_jan elhagytak, csak Molla Iszhak, derek kungrati щит-

sam hitt szavaninak, midön mondtam neki, hogy Teheran

ban jobb sors var ram, s velem maradt. A derek it'ju nap

pal ennivalòt s ttizelöszert jart koldnlni, s este elkészitette

vaesorankat, melyet csak iiagy biztatasaimra evett meg

velem egy talból. Molla Iszhák k'iìlönben a legerdekesebb

szerepet jatszsza. kalandjaimban, most Mekka helyett Ma

gyarorszagon el, s a következö lapokon többször meg fogok

ròla emlekezni.

Hogy Mesed fele való tovabb utazasunki'a minden

segelyt'orrast igenybe vegyek, elmentem az iii-alkodó feje

delem, Szerdar Mehemmed Jakub khanhoz is, Afghanisz

tan mostani kiralyanak tizenhat eves ñahoz, kire a meg

lióditott tartomany koi'manyzasa bizatott, mert atyJa mind

jart trònralepte iitan Kabulba sietett, 'hogy testvereinek

igyekvéseit, kik öt a koronatól meg akartak fosztani, meg

hiusitsa. A fiatal fejedeleni a Csahrbagban, azon palotaban

lakott, mely Todd örnagynak is szallasul szolgalt; s bar

az ostrom altal sokat szenvedett, lakhatóbb volt a teljesen

lei'ombolt там. A negyszögletes udvarnak, vagy a mint

(bar mindössze nehany fat lattam benne) neveztek : kei-t

nek egy resze iieki s nagyszamu cseledsegének alvóhelyül

szolgált; a tulsó részen egy nagy, hosszas szobabn пароп

kint negy-öt óraig adott arz-ot (nyilvanos~ kihallgatast).
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A fejedelem mindig egyenruhában jart, magas alle galler

ral, s többnyire az ablaknal 1111 egy kares szekben, s ha

mar megunva a 5011 kérelmezöt, kiket hivatalesan el kel

lett fegadnia, egy csapat riszalé-val —- igy hivjak az af

ghan hadak szinét, — hadi gyakerlatekat tartatett ablaka

elött, в öröme telt benne, ha lathatta a mezgò hadsore

kat, в hallhatta a gyakorló 11521 mennydörgö szavát, ki

killönben a »Right shoulder forward !« »Left shoulder for

wardlc vezénykiáltàsekat valódi angel hangsulyozással

ejtette ki.

Midön Mella Iszhak kiséretében az emlitett ndvarba

léptem, javában folytak a hadi gyakorlatok. A katenak

nak meglehetösen je katenai tartásuk van, söt sekkal

jebb, mint a mar negyven év óta begyakorlett török had

seregnek; 5 enrópaiaknak tal-tana öket az ember, ha nagy

részök nem hordana kabuli hegyes eipöket 5 rövid nad

rágiaik a hesszu szeritòval nem volnanak annyira megfe

szitve, hogy a térden minden pillanatban megrepedéssel

fenyegetnek. Egy ideig e gyakerlatekat nézdelvén, az e1

fogadò terem ajtajához mentem, melynel egy sereg szolga,

katona es kérelmezö ácsorgott, nagy turbánemnak, mely

fejemen volt, valamint zarandek külsönknek, melyre a fa

radságos uton tettiìnk szert, köszönhettem, hogy mindenki

kitért ntunkból, 5 zavartalanul а. terembe léphettünk. A

fejedelem t'ölebb leirt helyzetben velt, jobbjánál vezirje

iìlt, 5 ezután sei-ban a fal mellett más tisztek, mellak es

heratiak, köztük egy perzsa is, Imamverdi Khan, ki valami

gaztett miatt Mesedböl (Dsam) ide menektìlt. A fejedelem

elött allt möhürdarja (peesétör) 5 négy öt más szelga. Der

visì allásemhoz képes a szekasos üdvözlettel léptem be;

aztán a nelkiil, hogy ezaltal fellünést ekeznék, egyenesen

a fejedelemhez mentem, 5 leültem közte és a vezir közt,

miutan e testes afghant kezzelfoghatólag ûgyelmeztettem,
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hogy adjon helyet. A jelenvoltak kacagtak, de én nem en

gedtem magam kivetetni sodromból s rögtön felemeltem

kezemet, hogy a szokásos lllöimát elmondjam. * Ezalatt а

fejedelem erösen szemiigyre vett; láttam, hogy meg van

lepve, s midön áment mondtam s az egesz társaság velem

egyiitt шкала: simogatta, гене fölemekedett szekeböl, s

uiial тат mutatva, felig nevetve félig csudálkozva felkiál

tot-t: »Vallahi billahi suma. ingiliz hestid !« (Istenemre, es

kliszöm, hogy ön angol) !

Hangos nevetes követte a {iatal királyñ sajátságos öt

юты, de ö nem engedte magát zavartatni, leugrott szeke~

röl, elénkbe аль, s kezevel tapsolva, mint egy gyermek, a

ki valamit talált, kiáltott: »Hadsi ktubunet (legyek ато

zatod !) valld meg, nemde ingiliz vagy, tebdil-ben ?« (In

kognitó). Viselete oly naiv volt, hogy szinte sajnáltam,

hogy e gyeimeknek örömet el kell rontanom, de volt okom

meg az afghánok fanntizmusától шпана, в ugy teve, mintha.

а trefàt тат kisse sokallanám, mondtam: »Szahib mekun

(hagyd el); ismerni fogod e mondást: а ki igazhivöt, bár

csak trefából hitetlennek tart, maga lesz azzá. Adj inkább

valmnit шишек, hogy tovább utazhassam.« Komoly te

kintetem s az elrecitált hadisz kivettek az ifjat sodrábòl,

felig-meddig elszegyelve magát ismét lelilt, s avval mente

getödzött, hogy soha. bokharai hadsit meg nem làtott ily

arcvonásokkal. Azt feleltem neki, hogy nem is Bokha

rából, hanem Konstantinápolyból valò vagyok, s midön en

nek bizonyságául megmutattam neki utlevelemet, es uno

katestvéréröl, Dsilaleddin khánról beszéltem neki, Akbar

khàn fiáról, ki 1860-ban Mekkában es Konstantinápolyban

* Ennek szövege arab s a катышки] áll : »1ste-n, urunk,

eng-edd, hogy megáldott helyre íiljünk, niert vnlóban te vngy в legjobb

szállásaflóm
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volt, es a szultánnal kitlinö bániismódban i'eszeslilt, ege

szen megnyngodett. Utlevelem kezrel kezre járt a tersa

sagban, mindenki kife-jezte helyesleset, a fejedelem ne

hány krant adett, s azen meghagyassal beesatett el, hogy

ittletem alatt meg többször lategassam meg, s ezt meg

is tettem.

E treta, bar szerenesesen vegzedött, megis kellemet

len következmenyeket vent maga ntaii Heratban tartezke

desem alatt. A fejedelem után mindenki :itöltözött, angolra

akart bennem ismerni, s perzsak, afghánok es heratiak,

nyiltan bevallva,azertjöttek hezzám,hogy e gyanunak vale

ságarel meggyezedjenek. A legtelakodóbb egy hadsi Sejkh

Mehemmed nevü öreg ember velt, kit mindenki nagy esilla

gásznak s tudósnak tartott,es kinek a perzsa s arab irodalem

han esakugyan megleh etes elvasettsága volt. Elmondta,hegy

Khanikevval ntazott, s neki Heratban nagy szelgalatekat

tett, a miert ez ajànle levelet adett neki a teherani oresz

követhez, melyet általam szeretne ennek kezebe juttatni.

Hia'iba iparkodtam elhitetni a je öreggel, hog)r semmi бзи

szeköttetesben nem :illek az eroszekkal ; elment, de meg

gyezedeset nem voltam kepes megingatni, Legktilönöseb

beknek taleltam a perzsfikat s afghánekat. Ezek elyau

Eldred Pottinger tele einbert veltek bennem fölfedezni, ki

mint lekereskede jött Heratba, s iitóbb a váres felett ural

kodett. Azt mendtak, hogy van itt több száz, set több ezer

arany erejeig hitelem, de azert senki sem akart nehány

krant adni kenyérre. `

Mily hesszunak találtam az idet, melyet Herathan

kellett töltenem, mig egy karavàn nem jen мм! А veros

kemeran, szomoruan'iiezet't ki, а vad hóditóktòl vale fele

lem,n1inden arerel elvashate velt, s a beszelgeteseknek

meg mindig az utelse ostrem es pusztitas képezte targyat.

A heratiak azt beszelik, _ ez azonban nem all, _ hogy
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Doszt Mohammed khan nem a kabuliak vitézsege, hanem

az ürseg arulasa altal vette be a varost. Szerintök .a köz

kedvessegben allt Szultan Ahmedet megmergezték, s tia

Sanauvaz, kit a heratiak majdnem istenkent tisztelnek,

csak akkor tudta meg az arulast, mikor a paltanok nagy

resze mar а. varba nyomult be.

Ama hare, melyet az ostromlott fejedelem hü es öt

valóban szeretö alattvalóival elkeseredett ipja ellen viselt,

egyike volt a leghevesebbeknek; a kuzdelem szenvedesei

nek elbeszelese i'ajdalmasan erint, s meg fajdalmasabban

a rablase, mely a bevetel utan nehany napig tartott, miu

tan sok herati vagyonaval együtt visszatert a varosba.

Negyezer afghan katona, kik különbözö törzsekböl s ezre

dekböl voltak kivalasztva, az adott jelre a vai-os több ol

dalaról a vedtelen hazakra. rohantak s nein esak penzt, ru

hakat, fegyvereket, hazi eszközöket s mas egyeb holmit

raboltak el, hanem arra kenyszeritettek mindenkit, hogy

majd mindenet vesse le, ugy hogy a lakosok a teljesen ki

pnsztitott s killritett hazakban felmeztelen mai'adtak hatra.

Meg a betegektöl is elvettek az agynenilit es rnhat, vala

mint a eseesemök bölcsejet es ertektelen pólyait is. Egy

molla, kit minden könyvétöl megfosztottak, beszelte nekem,

hogy legszebb keziratai közlil körttlbelöl hatvanat vesztett

el. Legiobban faity neki, hogy egy korantòl, melyet nagy

atyjatól öröklött, meg kellett valnia. Szivszakadva kerte a

fosztogató afghant, hogy legalabb ezt az egy könyvet

hagyja meg nala, s megigerte, hogy ei'ette abból iinad

kozni fog. »Soha se faradj _ monda a kabuli _ van kis

gyermekem otthon, majd az imadkozik belöle eretted.Csak

add ide.¢ '

Ki a szennyes es t'ösveny afghanok kapzsisagat is

meri, könnyen elgondolhatja., hogyan viselik magukat az

ily fosztogatasoknal. A varost egy napig, a környeket pe
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dig hónapekon at bi1-sagelta a megszallók esapatja. A ha

borunak eme termeszetes következményeit, melyek a civi

lizalt erszagekban is feltalalhatók, az afghanoknak egyéb»

irant nem akarjuk oly nagyon szemére vetni. Csak az kar,

hogy hibas politikajuk altal a helyett, hogy a vert sebeket

begyògyitanak, a meghóditotttartomanyt meg inkabb tönk

re juttatni igyekszenek, s ez altal a környéken, hel ket

ségkivlil fentes szerepet jatszhatnanak, ely gyülöltessé te

szik magukat, hogy inkabb ily ketségbeesett hareba bo

csatkeznak, mint sem az afghanek fensöbbségét elismerjék.

Herat, melynek mest njra. föl kellene virageznia, egy jó

szivü, de tapasztalatlan if'junak adatott at. Gendneka, a

dsemsidi khan, a turkmaneknak, kiknek berontasaitól az

erszaget védnie kellene, kezökre jatszik, s ezek pertyaza

saikat Herattól néhany óranyi tavolsagig terjesztik ki, s

ninos ely het, melyben a falvakat meg ne tamadnak, ki

ne rabolnak s a lakosokat fegsagra ne hurcolnak. A her

eegnek vezirje, kit Nazir Naimnak hivnak, olyan ember,

kinek otremba arevenasai a megtesteslilt ostebasag cége

rének tekinthetök. Egyebirant két he alatt annyira, meg

gazdagodett, hogy maganak Kabuban ket hazat szerzett

szölövel. Minthegy a varos es a tartemany belügyei keze

ben vannak, hivatalos órainak egész tartama alatt pörös.

ködök ès kérvenyezök szektak környezni. Ebbe esak

hamar beleun, s minthogy az uj kormanyzast illetö kérdé

seket és kerelmeket hezza intézik, hogy az uralmas targya

lasokat kikel'itlje, a következö stereotip valaszt szokta

adni: »Her esi pis bud,« azaz: legyen ugy, mint tégen

volt! Szòrakozettsagaban, midön gyilkolas vagy tolvajlas

miatt panaszt tesznek nala, néha ngyanezen valaszt szekta

adni; a kervényezö megdöbbenve másodszor is el akarja

beszelni ügyét, de a »Her esi pis bnd« feléje menydörög s

el kell tavoznia.
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Ama nagy zavarnak, mely mindenben nralkodik, bi

zonyiteka жоп körlllmeny is, hogy dacára а hallatlan vá

moknak, баста az örökös sarcolásnak, az ifju szerdár а

hivatalnokok es а helyörseg азарта, költsegeit, mely csa,

patok 1400 emberböl állanak, nem kepes fedezni. Mr. East

wick, * а. khoraszáni hereeg-kormányzó vallomása szerint

jelenti, hogy Herat jövedelme évenkint 80,000 tomant

(38,000 fout st.) tesz, melyböl a. polgári hivatalnokok se

regen kivlil öt ezred gyalogságot es közel 4,000-nyi lovas

ságot kell kitartani,'s erre а föntebbi összeg termeszetesen

nem elegseges. A mai Heratuak, nagyobb jövedelem mel

lett, sokkal osekelyebb kiadásai vannak, а megfelemlitett

várost könnyli korlátok között tartani s csupàn a, rendet

lensegnek топаю fel, hogy az államköltsegek fedezesere

Kabul havi-segélyt kenytelen kiildeni. Ha. Doszt Moham

med csak meg egy evig el, hogy az ujonnan elfoglalt tar

tomány Ugyeit megállapitsa, akkor Heratnak Afghanisz

tànba való bekeblezese lehetségesse vàlik. Meg ma is az

ijedelem az, mely mindent zabolàz, azonban csak egy tá~

madás kell bárkitöl is Heratra, s а heratiak lesznek az el

sök, kik az afghánok ellen fegyvert ritgadnak. Nem свай.

a. várnak Ша lakosai, kiknek termeszetes vágyuk Perzsia.

fele irányul, hanem maguk а szunnita. heratiak is elönyt

adnának а kizilbasoknak jelenlegi elnyomóik fölött, s nem

találom tulzásnak, hogy leginkább az ingilizek után eped

nek, kiknek emberìseges volta s igazságszeretete elfeledtetì

vallásban es nemzetisegben а nagy klilönbsèget. A heratiak,

Todd örnagyban, kormányzàsa. ideje Мам, buzgósàgában

s áldozatkèszsegeben а. rabszolgák kiváltásakor, ** oly

* Journal of a Diplornate’s three years Residence in Pai-sin,

ll. ‘244.

*f* lleratban топ rege van elterjedve, hogy Stoddartot Bokliarábn

кашами az ott levò' s rabszolgasńgban sinylödö herntiak kìviíltáeárs.
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jellemvonást láttak, mely elötttlk uralkodóban hallatlan

nak шт; fel. Ahhoz Voltak szokva, hogy saját kormányuk

rabolja és gyilkolja, nem pedig kiméli és megajándékoz

za öket.

Elutazàsom elött két nappal egy afghan rábesze'lt,

hogy a közellevö Gazergiah faluba ránduljak, Kliodsa

Abdullah Anszari és Doszt Mohammed khán sii-jat ineg

nézendö. Az oda vezetö uton Moszalla gyönyörll romjaitól

buesuztam el. A mecset, valaminta sírenilék inaradvanyai,

melyeket a nagy sznltan Hllszejn Mirza halála elött tiz év

vel (901) épittetett a maga számára, a mint mar emlitve

volt, Szamarkand sirköveinek мамаш. * Az idö ezen mü

emlékeket még sokaig megkimélte volua, de а siita fana

tizmus a. két utolsó _perzsa ostrom alatt gyalázatosan du

höngött. Fájlalni lehet, hogy európai tisztek, mint Во

rovszki s Bühler tabornokok, az elsö lengyel, az utóbbi

elzászi, kik а nevezett hadjáratnál jelen voltak, gátlólag

nem léptek fel. Magában Gazergiáhban, mely Herattól egy

órányira van s dombos fekvése miatt mar a városból is

шпага, а szobrászatnak és èpitésnek sok érdekes emléke

van, ваш-1111 Mirza, Timur fia idejèböl, melyeket Ferrier **

meglehetös böven irt le, kivéve egy hibat, melyet az тат

tisztnek könnyen meg leliet bocsatani. A gazergiahi szen

tet ugyanis Khodsa Abdullah Anszarinak hivják s az ntolsó

mellèknév mntatja, hogy arab volt7 meg pedig azon törzs
и

böl, mely a pl'òí'étaval hidsraban (futas) rèszt vett. О 600

* Az elsö sírkö, bár kisebb, nagyon топи: a timurilioz. A

diazitmények és sírfeliratok a logmesteribb szobrászat müvei, melyet

csak köpzelhetni. Némely kö liárom egymás Fólött kivésett felirattal
bir a legszebb szíiliìez-ìrásban ç nz alsó, középlsö s felsö kiilöubözö ver

set képez. '

** Caravan Journey.“ and Wanderings by J. P. Ferrier 1847

177 és 1781111).



évvel ezelött Bagdadból Mervbe jött 5 innen Hei-atba, hol

meghalt 5 mint szent tiszteltetett.

Ma, mint a tartomány s város vêdszentje, nagy tisz

teletben all. Doszt Mohammed khan lábahoz temettette

inagát s ez által ép annyira hizelgett földijeinek, mint a

mennyire elkeseritette elleuségeit. A siren, mely а közel

levö epiilet falo, és a Khodsa sir köve között van, midön

én láttam,még nem volt semmi diszitmény, de még esak

kö sem. Fia, és utódja elöször az örökség alapkövet akarta

letenni, 5 csak aztàn a hagyományozó sirkövet. Ennek da

cara az afghanok hódolattal zarándokelnak oda, s a szen

tet hatalmas vagytársa nem sokára egeszen elhemályositja.

Ugy kell neki, ö alkalmasint egyike volt ama sek :írab

esalónak, mig ellenben Doszt Mohammed az afghan nem

zetnek niegalapitója.

XX.

Heratot 1863-dik évi nov. 10-ikén hagytam el, Kö'

zép-Azsìa, vagy, a hogy mások nevezni szekták, India e

kapuját, hogy a nagy karavannal, mely Mesedbe ment,

utazàsom utolsó részét megtegyem. A karaván 2,000 em

berböl allt, kiknek fele kabuli hezare volt, kik szegeny

ségben es nyemorban feleségeik es gyermekeikkel a silta

szentekhez zarándokoltak. Ambar az egesz еду testület

volt, mégis mindenki bizonyes esztályokba sorakozott. Én

egy csapat kandahari ai'ghánhoz jutottam, kik indigóval

vagy prémárukkal kereskedtek Kabulból Perzsiába, mert

ezek történetesen ugyanazon dsilodar fogadtak meg, kit én

rábcszéltem , hogy engedjen egy könnyen megterhelt

öszvèrre lllnil s meglgértem, hogy Mesedben ugy fogom

\
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megfizetni, mintha egy magam hasznúltam velna. Azen ki

jelentessel, hogy Mesedben segithetek szegenysegemen,

hadsi voltom ellen magam tamasztettam az else ketelyt, de

meg seni mereszeltem az álarcet egeszen letenni, mert az

afghanok, kik fanatikusabbak, mint a bekharaiak, az uton

bizonyára beszut allettak velna. E bizonytalan allásem kil

lönben nem velt erdektelen, inert mig nemelyek tetetel

talpig töröknek tartettak, masek angelt :ikartak bennem

fölfedezni, a pártok eìvakodtak egymással s igen mulatságos

velt látni, hogy az utóbbiak mint gye`zedelmeskednek az

elsek felett, inert a mint Mesedhez közeledtlink, az aláza

tos görnyedeze dervisböl mindinkább valódi európaiva ho

nyolódtam ki. Neliány afghan, nagy indiges házak egy

nökei Multan és Sikarpnrból, átváltezásemhoz egeszen

hezza illeszkedni igyekeztek, inert mig Herat teriileten

Gazi (küzdek, t. i. az angolek ellen) voltnkkal bliszkelked

tek s nagy aradezással szóltak a kabuli gyezelemrel, Me

sedhez közel azt közöltek velem, l‘egy ek is aiigol alatt

valók, csak mutatnam be eket Mesedben a Vekil daulet

nek (az angel keiizuli iigynöknek), minthegy ennek befe

lyásos vedelme kereskedelmi ligyekben riijek nezve nagy

haszonnal velt. Mindezt a legkisebb pìrulás nelkiil tettek.

A keleti álareban születik s abban hal meg, eszinteseg nem

lehet s nem is lesz sohasem keleten.

Utunk Nukre-n, Kale Szefer Khan-en, Ruszenek-en,

Sebes-en es Kuhszun-eii :it vezetett. Az utelsó eletti liely

nel kezdedik az erdeseg, mely a Heri partji'in terjed ki, s

leselkede turkmàneknak szolgal buvehelyül. Kuliszun-ban,

1101 а herati terlilet veget er, ket napig kellett idözniink,

hogy a legutelse afghán vamot mcgfizesstik. Második na

pen a karavánszeraj ternyaról nagy perfelleget vettek esz

re, mely a lalnhez közelgett. Turkmánek! turkmánekl

hangzett minden felöl ; а. remlilet a kai'avánban es faluban
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leirhatatlan; veglll a porfelleg közel jött s nagy csapat vad

szamarat lattunk, mely nehany szaz lepesnyire közelgett,

aztan megfordult s а. sivatagoii eltlìnt. Innen a perzsa ha

tarig, mely Kahriz es Tajbad-nal kezdödik, terjed el azon

uratlan orszagresz, melyen at eszakról a tekke, szalor es

szarik törzsök küldik alamanjaikat delreegesz Khaf, Kain,

söt meg Bihrdsan-ig is. Ezek nehany szaz lovasból allanak,

kik a falvakat megtamadjak s a lakosokat es nyàjakat ma

gukkal liureoljak. _

Karavannnk, nagy szama daeara, Kuhszunbòl 11150

retlil minden fegyvei'fogható egyènt magaval vitt. Katir

kale-nal talalkoztunk egy karavánnal, mely Mesedböl jött.

Azt liallottain tôle, hogy Dolmage ezi'edes, angol tiszt per

zsa szolgalatban, kit mar elöbb ismertem, az 111011111 város

ban van, 5 e liirnek iiagyon megörültem. Kaiirkale utan

Daragu karavanszei'ajhoz érkeztlink; itt elagazik az ut, az

egyik Kahriz es Türbeti Sejkh Dsamon at siksagon vezet

kei'esztlil, a masik Tajbad, Riza, Sehrinovon at igen ber

сев 5 еппе11 folytan kevésbbe volna veszelyes, inint az elsö,

melyet a karavannak legnagyobb resze valasztott, mig iie

klink az afghanok kedveert az utóbbit kellett megtennllnk.

Utiink Tajbad-tól kezdve sivar, elliagyott ti'ijekon haladt

at, mely a Bakhii'z nevet viseli, s melyet а, szunnita lieza

rek laknak, kik Kale No-ból jöttek ide. Öt allomas van a

kalenderabadi siksagig. Sehrinovban Juszuf khan szertib

bel (tabornokkal) talalkoztain, a hezarek fönökevel, ki Per»

zsiatól tizetest kap, de eiinek elkesei'edett ellensége. A ha

tai'hoz valo kikllldetése je, niert csak a hezarék merközhet»

nek meg a turkmanokkal, 5 е2е11 felnek is 1011111, de mas

ieszrül nem helyes politika a veszély mellett, mely Per

zsiat az afghanok reszeröl fenyegeti, itt ellensegeket hasz

nalni fel hatarörizeti'e.

Зет-111011101 Himmetabadon es Kellemun aron at inen
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‘tiìnk (az utóbbi szò kopenya-halmot jelent); Kellennmar

liegy esuesan fekszik, s esak egyetlen egy toronybòl all,

melyet a megtamadások elleni védelmlil épitettek. A nagy

hideg miatt sokat szenvedtunk, de a legközelebbi napon

Ferimenba érkeztünk1 utunken az elsö falnba, melyet per

zsak laknak, s itt meleg istalló elfeledtette velem több na

pos szenvedéseimet. Végre Heratból vale elindulasunk utaui

tizenkettedik napon, Riza imam meesetje és siremléke'nek

gazdagen aranyezott s a tavelbòl elöragyogó kupolaja m11

tatta, hogy elértem Mesed-et, a Varost, 1101 szenvedéseim

megszünendök voltak, s mely utan oly sokaig epedtem.

Ennek elsö megpillantasa nagyen meghatott, de be kell

vallanem, hogy meg egy hónappal шит is azt hittem,

hogy e fentes pillanat hevesebben fog meghatni. A nélkul,

hogy vallalkozasem veszélyeit tuloznám, innen szamitha

tom ujra-születésemet. Kiilönös, hogy a veszélyböl vég

kepen megszabadnlvan , esakhamar egykedvu lettem s

a mint a vares kapninak közelében voltunk, elfeledtem

.a turkmanokat, а sivatagot, a viharekat, egy szóval

mindent. 

Mesed volt azen hely, hol a kellemetlen inkegnite

alareaval egylìtt, egyszersmind az elrongyollott ruhat, a

nyomasztó szegénységet s a több hónapig tarte veszedel

mes kaland ezernyi gyötrelmet levethettem. Itt felvi

lagesnlt hereeget kellett talalnom a tartemany kormany

zeja szemëlyében, ki egyszersmind a Perzsiát latszólage

san európaiasitó királynak nagybatyja. S mi több, remé

nyem velt e tavol keleten tartózkodó egyetlen európait,

régi ismerösömet ölelhetni. Свода-е hat, ha az arany kupela

,tundöklesq mely alatt 1 ma m Riz a * pillen, mérfb'ldekre

Imam Riza, Inn'un Mn-‘za fia.` mÍnt magas szz'xrmazasu

Alevîtn, av. akker niég rejtözò' sìíta felekezethez való шву ragaszko

VÁMBÉRY синем. 2l
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szetáradó sugaraival kimondhatatlan örömerzeteket ger-

jesztett szivemben; свода-е hát, ha en is osztoztam а bu-Y

csujárók boldogságában, kik zarándokolva ezrivelvonulnak

Turkesztán, Afghani'sztán és Indiából szentjük sii-jához, hol

fáradalmas es küzdelmes utazásuk vegeztevel, forró vá

gyuk végcelját elerve látiák. Bárha Közép-Ázsiában is а

legkülönbözöbb szenvedesek poharát kellett gyakran 111111:

пет, szenvedeseket, minökröl euròpai embernek alig lehet

fogalma, megis а legutolsó ut Herattól Mesedig olyan

volt, melyre most is esodálkozással gondolok, liogyan da

colhatott az európai èlethez szokott testern ezekkel a {ага

dalmakkal. Egy filler nélkiil zsebemben, a napi szüksegle

1eket az afghánokból, hezares es tandikból álló кантаты

kellett összekoldulnom. Ez utóbbiaknak, kik kivàlólag sze

geny zarándokok voltak, maguknak is igen kevesúk volt,

mi pedig az elsöket illeti, azok szennyes lelke sokkal is

meretesebb, semhogy emliteni is kellene, mennyi nehez

seggel jàrt szánalmukat felgerjeszteni. Meg az esnk meg

àrta, ha valami emberlakta falu határán sátoroztunk. A

falut, tatàrommal rendesen ket reszre osztottam. Mig en az

egyìk irányban `fáert vagy égetö anyagért jártam kol

dulni, ö а másik oldalon kert kenyeret vagy lisztet, s ha

találkoztunk, szerepet eser-éltlink.

A lakosság általában szegeny, deA а hidegtöl és éh

ßegtöl elsanyart testi külsönk sokkal szánalomra-gerjesz

több vala, semhogy esdeklésiinket vissza. lehetett volna

utasitani. Tàplálekban annakokáert, bármily szegenyes

dáezv. mintt Harun al Rasid tiânak M o e m 11 11 khalifának féltékenysé

get és irigységét vonta, magára, ki öt Tuszba n mai Mesedhoz közel

fekiìdt városba számüzte. De minthogy a.ng itt is az, általános tiszte

let tárgya. volt, azt mondják, hogy а. khalifa megmergezte. Halálát

vértanuságnak tekintik, s a város ép ezen okon nyerte M е s e d„

arroz: v ertanuság helye nevezetet.
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volt is, nem igen szenvedtünk hiányt, de а mialegborzasz

tóbb szenvedéseket okozta, ez az ösz felé itt uralkodó ri

deg idöjárás volt, s kivalt az а metszö hideg szél, mely az

èjszakkeleti sivatagok felöl zúgott, s mely még a legjobb

mezbe burkolt embert és állatot is megdermeszti. Sebestö-l

fogva ket állomásnyira egész Mesedig az éjet szabadban

kellett töltenem, kökemény, fagyos földön, sem fölöttem,

sem alattam semmi egyébbel, esupán azon rongyloszla

nyokkal, melyekkel nappalon at rendelkeztem, s melyek

- akárhogyan összezsugorodtam — nem igen óvtak meg

a hidegtöl. Sokszor a megfagyástól féltemben nem mertem

elaludni. Kértem а. köszivü afghanokat, hogy a lovaikat

oly gazdagon boritó pokrócokból kölesöuözzenek egy fö

löslegest. Vacogo fogakkal, rimánkodó hangon könyörögve

(так hosszat álltam a kabuli jó bundákba burkolózott bar

bárok elött. Kinevettek s azt mondták: »Táncolj, hadsi,

megmelegszel !‹ Bizonyára, a mily felejthetetlen elöttem a

középazsiai sivatagok homokja, ép oly feledhetetlenek

lesznek keleti Perzsia fensikjai. Mi természetesebb teliat,

mint hogy Mesed megpillantasa a legédesebb reményekre

gerjesztett.

A hirneves Mesedet elöször megpillantván, szokásuk

а kegyes siítaknak, apro köhalmokat rakni, a bokrokra

tarka rongyokat aggatni, s elszorult szivük érzelmeinek

bimnusokban és dalokban utat nyitni. Imám Riza, ki а. tà

voli hazából ide vonta öket, a tizenkét Imámnak nyolca

dika. Diszneve: Szultan el Gureba (idegenek fejedelme) s

ö az utazók védnra; mintbogy maga is szàmkivetésben

halt meg, könnyli volt megèrtenem hiveineklelkesültsègét,

melyre akkor gerjedtek, midön a turkomán csoportok

tòl szerencsésen megszabadulva, az ö városának közclèbe

jutottak. `

Egyike volt azon szép öszi reggeleknek, melyek oly

` 21*
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gyakoriak a keleti Perzsiában. A щ kopar siksúg, ke

vés a regényesség; de annál szebb az oazképen emelkedö

~város, kertek által környezve s tarka tlindöklö kupolàk

kal pempázva. Mi тёмен: körülöttem a karavanban — аг—

ra nem ŕigyeltem, minthogy tekintetemet а haztömegek

ör'vendetes szemlélése foglalta el egészen. Nem az Imám

koporsoja, nem az itt nyugvó Harun el Rasid porai foglal

ták el lelkemet, sem nem a böles esillagasz Nasreddin

Tusz, vagy Gazali, vagy Nizam iìl Mulk ès masok slrja _

tulajdon sorsom volt az, mely e histórîai nevezetességeket

ez egyszer hattérbe szoritotta; az az édes tudat, hogy a

hosszu kinnak vege van valahàra, s hogy a midön e

vàros küszöbét átléptem, uj elet kezdödik szamomra.

Almodozásomból csak akker ébredtem ТЫ, midön a.

karaván, a Dervaze Hei'aton.(l1erati kapuu) at, ahosszu és

széles Pajin Khiahanon (also fasoron) végig, Szahni serif

(szent elöcsarnok) felé vonult. A széles arok, melynek part

jaira arnyas fák ültetvék , igen barátságos tekintetet

nyujt. Kiilönösen meglepö a hullamzó néptömeg, mely sza

kadatlanul ide s teva àradoz. _Megvan itt egèsz Perzsiáuak,

зги: mondhatnam egész Kelet-Azsianak minden viselete. Itt

van a sii'ta vilàgnak gylilhelye.

Az indus, a hezare, a herati 'es a bokharai, kik ön

liazájukban a szunnita uralkodás következtében mindig

görbült hattal`járnak, itt biìszkén fölemelik (едины, és

klilönös ellentétet képeznek a turkmánnal vagy az özbég

gel, ki félénken lopòzik odább a fai mellett, mert szunnita,

igy tehát idegeu, s meg azonfölul душат vendég. Iranban

nem igen lehet ugyan bántódása, de itt kétszeresen érzi

kegyetlensége sulyát, melylyel öuhazájaban Ali követöi

vel banìk, _ s а szerenyet játszsza. '

Mesed utcài ritkán neptelenek: azonhan valamennyi

штекеры népes, söt mondhatuam zsufolt a derült öszi
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napekon, s ki az ilyen alkalommal 10-12 era között mind

ez nteák tarka sürges-forgàsara egy tekintetet vet, itt az

et környezöezer meg ezer targy bizonyai'a annyira elká.

bitja, hogy az egyesek et aligha vesheti hiven lelkebe. Az

Imam diszepületetel mintegy 200 lepesnyire alább, а ket

oldalt feállitett bódekon kivlil, meg az árok partjain is

zsibarusok es kiskereskedek feglalnak helyet, kik 211110111

keiket kezllkön, vállnkon es fejlikön 1101-110222111, s enekle

kiáltozasnkkal es taglejtesiikkel sajátságes zajt keltenek.

Ade es veve tai-ka vegyülekben keverg itt, s ezen ember

belyon at gyakran alig lehet utat törni. Megis utelznrús

igen ritkán szokott eleferdulni. Gyaleg 'szerrel járók, leva

gek, megrakett tevek, set 'egymás utáii laneolt öszverek,

áruesomagokkal terhelve,vagy keilsevekkel (utaze kesarak

kal), melyekbölafélig fátyolozott kegyes perzsa urhölgyek

kaeerkodnak ale, egymásutan vonnliiak vagy а. szent hely

kapui fele, _ vagy ennan vissza. A távozòt mindenünnen

egy: Ziaret Kabul (buesujaràsed iidvös legyen), az erkezo't.

egy Iltimaszi dna (imadkezzál erettem) köszönti. Ezen щ]

nak, e hang-kháosznak, e kábitó zavarnak dacara a kol

diisok mégis kepesek mindent tulkiáltó rimánkedásukkal

a kegyes zarándekok reszerel a kegyadományekban re

szeslìlni. A nagyszámu szeid (a próféta utedai) nagy, ze'ld

turbánekkal, meg ezen tömkelegben is fölkutatja eleven

kemtekintetevel az idegent; körulfogjek aztán, szelgála

tiikat a szent helyen körlìlhordezò eieeróneül felajánlva.

Van itt enek, kialtás, erditás; a heves ver'u sirazi öszver

hajcsar szitkezòdik es vadul esapdos maga körlll, asszeny,

gyermek ijedten kiáltoz, elannyira, hogy európai szemllnk

elett e látvány inindig szörnyiìbb, inindig rettentöbh lesz,

azt hiszszlik шаг màr itt a veszedelem, _ s ime _ meg

is, a nagy tömeg kifejlik ismet egesz reudbeii. kiki esende

sen folytatja'ntjati'endeltetese helye irúnyaban, a nelkül,
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hogy valamit vesztett volna, vagy bai-mi szerenesetlenség

röl oka volna panaszkodnia. Valamint kelet minden bucsu

jaró helye, ep ugy Mesed is igen jelentékeny kereskedö

varos, hova nem csak a sitta. vilag, hanem maga a szun

nita is elhozza eladas vegett honi földje ternieiiyeit. A ke

eti igen örömest összeköti a szent eelokat a földi erdekek

kel, annyival is inkabb, minthogy amaz elsöbbek a ható

.sagok zsarnoksága elleneben oltalmaul szolgalnak. Khora

szan fövarosat evenkint meglatogató 100,000 zarandok

között, talan felenel töbh kereskedelinet tiz egyszersmind.

A sirazi rendesen tumbakut (dohanyt) szokott magaval

hozni, aszeistani ópiumot, a herati es az afghan indiai

termekeket, a mazendrani nadvesszöt, mezet, narancsot s

liegyvideke más egyéb termenyet, mig az azerbaidsani egy

par vég kartont, pamut- vagy vászonszövetet, s más egyeb

európai keszitmenyeket. Egyik-masik igen jövedelmezö

üzletet üz, nemelyiknek azonban csak annyi haszna van,

hogy ebböl az uti költségeket födözheti, melyen Imam Riza

sirjahoz vandorolt, haszna gyanant pedig a »mesedi« disz

melleknevet tekinti. Engem, ki a turkesztani varosok ne

héz, nyomasztó hangulatahoz voltam szokva, ez a kep csak

neni elkabitott. Egy Kervan-Szerajba mentem, megmosa

kodtam s rongymezemet annyira a mennyire rendbe szed

tem, hogy mindenek elött a fönebb emlitett európai

`baratot, Dolmage ezredest fölkeressem. Mesed szent varo

saban egy frengi utaii tudakozòdni, altalaban igen kelle

metlen, smeg inkabb, ha a kerdezösködö egyszersmind

hadsi (zarandok) is, mint a melynek кинза jelvenyei raj

tam szemlelhetök voltak. Sok ide s tova jaras-kelés utan

vegre raakadtam a kapnra, s vajjon ki irhatna le lelkem

állapotat, melylyel a vaskilineset kopogtatas vegett megra

gadtam. Egy szolga jelent meg, de alig vetett ram egy te

kintetet s aztan egy par szitok es karomlas közben be
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vagta az ajtót orrem elött s eltavezett. Zörgettem mased

szer is. Ugyanazon alak jelent meg ujolag. Most azenban

be sem vartam kérdeset, hanem eröszakesan berehantam

.az udvarra. »Ki vagy te, hadsi? mit akarsz ?‹ —- dörgött

amaz felém. »Mi kereseted neked az en uramnal ? Nem tu

ded-e, hogy ö hitetlen?« »Akar hivö, akar hitetlenl<< _

kialtottam haraggal _ »lòdulj gyersan, hivd ide uradat és

mendd neki, vendége érkezett Bekharabòl !«

А szolga tavozott. E közben én egy szebaba léptem,

s mily nagy velt örömem, hogy ujolag széket és asztalt,

európai eletmódra mutatò eszközöketlathattam..Ugy alltam

meg ett, mint valami szent ereklyek elött, sekaig nedves

szernmel nóztem, ugy hogy ama hirlap, mely az asztalon

feklidt, majdnem elkerülte figyelmemet. A stambuli »Levant

Herald« egy szama velt. Mily roppant tömeg ujdonsagra

akadtak benne szemeim!

Mélyen elvasasba voltam mel-lllve, midön egyszerre

az ifjn brit allott elöttem európai katonai egyenruhaban.

Bamulva nézett ram s nem tndott felismerni. Sokaig né

man és mozdulatlanul alltunk szemben egymassal. S miker

lattam, hogy semmiképen sem emlekszik ream, ambar e_

fölött ktilsöm rettenetes elterzitasa folytan egy eseppet sem

esodalkezhattam, egy »What, you den’t recognize me ?¢

(Hogyanl S ön nem ismer ram ?) felkialtassal szakitottam

félbe a llallgatast. Hangem ujra. felidézte lelke сит sze

mélyemet s kalandjaimat, melyeket némely részben ismert.

Minden felelet дыши felém rohant, atölelt s ugy sirt, mint

Aa gyermek, midön nyomerult killsömre tekintett.

Maga ez az elsö ölelés azon арго allatoeskak egész

esoportjával Iepte öt el, melyek az èn ruhazatemon hem

zsegtenek. Keveset iigyelt ra, hanem azen kérdései: »Az

Isten szent szerelmére, mit eselekedett ön, mi lett ünböl ?«

csakhamar meggyözhettek a felöl, min nyomokat hagyett



-328 

e veszedelmes trefa kiilsömön. Egész késö estig f'olyt be

szelgetésem. Könnyü lesz megerteni, hogy а szenvedesek

ezen képe mily rokonszenves szánalomra. gel-jesztette az

euròpai erzö szivet. Nyugaton а nemzetiség es az állás ár

nyalatai elválasztanak egymástól bennünket; de 21 151701

keleten а hány európai, ugyszòlván mindannyi vérrokon.

Dolmage czredes kittinöleg bebizonyitotta ezt. Négy heti

ott tartózkodásoni alatt nem egy alkalrnatlanságot okoz

tam neki, 5 ш1п‹1ашше11е11 01у szives 7011 hozzám, jótete

menyeivel ugy elhalmozott 5 képessé tett агга, hogy to»

vábbi utamat ujult erövel folytathassam.

A megpihenes elsö napjai ntán, Mesed, keleti Per

zsiának ezen oly sok tekintetben erdekes városa, más szem

pontból is magára. kezdte vonni iigyelmemet.

A mi а. 111110111`ё1е nevezetessegeket illeti, alig tudtam

elhatároznimagamat,l10gy szemlémet а történelmi vagy

a vallásos, avagy uz irodalmi emlekekkel kezdjem-e? A

Szahni Serìfbe valò elsö beleptemkor bámész tekintetem

által több ehes Szeidet vontani körömbe, kik a 1egélenkeb~

ben ajànlkoztak a. szent sir minden látványossàgàt meg»

mutogatni. Különös, gondoltani magamban, Conolly, Fra

 ser, Barnes, Chanikoñ“, söt maga а 1117а1а105ап járó East

wick távolról is csak alig-alig vethettek egy pillantást e

szentèlybe. Azok százakat elfizettek volna örömest, ha. be

lephettek volna -- engem pedig ugyszòlván kényszeritnek

а. belepésre. Azonban ezen iszlarni szentsegeken tiz hònapi

pseudo-zarándokságomon kereszttll valami fárasztó volt; a..

tolakodással felajánlott szolgálatkészseget visszautasitván

tehát, egyedill látogattam me@` а Szalini mellett balra fekvö

sirt es а. tenseges Govher Sah mecsctét.



_329

XXI.

A sír, * melyet kivlilröl ugy mint belülröl arany bo- ~

rit, az iszlam-világnak kètségkiviìl leggazdugabbika, s ma- —

ga Medinaz Nedsef (hol Ali nyngszik), Kerbela (1101 Imam

Huszein szendereg) és Kum is (1101 Fatimanak, Imam Riza..

növérének hamvai porladoznak) mögötte allanak pompa

ós gazdagság tekintetêben. S ‘bár épittetése óta több izben

kirabolták, ** mindammellett a kupola, a tornyok s a bel

её tömör rácsozat mind e napiglan töméntelen kincset rej

tenek. Azonkivül а. falakra a legritkább drágaságok ag

gatvák, melyeket a buzgó siitak ezen szentjlik iránti sze

retetböl boztak ide топать-111 egy gyémant-forgó, gyé

mánt-tollbokréta (dsikka), amott rubintokkal és :Smarag-Y

dokkal kivert kard és paizs, drága antik karperecek, nagy,__

tömör gyertyatartók, igen nagy értékü nyakékek; ez és

basonlò ékességek, oly vakito hatással vannak a. belépöre,

hogy azt sem tudja, vajjon a domnak mesterseges épitését

пене-е, vagy a tarka szinll ablakokat, a gazdag arabesz

keket, a gyèmánttal kivarrt drága szönyegeket, a vastag,

tömör ezüst rácsozatot-e, vagy anyüzsgö ‘ahitatos tömeget ?

* Imám Riza. sírja fölé az épületet, mai ulakjában Sabrukh

Mirza, Emir Timur, fia emeltette. Fé; ykorát a. Szefevik alatt érte el,

kik Mesed {опоздав-111: mind jobban és jobben emelni akarták. hogy a

zarándokolmt a mekkai nokba. kerülö vándoruttól elliajlîtsák.

*l* Mind e pusztitások közütt az özbégektò'l szenvedt Mesed leg

tìjbbet 1587-ben ; Abdul Mumin u. bokharai klińn vezérlcte вы: iitöt

tek a városra, a a lakosság nagy részét foglyul тык; kivülök meg

az afghánoktól és azon polgári háburuktól, nielyek Meserl falaín belül

dultak. Mondják, hogy Nadir fiai a sir fölötti d_omnak 520 font neliéz

arany golyójáh rabolták el ; ujabb idöben a lázadó Szalar is sok drá

gasâgot eltnlnjdouitott.
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Pedig mégis e legutòbbi а. legèrdekesebb. Milyen töredel

messeggel, milyen àhitattal s alázattal, s milyen lelkeslllt

sèggel és örömmel all meg itt a siíta. A rostélyrudakról

imádságostablák függnek ala1 melyeken a szokasos imád

sagok láthatók; mindegyik elött az ahitatoskodók egy-egy

csoportja gyiilekezett össze, kik részint maguk imadkoz

пак, részint a mondolónak utána mondjak az imadságot,

s ugy megzokognak ès jajgatnak, minha a paradiesom ka

pujánál az örök udvösségért esdeklenének. A vad bakh

tiári es kurd, ~ az alattomos iszfaháui és siràzi, az egy

szerll török Azerbaidsanbòl, az elfogódott közèpazsiai, ma

gasrangu khánok es niirzák, szegeny pórok és szolgak:

mind ez tarka vegyülékben van itt egyiìtt s valóban rend

кыш és lélekemelö tekintet látni, hogy Azsia e durva né

pei mily magukra eröszakolt gyengédséggel esókoliák meg

a raesozatot, a padlót, s kivált pedig a rostèlyajtóról alá

függö nagy lakatet. Csak a papek és Szeidek jozanok a

közlelkesiìltseg között. Ezeket osak a {illérek érdeklik.

Oda tolakodnak az áhitatoskodókhoz, s nem tavoznak ад

dig, mig udvkivanataik s más egyéb szolgálattételeik után

az ehajtott kis pénzt meg nem nyerték. Ha a zarándek hát

tal menve, a fehér marvány lèpcsöt mély ahitattal megesó

kolá és a sirnak bensejét odahagyta, akker szerezte meg

a mesedi nevet, azon eimet, melyet peesètjén e's sírján vi

sel, melyet praedicatum gyanánt mindig neve elé tllz, s

mely nevének ugyanannyi kenetet, személyének ugyanoly

fényt kölesönöz, mint ahadsicim. A szabadba, érve a za

ràndok rendesen föllélegzik; szeme örömtöl esillog, smost

mar tulboldog, mert nem csak minden hünének terhétöl

szabadult meg, hanein egesz jövendö életét nyugodtan és

biztosan folytathatja ezentul.

A G o v b e r-S a h meesetet, mely ugyanazon udvar

ban all Imam Riza видаю! szemközt, inkább a müvészet, _
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semmint gazdagsaga teszi nevezetesse. A magas portale,

tarka kasi-miiben (mazos teglakból), ha a napsugarak ra

esnek, pempas szineivel valósagos varazstekintetet nyujt,

s valeban je darabig vitaban voltam magammal, vajjen a

szamarkandi vagy a herati hasonlò müemleknek adjam-e

.az elsöseget? Bizonyes, hogy a meesetet, Sahrukh Mirza

idejeben, ha nem is _ngyanazon mesterek, de minden

esetre hasenló stylbeu epitettek. Medresz-Hanim remjai

Szamarkandban, 5 ugyszinten Heratban a Muszellan levök,

talan fenyesebbek s pompasabbak voltak, de szebbek alig

ha lehettek. Bensejeben is a kasi-mü а. tiilnyemó. Arany es
ezlist szinten lathatek ugyan, Yde valebaii igaza van a per

zsának, ha azt mondje, hogy Imam Riza sírja fejedelmi,

emez pedig müveszi.

E pompas epiiletekböl kilepven, a többi keldusok es

Vzarandekok aradata Imam Riza refektoriuma fele vent,

vagy, a. mint a bennszlilöttek mendjak: A 5 b а 2 11 h a n e

Ha z r et (e fensege, magassága konyhaja) fele. A hazr et,

mint e szentseget par excellence nevezik, rendkivlil gaz

»dagnak taitatik. Vannak fürdei, karavanszerajai, bazarjai,

ettermei, szappanfezöi, egy szóval minden, а. mit a hoz

zateduló vendegek kenyelme igenyel. Minden jöveveny le

het vendege, de esak het napen altal. А gazdagabbak, ter

meszetesen megköszönik, de a szegenyebbek ritkan utasit

jak el maguktól, e magassaga pilavjaból, a szekasos hat

napon at lakemarezni. Ambar Dolmage bai-atom kenyhája

semmi kivanni valet nem hagyott, meg nem allhattam ki

vauesisagból, hogy hadsi-szerepemet meg ez egyszerigeny

be ne vegyem. Minthogy meg inindig bokharai öltönyömbe

veltam öltözve, senki elett sein lehetett feltline, hogy a

többi siita es szunnita dervisek seraba guggoltam. A nagy

tei-emben varakeztunk egy ideig, mig vegre a szolgák cse

pertja parelgò rizszseI tölt talakkal megjelent. Csodakat
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szokas beszelni ez eledel hatasa, izletessége es aldasa felöl г

az avas zsir es romlott rizs azonban engem legalabb ege

szen az ellenkezöröl gyöztek meg.

Több tarsamhoz hasonlóan belenyuldoztam ugyan en

is öklömmel a talba, de tartalmanak elvezetétöl volt gon

dom megòvni magainat, s szivem egész teljességéböl öi'lll

teni, midön asztal bontatvan s a szokasos adomanyok meg

adatvan, tavozhattam.

Egyébirant azt hiszem, hogy a penzsovar perzsa elött,.

inkahb az Imam Rizanak tulajdonitott meses gazdagsag

ban fekszik fö oka az iranta való tiszteletnek, semmint

fennen liiresztelt szentsegeben, vagy a serthetetlen asyl

jogban. A szent helyre esupan igazhivök léphetnek. Hin

duk, örmenyek, zsidòk meg puszta tekintettikkel sem kö

zelithetnek, szemük hatasa még ötszaz lepesnyi tavolból is.

megszeplösitö, megszentsegtelenitö. Epen a zsidòkról szól

van, meg kell emlitenem, milyen meglepésben reszesitett

engem Mesedben Izraelnek egyik mai'adeka, kit bokharai

utitarsamul ismertem. Midön az utean odakialtottam ra:

»Jahudil Jahudi!« reszketve közelitett s igy szólott: »Az

Istenre kerlek, hadsi, ne hivj itt Jahudi-nak engemet. Me

seden kivlll törzsemliez tartozom ngyan, hanem itt a moha

medánt kell jatszanoni.« A zsidók félelmenek es alakos

kodasának e következö törtenet szolgal alapul : egy zsidó

nö, kinek több évvel ezelött valami kitlteg volt a kezén,

tanacskerni perzsa orvoshoz nient, s minthogy ez azt ajan

lotta neki, dugja kezét valaini epen akkor leölt kutyanak

beleibe, amaz vegre is minden vonakodasa dacara keny

telen volt e szegeny utcai allatok egyikét elcsipetni es tel

aldozni. Szerencsetlenségei'e a gyógykiserlet épen azon>

napra esett, melyben a mohamedanok az Eidi Kurbant (al

dozat linnepet) tiltek.

A türténct hire csakhamar elteijedt, s könnylì volt a
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igazhivök szertartasa kigunyolasara és gyalazasara magya

razni. A csnpan alkalmat lesö tömeg diihödten rehant mest

a zsidó varosrészre, 5 kenye-kedve szerint gyilkelt, raholt es

fesztegatett. A kik puszta életüket megmenthették, 11611310

lenek` veltak az iszlam karjaiba vetni magukat, hogy meg

elhessenek. A mint könnyen gendelható, ezen kényszerlllt

attères csak Mesed falain bellil velt érvènyes, azoken tul '

n zsidó is hü niaradt vallasahez, 5 bal' idök folytan 5 az

euròpai befolyas következtében a türelmeflenség nemileg

csökkent is, a szent varos falain belül a zsidò mégis csak

mehamedannak akar latszani.

Igen kemikusnak tünt föl elöttem, hogy l'uhazatem

-és beszédem utan  liesszas gyakorlat felytan mintegy

termèszetemmé valt a közèp-azsiai tajszólas _ a többi

zarandektars valósagos bokharainak tartett. Hiabal men

tegetöztem, hogy én a szép Stambul fia vagyok; furi'ango

san viszenoztak mindig: »Ismerjtik mar a bekharaiakat;

itt minalunk szint akartek valtoztatni, minthogy kegyet

lenségeltekért visszatorlastól tartatok. De hiaba valò minden

törekvéstek! mégis tudjuk mi, kik vagytok.« Mesedben

'tehat bokharai, Bekharában mesedi, az aten erosz, euró~

pai, vagy mas egyèb mystikus iellem! Mivé nem tesznek

meg az emberek ? Azonban ezen sejtelmek es gyanitasek,

-szerencsémre itt, hel legalabb a kormanyrendszernek mégis

némi arnyalata van, nem igen veszélyesek. A tavel Ázsia

ban inkegnitó minden, kivaltképen pedig az utaze. `

Hat hétig ntaztam egyikkel s másikkal, ki majd ke

resikedönek, majd mellahnak, majd zarandoknak mendta

magat; emberekkel, kik a legbensöbb viszonyban éltek

egymassal, kik apa és fiunak, vagy testvereklìl mutatták

be magukat, 5 miker Perzsiaba jutettunk, oda, hol a kö

zepazsiai terrorizmus megszünik, az egész vilag egyszerre
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àtváltozott. A kit koldusnak isrnertem, gazdag kalmárrá;

változott,a kei-eskedö viszont szegeny kalandorrá. Az elöbbi

làtszòlagos urává. tette utja. közben az utòbbit, hogy a sovár

tekinteteket elforditsa magáról. Kemeny földön alndt, mig

а màsik gazdag nyugágyon pihent. Azok, kiknek nyelve

böl, arcz'iból` o'ltözeteböl а közép~àzsiait véltem kivehetni,

egyszerre telivér perzsákkà váltak, s ezen átalakulásuk e

mellett oly tökeletesek, oly csalekonyak, hogy az ember

elöbbeni legjobb ismerösét is alig meri ujból megszólitani,

szakadatlan сватать kepe környez bennünket, s igy ma.

gasau dobogott fel szivem 'azonů gondolatnál : elhagyom

nem sokáraaesalódások es alakoskodások ezen világát s

nyugat felè vonulok, mely minden hline es minden vissza

elesei dacára oly vegtelen magasan áll fölötte az öske

letnek ; nyugot fele, hol az en hazám, vágyaimnak forrón

ohajtott eelja fekszik. f

A kormányzò helytartó àltal _jól fogadva, megtisz

telésekkel es ajándekokkal elhalmozva, nyugodtan fog

hattam hozzá, Teherán felé folytatandó utamra. felkésziìlni.

S bár ez utóbbi város Mesedtöl llarnrinc napi járásra. fek

szik, s a. tel e hosszas uton valú lovaglást jóformán kelle

metlennè teszi, megis tulboldog voltam abban а pillanat

ban, mikor а vàroskapun :it kìlovagoltam.

Mielött а szent városnak végbucsut mondtam, каган

dulást tettem Fir-duszinak, а legnagyobb iráni költö

nek sirjához, melynek helyet а vàrostól nyugotra тещ

Tusznak romjai közt mutatják. A slr igen igenytelen,

pedig alatta а. világ egyik legnagyobb nemzeti költöje fek

szik, ki nèpenek törtênetèt 60,000 versben énekelte meg, а

nelklil, hogy nyelvezetebe kcttönél több idegen —— агаЬ —

szòt vegyitett volna, pedig azon idök perzsa. szólama —

mint а jelenkori is — tiz szó között bizonyz'u'a. legalább is

negy arabot tartalmaz. Ö hiv iráni akart maradni, s gya
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lázatnak tekintette, népe elnyomóinak nyelvét használni.`

Firduszi jellemére nézve is valóságos ritkaság Ázsiában

Szultan Mahmud a Ghaznevita, a megigért nagy

összeg helyett csnpán 30 draehmát küldött neki. A költö

eertve érezte magát, s a mintbogy épen fürdött, szolgaiközt

osztotta szet azonnal az egész küldemenyt. Utòbb, mond

ják, a fejedelem megbánta tettet; s mikor aztán egy kin

csekkel megrakott karavànt klildött hozzàja, ez épen a költö

temetése gyàszmenetével találkozott. Leánya is visszauta

sitotta a bálatlan fejedelem adományát. A kincset vissza

vitték; a költö becsületben halt meg; de a fejedelem ne

vét örök gyalazat bélyegzi, inert az a szatira:

»Oh Sab Mahmud, ha te senkit

nem félsz, féld az Istant !‹

meg soka, soka fog èlni a nép ajkán. Mily roppant különb

ség a nagy költö és а. mai perzsak között!

Perzsiaban, valamint minden az uralkodó személyétöl

fligg, epen ugy az utak biztonsága és kéuyelme is a tanto

mányt korrnauyzó tiszteknek tulajdonitandó. Mescdbò'l Te

heránba utazni, mindig“ Vakmerö vallalatnak szoktak te

kinteni; de kivaltképen Khoraszán az, hol а turkmánok,

beludsok- és kurdoktól valo félelem, föleg a félénk perzsá

nak7 nem esekély aggodalmat okoz. Azon idöbeu, mikor

en tettem meg ez utat, e vidéken Murad Mirza ~pa

ranesnokoskodott, kit az ország kardjának neveztek. Eré

lyes és tehetseges ember volt, s egyéb magasztalásokon ki

vlìl, melyekkel meltán illették, szokott mondás volt, hogy

»valami'kis gyermek is nyugodtan haladhatna az uton„

aranynyal telt tányérral a fején;¢ egyreszröl legméltóbb

elismerêse az ország biztonsága érdekében elkövetett fara

dozásainak, másrészröl а legnagyobb felbátoritas az alta

lános közlekedesre.
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Jòkedvììen keltem ntra тают társasagában. Шна

’ purba két ut vezet: az egyik hegyes tajen, a másik vala

mivel sikabh dombvidéken` Az utobbit választottam. Je

paripámon haladva, tatárom kisèretében, kinek leva a

szllkséges utazó készletekkel gazdagon meg volt rakva, a

szerenesés visszatérés érzelmei` s a iol felszerelt utazàs

kellemei ritka vidámsàgra gerjesztettek. Az ember render

sen találkozik zarándokok vagy arucikkek karavànjaival,

s ilyen alkalemmal rendesen kölcsönös köszöntès szokott

történni. Mily nagy volt bamulásom, midön egyik karaván

nak vezetöjeben, mely deli Perzsiabòl a szent város felé

vouult, ugyanazt a sirazit ismertem fel, kinek társaságá

ban ket évvel azelött Persepolis, Naksi Rusztem, s a fel

vséges Haiiz szép szlllövárosának romjait szemlélgettenl. Ha

az ember Ázsiában valakivel huzamosb ideig utazik egylìtt,

mar azt fel rokonnak szokas tekinteni. A becsllletes sirazi

kimondhatatlanul örvendett, miker fölismert; а. karaván

nak hele kellett nyugodni egy kis óranegyednyi megálla

podásba, s mig mi a homokos földön a baratsagos kaliánt

- (а perzsa pipat) szippangattuk, a szép multnak sok kedves

képe elevenlilt meg lelkem elött. Felséges emlekei az ó

perzsa eivilizàciònak! mennyire шпатом , mennyire fel

` Ylelkesitett а reatok való visszaemlékezés! Val e rian lán

eaival, S z a p u r, büszke тащат, ajòtékony О r m u z d,

mind e mlivészi dombormllvek délibábként látszottak elöt

тет lebegni a levegöégben; de most ezerszerte nagyobb

volt varázsuk, hiszen a meses Baktria és Sogdia -- e геш

helyek még Nagy Sandor csapataira nézve is _ hátam

«mögött voltak.

Meg kellett igérnem a jó sirazinak, hogy шиты.

_ jet nem sokára ujra meglátogatom; s miután az igéret meg

nyugtatta, elváltunk. Ily vidám heladas közben töltvén az

‹ elsö napot, ez epenséggel sem fárasztott ki engemet; éj
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маках-а a Serif Abad allemasra erkeztem. Ez az else est volt,

`melyet jól fölszerelt utaskepen telthettem. Eddigele a fat

~les lisztet össze kellett'keldnlnom, s a nyugvó helyert al

dast es imakat mondanem; felnem kellett, hogy a hazból

etlen fognak elutasitani. Most azonban ur voltam; büszkén

tlovageltam be a postahúzba s nyers hangen feglaltam el a

szallast; inert ambár külsömre nezve egeszen keletinek lat

vszettam, a pestamester csakhainar eszrevette, hogy olyaii

utazeval van delga, ki szabaden rendelkezik az elet hatal

mas varazsitalaval. S mit nem tenne meg a perzsa penzert!

‘Tatarem izletes estebedet keszitett; rizs, euker, zsir, hns

_ velt minden beven; a szegeny je ezbeg szemei örömtel

esillegtak, miden, a multak emleke mellett, az et körlilveve

gazdagsagra tekintett; s vacseriink is, bar nem lukullnsi,

mind a mellett elóg jó volt, legalább egy perzsa allemas

.lioz aranylag.

` A _iöve reggel a 9 merfeldre fekvö K a d e m gia h b a.

‘kellett eljntnunk. Khoraszanban kilene ferszakh igen sok,

a mint a peldabeszéd tartja: abban a tartemanyban ely

vegtelen hosszu a merföld, mint az asszeny-esacsegas, es

a ki merte, annak elszakadt a .lanea. Az európai utazek

.altalaban sekat panaszkodnak a hesszadalmas utakról. De

mi volt nekem mind -ez apre-esepre neliézseg, a ki a gyet

relmes ankesztanbel erkeztem. Egeszen egyediil tatarem

mal, jól fegyverkezve és lóval ellatva, meg csak mest el

veztem igazan a valódi utazás erömeit s eh, ti, a kik zart

vaggonban, a legforróbb juliusi melegben a kermos, poros

konduktör areaban vagytok kenytelenek gyönyörködni,

Ytudjateke ti, mi az igazi utazas ? Jobb a ti kitömött tam

'1anyszeketeknel a je nyereg. Az ember szabaden mozeg,

.minden akadaly пении; »Bâ d ek er j e( a kantarszár,

törvenye a kard, s hatòsaga, _ a mely vedi _ pnskaja;

:szabad vele mindenki, de e is szabad mindenkivel; s ha

“тайну nmzisu. 22
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meg az orszag nyelvet és szokasait is ismeri, ha tolinaesot,

ajanló iratokat és védörséget nelkülözhet, akkor utazasa

valóban felsegcs! Egesz nap a szabad legben leven, deli.

nyugalma ketszerte oly edes, s ki irhatna le az estnek bol

dogsàgat, mikor az utas a pihenö helyen ott u1 közel lege

leszö lovahoz, nyerge es utikeszleteìtöl környezve, szemben

a vigan lobogó ttizzel, melyen> estebedje keszul ! А lealdozó

nap bucsusugarai hiaba vei'senyeznek az örömnek azon

fenyével, mely szemeiböl ttindököl! A iiapi jai-as utan oly

mondhatatlaiiul jól esik az estebed! A szabad egboltozat

csillaghimes mennyezete alatt szazszorta üditöbb az alom,

mint a hercegileg berendezett lialószobák pazar-t'e'nynyel

elhalmozott nyugágyain! `

K a d e m g i а 11, masodik allomasom neve, labnyoniot

jelent, es szent _buesujaró hely, hol a vallasos meggyözö

des a kemény marvanykövön az egykor ott allott Ali laba

nyomait veli fölfedezni. Az ilyen szent labnyoinok keleten

nem tartoznak a ritkaságok köze. Keresztények, moham

medanok es budhaimadók egyarant szenteknek tartanak

ilyeket, szamtalan ilyen talalkozik s en csak mindig azon

osodalkoztam, hogyan lehetnek e esoda emlekjelek oly tar

gas terjedelmliek, hogy az ember hajlandò volna inkabbl

valami arias elefant labanyomainak tartani. De a vallasosÁ

rajongasnak keves gondja van а logikara es az alaki szep

ségre. Sirazban peldaul van egy ilyen harom labnyi hosszu

labnyom ; a herati szintén akk ora; igy a Szinai hegyen is,

_ a tavoli Khotenben s a sinai tatarsagbau hasonlókepen.

mutatnak ilyen lábnyomokat , az utóbbit ‘a hagyomany

szerint a szent Dsafer Bin Szadik hagyta volna. Ezzel а.

szörszalhasogatassal azonban keveset gondel a. jambor.A

Mundus vult decipi, ergo deeipiatur.

Ezen szent helyek veduralma alatt sok es szamos ta

nya all a kegyes zaradokok szamara. Ezek egyiket en is
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elfoglaltam egész kenyelemmel, s a nyarfak arnyekaban

mar-mar teaivashoz fogtam, midön egy pap jelent meg,

engemet fontes, kegyes areeal a szent hely megszemlélé«

sere serkenteni. Minthegy a papnak ez ide'szerint egy свё

sze teara volt szllksége, ezen ohajtasat teljesitettem. То

vabbi tolakodasa azenban azt bizonyitotta, hogy pénzbeli

kivansagai is vannak,s minthogy a hideg marvanykö,mely a

szent nyemokat viseli, annyivalkevésbbé érdekelt, mert

utam közben sek ilyent volt alkalmam megismerni, mit tehet

tem egyebet, mint nehany kran (frank) odavetése altal a

vendégtöl és a szent kötelesség teljesitésétöl menekülnöm.

A harmadik napiiarat alaesony dombvidéken vezet

at, az egesz Pel-zsiaban, söt mendhatnam az egesz Azsia

ban oly hires Nisapur sikon. Dsölgei Nisapur

(Nisapur síkja) a perzsa szemében a szepség- és gazdag

sagnak netovabbja. Neki ett tisztabb a levegö és illatesabb

mint barhel masutt, ennek vize legêdesebb a vilagon, en

nek terményei paratlanok az egész teremtésben, s ha még

büszke örömmel odamutat az éjszakkeletre fekvö hegységre,

mely türkiszbanyakban es nemes éreekben bövelkedik ,

könnyen erthetö,.hegyan tündökölhet szeme, miker szülöföl

denek e tajèkaról beszél. Ream mind a sik, mind a köze

pen fekvö varos kellemcs benyemast gyakorolt _ ugyan , de

épenséggel sem valami elvarazslòt. A törtenelmi nevezetes»

ségek eszembe sem jutettak volna, ha utközben egy per

zsara nem akadek, ki az idegent csakhamar fölfedezvén

bennem, ke'zelebb jött levaval, s minden fölkérés nélkill

lulsages aradozassal eldicsérte szülövarosat. »Mit hasznal

nak szavaid ? _ kialtottam _ nézzed e szétszórt remekat!
mered-e ezt viragzó allapetnak mondani ? Nézd ev vedbas

tyakat, melyeket a földmives a turkmanok rablásai ellen

emelt, ezt mended-e te viragzó müveltsegnek ‘Рт De a per

zsa nem hagyta magat megzavarni es megjegyzéseimre

22*
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sltket maradt. Hogy a miiveltseg képe kteljes legyen az

iraní szemeiben, а. romoknak nem szabad hiányozniok, s

minden gunyoros megjegyzesem dacára. ezernyi faluròl es

vizvezetekröl szólt, melyek e síkságon találh: tik.

Nem sokkal ielentekenyebbnek találtam magát Ni

s a. pur városát is. A bazár meglehetösen tele van európa

es perzsa árucikkekkel, s mégis hiába keresi itt az utazò а

gazdagság es épitési emlekeknek azon nyomait, miket а

keleti törtenet irói olyannyira magasztalnak. A város egye

dtili nevezetesseget а türkisz köszörltlök kepezik, minö több

»van itt. Természetes állapotában ez a drágakö щитке; szinü

e annyira magasztalt egszin kek szinezetet csakis gyakori

köszörliles után nyeri. Minél sötetebb kékje, minel niagasb

az alakja, minel simább a fellilete, becse annál nagyobb.

Az ereket шаг hibáknak tekintik; különös tlinemeny, hogy

nemely kö egy pár nappal a köszörillés után szinèt el

Aeszti. A tapasztalatlan vevö, Yki elött e köriilnieny isnie

retlen, a perzsa csalárdsagnak igen könnyen áldozatává

lesz, s nem egy zarándokkal törtenik meg, hogy Nisapur

ban a. legszebb azurkek tlirkiszt veszik, s mire hazaérnek,

azt mint bágyadtat es szinehagyottat akàr elvethetik. E

bányák ma шаг távolról sem oly jövedelniezök, mint an

nakelötte: mind valamennyi egyiittesen ketezer arany cse

kély árert van berbe adva; s maga a türkiszkereskedés is,

melyet hajdan Európával, kiváltkepen pedig Oroszország

gal nagyban üztek, igen nagyon csökkent.

Mielött Nisapurt elhagynók, meg ket hir-naves költö

röl kell megemlekeznunk, kiknek sirja által Iránnak ezen

шпона nem kevesse erzi magát megtisztelve. Az egyik F е

rid ed din Attar а nagy mysticus és bölcsesz, ki a.

M a n t i k et t ej r (madarak logikája) cimll erdekes mun

kát irta. Ebben a tollas világ minden faja fel van sorolva,

melyek lételiik oka megtudásának kiváncsisàgától gyötör
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ve, epedö ajakkal keresik az igazság forrasát. Ez а fontes

kérdés sast, keselylit, sòlymot, hollòtJ galambot7 gerlicét ès

csalogányt, —— mind valamennyit egyaránt érdekli. Hud

hudot, Salamon varázslò madarát mint tanitót, keresik fel,

a mely mindentudò, s a legcsodálatosabb párbeszédekben

töle kernek tudósitast a kivánt dolgok felöl. Ö a szerèny

szerepét jatszsza, böles tanácsokat ad, s ап'а az ösvényre

vezeti a tömeget, a. mely Szimurghoz, a keletiek phönixé

hez visz, mely egyszersmind a legmagasabb világossàg

jelképe. Hogy а madarak az emberiséget jelentik, Hudhnd

a prófétát, és Szimurg a legl'öbb istenséget, az magától

értetik. A mü pompas keleti képdussaga és számos szép

egyes részlete altal igen becses és nagyon érdekes.

A masik кыш, kinek teteinei Nisapurban pihennek7

K h ij а. m*,az elöbbinek merev ellentéte. Valóságos atheista,

a mint a mi kegyeseink mondanàk, Mohammed és az Isz

lam gonoszajku gunyolója, ki a legnagyobbat és legszeb

bet labbal tapodja, s gunynyal és szégyennel tetézi a. leg

szentebb törvényeket és rendeleteket. Mind a mellett Khi

jamot ép annyira olvassák, mint a másikat; s épen Perzsia

azon országa Ázsiának, mely minden szèlsöséget képvisel

ven, a keleti jelleget legvilágosabban fölt'unteti. Itt az is

tentagadó és a görnyedt kegyeskedö nem is valami szer

шипы szenvedélyességgel érintkezik egymással. Igenz

Perzsia leghivebb képe a keleti életuek.

XXII.

Az ut Ni s a. р u r bòl három napi jaratig tart S z e b

z e v a r ig. A közbenesö állomàsokat sokan leirták mar,

nem is valami különöseu érdekesek, ugy magaa város sem,

* Vagy 0 m e r K h ej j a m. Költeményeit magyarra fordi

ют Erödi Harrnch B.
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mely erös köfallal körlilvéve, meglehetösen termékeny sik

ságen fekszik. S 2 e b z e v á r t 61 négy nap kell M e zi

n ánig, melyet nevezetes allomásnak tartanak, minthogy

itt kezdödik Khoraszàn négy rémállomása : А b b a. s z a

bad *, Mijandesd, Mejame és Salir-ud: Ez Per~

zsia négy rémallomása, _ ki ne hallott velna felölllk ? 01у

gazdagek a veszedelmekben, s a tarka, regényes törtène

tekben, hogy méltán az irani nép Scyllája és Charybdise

nek mondhatók; a ki nagy batorságrói akar szólani, nem

szabad naplójából e négy nevet kihagynia. »De miért?¢

kérdi talán valaki. A felelet igen egyszerü. Ezeu allema

sok 011 vannak, azen nagy lapályuak szélen, mely ejszakra

a turkmán sivatag felé nyulik. VPerzsiától sem hegy, sem

folyó nem valasztja el a turkmánokat, s minthogy a sivatag

ez от ñai igen keves íigyelemre meltatjak a politik-ai ha

tárokat, becsapásaik igen gyakoriak, s épen ez a négy

hely az, melyen legtöbb bajt okoznak. Itt ritkan van cse

kély aratasuk, mert épen ez a fo' ut visz Khoraszánba, s itt

a gazdagon megterhelt karaváuok s a jól fölszerelt zarán

dokok igen gyakoriak. A perzsa soha sem fárad bele, ha a

turkmz'inokkal valo kalandok elheszelesebe kezd. Ezeu àl

lomásek egyikén, a többi között ez az esetfordultelö: Egy

perzsa tabornok elöre klildötte hatezer föböl alle esapatát,

s maga esak nehany pillanatra maradt el, hogy kalianját

* Ezeu állomásokat épen nem mondhatjuk szabadon választott

lakóhelyeknek, minthogy a falaik közé zárkózott lakosok Fóldmive

léssel nem mernek foglalkozni, в a. koruizíny csak az utak fentartása

végett lakatjn. öket e négy helységben. Abbaszabad példánl épen ely

gyarmat, melyet kiválólag e eélból telepitettek ; a lakosság georgiai

származásu, és sok van még nrcában a kaukázi faj sajátságaibòl,

bar, mint nekem egyikük тошна, a nép szépsége _folytonosau esök

keu, minthogy 111 a hires Kakhiti-bor, a Kaukázus tokajija., egészen

hiányzik.
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kiszivhassa; miker aztan kedvtöltése vegeztevel, egy par

=szolgátòl kiserve, emberei utan indult, sebes levaikkal

rajta шишек a turkmanek. Egy par pero alatt kirabeltak,

elfogtak, s nehany het mulva Khivaban 25 aranyert rab~

:szelgául eladtak. Itt tertent az is, hogy megtamadtak egy

Imam Riza siriahez vandorlò zar'àndekot; a rehamet mesz

szirel latta mar, s esak annyi ideje volt meg, hogy esekely

vag'yonkáját egy kb' möge rejthette; iniker Kliivaba vit

tek eladni, ezt irta gyengedszivii hitvesenek: »Kedves lel

kem ! Itt s itt, ilyen es ilyen ke ala negyven aranyat rej

tettem. Küldi ide valtsagdijul harmiueat belele, a tizet pe

dig tedd el, miga. turkman feldrel visszaterek, hel mest

.rabszolga munkat kell cselekednem.«

A felelemre es evatesságra mindenesetre elegende 0k _

`van itt, de az iranìak szerenesetlensegenek feoka megis

`kivaltkép nevetseges gyavasagukban rejlik. A karavanek

itt nagy temegben szektak összegyiilni ; ege kanóeos agynk

.s kivent fegyverü katenaság kiseri eket. Gyakran igen te'

temes szammal vannak egyiìtt; s meg is, mutatkezzek bar

~csak egy-ket vakmere rabló, azonnal elvesztik minden ba

tersagiikat, eldebáljak fegyvereiket, edaadják mindenuket,

.s regel meg kezlìketis edanynjtjak azen bekek ala, me

lyekben nehez es gyakran eletfogytig tarte rabsagra hur

'eeljak eket. Én ez allemásekon egeszen egyediìl vonultam

at, esupan tatarem kisereteben, a mit enrópai soha meg

nem tett meg en elettem. Persze .intettek mindenfelel, hagy

‚jak fel vele, de mit töredtem en turkesztani öltözetemben

Ia turkman rableesordakkal! Kivaltkepen tatarom tekint

getett epedve körlll, ha talan алтея: megpillanthatná; s

ha a puszta nehány fìaval a siita felden talalkôztunk volna

is, azt hiszem, hogy az e hitliken leve mollaht nem csak

hogy nem bántalmaztak, hanem a rajuk inendott fatihaert

(шиш) meg gazdagonmeg is ajandékeztak velna. Negy
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napig bolyongtam а. sivatagon, az esthomalyban egyszer

utamat is eltévesztettem, de turkmant nem lattam; nem

talalkoztam massal, csak egy par reszketö perzsa utitarsa

saggal. A turkmanoktól vale felelemnél sokkal inkabb gyö

tört az allomasok rettenetes hosszusaga, s kivaltkep az.

utolsò M e j a in e es S a h i' u d között, melyen tizenhat

(на folyasaig liltem nyeregben. Ez egesz Perzsiában, söt

mondhatnam egesz Ázsiaban a leghosszabb allomàs, s lo

vait, embert rettenetesen kifaraszt.

Könnyen elgondolható tehat, mily furkesz tekintettelV

keresi az utazò a Sahrud varosat körulvevö kei-teket.

Minthogy ez hegyen epillt, mar több merföldnyi tavolsag

ban látható. A faradt lovag azt hiszi, hogy mar közel ju

tott bozza; de mily rettenetes a csalòdas; az elsö megpil

lantas utan meg öt merföldet kell athaladni, mig az ember'

kapuinal bevonulhat. Az uta legegyliangubb, s a. szemet.

seinmi sem vonja magara; nyaranta, a teljes vizhiany mel

lett, kesz gyötrelem lehet.,Szerencsetlensegemre egy Sah»

rnd közelebe esö falut neztem amannak, mely egy völgy

melyedésben rejtezik; kepzelhetö tehat, milyen ingeriilt

voltam, midön tevedesemröl kellett meggyözödnöm, s mi

dön az óriasi allomast meg egy jó felóraval voltam keny

telen megtoldani.Eife1elött ültem iiyeregbe, s mar több`

volt esti hat óranal, inikor atvoiiulvan Sahrud gonosz kö

vezeteii, a legjobb karavanszeraiok egyikebe szallottam.

Lovam, a szegény para, egészen ki volt merillve, nem ke

vesbbe önmagam is, de a mint a karavanszeraj négyszö

geben bagyadt tekintettel körtilnéztem, legnagyobb bamu

latomra Britannia egyik fiat pillantottam meg, egy valósa

gos angolt, a ki igazi inanchester-arecal tilt az egyik cella

ajtajaban. Maganos brit, Sahrudban, ez bizonyara ritkasagr

több mint fel csoda. En ö ra bamultam, ö meg esodalkozò»

tekintettel meregetett engemet. Bokharai öltöiiyöm, rend»
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kivüli bagyadtsàgom megzavartak phlegmajaban, s ki 'i

tudja milyen veleményt taplalt magaban felölem ; en azon- -

nan, minden kimeriiltségem daeara, ellene nem allhatvan e 

rendkivüli talalkozasnak, lankadt léptekkel közelitettem`

hozza s »How are you, sir?« (Неву van ön, uram ?) meg

szólitottam. Ugy latszik,_nem ertett` meg, s én ajra 1smétel

tem kérdesemet. Akker meglepetten szökött fel tiltéböl, s ‚

а mint mondani szekas, arca mindenféle szint mutatett, s

egy »Well I¢ (En ugyan) — mondassal fejezvén ki bamu

latat, hebegö nyèlvvel kérdezte: »Hol tnnult ön angolul ‘?"

Tan csak nem Indiaban ‘?« Kivanesisagat fokezni akartam, A

s remek tréfam is lett velna. vele, de a hosszu uti-Stacie

tökéletesen elvette minden kedvemet. Megmondtam neki

ki vagyok. Öröme kimendhatatlan velt. Tatarom nagy ba- -

mulatara, ki engem meg mindig igazhivönek tartott, az .

angel megölelt és hajlékaba vezetett. Kedves estet шт- -

tünk egy'ittt, s a következö napet az ö kedvéért pihenö`

nappa tettem; s kimondhatatlanul ' jól esett ада embernek,

hogy hat hónapi tavollet utan, messze az európai vilagtòl, _

akadt valakire itt Perzsia melyenl а. kivel az ö kedves nyu

gataról beszélhetett. Neve szegènynek, kit néhany hónappal

e talalkezas ntán megrabeltak s megöltek az aten: L о n g

field. Ö egy birminghami nagy kereskedö-haz ügyébenn

jart itt pamutvetel végett, sok penzt vitt magaval rende

een7 в elfeledte, mint fajdalem igen sekan, hogy Perzsia.

nem olyan polgárosult orszag, a minönek az európaiak

charlatan képviselöi hazudozasai nyoman tartjak, s hogy

az utlevelekben és a kiraly ajanló irataiban igen kevéssé ~

lehet bizakodni.

S a h r u d igen jelentékeny kereskedelmi varos M a» -

z e n d r a n és Ir a k tartemanyok között ; igen regényes,

de igen resz ut vezet egész a kaspi tengerig. A környêk

vizdus, s kivált R u di sah (kiralypatak) igen szép, mely- -
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e nek tiszta es édes vize elénk morajjal hömpölyg at a varo

.son. Karavànszeraja több van, s ezek egyikeben van a

»Kavknm cimli orosz nagy kereskedellni társaságnak egy

ilgynökse'ge, mely Ujabb idöben Asztrakhán, Baku, Astra

badon :it üzött beviteli kereskedelmevel az angol -kereske

delmet Khoraszànból majdnem teljesen kiszoritotta. Az

orosznak igen nagy befolyása van a karnesatkai öböltöl

vkezdve egesz Konstantinápolyig, s ez senkire nezve sem

oly vcszedelmes, mint a brit oroszlányra, melynek az orosz

sas maris nagyon a sarkában van, s eljö az idö, mikor

eles körmeit testebe is bele fogja vágni.

Innen Teherán meg tizenegy napi tavolban van. Az

egesz ut bìztos. Allomásra àllomàs jö, s alig van valami

2 iigyelemre meltó, ha csak az a klllönbseg nem, mely Irak

es Khoraszán lakossága között vehetö ószre. Az ntóbbi

tartomány, szomszédja leven Közép-Azsiának, több durva

. szokást is átvett attól, mig ellenben Irakban a ñnom iráni

müveltseg mindig szembeötlö. Itt az utazót  termeszete

. sen csak akkor, ha nála penzszagot éreznek —- inindig a

_legnagyobb elözekenyseggel fogadják; s mindent adnak,

de ngy, minha. a világert sem penzert cselekednék. A ven

deg-et kellemes tünemenynek szokás tekinteni , meg is

. ajandekozzák a legudvariasabb hódolatok kisereteben —

de jaj a tapasztalatlan erszenyének! Én, ,kinek del-per

zsiai utazásaim alkalmával volt módom az iránì illemet

elegendöke'p tanulmányozni, ilyen esetekben magam is jat

szottam az il'ánit: a. komplimentumokat komplilnentumok

kal viszonoztam, söt meg magasabb hanguakkal. Elfogad

tam ugyan az ajándekokat, de viragnyelven kértem az

adományozòt, vegyen ö is részt adományaiban, s ez bom

basztikus frázisaimnak, a Szaadi es más kedvenc költöiböl

idezett számos citàcióinmak csak alig tudott ellenállani.

„ Megfeledkezett magáról, mohón nyult az etelek es gyümöl
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«csök után,melyeket а khondsán (fatalen) maga hozott elém, s

>gynkran jelen tékeny fejcsóválas мы adta tudtomra.:

»efendi7 te iránibb vagy magánàl az пацаны, sokkal si

mább, semhogy megcsiphetnélek.¢ S valóban7 Perzsiában

az óvatosság nagyon is szükséges ! Évszáz ados, söt mond

hatnám èvezredes megrögzött szokasok annyira megtani

гопак Perzsia lakosait a ravaszság és klilsö finomság gya

korlatara, hogy a gondatlan európait sokszor a legegysze

rübh paraszt,sokszor meg а. legkisebb gyermek is kijatszsza.

Nyelv, mozdulat, izgés-mozgás egyllttmüködikxnind, hogy

.a helyì viszonyokba be nem avatottak félrevezettessenek.

Kiváltképen az europai az, a ki elbizakodvan civilizaciója

fölényében, a keletit lenézi, megveti, s igy, a mint igen

ykönnnd gondolhatò, épen ö az, a kit legtöbbszŕir jégre

visznek s rútul megcsalnak.

Minel közelebb jutottam Teberánboz, az évszak an

nál zordonabba vàltozott; kulönben is december vége felé

„тактик mar, s bár a mélyedésekben hideg és fagy keveset

alkalmatlankodott, annyival inkább tette а magaslatokon,

mintbogy az égalyi különbségek Perzsiában 3—4 óra ja

rásnyi távolokban maris nagyon észrevehetök. A zord idö

kivaltképen igen nagy aggodalmat okozott Gose és Ahuán

allomások között, mindakettö hegyen fekvö magános pos

tahaz, nielyek az utazók nagy számához képest alig adnak

mindig elégseges menedéket. Gosenben oly szerencsés vol

tam, hogy a csaparkhánét (postaház) egészen üresnek ta

láltam; meleg falai közt гена: egészen atadtam magamat

a kényelemnek, mintbogy odakinn mar valóban szigoru,

merges hideg volt. Abuán felé mar több helylitt lióra is

akadtam, s a hideg èszaki szél gyakran leszallitott lovam

ról, hogy labamat menéssel melengessem. Mikor magaba

Ahuánba érkeztem, a hó mar nehány làbnyi magas volt, s

oly keményen megfagyott, hogy az ut sok helylìtt valósá
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ges hótelepek között vezetett. Fedél és tlizelö fa, ezekva-~

lanak legföbb vágyaim, melyek а. maganosan alle haz meg»

pillantásakor keblemben tamadtak, s bármily messze csa-`

pengett is tekintetem a hólepte halmes vidéken, hajlékot,

söt esak egyetlen remet sem födözhettem föl. Mint rende

sen szokás, a esaparkhánèba tìgyelmet gerjesztö zörejjelv

csörtettünk be. A pestamester igen udvarias velt, je elöjele

a szallásnak, s miker a nagyon kormos, de jól fedezö sze

116119. vezetett, egeszeu beldognak ereztem magamat, s esak

fél fiillel hallgattam szavaira, melyekben aradezva szelti

ben ès hesszában elmendta, hogy Szipeh-Szalarnak, a per

zsa generalissimus és hadügyminiszternek hitveset varia, а

minden pillanatban, kinek Mesedböl valo visszatèrtében

meg ma, legfelebb helnap kell ezen mennie. Szipeh-Szalar

asszenyság, a mint gendelható, legalabb is 40-50 szelga

kiséretében utazott; àltala e 521111 hajlékban meglepetni,

épen nem velt valami nagy öröm; én azenban igen keve

set törödtem mest e fatalis eshetöséggel, hanem lovammal

egyetemben egeszen kéuyelmemnek 6116111. Mikor a kandal

lòban videran lobogett a tliz s a meleg tea а csészébeu párel

gott, elfeledtem akker a kiállott hideget, nem gondoltam.

1611116 rá., hogy valaki meglepjen7 5 jekedvlien hallgattam

a vad Boreas sllvöltését, mely ugy latszik, meleg menhelye-Y

men serkengetni szándékozik engemet. A tea utánjótekeny

meleget éreztem magam körül 65 magamban, s azért leve

tettem ruházatomat; egesz élvezettel fogtam estebédemhez,`

a pilav és a esirkesillt mar majdnem készen volt, azenban

miker ejfèltájban шаг-111111- 1111111111151 vaesorámhoz kezdtemr

a szélzugás közepette lòdebegás 65 hangok nesze ütötte;

meg fülemet.
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XXIII.

Alig velt annyi idem, hogy felugorjam, s a csepert

4fegyverzörei, szitkolózas, tembelas es kiabalas közben inar

`is leszallott _ termeszetesen elreteszelt _ ajtóm elett.

»Hella, he! Fel! Ki innen! Ki van itt! Szipeh-Szalar neje,

a fejedelmi verböl szarmaze hereegasszony erkezett meg!

Rögtön tavezzek mindenki !‹ Kiki tudnì fegja, hogy ajtó

mat nem nyitottam meg azonnal. A levagek megkerdezték

a pestamestert, ki van odnbenn, s miker tudemasukra esett,

hogy egy hadsi, s meg hozza szunita, akker valamennyi

karddal es puskatussal derembölt ajtóinon, s azt kiabalak:

»Hej, hadsi l Elherdd magad, ha azt nem akared, liogy

`lisztte eröljük esontiaidat.« ›

Kritikus, de nagyen kritikus pillanat velt ez. Azt az

egyetlen menhelyet elhagyni, hol az ember ely iól erzi ma

gat, s a zorden hidegben az ejet szabadban telteni, az min

Idenesetre igen kellemetleu trefa, s talan a meglepetes es a.

hirtelen törtent megzavartatas inditott arra avakmere gen

dolatra, hogy ne engedjek, hanem viadalra keljek. Tata

rem, ki egylitt velt a szebaban velem, elhalavanyodett.

_Felugrettam üle helyembel, puskat s kardet ragadtam, ta

tareiiinak a pisztolyt nyemtam kezebe, azzal a meghagyas

Vsal,hegy az elsö adott jelre tezet adj on ,igy közelitettein az aj

tóhez, azen szilard elhatarezassal, hogy az else betöret hala

vdektalanul lelövem. Ugy latszik, odakinn megsejtettek szan

dekemat, inert alkudoznikezdtek, seteszrevettem azt is, hogy

,az estremlókat elegans perzsa beszedem csakhamar meggyez

te a parbeszedek közben a felel, hogy tevedtek, miden en

_gem bekharainak tartottak. »De hat ki vagy te igazan?

IBeszelj ! Ugy latszik, te nem vagy hadsi !‹ _ hangzott ki



_350

vülröl. »Mit, hadsi ! Ki a hadsi ‘PI _ kialtottam, _ felre a.

gunynevekkeli N em vagyok en sem bokharai, sem perzsa,

haneni van szerenesem európainak lenni! Nevem Vambery

Szahib le Ezen szavakra odakünn ese nd allott be egy pil.A '

lanatra. Ez ugy latszott meglepte amazokat, de meg jobban

tataromat, ki az ö hadsi-tarsatól most hallotta e nevet leg

elöször, а. kegyes muszulmán tulajdon ajkairòl azt a vallo

mast, hogy ö nem igazhivö. Halalsapadtan, nagyra meredt

szemmel bamult ream. Két ttiz köze jutottam. Egy jelente

keny kaesintas azonban megnyugtatta utitarsamat, a per-

zsak is alantabb hangon kezdtek aztan ;‚а2 európai nev, a,

keletiek e nagy remszava, villanyos hatasu mindenlttt. A

piszkolódast udvariassag, a fenyegeteseket kerelem valtotta.

föl, s midön végre könyörögve kertek, hogy legalabb csak

a fölovagok kettejet fogadjam szobamba, a többiek szive

sen megelegszenek istallóval és kamraval, megnyitottam

az ajtót a remegö perzsak elött. Areom vonasai illustraeióiul

szolgaltak elöbbi allitasomnak. Az egymasközt valtott sza

vak mindig elenkebbek, de baratsagosabbak is lettek, s

valami felóra mulva az en perzsaim araktól (palinka)

inainorosan egy sarokba vonultak, s ugy liorkoltak, mint

lovaim. Tatarom megnyugtatasara is kellett iiehany felvi

lagositással szolgalnom; a jó fiu szivesen hajolt. S mikor a.

jövö reggel a jeges halomtajat elhagytam s Damgan

baratsagosb siklapalyan lolytattam utamat, elszörnyedve

gondolek a mult eji kaland ra, s az ahuani éji szallast bi

zony nem egyhamar fogom elfeledni.

Dam g a nt sokan a régi Hekatompylenek (szaz ka

pus varos) tartjak, s ez olyan allitas, melyet i'egisegbuvara

ink minden aron ervenyre akarnak juttatni, bar az egész

környeken semmi nyoma sincs olyan város romjainak,

melybe szaz kapu vezetett volna. Görögnek és perzsanak,
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kik a fillentesben jeferman megegyeznek egymassal, csak’`

kötve kell hinni.

A szaz kapuból nyolevanat bizvast elengedek, de a .

mai igenytelen Damganban esak egy husz kapus hajdani

varost is aligha lehet fe'lfedezni. Az egesz helyseg nem igen
l szamit többet ezer haznal, s a puszta bazar közepén alló«

szegenyes ket karavanszeraj elegge megbizonyitja, hogy

kereskedelmi szempontból e hely tavelról lfsem oly fentes,

mint sokan hiszik.

Fraser, az angel utazó шпана, hogy a Csihl

dukhteran (negyven sztlz), vagy csihl szeran

(40 fö) talanyat, kik egy sirba temetve pihennek, senki.

sem tudja neki megfejteni. A müszülman сим szent szam

a negyven, de szent kivaltkepen a perzsa elött, es а. csihl

ten, a. 40 ember, kiket a mehamedan monda szerint Mózes .

levert s azntan ujra lelramasztett, szamtalan helyen folta

lalhatò. Nevezetes a dologban azonban az, hogy itt Dam

ganban épen a hiìlgyvilagot emeltek avertanui meltósagra. , .

s ez a körülmeny Damganban sokkal feltünöbb lehet, mint

talan Kölnben, minthogy amannak hölgyvilaga, nem na

gyen szigoru erkölcsössége folytán, az egész környeken.

meglehetösen rosz hirben all.

Damgantel ket allomasnyira van S zi m n an, mely

pamutjaról, de meg inkabb feher teasllteményeiröl hires.

Perzsiaban minden varesnak meg van a maga sajatsaga,.

melynel l'ogva azt nem csak Perzsia, hanem az egesz világ

legelsö helyenek szokas.tartani. Sirazban a legjobbjuhhus,

Iszfahanban a legszebb öszibarack, Nathenzhen a legjebb

körte, sth. s a mi a dologban a legklilönösebb az, hogy a

fennen magasztalt cikkeket az illetö helyeken vagy igen

silanyul, vagy a mi egészen nevetseges, epenseggel nem

lehet feltalálni. Szimnan teasiitemenyeinek hiret mar~ Me

sedben, söt mar Heratban is hallottam. Azonban e tekintet-
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` ben igen sok tapasztalatot szereztem már magamnak, s en

nek következtében nem sokat vártam ettől sem. Mikor a

` bazárban kérdezősködtem e sütemény felől, sok ideig kel

' lett fel s alá járnom, míg végre egy pár penészes példányra

' jutottam. szimnam - mondta valaki - »csakugyan hir

vneves ezen cikkről, de a kivitel oly roppant nagy, hogy a su

teményből mi magunknak mi sem maradx A másik így

- szólott: »Igaz, Szimnan hajdan nagyon hires volt e cikk

ről, de a mostoha idők ezt is megváltoztatták: Itt leg

. alább mégis volt mentegetőzés és kifogás, azonban más

egyébutt a hazugság a maga telj es meztelenségében szo

Lkott előtünni.

Innen az ut Lazgird, Dehnemek és Kislan

k o n át megy T e h e r án felé a hires K h a v a r-szoroson

keresztül. Ezen hegyi utat a híres C a s p ia e P yl a e-nek

“tartják, s a maga nemében igazán páratlan. Az ut magas,

fekete sziklatömegek között, vadregényes, és számos éles

kanyarulata igen alkalmas rejtekhelyet szolgáltat a rabló~

csapatok számára. Valamint hajdan, ngy ma. is igen sok

utonálló van itt; némely sziklát lélekégetőnek, apagyilkos

lnak stb. neveznek. Az erős viszhang még rémitőbbé teszi

az utat, s ennek benyomását igen világosan láthattam ta

táromnak arcán. Én, kezemmel а fegyveren, egészen egye

dül vonultam át ezen uton, s igaz, hogy nem egy gyanus kül

Aseju emberrel találkoztam ; annak okáért mindjárt jobb

kedvem lett, mihelyt a mélyedés másik torkolatánál a

tágas, termékeny Veramin lapályára kijutottam. Ezen

„síkon, melynek éjszaki szélén a régi időkben s a mesevi

lágban oly hires Rage s z városa emelkedett, hajdan -—

ngy mondják - sok város és falu állott; sok nép kavar

,gott itt már, görögök, arabok, tatárok, mongolok, afghá

nok. Maga Rágesz városa a középkorban valóságos

.kines volt, mert ez szolgált nyughelyul a Sz elds uki



dak, a Gaznevidák, sötmagnknaka Tim 111111111:

na k is. Ma pnszta rom. Az európai regisegbuvár felirato

kat keres a köbalmok között, a perzsa vadászlielylll becsilli

a gazdag síkságot, s ba a földalatti számos vizvezetek nem

volna, melyek a regi mliveltsegröl tanuskodnak, а Vera

minröl ballbató mondakat puszta költeményeknek kelleue

tartanunk.

A melyek Mesedbe erkeztelnkor, ugyanazon erzel

niek, s talán meg batalmasabban batottak at most is azon

gondolatnál, hogy nem sokára uji'a nieglatoln Teheránt;

azt a Teherant, honnan kalandos utamra kiindultam, s bol

oly sok jó baratom el, kik bizonyara. reges tégen а boldog

öröklet ölében gondoltak. Hogy utamat siettessem, a ket

utolsó állomást egygye akartam kötni. A tizenhárom 6151

nyi lovaglás mindenesetre igen fárasztó, gondoltam nia

gamban, azonban most olyan állomasra jutok, a hol leg

alább is ket hónapig megpibenek. Ezen edes remenyekben

ringattam lelkemet, s kora reggeltöl késö estig szakadat

lanul odabb lovagoltam. Mikor а nap utolsò sugaraival te

kintettala,atàvolban Teheránt es Sab Abdul Azim

kupolajának ragyogását pillantottam meg. Maig sein tu

(10111, а tulságos öröm tette-e, vagy a hirtelen beállott ej

szaka, — mert ez evszakban az alkony igen rövid e tája

kon —— vagy a lankadtság», mely elbágyasztott, elég az

bozza, a perzsa löváros töszomszedságában eltevedtem s

még pedig közel azon nevezetes romokhoz, melyek azon

sziklák aljánál fekszenek, hova a G e b r’ e k (tuzimadók)

a bolttesteket szoktak kitenni a madarak zsàkmányàul.

Ket óra hosszat kellett bolyonganom, arkon-bokron, vizen

saron keresztlll gázolnom, mely alkalommal lovam egyszer

liasig merlilt a hideg vizbe; eserjen, bokron keresztlll kel

lett törtetnem, mig végre késö ejjel az utra akadtain.'

S nem klilönös-e inégìs, hogy az egesz uton semmi

vÁMuÉnY ir'razÁsM. 23
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bajom sem történt, oly távoli országokat bejártam bántat~

lanul, átéltem oly veszedelmes kalandekat, mindenem meg

maradt; kézirataim, utazásom drága zsakmánya, mit sem

szenvedtek, 5 11116 111, a biztes kikötö kiiszöbén,benyilójan,

ely veszteséget kellett szenvednem, melyet seha elfeledni

nem tudok, ugyanis az átnedveslllés következtében 163116—

056511 iremáuyaim egyikét elvesztettem. A sorsnak 526526

lyei vannak, mondje. a 1161611, gyermekes az, a ki ezek

uek ellen akar szeglllni! `

111111611 T e h e r á n kapujáhez értem, az már zairva

velt. Az 6361 egy ujabb karavánszerajban te'ltöttem, s mià

6611 másnap a rendesen eltorlaszelt bazáreken tltések 65

521111026665011 116211611 atlevageltam, nem egy perzsa mondta

beszus esedálkezással: »Mégis csak vakmerö egy bekha

rai !« Néhány europaival is találkeztam, kik álöltözetem

ben nem ismertek rám, de azután 6665 616165561 11652611161.

1611. Nem sekára`a török követség kapujàhoz jutottam, s

ki irhatná le örömemct, miker ujra meglattam azen helyì~

Eégeket 5 azen baratekat, kiktöl s melyektöl tiz hónappal

elöbb oly rajongó 65 kalandos tervek között’ tavoztam, s

kik akker bennem a bizonyes veszélybe rohanót láttak, s

engem e napiglan a közèp-ázsiai barbárság 65 armanyos

sag áldozatának tartettak.

XXIV.

A perzsa föváros mindjárt az elsö tekintetre a civi

lizáeió és mlìveltség 526116111 látszott, ely helynek, hol az

európai 6161 egesz teljességóben feltalálható. Ha az em

ber nyugatròl 36 keletre s bevenul a vz'iresba, igaz:

nem talńl elegendö szavakat a nyemorult agyagviskek
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es girbe-görbe szük ntcak àltal gerjesztett under kifeje~

zesere.

De egeszen másnak tunik fel e vares az ntazó szeme

ben, ha Bokharaból jen. Bekara csak hatvan napi jaró

feld tavelsagra fekszik ugyan Teherantól,de a ket varos tai'

sadalmi viszonyai között, szazadoknak elvalaszte melysege

tatong. Miker megerkeztem utan eleször levagoltam a ba

zaron vegig, gyermekes örömmel, set mendhatnam nemi

csedalkozassal _ mely igen kevesben _klllenbezött tatarem

bameszkodasatel _ tekintettem az eurepai gyartmanyu

szames fenyüzesi eikkre, a szövetekre, kendekre, jatéksze

rekre, kivaltkepen a. festett eseliüvegnemliek ventak ma

gukra figyelmemet a legnagyobb mertekben; az eurepai

muveszet irant elyan tiszteletre gerjedtem akker, mely fe

lett ma esak mesolyeghatek. Akker azonban ez nem lehe

tett maskepen. Ha az ember ugy utazik, mint a hogy en

ntaztam, ha ugy beleeli magat a tatar eletbe, mint a hogy

en kenyszei'llltem, nem lehet esodalni, ha az ember jefor

man maga is tatarra lesz. Az az igazi inkegnitó, miker az

embernek az id egen alakban is teljes öntudata van meg

hajdani lenyeröl, az esak igen revid ideig tart: az elsza

kadottság¿s idegen elemek szenetnelküli környezete akar

va nem akarva atalakitjak az embert. Az utaze hiaba da

eel az atvaltezással, a jelennek fris benyomasai hatterbe

szoritjak a multat, s ezen allet, akaratunk ellenere valósá

gossa valtozik.

Barataim azennal eszrevettek evaltezast lenyemben

es modoromhan, s ez nem keves mulatsagot szelgaltatett

nekik. Nevettek köszönteseimet, beszed közben alkalma

zott taglejtesemet, jarásomat s kivaltkepen felfogasemat;

sokan meg azt is allitettak, liogy arcem kifejezese is tatar

jelleget öltett, s szemem egy par venallal ferdebben all,

mint annak elette. E megjegyzesek neha a legkedelyeseb

23"
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bek voltak, s magamat is mulattattak; de lehetetlen egy

szersniind be nem vallanom, mily kiilönös erzelmet ger

jesztett bennem az a gondolat, hogy ezutan az euròpai

életmòdhoz kell hozzaszoknoin. Eltekintve attól, hogy a

hetek hosszat egy helybeii vale nyiigton maradas egeszen

különösnek tetszett, sok olyan euròpai szokas volt, mibe

nein egy könnyen tudtam beletalalni magamat.

Kivaltkép a ruhak voltak azok, melyeket igen szli

keknek es szorosaknak talaltam, s a hajzat, melyet mos'

tantól kezdve növelni kezdettein, valósàgos tehernek lat

szott fejemen, s ha egy szobaban több euròpai volt _jelen

egyszerre, kik elenk vitatkozasokat hasonló taglejtésekkel

kisertek, mindig azt hittem, mar-mar liajba kapnak egy

massal. S hat meg a perzsa szolgalatbaii all() francia tisz

tek feszes maguktartasa es szilard lepese , milyen fur

csaiiak latszott az énuekeni! Bar igen ürt'tltem európai föl

dieim bllszke, feszes inagukviselete'iiek, ez sokkal nagyobb

ellentetet kepezett a közep-azsiaiak voiitatott görbedt jara

saval, melyhez szemem annyii'a hozzaszokott s melyet en

magam is elsajatitottam, semhogy a legnagyobb inérték

ben fel ne tilnt volna. Messze vezetne leirnom mindazon

benyoinasoknak egesz sorat, melyeket Iran fövarosa ream

gyakorolt. A ki nyugat es kelet klilönbseget ismeri, annak

alig sztìkséges moiidaiiom, hogy Teheran Bokharához ke.

pest valósagos Parizsnak latszott elöttem. A telieráni per

zsa vilag bamulasa igen nagy volt, midön kalandom sze

i'eneses vegzödeséröl ertesiilt. A ketman (az Iszlám altal

engedèlyezett alakoskodas) igen jòl ismert es begyakorolt

tudomany bar a keletieknel, de megis megfoghatatlaiinak

latszott elöttllk,'hogy ebben egy fi-engì is oly kitunö le

gyen. S bizonyara az altalam elert sikert nem is irigylet

te'k volna annyira, ha klllönüsen je trefanak nein latszott
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volna спишь, mit en, halales ellenségeiken, a szunita ta

tarokon elkövettem.

Bar Perzsia a turkesztani sivatagek legközelebbi

szemszedja is, mindazaltal igen zavart es meses fogalmak

kal bi1 felölök. A fel vilag hozzam tòdult tudemast sze

rezni maganak mindenekröl. Több miniszterhez meghivtak,

söt vegre meg azen nagy szereneseben is '1*eszesliltem, hogy

ö felsegenek a kiralynak, a világ ferduló pontjanak, az

egesz vilagegyetem legmagassagesabb uralkedejanak is —
mint öt a perzsak nevezik _ bemutattak. Hosszadalmas

eerimóniakat kellett vegig jatszanom, mig vegre a paleta

kertjeben ott allottam az 11311 N a sz e r e d din S a h elött'

s azen bizalmas t'elszòlitast nyertem, vazeljam elötte uta

zasom elemenyeìt. Nagy tlizzel feleltem meg kötelességem

nek, s a körlìlalló miniszterek nagy szemeket meresztet

tek, nem gyò'zven elegge esedalkezni a fölött, mint ntóbb

megertettem, hogy én minden remeges nelklìl megallani

mertem a kiraly elött, kinek fenseges tekintete, maskiilön

ben, meg a legbatrabbat is meg szokta renditeni. A kiraly

nak egyebirant ugy latszott, megtetszett elöadasem, mint

hegy egy rendjellel s ami meg beesesebb,egy perzsa shawllal

ajandekozett meg. Az elsöt, egy egyszeril ezlistdarabot

megkaptam ugyan, azonban az utóbbit, melynek legalabh

is 50 arany az ertéke, a miniszter, ugy hiszem, jebbnak

latta maganak megtartani, mert ez a teherani udvarnal

egyaltalaban nem tartezik a ritkasagek köze. A kiraly ö

felsege lehazndja es megesalja minisztereit, mit ö excellen

tiaik azutan, fájdalem, nem a maga helyen, hasonlò móden

viszoneznak. Alárendelt hivatalnekok megesaljak a nepet,

ez viszent azekat. Ebben az erszagban minden hazudik,esal

e's amit, s ez a világ legtenneszetesebb cselekvese módja

nak tartatik, a beesületesen cselekedöt ellenben nagy bo

londnak vagy eszelösnek nezik.
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Ногу a most nlondottakra мадонна példával 5201

gáljak, csinos kis történetecskét akarok közlenì, nely tehe

ràni tartózkodásom alatt fordult clö. A király -— а mint

tudva van — igen kedveli а vadászatot, s maga is igen jó

lövö, а ki az évnek legalább is két harmadát ilyes kirán

dulàspkon шт, nem csekély boszusàgára udvari tisztségé

nek, kik а hin-em puha, ранит, az izletes konyhát s más

egyéb élvezeteket ilyen alkalommal sátorozással ‚ òrák

hosszat tartó lovaglással s szegény parasztkonyhàval kény

telenek fölváltauì. Visszatérte után a király »rendesen az

európai kövctségekct is meg szokta. ajándékozni а vadá

szati zsákmány ogy részével, а mit зимами igen nagy

szerencsének tartanak. De а jò követeknek, a királyì kéz

ejtette nyulakért , foglyok s más egyéb vadért tetemes

enammal (borravalò) kell az átadót megnjàndèkozniok.

Eleinte még csak szivcsen tiìrték е kellemetlenséget, de

midön a királyi küldemènyek шаг-шёп- igen gyakoriakká

kezdtek válni,_s,zon meggyözödésre jutottak az i11etök,hogy

а királyi szolgák, штата]; hire;és tudta. вешал, a. piacròl

ишак ezeket az ajàndékokaf, csnpán свай а gazdag bor

ravalóért. Megkérték tehát а külügyxninisztert, legyen szi

ves ennekutána. ezen kiìldcményeket, hitelcsség okáért,

nèhány sor irással kisérni. Ez ugyan használt egy заезд,

de az ajándékok nem sokńra még gyakoriabbakká vàltak.

Szorgosan utána. шик aztán, s ime kiderîilt, hogy а. mi

niszter ö excellentiája cgy gyékényen árul а. királyi cse

lédséggcl, ö irja. а. piacon vett aiándèkok mellé а hivatalos

cédulákatß anyereségben aztán velük çgyütt osztozik. Mind

ezt pedig pompás trófának tartották, hogy ök most hogyan

rászedték а frengiket, s mikor a királynak tudomására esett,

maga is jóizüt nevetett rajta,

A közeledö tavaszt bevárandó, Teheránban не: h6

napot kellett töltenem. Az idö а lehetö legkellemesebben
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mult e kis europai gyarmatban. Visszatertem öszinte örö

met gerjesztett, s egyik a másikkal versenyzett, hogy sze

rencset kivánjanak, 5 011 tartòzkodásomat klllönféle 01620

kenyseggel megédesitsek. Az illetö követsegek nem mu

lasztottak el kormànyukat sajatságos kalandjaimról 111110

sitani. Nekem ugyan fui-csának látszott az egesz; egyáta

lában ncm tudtam felfogni, mi rendkivllli van a kereszttll

jatszott dervis szerepben, s csodalkozással tapasztaltam,

hogy távozásomkor el voltam látva Francia- es Angolor

szag legtekintélyesebb kormányféríiainak szólò ajánlò-le»

velekkel. Kiváltkepen megbatott azonban magyarorszagi

földimnek, Szantó urnak rèszvetc7 ki a perzsa. fövarosban

a szerény szahómesterseget ilzi. E sajaZtsagos ember, ki egy

tiszamcnti faluban szilletett, a katonai sorozás elöl menek

vendö, megszökött, mintbogy kenyelmesebbnek tartotta a.

könnyli tüvel tartani fegyvergyakorlatokat, mintsem a ne

llez puskával. Eleinte Konstantinápolyba mentronnan Kis

Azsian at Arábiába, onnan ismet Del-Perzsian 1101-0521111 In

diaba, meg pedig nagyobbreszt gyalog. Mar Sina fövárosa.

fele akart indulni, midön ertésere estek a hazájában 1848

ban törtent forradalmì események. Ezen hirek annyira 101

lclkesitették a hazañas lelkü szabòmestert, hogy a hazate

résre határozta el magát, 21 szabadság zászlaja alatt kuz

deni. Azonban Indiátòl Europa igen messze van7 kivalt ba.

az ember csak vitorlás bajón teheti meg az utat, 5 igy Stam

bulban mar a világosi katasztrófának hiret kellett halla.

nia. Megcsalatkozva. rcmenyeiben, ujra megragadta tebát

a vandorbotot es a varrótüt, s Tebriszen keresztül Teberanba

111212011, 1101 vele en is talalkoztam. Klilönösen csodálatos

volt beszede, mely mindazon szólamokat egyesitette, me

lyeket а különbözö országokban sajatjává, tett. A 110520150

tes elejen meg csak ment а. dolog ugy а hogy, de mibelyt

tüzbe jött, nemet, magyar vagy francia szavakat kevert a
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töre'k, arab, perzsa, kurd es hindesztániak közè, ugy hogy

az ember feje egeszen belekábult, és össze kellett szedni

annak minden nyelvtudományát, a ki öt meg akarta érteni.

Becsliletes szive túlboldeg velt, midön földiének szerenesés

meuekvéséröl érteslllt s igenytelen vagyeni állapeta da

eára, minden áren egy nadrággal akart megajándekozni,

s minthogy ezt en egyátalaban el nem fogadhattam, rabe

szélte tatàromat, hogy legalabb az vegye el ajándékat. A

közep-ázsiai hangesan fölkaeagott a neki oly nevetségesnek

latszò ruhanemli felött, s miker свара kiváucsiságból ma

gára vette, а jó Szántó magán kiviil volt örömében és bllsz

keségében, hogy ö a. legelsö a. világen, a ki egy tatárt

nadrágba bujtatott.

XXV.

Azon európaiak között, kikkel T e h e r à n ban гаш

koztnm, Ble q u e vi l l e ига: kell meg emlitenem, e min

den fényképészek ledrágábbikàt, ki a Sah szelgálatában

részt vett egy a turkmánek ellen intézett hadjáratban, ott

azonban fegságba esett, és 10,000 arany reppant összegen

kellett kiváltani. Bloqueville ur tetötöl talpig francia nemes

ember, e mellett becsliletes, derek 1in, kalandvágyát ki

elégitendö, egy vargabetllt tett a b elle Per se felé. Az

orvesi pálya, az eurepaiaknak majdnem egyetlen foglal~

kezása keleten, igen profán valaminek látszett neki. S

vègre is a fetografiát találta olyannak, mi e tajaken meg

kevésbbé kiaknázott mllvêszet. A király haladéktalanul

szerzödtette, s harefestö minöségében ‘a kheraszáni hadse

reghez csatlakezett. Hegyan örl'ilhetett a király elöre arra

a gondelatra, hogy diadalmas hadseregének höstetteit im
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mar megerökiti, mert seregenek minden tagjat egy-egy

Rusztem gyanant irtak le elette.

Fajdalom, hogy a sers könyveben egeszen más velt

följegyezve. A huszonötezer Rusztemet 5000 turkman rab

ló tamadta meg es tönkre verte. Nagy reszliket elfegtak, s

minthegy a foglyoknak roppant szama nagyen leesapta

arukat, közülök 5_6 arany valtsagdijert sokat vissza le

hetett valtani. Belqueville nr is majdnem megszabadnlt mar

ezen az aren, azonban a turkmánek kitalaltak, liogy a sze

kefiirte's iÜuban bizonyara valami klilfe'ldi neveny lap

pang. Többet követeltek tehat erette, s minthegy a turk

nian követeles minden perzsa vonakedas után növekedett,

a teherani udvarnak vegre bele kellett nyngodnia, hogy

10,000 aranyat tesz le a franezia alattvalóei't, a mire bi

zenynyal ra nem allettak velna, ha a szajnaparti nagy sah

követe Bellaunay nr altal azt nem 1120111: »Ha aranyatok

nincsen, majd en szurenyekat kölesönzek.c A masfel evig

tartott alkndezas alatt, Bloqueville urnak, a hajdani test

örtisztnek igen snlyes allapota volt, es eleg módja kita

nnlni azt, mennyi killönbseg van egy a Champs Elyseen

ele' gentilhomme, es a nyakan, kezen nehez laneet herdoze

turkman rabszelga sersa között. Hanyszer gondolhatott a

szegeny francia a szep Parizsra, miden i'ongyekba bnr

kolva 5 hidegtel reszketve, valami szegenyes turkman sa

torban költötte el lóhnsból kesziilt eetelette-jet. Igazan se

kat szenvedett, s miker engem, bajtarsat, njra meglatott

sirt örömeben. Ö tökeletesen ismerte, mia közep-azsiai elet

s e tudta legjebban felfegni azekat a gyötrelmeket, melye

ket nekem kellett kiallanem.

Minthogy epen a turkmanokról beszelünk, nem hagy

hatem emlites nelkill, hogy nehanyan a pusztak e 1101 ke

zlll megerkeztemrel ertesülven, Asztrabadból, hol ttzleti
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ügyek miatt tartózkodtak, hozzam jöttek s a mi igazan kil

lönös, tölem a fatihat (aldást) kértek.

A mint allitottak, minden fatihamnak igen szereneses

hatasa. volt, es Gömüstepehen egnek a vagytól engem ujra

lathatni. S bar európai öltözetben voltam, a puszta fiai

mely alazattal borultak le elöttem; enaldast mondtam ra

juk, egy par koranverset ideztem, s ò'k egeszen epulten

tavoztak. Ez volt az utolsó formaszerüseg, melyet alkal

maztam, s vallasos nevezetessegem gondolata ujra fautasz

tikus rajongasokra vezetett. Kisse több kalandorsaggal

es vakmeröseggel mit ki nem lehetne vinni e babonas no“

madok között! A keleti hösök palyafutasanak rendesen ez

a kezdete. Az ember rejtelyes, varazshomalyba hurkolózik,

szazan es szazan követik aztan, s csak akarni kell es min

denható paranesnokukka valhatunk.

A tavasz elsö szellölegyintesevel buosut mondtain

Perzsia fövarosanak, az igazi keleti miiveltseg ezen 5201:

helyenek 5 a szokott postauton T eb riz, E rz ern ш es

Trebizondon at a fekete tenger fele haladtam. Ha

Mesedtöl Teheranig eleg jòl fel voltam szerelve mindennel,

keleti utazó allasahoz kepest, innen tovabb'az euròpaitou

ristak minden kenyelinevel rendelkezliettem. Johb lovaim

es fegyvereim voltak, több penzem, s a mit könnyli elgon

dolni, szemelyem irant több tisztelet es megklìlöiiböztetes.

Ugyszòlvan jatszva értem el Perzsia hatarara. Azon rend

kiviil baratsagos fogadtatas a tebrizi európai gyarmatban,
s kivaltkepen az angolA konzul baratsagos asztalanal fel

hangzo champagnei poharcsenges amaz örömek elöjelei

valanak, melyek ream nyugaton varakoztak. A kepzelem,

boldog reinenyseg legszebb szineivel a legvonzóbb kepe

ket varazsolta elem, melyek kaleidoskop tarka idomzatai

kepen kapraztak ittasult szemem elött, s bármennyivel töb

bet adott 15 utòbb a valósag, vàrakozasom fölött, megis
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boldogabb voltam akker, miden jövendömet rózsàs varazs

szinekben sejtelemszerüen a kepzelet'festette elem.

Miker Azerbajdsan keleti hataran atleptem azt a hal

mes tajat, mely a török Kurdisztanba vezet, meg nem al1

hattam, hogy vissza ne forduljak s a vegbucsunak meg

egy tekintetet ne Vessem Iran földjere. Iran, a keleti civi

lizaeie minden hibaival es kinöveseivel, megis esak mindig

erdekes erszag lesz az európai utazóra nezve. A kepmuta

tas es ketszintiseg, melyeket itt a hosszas es regi zsarnek

sag teremtett, bar megvetesre meltók 'is szemünkben, s bar

az irani nep udvarias moderat es kitlinö szellemi kepesse

geit hatterbe szeritjak, mind a mellett egesz keleten esak

az egy Iran az, hel a tehetsegeksa magasb mliveltsegre

való törekves, kiralynal ugy mint pòrnal, feltalalhatòk. A

keleten hataros tartemanyek nyers es vad szokasai _ bar

nemi különbseggel -- a. nyugati hatareken is eszrevehe

tök. Kis-Azsia kurdjai es ozmanjai, annyira mögöttllk al

lanak a perzsaknak, mintha egeszen más anyagból velna

nak faragva. Bizonyos igaz , hogy az azsiai müveltseg

nek Iran a kutforrasa, s mind e mai napiglan majdnem

egyedllli forrasa.

Miker Trebizondhoz közel1 az Erzerumba vezetö nyari

uton, a pentusi hegyseg azen meredek lejtöjére ertem, hen

nan a fekete tenger mar latható, azen helyre, melyröl Xe

nophon» a 10,000-nek visszavenulasaròl szóló leirasaban

oly lelkesiilten emlekszik, ett az Euxinus sötétkek arj aiba

ntolse abrandes almaimat temettem el. Mily elfegó dott

_szivvel vettem buesut ket evvel azelött e helytöl, mily ne

hezen tudtam megvalni a Lloyd-tareasag щиты, ше1у

nek lobogója meg sekaig hivegatólag lebegett felem. S ma

ujra megláttam ezen lobegót, ugyanazon kikötöben, s mi

több, ugyanazon henapban. Mennyivel mas erzelmek ostre

meltak most, ennel a tekintetnel, szivemetl Azon partra
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jutni, hol a. már-már utra. kész gözhajó horgonyoz, majd

annyit jelent, mint Európa közepén lenni. S kivàlt ha meg

oly szerencsés az ember, hogy а pompával és kényelemmel

berendezett Lloyd-gözösön klilön kabinban kelhet utra,

semmi sem oly könnylì, mint az európai életbe teljesen be

leképzelni magunkat, habár шиш kitlizött célunktòl még

néhány nnpi távolra. is vagyunk. Mithridates ösi székváro

sában csak két napot töltöttem, s miután, kevésnek kivé

telével, а mit kedves ereklye gyanànt megtartottam, majd

nem minden uti podgyászomat elaidtann7 május közepe tá

jím az »Il Progrcssm gözösre keltem. А hajó, gyorsan

szegve a. habokat, а délnek esö Bosporusnak tartott; min

dig nagyobb és nagyobb lett а távolság, mely a Pontus

partvidékétŕ'l elválasztott s tekintetern sokáig fájdalmasan

csiìggött azon. Itt kezdtem meg egykor egész a. Timur tá~

vol esö fövàrosáig terjedö vàndorutamat, s itt is végeztem.

Lelkem elött még egyszer átvonultak a multak képei, m0

solygók és komolyak, mint а minök а valóban is voltak.

De esakhamar fölserkentem álmodozásaimból, tekìntetemet

elforditottam a multról ès Атм-ы, s ап'а. йгапуощащ

hol jövömnek kell virulnia — Euròpa felé.

A mint azen pillanattól kezdve, melyben Кишмиш

elhagytam, az oszmanli are vonásaiban nem találhattam

fel többé semmi keleti jelleget, ugy most Sztambult

esak fényesen festett ílìggönyének tekinthettem а. valósàg

ban meg nem levö keleti életnek. A B о s p о r u s partján

свай hàrom órán :it idözhettem, de oly szerencsés voltam,

hogy az idö rövidsége daeára b. Prokeseh-Ostennél, a. fá

radhatatlan tudós- és diplomatánál tiszteletemet tehettem,'

s jóakaró tanácsát ez emlékiratok kldolgozásánál soha sem

tévesztettem szem elöl. Innen Klisztendsén а: P e stre

плетет, hol dervis társamat, а. kungrati mollát, ki Szamar
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kandból elkisért, bátrabagytam *‚ en azonban nem voltain

oly szerencsés, hogy bazamban tovabb maradjak, mert az

idény befejezte elött akartam meg а R o y al g e o g r a 

p bi с a l s о c i e t y ele az utazasròl való jelentesemet ter

jeszteni, s ez barataim szives pártolasa altal sikerlìlt is.

1864-dik evi junins 9ken Londonba erkeztem7 s hihetetlen

fáradságba kertilt, mig oly ket спеты fölváltását meg

szokhattam, mint Bokhara es London.

Valúban csodalatos, hogy a szokńsnak az emberre

mily batasa van. ваг fokozatosan mentem at egyik vég

letböl a màsikba, megis minden oly meglepönek, ujnak es

klìlönösnek tctszett, mintba Európàról azelött csak 511111011

tam volna. s magam is azsiai volnek. Vándorlásaim fölötte

nagy benyomást hagytak bennem hatra; s свода-е, hogy

neba. gyernfekkent megilletödtem, ha a Regent-Streetben,

vagy az angol nagyok drawing-roomjaiban Közep-Azsia

sivatagjaira s a kirgiszek es turkmánok sátraira gondoltam ?

* Hogy e szegeny kbivai, ki Mekka helyett a magyar fövárosba

тешат, itt hogy csodált s bimult meg mindent, az olvasó könnyen

elképzelbeti. Leginkább volt meglepve a frengik jószivlisége által,

hogy meg nem vertek agyon, inert ettöl, földiei eljárásából következ

tetve, leginkább félt.





MAsoDIK RÉsz.





I.

A turkmánok politikai és társadalmi viszonyaikban.

HATÁROK És FaneszTÁs.

A tui-kmanok vagy türkmenek *, mint magnkat neve

zik, nagyobbara azen sivar taitomanyreszeket lakjak,

melyek az Oxuson innen a kaspi tenger partiatól Bel

khig, s a nevezett felyamtól delre Heratig es Asztrabadig

terjednek. A reszben mivelhetö földön kivtll, melyet az

Oxus, Murgab, Tedsend, Görgen es Etrek-nél birnak, hol

egy keveset földmiivelessel is foglalkeznak, a turkmanok

orszaga ama borzasztó sivatagot kepezi, melyben az utas

sekszer hetekig bolyonghat a nelklil, hogy egy csepp

edes iható vizet vagy faarnyekot találjen. A mi telen a

nagy hideg es magas he, az nyaren a fori-ó meleg 5 a

mely homok, s a viharok az ev különbözö reszeiben csak

abban tel'nek el egymastól, hogy az egyik fajta a kara

vanek szamara száraz, a masik nedves sirt keszit.

‚ Hogy a turkmanek felesztasat pontesabban meg

jelöljük, sajat kifejezeseiket akarjuk hasznalni. Europai

fogalmaink szerint a föosztalyozasekat törzsöknek ne

vezzlik, minthogy az egesz nemzet allaspentjaból indu

lunk ki. A turkmanek azenban, kik, a mennyire a tör

tenet minket tanit, soha sem egyesliltek egy testte,

föosztályozasaikat a khalk (arabul: nep) nevvel jelölik,

s akövetkezöket nevezik meg: 1. Csaudor, 2. Erszar i,

* Е 526 a Türk tulajdonnev e a men (= magy. 4213-` -seg)

kepzöböl all, mondatik tehat tiirk- (török)segnek, miután igy a no

mádok par excellence törököknek nevezik magukat. A nalnnk szo

kásban levò' »turkmámr elnevczés а. török eredetìnek pensa elferdi

tese.

vhnsanv unzÁsAr. 24
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3. А lieli, 4. K ага, 5. Szalor, 6. Szárik, 7. Tek

k e, 8. G ö k 1 е n, 9. J о m u t, * A khalkok egyes taifékra,

ezek pedig теще oszlauak el. A fötörzsöket mind rövide

den meg'akarjuk érìnteni, figyelmünket azonban killönösen

a három délire: Tekke, Göklen és Jomutra irá

nyozzuk, minthogy azokat közelrül láthattuk és megismer

hettük.

I. CSAUDOR.

Ezen törzs a Kaspi tenger s Aral-tó közötti tertllet

deli részet lakja, körülbelill 12,000 sátra. van és f6 тез,

melyek а kaspi tengel'töl egészen Köhne-Ürgends, Bul

dumszaz ès Kökesegig (штамп) terjedtek,következök:

Abdal, цап, Еввиец1п,Кагасзаидог‚Вошё

si, Bul-u ndsuk ès Seikh.

11. ERBZARI.

Ezen törzs az OXusnak balpartját lakja Csìhardsuj

ты Belkh-ig7 20 taìfe és meg `Uszámosabb tirére oszlik,

és sátrainak száma 50 s 60,000 között vàltakoznék. Milit

hogy legnagyobb részt az Oxusnak pax'tját lakják s а

bokharai emirnek adót fizetnek, sokszor а. LШbt ll rk- чл

ш en ‚ azaz partì turkmànok nevével is nevezik öket.

111. ALIELI.

Ezeknek föhelye A n d k h nj, esak három kis triét

aìkotnak s nincsenek többen 2-3000 sátoraljnál.

* Mint emlitettem, n nomádok által használt kifejezëseket

politikai folosztásnk megjelölésére el akarjuk fogadni, u szószerinti je

lentós hozzá tevêsével. Igy: l

k h a. l k tulajdonképen nép, de törzset is jelent ; «"AML

t a i f e х nép, » hordát » э

t ir e » töredék э klánt › »
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IV. КАНА.

К1в, de igen vad turkman törzs, mely nagyobbara ne

bany kut közeleben, a nagy bomoksivatagon, Andkhuj

es Merv között portyáz, es semmit sem kimelö rablásai

miatt a környék összes nepei kllzdenek ellene.

V. SZALOR.

A legregibb történetileg ismeretes turkmán törzs,

mely mar az arab bóditas idejeben vitézsége altal hires

volt; száma azelött valòszinüleg nagyobb volt; a folyto

nos напеть azonban nagyon megapasztottak , csak

8,000 satra van s bz'n- meg tiz evvel ezelött Mervet, e fon

tos pontot birta, ma a tekkek által báttérbe szoritva, M ar

csabou es videkén el. A következö tirek, s taifekböl all :

Taufe. Tire.

1. J a l a v a d s . . . JaszI Tiszi, Szakar, Ordukbodla.

‘2. K a r a m á n . . . . Alam, Gördsiklì. Bejbölegi.

3. An a b ö l e g i, . . . мы, В o k li a r u., Bakantöre, Timur

/,

v1. szÁRIK.

E törzs vitézsegre nezve nem all kisebb tekintely

ben, mint a Szalo r-törzs, elöbbi számából azonban szin

ten vesztett. Ma a szńrikok * Pendsdeh környekén lak

nak a Murgab partján, s a szomszédos dsemsidiken kivlil

minden turkmànnal ellenseges labon allanak. Akkövetke zö

tirék s taifekre oszlanak:

Ezen törzs assznnyai igen biresek egy szövet készitesérül

melyet Agarìnak neveznek. Ezt n fiatnl, 3-4 napnál nem idò'sb te

тек szörebò'l keszitik , mely 3-4 napig Гоп-6 tejbcn iiztntva

a lágy selyem rnganyosságát és tartósságát nyeri; ezen anyagot

dolgozzák fel aztán fonds es szövés által a. fenemlitett szövetté. КИШ

nös „дриады es bccscsel bir mint férfirubakelme. Sokat visznek Per

zsiába is, hol mages :iron kel el.

24*
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Trufe. Tire.

1. I( h o r а. sza u 1 i . . Bedeng, Khodsali. Kizil, Huszejnali.

‘2. Birnds . . . . Kanlibas, Kulcsa, Szudsan.

З. S z e k h t i . . . . Tapir, Mumatag, K u r d, Kadir.

4. A l a. s :i . . . . Kodsak, Bogadsa, Huszejnkara, Szaad

Ökensziz.

5. Il e r z e g i . . . Jerki, Dsanibeg, KuramaßatanJapngL

этан; szamát nekem 10,000-ra mendták.

‘ vu. TEKKE.

Jelenleg a turkmánok legnagyebb s leghatalmasabb

törzse, mely két fötaberra, az akhalir- (Tedsendtöl keletre)

s a mervire eszlik, s а legmegbizhatóbb állitas szerint kö

rülbellll 60,000 satrat számit. Minthogy kevésbbè mivel

hetö földjlik van, mint a többi turkmánnak, ugy szólva mar а

termeszettöl rablásra vaunak kenyszeritve, s valóságos

Isten osterai Perzsia ejszakkeleti részeinek, Heratnak s

környekének. Alesztalyaikból, melyek valószinlileg szá

mosabbak, csak a következöket jegyezhettem fel:

Taífe. Tire.

1. Ö t e rn i s . . Kellecso, Szultansziz, Sziesmaz, Kara Ahmed.

2. B а. k h s i . . Реп-вид, Topaz, Kürszagri, Aludsagöz, Tasa

jak Akseñ Goh, Май, Szakir, Kazilar.

3. T e kt a m is . Bokburan Amansah, Gökcse Beg, Kara, Khar,

Kongor, Juszuf, Jazi, Arik Karadsa.

vm. GÖKLEN.

A helyzet s viszonyok ниш 11ё1хге‚‚ melyekben e tör

zset talaltam, azt a legbékésebbnek s legeivilizáltabbnak

nevezhetem. A g ö kl e n ek nagyen szivesen foglalkeznak

a földmiveléssel, s nagy részllk a perzsa királynak is he

dol. A régi Gurgan (ma a Sehri Dserdsan remjai) szép s

törtenileg hires földét lakjäkÍ'Ã'köiÉt-kezb klánek- s her

dákra: eszlanak:
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Taife. Tire.

1. C s a k i r . . Gökdis, Alamet, Toi-amen, Khorta, Karavul.

Hij-ze, Kulkara, Bajnal.

'2. В в g dil i . . Pank, Aman-kliodea, Borau, Karismaz.

3. K aji . . . Dsankurbali ‚ Erkein , Kizil Akindsik ‚ Ti

kendsi Bokhodsa, Kodana, Temek, Катая.

Dari.

4. K a r a b a. l k a ii Csotur. Карат), Szigirsziki, Pasej, Adsibég.

5. Kiri k' . . . Gijinlik Szuflan, Deheiiek Karakuzii, Cseke,

Gökesze, Kabaszakal, Öngüt.I Köngör.

6. B ajl'ì n dir . Kalajdsi, Körük, Japagi, Jadsi, Keszir, Jasza

galik, Tereng.

7. G e r k о s z . Mollalar, Kösze, Atanjsaz, Mehrein, Börrc.

8. Ja n gnk . . Körszüt,Madsiman,Ketü,Dizegri,Sznrid=1e, Ekiz.

9. S z e n g r i k . Канат, Aksur, Kuesi, Khar, Sejkhbegì.

10. Aj D e r vi s . Oesu. Kodszamaz, Dehli, Csikszari , Arab,

Adsem, Kandsik.

E tiz herdanak, mint beszéltek, 10,000 sateralja

van, s ez talan nem tulzas.

IX. JOMUT.

Ezen törzs, i11er a kaspi tenger keleti partjat s

- nehany szigetet lakja, altalanos G ö r g e n-J e in u d n n a k,

azaz: gergeni Jemutnak neveztetik. Ezenkivül meg

K hiv a-J e m u d u, azaz khivai Jomutek vannak, s ezek

a sivatag masik veget az Oxns mellett valasztottak tartóz
kedó helyiiknek. ’ — j

A sivatagban a legnevezetesb helyek, hel az eleb

biek tanyazni szektak, а perzsa. hatartel fölfele szamitva,

a. következek :

1. К h o d s a N é f e s z a Gergen alsó terkolatanal

40-60 satorral, melyek nagyen szaperitjak aina vakmerö

kalózok szamat, kik a perzsa. partekon veszelyeztetik a

közbatorsagot.

2. G ö in ll ste p e, teli szallás, nyaron lakhatatlan

az itt uralgó laz miatt. A Görgen felse torkelatának hesz
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szaban tei-lil el ; ez a folyani itt meglehetösen mely, es lia

lainak bamulatos nagy meniiyisege által e noniadoknak

nagy hasznot hajt. _

3. Н а s z a n k u l i , a hasonnemlì tengeröböl part

jan. E helyen nyaron sokan lakiiak, s itt meglehetösen jó

dinnyek teremnek.

4. Etr ek , Haszankulitól keletre, a hasonnevü

folyam partjan, mely innen hat mérfóldnyire a tengerbe

ömlik.

5. Csek i s l ar, szinten jajlak (nyari tartòzkodas

hely) , közel a tengerparton emelkedö Aktepe halom

mellett,

6. Csel ek e n, * a szarazföldtöl csak nehany

merföldnyire levö sziget, melynek lakosai bekes iparüzök.

A J o muto k következö klanokat es hordakat ke

peznek:

Taife. Tire.

1. A tab aj . . . . . . . Szeheue, Düngiresi, Tana Kiszar

_ ka, Kesze, Tamek.

3. D s afe r b aj , mely megint. a. Iri Tomacs` Kizi Szakalli, Arig

a. J a r в li . . . . . . . каши, Csokkau borkan, Onuk

es Tomates. ‚

b. N u r al i r n . . .’ . . . Kolte, Karindsik, Gazilì Kör, Hu

oszlik fel. szankulu kör Pankiitek.

3. Ser e f Ds n n i. kiknek egy

rêsae Görgenben inasik része

pedig Khivaban lakik.

а. (i ö r g e ii _ . . . . . Karabölke, 'I`eveilsi,Telgay,Dsafer.

b. K h i v a . . . . . . Öküz, Szalak, Usak, Kodsuk, Mes

_ rik, Imi'eli.

4. О g u r ds a l i . . . . . Szemediii, Giraj 'l'erekme, Nedin`

Az utòbbiak a jomutokat nem ismerik el törzsroko- y

naiknak, mert az ogurdsalik jóforman soha sem szoktak

'* Jobban тонам, Cserekcn, a persa Usar-keii-töl, t. i. négy

Alina: igy nevezik e szigetet negy fötermúuye után.
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rablassal foglalkezni. Minthegy bekes kereskedelmi val

lalataikban sokat közlekednek Perzsiaval, a sah alattva

lòi lettek s evenkint.1000 db. arany adòt tizetnek..Beligaz

gatasukba azonban a perzsaknak nem szabad befelyniek.

Maguk a jomutek az ö szamukat 40—50,000 satorra

szoktak mondani, de e sza-m ep oly kevesse hiteles, mint a

többi, mert e nomadek nemzeti büszkesegnek tartjak sza

mnkat nagyitani. Az egyes szamokat azenban megis ösz

sze akarjuk adni:

T«îrzselrx ваш-шт.

1. C s а u d e r . 12,000 satorral.

2.Erszari 50,000 »

2.Alieli 3,000 v

4. K a ra 1.*200 в

5.Sz:ilor 8,000 ь

6. Szarik 10,000 s

7. Т e k k e 60,000 »

8. G ö kl e n \. 12.000 s

9. J om ut 40.000 э f, А ì

 

Összesen : 106,500 sátor.

Általaban egy-egy satorra öt lelket szamìtanak. А fö

összeggel szorozva, ebböl 982,500-nyi lelekszám keriil

ki. Ez összeget minimumnak kell tekinteni, minthogy a

turkman allitasokat majdnem egy harmaddal leszallitottam.

Pe L1'r1KA1 viszoNYOK А TURKMÁNOKNÁL.

A turkmanok közöttidözesem alatt leginkabb az

lepett meg, hogy egyet sem talalhattam, ki parancsolni,

es egyet sem, ki engedelmeskedni akart volna. A turk

man igy szokott magaròl szòlni; »Biz bibas khalk bola.

miz« (azaz: fejetlen nep vagyunk) nem is kell, mi

mindnyajan egyenlök vagyunk, nalunk mindenki kiraly.

A többi nomadok mindnyajanal akadhatnl itt-ott a kor

many némi nyomara, а törököknel az Aksz akal, a
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perzsáknál a Ris szefid, s az araboknál a Sejkhek

személyében; a turkmánoknál mindezt hiába keresed. A

törzsöknak meg van ugyan akszakaljuk, de ezek csak bi

zonyos fokig részesülnek tiszteletben, csak addig szeretik

s türik őket, míg fcnsöbbségüket bizonyos parancsok vagy

kérkedés altal nem akarják felismertetni. Az olvasó most

azt fogja kérdezni, hogy e hírhedt rablók, kikneknyersesé

ge valóban határtalan, hogy élhetnek egymással a nélkül,

hogy magukat kölcsönösen ki ne pusztítsák. Ez feltünö,

de még feltünőbb lesz, ha azt mondom, hogy e látszólagos

anarchia dacára s dacára minden nyerseségüknek , a

meddig nyilvánosan ki nem nyilatkoztatták az ellenséges

kedést, kevesebb rablás s gyilkolás, kevesebb igaztalanság

s erkölcstelenség történik köztük, mint Ázsia többi népei

között, melyeknek társadalmi viszonyai az iszlami civili

záción alapszanak. А sivatag lakói fölött öreg és hatalmas

király uralkodik, ki sokszor zsarnokoskodik is rajtuk,

láthatatlan ugyan, de a »D e b<< * (szokás) szóban vi

lágosan felismerjük. A turkmánoknal a legszigorubban

teljesítik, a mit a D e b parancsol s utálják, a mit megtilt

A D eb mellett bizonyos körülmények között a vallást is

fel lehetne említeni, de ennek, bár a fanatikus Bokharából

hozzák, koránt sincs azon befolyása, melyet neki tulajdo

nítanak. Általában azt hiszik, hogy a turkmán azért ra

bolja ki s adja el perzsát, mert ez a turkman elött gyü

löletes siíta felekezethez tartozik. Ez azonban nagy teve

dés és szilárdan meg vagyok győződve, hogy a turkmán

akkor is kielégítené a D e b által megengedett rablási va

gyát, ha a pezsák helyett a szunnita törökök volnának

szomszédai. Ezt eléggé bizonyítja a szunnita Afghanisztán,

Lustán _

* Deb (a kirgiszeknél Törel arab eredetü szó, mely Edeb-böl

erkölcsiség) származik.
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Majmene, Khíva, sot Bokharába intézett tamadásai ziltal7 s

a kes öbbi tapasztalat meggyo'zött minket arrolJ hogy

a rabszolgáknak nagy része Közep-Azsiaban a szunnita

vallas felekezethez tartozik. Egy alkalommal egy rablotol,

ki jamborsagárol volt hires, kerdeztem, hogyan adhatja el

szunnita testvéret rabszolgaul, holotta profeta igy szol:

»Knlli iszlam hurre,« azaz mindenmiìszillman szabad.»Be

hej! -— felelte a turkmán nagy közönyösseggel -— a 1101-2111

‘‚112 Isten könyve, bizonyara nemesebb 6 ш1п1 az ember, s

'mégis adják, veszik néhány kranert. Söt mit akarsz? Jo

zsef, Jákob ña, profeta volt és szinten eladtàk. Ártott az

l neki valamit ?«

Csodálatos, hogy a Deb a vallással valo nyolcszaza

dos harcábanßz utobbi altal csak keveset szenvedett, mert

sok szokàs, mely az iszlam által karhoztatva van, s mely

ellen a mollak egyre klizdenek, folyvast megvan osi eredeti- '

segeben, s az iszlam nein csak a turkmânok 1162611, hanem

Közép-Ázsia minden nomádjánal a regi vallásnak csak

küls ö alakjat változtatta meg. A mi azelött a nap, tiìz s

más termeszeti jelensegek voltak, az ma Allah, Mohammed

lett7 bensejében azonban a nomad mindig ugyanaz, minö

2,000 evvel ezelött volt, es jelleme csak akkor változhatik

meg, ha könnyil satrát a nebezkcs házzal csereli fel, azaz

ha megsziìnik nomad lenni.

Az akszakalok betblyasara visszaterve, meg akarjuk

jegyczni, hogy ezek az idegenekkel valo közlekedesben,

pl. ha Perzsiaval, Oroszországgal vagy idegen turkman

törzsökkel van dolguk, altalaban kepviselöi ugyan ez illetö

törzsnek, de nein teljhatalmu kövctek. lHogy mennyire

befolyásnelkiiliek, Oroszorszag es Perzsia legìnkább ta

pasztalbattak, mert ezek nagy költséggel igyckeztek az

akszakalokat érdeklikbe vonni', hogy a rablásokat meg

akadályozzakI de eddig ennek keves eredmenye volt. Na
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gyobb tekintélynek örvendenek a mollák, nem epen az

iszlami, hanem àltalaban a vallásì s igy rejtèlyes jelleui

miatt, melytöl a babenás nomadek félnek. A me llák, kik

Khiva es Bekharában nyerik kiképzésiiket, különben ra

vasz ‘emberek, kezdetbeii szentes kiilsziiinel lépnek fel s

militari zsebllket inegtöltötték, visszavenulnak. A társadal

mi kötelék egyik fötńmasza az,hogy valamint az egyes alosz

tályok, ugy az ege'sz törzs is szilàrdan összetart. Minden

turkmán, mar a négy éves gyermek is, tudja, hogy mily

taifé- vagy tiréhez tai'tezik, s mindig bizonyes büszkeség~

gel utal klánjának hatalmara vagy sokasagai'a, mert ez

tillajdonképen a fegyver, mely másek enkénye ellen meg

vedi, s ha egyes tag bántalmaztatik, az egesz törzsnek

kell elégtetelt követelnie.

A _joiniiteknak a szemszédes törzsek ès orszagekhoz

valo viszonyàt illetöleg azt tapasztaltam, hogy a gökle

nekkel regi kihékìthetetlen ellenségeskedésben elnek. A

tekkèkkel valò békekötésre azen idöben, miden Etzekben

voltunk, kisérletek tétettek, s ez utazasunkra nézve sze

renesés vèletlen volt. De mint késöbben hallottam, a bék e

nem létesiilt, s a mi Perzsiára szerenese, lehetetlen is, hogy

e fblötte hareias törzsek egyestlljenek. Perzsia, névsze

rint Mazendri'in, Khoraszán es Szigisztàn

folytonesan ki van téve az egyes törzsek rablásainak, esak
a tekkèk es jemutoknak kell egyesiilniök, hogy megmèrhe

tetlen kart tegyenek. A turkmá-n ittas lránon annyiszor gyö

zedelmeskedett fegyvereinek `szerencsejetöl s kaeag, ha

cz erszag fenyegeti vagy hadsereggel indul ellene.

Egészen másként all a dolog Oroszországgal, mely

nek hatalmatól a jemutek, bzir csak az a s п rai kis hely

örsègben ismerték meg, mégis felnek. Mintegy uegy év

elött, mint hallottam, az oreszok а Perzsiaval kötött min

den szerzödes ellenere, alig 120 katenával megtamadtak
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a g e mtl s t ep ei tabert, a turkmanok, bar sokkal sza

mesabban voltak, megszaladtak, satraikat kirabelni s fel

égetni hagytak. A pekeli fegyverekrel szele monda, me

lyeket az eroszok liasznaltak, meg a tekkek kezött is el

terjedt, de azt liiszem, hogy a fegyelem az, melynek e no

madek nem allhatnak elleiit. . ‚

'rÁiisADALMi viszoNroii,

A tui-kmant hazi kei-ehe akariuk elkiserni, s ezert

sajat maga-rel, eltözeterel es satorarel kell beszelntink. A

turkman tatar eredetu, de faja jellegét esak ett tartetta

meg, hel az iraní verrel vale esszevegylìlesre a viszenyok

nem veltak kedvezek. Felti'ineleg mutatkezik ez a tekkek,

geklenek es jomutoknal, a hol tisztan tatar arejelleg esak

azen esaladok- es klanoknal talalhate, melyek kevesebb

alamant küldettek Perzsiaba s igy kevesebb fekete haju

rabszolgat hoztak magnk köze. Külenben a turkmant, meg

örizte bar tebbe vagy kevesbbe az eredeti jelleget

inindig bater es eles tekinteterel s büszke, hareias maga- 1

tartasaròl ismerlietni meg, mely Közep-Azsia minden ne- l

madja es varosi lakósa közett kitiinteti ; mert bar a kirgi- t „e «e1-"m,

szek, karakalpakek es özbegek kezett is sek harcias 11111

sejii fiatal embert lattam, szabad fesztelenseget esak a turk

maneknal fedezhettem fel. A turkmanok гашиш az, mely

Khívaban szokases, de ez valamint a ferfinal, ugy a nenelr

is kevesse medositva van perzsa kis fenyüzö eikkek hoz

zaesatolása altal. A legnagyebb szei'epet a pires seÍyem

ing jatszsza, mely aziszlam tanai szerint tiles ugyan, de ~

melyet megis mindket nem visel; a tnrkman neknel ez te

szi az egesz házi eltözetet,l és szemem esak nehezen

szekhatott hozzá, miden ereg anyakat, teljes koru nöket s

fiatal leanyekat hesszu, bokaig ere ingben lattain jai-ni

1
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kelni. A fertiak fejiìkön premsüveget viselnek, mely köny

nyebb s izlesesebb, mint az özbegek idonitalan sapkaja s

a pei'zsak mag-as, toi'onyalaku kalapja. ` А esapan  — 01у fel

söruha, mely otthonkainkhoz hasonló, Khlvaból jön _ szin

ten szokasos, es rövidebben viselik, ha csapaó-ban (rablasi
tamadas)uvesznek reszt.`A nök diszöltözeteiknel a hosszu

ing föle nagy salövet szoktak kötni, melynek ket vége le

lóg; a vörös vagy sarga esizmak, magas sarkkal, szinten

nélkiilözhetetlenek, de legkedveltebb az ékszer, mely tö

mör ezüst karperee, nyak-, orron- vagy fiilönföggökböl s

az amulettek szamara vale töltenytaska. alaku tokokból

all. E tokok sokszor jobbról es balról fiìggnek le, mint

rendjeleink, sminden mozdulatkor összecsörrennek. A turk

man nagyon szereti az ily esengest, mert vagy nejet, vagy

lovat aggatja tele ily csecsebecsékkel, vagy ha ehhez nin

esen mòdja, perzsat rabol els ezt i'akja meg lanceal, de

esörrenest minden aron kell maga körlll hallania. A nöi öl

( ’Éözet egyéb kiegeszitö resze a magyar dolmanynak egy

neme, mely a vallról fuif le, de csak oly hosszunak sza

¿ad lennie, hogy a szŕraggalŕtftlzett hajfonatnak vege

`thatò legyen. ~
I’ l A turkman satin igen esinos s a nomad eletnek meg

felelö,melyet hasonló alakban lehet talalni egesz Közép

Ázsiaban a tavoli Sinaig.

A satoi' harom részböl all, a faallvanybòl, a nemez

darabokból keszlilt tetözetböl s a belsö fclszerelésböl. A

fareszt kiveve, a többi a. turkman nök mtive. Ezek gon

doskodnak a lakas felallitasa- és felszedeséröl, s vandorla

sok alkalmaval a tevekre esomagoljak, mig maguk mel

lette gyalogolnak. A szegenyek es gazdagok satrai a belsö

felszerelesben kitlönböznek. Csak ket fajta sator van, a

Kara-0j, azaz a fekete, az idö altal megbarnitott s az

A k-o j, azaz a fehèr, belulröl hófeher nemezzel ellatott sa
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101, melyet nj házasok vagy klilönösen megtisztelt vendé

gek szamara allitanak föl. A Bator, a mint Közep-Ázsiában

lattam, altalaban jo hatast bagyott bennem batra. Nyaron

hilvös, 101011 kellemes meleg s igen jotekony a benne felta

lalbato menhely, midön a vad Orkan sivit a belatbatatlan

sivatagon at. Az idegen Sokszor aggodik a fölött, hogy az

elemek batalma a lakas ujjnyi vastag falait ezer darabokra

tépheti, de a turkmán evvel keveset törödik, mcgero'siti a

kötelekct 5 edesen alszik, а vihar bömbölese neki szelid

bölcsödal.

A turkmanok szokasai- és foglalkozasarol egesz köny

vet lehetne imi, oly feltlino' a klilönbseg az 6 0101011 5 a mi

eletünk között. Itt azonban csak nebany jellemvonasra

kell szoritkoznunk. A turkmanok eleteben a fökerdes az

alaman, azaz: rablo tarsasag, 5 a e 5 a p a o, t. i. a meg

rohanas. A turkman azonnal kesz fegyvert ragadni es lora

ulni, a mint jövedelmesnek 101526 kalandra meghivjak. Az

ily vallalkozas tervet meg a legközelebbi rokonok elött is

titokban tartjak s miutan a 5 2 er d a rl (vezér) megvalasz

tatott 5 egy molla megaldotta öket (fatiha), az alkonyat

bealltaval mindenki mas uton megy az clöbb meghataro

zott gylìlöhelyre. A tamadas mindig vagy ejfelkor törtenik,

ha. lakott helyek ellen törtenik a tamadas, vagy napkeltekor

ba karavan vagy ellenseges csapatot tamadnak meg. A

turkmanok tamadasa, mint a hunok es tataroke, inkabb

megrohanasnak nevezhetö; a támadok több osztalyba so

rakoznak s több oldalrol rohannak a mit sem gyanitó al

dozatra, ketszer, ritkan baromszor, mert a turkman köz

mondas azt tartja, hogy: »Iki deng, ücsde döng,« azaz

kisértsd meg ketszer, de harmadszor fordulj vissza. A meg

tamadottnak igen elhatarozottnak vagy igen erösnek kell

lennie, hogy ily megrohanasnak ellentalljon; a perzsaknal

ez ritkan 161100111 5 gyakran megesik, hogy egy turkman
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öt, söt több perzsa ellen is sikerrel hareol. A turkmánek

beszéltek nekem, hogy gyakran egyikilk 4_5 perzsát fog

el. »Sokszer történik, beszélte egy nomad, hogy а perzsák

félelemböl eldebják a fegyvert, kötelet kernek s egymást

kölesönösen megkötözik. Csak az utolsònak megkötésére

kell a lúról leszállnunk. << Ha nem is veszszilk tekintetbe a

veresèget, melyet 22,000 perzsa esak legujabban is 5,000

turkmántól szenvedett, a sivatag fiainak az ilyesmikben

valo felsöbbségét az irániak irányaban ténynek nevezhet

jtik, s majdnem hajlandò vagyok azt hinni, hogy az északi

tatároktol való rettegés, mely a történetben rég ismeretes,

zsibbasztja meg a legbatrabbat is. S mily dragán kell a

gyavaságet megfizetnil Kit a megrohanásban lekaszabol

nak, szerenesésnek mondhatò. A bátortalannak azenban, ki

minden feltétel nélkill adja meg magát, megkötik kezét s

a levas vagy nyergébe lilteti s ekkor a fegolynak labait a

le hasa alatt összekötìk, vagy maguk elött kergetik, vagy

ha mindez nem lehetséges, a ló farkáhez kötik. Órákon,

söt napekou at kell igy a lovast aunak sivár földjère kö

vetnie. Az ujonnan inegèrkezett feglyok sersarel szóltunk

mar, s most meg esak egy Iielenetet akarok elinondani,

melyet Gönillstepe-ben lattam, s melyet seha sem fogek

elfeledni. Egy alamán feglyek, lovak, szamarak, marhák s

más ingo és ingatlan helmikkal gazdagen inegrakva tért

haza. A zsákmány elesztási'ihez fegtak, azt annyi reszre

osztettak, a mennyien a rablasban részt vettek s ezenkivlll

a középen egy rakas holmit hagytak, mint késöbb láttam,

az egyes részek kiegészitésére. A rablók aztán sorban meg

tekinték részüket, az egyik meg velt elégedve, a niasik

szintén, a harmadik niegnèzte a neki jutett perzsa nö fegait

s ugy találta, hogy az ö esztályresze esekély. A föne'k a

kiegészitö tartalékhoz nyult, fiatal szamai'at állitott ennan

a szegeny rabuö mellé, s a tiirkmán ki velt elégitve. Ez
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többször isinetlödött, s bar az einbertelen eljarás fölett fel

zudultam, elykor megis nevetnem kellett e vagy ama

rablasi zsakmányrész fnrcsa összeallitasa fölött.

A fe fegyver, mely a turkmant rablasai alkalmával

oly nagy elenyben reszesìti, ketsegkivlll leva, mely vale

han esodalates allat, s melyet a pusztak fia jebban szeret,

mint nejet es gyermekeit, jobban, mint enniagat. Érdekes

nezni, hogy mily gondoskodassal neveli fel, mint öltözteti

a fagy es meleg ellen, mily fenylìze a szerszamokban, ngy

hogy e maga szegeny elrengyellott öltözeteben a felpipe

rezett allaton igen ktilönös latványt nyujt. E szep allatok

azenban valóban meg is erik a rajuk ferditett fai'adsagot, .

s a mit gyersasàguk- es kitartasukról beszelnek, epen nem

tulzas. A turkmánek leva arab eredetli s :i szep teliver

lovak meg ma is a b ed e vi (beduin) nevevel neveztet

nek. A tekkek lovai igen magasak es gyorsak, de korant

sem oly kitartók, mint a jemuteke, melyek kisebbek.

A nyeremeny, melyet a gyalazatos emberrablas a

turknianoknak nyujt, kerantsem eri fel a veszelyeket, ine

lyekkel össze van kötve, mert esak ritkán csekkentiasze

genyseget, melyben a sivatag fia sziiletett. S ha felre is

tehetne egy kis penzt, igen egyszerü eletmódja arra esak

nagyen ritkan szorul.

Ismertem sok tnrkmant, ki vagyenossaga dacara

felyvast szaritett hallal elt, s esak egyszer hetenkint evett

kenyeret, mint a legszegenyebb, ki a buzat meg nem birja

fizetni.

Hazi köreben a turkman a tekelyre vitt henyeseg

megtesteslilese. A legnagyobb szegyennek tartja ferfira

iiezve valami hazi munkat vegezni. Csak lovaval van del

ga, s a mint ezt ellatta, szomszedjahoz megy, vagy azen

csepertok egyikehez esatlakezik, melyek a satrak elett egy

körbe gnggolva lilnek, es reszt vesz a beszelgetesben,
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melynek targyat a politika, uj rabló kirohanasok s a lo

vak kepczik. Ezalatt kezröl-kézre jar az elkerlilhetetlen

csilim, egy neme a perzsa pipanak, melyben azonban a

dohanyt nem szoktak megnedvesiteni. Csak estenkint, fö

leg telen, szeretnek szep meseket s törteneteket hallani,_és

különös elvezetnek tartjak, ha talalkozik egy bakhsi

(troubadour) ki d u ta ra nevü kethúros hangszerenek ki

sereteben Körogluról, Anianmollaról, vagy a majdnem is

tenitett Maklidumkuliròl e'iiekel. Ez utóbbi, kit felig-med

dig szentnek tartanak, turkman volt a göklen törzsböl s

körulbelttl 80 ev elött halt meg. Mesèkkel atszött elettör

teneteben valódi csodaembernek tunik fel, ki, a nélklìl,

hogy Bokharaba vagy Khtvaba ment volna, minden köny

vet, söt minden tudomanyt isteni ihlet altal tanult meg.

Egyszer lovaglas közben melyen elnyomta az alom, s

Mekkaban latta magat a pi'úfetanak s az elsö khalifaknak

körében. Kegyelet- s tisztelettöl remegve köi'iiltekintett, s

latta,a mint Omar, a turkmanok pati'ónusa int neki. Hoz

za lepett, ez megaldotta öt, gyöngen niegiitötte homlokat, s

ö erre felébredt. E pillanattòl fogva a legedesebb költe

szet folyt ajkairól, s könyve a turkmanoknal meg sokaig

elsö helyen fog allni a koran utan. Ktilönben Mahkdum

kuli versgylijtemenye rank nezve mar azert is erdekes,

inert tiszta peldanyat adja a turkman szójarasnak, s kli

lönösen azon költemenyeknek elöadasa, melyek a юсе

nyesztes, fegyverek es alamanokról szólnak, olyan, a nii

lyenre csak gyéren akadunk a keleti nepek irodalmaiban.

Nagyon erdekesek voltak, söt feledhetetlenek lesznek ram

nezve azon jelenetek, melyeknek tanuja voltam, midön

linnepelyeken vagy mas esti mulatsagokon egy bakhsi

Makhdumkuli verseit szavalta. Etrekben egy ily trouba

dournak satora közel allt a mienkliez, s miutan este hang

szeret magaval hozva, meglatogatott, esakhamai' nehany
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fiatal ember sereglett köréje s egy pár hősi dalt kellett előad

nia. Dala bizonyos nyers torokhangokból állt, melyeket mi

inkább hörgésnak, mint éneknek tartanánk, s melyeket ele

inte halk, később a'mint tüzbe jött, vad húrpengetéssel ki

sért. Azon mértékben, a mint a harc hevesebbé vált, nőtt

az énekes felindulása s a fiatal hallgatók lelkesülése is, s

valóban regényes látvány volt, midőn a fiatal nomádok fö

vcgeiket földhöz vágva, valódi dühvel saját hajukba kap

tak, mintha önmagukon akarnák a háborut megkezdeni.

S ez nem is meglepő. A fiatal turkmán nevelése egé

szen olyan, hogy alkalmassá tegye az ily hangulatra. Irni

s olvasni ezrek közül csak egy tanul; lovak, fegyver, harc

és rablás az, a mi az ifju képzeletét foglalkoztatja, s még

a becsületes K ha n ds a n t ó l is hallottam, а mint fiát fed

dette, hogy N. N. már két fiatal perzsát rabolt, de ő belőle

- fiából - soha sem lesz ember. -

Feltünő, hogy e turkmánoknál némely oly szokáso

kat s erkölcsöket tapasztalunk, melyek Közép-Ázsia egyéb

nomádainál nem fordulnak elő. Ezek közé tartozik neveze

tesen a lakodalmi ünnepély, mely után a menyasszonynak

tetőtől-talpig vagy fátyolba, vagy selyemkendöbe burkolva,

vőlegényével versenyt kell nyargalnia, s nem egyszer meg

esik, hogy a beburkolt amazon hamarább ér a célhoz,'mint

a begyakorolt, szabadon ülő itju. A menyasszony e futta

tásoknál néha "leölt bárányt vagy kecskét tart ölében, s

vőlegénye s a társaság többi ifja által üldözve, a leggyor

sabb vágtatásban ügyes fordulatokkal azon kell lennie,

hogy egyik sc érjen közelébe, s ki ne kaphassa öléböLa.

kecskét vagy bárányt. E játékot k ö kb ilrinek (zöld far

kas) hívják s Közép-Ázsia többi nomádainál nincs szokás

ban. A lakodalom után két, néha négy nappal a fiatal párt

ismét elválaszüák egymástól, s csak egy év mulva kezdő

dik az állando együttélés.

l ' l г

vAunŕmY шиизм. 2.)
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Megemlitendö azen g y a s z,melylyel a turkmán család

jának valamely elholt kedves tagjz'it megtiszteli. A megholt

nak satrában egy éven at, kivètel nélklil minden nap, azen

órában, melyben a gyászelt lelkét kiadta, a sire asszenyok

panaszes dalekat énekelnek, melyekben a jelenlevö esa

ládtagoknak is részt kell vennìök.[Ez{ntóbbiak e mellett fely

tatják napi miinkájokat, s mnlatsàges látvány az ilyen

turkman, midön berzasztò iajveszéklések közt fegyverét

tisztitja, pipázik vagy eszik.. Még a sáter közelebbi szem

szédsagaban levö nök is rakezdik ilyenker s orditanak és

sirnak, mialatt pamiitot tisztitanak, fonnak vagy más 115121

munkát végeznek. A megholt bara'itainak es ismeröseinek

is látegatàst kell tenniök, hogy reszvètöket kifejezzék, ha.

bár hónapok mulva hallották is meg a gyaszhirt. A láte

gatò leül a sáter elött,`néha éjjel, s negyedóraig tartò jaj

veszèklès altal jelenti, hogy eleget tett az4 .elhunytf iráuti

kötelességeinek. Ha tekintélyes fönök hal meg, ki a b a

te r, azaz bátor melléknevet valóban megérdemelte, sirja

fölé ioszkának nevezett nagy dembot herdanak *, melyhez

minden jó turkmánuak legalább het lapat földdel kell já.

rulnia, ugy hogy az ily dembok nèha 60 làbnyi kerlllettel

birnak s 20_30 lúbnyi magasak. A nagy sikságokon az

ily halmok kulönösen észrevehetökké lesznek, a turkmán

mindeniket ismeri, s az alatta nyugvónak neve utan ne

vezi el.

E rövid értekezést a turkniánokról feiezzllk be tö r

t é u el 111 ö k n e k meg rövidebb áttekintésével, csak azt

emlitvén meg, a mit a meg köztlik élö hagyemányekból

hallottam. »Mindnyajan M a n gi sl a k b ól szai'niazunk,¢

* Ezen szokás meg-velt a régi liunoknál, 11 megvan Magyaror

szi'igban még most is. Igy nehány 'év elött Kassán gr. Kúrolyi Ede in

ditványára gr. Széelienyi lstván emlékêre emeltek ilyen sirlialmot.
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mondta tudes barůtem Kizil Akhend. »ôsapaìnk S 2 e n

khan es Eszen Ili voltak, Jomiit es Tekke az

elsenek, C s а 11 d 0 r es G ö kl e n a masodiknak tiai. Man

gislaket regenten Min g k is lìkrnak, azaz ezer teli szal

lasnak hivtak, s ez regi hazaja ugy a telünk армий

Perzsiaba költözett turkmanoknak, mint az erszai'ik, sza

lorek s egyeb törzseknek. Regi szenteink, mint Is a n I reg

szanak, s beldog, a ki sírjnkat meglatogatja.<< Khandsan

elmondta, hogy 150 ev elett a turkmanoknak ritkan vel

tak más öltenyeik, mint melyeket barany-, ló- vagy vad

szamarberbel keszitettek. Ma mar ezek eltlintek s mint

egyediili emleke a regi nemzeti viseletnek, esak a premes
fóveg maradt fenn. i

A kulenbe'ze terzsek közt uralkede ellensegeskedes

ekezza, hogy kölcsönösen »rabszolgatel szarmazettaknak«

gnnyeljak egymast. А2011 idet, miden a közös hazat el

hagytak, pontesan nein tudjak meghatarezni. Az erszariak,

szalorok es szarikok mar az arab heditas koraban az 0x11

sen inneni sivatagnak keleti reszén laktak; a tekkek, gek

lenek es jemutok esak kesöbb, talan Dsingiz es Timur ke

raban foglaltak el mai hazajnkat. Ez utóbbiak kivander

lasa esak csapatonkint törtent, s meg ma sem mendható

befejezettnek, mert sok jomut es göklen, nagy eleszeretet

tel viseltetvén eshazaja irant, maig ett bolyeng. A közep

korban a turkinan levasekat legnagyebbreszt а. khivai s

bokharai khanokszolgalataban, set neha perzsa loboge

alatt találjuk. Vitezsegöknek, különösen pedig heves tama

dasaiknak hire messze eljutott, s egyes vezereik, mint Ka

ra Juszuf, ki a szaler töizszsel reszt vett Timur hadjáratai

* Ireg Ate. nagyatyát jelent ; _ ennek a magyar »ereg Муж

1’е1е1 meg.

ты] wf“

l x

"f-n _
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ban, törtenelmi nevet vivtak ki maguknak. A turkmanok

nagyban elösegitettek Perzsia eszakì reszenek turkizalasat,

kl'ilönösen azen idöben, midön az Atabegek'esaladja ural

kodott Iranban, es Transzkaukazia, Azerbajdsan, Mazen

dran es Siraz * török nepessegenek legnagyobb resze ket

segtelenlll a turkmanoktòl kertllt ki. Feltlìnö, hogy dacar'a

112011 elkeseredett ellensegeskedesnek, mely a turkinanok

es Perzsiaban lakó siita rokonaik közt 111-011106111, amazok

megis mindig Azerbajdsant tartjak a magasabb müveltseg

szekhelyenek. Ha a bakhsit ielszólitjak, hogy valami sze

pet s eredetit enekeljen, mindig azerbajdsani dalokat ene

kel; söt a fogsagba esett iraní is több kegyelmet reniel

het, ha török szarmazasu, niert a turkman azt inondja:

»kardasimiz dii' оду—Ё” а2а2: testverunk ez a НИШИ.

A turkmanok utolsó tömeges föllepese N adi r sah

es A g a M e 11 е m m e d khan koraha esik. Amaz ezeknek

s az afghanok segitsegevel a mult szazad elejen egesz

Azsiat feli'azta almaból, ez leginkabb turkman fegyverek

kel vetette meg alapjat dynastiajanak. Jòl tudjak ezt a

turkmanok es panaszkodnak 11 Kadsarok halatlansaga el

len, kik Feth Ali sah òta róluk egeszen megfeledkeztek,

söt sok fönökliktöl az öket illetö nyugdijat is megvontak.

Hogy fogalmunk legyen e nomadok politikai 1011105

sagaról, eleg egy tekintetet vetnlink Közep-Ázsia 161116116

ге. Latjnk, hogy helyzetuk öket az egesz azsiai fensiknak

vagy Turkesztannak deli hatai'öreive tette. A turkinanok

* Meg most is van negy-öt török iörzns, mely Sìinz vìdéken no

mad elett-t el. llkliani-jok ‘(föuök), kivel 1862-ben ismerkedteiii meg

Sirazbau, ремне, hogy 30,000 lovast hir közülök kiallitani, s hogy

néliany tüizset, mint a kaskail: es nllahverdit Dsingiz khan telepltetto

ide. E körtilmenyt Európaban félreisiiiertek, s meg aji'il ertesiilt Bur

nes is a tür k i s ir n z i-t, melyet llañz einlit dalaibaii, egy hason

iievil lielysegheii keresi Szumarkrind kîizeléhen.
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a kipesakek ntan Közep-Ázsianak leghareiasabh s legva

dabb népe; mögöttlìk, Khlva, Bokhara es Khekand vare

saiban az elpuhultsag es gyavasag szekel; s ha ezek nem

alkotnanak szazadok 6ta ely szilard saneot azek köriil, nem

allnanak a közep-azsiai viszenyok mest is azen ponton,

melyen Kutejbe es Ebu Mnszlim * alatt alltak s maig is

allnak. A eivilizació ugy latszik, jobb szereti a delröl

eszakra vivö ntat, de mikep hathasson annak csak egy

szikraja is Közep-Azsiaba, mig a turkmanek minden uta

zót, minden karavant ezer veszelylyel fenyegetnek ? ‘

II.

А HYRKÁNIAI sivATAG.

Hyrkaniai sivatagnak hivjak azt a nagy földterliletet,

mely a Kaspi tenger keleti reveitöl az 0xus elhagyott part

jaig nyulik keletre, es az Aral-tòtól Perzsiaig és Af'ghanisz

tanig delre. Legnagyebb hossza mintegy. 600, szelessege

majdnem 400 angel merföldet tesz; a pusztasag nev rail

lik majdnem az egesz rop‘pant terllletre, elöször is azért,

hogy talaja kopar es termeketlen, masedszer pedìg, hogy

megtelepedett lakôi nincsenek; ugy hogy igazan borzasztó

elgendelni, hogy a földkereksegnek olyan reszen van az

ember, a hel neha 2_3 hètig kell jarnia, mig egy teremt

menyt vagy egy lakóhelyet talal. A pnsztasag földrajzi

tulajdonai nagy kiterjedesehez kepest valtezók. A Kaspi

tenger keleti partjain a föld majd agyagos, majd köves,

*Az egyik Omar khalifa keraban ankcsztánt hóditotta meg ; a

masik, elöször Merv hclytartója, a turkmánok és kharezmickkel egye

sülve sokaig viselt szabadsaghaberut ига, a bag-dadi fejedelem ellen.
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sikságàt csakis a Nagy- és Kis-Balkán szakitja meg. Kissé

belebb nagyon gyakran tlinnek föl azoknak a két-három

száz lábnyi homokdomboknak végtelen sorai, melyek leg

ijesztöbb és I_egveszélyesb akadályai az utazóknak, részint

az alig тащат, finom homok miatt, mely elsiklik az еш

bernek és tevének lába. alul és egy»egy crélyes lépést

majdnem lehetetlennél tesz, részint meg folytonosan változó

helyzetuk és magasságuk míatt. »Egy mozgó dombson

killönösnek hangzik ugyan, mindazáltal téuy, hogy а leg

tapasztaltabb utazó sem igen tud biztos utat találni a. hyr

kániai sivatag homokos részén át, mert sokszor megesik

rajta, hogy hosszu dombláncra akad oly helyen, a. melyen

pár nappal azelött lapos, шпага тщеь látott. Ezeknek a.

félelmes kumlukoknak (homokos helyeknek) а. kezdete a. ho

mokréteg csekély domborulásában észlelhetö; lassan-las

san vastagodik а réteg, észre sem veszed, hogy lábad Тб

lebb-fölebb lèpett és ha visszatekintesz, magaslatnak tete~

jén làtod magadat. _

На lesujtó az idegennek а szomoru pusztaság nézése,

még inkább ellenére volna а, természet mcddösége, ha nem

akadna meg az unatkozó szem legalàbb abban а látszatlan

növényzetben, mely oly szegényes, mint а föld, а ше1уеп

terem. Látsz itt egy Поэзии, gyepes foltot, melyet а tel-mé

szetnek szeszélye teremtett oda а pusztaság közepébe.

Haragos zöld a szine, de az élete nagyon rövid; арт kö

zepén sarjadozìk ki, és május elején hervadtan is alig talá

lod. Amott furcsa. növényeket födözhetsz Fól: alig шары;

utiokat tömi a. kiaszott, agyagos föld hasadékain keresztlll.

Máshol vad murok ès геммами; teremnek; mind a. kettö

ehetö, de ha szednì akarod, ugy kell kìásnod; melt ha rán

cigálva akarod kihuzni, mindig sikertelen fáradozol. A

homok nem annyìra méztelen, mint деваешь az ember.

Nagy része cserjés fákkal van födve, melyek megnönek



_391

olykor 10-151ábnyira, de törzsökük nincsen. A megle

hetösen vastag i «fak а Гбш közelében nönek ki. Ezek a так

olyan gyöngén állnak а földben, hogy egy rántással majd

nem le lehet teriteni, és а fájuk, а mint tüzet fog, csakha

шаг hamuvá ég, kevés vagy épen scmmi flisttel.

Egészben véve, nem lehet а hyrkániai sivatagot Észak

Afrika. vagy Közép-Arábia pusztáihoz hasonlitani. Nem rég

olvastuk, hogy'ez utóbbinak inkább az elhanyagoltság és

az ipar hiánya miatt van olyan puszta шитые, mintsem

termószetes tulajdonaiuàl Гоша. És e матами francia,

nómet és angel utazók leirásaibòl itòlvc, könnyebbcn jár

hatók be s nem oly veszélyesek, mint az а puszta, melyröl

szólunk. Eltekintve az idöjárás kelletlenségeitöl *‚ az em

ber, a. portyázó turkmán rabló, а. ki bizonyàra ragadozóbb

és kegyetlencb'), mint Nubia oroszlána, ezer akadályt há

т а. vándornak utjába. Ezért egy karaván sem mer neki

menni a hyrkániai sivatagnak, ha.,turkmánok nem kisérik.

Olyanf'ormán járhatnak azonban könńyen, mint akecskére

bizott káposzta. De meg olyan törzsbclick is megtámadhat

ják öket, mely az ö kiséretliknek ellensége7 mert ezek a

шпаги; folyton viszálykodnak. És а turkmánnal valò har

cot nem is lehet más ellenséggel vivotthoz hasonlitani. Nem

csak haláltól kell félni, még anuál is rosszabb, ha. szolga

ság követi a szerencsétlcn hareot. Мех-с а pusztáknak kap

zsi fia mindig iparkodik, hogy élve keritse meg prédáját:

ha. szolgának adja el, мы) а haszna, mint az elejtett áldo

zat ruhája s i'egyverzetéböl. Azèrt az utazók mindig köny

nyebbnek ген-сдан а sivatag мы utjokba. görditett nehéz

ségek leküzdését, mint а puszta embereivel való harcot. S

hogy ezt elkeriiljék, vagy legpusztább s elhagyottabb rè

* Nyáron 120Ü (Fahr.) forróság, télen csipös hïůeg és {двушки}

f ergetegek. i Y
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Szen mennek át a sivatagnak, vagy ely evszakban 111212

nak, mely kevesbbe kedvez a rablók pertyazó kirándulá

sainak, s igy biztosabb a lassan iitazó kereskedöre nezve.

Szerosan veve, nines allande ut a hyrkániai sivata

gon at; esak a perzsiai es khivai indulò pontok nein vál

_ teztak az utolse századokban. Indulò helyek {Р 0 rz 5 1 ában

'Asztrabad, Dereguz 05 Mesed; Khiváhan

Hezareszp, Medemin es Perszu. Regi idökbenezek

a váresok a Pei-zsia es Kharezm közii kereskede'snek köz

pentjai veltak; ma nap egeszen elvesztettek fontossagu~

kat 05 _ M e s e d kivetelevel _ jelentekteleii helyek, me

iyekre szegenyes karavánok gyülnek, hogy nehàny arnese

met:szallitsauak Iránbel az Oxus partjaira vagy megfor

deva. А videkbeli utázókat kei Osztályim fogiaihajuk

össze: 1. a közep~ázsiai bennsziilött, a ki Per

zsiába iitazik, ennek egyedüli ellensege a rosz idö; es 2. a

pe rzsa, a ki Khivába megy, ezt ketfele veszer i'enye

geti: eltemetheti a hemokfuvatag, megöllieti a szemjiisíig

es megbekózva a khívai rabszelgavásárra keriilhet. Az

utòbbi termeszetesen sokkal inkább retteghet a sivatagen

at vivö uttól ; de mind a kettö egyenlö aggodalemmal 10

521 meg az òvó elöintezkedeseket, es mind a kette' nagyen

jòl tudja, mieseda veszedelmes dologra vi'illalkozik.

Az emlitett harem-hárem indiile pont közill veszem I

az elsöt, es elvezetem olvasòmat A s 2 tr a b a d b 01 M e

deminbe, mely legdelibb pontja a khivai khanságnak,

es csak ket napi jariisra. van a. szekvùrestel. A 115107011

nak mindenek 010.11 valamely hatalmas es befolyz'isos _jemut

turkmán fönök baratságat kell megnyernie. Ez> azutai'i csa

patával örsereg gyanánt szelgàl, utközben mindig körlil

veszi a megrakett tevesereget es pihenéskor örzi a folialmo

zett àruesomòkat. Nem csak a jószág, hanem az utazó szerek,

a ruhak 05 01011111 5201011 is a 1115010 turkmán föuök gendjára
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vannak bizva. А gazdag kereskedönek szegénységet 110111110

1111111аа nomádok sovár szemènek; 11 legsilányabb cledelt

kell ennie,rongyokba. kell öltözköduies 11 те21е1е11 földön

hàlnìa, mig fizetett kiséröje használjaruháját,ágybelijét és

élelmét, 501 néha а turkmán szolgájának kell magát szinlenie

05 mindenféle kellçmetlenséget türnic, esak hogy életét és

vagyonàt megmentse. Ez persze esak 4_5 napig tart, mig

а karaván el ucm hagyta а, tanyákat, а Görgen és Etrek

partjnin zöldelö legelöket, mig a. tulajdonképeni sivatagm

nem 611, melyen, egész 11 Bulkánig, esak rîtkán talàlkozìk

112 ешЪег nyájakkal vagy sátrakkal. A Balkáu keleti lej

töit áprilìs hóban bujáu zöldelö fü lepi, de májusra. т1ш1

elfonnyad és kiég, s filvet csak olyan ritkán találni, mint

egy koi-ty 1111110 vizet. És épcn czért utazhatnak 11 kal-:wá

nok biztosan ezen évszakban, mcrt а portyázó turkmánok

nem találnak ilyenkor abrakot lovuknak, holott 11 tevék

nek elég а. bogáncs, melyet mindcnhol böviben talàlnak.

Könnycn láthatjuk tehát, hogy minél rìdcgebb és retten

több a pusztának természetes állapota, annál biztosabb а2

ember incselkedèsei elöl. Az utazók türelmesen küzdenek

11 110503, 5201, homokfuvatag és vìzhiány ellen, ha esak nem

kell félniök, hogy 1111111 kegyctleu rablókkal találkoznak.

Ezen utnak vizetlen rèsze't általàban 112 Etl'ek pal-tjátòl

egészeu Khíva határáig számitjákI 11 1101 mesterséges 0511

tornák vezetik 112 Oxus 1152111 vizét; de én 1121 1115213111, hogy

a Balkánnak déli lejtöjén van néhány jòvizli forrás és eze

ket nagy titokban tartja és örzi а jomutoknak egyik ága,

melynek, mint hallottam, örökös birtokában vannak. 1111

sonlóképen van, 1111 nem tèvedek, 112 emlitett hegységnek

èszaki oldalán egy forrás vagy egy ciszterna; de klilönben
egy csöpp ihatò folyadékot зет-1111111 а2 ember az egész

111011, melynek hossza. körltlbelül 300 angol mérföld, s me

lyet ritkán járnak meg 10-112 ларца! hamaràbb. S ezt

f»
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nem is fogjuk valami nagyon lassu utazasnak tartani, ha

tekintetbe veszszlik, hogy a karavanok többnyire nagyon

megterhelt tevelancokból allanak. Bendesen huszonnegy

vagy huszonhat angol merfo'ld tesz egy napi utat, s ez ha

rom allomasra oszlik. Az elsö es leghosszabbik egy óraval

napnyugta utan kezdödik es szllrktiletig tart, minthogy a

hüvo's ej csökkenti a nehezségeket. Szlìrkltlet es napkelte

közt reggeliznek mind az emberek, mind az allatok ; smeg

mielött a nap fölkelt, kezdödik a masodik allomas, mely

9_10 óraig tart. Ekkor tartjak az ugynevezett deli pihe

henest; ez leghosszabb ugyan, de alig inondható pihenes

nek, inert a roppant höség es szonijusag kinozza az em

bert. Ninos sàtor, ninos arnyek, mely jotekony almot hoz

na a faradt szempillakra s az utazó kivankozik megint fo'l

cserélni ezt a nyugvast a tevehat hullamzó mozgasaval

az alkonyi szellöben. Delutani negy òra körlll kezdödik a

napi utnak utolsó es legrövidebb resze, mely het vagy

nyolo óraig tart, s ekkor elegendö idöt enged a vaesorara.

Az alvas többnyire nyargalvast töi'tenik. A közep-azsiai, a

ki lòhaton nevelkedik s azon tölti eletének legnagyobb re

szet, az ilyen agyat egeszen kényelmesnek talalja. Erösen

lil а. nyeregben, es ambar fejet folyton jobbra-balra bólin

gatja, csak nagyon ritkan esik meg rajtn, hogy egy ön

kenytelen földrebukas ebresztene föl.

Medeminnel, vagyis a khivai khansag lakott reszenel

vegzödik ez az utvonal, ambar innen meg harom-negy

napi jarasra van a fövaros; de ezentul nincs többé farad

sag es akadaly, kiveve az örseget, mely gondot visel ra,

hogy senki el ne kerlilje a vainszedönek vizsgalò szemet.

Ez a föut Perzsia. es Khiva közt, es ezt Etre k J o

lu n ak nevezik. A masodik a T e k k e J o l u (t. i. tekkek

utja, mert ezen törzsön visz keresztlll), Bödsnurdnal kez

dödik, atmetszi az Etrek folyó felsö részet es megkerülven
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keletröl a Tedsend moosarokat, többnyire oly videken ha

lad, mely bösegesen e1 van latva ivóvizzel, a harem sza

mara ñivel, es majdnem szaz angel merfölddel rövidebb,

mint az elsö. Azt mendjak, ez volt a mult században a

legjartabb, ut es regebben seka hadi utnak is hasznaltak.

Ezt bizonyitja az a teny is, hogy N a, d ir s a h, miker oly

rögtön visszatert Perzsiaba, ezt az utat valasztetta, es itt

hagyett a hemokbuckak közt ket nagy agyut, mert a se

bes menet miatt nem vihette magaval. Miker kerdeztem,

mert hanyagoltak el ezt az utat, azt teleltek, hogy a tek

kek, a kik a sivatag ezen reszenek egyedüli urai, minden

közlekedest lehetetlenne tesznek, mert felyton haborusked

nak a szomszed törzsekkel. Baratsagukban senki sem biz

hatik, s esak az mereszkedhetik erre az ntra, a ki naluknal

erösb es hatalmasabb.

A harmadik utat D ere g u z J e l u nak hivjak ; ez a

sivatagot legkeskenyebb reszen vagja at, a Perzsia. eszaki

reszeben levö kis Deregnz es a khivai Hezareszp

között. Csak tizenket napi ut: nyole napig mely homok

ban jar az ember, esak harem keserlivizforrast talal, es

negy napig baremtenyesztö turkmanek közt. Ezt az utat

N aszib J 01u nak, a kaland utjanak is szoktak nevezni,

mert többnyire olyan emberek jarnak rajta, a kik minde

ntiket elvesztettek es szilksegleteiket vagy meresz vallala

tekkal, vagy a turkman rablókkal való eimberalás altal,

a. kiknek ök ügynököktil szelgalnak az iszonyn rabszelga

kereskedesben.

Ezek a kiinduló pontok a tnlajdonkepeni Perzsiaból

Turkesztànba ès viszent,de vannak ezeken kivlil mas utak is

Khivaból M e r vb e; ezt a helyet sok ideig perzsa birtok

- nak tekintettek, de mostan a tekkek birtokaban van; Egyik

mervi ut, az О r t a k u d s_u (közepsö forras) — Khívahel

Mervbe tizennégy nap _ egeszen homokon vezet vegig, es
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nagyon is megérdemlì а »ге11епе1ез« nevet. А második,

А k j ар J 0111, Hezareszp ès Merv között, épen oly 11052

szu, de kevesebb bajjnl jàr, mert közönként van fiive а

Ьагош számára és minden másod nap egy-egy forrása.

ihatò, ámbár nem épen jó vizzel. A harmadiknak, mely

aránylag legjobb, K ab ak 11 J 01 11 а neve. Hossza mint

egy 17() ang. mériïild, de nyolc nap alatt könnyen meg 111

11131 tenni. ’

Mindaz, a. mit ezen utakròl топают, az évnck свай

azon szakára vonatkozik, mely április közepètöl szeptem

ber végèig terjed. Mig más vidékeken a tél beálltával а

szárazföldi közlekedés nehezebbè válik, a. h y rk àn i ai

pusztáról épen az ellenkezöt mondhatjuk. Mihelyt az 111121

lan homokrónákat а hó lepì el, ше1у mintegy négy 116

napig marad 011, megszünik az utnak fönehézsége, а szom

juság. A lassan mozgó tevék helyett gyors lovakat alkal

maznak, és sereges karavánok helyctt арго utazò 111511511

gok sietnek а sivatagnak едут-четы а másìkra. A hó el

1211321 ökct vizzel, hogy szomjukat oltsák; a. száraz cserjék

szolgáltatnak tüzelöt, hogy megfözzék teàjukat és megmele

gitsék fagyos tagjaìkat. Ellenségtöl sem kell félniök; az

attól való í'élelem, hogy messze jut a forrásoktól, nem gá

tolja. utjàban és minèl kitartòbb a, lova, annál biztosabb аи

élete. Télen az etreki utàt ведать 8—10 пар alatt, aKaf

baklit mcg épen öt пар alatt; ès dacára a fagyos szelek

nek és hófuvatagoknak, а közép-ázsiai а sivatagon nem

сна]: jobban szereti a, tóli utazást, hancm valóságos дуб

nyörét találja. benne.
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III.

A киты KIIÁNSÁG.

A. Khiva, n. föváros.

Keleti városról lévéu szó, fölösleges cmlitenem is,

hogy K h í v a belseje egészen különbözik attól, a mit kill

seje îgèr. Az olvasónak látnì kellett volnaalegalsóbb rangu

pcrzsa városok valamelyìkét, hogy mondhassam, miszerint

шее; ezek is sokkal fölötte állnak Khivzínak. Különben

kèpzeljiink magunknak húrom-négy ezel' sárkunyhót, те

lyek dal-abos es meszcletleu falaikkal а legnagyobb rendet

lcnségben elszórva állnak, vegylìk ezt körül ke'pzeletiink

ben ogy szintén sàrból rakott tiz láb szèles гама], és (038.1—

mnnk lesz Khívúról.

Felosßta's.

A vin-ost közönsógesen ш részrc отдаю а) Mula)A

donképcni K hiv а, Ь) 1 cs ka 1 е, azuz а vár, mely szin

юн fullal van кишит s а 1‹Ц1вб vaìi'ostúl веду kapu úl

1211 elzz'u'llató. Ez utóbbi а következö városrészekböl (та

11а11е) àll: Pehlivan, Ulujoguds, Akmeszdsid, Jipekcsi,

Kosbegi malmlleszi. A tulajdonképeni városnak kileuc ku

puja van, és pedig éjszak felé: Úrgends dervazeszi *, Gen

dumgìah d.7 [muret d. ; kelet felé: Iszmahmudatad., Неза

reszp d. ; del felé: Sikhlar d., Piskenik d., Rafenek d; és

nyligat fclé: Вел-Миш d. Tiz vz'u'osrészt különböztetnek

meg: 1. От, 2. Kefterkhz'me, 3. Mivesztán, hol gyiìmölcsöt

úrulnak, 4. Mehterabad, 5. Jenikalè, 6. ваш Havnz, mely

‘K’ Непале perzsn 37.6,':4 Карие jelcnt; rlurvazc f4 z iIkapuja.
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nagy platánoktól körlllvett vizmedeneevel ellátva mulató

helylll szelgal, 7. Naujemezoráma *, 8. Nurullahbaj, 9.

Bag-ese, 10. Rafenek.

Bazáfrok.

Bazárek vagy ely árucsarnekok, a milyeneket Per

zsiában, vagy a kelet más varesaiban találunk, Khivàbaii

ninesenek. Emlitesre щепа csak a Tim, egy kis jól epitett

bazar, meglehete'sen magas beltozataivall melyben mint

egy 120 bolt es egy karavánszeraj van. A mi vasmü, disz

mii, vászen, kattun es posztó az orosz piaeen található,

valamint az a keves, a mit Bokhara es Perzsiaból heznak,

itt mind föllelhetö. A Tim körlll van meg a Nanbazari (ke

nyerpiae), Bakalbazari (füszerárus-p.),Sembazari (szappan

es gyertyapiae) es a Szertras bazari (tiz-tizenket berbely

mühely, holy a fejet beretválják; mert a ki ткань: be

retvaltatná, azt örtiltnek tekintenek, vagy halallal btintet

nek). A baza-rek közt meg kell emlitenlink a Kiesik kara

vánszerajt is, hol a tekkek es Jomutok altal edahordott

rabszelgákat állitják ki eladásra. Az egesz földmiveles

rabszolga-kezek által hajtatván vegre, ezen arueikk nelkiil

Khiva el nem lehetne, Klilönben Bokharáról szelva, tllzete

sebben megemleksziink meg e tárgyról.

Meeselek.

Regibb s müveszibb epitesii meeset keves van Khivá

ban. Emlitesre meltòk: 1. Hazreti Pehlivan, negyszáz eves

epulet, mely egy nagy es ket kisebb kupolából áll, smely

ben Khiva város egyik szentje s vednökenek, Pehlivan

* Szószerinti erteline . ely faln, mely nem eszik kenyeret.
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Ahmed Zemcsinck slija van. Killsqje keveset igér, de ben

sejében а faldiszitmények (kusi) izlésteljesek ; esak az kár,

hogy az épillet sötét, s a vilàgosság hiánya. miatt sok do

log el таща rejtve szem elöl. Valamint а mecset belsejében,

ugy az elöcsarnokban is, folyvást csak ugy hemzsegnek a.

vak muemotechnikusok, kik csupa hallgatásból könyv nél

kill megtanulták а, koránt, s azt szüntelen elrecitálják ; 2.

Dsumaa meszdsidi, melyben а. khán pénteki imáját végzi,

s melyben а hivatalos khutbét (az uralkodó fejedelemért

mondott imádságot) szokták felolvasni; 3. Khán meszdsìdi,

a vár bensejében, 4. Saleker, melyet egy földmivelö épi

tett, 5. Atamurad Kusbegi, 6. Karajllzmeszdsidi.

llleclresze'k.

A medreszék (kollégiumok) наша s azok pompás

kiàllitásából lehet Közép-Ázsiában a nèpesség vagyonos

sága ès vallási mllveltségének fokára következtetui. Tekin

tetbe vève az eszközök korlátoltságát, azon buzgalom és

áldozatkészség, melyet а király игу, mint а kézmives az

ily kollégìum felállitása vagy javadalmazásánál tanusit,

valóban dicséretre méltó. Bokllara, az ìszlam civilizáció

legrégibb székhelye Közép-Ázsiában, pèldányképe e törek

véseknek, de~Khivában is van néhány ily kollegium, me

lyek közöl emlitendök : A

1. M edemin * k hán medreszeszi, melyet

1842-ben perzsa. épitömcster épitett egy elsörangu perzsa

karavánszeraj тащит. Jobboldalán otromba torony áll,

jóval magasabb а két emeletnyi medreszénél, de az épitö

halála miatt befejezetlen шагам. Е kollégiumnak 130 cel

láju van s 260 tauulónuk adhat szállást; jövedelme pedig

* Rövìditése :L »Mehemmed Emiml liêx'iiek.
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12,000 khivai batman buza es 5000 tilla (2500 font ster

lin g) keszpenz. Hogy az olvasó nénii fogalmat szerezhes

sen maganak az intézetröl, alljon itt ajövedelem felosztasa,

ebböl a szemelyzetet is megismerhetjilk.

, f

Balm. ТИШЬ

5 Akhond (tanai') kap evenliént . . . . . 3000 150

1 Imam kap évenkent . . . . . 2000 40
y1 Muezzin (imadsagkialtó) kap évenként» . . 200

'2 Szolga közöl mindenik kap evenkent . . 200

1 Borbély kap evenként . . . . . . . . 200

2 Muttevali vagy feliigyelö kapja az összos jö

vedelemnek tizedreszet; a mi fenmarad pe

dig, a tanitvaiiyok kiizt osztatik fel, kik e

tekintetbi n liárom osztalyra шаманы: :

Az l. osztz'ily kap . . . . . . . 60 4

А2.„‚‚...'.... so 2

А3.„,‚...—.... 15`1

2. Allahk uli khan m. 120 eellaval, nielyhen a

tanitvaiiyok evi jüvedelnie 50 batman és 2 tilla.

З. Kutlug Murad Inag in., melynek minden

eellaja 50_batmant es 3 tillat jövedelinez.

4. Arab khan ni. igen keves, de gazdagon _java

dalinazott cellaval.

5. Sirgazi khan in.

Ez epületek egyedül erdeinlik meg a sarkuuyhòk

közt a haz iievezetet, udvaraik többnyire tisztan tartatiiak,

gyakraii fakkal vannak beültetve, vagy egeszen kei-tte ala

kitva. A tantargyakról Bokhararól beszelttinkbeii fogunk

szólani, mely közeppontja a közép-azsiai.tudományossag

nak; most csak azt jegyezziìk nieg, hogy a tulajdonkepeni

eli'ìadasok a tanarok cellíiihan тал-шпик, hol a шишек

szellemi telietsegük szerint vaniiak osztalyozva.
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Remlörség.

Minden varesnegyedben van egy mir a b * ki, ha

;nappal kerlileteben verekedesek, lopasek vagy más gazsa

gok követtetnek el, a nyilvanes rend fentartasaert felelös. A

vares ejszakai felügyelete negy paz eb re (föör) van

.bizva, kiknek egész eijel a var kapuja 01011 ört kell allni

ok, mig mindenkinek nyole alöre _ összesen tchat 32, kik

egyszersmind a hóhertisztet vegzik _ a varosban 1161111`

jar, es mindenkit elfog, a ki éjfel utan 1 eraval meg az ut

-ean mer mutatkezni. Különös iigyelmöket hetöresekY es

tiltott szerelmi kalandokra forditjak, s jaj annak, kit tetten

.kapnak

n) А KHÁN KORMÁNYA.

Hívatalnokok.

Fölösleges emlitenünk is,'hegy a khan alattvalóinak

e1ete- es vagyonaról tetszese szerint rendelkezhetik. Mint

fejedelem az , a mi minden csaladatya a maga esalad

jaban; s a mint ez, ha kedve tartja, meghallgatja valame

lyik rabszelgaja tanácsat,_.úgy a khan is'hajt neha egyik

masik minisztere szavara. Onkenyenek tnlajdenkepen esak

az ulemak rendje szabhat nemi korlatot, ha ely ferfiak all

11011 elen, kik tudemanyessaguk es feddhetetlen eletök ál

tal magokat a .nepnel kedvesekke , a. khannal felellnw

lllekke birtak tenni. E viszenyok majdnem minden

azsiai kormanynal fellelhetök , de nem tulajdenitha

tek a kermanyïermak hibainak, vagy azek teljes hianya

nak. Set inkabb, a keleten minden idöben, s a törtenelem

* Mirah az, a mi a török szubasi; ely hivatal, mely а. Sinai

Ahatártól kezilve az ndriaì tengerig nagy szerepet .izit-‘z-wtt. s jaitszik
.moet is. I

vfumírnr гимн” 26



minden korszakában voltak alkotmányok, melyek az ön-l

kény és zsarnokság ellen voltak intézve; de azért nem ju

tottak soha érvényre, mert keleten a tömegek jellemgyön.

gesége és minden nemesebb érzés hiánya az uralkodó

buneinek mindig kedvezett, és kedvez mai napig.

A mongol eredetü khivai alkotmány szerint az állam

nak következő hatóságai vannak:

l. K h án vagy Pa d i s a h lesz az, kit egy diadal

mas törzs kebeléből azzá választanak. Mellette álnak az

L’. In a g ok *‚ kik négyen vannak ;. ketten a király

nak közeli rokonságából, ketten csupán törzsrokonok. Az

elöbbiek elseje mindigjogszerü kormányzója H e z are s z p

tartománynak.

3. Na kib, az egyházfő, mindig S z ej d n ek (a pró

féta családjából valónak) kell lennie, s ugyanazon rangja

van, mint Konstantinápolyban a Sejkh-iil-iszlamnak. **

4. B i, - nem kell ezt összetéveszteni a hejje], mely

lyel csak egyenlö szójelentése van. A Bi csatában a khán

jobbján van. 

5. Atal ik , egy neme az államtanácsosoknak, kik

csak özbegek lehetnek. Számuk a khán tetszésétől függ.
I б. K u s b e“gi a khán vezirje,' vagy első udvari tiszt

je. Rajta kezdődik atulajdonképeni hivatalnokok testülete,

kik teljesen az uralkodó szeszélyének alávetvék.

Т. М е liter, egy neme az udvarnagynak, ki az ud

var s az ország bekormányzatát vezeti. Mindig szártnak, a,

régi perzsa lakosság közül valónak kell lennie.

8. Jaszaulb asi, - szám szerint ketten, - ve-v

zetői a testőrseregnek, kihallgatásoknál a bemutató tisztét

* I n a g' szószerint: ifjabbik tesvéröcs.

“Konstantinápolybana панами Eszref, aSzej (1-

ek fönöke,rangban a S e j k h-ü l-Ls z l a m után áll..
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látják eLEgyenlö га ngban àl] ezekkel а D iv án, egy

neme az államtitkárnak, ki egyszersmind számvivö.

9. M eh r e m , szintén ketten, - а komornyik 5

megbizott tisztét látják el 5 magy befolyásuk 17011 а

khánra s а kormánym.

10. М in b а 5 1 , 1000 lovas parancsnoka. *

11. J ü zb as i , 100 lovas pm'ancsnoka.

12. Onb asi, 10 [ovas parzincsnoka.

E tizenkét osztály képezi а 5 z ip а. 11 i-knak nevezett

tálajdonképeni tisztviselöséget, 5 feloszlik a) olyanokra,

_ kiket, mint а 2., 3., 4., 5.-et, а khán sohn ki nem tehet hiva

talukból, b) tulajdońképeni szolgákra, kik bizonyos fizetést

hùznak mint а 6., 7., 8., 9. s с) olyauokra, kik csak

háboru idejê-n müködnek. A magas hivatalnokok jószággal

jutalmaztatnak, а közönséges hmcosok Iovat 5 fegyvert

kapnak a. khántól, s miilden 11110 és dij-fìzete'stöl mentesek.

Ennyiböl áll а világi tisztviselöség. Az ulemák, vagyis ра

pok, kinek fönöke a. N а kib , következö alosztályokra.

oszlanak:

1. K а zi k e 1 а 11, 1011110 5 az igazságszolgáltatávw

nöke az egész khánságban.

2. K azi ord u, ki mint'f'öbiró а khánt hadjáratai

ban kiséri.

3. Ale m , а muftìk fönöke.

4. Rejsz, az iskolák és vallási törvények végre

трамваи felügyelöje.

5. M u fti ‚ minden jelentékenyebb városban еду.

6. A k h о 11 d, tanàr vagy elemi tanitó.

A három eIsö а magasabb hivatainokok közé tatto

zik, és mtlködésbe lépéskor а khán által gazdagon meg

* A khivai khán összes haderejét 30,000 emberre totték, de

vouély esetén e námot megkettöztetheti.

26*
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aJándekoztatik; a harem utóbbi a vakf-ból (iámber alapit.

ványok) hiizza fizeteset, bizonyes reszlet penzben s terme

kekben, de azert szokz'is, hogy evenkint a ku rb an- es

n e r u z-linnepen a khántól bizonyes ajándekot kapjanâk

A khivai ulem a k nem állnak annyira a tudományossàg

hireben, mint a bokharaiak; de korántsem oly szemtelenek

s elbizottak, mint ezek es sekbau valòdi buzgòsag lakik,

földieiket tehetsegök szerint miivelni es nyers, hareias

tulajdonságaikon siiiiitani.

‚ Adók.

Khivaban ketfele ade van: a) szalg i t, mely a mi

telekadónknak felel meg, s mely szerint minden 10 tanab

(60 negyszög röf) mivelhete földtöl a khan evenkint 18

lenge (10 shilling) adót kap. катим: (пб11ег vagy at

ti), az ulemák es khodsák vagy szejdek (а profeta utódai)

felmentvek alóla. b) Z e ki at (vain), mely szerint a bevitt

arútel 21h szaztóli; baromert, tevekert s levakert dai-ab

szamra egy tenge, juhekert fel tenge vétetik evenkint *

Ezeu kivlìl minden nyilvànes belt tìzet evenkint 6 tenget.

A s z a g it behajtasát közvetlenlil a kusbegi es mehter esz

közlik, kik a fökertileteket evenkìnt beutazzák, es az ille

te keriiletekben a jaszelu-kat ** felelösekke teszik az adók

behajtásaért. A z e kiat jövedelmeire egy a khan kegye

ben alle mehrem örködik, ki egy irnekkal meglátegatia a

nomad törzseket, es, lehetetlen leven a barmok inegszàm

tálz'isa, minden törzsre evenkint ajaszelukkal tartott 111111103

kozás es megegyezes szerint veti ki az illetö reszt. Az ily

eljárásnál termeszetesen a mehtere a legnagyebb haszon;

* Csak olyanoktól azonban, kiknek nyájuk, на: 10 darab

nál többjük van.

** J и. s z o lu, azaz: ker-nagy, mint Khívában az внешни

'ìkat nevezik.
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s a kliánnak még mult évben el kellett hinnie, hogy a ka

rakalpakokuak csak 6000 ökrlìk van, s a jomutok és csau

doman csak 30,0CO birkától fizettek adót, - pedig ez, a

mint hallottam, csak harmadrésze a valódi létszámnak.

Törvényszékek.

Törvényszékeklil szolgálnak a mecsetek és az igaz

ságszolgáltatással megbízott kazik és muftiknak magán

„анаша. Ezen lkiviìl még mindenkinek szabadságában áll

panaszát a varos vagy tartomány kormányzóJa elé ter

jeszteni, ki azután un“, azaz saját belátása szerint itél.

Minden kormányzónak, sőt magának а khánnak is, na

ponkint legalább négy óráig kell kihallgatásokat adnia,

s ezen kötelesség alul csak a betegség mentheti fel; s

minthogy kiki bebocsáttatik, az uralkodó kénytelen gyak

ran alattvalóinak legapróbb családi viszonyait meghall

gatni s kiegyenliteni. Hallottam, hogy nagy mulatsá

gára szolgál a khannak, ha egy feldühödt házaspárt lát

maga előtt; ilyenkor őket még jobban egymásra uszítja,

s a haza atyja hasát fogja nevettében, mikor férj és nő

clótte a porban henteregve verekszenek.

С) А KHÍVAI KHÁXSÁG.

l

м; KKM; A кипа: khánsagot, mely történelmi nevén Kha- ы

r“; s 71"@de *‚ s melyet n szomszéd országokban U r g e n d s

*i* #fkk w ”nek is neveznek, - minden oldalról sivatag veszi körül,

s"? i J 't' s a mívelt föld legszélső határai délkeletre F itn e k varos,

"W" ‘Tl éjszaknyugatra Kungrát és Köhne Urgends, délre

M e d e m in és K ö k cs e g. Az állandó lakosokkal bené

pesített föld területét meghatározni épen' oly sikeretlen tö

* Kh a r e z m, perzsa szó, és harckedvelötjelent.
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rekves volna, mintha a népesseg szainat akai'nók megal

lapitani ; inkabb adjuk a khanságnak a lehetsegig tökele

tes helyiratat. Hatarozottan kiemelendö a fold nagy ter

mekenysege, mely nem aniiyira a eelszerli mivelesnek

mint inkább az О xus aldasdús vize altal törtenö meg

nedvestllésnek tulajdonitandó.

Csatornák.

Khivaban ketfele esatornák, u. m. a) a rii a , azaz

olyanok, melyeket a folyam maga vajt maganak, s melyeket

csak hebe-korban szoktak a lakosok niegnagyobbitaui vagy

inelyebbi'e asni; Ь) j ap, egy vagy ket ölnyi szeles, asott

csatornak, melyek nagyobbreszt az ar n ak b ol erednek,

melyeknek ваш halózata az egesz meginivelt földet elbo

ritja. Az arn a k köztil megemlitendök:

1. Hazreti Pehlivau arnaszi, mely Fitnek

es Hezareszpnel kezdödik s Khlva mellett elfolyva, miutan

Zej-n s a jomutók videken vegigmeiit , a lioniokban

elvesz. _

2. G a z a v at a rn a s zi. Khanka es Jengi Ürgengs

közt szakad az Oxusból, nyugati iranyban Gazavat mellett

foly el, s a jomutok közt elenyeszik.

3. S a h b a d a i' n a s zi. Kezdödik Jengi Ürgens fo

lött, Sahbad Tasauz es Jillali mellett foly el, es . Kökcseg

nel elvesz.

4. J a i' mis arn as z i. Sahbaz Veli-vel szemben j'ön

azorszagba, s vegig foly a Kiat-Kungrat és Jengi Ür

gends közti videken.

5. Kiliesbaj arnaszi. Khitai es Görlen közt

ered, Jillali mellett foly el, es Kökcseg mögött a homokban

`elvesz.

` 6. Khodsaili Arnaszi.
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A tulsó parten van:

7. A Snrakhan arnaszi, lnely a hasennevii

'.helynel veszi kezdetet es ejszakkeleten vész el, d'e elöhb

.Japkenarit es Akkamiszt latja el vizzel.

8.11tazar Khan arnaszi, mely a karakal

_pakek földen foly kel-esztiil.

Fclosztás.

K h í v a politikai telesztasa azen varosek szamat el

függ, melyek tulajden baj, vagy kormanyzóval birnak s

ez altal killön keŕiiletet kepeznek. Legfentosabbak: a iövá.

ros K hi va, J e n gi Ü rg e n d s, az ipar föszekhelye es

K ö h n e l.' 1' g e n d Meg sekaig a mongol hóditas után ez

volt a khansag l'övaresa, most nyomoru faln, melynek

hajdani t'enyehöl alig van mar egyebe, mint elöször: ket

torenynak kisebb, nagyebb mal'advanya ; e ternyek mas kö

zep-azsiai ternyokeval egyenlö idemtalan medorban veltak

epitve, es a monda szerint azert rontottak le a kalmukok,

mert dllhbe jöttek azen, hogy e tornyok tavolról közel lat

szanak, s közeledve felejtlk, mintegy futnak az ember elöl;

masodszor : Törebeg khan kupolaja, izlesteljes zemaneozott

teglakkal kirakva; vegre Mazlumkhan szelugu.

Khívanak mestani felosztasa a következö д

Fóvárosok e's keretek a hozzájuk штаб falvakkal együtt

s таланте]: távolsága az Отцам].
 

Táöolsaga az

xnstól
A városnak neve méd-ölde Falvak

ben (tas)

<I 1. Khlva . . y 6

 

 

Nyugal fele': Bedrkhan, Khi

nik, Akjap, Khaszian, Ta- I

1-1ajak-v Töjesxiesti.
l
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A vńrosnnk neve

 

Távolsńga. az

Oxustól

mérföldek»

ben (tas)

 

Fтак

 

 

ю . chareszp

Ь: . Jengi Üfgcnds

‚ь . Kungrat .

5. Tashauz .

С: . Grörle'n

7. Khodsa-Ili

8. Csîmbaj .

9. Eahbnd .

10. Fnrakhan

11. Kilids-baj

12. Mangìt

13. Kipcsak .

:14. кыш . . .

"15. Akderbend és

Быт“

16. Kìct

 

 

De'l fele': 5ircseli, Sikhlnr , ”

Rafenek, Engerik, Pizeke

nik, Pernakaz , Akmesz

dsìdv

Keletfelé: Szajat, Kiat, Sikh

, bagì, Kettcbag.

Ejszak felé : Gendumgiah, Ре

rise, Khalil, Nejszekhasz,

Gauk, Сваи-антик, Zirsej

tan.` Ordumizan.

Dsœngcti, Sikhal'ik` KhOdSa

lar, Himmetbahaßicsakcsì,

Isancscpe. Задав, Nogman,

Bcsmik

anbulu, Sabadboju, Kucsi

lar , Oroszlar , Szabundsi ,

Köndsüß/agrindsi,Akhun ‚.

baba, Кап-птаха, Kipcsuk

lar.

Kìct,Nogaj, Митинг, Szakar.

Kamislìkuk,Kongradlar.Kar

zalm“, Jarmìsboju, Вашей-

mali.

Dzsclair, Jomuskali, Esim ,

Vezir. Alcsin,Taskalì, Kar- .

ali.

Kctmedsi Ata, Daal-nike Naj

manlar (az erdò'ségekben).„

Kamis Csnli,DervisKhodsa. > _

Khodsalar,Kefterkhane,Kök~

kamìs.

Khalimbqg, Bagalan, Alielì

boju, Bozjapboju.

Permanacsa., Kiatlar, Keno

g'oz. -

Baszujapboju , Nogaj~ìsan ,

Халдей-31111, Kanlilar.

Akkum,Jomurlutam,Kulaulu. -
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Távolsága azi

Oxustól

mérföldek

ben (tas)

17. Khanka. . . l 'Мс‹1сг‚ Uödse. Khodsalar, Sa

, l gallar.

18. Fitnek . . . 2 

A városuak neve Falvnk1

l 

 

19. Sabaz Veli .

20. Dsugatnj .

21. Ambar

‘22. Jcngì Ja.

23. Nöksz

24. Kökcseg .

25.KolmeUrgcnds ‚

'26. Kiat Kungrat '»

(Görlenés Jengi 1

Urgends közt) 1

27. Xokhasz(Khan

ak e's Невт

ге52р közt) .

23. Ruhmet.  birdi g

Beg (közel :lz

OveìszKaraajnc

begyhcz)

29. Каин“ . . l

30. Jilalì (Medc- 8

1п111 JS 'Fashauz

kÖZIl

31. Kosköpiir.

32. Gazavat . . 6

‚д

anztirmail, Vieja-gan kal’eszi.

Acsin, Vcszér. '

мою1|счщ_.х;

ю

  

 

в, 'FERMI-ÈNYEK, 1PAR És KERESKEDÉS.

A khivai földnek termékenységéröl шаг többxször~

volt szó; killönösen emlite'sre 1110110 szép ga b o n á. j a. s a.

jó rizs, föleg а görleni; а legszebb selyim et 811110210

ban és Jengi Ürgendsben termelik; van gyapot, s a ru jan,

egy neme: а gyökereknek, melyböl vörös festéket nyernek a

khivai gylimölcsnél killönbet nem csak Perzsia. és Türökor»

szàgban,söt Európában is alig találhatni. Ez utóbbiból kienie»

lendö а hezareszpi alma, a khivai öszibarack és granátalma.„



-- 410 ——

s föleg a hasonlithatatlau jóságu dinnye *‚ mer meg a tá- i

veli Pekingben is nagy hirben all, s a ‘mennyei birodaloni

uralkedója nemfeledte el azen ajándekok közt, melyek et

a sinai tatárságban évenkint kap, mindig nehany lirkind

si (urgendsi) dinnyet is kikerni magának. Meg Oroszor

szágban is jel megfizetik ; mert a ki egy szállitmáiiy

teli dinnyet visz ki, iigyanannyì eukrot 1102 erette vissza.

A khivai ipar termenyei 1162111 hires Közep-Ázsiában

az Ürgends esapant, azaz: az urgendsi kabát, mely 1161521

nii, csikos szövetbe'l van keszitve (pamut vagy selyemböl,

söt neha a kettele fenal vegylllekehöl), s a nalunk diva

tozó hz'ileköntösök formàjára kiszabva; továbba a `khl

vai rezedenyek, a hezai'eszpi es a tasaiizi vz'iszon.

Khiva a legnagyobb kereskedest Oreszerszággal 1121.

Egy-ket ezer teveböl alle karavanek meunek tavasszal `

Orenburgba, összel Asztrakhánba; s Nizsiiejbe (elneve

zesök szerint: Mäkäria) a Vasari'a gyafpotet, selymet, 11616

ket, riihákat a negaj tatárok számára, eliagrinbört es gyli

mölcsöt visznek, s heznak ezek helyett katlanekat s más

6111611 vas edenyeket (itt: dsögen), kattunt (mely `nálunk

butorok bevenásara ferdittatik, ott azonban a nö-ing elöré

szenek keszitésere szelgál), pereailt, pesztót, eukret, vasat,

resz puskákat, s keves diszmiiàrut. Nagy a kivitel a ha

lakban is; de ezeket az oreszek maguk viszik el hároni

gözhajó vedelme alatt, melyek az Aral-tón iarnak, s az

utolsó orosz követseg es Khiva közt kötött szerzödes sze

rint Kungrátig melietnek. Perzsia es Herattal ** Khiva

* Е dinnyéknek 4 kiilönbözö fajából hoztani inaget, s a. iuint

G 6 11 c z y Pál barátoninak e magekkal tet'J kiserletéböl következtet

hetni, alföldi homokos videkeinken sikerrel leszuek ternielhetök.

** Вел-111111111 s videken szeretik ugyan hordaui a. khtva-csapanit

(a khívai kabi'itet), és drágán is ñzetik; de ez ńrucìkket Bokharán ke

.resztill hezzák.
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igen esekely kereskedest üz, mert az ezen orszagokba veze

tö utak a turkmanek kezeben vannak. Khiva es Asztrabad

közt csupan a jomutek tartjak fenn a. közlekedest, kik

evenkint 100_150 teven hoz'nak oda fesükeszltesre való

puszpangfat s egy kevesß naftat. Bokharaval mar elen

kebb a közlekedes. Rabat s vasznat hordanak oda, s er et

te teat, füszert, papirt s ott keszlilt könnyli diszmíiarukat

heznak. A belt'öldi kei'eskedesre nezve: az orszag minden

varesaban hetenkint egy vagy két vasar tartatik. Meg oly

videkeken is, melyekben nincs haz, hanem csupa no

madok laknak, egy Bazarlidsajnak nevezett, s több agyag

kunyhóbòl alle vasarliely epittetik a vasar megtartasara,

mely e videkeken kiilönös ünnepies alaket ölt. A közep

azsiai gyakran 10_20 mertöldnyiröl eljö az ily helyre

nellany tüert vagy mas csekelysegert, s ilyenker legszebb

levara ül s legiobb fegyveret viszi magaval, hogy ñtogtat

hassa magat.

Е) А KHÁNSÁG LAKOssÁGA,

Khlvat 1.\özbegek, 2. turkmanok, 3. karakalpakok,

4. kaszakek (kiket nalunk kirgizeknek neveznek), 5. szar

tok es 6. perzsak lakjak.

l . Özbeg.

Ö zb eg azon neptörzs neve, mely nagyebbreszt al

landò lakhelylyel birva, földmivelessel foglalkezik, s az

Araltó deli szögletetöl Kemulig (40 napi jarasra Kasgar

tel, Sina belseje fele) terjed, s a harem khansagban es a

sinai tatarsagban uralkedó fajnak tekintetik. Saiat felesz

tasuk szerint az özbegek 32 fö taifé-re (törzs) oszlanak:

1. Kung-1.11, 2. караваи, з: кыш, 4. Manga, 5. Nöksz, в.
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Najman, 7. Kulan, 8. Kiet, 9. Az, 10. Taz, 21. Szajat, 12ŕ

Dsagataj, 13. Ujgur, 14. Akbet, 15. Dörmen, 16. Öslln, 17.

Kandsigali, 18. Бога], 19. Balgali, 20. Miten, 21. Dselair,`

22. Kenegöz, 23. Kanlì, 24. Ieskili, 25. Bögllrlü, 26. Alcsin,

27. Aesmajli, 28. Karakurszak, 29. Birkulak, 30. Tirkis,

31. Keliekeszer, 32. Ming.

E felosztás regi, es feltlinö, hogy az emlitett földterü

leten meg ezen egyes törzsek is esak nag-you elszerva ta

laltatnak; s a kutate meg van lepve, söt neha hinni sem

akar sajat szemeìnek sem, miden a khivai, khekandi es

_jergendi özbegeknek- nyelve, szokásai es az are kifejezese

közt a nagy klilönbseget eszreveszi, es ezek megis inagu

kat nem esak ugyanazen nemzet, hanem ugyanazon törzs

(taife) vagy klan (tire) tagjainak valljak.

Csak azt akarem emliteni, hogy Khi'vaban a legtöbb

özbeg törzsnek van kepviselöje, s hogy a khivai Khekand

dal, Bekhara es Kasgarral szeinben meltan bliszke regi

` özbeg nemzetisegere. A khivai özbeg else pillanatra el

árulja az irani elemmel vale vegyliletét; mei-t szakalla van,

mely a turaninal mindig mintegy idegen tulajdenuak te

kinthetö, mig az are szine s vonasai gyakran a valódi ta~

tai' eredetet tllntetik fel. Jellemere nezve is a khivai özbeg

egyeb törzsrekonainal többet er; nyiltszlvll s beesiiletes;

megvan meg benne azen vadsag, mely a körlilötte levö

’ nomadekat jellemzi, de hiaba keresslik nala a keleti civili

zaeió csalard ekosságat, s a törökerszagi valódi oszman

lin kivlìl az egyetlen keleti fai, melyböl meg lehetiie vala

mit képezni. ' .

Azon köi'ülme'ny, hogy az iszlami mllveltseg Khivá

ban meg nem all ott, a hol Bekliaraban, egyik föeka au»

nek, hogy a khivai özbegek reszint pogany nemzeti erköl

cseikböl, reszint a parszi vallasos szokasekbel meg sokat

megtartottak. A zene es a török nepköltes irauti elöszere
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Ytet, melyeken а Кбиёр-Ёмвйай nomád nagyobb szenvedély

lyel osügg, mint' bármely mlìvelt nemzet, itt hivebben s

tisztábban tartotta fenn magát, mint Khokandban, Bokth`

` rában és Канат-118.11. A khivai dutar (kéthuru guitarre) ée

koboz-játszók hiresek egész Turkesztánban. Ne vai, а

legnagyobb özbeg кыш, általánosan ismeretes és nem mu»

lik évtized, nlelyben tij, bár másod- s harmadrangu 1yriku

sok ne штанами. Két testvérrel ismerkedtem meg Khi

vában; az egyik M u n i s z, kitünö költeményeket irt, me

lyek каш kesöbb шььы' ki щек nani; а, másik M i r а b,

M i rk 11 o 11 d magy történelmi munkáját roppant türelem

mel leforditotm az özbeg török szójárásra, hogy На, ki kü

lönben pei-zsául is tud, köunyebben megèrthesse. Huez évig

dolgozott гала, de röstelte másoknak megmutatni, mort fri

vol dolognak штык a vallàsou kiviil meg más tanulmá~

nyokkal is foglalkozni.

Több százados letelepedésök dacára mindig megvan

a khivaiakon clöbbi hösi életök jellege. Torna, birkózás,

kulönösen versenyfutás nálok gyakori dolgok, s ez utób

biákon gyakran nagy jutalmak tüzetnek ki. Minden jeleu

tèkenyebb lakodalmat 9~es, 19-es, 29-es vcrsenynyel ünnc»

pelnok meg, azaz a gyözö mindenböl 9, 19 таз-у 29 dara

bot kap, ugymint: 9 birkát, 19 kecskét stb., а mi gyakran

jelentékeny értéket tesz ki. A menyasszony és völegény

közti versenyröl máx' elöbb szólottam. Az ßrszá.g_,ös„lako

saggi, tiizirnêdók voltak, nemely linnepélyeket s дате

kokat Ertottak niegfnTelyek Közép-Ázsia egyéb részeiben

az iszlam elött szintén megvoltak ugyan, de ma. màr telje

sen feledve vannak. .

2. Тат-190261101.

Ezekröl már bövebben emlékeztem. Khívában van

'nak j om ntok, kik délfelè a sivatag szélét Gaszavatig, а

n
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Karajìlgin, Kökeseg, Özbegjap, Bedrkend es Medemin vi

dekeket lakjak; es a esaudoi'ok, kik Köhne, s klilönösen

Kizil Takir es Porszu videkén talalhatók, de leginkabb a

nyugati részen az Aral-tó es Kaspi-tenger között barangol

nak. Göklenek igen kis szammal vaiinak.

3. Kar'akalpakolr.

Az Oxus пиратам lakjak Görlen atellenében majd

nem Kungratig, a nagy erdösegek közeleben. Lovuk keves

van, juh is alig. A karakalpakok azon hirben allnak, hogy

nöik legszebbek egész Turkesztanban; de masrészt i'oppant

butaknak mondatnak, s e tekintetben szamtalan adoma

kering felölllk. Tiz fötörzset talaltain, köztök: 1. Bajinakli,

2. Khandekli, 3. Tei'sztamgali, 4. Acsamajli, 5. Kajcsili»

Khitai, 6. Ingakli, 7.Kenegöz, 8. Tombojun, 9. Saku, 10

Ontönturuk. Szamukat 10,000 satorra teszik. Emlékezetet

meghaladó idök Óta. Khivanak alattvalòi. Ezelött negyveii

evvel fellazadtak Ajdoszt vezerök alatt, ki Kungratba tört,

de kesöbb Mehemmed Rehim khan altal megveretett. Nyolo

ev elött Zarlik fönöktik vezerlete alatt ismet felzendlìltek;

ennek _ a mint mondjak _ 20,000 lovasa volt, kikkel

nagy pusztitasokat vitt vegbe, mig Kutlug Murad Bi altal

megverve, serege szetoszlott. Utoljara, harom ev elött, Er

Nazar alatt lazadtak fel, ki varat is epittetett maganak,

de szìnten legyözetett.

4. Kaszakok. (Kirgizek.)

Ezek utóbbi idöben nagyreszt orosz uralom ala jut

_van, Khivaban kevesen vannak. Közep-Azsia elegnagyobb

nomad neptörzséröl Bokhararól szóltomban meg meg fogok

emlekezni.
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5. Szrirt.

A Bekharaban es Khekandban tadsikeknak ne

vezett szartek teszik Kharezm perzsa öslakossagat,

melynek szama itt aranylag mar igen csekély, s perzsa

anyanyelvet lassankent egeszen fölcserelte a törökkel. A

szart, mint a tadsik ravasz es finom moderaról ismerhetö

meg; az özbeg nem igen szenvedheti, s jellemzö dolog,

hogy daeára a felezredes egyiìttelesnek, az özbegek es

szartok közt mindeddig igen keves hazasság köttetett.

6'. Решит.

Az itt lakó perzsak — mintegy 40,000-en — reszint

rabszelgak, reszint felszabadultak, s Akderbendben es

Dsamlihan egy kis gyarmatot alkotnak. A rabszelganak

kulönben anyagi tekintetben nem rosz dolga van Khíva

ban, ’inert ravaszsagaval könnyen túljarva az egyszerii

özbegnek eszen, hamar, meg tud gazdagodni. Sekan, ha

megvaltottak magukat, inkabb ott telepszenek le, mintsem

visszaternének Perzsiaba. A rabszelgat Khivaban dogma

nak, gyermekkeraban azenban khanezad, azaz hazi szlìlött

nek hivjak. A szolgasag szegyenbelyege esak a harmadik`

izben enyeszik el.

F) KHivÁNAK E szÁzAnBELi TÖRTÉNETÉHEZ.

1. Mehemmed Emín [nog (1792-1800.)

N adir S a h * rögtöni elvennlasa ntan, ki kardcsa-

pas nelkul keritette volt birtokaba a khansagot, a kis hor

* Miutan 1740ben Jolbarsz (oroszlan) salie: legyò'zte, s néhány-v

henappal ntebb Heratba viaszatert.
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-dabeli kir g iz e k (vagy Üsztjurt kazagi, azaz felsöjurti

kaszakok, a mint önmagukat nevezik) kezebe kerültKhi

vaban a föhatalom; s uralkodtak a mult század vegeig.

Ekkor egy ö z b e g fönök a K o n r a d-töi'zsböl fölkele,

hogy a trónra való igenyeit érvenyesitse. Neve M e lie ni

med E mi n In ag vala. E nevvel akara az utolsó özbeg

uralkodó csaladból szarmazasat jelenteni, s csikugyan si

keriìle egy kis sereget gylijtenie, s avval a kaszak fejede

lem ellen hai-cra szallnia. Ez azonban akkor meg meglehe

tös hatalommal birvan, ellenet többször iiiegvere, ki vegre

Bokharaba iiienekülve ott nehany evig visszavonultan el

vala. Parthivei azonban folytatjak vala a liarcot, s midön

mar nemi elönyöket vivtak vala ki, negyveii lovasbòl

alle ktildöttseget inenesztenek liozza; evvel ö vissza is te

re, ismet kezebe veve a vezérletet, s ez alkalommal na

gyobb szerencsevel, inert elllze a kaszakokat, stióiira lép

ven, megvete alapjat a iii-.iig uralkodó haznak, melynek

tagjai a tulsó lapon alle esaladfa szerint minden niegsza

kadas nelktil követte'k a ti'òiion.

2. lltazoi' Ню?” (1MM-1804.)

Folytatja vala a B о k h a ra elleni harcot, inert ez

a kaszakok slilyedö hatalniat tamogatta. Mig ö Csihardsuj

videkén vala elfoglalva, a bokharaiak altal felbiztatott jo

mutok Kliiva ellenfrohananak, elfoglalak a varost, es fönö

klik Tapisdeli vezerlete alatt kirablak. Iltazar gyorsaii

vissza akar vala terni, de visszamenet a bokharaiak ineg

verek, s futas közben az Oxus habjaiban lele halalat. Utòda

lön tia

‘ 3. Mehammed Rehíni. (ISIN-1626.)

kit M e d r e him n e k is neveznek. Rögtön a jomutok el

,len fordita fegyvereit, kitize öket a fövarosból s gazdagou
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AKHivAIUBALKODÓ-CSALÁDszÁBMAzÁsAРАМ.

MehemmedEminInag.

(1702-1800).

_‘_‚___м__ы___iw_l

 
I!

MehremJuszufBeg.AbdullahBeg.IvadullahBeg.

(Сваиrövidideiguralkodott.)l

Egyñu,

kiatrónrajutott.

l

IV.AllahKulikhan.

(1826-1841.)Türe.

 

ls

27

|ll

RahmanbirdiTöre.BehimbirdiTöre.KutlugMuradInag.

l

SzejdMahmudTöre,
(testvére,SzejdMehemmedjavára,lemondott

igényeirol.)
l

SzultanGazi

Töre.

MehemedKhodsa

Töre.

Töre.Töre.

l

VII.Abdullahkhán.

(1855.)

|I

SzejdyEszadTangriKuli.

l

III.MehemmedRehimKhan.

(1804-1826.)

ll|

IX.SzejdMehemmodRahmanKul.

Töre.

(Amosturalkodo'fejedelem).

ъ '|1l

SzultanMahmudAbdulAzizVI.MehemmedEminV.BehimKuli

khán.

(1843—1855).

‹

khán.

(1841-1843.)

l

VIII.KutlugMuradkhán.

(Свайháromhónapiguralkodott.)

Нины? UTAzÁsnr.
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kartalanita inagát а szenvedett veszteségekert. Nem keve

.sebb szerencsevel jar vala el a karakalpakok ellen is, kik

Ajdeszt alatt ellene fellázadanak, s kiket esakhamar ismet

engedelniessegre terite; kevesebb sikert aratuak vala

fegyverei Kungrat ellen, hol rekenainak egyike iparkodik

vala töle a trent elvitatni, evvel aztan tizenhet evig tarte

haborut viselt. Midön ez пи; alatt Kungratet estromla, az

allhatatos vede, nevetve sikertelen faradozasait, egy nap a

tereny tetejerel atkialtá hezza:

Ücs aj savum, azaz: harem henapra aludt~tej.

ücs aj kavun, „ „ „ dinnye.

lies aj kabak, „ „ ‚, tök, '

lies aj esabak, „ „ „ egy neme a halnak.

Evvel azt akara mondani, hogy van az ev minden szakara

klilön elelmiszere, melyet bent a varesban kaphat; nincs

tehat szliksege kenyerre, s azert ehseg altal nem lehet 116

delasra birni.

Atyja halalat megbeszulandó, Medrehim Bekhara el

len inene, melyben azen idöben Emir Szejd, lagyeszli feie

delem, uralkedik vala, ki a dervissegre adta volt magat.

A khlvaiak sok varest elpusztitanak Bekhai'a körlil, s több

ezer fegelyt szednek össze. Az emir, kinek ezt hirül hez

zak, azt feleli: »Akhir Rigisztan amandiii',« azaz : megvan

meg a Rigisztan, * ez biztes hely s azert ninos mit felnie.

Nagy pusztitasek utan Medrehin zsakmanynyal terhelten

hazatere, s uralkedasa vegszakaban meg Asztrabad körill

a tekkeket es jemutekat hedita meg.

4. Адалин ищи (1826—1841.)

A tele hazne (penztar) mellett atyiatól meg a szomszed ne

pek közt szerzett nagy befelyást is örökölte, melynek meg- ‘

* Bekharanak egyik (Шею.
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tartása folytonos háborukba keverte. Bokharában а gyön~

ge Szejdet az erélyes Naszrullah követte. Ez atyjának szé

gyenteljes vesztesègeit jóvá akarván tenui, háborut kezde,

melyben а kliívai trónörököst Rehimkuli Törét megveré.

Ugyanezen idöben hire Гита, hogy az о r о s z о k Orenburg

ból Khiva, felé iparkodnak, söt hogy a> bokharai emir tà,

madása is esak а hitetlenek izgatásànak eredménye. Nagy

volt a kétsègbeesés,mert hir szerint az oi'osz sereg 80,000 еш

berbölés 100 ágyuból ат. * Sokáig hiába várván az ingli

zek segélyét Hei-atból, а khàn mintegy 10,000 lovast Khod

sa Nijaz Baj vesérlete alatt az oroszok ellen ktllde, kik az

Üge sikságon ¿it már az Atjolu tóig hatoltak vala elöre, mely

hat mèrföldnyire van Kungrattól. A нытик ш beszèlik,

hogy megtámadták az ellent, s hallatlan темами vittek

végbe soraiban. Sokan elfogattak, s ш oroszt mutattak

nekem ныть“, kik azon hadjáratból а fogsàgban visz

szamaradtak, s késöbb, nyiltan áttérve az iszlamra, а khán

мы felszabadittattak, s ajándékot, söt meg feleséget is

kaptak töle. A gyözelem наш и khán Dövkara vidékén két

felöl sáneokat hányatott, s ezeknek örségét Khodsa Nijaz

Вала bizta, de e sáncok шаг tiz év оса elpusztulva s el- '

hagyatva állnak. Allahkuli, hogy az oroszok elleni szeren

esèt az Istennek megköszönie, egy medreszét (kollégiumot)

alapitott s ат: gazdag javadalmakkal ища el.

Más rèszröl а BokhmaJ elleni háborut folytatta; а

gökleneket is megtámadta s nagy részöket Khivába köl

töznì kényszeritette. **

* Ez a klu'vaiak verziója., «le telve nagyitásokkal. Az oroszok

ereje Perovszky tábomok vezérlote glatt 10 —12,000 emberböl állt.

 Megveretésök föoka a kemény hideg volt, de azta'm шла közben sokat

kellett az iildözö klu'vnì lovnsoktól is szenveduiök.

** Regi s killönös МОЩЬ! Kliívában, egiïHz törzseket egyszerre

s eröszakkal az országba telepiteni s mimlenféle segélylyel ellátní,

27*.



_420

5. Rehimkuli' kha'n (1841-18-13.)

Atyja halala utan a trónra jutva, rögtön a dsemsi

diekkell azon nomad neppel gyule meg baja, mer a Mur

gab keleti partjat lakja, s melyböl a khi'vaik 10,000 satrat

a fönökkel együtt az Oxus partjan, közel Kilidsbajhoz te

lepitettek. Masreszröl az akkor Merv birtokaban levö sza

rikok kezdének az özbegekkel haborut. A khan itjabb test.

veret, М e d e min I n a g o t külde ellenök 15,000 lovas

sal, de a Khiva es Merv közti borzasztó uton a katonak so

raiban betegsegek ütének ki; s minthogy ugyanekkor a

bokharai emir Hezareszp varost ostromolja vala, az Inag

gyorsan ez ellen fordula fegyvereivel, legyöze s bekere

kenyszerite. Ugyanekkor meghalvan Rehimkuli khán,

lltÓdja li'in

6. dlehemmed Emín khán (1843-1855),

ki, bar nein az örökösödes rendje szerint, mertaz elhaltnak

tiai is maradtak, de elöbbi erdemeìnel fogva igazsagos ige

nyeket tamasztott a trònra. Medemin khant tartjak az ujabb

idöben Khlva legdicsteljesb uralkodójanak; inert a kha

rezmi kiralysagnak, a mennyire lehetett, visszaadta 400 ev

elött elvesztett regi hatarait, s a környekbeli minden noma

dok legyözese altal a khansagnak ugy tekintélyet, mint jö

vedelmcit jelentekenyen öregbitette. '

Ket nappal utóbb, miutan a feller nemezen magasra

emeltetett vala, _ a mi Khivaban es Khokandban a trónra

lepes jele *, _ szemelyesen indula a szarikok, ezen

hogy — inert az ilyeiiek boszuja solia le riem hill  ватты öriz

hetök legyenek. ‘

** Е szertartas végzese a Dsagataj törzs akszakaljainak,a mint

mondják, mai Dsingiz khan 6ta kizárólngos szabadalnia.
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legvitezebb turkman törzs ellen, melyet a mervi termekeny

lapalylyal egytitt meg akar vala hóditani. Hat hadjarat

utan sikeriilt a mervi varat bevennie, egy Jolöten nevll s

annak közeleben fekvö mas erösseggel együtt. Azonban

alig tert vissza Khívaba, a szárikok lljra fellazadanak, s a

Mervben hatrahagyott parancsnekot az örizettel egylitt le

gyilkolák. A khan gyersan uj hadjaratra kele, melyben a

dsemsìdiek, a szarikek ösi ellensegei is reszt vevenek.

Ezeknek vezere Mir Mehemmed viva ki a diadalt, s az

özbeg hösök nagy bosznsagara diadalmasan bevenula

Khivaba..

A szarikok tehat meg valának hòditva; de atekkek,

kik ekkor Karajap es Kabuliban, Merv es Akhal közt lak

nak vala, az evi adót megtagadva ellensegeskedni kezde

nek, s igy Medemin kenyszertilve lata magat, meg turk

man vertöl parelgó fegyvereivel ujra egy masik törzs ellen

fordulni. Harem hadjarat utan, melyek alatt a homeksiva

tagban sek ember es allat elveszett,vegre sikertile a. lazadók

nak egy reszet legyöznie, sjomutok- es özbegekböl alle

örseget hagya hatra ket paranesnek felsösege alatt. Sze

renesetlensegre e kette közt csakhamar viszaly tamada;

erre az egyik visszatere Khivaba, de btintetestìl a khan

magas toronyról lelökete. E tettevel a khan a jomute
kat mindlellensegeive teve, titokban a tekkekkel kezdenek

szövetkezni, s késöbb halalanak ekai levenek. Ez idöben

)Iedeminnek 40,000 lovasa vala, özbegek es más adezó

nomad törzsek embereiböl ; s e seregnek egyik reszet az ero

szok ellen, kik akker az Aral 10 keleti reszetöl Khiva fele

közelednek vala, Khedsa Nijaz Baj saneaira kiilde. Masik

reszevel azenban maga mene Mervbe, hogy ott a szllnni

nem akaró zavaroknak egy csapassal veget vessen. Bög

tön bevette Karajapot es Szarakhsz (a regi Syrinx) ellen
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mene. Ennek közelében egy dombon i“, ваш-мал pihenté

ben, táborának közepettc néhány vakmerö ellenséges lovas

megtámadá, s ámbar felkiálta: »Men Hazret em !‹ (én va

gyok a khan !) fejèt levágák, a nélkül hogy szolgái közlil

csak еду is segitségère siethetett volna. A levàgott fej lát

наш, melth a turkmánok a perzsa sahnak ** klìldének

ajándékul, ран? rettegès foga el seregét. А hadak mind

azonáltal rendben vonulának vissza s utközben

7. Abdullah шиш (1855—1856)

kiálták ki uralkodónak. Alig érkezék ez a fövàrosba, a

trónviszàlyok шаг megkezdödenek. Еву, idösb koránál

fogva tulajdonképcn jogos, trónkövetelö, Szej d Mah

m u d T ö re, minden molla s az ország nagyjai elött kar

dot ránta s az мы vélé jogát érvényesithetni7 ha a khánt

rögtön agyonvágja; de haragját lecsillapitákì késöbb pe

dig elzáràk. A jomutok is két herceget vonának maguk

hoz, kiket a trónra akarnak vala segìteni, de e шашек

hamar kitudódván, a hereegeket megfojtaták, ajomutokra

nézve pedig, mert ellenséges érzlìletlik már bizonyos volt,

elhatározàk, hogy meg fogják ökef büntettetnì. A khan

néhany ezer lovassal mene ellenök,de б]: àrtatlanoknak tette

ìk vala magukat, s minthogyatörzs akszakaljai, a hódolás

jelètil meztelen kardot akasztva nyakukba mczitláb jövének

* E halomról beszéiik, hogy Ebu Muszlim, a bagdadi khalifák

hatalmas hiîbérese s kêsb'bb ollensége, szìntén itt halt meg.

** А sali, kinek vala oka Medemintö] félnî, mert ez Szarakhsz

bevétele lltán bizonyosan Mesodet is megîámadta volna, eleinte nagy

tisztcsségben tartja. vala ellenének levágott fejét, s a. várkapu (Der

vaze daulet) elött kis kápolnát épite számz'xra. Kéeöbb azonban, mint

поду hire jár vala, hogy a. jámbor атак azt еду imamzáde sírjának

(а rtják, в igy vétkcs tévcdésrc ád okot, iremét leromboltntá.
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eléje, а khán eznttal békét hagya nékik. Két hónap mulva

azonban а jomutok ismet ellenséges indulatot mutatának;

а khán meghm'agvék, gyorsan 2000 lovast szede össze s а

most шаг nyiltan ellenszeglilö lázadókat megtámadà, azon

ban szerencsétlenlil. Az özbegek futni kenyszerlilének, s mi

dön a. khánt keresik vala, kiviláglék, hogy ö az elsök közt

esett el, s a. tdbb halottakkal egylitt észrevétlenlil, ugyan

azon árokba. dobatott vala. Utódjává. választák

8. Kutlug Murad Нит: (см/с 3 hónapíg uralkodotf),

az elhunytnak iijabb testvérét, ki bátyja oldalán harcolt,

és nehéz sebekkel tei-helten tért vala vissza. Nem sokára.

készüle folytatni а. harcot,mely bátyjának életébe került volt,

de a. jomutok fönökei bekeajànlatokat tevének neki, s

megigérék, hogy legközelebb а khán unokatestvérével

egyiitt, ki az ütközetben kezeik közé kerillt vala, hòdola

tuk nyilvánitására. Khivában meg fognak jclcnni. A khán

es miniszterei ezen igércteknek hitelt adának, kitlìzék a

napot, в j0mutok,.legjobb lovaikon, legszebb legyvereikkcl

megrakva, 12,000 embcrrel esakugyan mcgìelenénckA hó

dolás napjának reggelen а khán elöször is rokonátfbgadá.

Ez öt megölele, s alattomosan tört szura. mellébe. A kllán

összerogya s a. turkmánok а. jelenlevö szolgákra. rohanának.

A nagy. zavarban а mehter а, vár шага lépe, s annak ог

mairól tudtul adva. а nêpnek agaztettet, fclszólitá. а khi

vaiakat, hogy minden а városban levö jomutot siessenek

legyilkolni. Az elkeseredett lakosság a turkmánokra roha

na, kik megrettenésökben elkábulva, mint а juhok a mé

száros kezèben, vérzének el а. khívaiak fegyvere, söt so

kan а nök kése alatt is. Khíva utcáin patakzek а ver, s

hat napig tart vala, mig а holttesteket mind el tudták ta

karitími.
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E meszarlás utan nyole iiapig Khiva. fejedelem nel

11111 vala, s ekkor a kerenat a nep a klilönben derek Szejd

M a. h m u d T ö r é n e k ajanla; ez azonban opium-szive

szenvedelye miatt iijabb testvere javara a trónról lemenda.

S igy fejedelem lön

.9. Szejd AIehemmcd Írhán (1856407 máz'g),

altalanosan lagyeszlinek elismert ember, kiröl az elvasò

mar hallott valamit. Uralkodasa alatt a jemutokkal vale

polgarhaberu sokat pusztitetta Khivat; az elöbbi khanek

altal alapitett gyarmatok szetdulva s elhagyva allnak, mig

a jemutok s özbegek egymast ölve, gyermekeiket s nejei

ket kölesönöseu i'abszolgasagra vittek, addig a bevande

rolt dsemsidiek - e mondas szerint: »Inter duos litigan

tes tertius gandet,« _ a fegyvertelen lakossaget megta

madtak, Kilidsbajtòl egesz Fitnekig egesz Khivat elpuszti

tottak, в gazdag zsakmanynyal megrakedva, 2000 perzsa

rabszelga kisereteben, kiket e zavarek alatt Afelszabaditet

tak, visszatertek a Murgab partjaira. .

Szegenyseg, epemirigy, döghalal es a nepesseg fo

gyasa vegre bekere kenyszeritette öket, midön orosz be

felyas altal fölizgatva egy M e h e m m e d P e n a h nevll

trenkövetelö Kungratban kitiizte a làzadas zászlajat, s

Mangislaken keresztül rögtön követseget inditott Asztra

khanba, az orosz padisah vede-lmet kikerni. De e klildött

segnek elment a hire, s a követeket utközben megölek. Ke

söbb Mehemmed Penaht, midön orosz penze elfogyott, sajat

parthivei meggyilkelak; a lazadas föcinkosait pedig becse

mageltak, azaz: kezllket nedves börrel testlikhöz varrat

van, Khivaba шашек, 1101 borzasztó halal vart reajek.

A mint a mai viszonyekból következtethetjük, Khiva

azen sers utan, mely szemszedait, t. i. Bokharat es Khokan
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dot érte, alig lesz képes soká ellentállani az orosz ter

jeszkedésnek. Közép-ázsiai utazásom ideje óta. ennek a,

khánságnak északon, az Oxusnak _jobb рад-цап alig van

egy talpalatnyi földje, melyre Oroszország igényt ne tar

tana. Nyugatról Ale x a. n d r о р 01 s k tól mindig jobban

jobban teijeszkednek az orosz elöörsök, és délröl шаг nem

Perzsia7 hanem a. Krasznovodszkban levö orosz

katonai gym-mat az, melynek végzetes z'u'nyéka K h a r e z ш

fövárosáig hatol.

1V.

BOKHARA.

AlBokhara városa.

B о k h a r a. város hatál'àt, melyet egy napi járásra

terjedönek mondtak nekem, négy mérföldnyinél nem таш

tam nagyobbnak. Bár a, vidék meglehetösen mivelt, e

pontban K h iv а mégis nagyon tulhaladja. A városnak ll

kapuja van: Dervaze Imam, d. Mezar, d. Szamarkand, d.

Oglan, d. Talpaes, g. Sirgiran, d. Karaköl, d. Sejkh Dselal,

d. Namazgiah, d. Szalakháne, d. Karsi; két förészre, aDe~

runi sehr-re (belváros) s а Beruni sehr-re (kììlváros) ès

több városrészre osztatik, melyek közül а Mehallei Dsuj

bar, Khiaban, Mirekán, Malkusan, Szabungiran a legne«

vezetesebbek.

A nyilvános épületeket, piaeokat az olvasóvalmáraz

elsö részben kis elöleges rajzban ismertettük meg, de mind

e mellett meg akarjuk kisèrteni e ponti'ól szóló jeg'yzetein`

ket röviden összefoglalni.
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Месзе'е/с.

А bokharai azt mondja, hogy .sztilövarosaban 360,

reszint nagy, reszint kisebb meeset van, s hogy a jambor

müsztilman szórakozasul minden nap mast latogathat meg.

En a nevezett szamnak alig felet talalhattam meg, s csak

a következök emlitesre meltók: l. MeszdsidiKelan, melyet

Tim ur epittetett, Abdullah khan pedig megujitott.Az

emir itt tartja a nep nagy összeesödülese között penteki

imadsagat. 2. Meszdsidi Divanbegi, melyet valami Nezr,

Imamkuli khan emir divanbegi-je (allamtitkar) a hasonne

vii tòval es medreszevel 1029-ben (1629.) epittetett. З. Mi

rekan es 4. Meszdsidi Mogak, földalatti epulet, hol neme

lyek allitasa szerint az elsö mlisziilmanok, masok szerint

az elsö tüzimadók tartottak vallasi összejövetelöket. Az elsö

allitas alaposabbnak latszik, mert elöször is a tüzimaddk, a

varoson kivlìl, a szabadban megfelelöbb helyet talalhattak

volna, s mert masodszor sok kúti felirat tanusitja ez éplilet

~,szlam eredetet.

Medi'esze'k (kollegíumok

A bokharai a medreszek szamával is epen ugy di

csekszik eslazt 360-ra teszi, bai ninos több 80-nal. A leg

nevezetesebbek a következök: 1. Medresze Kökeltas, epi

tettek 1426-ban; 150 oellaja van, melyeknek mindegyike

100_120 tillaba kerlìl. * Az elsö osztaly növendekeinek

evenkint öt tilla jövedelmlik van. 2. M. Mirarab, _1529-ben

epült es 100 cellaja van, melyeknek mindegyike 80-90

* А medrc zo felepitese után a eellák elajandekoztntnak, a ke»

söbbi birtokosok azonban csak megszabott árért kapbatjzik meg azokut



_427

tillaba kerlìl, es 7 tilla jövedelme van. 3. Kosmedreszei

Abdullah khan (az Abdullah khan medresze-parja), 1572

ben epiìlt, szinten körlllbelül 100 cellaja van, melyek azon

ban kisebb ertekliek, mint az elöbbeniek. 4. M. Dsujbar;

1582-ben a hasonnevü nagy tndós s ascétanak egyik 11ne

kaja epitette' ez a leggazdagabban van javadalmazva,

mert minden cellanak 15 tilla jövedelme van ; de nem na

gyen lakett, mivel a vares legszelsöbb vegen fekszik. 5.

M. Turszindsan, hel minden cellanak öt tilla. evi j'övedelme

van. 5. M. Ernazar, melyet Katharina carnö követei egyi

kevel epittetett fel, 60 eellaval, min degyik 3 tilla jövede

lemmel.

Altalaban Bekhara es Szamarkand kellegiumai ekez

tak, hogy nem esak az egesz iszlamnak, hanem neklink

Európaban is Közep-Azsia föiskelairól rendkiviili fogal

munk volt. A fölliletes szemlelö az ily intézetek epitesénel

nyilvanulò aldozatkeszseget könnyen tarthata a magasb

törekves tanujelenek. Sajnes, hogy az egesz mozgalom

esak a vak t'anatizmuson alapul, s mint a közepkerban,

ugy jelenleg is ez iskelakban egy keves legikan (mantik) `

s böleseszeten (hikmet) kivül kizarólagosan a koranban s

vallasi kerdesekben adatik oktatas. * A tanulók összes

szamat nekem бООО-ге mendtak. Ezek nem esak Közep

Ázsia minden reszeböl, hanem Indiaból, Kasmirból, Afgha

nisztanból, Oroszerszagból es Sinabel is esopertesednak itt

össze, s a szegenyebbek az emirtöl evdijat nyernek, mert

Bekhara a medreszeknek s az iszlam szigoru megtartasaï

nak köszönheti a befelyast, melyet a többi szomszedes tar

tomanyban gyakorel.

* Akadnak bizonyara itt is elyanok, kik а. КбЦёьъеъъЫ es tör

tenettel szeret-nenek foglalkozni, de ezt esak titokban szabad tenniök,

mart szegyennek штык az ily kiesinyes dolgokkal то bibelödés.
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Baza'rok.

О1у bazarok, minöket a, perzsa fövárosban találbatni,

nincsenek itt. Csak egynéhány van boltozva sköböl épìtve,

a legnagyobh rész fával van födve, vagy nàddal, mely

hosszu rndakra illesztetik. Különben többféle bazar van:

Tim Abdullah khán, melyet a hasonnevii fejedelem Mesed

böl то visszatérte utàn (1582.) perzsa mintára épittetett;

Resztei Szuzengirán, hol a varró-eszközöket árulók, s r.

Szarraf'an, hol а pénzváltòk s könyvárusok állnak, r. Zerge

rán, az aranymüvesek, r. Csilingeran a lakatosok, r. Attali

a fliszerárusok, r. Kannadi, a cukrot s édességet тюк, r.

Csajfurusi a teaárusok, r. Csitfurusi, bazari Latta a vaszon

árusok és Timcse darajfnrusi a. fliszerkereskedöknek helye

stb. Minden bazárnak saját akszakal-ja van, ki az emir

nck a. rendért s a fìzetendö dijakért felelös. A bazárokon

kivül még körlilbelöl 30, mind kis karavánszeraj van, me

lyek részint áruk raktárának, részint az idegenek lakhe

lyélìl szolgálnak.

Rendörse'g.

Bokharában oly szigoru a rendörsèg, mint az clöttlìnk

ismeretes Azsia egy más városában sem. Nappal a rejsz

személyesen meglátogatja a bazárokat s nyilvános helye

ket, vagy kikuldi számos emberét s kémé-t, s körlllbcltll

két órával nap nyugta után senkinek sem szabad az “ton

mutatkozni. A szomszéd nem látogathatja meg шот

szédját, в а betegnek orvosság hiányában el kell vesznie,

mert az emir engedélyt adott, hogy öt magát is годик

el, ha a mirsebek (éji örök) az utcán tiltott idöben ta.

lálják.
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B) A Bokharai khánság.

Lakosok.

A khánságnak határai keletröl а. khokandi khímság

és Bedakhsan hegyei, délröl az Oxus а Kerki es Csìhard

за) tulsò kerületekkel,nyugotról s éjszakról а nagy sivatag.

A határokat különben ép oly kevéssé lehet pontosan niegha

tározni, mint a. lakosok маты. Tulzás nólklil 2% milliòra.

tehetni az összes машет, kik letelepedettekre поташ-а

valamint nemzetiség szerint özbegek , мазать, kirgizek,

arabok-, inerviek, perzák-, hinduk- es zsidókra oszlanak.

1. Özbegek.

Ezek ugyanazon 32 törzsböl állanak, kiket Khivánál

megneveztünk, de kharezmi törzsi'okonaiktól észrevehetö

leg különböznek mind arcjelleg-, mind jellemre nézvc. Во

khara özbegiei а tadsikok-kal szorosb összeköttetesben él

tek, mint\a. khívabeliek а szárt-okkal, s e közben а пеш

zeti _iellegböl s az özbeg egyszeru, öszinte természetes

ségböl sokat vesztettek. Mint а khánság uralkodó пере,

mert maga. az emir is özbeg s а Mangit törzsböl valò, az

ország hadereiét is képezik, habár а magasb rangu tisztek

esak gyeren vétetnek az özbegek soraiból.

2. A tadsí/cok.

Közép-Azsia összes városainak ez ösi lakói itt a leg»

nagyobb számmal vannak, miért is Bokhara az egyetlen

hely, hol a tadsìk nemzetiségére bllszke. Megemlékezik meg

elöbbi hazája, а. régi Khoraszan * határairól : keleten

* Khor a régi perzsábau парой jeleut, szan vidéket, Khoraszau

tehát а пар vidékét jelenti, маг keletet.
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Kheten (Sìiiaban), nyugaton a Kaspi tenger, ejszakeu

Khodsend, delen India. Kar, hogy e nep regisege s elöb'

beni nagysaga daeara minden bllnben s aljassagban a leg

nagyobb fokot erte el, s ha bennük a regi Ázsiát, nemlínk

nek bölcsejet latjuk visszatllkrözve, ama regi idökben csak

ugyan szemoruak lehettek a viszenyek.

3. Kírgízek. *

vagy kaszakok, a mint magukat nevezik, a bokharai

khansagban esak kis szammal vannak ugyan, esekely

jegyzeteinket azenban e nepröl, mely valamint szamra а

legnagyebb, iigy a nomad-elet eredetisegeben Közep-Ázsia

ban a legiigyelemremeltóbb, ezennel itt alkalmilag el akar

juk mondani. Vanderlasaimon sokszer talaltam egy-egy

kirgiz sator-esepertot, de valahanyszer szamuk utan tuda

kozòdtam, szemembe kaeagtak s a felelet mindig ez volt:

»Szamlald meg elöbb a sivatag hemokszemeit, akker majd

megszamlalhated a kirgizeket is.« Epen oly kevesse mend

hatúk meg batai'aik. Aiinyit tudiink, hogy a nagy sivata

got lakjak, mely Sziberia, Sina, Turkesztan s a kaspi ten

ger között teriìl el, s valainint e videk, ugy tarsadalmi vi

szonyaik elegge bizonyitjak, hogy mily teves azek nezete,

kik :i kirgizeket majd eresz, majd sinai alattvalóknak

gondoljak. Oreszorszag, Sina, Khekand, Bokhara es Khiva

csak addig paraneselnak a kirgizeknek, mig az ade be

* Ki r. annyit tesz, mint mezö, giz vagy gez n gîzinek ige tür

250, azaz z viinderolnì, széltiben jarnì. Igy a kirgiz szó török nyelven

oly embert jelent, ki a. mezökön vanderol, egyszóval nemadot н al

ialában minden nemz'ld nepet e nevvel szekas nevezni. Kirgiz terme

szetesen mint törzs-elnevezes is hasznaltatik, hanem a kaszakoknak

mak egy alosztalyanal, kik Khekandban, Hazreti Turkesztán videkén

vannak.
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szedésére kiküldött tisztjeik a nomíidok között idöznek. A

kirgizek az adóbehejtást is eröszakos rablásnak tekintik, s

köszönetre hiszik magnkat kötelezetteknek, hogy az illetök

а tizedrészszel, vagy más dijszabályzattal megelégszenek.

Minthogy а. világforradalmak évszázadok, söt talán évez

redek Ша а kirgizekre сна]: esekély befolyással lehettek,

е népnél, melyet csak egyes töredèkeìben штампик, ama

szokások s erköicsök leghivebb képe található fel, melyek

az ös idö turán népeit jellemzik, s az erény és nyerseség

ama. klilönös „душем: képezìk. Feltllnö а nálnk тарани

talható nagy rokonszenv а zene és költészet irántJ kulönü

sen pedig arisztokratikus büszkeséglìk. Ha két kirgiz ta

lálkozik egymással, mindjárt ат: kérdezik: »Jeti atang
1‹1т‹11г?‹ kia te hèt atyád (ösöd) ? А kêrdezett, még la

nyole éves gyermek is, mindig pontosan megfelel, ellen

kezö esetben rendkivlll mlìveletlen- s neveletlennek tartják.

Vitézsègre nézve а kirgizek az özbegekkel, nevezetesen

pedig a turkmánokkal nem mérközhetnek, az iszlam is

náluk Sokkal gyöngébb lábon áll. mint az utóbbiaknál.

Csak а gazdag baj-ok szoktak а. városból egy-egy mollát

megfogadni, ki aztán juhok, tevék-s lovakban fizetendö

dijért házuknál а tanitó, pap és tìtkári helyet tölti be.

наци európaiakra nézve а kirgizek, ha. többször érintkez

tlink is velök, mindig esodálatos jelenségek maradnak.

Naponkint, égetö höségben ép ugy, mint ölnyi mages bó

ban, minden holmijukkal, néhány óráig vándorolnak, hogy

néhány (лага ismét letelepedjenek; а kenyér Iétezéséröl

mit sem hallottak7 s élelmök egyes egyedlll tejböl s husból

álll A kirgiz а városi lakost vagy más letelepedettet

betegnek vagy bolondnak tartja, s mindenkit megsajnál,

kinek area nem mongol jellegll. A kirgiz esztetikai né

zete szerint a mongol fajban megtestesült а szêpség ne

továbbja, mert Isten а kiàllò csontok дна] а lóhoz tette

{Я guy Та (d'l- _

fg` ъ.
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hasonlòva, ezt pedig a kii'giz minden teremtett leny koro

najanak tekinti.

4. Arabok.

Ezek azon harcosok utódai, kik Kutejbe alatt, a

harmadik khalifa idejeben részt vettek Turkesztan elfog

lalasaban, s kesöbb ott le is telepedtek, de az arcjelle

gen kìvtll keveset tartottak meg hedsazi es araki test

vereik jellemzö tulajdonaiból; csak nehanyat talal

tain közöttlik, kik arabulbeszelnek. Szamukat 60,000-i'e

teszik.Legnagyobb részt Vardanzi es Vafkend vidékén

laknak.

5. А mervz'ek.

Azon 40,000 pei'zsatól szarinaznak, kiket Szaid Khan

emii’ 1810 tajan, midön Mervet a szarikok segelyevel el

foglalta, Bokharaba attelepitett. Szarmazasukra nézve tu~

lajdonképen törökök Azerbajdsan s Karabagból, kiket Na

dir sah hozott regi hazajukbòl Mervbe. A tadsik utan a

mervi legravaszabb Bokhara varosaban, de nem olyfgyáva,

mint amaz.

6. Perzsák.

Reszint rabszolgak, reszint olyanok, kik kivaltvan

magukat, Bokharaban telepedtek le, hol minden vallasi el

nyomatàs dacara(a siita felekezet szertartasait csak titokban

vegezhetik) kei'eskedes és kezi iparral örömest foglalkoznak;

mert itt olcsóbban megelhetni, s a nyereseg könnyebb,

mint sajat hazajokban. A perzsa, ki szellemi tehetsegere

nezve a közep-azsiait nagyon föliilmulja, a rabszolgasag

„ц
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1161 a legmagasb tiszti rangekra szokott fiilemelkedni. A

mint alig van a. tartomanyokhan kenlanyzó, ki ez vagy

ama hivatalban ne hasznalna pcrzsakat, kik elöbb rab

szelgai veltak s hozza hivek maradnak; igy az cmir kör

nyezeteben hemzseg a sok perzsa, s a khansag elsö tiszt

viselöi e nemzethez ‘tartoznak Bokharaban aperzsakat oly

embereknek tekintik, kik mar többet erintkeztek a fren~

gikkel s ezeknek ördöngös eszetöl mar többet is tanultak.

Mozañ'ar-Eddin emir kulönben keserllen megerezne, ha

I Perzsia megtamadna, a mi mar szandekaban is velt; mert

hadseregevel, melynek paranesnekai Sahrukh khan es Me

-hemmed Haszan khan, s topcsibasi-jai (a tüzerseg vezerei)

Zejnel hej, Mehdi bej s Leszker hej, mind pei-zsak, ugyan

kevésre menne.

7. Hz'ndulr.

Szamra ugyan csak 500-an vannak, s ezek is csalad

nelklìl a iövaresban s a tartemanyekban elszerva elnek

de esodz'dates, hogy az egesz penzkereskedes ezek keze

bcn van. Nem lehet vasar, meg taluban sem, hogy az uzse

ras hindu ett meg ne jelenjek. Miker a legalazatesabb is,

mint az örmeny Törökorszagban, az özbegct rettenctesen

megcsalja, s minthogy a jamber kadi a Visuu-imadóval a

legtöbb esetben egyiltt eimberal, az aldozat esak gyéren

siklik ki kezeböl.

8. Zs'iolók.

Körlllhelöl 10,000 van a khansagban, legnagyobb

reszt Bokharaban, Szamarkandban es Kai-siban tar

tòzkodnak, s inkabb kezmüíparral, mint kereskedessel fog

lalkoznak. Eredetlik1enezve perzsa zsidek es pedig az

vbraŕmv нищем. 28
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elsö íogságból. Kazvinból s Mel-vböl ezelött 150 évvel van

doroltak ide, s a legnagyobb elnyonlas és megvetésben él

nek. Csak a küszöbön szabad mutatkozniok, ha valamely

igazhivöt akarnak meglátogatnì, s ha ez utóbbì akar hoz

zájok jönni, sajàt bazukat sietve elhagyva, az ajtó elé kell

állnìok. Bokhara va'lrosában évenkìnt 2,000 tilla. dsizìe-t

(adót) fizetnek, melyet a községi elüljáró ad at s ezért két~

szer könnyeden areul iìtik; ezt а korán rendeli a hódolás

jeléül. Azon szabadalmak llirére,1nelyeket а zsìdók Török

Országban élveznek, néhz'inyan Damaszknsba es Sziriába

vándoroltak ki, de ennek esak titokban szabad történnie,

mert másként a kivándorlási kedvet vagyonvesztéssel es

halállal buntetik. Nevezetes, mint ишак fenn a postaközle

kedést az évenkint Turkesztánbòl Mekkába menü hadsik

által ; utitársaini is több levelet hoztak s lnindenlitt fölkeres

tèk az illetöket, kiknek a level cime szólt.

Korma'ny.

A bokharaì kormányzás alakja esak keveset tartott

meg az ó-perzsa vagy arab jellegböl, inert itt a török mon

gol elem játszsza а. föszerepet. Az alkotmány, bar a hie

rarcliiának nag-y befolyasa van rea, katonai, s élén az

emir áll, mint generalisszimus, fejedelem es vallz'isì fönük.

Az ország katonai s polgári hatósàgaì a következökre 032

lanak: а) kette szìpabi, azaz magasabb hivatalnokok; Ь)

orta szipalii, azaz középhivatalnokok és с) asagi szipahi

(zabit). Az elsö két osztz'tlyba szabaly szerint esak urukdá.

rokat, azaz jó családbelieket kellene fölvenni, inert hivata

lukba jerlik azaz fejedelrni kézirat és billig * azaz diszjel

 

ar А jerlik és billig ó-török szavak. Az вышек jelentése: imi,

a gyök jer, törökül jaz ; a. második annyit tesz, mint jel, jelvé'nly (1.

mngì'arban bélyeg.) am“ WM {Ем пл. «iP-Mr` Nîïhq ."_l ¿r

AH“ ‚М L., {а _

î .I

ь
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vények àltal iktattatnak be, de már régtöl fogva perzsákat

is, kik elöbb rabszolg'àk voltak, megtiszteltek е hivata

lokkal.

Következö sorozat nèmi itttekintését nyujtja. а hiva

taloknak, а mint azok az emirtöl lei'elé rendben követ

keznek:

. A111111.. аи. Divanbegi (államtitkâlr).

Pervanodzi, а pillungó ember, mint nz “(Ъ/аг

uál nevezilr, mert az emirtöl mint Í'utz'tr fontes

íîgyekben ide-oda kíîldetik.

4. Toklrszabaj, tulajdonképen tughszahibi, t. i.

ki tukh-ot (lófnrkot) hord zászlólll.

5. Inag.

6. Mirakhor (lovászmester).

З 7. Csohragaszi, tulajdonképen csellreagaszi, мм

“IO”

кем ~ szipahi

Orta szipalxi

Asagi ezipalli
. . . 'I ' . ' '(Zahlt.) arcember, mert 'L пу17аноч fogailtntasoknnl

az emirrel szemközt áll.

8. Mirzabasi (föirnok).

9. Jaszrulbegi és kargaulbeg'i.

10. Jüzbasi.

11. Pendsabnsi,

12. Oubusi.

Asagì szipall

(zabît,)

Ezeken kivlil meg az emir háztartása emlitcndö fel,

rnelynek élén а kusbegi (vezir) а. mehter, deszturkhandsi

(föudvarmester)sa.zekìacsi (vámos) :illanak; ez utóbbi

pénzllgyminiszteriminöségeben az emirnek egyszersmind

háznagya. Ezek után következnek а mehremek (kama

rások), kiknek наша, a. viszonyok szerint nagyobb vagy

kisebb, s kik rendkivuli iigyekben mint biztosok klildet

nek a tartományokba. Minden alattvaló, ha a kormányzó

itèletevel ninos megelégedve, az emirhez fordulhat s ekkor

egyOmehrem-et kap ügyészlil. Ez vele elutazik az illetö

tartományba, megvizsgálja ez ügyet s eldöntésre nz enlir

ele terjesztì. Emlitendök meg: az odadsi-k (ajtónállòk

28’
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vagy szertartók), а bakaul-ek (tarnokek) es aszelamagaszl,

ki uyilvanes meneteknel az emir helyett viszenezza a »Ve

alejkum esz-szelam« lidvözlest.`E hivatalok s meltósagok

a mostani emir alatt csak nevleg vannak meg, inert

az minden pompa. ellensége es több allast betöltetlenlil

hagyott.

Politi'kaz' feloszlás.

A khansagnak pelitikai felesztasa, mint Khlvaban,

a nagyebb varesek szanian alapul. Bokhar a jelenleg a

következö kerliletekböl all, melyeket nagysaguk es ne

pesseglik szama szerint akarunk elösorolni: 1. Karaköl,

2. Bekhara, 3. Karsi, 4. Szamarkand, 5. Kerki, 6. Hiszar,

7. Miiankal vagy Kermineh, 8. Kette Kurgan, 9. Csardsuj,

10. Dsizzak, 11. Oratepe, 12. Sehri Szebz; ez iitóbbi

majdnem ely nagy, mint Szamarkand, de az emirrel vale

folyi'ones harcai miatt а. khansaghoz esak reszben sza

mitható. A kermanyzók, kik rangra nezve divanbegi-k,

vagy pervanedsi-k, a tartemany jövedelméböl egy reszt

kapnak, de rendkivìlli esetben erröl le kell mendaniok.

Minden kermanyzó közvetetlen paranesa alatt egy tokh

szabaj, egy mirzabasi, egy jaszaulbegi s több inirakher es

csohragaszi all.

Haderò'.

A khansag анаша hadserege 40,000 lovasbòl all, e

szaniròl azonban 60,000-ig lehet megszaperitani. Karsi es

Bokhara jarulnak ehhez a legtöbbel. A karsibeliek ,killö

nösen hiresek vitezsegllk mialt. Igy beszelik Bekharaban,
de ez allitasekat tulzettnak talaltam, inert az emirnek

Khekaud elleni hadiarataban, mely alkalemmal hadserege
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legfölebb 30,000 emberböl állt, (li-ága zsoldon kellett se

gélycsapatokat ватта, pedig ezt а takarékos Mozañ'ar

eddin bizonyosan nem tette volna, ha e Fóntebbi szám ìgaz

volna.. A zsold,mely сна]; háboru idejeben fizettetik, haven»

kint 20 tengéböl (7 forint) áll, melyböl а legénynek lovátis el

kell látnia.. Ezen kivlil а zsákmànynak fele а legénységet

illeti. Ktilönben esakugyan talányos, hogy az emir, alett

valòinak tetemes паша, mellett nem tud nagyobb hadse~

reget tartani, s az is klilönös, hogy az 50,000 erszari sera

iból, kik adót ñzetnek neki, nem alakit segélyesapatokat

s inkább a. tekkekbez fordul, söt а szàrikokat 4,000 tilla

évì zsolddal tartja. szolgálatában.

e) BoKnARA TÖRTÉNETÉHEZ.

E frasziab , а nagy turáni hijs, tartatik Bokhaŕa

alapìtojànak. A korábbi törtónetet tzirka mesék pótolják, s

ezckböl esnk annyit következtethetiink, hogy ama videket а

török hordáknak betörései шаг ösidöktöl fogva rémlllettel töl

шнек е], в а vidéknek perzsa lakossàga Шаг 21 Pisdadiak ide

jében az iráni rokonoktól el volt választva. A tnlnjdonkèpeni

törtenetnek elsö fonala esak nz arab hóditásnál kezdödik, és

sajnálnunk kell, hogy а merész kalandorok nem hagyták 

hàtra. tetteiknek több irott emlékét, mint a mennyi а Та

rikhi Taberiben s több más arab forrásban van elszórva.

Az iszlam M a v e r a-ü l-n e h r ben (az Oxus és Jaxartes

folyamok közötti tartományban) nem gyökerezhetett meg

oly könnyen, mint más tartományokban, s az araboknak а

téritést mindig meg kellett ujitniok, valahányszor hosszabb

távollét нит а vál'osokba visszatértek. A D s e n g i 2

k h á n általi elfoglaltatásáig (1225.) В о k h а, r а és S 2 a

markand, valamint az akkori nevezetesb városok

Mel-v (Mervi Sah Dsihan, azaz Merv, a világ ki
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i'alya), K a i' si (Nakhseb) es B elk h (Um-iìlbilad, azaz :

a varosok anyja), Perzsiahoz tartoztak, bar a khoraszani

kormanyzósag szamara, niint'akkor neveztetett, Bagdadból

kiilön beiktató ferman allittatott ki. A inongolok Leroha

násakor a perzsa elemet a török egeszen hatterbe szoritot

ta, az özbegek mindenlitt kezlikbel ragadtak a kormany

gyeplöit, s T i in u r, a santitó sehri-szebzi hóditó nem akart

kevescbhet, mint Szamarkandot egesz Azsia t'övarosava

tenni. Vele azonban tei'vei is elhunytak, s akhansag tulaj

donkepeni reszletes törtenete a Sejbani hazzal kezdödik,

melynek alapitója, Ebulk hej r khan, a Timur-nemzet

seg hatalmat sajat hazajaban megtörte. Sejbani Mehem

med khan, Ebulkheir khan egyik unokaja, Bokhara bata

rait Khodsendböl Heratig kiterjesztette, s midön Mesedet

is meg akarta tamadni, lszmael sah megverte s 916-ban

(1510) elhnllt a csatában. Utódjai közlil Abdullah khan

szlìl. 1544-ben) volt egyike a legnevezetesbeknek ; ujra

elfoglalta Bedakhsant, Heratot es Mesedet, s megerdernli,

hogy a közmtivelödés s kereskedelem körlìl kitejtett törek

véseiei't II. Abbasz sah, Perzsia nagy kii'alya melle lielyez

шк. Uralkodasa idejeben Bokhara utjai karavanszerajok

es szep hidakkal, a sivatag eiszternakkal volt ellatva, s az

ebbeli összes mai'advanyok az ö nevét viselik. Fial Abdul

Muniin khan 1004 (1595), nein sokaig tarthatta fenn magat

а trònon, mert meggyilkoltak, s Tököl kirgiz-fönök bero

hanasa utan, ki mindent elpusztitott, a Sejbani-haz utolsó

sarjai is csakhamar elhulltak.

Az ezt követett hosszas zurzavar s polgàri haborubau

iievezetese'n Veli Mehemmed khan, a Sejbani-esalad egyik ta

volabbi oldalrokona7 es Baki Mehemmed khan klizdöttek egy

massal a trónért. Midön az utóbbi 1025-ben (1616.) Szamar

kandnal osataban elesett, az elöbbi megalapitotta dinasz

tiajat, mely, mint allitjak, Ebul Fejz kliaiiig elt, ki Nadir
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sahtól (1740.) beket kei-t. E korszakban az Imamkuli khan

es Nazir Mehemmed khan (1650.) uralkedek leginkabb

tlintettek ki magukat, s az isan-osztaly bökezli partolasa

altal sekkal jarultak ahhoz, hogy a vallasi rajongas Be«

kharaban, valamìnt egesz Turkesztanban ely feket ert el,

minöt az iszlam vilag semmi korban vagy erszagban nem

mntathat föl. Ebul Fejzt s fiat sajat vezirlik Rehim khan

gyilkolta meg. A gyilkesI halala utan, ki mint vezir önal

lón uralkodett tovabb, Danial beg feglalta el a kormanyt,

ezt követték a Sah Murad, Szaid khan és Naszrullah khan

emirek.

Minthegy a harem utòhbi történetet mar Malcolm,

Purnes es Khanikolf targyaltak, e korszaket, melyrlil ke

ves ujat mondhatnank, nem akarjuk tovabb reszletezni s

a következö fejezetben inkabb a haberukról szólnnk, me

lyeket Bokhara Khokanddal a legutóbbi évtizedekben

viselt.

V.

A KHOKANDI KnÁNsÁG.

K ho k a n d vagy F e r g a n a , mint a regick nevez

tek, kelet fele a sinai Tatarerszaggal, nyngat fele Bekha

raval s a Jaxartessel, ejszak felé a nagy herdaval, del fe

le pedig Karategin es Bedakhsannal hataros. Kiterjedeset

hatarozottan nem mondhatiuk meg, de nagyobb mint Во

khara es Khiva, s nepesebb is, mint az utòbbi khansagek.

A varosok szamaból s más körlìlmenyekböl követ

keztethetni, hogy a mai Khokandnak harem millienal

több lakosa van, kik a következö nemzetisegekre oss

lanak:
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1. Az özbegek. .

A lakosság tnlajdonkepeni letelepedett részét képe

zik, s mint már Khívánál megjegyeztük, jelleglikre nézve

nagyon különbözök Bokhara es Khiva özbegjeitöl. Mint

hogy az özbeg Turke'sztánban már èvszázadok óta az ural

ko'dó nemzet, mely az iszlamot s ennek eivilizáeióját elöbb

elfogadta, mint ama videken а többi nomád-nep, nevlìkhöz

a mlìveltsèg s bon ton tekintetéböl némì kedvezö elò'itelet

fiìzödött, s a kirgiz, kipesak es kalmuk, a mint a vàrosok

ban letelepszik, rend szerint lemond nemzetisegéröl s az

ö z b e g elnevezóst veszi fel. Khokandban ez mar reg óta

törtenik, s túlzás nélkül föltehetni hogy azoknak fele, kik

özbegeknek nevezik magukat, inkább az emlitett nomád

népek vegylilékenek tekinthetö. A khokandi özbeg 1111150

jére nézve igen iigyetlennek látszik, s ez leginkább idom

talan bö ruházatának tnlajdonìtható. E népnek példátlan

gyávaságàròl többször volt alkalmunk meggyözödni, s ha

nem védellneznek n nomádok, a városok már rég Sina,

Oroszország vagy Bokhara birtokába keriiltek volna. Az

özbegek után

2. А метла

következnek, kik itt, ha nem is számosabban, de tö

möttebben találhatòk, mint a bokharai khànságban, s

egesz falvakat s városokat kèpeznek, mi másutt schol

sem fordnl elö. Igy Kliodsend városát, Velekendaz es Ki

szakuz falvakat (Khodsend szomszédságában), kizárólago

san e perzsa ösnépsóg lakjal s meg 400 évvel ez elött

Namengàn'fEndîgáu "lès Mergolán * városok állitòlag

* А kelcti irói nyelven о három ntóbbi vńros elnovezési követ

kezö: 1) Nemengán, eredetileg Nemek kohn, aznz sóbánya.;

2) E n d е ga n, ettöl : endek, kìcsiny; és 3) M u r gin a n azaz tyuk

és kenyér. Ezt az ctlmologiát haráth beszélték el, talán nem agé-:zen

helycs, a репы! szármnzás azonban kétségbe vonliatatlnn,
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az övék voltak. Jellemilkre nézve а khokandi 1211151

kok nem sokkal jobbak, mint bokharai testvéreik. Meg

jegyzendö, hogy nyelvlik nyelvtani alakra., valamint szo

böségre nézve gazdagabb, mint а többi tadsikoké. Ez kli

lönöscn Khokandban áll, melynek lakosai oly nyelvet be

szelnek, mely Rudeki, e legi-égibb pcrzsa költö 526321

rásàból, ki szliletett bokharai volt, sokat megtartott. Kho

kand többi vairosàban, nevezetesen pedig a. sinaì határon,

tadsikok igen gyéren találhatók.

3. А kaszakok.

_ A legszámosb nep e khánságban. Nomád e'letet elnek

a Csaganak tó ós Taskend közötti hegyes vidèken, s а

khánnak ugyauannyi adót fizetnek, mint Khivában. А

1111011аш11 kil-gizek között néhány tehetösb van, kiknek

Hazreti Turkesztánban, vagy más helyeken házaik van

nak, de czekbcn soha sem laknak. A kirgizek különben

паду szàmuk dacára, minthogy kevés bátorságuk van, a

khánsàgban csekély befolyással birnak.

4. А kirgz'zek.

Vagyis а tulnjdonképeni kirgizek, kikröl nálunk min

dcn kaszak igy nevezletik, а khánsàg deli reszeiben lak

nak, Khokand es Szárik Köl között, s harciasságuk miatt

212 egyik vagy másik kormánypárt rendszerint felhasználja.

felforgató terveinek kivitelére. Sátraik számát 50,000-re

teszik, tehát körlllbelöl annyira, mint a tek ke-turkmá

nokét.
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5. Kipcsak.

Ez velemenylink szerint a legi'egibb s legeredetibb

török törzs, mely e nagy esalad minden törzse között, me

lyek Kemultól az Adi-iai tenger-igelszórtan elnek, valamint

arejelleg, ugy jellem, nyelvben es szekasokban regi nem

zetisegehez leghivebb maradt. A kipesak nev meses eti

mologiaja, mint azt Rasid-eddin Tabibi elbeszéli, olvasein

kat kevesse fegja érdekelni. Elöbb hatalmas törzs velt e nev

alatt, s a jelenlegi kipcsakek, bar csak 5_6,000 saterral

vannak, azt allitják, liegy D e sti K ip es ak *, a mint

keleti törtenetì forrásekban T u r k e s z t an regtül fogva

neveztetik, öseik által velt clfeglalva es benepesitve. Све

kely szamuk dacára a kipesakek Khekandban meg most

isa kermanyllgyekre a legte'bb befelyással vannak, ök

nevezik es teszik le a khanokat, es sokszer megtörtent,

hogy levasaik közöl csak valamì 500 elfeglalt valamely

varest a nelklil , hogy a khan ellenlik fellepni mert

velna.

A török nyelvben, melyet a kipcsakek beszelnek,

egyetlen egy perzsa vagy arab szót sem fedezhettem fel, s

nyelvjarasukat a legjobb atmenetnek lehet tekinteni a

mongol es dsagataj nyelv között. A kipcsak arejellege is

ep oly viszonyban all Közep-Ázsia többi töi'ök fajahoz,

mint a nyelv. A l'erde szemre, szakaltalan allra es kialló

arcesentekra nezve hasonlók a mongolokhez, nagyehbara

kis termetliek is, de ilgyes mezgekonyságuk esedalatra mel

tó. Batersagban, mint mar emlitettlik, a kipesakek lúllia

ladjak Közep-Ázsia összes nepeit, s ketsegkivlll bennlìk

* Desti Kipcsak, Belgar határaig (Oreszerszágban '2) a legin

kabb szokasban levö elnevezés.
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шагам fenn leghivebb képe ama паду 1101112102111, mely

egész Ázsiát felforgattzt 8 átalakitotta.

A kliokandi khánság kiilönfóle kerlìletekre oszlik,

melyek, mint mindenütt, ugy itt 18, а, legnevezetesb 15110

8011 nevéröl vannak elnevezve. A föváros K h о k a. n d i',

vagy~ Khokandi Latif, t. i. 21 bájos'Khokand, mint а

bennszülöttek nevezik, szép völgyben fekszik, 8 kerlìletèi'e

nézve 112118201 oly nagy, mint КИП/21, háromszor oly лагу,

mint Bokhara, 8 négyszer olyan, mint Teherán. A város

deli 108201, 1101 21. 11112111 121112180. van, 082111 a legujabb ídö

ben vették fallal körlil, az 08221111 nyitva. van. A lakosok

8 112121111 száma aránylagosan kiesiny, mert 21 115122111 mellett

лагу tei-mènykertek terülnek el, ugy liogy itt-ott negyed

órát kell menni, mig 10—15 ház mellett haladhatni el. Az

epités tekintetéböl maga, a khokandi is Bokharának 820

kott elönyt adni, е föváros miben létét tehát könnyen e1

képzelhetnì. 08011 а nègy mecset 8 а. nagy bazárnak kis

rèsze van köböl epitve. A bazárban kizál'ólagosan orosz

211011211, belföldi selyem- sfgyapot kézmüeikkeket, valamint

mesterséges böl'munkákat kaphatni. A nyergek, ostorok s

más lovagló szerszámok, melyek а khánság fövárosában

késziìlnek, klilönös hirnek örvendenek.

Khokand után T а 8 k e n d emlitendö, 21 khánságnak

0186 kereskedelmi városa, hol, többek állitása szerint, je

lenleg 8011 tehetös kereskedö van, kik Orenburgba. és Ki

zilezn'ba (Petropavlovszk) nagy kereskedést tiznek. Tas

kendi, melynek átmeneti kereskedése van Во1111аг21-, Kho

kand- 8 a. 8111211 Tatárországgal, Közép-Ázsiának egyik

legfontosabb városa, mely után az oroszok titokban törek

szenek, 8 т01у161, ш1п1 már emlitetttik, legvégsö elöörseik

(Kale Rehim) 082111 néhány nepi járásra állomásoznak. Ha.

* Állitólag Khobkendböl (szép falu, szép hely) sz'ńrmazott.

 о
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egyszer Oroszország e katonailag is fontos helyet elfoglal

tu, könnyli szerrel fogja majd а bokharai 05 khokandì

khánságokat is hatalmàba. keriteni; mert а mi az orosz

szuronyoknak nem sikerlll, clérik majd az egyeuetlenség

1111111, ше1уе1а sz.pétervári udvar а két khánsàg között sza

kadatlanul 5211. _

Taskend után а legnevezetesb helyek következök:

K h o d s e u d , melynek köriìlbelöl 3,000 hàza. 05 sok gyá

ra (hol aladsát, а gyapotszövetek egy nemét készìtik), 18

medreszéje s kétszer annyi mecsetje van; M e r g o 1 а 11 ,

nagy vàros, а khokandi tudományosság föhelye, hol jelen

leg a Khodsa buzurk, а Makhdumaazam rend fönöke tar

tózkodik. E föpap а jelenlegì bokharaì emirtöl, ki mint

gyözö vonult be, megtagadta, az áldást a nélklll, hogy az

emir ezèrt megbiintethettc volna. E n d i d sam, 1101 а

kháuságban a legjobb atreszt, nehéz selyemszövetet készì

tik; N am eng а п, melynek vidékén van а kipcsakok fö

lctelcpedö helye. Ezeken kivlil emlitésre méltók: Hazreti

ankesztán, Khodsa Ahmed Jaszavì-nak nagy tiszteletben

tartott sirjával, kinek az erkölcsröl s vallásról irt könyve

(Mcsreb) * még ma is а nomádok s а khokaudì letelcpe

dettcknek egyik kedves olvasmányuk ; Sehri Menzìl 05

0511521, 1101 а hires késeket kószìtik, melyeknek а hiszarì

kések után Turkesztánban a. legnagyobb 111-1111 van; Sebri

khán, hol a legjobb selymet tenyésztik, 05 Ós, 11 khánság

keleti oldalàn, melyet Takhti Szulcjmán, Szulejmán trôn

jának is neveznek; évenként számos zarándokok 111105511

ják. Maga а bucsujáró hely egy dombon Vgn, mely 05 vá

rosa közepén emelkedik, 5 ше1уеп nagy négyszög kövekböl

éplìlt s oszlopokkal ellátott régi éplilet maradványai között

* E fölötte oredeti, türökül 111 könyvnek egy példńnyát elhoz

hattum Eurnpábn, s reménylem, hogy forditással сдуть közzétehetem.



_445 _

marvanybòl vagett trent mutatnak, s a helyet is megjele

lik, 1101 Adam, ki az iszlam-tanok szerint az elsö prófeta

velt, Feldmívelessel foglalkezett. Ez a mese nagyon jól

van kigondolva; mert szerzöje a nemadoknak a földmi~

velest mintegy vallasi kötelessegnck akarta elötltntetni.

Ös regeszeinkre nezve minden esetre erdekes.

Nagyon valószinünek latszik, hogy a remek s neveze

tesen az oszlopok, mint azekat nekem leirtak, görög erede

tüek s ha Sandorlegkeletibb gyarmatat akarjuk fölkeresni,

könnyen juthatni ama gondolatra, hogy Ós az a pent, me

lyen a meresz maeedóniai órias biredalma legkeletihb ha

tarat valamely épitesi emlekkel jelölte meg *.

А 1111 а. khekandì khansag politikai viszenyait illeti,

önallósaga ep ely régi, mint Bekhara es Khlvae. A jc

* Appianus (de rebus Syriaeis l. VII.) a görögök es Selcneus ál

1111 alapitott több rarest emlit, a. többi között ¿v 216001K, миф/116510101

токах-1; Plinius (VI. 16) ezt latszik érteni, midŕin igy szól : »Ultra

Segdiana oppidnm Tarada, et in ultimis eorum tinibus Alexandria ab

Alexandre Magno eendita.« Ugy látszik, hogy ez, vagy valamely szom

lzedos pont volt az ó-ker nagy hóditóì ez iranyban való clönyomulasa

nnk legszels'ö határa, mert ott, ngymend Plinius: Hercules, Bacchus,

Cyrus, Semiramis es Sander altal fclállitott eltarok voltak. »Finis 01n

nium eorumßuctus ab illa parte terrarum, ineludente ilumine Jaxar

te, quod Scythae Silin vocant.“ S Alexandreschata varosát illetò'leg

Arrianns (Exped. Alex. l. 1V. c. I. 3. es 1V. 10.) Pliniussal egyetért;

ez ugyanis azt beszéli, hogy Sandor ama varest határvárnak tllzte ki

a felyam tulsó partjan lakók ellen, s ott mccedoni hadaatyánek, gö

rög zsoldosok s c celrn magokat felajanló szomszédos harbárokból

gyarmatet alakìtett` A váresa Jaxartes partjan epiìlt es némelyek a

mai Khodsendet ennek tartjak. Hat ha Ós volna a. hely, hol Sandor

oszlopai alltak (Ош-11119 VII. 5.) ? Azon folteves azonban, hogy Sandor

a Jaxarteaen túl valamely tcrületet allandóan elfoglalt, Arrianus jelen

tesevel alig egyezhetö meg. Curtius (VII. 9 ) Bacchus oltárainak ma

radvanyait igy irja le : »Köbò'l épitett emlékek, melyek szamos hely

küzökben voltak felallitva, s nyolevan magas fa, melyeknek törzseit

repkény boritetta.«
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lenleg uralkodó esalád azt állitja, hogy egyenesen D s e n«

g iz khántòl származik, ez azonban nem igen valószinli

minthogy ennek тамада: Timur megfosztotta а. tronto]

s Baber ntán, ki Timurnak ntolsò ivadéka volt Khokand

ban, a Sejbáni-k ép ugymint más törzs-fök a kipesakok s

kirgizek közlll, felváltva foglalják el a kormányt. A csa

lád, mely jelenleg a trónon lil, vagy jobban mondva, ezert

Bokharával hábornt visel, kipcsak eredetlì, s csak nyole

van év óta all az ilgyek élen. A khokandi intézményekre

az arab s ó-perzsa elemek a legkevesebb hatással vannak

s a давно Dsengiz (а Dsengiz törvénykönyve) szolgál zsi~

паша-гены. A khánt trònra léptekor egy feller nemezen

magasra exnelik, sa. világ mind a. nègy tir-ia felú nyilakat

kell röpitnie *.

A BOKHARA És KHOKAND KòzòTTI iiÁnoRuK.

А) Naszru7lah Emí'rrel folytatott Mboru.

A Bokhara ès Khokand hözötti ellenségeskedések

mar régi eredetliek. Miután a Sejbáni-haz vette а: az ilgyek

vezetését Turkesztánban, Khokand, nèhány város kivéte

level, melyeket a kipesakok nyertek, a bokharai khanság

gal volt összeolvasztva; késöbb elszakadt sönállósága ide

jében legnagyobb rêszt a keleti szomszédokhoz, Kasgar,

Jarkend és Khoten vai-osokhoz esatlakozott, melyek akker

meg fliggetlenek voltak. Miután azonban ezeket a sinai

esászár a maga birodallnához csatolta, Khokandnak, mert

а keleti ellenség nagyon hatalmasnak látszott, Bokharával

való viszálykodásait ismét meg kellett kezdenie, s а hábe

* Melyik magyar olvasónak nem jutna itt eszébe a mi koi-onzi

zási szokúsunk, midön a. király, a koronázůs jelvényeivel feldiszitve,

lovon a királyhalomra vonul s ott kardjával n világ négy tij». felé vág?

.- . s f- '

“_ "и: «_ -f.‘,`, д. „TQ -
I ;‘\| к
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1u,- mely Közép-Ázsiában valo tartózkodásunk alatt folyt,

esak а Mehemmed Ali khokandi khím ès 1Naszrullah emir

közöttinek folytatása volt.

Me h e m m e d A 11 khán, kit а khokandiak ujabb

korbeli legnagyobb uralkodójuknak neveznek, egy részröl

kétségkivlll sokat tett, hogy а terlilet megnagyobbitása s а

belsö jólét elömozditása által а khánságnak nzmi fènyt

szerezzen ; de más részröl fölkelté а telhetetlen Мази-1111211

еш1г irigységét. Ez azért boszankodik vala. leginkább, hogy

а khokandikhán Khívàval, Bokhara föellensegével сдуе

Bult, s nagybátyját, мышц-5212, ki Khokandba. meneklllt,

az ottani udvarnàl barátságosan fogadta. vala. Mások okul

emlegetik 21 vendégszeretetet is, melyben Conolly kapitány

részeslllt. Egy szóval а ket khánság közötti viszálykodás

ra. lirlìgy elég sok volt, s 21 kitörés elkerlilhetetlenuek

látszott.

Miután Mehemmed Ali khán 1839-ben az oroszoknt

Sehidánnál * tönkre tette vala, az emirrel valo összelltkö

zest közelnek tartván, elhatározà, hogy inkàbb maga lesz

а tàrnadó l'él. A bokharai határ ellen vonula tehát, elfog

lalá Oratepèt, в mail' Dsìzakot es Szamarkandot fenyegete,

vmidön az emir, ininthogy а megkisértett ármányok ered

ménytelenek maradtak vds, nagy számu özbeg lovasság

gal saz ujonnnn szervezett hadsereg(Szerbaz)500 emberével,

paranesnokuk és szervezöjük Abdul Szamed khán vezeté

se alatt ellene indula. Mehemmed Ali tanácsosnnk látà а

visszavonulást, Naszl'ullah hàrom hónapon át ostromlá;

Uratepét s véglll elfoglnlá ; avéres boszu azonban alakoso

* A klroknndiak :illitása szerìnt ez iilöben паду számu 11022111—

csapat а. Jaxartes jobb рад-152111 Hazreti Turkesztánból megkerülte а

vidéket s Taskend ellen nyomult, s ez uton a khokandiak által meg~

támadtatván, nagy veszteséggel szétverettek.
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kat legelkeseredettebb ellenségeve teve, s alig hogy Bo

kharaba visszatert, maris az utóbbiak Mehemmed Ali

khannal egyetertve, a bekharai örseget megrohanak s a

katon akat es tiszteket lekeneolak.

Alig ertesiilt Naszrullah ez esetröl, azennal nagy si

etseggel s valószinllleg meg nagyebb haraggal minden

rendelkezese alatt levö haderöt összeszede, s Oratepe el

len indula.. Mehemmed Ali mest is visszavenula, s e. lakes

sag egy resze, az elkeseredett emirtöl vale felelemböl kö

vete. Eziittal azoiiban nem sikerllle elöle kiterni, Naszrul

lah lepesi'öl lépesre nyemaban vala s Khedseiidnel csatara

kenyszerite. Mehemmed Ali khan a esataval a nevezett va

rest is elveszte, s minthogy visszaveniilasabanîmagat tildöz

ve s ievarosat fenyegetve latja vala, a gyözö ele parla

mentaireket klilde. A beket Kohne Badem mellett kötek

meg. Mehemmed Alinak Khodsendet sok mas helylyel at

kelle engednie. De hogy a beke a ket felet nem engesztel

hettc ki, könnyen elkepzelhetö. Az eniir, hogy a legyö

zöttet meg inkabb beszantsa, az njoniian elfoglalt tarte

many kormanyzójaul Mehemmed Ali testveret s vetelytar

sat neveze ki, a ki elöbb Bokharaba meneklllt vala. Ezut

tal azenban resszul szamita. A khekandi fejcdelmeknek

meg elö anyja kibe-kite a testvereket, s az emir erröl meg

mit sein tud vala, midön Khodsend a többi helylyel egye

temben ismet Khokanddal egyeslile, s most egy ellenseg

helyett kettövel vala delga.

A bokharai zsarnek dühe nem ismer vala hatart s

boszuszomja rendkivüli keszllletekre bira. Rendes liadee-A

regen kivlìl, mely 30,000 levasból es 1000 szerbazból all

vala, meg 10,000 tiirkmant fegada zseldba a tekke es sza.

lor törzsekböl. Sietve nyomulva Khokand ellen, Mehem

med Alit ugy meglepe, hogy fösaresabel meg kelle futnia,

de futasában Mergolannal utelérek, s 10 nappal utebb {i

т
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vérével s két fiával saját fövárosában kivégezék. * Utána

pártiabelijeinek is legnagyobb része а hóhérok kezòbe

esék, vagyonuk elkoboztaték s а zsàkmânynyal gazdagon

megmkodott emir csakhamar visszatére Bokharz'iba, Ibra

him Bi-t, еду szlîletett mervit 2000 katonávul hagyú шт

lielyörséglll az elfoglalt vál'osbau.

Alig három hónap telhetett vala el, midön a. kipcsa

ko г, kik eddig semlegesen maradtak vala, megunák а

bokharaiakat, elfoglalák helyörségestöl а vàrost es Sir Ali

khánt, Mehemmed Ali kllàn бы ** iilteték a trónra. Hogy

ismét váratlanul meg ne rohantassanak, а khokandìak

azon gondolatra jutának, hogy а. vàrosnak ama reszet,

melyben а khán lakàsa. van, fallal vegyék körlil; ezt a.

tervet esakhamar valósiták is, mert az emirnek ellogott

lielyörségét kényszel'itêk e munkára. Tudák, hogy az emir

boszut fog állni és senkit sem lepe meg, midön esakhamar

ez eset után 15,000 bokharai jclenék meg Kllokand ешь,

egy khokandi trónkövetelö s anzrullah régi pártfogoltjà

пак vezetése alatt. Ugy látszik azonban, hogy Muszulmau

 

* Hogy e véres tettet kimentse, Naszrullah nzon liirt terjeszteti

“Ха, hogy Mehemmed Ali saját :myját vette vala nöül s ezért bünletì

halállnl.

** A Khokandban jelenleg uralkodó házuak családfája, Mehein

med Alitól kezdve, következö:

Mehemmed Ali (1841)

Sir Ali.

l . . ,
Elsö nejetöl Másodxk nejétòl.

l

| . l ‚ | .
Molla. Kháu. Sznrimsznk. Szultnn Мини! КЬийща.

8206 Beg. | |

Sali Мины. Több

gyermek.

удивлён? n'rkzÁsAx. v 29
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Kul (ez vala а vezir neve) шёп- az uton megegyezett földi

jeivel, mert a. vál'os Карий esakhamar megnyiták elötte,

bevonula s elsö tette az vala, hogy Naszrullah ellen, ki

azon ígérettel шпате vala., hogy khánná teszi, fellàzada,

s földîjeivel egyesülten а vele jött bok-hal'aiakat ellizè.

Az igy négyszer megesalt emir ezuttal sem akar vala

engedni, s ujból killde hadsereget Sahrnkh шиш * vezer

lete alatt, ki шаг akkor föparanesnoki rangot visel vala.

Ez azonban csak Oratepéig mene, mel-t az а. hir, hogy az

emir Szamarkaudbau megbetegedett s Bokharába vissza

tért, félbeszakasztá az egesz hadjáratot. Megbetegedése

után nehz'my парт Naszrullah meghala s а világ a. legna

gyobb zsarnokok egyikétöl megsznhadult.

Mint hiteles forrásbòl értesiìltem, Naszrullah emir

hàlálńt egyes egyedill а tulságos dühösködési rollamok

okozták, melyeket а Khokand elleni többszörös szerenesét

len hadjáratok, és az а példátlan makaesság, melylyel

Sellri Szebz ** városa. vêdelmezte magát, idéztek elö. E

vàros ellen hai-mineszor szállt táborbaaJ s шаг hat hònapon

м sikertelenül шпона megszàllva. оседая ellene valami

Velinàme volt, kinek növérét nölìl vette vala, hogy az ösz

szesògorosodás мы Velináme-t még- inkább lekötelezze.

Аи emir halála nnpján érkczett meg törtónetesen а hir,

hogy а város bevetetett. A dlìllöngö allg volt шаг eszmé

* А gyalúzatos Abdul Зимнее] kliz'lnt, Conolly, Stoddart és Na»

nelli gyilkosńt e közben utolêré az ígazsńgos büntetês. Az emìr, ki

Sehri Szebzbe kíìldte vala, meggyözödék nyilvůnos a'lrulásárúl, s mint

hogy erösznkkal mit sem теша еПепе, esellel nkari'n behálózni. Abdul

Бинты! sokáig megllinsitú ezt, de végre mégis kelepcébe jntu, s

midön :.z elöteremben meg'pillautá n. шизики, saját törével felmetszì

Лиши, hogy még lmlála мы is boszantsa a jellemre тёте llozzâ ha

sonló nrát.

if* зет; Szebz, melyet elöbb Казна}: neveztek, Timur sziilövá

гона, э hires lakosninak kivńló hareissságńról.
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letén, s mégis meglraranosolta, hogy nz шрамом sógort

minden gyermekèvel meggyilkolják; de minthogy vérét

nem штат folyni, este1 néhány этап 11 alàln elött sajá

nejét, Velináme növérèt, magához hivatta. A szegény asz

szony, két gyermek anyja, minden тащат remegett, de

ez nem inditotta meg a haldokló zsarnokot; fekvö helye

mellett fejeztette le s tekintetêt legnagyobb ellensége nö

vérének vérère meresztve, lehelte ki ntálatos lelkét.

В) А Mom awed-clin emirrel vis/'lt húboru.

Az ligyek e közben Khokandban is más foijdulatot

vevének. Muszulman Kul meggyìlkoltaték s helyette Khu

dajar khánt emelék löl а fehér nemezcn. Ez eleinte igen

tevèkeny vala, s többször szerencsésen свинца. а Jaxartes

felöl elönyomuló oroszokkal. De mig а hatńron vala elfog

lalva., а fövárosban Molla khún nevezteték ki kháunak s

minthogy Khudajar esak kis sercg fölött rendelkezik vala,

eélszerlìbbnek találá. a Bokharába. való menekülést, hogy

Mo za {far-e d-din segélyèvel visszanyerje trónját. En

nek, atyja halála utz'm, azonnal Sehri Szebz várossal aka

da baja, mely а rajta vett véres boszuk баста, ìsmét fel

làzada s êpen Csirakcsî, egy védett hely falai elött áll vala

(ez а 11е1у Sehri Szebzhez tartozik)7 midön azon hirt vevé,

hogy az oratepeî koi'mányzó, szllletett sehri-szebzi, Kilo#

kanddal egyesült vala s Molla khán шаг Dsìzzak ellen

nyemul.

Mozañ'ar-ed-din emir, kit n nàla vendég s pártfogolt

kènt levö Khudajar kllán felizgatott vala, nem шпата:

hatàJ meg magát,'hogy а máx' nagyon szorongatott Seln'i

Szebzet elhagyva, 15,(‘00 emberrel Khokand ellen ne in

duljon, melynek elismert derek khánja (Molla khán) ko»

molyan fenyegetì vala öt. Mozañ`areddiu, atyja politikájàt

' 29*
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követve, egy àltala kezdeményezett összeesklivésben elöbb

meggyilkoltatá ellenfelét s midön ez által Khokandbau а

legnagyobb zavar támad vala, elfoglalà. a fövarost s Khu

dajart helyezé a kormányra. Sah Murád, a jog szerinti

trónntód a kipesakokhoz meneklilc. »

Khudajar khan alig viselteyala négy hónapon at nj

meltóságát, mldön a kipesakok, élükön Sah Muraddal,

megtàmadák s ismet Bokharába. való meneklilésre keny

szeriték. Az emir, midön pártfogói szerepében igy làtja

magát csuffa тете, minden erejét összeszedi, hogy Khokan

don fenyes boszut álljon. Miután Sahrukh khánt 40,000 em

berrel ès Mehemmed Haszan bejt 30 ágyuval elöre küldte

vala, nehány száz tekke által kisérve maga. is Khokan dba

indula, azon erös szandékkal, hogy addig nem tél' vissza,

mig а sinai hatàrig mindent meg nem hóditand.

Khokandban a {iatal emirnek e szándoka meglehetö

sen ismeretes vala, ismerik kapzsiságàt is s a telhetöleg

igyekeznek vala a bokharaiaknak ellent àllni. Az ulemàk

a benyomuló emirt kañrnak (hitetlennek) nyilatkoztaták

ki, s dsihad-ot (vallásháborut) hìrdetének ellene ; mindenki

fegyverhez nyul, de minden hasztalan. Az emir ezuttal va

Ylòban nem csak Khokandot, hanem а sinai határig minden

terllletet meghódita. A kipcsakok, Alem Kul törzsfönökük

vezel-lote alatt а leghevesebben allnak vala ellent; ezeket

а tnrkmánok támadák meg, s erdekes látvány lehetett, mi

dön а két legvadabb tatàr östörzs osatázott egymással.

Alem Kulnak a esatàban történt elhnltával neje alla a

horda élêre. Egy ideig folytaták а háborut, de vegre mégis

az emirrel bekét kötének. Az elfoglalt khánságot, melyböl

az emir minden àgyut, nagy mennyiségli fegyvert es tete

mes kineset Bokharába hurcolt vala, két részre oszták.

Khokand Sah Muradnak, а kipesakok kedvencének jntal

Khodsend pedig Khudajar khànnak. Mozañ`ar~eddin гема
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rosába. visszatére s ez uton találkoztam vele 1863-ik evi

szept. 15-dikén.

Ez óta. Khokandot bizonyàra ismét 11j változások ér

ték. Ugyan ily viszálykodás volt elóbb Kasgar, Khoten s

Jarkend között, s а mint _ez csak akkor szünt meg, midön

Sina foglalta el а khánságokat, ugy itt is valósziniileg az

orosz hóditás fog а borzasztò polgári háboruknak véget

vetni.

Igy álltak az iigyek Bokharában tartózkodásom ide

jeben. Azòta természetesen sok megváltozott; а khánság
nem lcssak hatalmi àllàs.1t,hanem terllletének is nagy ré

szét elvesztette. Azon olvasókat azonban, kik az azota. tör

ténteket ismerni kivànják, most megjelent »Bokhara

T ö г t e n e t е‹ cimü munkámra. kell utasitanom.

VI.

' А siNAi TATÁRSÁG.

На. az utas Ós-tól 12 napi utat elöre balad, а sinai

határokhoz er Kasgar városánál. Az ut odáig hegyes vidé

ken vezet keresztlìl, hol a kipcsakok nyájaikkal baran

golnak. Mint mondják, свай Dsengiz idejeben voltak e_

téren itt-ott falvak, ma. màr romjaik sem láthatók. Tliz

helyek es körakások jelentik azon pontokat, melyeken ka.

ravánok és utasok megpihenni szoktak. A kipesak, jólle

het vad és harcias, egyes utast ritkán támad meg, nagyobb

karavánok, melyek Sinából jönnek, mersékelt загсов fizet

nek, egyébként senkit sem háborgatnak. Egy napi jàrásra

Kasgartól az elsö Sinai örségre bukkanhatni, mely 10 ka
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tena. es egy irnekból all, s csak azeknak enged szabad

utat, kik a namengani akszakaltól, kit a sinaiak mint va

lanii iigynököt iizetnek, iitlevellel vannak ellatva. Az ut

level elömutatasa utan minden utast pontesan kikerdeznek

az irant, mit idegen orszagekban latott es hallott. Az irnok

a jelentést ket peldanyban allitja ki, az egyiket a legkö

zelebbi örhelyre klildi, az iij kihallgatas eredmenyevel

vale összehasonlitas vegett, a masikat az illetö kerinany

zòhez. Mint nekem Hadsi Bilal es többi bai-atom a sinai

tatárságbòl bcszelte, legtanacsosabb ily alkaloniker a »Bel

mejmem-nel * (nein tudom) felelni; kenyszeritcni nem le

het es nem akaruak senkit, söt maga az irnek sem banja,

ha liivatalan köiinyitenek.

A »Sinai tatarsag« neve alatt többnyire a si

nai biredalemnak azen nyugetra terjedö reszet értjlik,

mely a keleti hosszasag 93°-tel авт-13 nyulik, es eszakról

a nagy kii'giz hordaval, deli'öl Bcdakhsan es Tibettel ha

tares. Mint mondjak az lli es K o h n e Tu r fan közt

fekvö terlllet több szazad eta. Sina hatalma alatt all, K as

gar, Jarkend, Akszu es Kheten azonban csak

ezelött 150 evvel kebleztettek be. A nevezett varesok a

legnagyobb ellensegeskedesben eltek egymassal, mig veg

re több elökelö a jarkendi fönök, Ibrahim Beg vezerlete

акт, hogy ezen eivódasnak vege legyen, a sinaiakat az 0r

szagba behivta; ezek csak hosszas habezas iitau vallaltak

el az uralmat es e varosekat mind ez ideig a mennyei bi

* Egyebkent a einninknak van egy közmendásuk, mely ezen

szabalynak egeszen megfelel, ugyanis =

Be dsi dii ji-kha-le,

Dsi du si-klia-le.

»Nein tndom, egy szó ; tudem, tiz szô.¢ Azaz : ezen szóval »nem tu

dom¢ mîiident megmeiidtz'il, ezen шьёт! »tiidoimr tov bb kêrdezuek, es

többet kell mondauod.
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rodalom többi tax'tolnányaiban divatozó kormányformátòl

eltérö módon ìgazgatják.

a) Кандидата.

Mint hiteles forrásbòl hallottam (megmondtam fen

tebb, hogy barátom Hadsi Bilal а kormányzò föpapja volt)

ezen tartományok mindcgyike két föhatósággal bir, egy

sinai vagy katonai és egy tatár-musznlmánnal; 'ez ntóbbi

polgári s fönökei amannak fönökeìvel игуан egy rangban

állnak, nekik azonban annyiban vannak alávetve, hogy

esak azen hatóság utjàn órtekezhetnek а legmagasabb ha

tósággal Pekingben. A sinaì hatóság, mely а város ineg

erösitett részét lakja, а következö személyekböl áll:

1. An-ban, kinek jelvénye egy karneolgomb a. föve

gen és cgy pávatoll. Évi fizetése 36 jamba *, кап-шьет!

20,001) frank. Alatta állnak :

2. а Ва-[иЗ-окгшщгок, számszerint négyen, kik kö

zül egyik а levelezést, a. másik а pénztárt, а hai'madik а

büntetö igazsàgszolgáltatást , a. negyedik а rendörséget
kezeli. i

3. а Dei-zo-fang irattárnok.

_ А 511121? fötisztnek идут-ат; Ja-mun-nak nevezik, s

mindenkinek szabad bejárata. van, ki az altìsztek igazság

talansága ellen vagy más iìgyben akm' ранам: emelni.

Jellemzö, hogy épen az anban kapuja. elött egy òriási dob

áll, melyre a. panaszlónak аза}; egyet kell iitni, hogy а

titkái-t, иены, hogy шага: az anbánt elöszólitsa.. Legyen éj

jel vagy nappal, nyáron vagy telen, ezen segélyhivásnak

nem Szabad sikertelenül elhangzania, legalább ниш eset

* Jambu egy tömör ezüst ать, melynek ш fiile van, .s formá

ja'ira sulymértékeinkhez hxsonlit. Bokharábnn 40 tillába. eseréIík be.
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ben tö rtènik ez. Ily haranghuzò Euròpában is nem egy

igazságligyi hatóságnak volna ajánlatos.

A tatár-musznlmán hivatalnok-csapat, mely igazság

ügygyel, adòbehajtással, vagy a nem sinai lakosság egyéb

belligyeinek elintézésével van megbizva., következö egyé

nekböl :ill: ‘

1. Vang vagy Hakim, ki az Anbau-nal ugyanegy

rangban és fizetésbcn áll.

2. Haznadsi vagy gaznadsi, mint а tatárok nevezìk,

ki а pénztárra ligyel.

3. Iskaga (szószerinti értelemben ajtónz'illó), а Í'öeeri

móniauießter vagy а föintendans egy neme.

4. Sang begi, titkárféle, tolmáes es közvctitö а Sinai

és muszulmán hatósàgok között.

5. K_azi beg, а kadi vagy biró.

6. Örteng begi, pòstamester, ki a kerületben levö

összes póstaházakért felelös. A póstaintézmeny e tájon na.

gyon hasonlit а perzsa csaparhoz ; а kormány néniely uta

kat bérbe ad, és а póstamester tiszte, тёща nézni, ha va

jon а bérlök miudenütt jó lovakat tartanak-e. Kasgartól

Kamulig 40 állomást számitanak, melyeket az örteng 16,

rendkivuli esetekben azonban 12 vagy 10 пар alatt meg

jár. Komultól Pekingig 00 állomást számitanak, melyek

szintén 20 vagy 15 nap alatt megjárhatók. Az egesz пса:

tehát Kasgartól Pekingig, mely 100 napi дал-215,21 posta. egy

hónap alatt szokta megtenni. *

7. Badsgir, vámszedö.

* Feltünò', hogy а. póstakocßisok, kik többnyire kalmukok, ezen

30 nap és 30 éjre terjedö erös lovaglást egy év Мам, többször képesok

megtenni. мыши и eiféle rendkivüli dolognak штык. XII. Károly

nsk юным Demotikából Stralsundba., ós a török futáré, ki Sziget

vár Alól, hol n nagy Szoliman mvghalt, 8 nap alan líumliiába. 6ft.,

lörténeti nevezetesßógüek.

*n-î
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Ь) Lakosok.

A Sinai tatàrság lakóinak legnagyobb része, а negy

tartományban t. i., letelepedett, földmivelö emberekböl áll,

kik nemzetlsègllkre nézve özbegeknek nevezik magukat,

de az elsö pillanatra elárulják valòdi kalmuk eredetltket.

Özbegek, azon értelemben, а melyben e szó Bokharában

és Khívz'iban veendö, а Sinai tatárságban sohasem voltak. Itt

özbegek alatt az északon betört kalmukok, kirgizek és

perzsa öslakóktól'eredt népvegyiilet értetik. Megjegyzésre

móltó, hogy oly helyeken, 1101 az óperzsa népesség sürlibb

volt, (mai nap t. i. egészen elpusztult) az iráni jelleg ural

kodóbb, mint azellenkezö esetben. Az özbegek után а kal

mukok és sinaiak következnek; az elsök vagy katonák

vagy nomád életet folytatnak, az utóbbiak kereskedö' 1

vagy kézmivesek, esak а fövárosban találhatók, és ott is

csekély számmal.

Véglìl meg а tungan vagy töngeniekröl kell emlitèst

tenui, kik Ilitòl messze Komulon túl terjednek el, nemzeti

sèglìk sinai, vallásuk azonban musznlmán, és ugyan mind

annyian a Safei felekezethez * tartoznak; T u ngani vagy

tö n g e ni a sinai-tatàr nyelviárásban »megtértek jelent

(штамп-161611111: d ö n т е renegát) és mint állitják, ezen

sinaiakat, számra nézve egy milliót, Timur idejében egy

arab kalandor téritette meg, ki u nevezett hóditóval Da

.maszkusból jött Közép-Ázsiába. és а sinai tatárságban mint

csodatevö szcnt kóborolt. Ezen tunganiak fanatizmusuk és

а nem muszulman népek iránti gyillöletllk által tlintetik

ki magukat; s ámbár az iszlam legkeletibb elöörsei, még

* A szunniták maguk közt négy mezhobet (l'ulckezetet) számita.

nak : Hanifei, Safei, Mnleki és Hanlbali. Mind a négy ogyenlö tekin

télyben áll. s véteknek штык egyiknek a másik fölött elönyt adnî.
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15 minden évben nagy szammal szoktak hadsikat Mekka

ba küldeni.

Mi a lakossag altalanos jellemét illeti, a sinai tatart

beesiiletesnek, felenknek es igen egyugyünek talaltam,

annyira hogy Közép-Ázsia többi varosi lakosaihoz oly vi

szonyban all, mint a bokharai a parizsi és londonihoz.

Gyakran gyönyörködtem abban, hogy mily tulsagos sze

renyek voltak utitarsaim kivansagaikban es mily lelkese

déssel beszéltek szegény hazajukról. Nem esak Rum es Per

zsia de még Bokhara is nagyon fényes es draganak tlìnik fel

elöttlik és ambar klllönbözö nyelvü és vallasu nep uralko

dik felettük, ezen uralmat mégis a harom khansag musznl

man urasaga elebe teszik. Egyébként nincs is okuk a 51

naiakkal nem lenni megelégedve. Mindenki tizenötödik

évétöl l<ezdve a khodsak, (а próféta utódai) es mollak ki

vételevel évenként 5 tenge (1 frt 60 kr.) adót fìzet. 111110

nasag toborozva ès nem eröszakkal szedetik, és e mellett

a muszulman ezredeknek meg azon elönylik van, hogy ma

sokkal nem vegyitve képeznek csapatokat, es арго 1111156

ségek kivételével * vallásuk gyakorlataban sinosenek ha

boritva.. A magasb hivatalnokoknak `e tekintetben nines

oly jó dolguk, rangjuknak elöirt ruhazatot, hosszu bajuszt

és kontyot kell viselniök, es a mi a legiszonyubb, пипер

napokon a pagódakban meg kell jelenniök, hogy а. lelep

lezett arekep elött hódolatukat nyilvanitandók a padozatot

homlokukkal haromszor megérintsèk. ** A mnszulmanok

azt allitjak, hogy magas allasn honfìtarsaik ily alkalmak

* Ezok: 1. n. tírdig órö ruha kêk vaszonból, melyre mint Sinai

jelvényre a mnszulmánok undorral tekintenek ; 2. a. bajusz 111031111

vesztése, minthogy az iszlnm ezigoruan рад-011050131: a felsöajkat fedö

szörnek rövirlre nyirását.

** Szeilsde, mint ezt az iszlamban nevezik, csak 151011 elött van

megcngcdve ós minden más 050111011 bálvanyozásnak tartatik.
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nál ujjaik közé egy (larabka. papirt rcjtcnek, melyre

»Mekkzu van irva, es hogy ezen esel által а tei-ilrehajtás

nem а. mennyei császár, hanenl а szent város tiszteletére

történik.

Mi а társadalni viszonyokat illeti, könnyen elgondol

ható, hogy а sinaiak es muszulmáuok, kik mind ketten

szeparatisztikus érzelmllek, mint élnek együtt.. Barátságos

viszony lehctetlen, de ószrevettem, hogy ktilönös ellensé

geskedés sincs. A sinaiak, kik csekelyebb számmal van

nak, soha sem .éreztetik а tatárokkal, hogy ök az uralko

dók, s mint mondják föleg а hatòsàgok nagy részrehajlat

lanság által tlintetik ki magukat. Minthogy az uralkodó

vallásra valò шел-ем а sinaiak feltlinö módon roszaljàk,

nem lehet azon csodàlkozni, ha némigondoskodással ligyel

nek ап'а, hogy а muszulniánok vallási köteleseegeiket tel

jesitsék és а hunyagokat szigol'uan megbilntetik.

На а muszulmán nem imádkozik, а Sinai ezt szoktu,

rá mondani: »Laim mily hálàtlan vagy. Nekiink nèhány

száz istenünk van, s mégìs eleget teszllnk valaimennyinek;

te azt állitod, hogy csak egy istened van, s meg ш sem

tudod Молодцов: ‹ A mint több alkalomnlal tapasztaltam,

meg a mollák is dicsòrik а Sinai hivatalnokók igazságsze

retetet, bár más részt vallásukról а lcgkilnéletlenebbiìl be

szelnek. A tatárok uralkodóik ügyessége s miivészetének

dicsöitésében витаминами, söt mikor а dsong kafirok

ròl (а. nagy hitetlenek, azaz tulajdonképeni sinaiakròl) kez

denek szòlni, ninos vége_hossza a. diosérctnek. *

КШбпбв jelenség, melyet itt mindenlltt а legszélsö

* Peking bevótele a. francia-angel зет; által nzouban nem там

radt titok elöttök. Midön Надей Bilalt kérdeztem, mint egyeztethetö ez

тат а sinaíak mindenhatóságával, nzt folclte, liogy a l'rcngik feel ál

1251 Peking minden lakosát ópiummnl спицами, и igy nz alvó városba

természetesen könnyen behatolhnttak.
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nyugati hatartel a keletìig eszrevettem, az, hogy az iszlam

hivei,l legyenek bar törökök, tatarok, arabek, perzsak vagy

özbegek, vulamint sajat hibaikat szidjak es gunyoljak, iigy

diesöitik s magasztalják a nem-mohamedanok erdemeit s

elönyeit. Elismerik, hogy iniiveszet, humanitas es peldatlan

igazságossag megkülönböztetö tiilajdenai a kafirnak, s

inegis mindenikök villamló tekintettel mondja: >_>El hamdii

lillah ena miiszlim!« azaz: hala Istennek, hogy muszul

man vagyek!

c) Vcíresok.

A varesek köziil, melyeket alabb a sinai tatarsag

utmutatejaban elöserelok, K h ete nt es J a r k e n d et

mint a legviragzóbbakat, T u rfa n I l it es K o m ult

mint a legnagyobbakat, A k s z u t es K a s g art, mint a

legszentebbeket hallottam emliteni. Az utóbbiban, melynek

150 mecsetje (alkalmasint esak imadkezasra szant agyag

kunyhek) es 12 medreszeje van, latható Hazreti Afaknak

a sinai tatarsag nemzeti szentjenek nagy tiszteletben tar

tett slrja. Hazreti Afak neve: »Ö fönsege a штамм —

a mi a szent tehetségei- es kepessegenek vegtelenseget

:ikarja jelenteni, kit klilönben Khodsa Szadiknak hittak.

A mint niendiak, Kasgar azele'tt jelentekenyebb vares velt,

s lakói gazdagabbak, mint most. Hanyatlasa esupan a

khekandi khedsak berehanasainak tulajdenitandó, kik a.

varest minden evben megtamadjak, a sinaiakat bekergetik

a varba s pusztitva es rabelva addig tanyaznak ett, mig

az estremlett varörseg Pekingbe kerdést intezve, ennan hi

vatalos engedelyt kap a tamadasra. A khekandi khodsák,

_ egy esapat rablókalandor, mar evek eta pusztitjak ily '

módon a varest, s a sinaiak inegis mindig _ sinaiak ma

radnak.
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(Azóta, hogy ezen soi-ok megjelentek, a Sinai tatál'

ság, vagy helyesebben топаю а keleti Turkesztán, igen

lényeges változásokon ment keresztiil. Azon szerfölöttjám

bor mohammedánok {витать és а sinai igát szerenesê

sen lerázták nyakukról. A szabadságharcot Khokandbòl

betört katonai kalandorok vezették és ezek közt а legki

válóbb Jákob Knsbegi mint fliggetlen uralkodó immár ma.

gának birodalmat alapitott, mely sokkal nagyobb, mint

valamennyi eddigelé létezett keleti turkesztáni hatalom.)

VII.

кбит-‚123111 KözLEKEDÉsE.

f Közép»Ázsia а legjelentékenyebb közlekedésben áll

Oroszországgal, meg pedig а következö föutakon:

a) Kkivából ga кашами АзпгаКЬёшЬа в Órenbul-g

ba mennek s onnan nem egy _jobb niódu kereskedö Nìzs~

nej-Novgorodba., söt Pétervárra is eljár.

b) Bokhara, iökép nyárban, folytonos összeköttetès

ben áll Órenburggal. Ezen ut а legkeresettebb, s 50—60

nap alatt megtehetö ; csak rendkivlili esetekben tart tovább

és ha а kirgìzek közt niîiesenek kitlönöe zavarok, a, legki

sebb karavánok is eljál'hatnak rajta.

с) Taskendböl Órenburgba'és Kizil Dsai'ba (Petro

pavlovszk) mennek karavánok, amabba 50-60, ebbe 70

пар alatt émek el. Ezek а legnagyobb karavánok, inert

utjok a legveszélyesebb vidékeken vezet keresztul.

d) Namengànból s Akszuból Pulatba (Szemipala

tinszk) nagyobbrèszt Sinai karavánok járnak, melyek erös

örizet kiseretében negyven пар alatt szoktak eélt emi.
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Egyes ember,tern1észetesen dervis minöségben, нашта

1ап111 utazhatik a. kirgizek közt, s azèrt utitársaim közöl

többen Szemipalatinszk, Órenbnrg, Kazán és Konstantiná

polyon keresztül inentek volt Mekkába.

Ezen utak viznek észak felé. Dèlnek а közlekedés

sokkal csekélyebb. Khlva. èvenként egy-két kis karavànt

kiild Asztrakánon s Deregözön kereszttll Perzsiába. Bokha

rának összeköttetése már nagyobb, de mail' két év 6ta in

nen sem ment egyetlen egy karaván sem Merven keresz

till Mesedbe, mel-t а tekkék minden közlekedést felbesza

kitottak. A leglátogatottubb а. herati ut; Heratban azntán

а karavánok szètválnak, а mint vagy Perzsiábu, vagy Af

ghanisztán és Indińba mennek. A Karsin és Belkhen :it Ka

bnlba vezetö ut is csak másodrangn jelentöséggel bi1', inert

а Hindukus átlépése mindig nagy nehézségekkel jár; s

azért ez nt még nyáron 111 is nagyon elhagyatott.

Az emlitett közlekedö utakon kivlil mèg azon össze

köttetest kell megemlitenem, melyet egyes zarándokok

vagy koldnsok tartanak fenn Turkesztán legrejtettebb 2113211

tól kezdve Ázsia legtàvolabb vidêkeig. Érdekes látni e

nagyszerli esavargókat, kik tires zsebbel elhagyják 11:12:1

jokat, s ezer és ezer merföldnyi utakra kelnek, oly 015211

gokba, melyeknek azelött nevèt sem hallották, oly népek

közt, melyek töliìk arekìfejezés, nyelv es szokásokra nez`

ve teljesen különböznek. A szegényebb * közép-ázsiai csak

egy álom sugallatát követve, minden tovàbbi megfontolás

nèlklìl kapja, magát, s elvándorol Arábiába, söt а török

* А gazdagok csnk ritkáu vetik alzi magoknt а zarándoklás fá

dalmainak. De tnláltak erre pótlószert. A gazdng fogad mngának lw

lyettest, ellátja utravalóval s Mekkábs. kiìldi, hol ez imáibn saját neve

helyett kiildöje nevét foglnlja; ——— de ez utóbbi, lmlńln ntz'm, mégis

azen szereuesében részestil, hogy sírkövére neve mellé а »lindsi« cimet

is kivésik.
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birodalom legnyugatibb rèszeibc. Veszteni valòja nìncs,

látnì akarja а. világot, s тегу, а шегге а véletlen viszi. A

vìlúgot akarja látni, 112112 az ö világát, mely Sinával kez

dödik, s а török ‘birodalommal végzödik. Európát szépnek

tartja, de vêleménye szerint annyira. tele van varázslattal

s más pokoli mesterségekkel, hogy meg а legbiztosabb

Ariadne-fonallal sem mer e veszélyes labirintba behatolni.

Volt alkalmam meggyözödni, hogy minél mêlyeb

ben megy be az ember Turkesztánba., annál nagyobbnak

talàlja a. zaràndoklásra való hajlamot. Khivából évenként

10—15, Bokharából 30—40, Khokandból s 11 Sinai tatár

ságból 60-80 hadsi kerul ki. Hozzávéve ehhez a реп-28611

zárándoklò duhét Mesed, Kerbela, Kom és Mekkába, lehei

tetlen 112 ázsiaiaknak még most is meglevö vándorló szen

vedélyét észre nem venni. A régi népvándorlások csirája

még mindig megvan, s ha nein állna utiábnn hatálmas be

folyásàval a nyugati civilizáçió, mely Ázsiát minden ol

dalròl köriilveszi, ki tudja, mily változások történtek volna.

e világrébzben.

A három khánság utjai.

А. A KHÍVAI lUIÁNS/(G S A SZOMSZÉD TARTOMÁNYOK

UTJAI.

Í. Khî'va'ból Gömüstepébe.

11) Ortajolu, lovon 14-15 nap alatt könnyen megte

hetö. Allomásai 11 következök:

l. Akgap. 7. Kojmat Ata.

2. M e 11 e m i n 8. Jeti Sziri.

3. Sor Göl (tó). 9. Dsenak.

4. Kaplankir. 10. Ulu Balkan

5. Dellli Ata.. 11. Kicsig Balkan.

6. Kahriman Ata.. l2. Kören Tngì (падшие).
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13. Kizil Takir 15.Etrek.

14. Bogdajla. 16, G ö mü ste р е.

6) Tekke Jolu; tart 10 napig. Allomasai.

1. М в d e min. G. оными.

2. Döden. ` 7. Cain Mohammed

3. Sahszemen. 8. Szazlik.

4. Ortakuju. 9. E tr e k.

5. Alti Kurjuk. 10. G ö m ii s t e р e.

Ezen ntat latszanak hasznalni az alamanok, mert

esak igy fogható fel, mint tehetnek nagy utakat oly gyor

sasaggal.

2. Khívciból Meseclbe

.két ut_vezet ; az egyik Hezareszptöl Deregöznek a sivata

gon at del f'elé, 12 napig tart; a masik, mely Merven visz

at, következö föallomásokat vagy kutakat érint:

1. Dari 5. Snrkn.

‘2. Szngri _ 6. Akjap.

3. Nemekabad. 7. M е г v.

4. Sakuak.

Khŕva'ból Батат-ада (föut).

K h í v a. tól Khankaig 6 tas (чаду ferszakh).

Kbankatól Surakhánig 5 „

Sarukhantòl Akkamisig 6 „

Akkamistól Töjebojun tól 8 „

Töjebojunig T ü n ü k lü i g 6 „

'ria nii kl ü вы Ücsudsakig lo .

Ücsudsaktól Karakö l ig 10 „

Karaköltò'l Bokharáig 9„

60 tas.

4. Khívcíból Khoka'ndba

a sivatagon keresztlll vezet egy ut, Bokharat nem `érintve.

Surakhannal elbagyva a khansagot, 10-12 nap alatt

Khodsenbe èrhetni. De Dsizzak fele kitérve az utrövidebb.
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Ezen az uton járt Conolly is, egy khokandi hereeg kisére

teben, kivel Khivában találkozott.

5. Kliŕvilíböl Kwigraŕb/r. s az Ara’. tó prirljfíhoz.

K 11 1' v á t ó I Ürgendnig 4 tas

Jengi Ürgendstöl Görlenig 6 ›

Görlentb'l Jongi Japig 3 ›

J0ngì .Inptól Kliitnjìg 3 э

Kllitajtôl Mungitig 4 ›

Mnngittól Kipesnkig l ›

Kìpcsaktól Knnliig 2 y.

Kanlitôl Khodsa Iliig ‘22 ›

Khdosa Ilitöl Kungrntig 4 ›

Kungrnttól HekìmAtáìg 4»

Hekim Ati'itôl Cáoi'tangölig ô „

Csertangöltöl Bozntnvig 10 ›

Bozntavtól в tó ряд-151111: ь э

lisszesen 73 tas, mely, ha az 111 nem nagyon rosz, 12 nap

alatt megjárható.

б. Khíwiból Kfíhnén (if. Хапугам/1.

К 11 i' v й. t ó l Gazavatig 3 ms

anavattól Taslmuzig 7 x

Tnslrauztól Kiìkcsegig 2 э

Kökcsegtöl Kizil Tnkirig 7 в

Kizil Takirtól Purszuig 6 »

Porszutól K ö 11 11 е Ü r g end sig 9 э

KöhncÜrgendatöl Kllodsnllliíg 6»

Innen Kungratig, mint mûr fölebb emlitettem 4 tas,

összesen tehát 44; igy ez az ut rövidebb volnn, mint а.

Görlenen át vezetö, de egyrészt veszélyes, másrészt a. si

vatng miatt igen fárasztó, s ezert az 5. szám alatti ut a

legjáriabb.

7. Khívríból Fitnekbe.

" K11 {721161 soikhMukhmig з ш

S~jkh Muklrtartól Bag-stig 3 ›

Нивы“! птцдвп. 30
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Бананы Isaucsepéig 2 ms

Isancepétől Hezareszpig 2 n

Hezareszptöl Fitnekîg 6 э

. Ж“

Е számot, az 5. szám alatti 7 3-hoz adva, kiviláglik,

hogy az Oxus hosszában elnyuló khánsag legnagyobb ter

iedtsége nem több, mint 89 tas.

B. A BOKHAÈAI KHÁNSÁG s VIDÉKÉNEK UTJAI.

1. Bokharálulíl Heratba.

B о k h a r zi tól Khosrobatig 3 me

Kosrobattól Tekenderig 5 D

Tekeudertöl Снег-сайд 5 ›

Csercsitöl Karabindiig Ь »

Karabinditöl Kerkiìg 7 э

Ken-kitől ' Zejdig (kut) 8 ›

Zejdtöl Andkhujig 10»

A n d k h uj tól Batkakig 5 в

Batkaktól M aj ш e n é i g 8 »

M aj m e n é tb'l Kajszarig 4 »

Kajszartól Narim'g 6 »

канты Caicsektuig 6 ›

Cuicsektutól Kale Veliig 6 »

Kale Velitől M u r g a. b i g 4 »

M u r g a. b tól Derbendig 3 »

Derbendtb'l K a l e N ó i g 8 »

K a. l e N ó tól Szercsesméig 9 »

Szerecsesmetől H e r a t i g 6 ›

2. Bokharából Mervbe

108 tas

Ezt az utat lovon 20-25 nap alatt meg lehet tenni.

C s ard s u j ou keresztül kell menni: ezen várostól három

külön ut visz a sivatagon keresztül:

a) R a fat a k nn át, mely 45 ferszakhnyi hosszu s'egy

kutja van.
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Ь) Ü c s 11 а d sin keresztlll, melynek 40 ferszakhnyi

hosszában kèt katja van.

с) J olkujun át, mely legkeletibb s 50 ferszakh

hosszu.

3. Bokharu'bo'l Szama'i-Ã'mzdba (közünse'ges ut.j

В о k h a r á tól

Mezlrtól

Kerminêtöl

Mirtöl

Kette Kurgantól

Daultól

 

Mezarig 5 tas

Kermìnéig 6 за

Mirig ß »

KetteKurganig 5 в

Daulig 6 »

Szamarkandig 4»

”Е ‘ens

Terhelt szekéren ezen ut hat, jó loven három nap;

а postafutárok azonban két nap alatt is megteszik.

4. Szama'rkandból Kerkíbe.

Szamarkandtól

Robuti Hauztól

Najmantól

Surkutuktól

Karsitól

Fejnabadtôl

Szengszulaktól

Robati Hauzig .'l tas

Najmanig б ›

Surkutukig 4 ›

Karsiig 5 »

Fejznbadìg 2 ›

Szengszulakig G ›

K e r k iig 6 »
_ 32 Las A

5. Szamarkandbo'l Khodsenden át Khokanclba.

Szamarkandtól

Jengi Kurgantól

ритмы

Zamintól

Dsamtól

Szavattól

Oratepétò'l

Nautól

K h о d s e n d töl

* Tulajdonképen Kale Nsu.

Jengi Kurganig 3 tas

Dsizzakig

Zaminig

Dsnmìg

Szavatig

Oratepéig

Nauig *

K h о d s e n d i g

Karakcsikumig

‚сьйьпъюшъвьо-ь

30*
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' Karakcsiknmtól

Mehremtò'l

Besnriktól

Mehremig 2 tas

Вовы-1163 Ь »

Khokandig 5»

— 4G ms

Ezt az utat, mely szekèren 8 napig tart, rendesen

meg szokták röviditeni az által, hogy O_ratepèböl nyole óra

alatt egyenesen Melli'embe lehet menni, s igy hat tast nyer

az ember.

6'. Sznmarkandbu'l Таз/сенате s az orosz hatzí'rhoz.

D

Sznmarknndtôl

.lengi Kurgnntól

Dsizznktól

Dsinasztól

Zengi Atától

.lengi Kurganig 3 tas

Dsizznkíg 4 »

Dsinaszig 16 »

Zengi Atáig 4 ›\

T а s k o n d 1 g' 6 »

33 tas

Innen még öt napig tart az ut Kale Rehimbe, hol, а

mint mondjákjaz elsö orosz erösség, és а lcgszèlsö kozák

elöörs` van.

С) А кнокмчш KHÁNSÁG UTJAI.

1. Khoka-ndbo'l баба (egg/eues ílrríny.)

K l1 о k а n d tól

Knrnnltepêtöl

Мех-501111116]

Serikhántól

Emlìgnntól

Karnnltepeîg 5 1:1:1

Mergolánig Il»

Serikllánîg 4 11

Endigrmig З 11

Ó s i g 4 x»

19 tas

Ez ut koesin 4 nap alatt niegjárható.

2. Khokandbo't Namengánon rit (isbn.

Khoknndtól

Bibi Uvejdától

Scliri Menziltöl

Kirgisz Kurgxmtól

N n m e n g a n t6

Bibi Uvejdáig 3 ms

Seliri Menzilig 2 »

Kirgisz Knrganig 'l »

N n. m e u g :i n i g 4 э

Üeskurganig 3 »
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Ücskurgantól G ö m ii s Y c, p é i г: 5 tas

Gömüstepêtöl Osig 4»

' . '25 tais

E két föuton kivlìl van még egy llegyi nt Taskcnd

böl Namengánba., ennek azonban több igen veszélyes pontja

van. Az ut nem több 45 mél'földnél, s megis 10 napig tart,

a, következö helyeken vezetve keresztül: Toj Tepe, Кага

khitaj Tilav, Kosrabat, Mollamir, Babatarkhan, Sehidan

(itt az oroszokat Mehemmed Ali khán megverte), Kamis

kul-gan, Pungan, Haremszeraj, Ujgur, Рор, Szeng, Dsuszt,

Törekurgan, Namengan.

D) A SINAI TATÁRORSZÁG UTJAI.

Kasgartól Jarkendig 56 (tas) mèrtöldet számitanak,

s ez utat a. karavánok s szekerek egy het alatt teszìk meg.

Kasgartòl ket napi járásm а Jengi Hiszar nevil helyen

kell átmenni, mely erös örséggcl van megrakva.

Kasgar Akszutól 70 mérföldnyire van, а karavánok

nak ez nt 12 napig tart. ~

Aszutól Ustnrbánig', mely délnek fekszik, ket пар

alatt lehet elmenni.

Akszutól kelet felé теме, а következö állomásokon

keresztül Komulba érlìnk:

A k s z n tól ßnjig 3 napi jzirás

Bßjtól Биагатйд 1 »

Sznramtól Kucsáig 2 в

Kucsától Sìurig 2 ›

Siartól ` Bögíirig 4 »

Bögürtól Kurliig _ 3 ›

Kurlitól Kühne 'l_`urf.u|ig' 8 t

Köhne Turfanlól K о m u l i g' 3 „

26 imp-i

Ehhez véve а. Kasgartòl Aksznig terjcdö 12 napnyi

utat, az egèsz 38 пар alatt járható meg.
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VIII.

ALTALANOS vÁzLAT А FÖLDMIVELÉS, пик És HERES

KEDELEMRÖL.

a) Földmivelés.

Majdnem hihetetlen, mily termékeny altalaban véve

e harom khansag шипе; ше1у oaz formaban emelkedik ki

a közep-azsiai roppant sivatagból. A földmiveles legkez

detlegesebb allapota dacara nagy a böség gylimöles és

gabnaban, söt sok helyt több is van, mint kellene. A khl

vai gytimöles jelességét mar emlitettem, s nem mellözhetem

Bokharat és Khokandot sem, melyek ugyan Khivaval nem

tehetök egy sorba, de különösen jeles szölöik miatt, me

lyeknek ott tiznél több faja talalható,:pon1pas granatal

maik, s leginkább kajszi baraekjaik miatt nevezetesek,

melyek nagy tömegekben vitetnek ki Perzsiaba, Afgha

nisztanba es Oroszorszagba. Gabona a harem khansagban

ött'éle van: buza, arpa, dsugeri (Holeus saecharatus), köles

(tarik) és rizs. A legjobb buza és dsiìgeri Bokharában és

Khivaban terem, a legjobb köles Khokandban; az arpa

sehol sem különösen szep, s vagy magaban, vagy dsligeri

vel keverve lóetetésre hasznaljak.

A baromtenyésztesben a turkesztaniak fögondosko~

dasa harom allatban összpontosul, s ezek: a lo, juh és te

ve. A lo, melyet a középazsiai alter egójanak tekint, itt

klìlömbözö fajokban s tulajdonságokkal talalhatò. A lovak

nevelése s a fajok külömbségéröl egész könyveket lehetne

irni, de ninos ebben szakismeretem, nem fogok tehát annyi

raIkiterjeszkedni. Valamint a nomadoknak törzseik s nem

zetsegeìk, игу a lovaknak fajaik és esaladaik nagy Szam
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mal vannak, melyek közöl а, következò fajok a. legerdeke

s'ebbek:

1. A tnrkmán 16, melynek két alfaját, а tekke- 65

jomutfajt külömböztetik meg. A tekkék lovai, melyek

közöl a körogliak 5 akhalok а legkedvellebbek7 mages ter

metök által tilnnek ki (16— 18 marok). Teslalkotásuk

könnyed, fejök szép, tartásuk méltòságos, 65 gyorsaságuk

bámulatra 1116116, de nem kitartók. A jomut lovak 21111050—

nyabbak, s bennök 0. 526р termet roppant gyorsasággal 5

peldátlan kitnrtàs es erövel párosul. * Altalàban а turk

mán 16 ismertetö jelei: karcsu derek, vékony fark, szep fej

65 nyak (esak 212 kár, hogy a sörenyét le szokták vágni), 65

finom, sima, fónyes ször; e7. utolsó tulajdonságńt megma.

gyarázza 212, hogy telen nyáron többszörös nemeztakaróval

van ellátva. Egy jó turkmàn lónak ára 100 _300, de 501121

5еш kevesebbI mint 30 arany.

2. Az özbeg 16 11215011111 0. jomuthoz, de termete iz

mosabb, nyaka. rövid s vastag, s inkább ntazásra, mint

hadban vagy rabló kalzindokban hasznàlható.

3. A kaszak 16 félvad állapotban 61, kicsiny, hosszu

sörénynyel, vastag fej s otromba. lábakkal, rifkán kap ab

rakot, telen nyáron maga. keresi a. legelön takarmányát.

4. A khokandi teherhordó 65 igásló а kasznk 65 (z

beg lónak vegyiilete, 5 nagyon erös. E négy faiból v3.11.l di

turkmàn lovak csak Perzsìában, özbeg lovak Afghanisz

tán- és Indiában vannak elterjedve.

A legszebb juh Bokharában van. Husa a. legjobb,

melyet Azsiában találtam. A te ven e k három faját isme

rik, az egy- 65 ket púput, (az utóbbit nálunk baktriainak

hiják; csak а kìrgizeknèl fordul elö,) c's а ner, melyel

* Láttam ily fa.an lovat, mely 30 órai gyors ügetést is 1111211

toit, l (d'g lovaeán kivül még egy rabszolgát is vitt.
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шаг Andkhu1ròl szóltomban оттепели. Szamár leg

szebb van Khìvában s Bokharában ; s ezck közöl a. hadsik

sokat hajtanak Perzsìàba, Bagdad, Damaszkus és Egip

tomba.

Ь) Ipar.

Ezelött két száz évvel, midön Törökország nem

nyitott még annyira ajtót az curópaì kereskedésnck, En

вши (Angora), Brussza, Damaszkus és Aleppo gyál'aiban

hizonyosan több belföldì kelmét készitettek, mint most.

Közép-Ázsia ránk nézve még most is távolabb fckszik,

mint Törökország akkor, s azért a. ruhanemüeket s házi

sziikségletek kielégìtésére szolgáló eszközöket legnagyobb

részt a belf'öldi ipar termeli.

A középázsîai ipar föhelyßi B о k h a r а ‚ K а. rsi,

Jengi Ürgends, Khokand és Nanìengán. vá.

rosokbòl kerlil ki,a sokféle gyapot és sclyemszövet, vászon

és böráruk, melyek а belföldi szukségletet fedezik. Legel

terjedtebb тезки az Майна-каше, melyet férfìak és nök

mházatra. használnak. Ezt Khivában gyapjuból s nyers

selyemböl, Bokkarában s Khokandbau свара gyapjuból

“так. A szabómestevség nem képez itt külön keresct-ágat,

a gyáros mindjárt ki is szabja. s meg is van-ja a. ruhákat, s

` а gyàrtmányok паду része mńr kész öltönyök дышал

kcrtil a kereskedésbe. Midön Bokharábun voltunk, az egész

vilàg panaszkodott a ruhák drágasága felett, melyeknek ага.

ez volt:
x

I. osztá'y. II. osztály. III. опишу

Kln'vni мкм . . . . 30 tenga 20 tenga .8 tengo.

Bokharnì kabát . . . ‘20 x 12 э 8 ›

КЬоКдшП ШИНЫ: . . . l2 › 8 з 5 n

Az aladßán` kivül gyártanak még selyemszöveteket,

gyapjusàlokat штата, többnyire rossz в durva. vászonból,
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s ebböl ismét еду nemét a caliconak setútvörös alakokkal,

mely egész Turkesztán- és Afghanisztánban âgytakarókra.

használtatik.

A böripar teren а. közópazsiaiak а chagrin (tatárul :

szagri) készitésèben tünnek ki, mely zöld szinli s apro, ho

lyagforma emelkedésekkel bi1'. A bagariàt kivéve, melyet

vizknlaesaik számára Oroszországból hozatnak, minden

csizma. s lószerszám belföldi börböl késziil. A finomabb bört

meszt-re (harisnya. formáju also cipökre), adnrvábbat kus

ra (felsö eipökre) használják. A bokharai s szamarkandi

papirosnak паду hire van egész Turkesztanban s szom

széd tartományaiban. Nyers selyemböl késztll, nagyon ve

kony és sima, s az arab irásra. igen alkalmas.

Vas és aeélmunkák a nyers termeny liiányanál fogva.

esekély mennyiségben találhatók. Dicsérik a hezareszpi

pnskákat, a hisznri, karsii es dsuszti kardokat s késeket.

Közep-Ázsiának jelentékeny ipareikke, melyet Per

zsiz'm s Konstantinápolyon át meg Európába is elvisznek,

a szönyegek, kizárólag a turkmán nök szorgalma s tigyes

ségének gyiìmiìlcsei.`Eltekintve а szép s igazi szinektöl,

es a szövés erl'sségétöl, a legfeltlinöb az, mikép tudják

ezen egyszerll nomad uök az alakok arányosságát annyira

eltalálni, s honnan veszik az izlést, mely gyukran jobb,

mint nein egy európni gyárosé.

Egy-egy szönyegen mindig több leány s fiatal asz

' szony szokott dolgozni. Élllkön egy idös matrona all, ki

elöbb a homokban pontozza, ki az illetö alakok mintáját

в erre tekintve mondje. meg a különf'éle fonalszálaknak

számat, melyekböl a kìvánt alakok készllljenek. Ezek mel

lett meg а neme'l. munkák is emlitésre щенок, melyekben

azonbau inkább а kirgiz nök tilntctik ki magukat.
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с) Kereskede's.

A mint а közlekedö utakról szólò fejczetben шаг em

litettem, hogy Oroszoi'szág a legkiterjedettebben 5 legrend

szeresebben közlekedik Közép-A/siával, ugy az orosz ke

reskedes 15 a legrègibbnek 5 legtetemesbnek mondhatò. E

kereskedés folytonos növekvésben van 5 legalább e teren

alig akadnak vetélytársai.

Av. orosz kereskedèsnek Közép-Ázsiában való növek

véséröl а következö egeszen hiteles adatok a. legjobb bi

zonyságot nyujthatják. Khanikov 1843-ban megjelent

munkájában azt mondja, hogy evenkint 5-600() teve

szükséges az átszàllitò kereskedésre, hogy a. Közép-Ázsiá

ból való behozatal 3-4 millió rubelre rug, s а kivitel, mely

1828-Ьап 1.180,600 rubelt tett, 1840-ben ‘$283,654 ru

belre s 25 kopekre emelkedett Igy állt az 111-дну 1828401

1840-ig. S. Saville Lumley, nagy szorgalommal es ligyes

segg'el. kidolgozott »Report on Russian trade in Central

Asim (1862) e. munkájában jelenti, hogy az 1840—1850

idöszakban а, kivitel 1,014,237 font st., abevitel 1.345,741

font st.-re emelkedett. _

A részletes áttekinte'st anleynek következö 10112110

2011 kimut-.ttàsa szolgáltathatja.:
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Kiilönben esak egy tekintetet kell vetniink a bokha

rai, khivai es karsii bazarokra, hogy az orosz kereskedes

e roppant növekve'seröl meggyözöiljlìnk, s epen nem tulzas,

ha azt allitjuk, hogy egesz Közep-Ázsiaban ninos haz, söt

nines sator, hol valamely oroszorszagi arut ne lehetne ta

lalni. A legjelentekenyebb kereskedest az öntött vasból

keszlilt katlanok s vizkannákkal tizik, melyeketa deliSzi

berińból s nevezetesen az urali gyarakból hoznak be, s

свай ez egy eikknek Bokharaba, Taskcndbe es Khivába

вшита evenkint több mint SLO() teven törtenik. Az би

tött vas mollett a nyers vas es sarga rez, az orosz kattnn,

percaille, musselin, teafözök, fegyverek, [rövid áruk es a

enkor emlitendök. A posztet nagy ara iniatt csak kevesen

veszik s gyeren található. A nevezett eikkeket Bokharabòl

s Karsiból nem esak Turkesztannak többi reszeibe, hanem

meg Majmenebe s Heratba, süt Kandahar- s Kabulba is vi

szik. Ez utóbbi helyekhez Pesaver es Karacsi termeszete

sen közelebb van, de az orosz arukat meg ib inkabb ked

velik, bar az angolok_sokkal jobbak.

'E körülményt az olvasó feltünönek fogja talalnì, de

okai nagyon egyszerllek. Bokharatòl Orenburg epen oly

mcssze van,mint Karacsi,n1ely a britt-indiaì terlileten leven,

az angol kereskcdelemnek végörse lehetne. Az ut innen

Heraton at sokkal kenyelmesebb s celszerubb leune, mint

az Oroszorszagba vezetö, mely a sivatagon halad at. S

hogy az angol kereskedest az orosz megis hatterbe szoritja,

ez, velemenylink szerint, annak tulajdonitható: hogy 'elö

ször is az orosz kereskedelmì összeköttetesek a tatarsag

gal mar nehany szaz evesek, az angel összeköttetesek pe

dig, azokhoz kepcst, meg ujaknak nevezhetök, s elegge

tudva van, hogy a keleti mily этом ragagzkodik min

den régihez es megszokotthoz; s masodszor az oroszok,

mint közeli szomszedok, jobban ismerik a közep azsiainak
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izlését, mint a birminghami, nianehesteri s glasgowi angol

gyúrosok stb. Ezen csak akkor lehetne segiteni, ha enrô

pai utazók ama vidéken szabadabban járhatnának, mint

most, midön az utazót nem csak Bokharában, hanem Af

ghanisztánban is czer veszély fenyegeti. Végül harmadszor

a herati ut, minden természeti kenyelmessége дабы-а, a

kormányok rablási rendszere miatt, az idegen kereskedöre

nézve nagyon elrómitö, mint az a XIII. s XIV. fejezetekböl

látható. A mitehát Közép-Ázsia. azon гены illetì, melyet

beutnztunk, a felhozott okokból ott az angel kereskcdést

az orosznál sokkal csekelyebbnek találtuk, s azon шток,

melyeket mr. Davies 1862-dik februárban megjelent »Ite

port on the Trade of Central Asia«jában felhoz, inkabb az

India, Afghanisztàn s а Sinai tatárság, mint az India es

Turkesztan közötti kereskedelmi viszonyokat tllntetik elli.

Az áruk minöségère nézve a verseny minden esetre lehetsé

ges, s nem is ketelkedhetni, hogy az angel gyártmúnyok

mindig tulsulylyal birnának.

Turkesztán Oroszországon kivill meg majdnern foly

tonos kereskedêsben all Heraton at Perzsiával is, hova bá

rànybört, szàritott gyümölcsöt, festeket s nèhńny belföldi

kelmet szállit, ezen eikkeket aztán mesedi ópiummal *, a

Rulli es Comp. haz :iltal néhány angol áruval, eukorral és

rövid árukkal cseréli be. Mesedböl Bokharába oly ut is ve

zct, mclyet tiz nap alatt lehet meglenni, de a karavánok a

rabló tekkék miatt a Heraton által való kerlilöre vannak

* Az ópiumot, melyet itt lerjak-nnk neveznek, Perzsîa мысы

részében a következöleg készitik. A mákfejet félig órett :illnpotbnn

este, meghatârozott idöben1 hosszában .három lielyen bemet-szik.

Abemetszéseken más nap regg el harmatszorü folyadék mutatkozik.

melyet nap kelte elött le kell róluk venni ; ezt késöbb megfò'zik s igy

készül a terjak. Csodálatos, hogy a három bemetszésbò'l külöuféle mi~

nöségü folymlék ered, s ezek közöl a középsò't a legjobbnak mondják .
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kényszerìtve, mely háromszor annyi idöbc ker lll. Kabulbòl

kék s fehér csikos gyapot-sált hoznak Bokharába, melyet

a. ваш-011 pota-nak, az afghanok lungi-nali neveznek, s

nyári turbámul àltalànosan viselik. Ugy látszik, hogy ez

angol gyártmány, mely Pcsaveren át hozatik be, s az

egyetlen, mely паду keletnek örvend, mert az ìzlósnek

megfelel. A kabuliak ezenkivlil indigót s füszert hoznak

be, s ezt orosz Кашица], teával és papirossal szokták

becserélni. Sinával csak jclentéktelen kercskedést lìznek

teával s porcellánnal, mely azonbau egészen más fajta,

mint a minöt mi Európában használuuk. A sinaiak gyéren

lépnek àt а határon s а közlekedés csak а kalmukok és

muszulmánok мы tartatik fen.

Végre azon kereskedésröl is meg kell cmlèkezniink,

melyet а hadsik üznek Perzsia, India.7 Arábia s Törökor- '

szágban. Az olvasó ezt csodálatosnak fogja találni, de ta

pasztalásbòl moudhatjuk, hogy e forgalom megérdemli a

kereskedelmi vállalkozás печёт. Az 50-60 hadsi, kik vc

lem jöttek Közép-Ázsiából Heratba, Bokhafábòl mintegy

40 tucat selyemzsebkendöthamenganból körulbelöl 2000

db kést és 30 db selyemszövetet, magy mennyiségli kho

kandi dappi-t (sapkák, melyek körlìl а turbánt tekerik)

Stb. hqztak magukkal. S ezek csak а velem ntazò hadsik

voltak. A beviteli kereskedésben sem kell а hadsikat fe

lejteni, mert föltchetö, hogy az európai rövid áruk na

gyobb része àltaluk jut Közép-Ázsiába.
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1X.

кбит-ивы BEL- s KULPOLITIKAI vISzoNYAl.

a) Belviszonyok.

Abból, а mit Khiva és Khokand ujabb történetéröl

föntebb közöltem, шаг meglehetös világos fogalmat kópez

hetünk magunknak а három khánság közt fenálló viszo

nyokról. Mindaz'onàltal itt még uéhány adatot fogok ösz

szeállitani, hogy az egész helyzet áttekintésétmegköny

nyitsem.

Legjobb lesz, ha Bokharán kezdjuk. E khánság, mely

шаг az iszlam behozatala сит föszerepet játszott, mind

az 6ta, dacára а. sok forradalomnak, melyen keresztlll

ment, fentartotta felsöbbségét. Miuthogy a. mai KözépAÁzsia

civilizációjáuak bölcsöje, Khokand és Khiva épen ugy,

mint а déli kháusàgok, вы maga Afghanisztán is, mindig

elîsmerték e szellemi tulnyomóságát. A mollákat s anemes

Bokhara iszlamitudományosságát nagyon dicsérik. De а

szeretet csakis eddig tart, mert minden kisérlet, melyet

Bokhara emirei eddig tettek, hogy e szollemi befolyàs alatt

politikai hatalmukat is meguagyobbitsák, nem csak а ро

litikai khz'mságoknàl, hanem egyes városoknál is meg

hiusult. A háborukból, melyeket Naszrullah emir Khivával

és Khokauddal тек, rövidlátó politikusok azt következ

tethetnék, hogy Bokharában az orosz megtámadástòl то

félelemböl, ha. jò szerivel nem sikerlll, eröszakkal akarnax

szövetséget létrehozni. De Bokharában soha sem foglalkoz~

tak ilyes tex'vekkel. Az emirnek hadjáratai rabló tàmadá

sok, és szilárdan meg vagyunk gyözödve, hogy azon eset

ben, ha Oroszország Közép-Ázsiábau valósitani kezdi ter
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veit, a harem khansag nem esak nem segelyezi egymast,

hanem viszalykodasnk altal a közös ellensegnek a legjohb

fegyvert szolgaltatia. Kliiva es Khekand, bar Bokhara ki

bekithetetlen cllensegeinek tekinthetök, nem tartatnak na

gyen veszelyeseknek, s a napròl napra erösblilö Afgha

nisztan az egyetlcn közep-ázsiai vetélytars, melyte'l Bo

khara fel. ' '

Hogy e félelem a tetöpentjan volt, mide'n Deszt Mo

hammed khan gyözelmesen az Oxus «fele nyemult elö, alig

kell mendanem. Naszrullah emir igen júl tudta, hogy az

öreg Deszt a gyalázates tréfat, melyet Bokharaban rajta

vagyis jebban mendva fián * követtek el, ki ett vendégsze

retetet keresett, seha meg nem fogja boesatani. S a mint

meg az is hirlett, kegy Deszt Mohammed az angolekkal

kibeklilt s nökeri ingiliz (angel zseldes) lett, meg fekezó

dott az a gyanitas, hogy az angelok altala a Conelly es

Steddart véres halalat'akarjak megbeszulnì. A kep, melyet

a tatar zsarnek orszaga je'vöjeröl magaval a slrba vitt, va

lòban elszomeritó lehetett. Nem kevésbbe aggedett tia s

ntódja, a mostani emir, miden trónra lepett. Muzañ'ar-ed

din epen Khekandban volt, midön meghezta'k Deszt Me

hammednek halala hiret. A hirvivö követ 1000 tenget

nyert ajandekba; ugyanaz nap ilnnepélyt rögtönöztek, s

estve az emir, törvenyes nejei szamanak kiegeszitesere,

Khudajar khan ifjabbik hugat vette nöül. A nagy félelem

elmult ugyan, de nemi tartózkedas meg mindig velt, mint

hogy Bokharaban igen iel tudjak , hogy az afgha

nok az angelekkal vale baratsages viszeny következte

ben mar néhany ezer jel iskelazett rendes katena felett ren
delkeznek. l

Tndvan, hogy az afghanekkal nem merközhetnek

i* Ferrier, History of' the Afghans, 336. l.
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meg, Bokharában azt a politikat követik, hogy diplomatiY

kus uton igyekeznek nekik telhetöleg ártani. Minthogy az

afglianok az angolokkal szövetkeznek, a bokharaiak köny

nyu szei rel hiresztelhetik róluk cgesz Turkesztánban, hogy

az iszlamtól elpártoltak, s a legutóbbì idökben a Kabnllal

vale kereskedelmi összeköttetesek is nagyon meglazultak.

Mint mar emlitettern, a szalorok es tekkek folytonosan Bo

khara zsoldjában анаши. Herat megszállásakor az öreg

Doszt nagyon elcsodálkozott, hogy a. turkmànok, daeara

az ajándekoknak, melyekkelßlhalmozta öket, folytonosan

nyugtalanitottak es hadseregeböl sok-at elfogtak. Elfelej

tette, hogy tulajdonkepeni ellensegei a bokharai aranyok

voltak, minthogy a turkmánok rokonszenve fölött mindig

esak a nagyobb összeg hataroz. Ennyit Bokhara belpoliti

надаю].

Kbiva az örökös hareok altal, melyeket saját hareias

lakosságaval, nevezetesen a jomutok, esaudorok es kasza

kokkal kell viselnie, nagyon inegl'ogyott. Népessegre nez

ve Bokhara sokkal tulhaladja, s hogy az emìrlek eddig

meg nem hódithattak, egyedlil az özbeg lakosság vitézse~

genek tulajdonitható. Mint hallottam, Allahkuli klxán volt

az elsö, ki (valószintlleg Conolly tanáesara) Bokhara es

Khívába követet пишем, hogy a három khánság között

vedi s dacszövetséget szervezzen Oroszorszag fenyegetöleg

növekvö hatalma ellen. Bokhara nem esak megtagadta ezt,

hanem az oroszok felè is hajolt. Khokand hajlandònak nyi

latkozott, ugyszintén Sehri Szebz s Hiszar városok, melyek

az emirrel háborut viseltek. De ez unió megis a jambor

óhajok soraban'maradt, s hogy mily nehezen volna lete

Sithetö, legjobban bizonyitja egy régi arab közmondás,

melyet a közep-ázsiaiak sajat _jellemök elötüntetesêre hasz

nálnak, s mely igy hangzik: »Rumban àldás van,Damasz

нивы? uuzÁsn. 31
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kusban iesag, Bagdadban tudemany, Turkesztanban csak

harag es ellenségeskedes.« *

Khekand a kipesakek, kirgizek eskaszakokkal vale

felytenes Viszalykodas miatt ugyanazon bajekban szenved,

mint Khiva. Ezen kivül özbeg lakessaga peldatlanul gyava

s nem csedalkezhatni, hogy bar teriiletre s népessegre nez

ve a harem khansag között a legnagyebb, Bekhara mind

untalan leveri.

Ь)‘ A'üìm'szonyok.

A mi az idegen erszagekkal vale pelitikai viszonye

kat illetì, Közep-Ázsia esak Török- es Oroszerszaggal, Per

zsiaval es Sinaval jön érintkezesbe. A kenstantinapelyi

szultan a vallasfönök s khalifanak tartatik, s minthogy

Közep-Ázsiaban szokasban velt, hogy Turkesztan harem

khansága a beiktatas jeleül а bagdadi khalifatól valamì

udvari tisztsegfele kitlintetést kapott, a regi udvariassa
getvma sem felejtik el, s a trenta llepesnel rendkivüli kö

vetek altal kerik Kenstantinápelyban e tiszteletbeli hiva

talekat. A khivai khan peharneki, a bekharai rejszi (val

lasfelllgyelö), s a kliekandi levaszmesterì rangot visel. Ez

udvari tisztsegek meg mindig tiszteletben tartatnak, s

mint hallem, az illetök evenkint egyszer teljes {ох-шатав—

sal végzik tisztiiket. De esak eddig terjell a közelebbi ösz

szekötteté-s. Vilagi befelyast a kenstantinapelyi szultanek

a harem khansagra nem gyakerolhatnak. A közep-azsiai

nep a Rum névvel (mint a hogy itt Törökerszaget nevezik)

a regi Rems. minden hatalmat s fenyet egybeköti ugyan,

s evvel azenesnak tartja, de a fejedelmek keresztlil latnak

az illuzión s esak akker ismernek el a sznltan nagysagat,

* El-bereket li Rum, el-niuruvet В Sam, e ilm ii Bagdad, el

hegz ve aclavet fi Mavera-íil-nehr.
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ha a porta a. beiktató fermanoklloz s imádkozasi engede

lyekhez néhány szàzezer piasztert esatolna. Khivában s

Khokandban а konstantinápolyi f'ermánokat meg mindig

nemi tisztelettel olvassák. Az elöbbi khánság Slikrullah '

baj мы 10 even at volt Konstantinápolyban kepviselve,

az utóbbinak Molla khan uralkodása авт meg ezelött

negy evvel követe (Mirza Dean) volt a szultán udvará

ban. E követségeket Törökorszag regi szokás szerint sok

szor eveken át tartja állami költsegen; ez a killligyi költ

ségvetest nagyon megszaporitja ugyan, de a szellemi

felse'bbsegnek Azsiában való fentarására okvetlenllf szlik

seges.

Az oszmán birodalomnak e távoli keleten сваи akkor

lehetett volna világi befolyása, ha a keleti elet àlmàból

Nagy Peter elött ebred fel. Az Oszmán ház, mint török di

nasztia, a török elemekböl, melyekkel nyelv, vallas s törte

nelem által rokon, az Adria partjaitól messze be Sináig

hatalmasabb birodalmat alapithatott volna, mint а. minöt a

nagy Romanov különbözö elemekböl erüszak s ármány àl

tal össze tudott машинам anatoliak, azerbajdsánok, turk

mánok, özbegek, kirgizek s tatárok az egyes tagok, me

lyekböl a. nagy török kolosszus штанами volna, s ez

aztán eszaki ellenevel jobben megmerközhetnek, mint a

jelenlegi Törökország.

Perzsiával, bar ez a legközelebbi szomszed, Khiva s

Bokhara csak olykor váltanak követeket. Azon körlllmeny,

hogy a perzsák a siita felekezethez tartoznak oly választó

fal a ket-fanatikus nep között, minö Enrópában 200 évvel

ezelött a protestantizmus volt. Ehhez esatlakozik meg az

iraní s turáni nepfaj közötti, шаг törteneti tárgygyà. valt

ellensegeskedes, s igy könnyen elkepzelhetni, hogy e ter

meszetes szonlszedok mily esekely rokonszenvvel viseltet

nek egymás iránt. »
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Perzsia, melyne-k a. dolgok természetos rendje szerint

a. esatornának kellcne 1011111, ше1у az uj civilizációt Tur

kesztánba, vezetné, erre legkisebb befolyást sem gyakorol

hat. Keptelen leven saját hatàrait а. turkmánok ellen meg

vedeni, а. Bokhara elleni hadjáratàban Mervnél szenvedett

veresèg erkölcsileg ogészen tönkre tette. Hatalmától a három

khánságban alegkevésbbe télnek s а tatár azt állitja, hogy

az Istcn adott ugyan а perzsának fejet (észt) és szemet, de

szivet (bátorsàgot) nem.

A mi Sinát 111011, ennck KözépAzsiával valo poli

tikai viszonyai oly csekélyek, hogy alig érdemesek az em

litésre. Bokharával századonkint talán csak egyszcr van

összeköttetesben. Az emirek néha. klildenek ugyan követet

Kasgarba, de а sinaiak soha sem memek egész Bokharáig

menni be Turkesztânba. Khokanddal gyakrabban érintkez'

nek, de а ши02111шап burbárokhoz mindig csak alsòbb mn

gu hivatalnokokat küldcnek.

Egèszen más Oroszország vìszonya. Közép-Ázsiával. „

Minthogy Oroszorszàg már èvszázadok óta. van ama. 10110

mányok birtokában, melyek Turkesztán sivatagának északi

llatámit képezik, пазу kereskedelmì közlekedése mìatt

Oroszorszàg а. 111110111 khánságot mindig jobban vette szem

ügyre, mint atöbbi szomszéd, s eddigi polìtìkaì sìkereit bi

zonyosan még а teljes meghóditàssal is fogja. tetéznì. Egye

diìl а. természeti akadályoknak tulajdonithatò,hogy 0108201

szág terveì itt lassu, de nem kevèsbbé bìztos léptekkel ha

ladhatna-k elö. Közép-Ázsia három khánsága még hiányzó

részei ama nagy tatár bìrodalomnak, melynëk Oroszországba.

valò bekeblezését Vasziljevics Iván (1462--150r'».) kezdte

meg, s mely munkán Nagy Peter 6121 lassan llgyan, 110 sza

kadatlanul dolgoznak.

Az orosz politika. magnkban a. khánságokban sem

mm'adt teljesen észrevétlenlil. A fejedelmek épen игу, ш1111
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a népek jó] ismerik a fenyegető veszélyt, s a gondatlanság

csak а keleti közömbösségnek s a tömegek vallási lelke

sedésének tulajdonítható. A közép-ázsiaiak legnagyobb ré

sze, kikkel e pontról szóltam, igy nyilatkozott felőle:

»Turkesztánnak két vára van, az egyik ama szentek nagy

szarna, kik földjében nyugszanak s a »nemes Bokharát<<

mindig megvédik, a másrk a nagy sivatag, mely körülvesz“

Csak kevesen, és pedig akereskedök, kik hosszabban idöz

tek Oroszországban, fogadnák közönyösen a kormányval

tozást, mert bár ők is, úgy mint hontársaik, gyülölnek

mindent, a ini nem mobammedan, mégis dicsérve elismerik

a hitetlenek igazságosságát és rendszeretetét.

X.

OROSZ-ANGOL VERSENYZÉS KÖZÉP-ÁZSIÁBAN.

»Az orosz-angol versenyzés Közép-Ázsiában -— így

szóltak hozzám Angolországban visszatértem után _mese

beszéd. Hagyja el egészen ezen elcsépelt s már nem diva

tos politikaí kérdést. Turkesztán népei vadak, nyersek s

barbárok, s örülünk, ha Oroszország magára vállalja anra. A

vidékeken a civilizálást. Angolorszagnak a legkisebb oka

sincs, hogy ama politika fölött irigység- s féltékenységgel

Öl'ködjék. ‹

Teljes irtózattal-eltelve ama rémes jelenetek iránt,

melyeket ankesztánban láttam s melyeknek e lapokon

halvány rajzát adni igyekeztem, csakugyan sokáig gon

dolkodtam, hogy vajjon e tanácsok s a politikai nézet, me

lyet velem elfogadtatni akartak, egészen helyesek-e. Azon

gondolattal, hogy a keresztény civilizáció, e kétség kívül

legnemesebb s legragyogóbb dísz, mely az emberi társa
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dalmat valaha ekitette, Közep-Ázsiara nezve is jóltevö -f

reg tisztaban veltam. De nem ely könnyen estem túl a

megjegyzes politikai reszen, mert akarhegy latelgatem e

kel-dest, akarhegy kepzelhetek el mindent lehetö eshetö

seget, sehegy sem beklilhetek meg teljesen azen gendelat

tal, hogy Angelerszag közönyösen tekintse az indiai birte

kaihoz való oresz közeledést.

A politikai utópiak ideje elmult. Nagyon messze va

gyunk a mar mesésse lett russephebiatel, hogy közelnek las

suk a pillanatet, melyben az oresz kezak s az angel szipahi

mint hatarörök egymasba betlanak. А ket -nagy kelesszns

összeütközese Közep-Ázsiaban, melyet politikai rajongek

mar evek elett beallandenak hittek, meg nem törtenik meg

egyhamar. De e kerdes, ha lassan is, folytenosan elöre ha

lad, s az esemenyekftermészetes serat követve, a nélkül,

hogy indulateskednánk, el aka!juk mondani az ekokat, me

lyekböl az angel köze'nyösseget a közép-azsiai oresz poli

tika irant nem helyeselhetjiik.

Mindenek elött azen kerdest kell feltenniink, vajjen

esakugyan elörcnyemnl-e del fele, s hogy mar mennyire

haladt. Meg 25 evvel ezelött a közép-azsiai oresz politikai-a.

kevès iigyelemmel voltak. Afghanisztannak elfeglalasa az

angelek altal, az eresz-perzsa szövetseg s a Khiva ellenì

vallalat, ezek ekeztak, hegy a sz.-petervari es lendeni ka`

binetek közötti diplomatlkus levelezesben Turkesztan elö

ször velt emlitve. Ez eta ismetmeglehetös szelesend allt be.

Angelerszag, terveinek meghiusulasa altal elkedvetlenitve,

egyszerre visszavenult, de' `Oreszorszag titekban felytata

tevekenységet s Turkesztanhez vale hatar-viszenyaiban lé

nyeges valtezasok alltak be. Közep-Azsia nyugati reszeben,

nevezetesen az Aral-ton s partjain, az oresz befelyas lenye

gesen növekedett. Az Oxus torkelatainak kivetelevel az

Aral-te összes partvideke oresz teriìletnek ismertetett el.
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Magan a tavon jelenleg három gőzös van, melyeknek a

kblvai kban megengedte, hogy Kungratig * mehetnek fel

az Oxuson. Azt mondják, hogy a halászok védelmezését-e

vannak itt, de valószinüleg Inas rendeltetésük is lesz, s

Khivaban mindenki tudja, hogy a kungrati ujabb forrada

lom, valamint egyéb csetepaték a kozákok s özbegek között,

az ugynevezett halászgőzösökkel összeköttetésben vannak.
О Hanem mind ezek csak másodrendü tervek, a tulaj

donképeni hadmüveleti vonal a Jaxartes balpartjan kere

sendő. Itt az orosz előőrsök, kiket szakadatlan erőd-lanco

lat véd, Kale Rehimig1 Taskendtöl 32 mértföldnyire, nyo

multak elő, s mint már volt említve, evarost lehet a közép

ázsiai hóditasok kulcsaul tekinteni. S ez ut7 melynek keve

sebb sivatagja van, mint a többinek, nagyon helyesen is

volt megválasztva. A hadsereg itt több megtámadásnak

volna ugyan kitéve, de ezek könnyebben legyözhetök, mint

az elemek rohamai. Khokand keleti határán is, Namengá

non tulról az oroszok folytonosan közelednek, s Khudajar

kban idejében már több összeütközés történt akhokandiak
s oroszok között. d

Az orosz terveknek Közép-Ázsiában való előhaladása

fölött tehát a legkevésbbé sem lehet kétkedni. Mintmár

említettük, a civilizáció érdekében az orosz fegyvereknek

a legjobb sikert kell kivannunk, de a kérdés igen bajos és

bonyolódott lesz, ha a hódítás későbbi következményeire

gondolunk. Azon kérdésre, hogy Oroszország beéri-e Bo

kharával, hogyaz Oxust elfogadja-e befolyása és tervei ha»

* Hogy az orosz hajók az Oxuson nem mennek tovább,

egyesegyedül e folyam számos ß gyorsan váltakozó homoktorla

szainak tulajdonítható. Csodálom, hogy Burnes oly kedvezőt) nyi

матом hajózhatásáról. Oly hajósok, kik egész életöket az Oxu

son töltötték, beszélték nekem, hogy a ma szerzett tapasztala

tokat holnap már nem lehet használni, oly változók a zátonyok.
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таи-аи], bajes a felelet. A nelkül, hogy mely kombinaeiókba

beesatkoznank, igen valószinilnek mendhatjuk, hogy a sz.

petervari udvar sek even altal nagy faradsàggal es költ

seggel folytatett pelitikaja részere gazdagabb jutallnat fog

követelni, mint a minöt Turkesztan eaz erszá-gai nynjthat

nak. Legalabb szeretnem latni azt a pelitikust, ki azt akarnâ.

allitani, hogy a ankesztan birtekaba jutett Oreszorszag

tartózkodni feg Afghanisztánban vagy Észak-Indiaban,

hol a politikai f'enderlatek mindig termekeny földet talal

nak, közvetve vagy közvetetlen föllépni. Akker, miden Pe

revszki hadserai az Aral nyugati partjatel Kabulig vetet

tek arnyekot, akker, midön a Vitkevies-fele * kisertet Kan

dahar es~Kabulban`megjelent, az ily eshetöseg lehetöseget

belattak. S a mi mar egyszer megtörtént, szlìkseg eseteben

nem ismetlödhetik-e ? **

A nelklil azonban, hogy e kerdèst az irigyseg s fel

tekenyseg visszatetszü szinezeteben tlìntessllk fel, jegositva

hiszszlìk magunkat, hogy a közep-azsiai eresz tervek iranti

közönyösseget resszaljuk. Ez igenytelen velemenylink; de

vajien az angel ereszlan es az eresz medve Azsìaban majd„ l

ellensegesen egymasra tamadnak-e, vagy pedig a мамз

Ъап testverileg megesztozkednak, ez ely kerdes, melyhez a

»ne suter ultra crepidanm szerint, mint filelegizale dei-vis

nem merek hezzaszólni.

'1* Ez velt az orosz iigynök neve, kit a sz. petervari ud

vnr 1838-ban паду összeg pênzzel kíildütt Afghanisztánba, hogy An

gelerezág ellen árinánykorljek.

Mig e sorekat irem, a. »Daily Telegrap11«-nak lBö'l-ikì

okt. 8-ìki számanak еду levele azen hìrt вши, hogy az ere

szek mail' elfeglaltak Tankendet. Ez állitńs hitelességéhen talán

még kétkedni lehet, de az ama videken valô oresz_ mezgalom

kétségbevonhatatlan. - Emlitettiìk föntebb, mennyire halmlott

megint az егоза politìka Közep-Azsiaban, miótn ezen munka ele’

ezör megjelent.
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