
Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai – összes dolgozat 

 

I. részlet 36-51.o. – Almásy Zsófia Krisztina 

 

Fontos szereplők, illetve helyszínek 

 

Allah; Mekka; Medina; Abú Mohamed  ibn Mohamed ibn Dsuzaj; Abú Allah sejk; ibn Battúta; Abú 

Tásfin Abdar-Rahmán ibn Músza ibn Othomán ibn Jaghmurászin ibn Ziján;  

Alexandriáról c. fejezet: Abú Ubajd; al-Malik an- Nászir; Ibn Dsuzaj; Zöld kapu; Tenger kapu; Rasid 

kapu; Zsidótövis kapu 

Fakhr ad-Dín kádi története: Imád ad-Dín al-Kindí; Fakhr ad-Dín ibn ar-Righí kádi 

Kairó városáról: ar-Rauda; Amribn al-Asz mecset; Abú Abd Allah as-Sáfií; al-Manszúr Kalávun 

király; khám kám 

A piramisokról és a templomokról: Hermész=Khanúkhn; al-Fusztát; Minuf; Amr ibn al-Ász al-

Fusztát; al-Mamúm kalifa 

Mahmil története: Táds ad-Dín ibn Hinná; Dair at-Tín; Ali (Abú Tálib fia); Muniat al-Káid; Bús; 

Afrikijja;Dallász; Saraf ad-Dín; Szálih Abú Bakra l-Adsami; al-Khaszíb 

Khaszíb története: Khaszíb 

 A könyvrészlet első részében a mindent Iszlám világban írodott műhöz hasonlóan Allahot 

dícséri. A harmincnyolcadik oldaltól kezdődő részletben először Allah áldását kéri Fárisz nevű dicső 

harcosnak, hogy szentelje fel kardját és védje őt csatái során továbbá azt is kéri, hogy biztosítson neki 

boldog és egészséges uralkodást. Eztán leírja, hogy uralkodása alattújra könyörület és nyugalom lett 

észlelhető, a zsarnokságot csökkentette az önkényt pedig eltűntette. Allah segítségével, miután 

legyőzte a halál uralmát, új birodalmakat formált.Birodalma központja volt az a hely ahol tudós és 

tudatlan összegyűlt, hogy „rögtönzéssel birokra keljenek egymással”. Sok utazó közül eljutott hozzá 

Abú Abd Allah Mohamed ibn Abd Allah ibn Ibrahim al-Lavatáti at-Tandsi, másik, ismertebb nevén 

ibn Battúta.Figyelő szemmel bejárta a világot és egy nagyon sokat tudó ember volt, végső célja ez a 

hely volt. Vándoútjának egyik oka az volt, hogy azok közé tartozhasson akik szűntelen csak Allahhal 

foglalkozhatnak. Útja közben mindent amit látott lejegyzett és rengeteg pontos adatot hagyott maga 

után. Ibn Dsuzaj azt a feladatot kapta, hogy ezen írásokat összegyűjtse és ibn Battúta szándéka 

érthetővé váljon mindenki számára a későbbi generációkban. 

 Az Alexandriáról c. fejezet leíró jellemzést ad Alexandriáról, pontosabban a város bizonyos 

részeit írja le részletesebben. A város egy erőd szerepét is betölti egyszerre, mivel fontos területen 

fekszik, régen ezt nevezték a Nyugat kapujának. Az első bekezdés végén merül fel Abú Ubajd író és a 

várossal kapcsolatos könyve az Al-Maszálik. Alexandriának négy kapuja van, a Zsidótövis, a Rasid, a 

Tenger és a Zöld kapu. A Zöld kaput csak péntekenként nyitják meg és a helyiek ekkor tudnak 

kimenni a halottjaikhoz. DÍcséri továbbá a város kikötőjét és állítása szerint a legszebb a világon és 

csak néhány pogány kikötő vetekszik vele, mint Genova vagy Kalikut. Első útja a világítótoronyhoz 

vezette melynek méreteiről araszokban mérve adott eléggé pontos leírást. A főbejárat melletti kis 

helyiség a toronyőr szobája és ezen kívül az épület számos lakást tartalmaz. A fal mintegy tíz arasznyi 

vastagságú volt, az átjáró a lakásokhoz pedig mintegy kilence arasznyi vastagságot érte el. Ennek a 

csodás építménynek méreteit és vonzerejét szerették volna volna felülmúlni, többek közt Al-Malik an-



Naszár is aki hozzákezdett egy hasonló torony építéséhez, de végül elhalálozása miatt nem tudta 

befejezni azt. A város másik különlegessége igazából a városon kívül található márványoszlop, a 

„Pillérek oszlopa”, amelyről sem azt hogy mikor sem azt hogy hogy és azt pedig végképp nem lehet 

tudni hogy ki által került oda.  

 Fakhr ad-Dín kádi története Alexandriában jásztódó rövid leírás. Imád ad-Dín al-Kindí kádi az 

ékesszólás nagy mestere volt. Mellette Fakhr ad-Dín kádi volt a város másik hatalmas tudású embere. 

A történetek alapján Fakhr ad-Dín kádi nagyapja a Righí törzsből származott és tanulásnak adta a 

fejét, mikor megérkezett Alexandriába mivel étel és ital tartalékai jelentősen kevesek voltak égi jel 

ellenében volt csak hajlandó belépni a városba. A kapuőr türelmetlenül kérdezte tőle miért nem jön be, 

erre ő annyit mondott, hogy „Ha Allah is úgy akarja”. Eztán elment megtanulni a Korán olvasását és 

elindult a kiváló férfiak útján. Később a szultán őt nevezte ki főkádinak, viszont a lakosságnak ez a 

döntés nem tetszett és gyűlést hívtak össze, ahol viszont részt vet egy csillagjós is aki felszólalt az új 

főkádiért, mégpedig azt mondta, hogy a csillagok állása szerint ez az ember 40 évig lesz hivatalában. 

Ettől kezdve az emberek nem ellenkeztek a szultán szavával és a kádi és békességben élt tovább. 

 A következő fejezet Kairó városáról szól. Ezt a várost a fáraók ősrégi tartózkodási helyeként 

jellemzi amely termékeny lapályon fekszik és népessége hatalmas. Ezt tekinti az utazók 

paradicsomának ahol mindenki útja során fel tud töltődni. Ez az örök ifjú város állítása szerint. A 

szóbeszéd szerint Kairóban ezerkétszáz tevés vízhordozó és háromezer fuvaros volt. A város egyik 

híressége az Amribn al-Asz mecset amely messzi földeken ismert. Ezen a helyen tartják a pénteki 

imákat. Az útnak a végén keletről dél felé vezet el a mecsethez ahik Abú Abd Allah as-Sáfií imám 

hirdette tanait. A kórház amely a két kastély között fekszik al-Manszúr Király temetkezési helye 

mellett az elméletileg egy csodás hely. Számos derviskolostor található Kairóban és itt Khám-Kámnak 

nevezik őket, tehát itt a derviskolostor a khám-kám volt régen. 

 A piramisokról és a templomokról annyit kell tudni, hogy rettentő fontosak a helyiek számára. 

A piramisok temetkezési helyek míg a templomok régen az imádságok és esetleges áldozatok helyei 

voltak. Megépítésük nem volt különösen nagy kihívás az egyiptomiak számára hiszen régen ez a hely 

volt a mérnökök és a tudomány fellegvára. Az al-Fusztáttól azaz a királyi székhelytől mintegy 

tizenkettő mérföldnyire fekvő Minuf  számított a tudományok központjának. A későbbi központot, 

Alexandriát, csak később alapították. 

 Mahmil napjának ünnepe nagyon fontos a hívők és a helyiek számára egyaránt. Ez a 

népünnepély még Kairóban amikor útjára bocsátják a karavánt Mekkában az Iszlám világ egyik szent 

helyére a három közül. Ez a karaván Mekkába szállítja szent kő épületét borító hatalmas 

selyembrokátot. Ilyenkor nagyon nagy sokaság gyűlik össze a városban a szertartás pedig  úgy zajlik 

le, hogy: négy magas rangú bíró, a főkincstárnok és a város rendfenntartója lóra száll a kíséretükben 

lévő jogtudorokkal, testületek vezetőivel, államférfiakkal a citadellához, Nászir királyi rezidenciája elé 

hajtanak. Eztán előreengedik a herceget akit kijelölnek, hogy abban az évben vezesse a menetet 

Hidsázba és azt a tevét amelyik Mahmilt hordozza. Végigjárják a két várost és mindez a böjt hónapja 

előtt radsab havában történik meg. 

 Khaszíb története arról szól, hogy egyszer egy abbászid kalifa megharagudott egész Egyiptom 

lakosaira. Büntetésül a legmocskosabb munkát végző rabszolgáját nevezte ki kormányzónak. Ő volt 

Khaszíb.Khaszíb előtte a királyi fürdő fűtéséért volt felelős amely a trágyás tüzelőanyag miatt nem 

volt egy kellemes munkakör. Ennek a rossz pozícióból való váltásnak ellenére nem lett kapzsi, sőt a 

nép sorsát szívügyének tekintette. Ezzel kinevezőjének csalódást okozott és ha a kalifa rokonai 

felkeresték olyan ajándékokat kaptak hogy Bagdadba már hálálkodva tértek vissza. A kalifa 



megparancsolta, hogy nyomják ki Khaszíb szemét és szégyenszemre hurcolják végig Bagdadon. Ezt 

meg is tették de arra járt egy költő és arra kérte, hogy helyzete ellenére hallgassa meg hozzá írt ódáját. 

Meghallgatta és még ilyen helyzetben is mások voltak számára a fontosak és megkérte hogy vegye ki 

az elrejtett zafírgyűrűjét a ruhájából és tartsa me. 

  



II. részlet: 52-68. o. Fekete Ferenc 

Ibn Battúta ebben a részben Palesztinát járja be és a Mekkába vezető utat az arábiai sivatagon 

keresztül.  

 Legelőször Gázába [1] érkezik. Megemlíti, hogy nagy lélekszámú és szélesen elterülő város, 

sok mecsettel és ligetekkel, fallal körülvéve. Gázából Hebronba [2], majd onnan Jeruzsálembe megy. 

Útközben meglátogatta Jónás sírhelyét és ellátogatott Betlehembe is, ahol megnézte azt a pálmafát, 

amely alatt Szűz Máriát meglepték a szülési fájdalmak. Ellátogatott a jeruzsálemi szentélyhez is [3]. 

Említést tesz Szaláh ad-Dín királyról, aki visszafoglalta Jeruzsálemet a frankoktól [4].  

Ám Ibn Battúta állítása, miszerint Szaláh ad-Dín miután elfoglalta várost lerombolta volna a 

városfalak egy részét, és később al-Malik az-Záhir [5] folytatta volna a rombolást, félvén, hogy a 

frankok miután visszakaparintják meg tudják erősíteni téves állításnak bizonyul. Ibn Battútának 

egyébként sok olyan története van, amely eredetisége megkérdőjelezhető, ez annak tudható be, hogy a 

történeteit hallomásból jegyezte le. Valójában nincs megbízható hírünk arról, hogy Szaladin 

lerombolta volna a falak egy részét, kivéve az 1187-es ostrom alatti átszakítását a falnak. Nem 

Bajbarsz, hanem al-Malik al-Muazzan Isza, Damaszkusz fejedelme, Szaladin unokaöccse, az ötödik 

keresztes hadjárat folyamán döntötte le a falakat (1219), amelyeket később oszmán-török szultán 

Szulejmán al-Kánumi (1520-1566) emeltetett fel újra. 

 Ez után leírja, hogy Dsabalába utazott, ahol meglátogatta Ibrahim ibn Adham [6] sírját, és 

leírja, hogy feláldozta királyságát azért, hogy életét a Mindenhatónak szentelhesse. Megemlíti, hogy a 

város nagy része a nuszajri szektához [7] tartozik, akik hisznek Ali istenségében. 

 Damaszkuszba 726-ban, böjt hónap 9. napján, csütörtökön érkezett. Majd ezután részletesen 

leírja a damaszkuszi omajjád [8] mecsetet. Ír a történetéről és a külső megjelenéséről, méreteiről. A 

mecset közepén van Zakarijja sírhelye [9], hímzett fekete selyemmel letakarva, két oszlopon nyugvó 

koporsóban, és amelyen fehér betűkkel a következő szöveg olvasható: „Ó, Zakarijja, egy gyermek 

születésének hírét hozzuk néked, akinek neve Jahja lészen.” 

Említést tesz arról, hogy a mecset homlokzatát állítólag maga Húd próféta építette. 

 726 savvál [1] hónapján, amikor feltűnt a hold, akkor elindultak Damaszkuszból. A karavánnal 

együtt utazott egy csoport déli arab is. Első táborhelyükről, Kuszavából előbb egy falu felé tartottak, 

amelynek neve két bálványt jelentett, majd onnan Zuraa nevű hauránföldi [2] kis településre mentek 

át. Itt lélegzetvételnyit megpihentek, majd továbbmentek Baszrába [3]. Itt pihennek meg a zarándokok 

mielőtt továbbmennek a Zira-tóhoz. Innen al-Ladsún felé visz az út, ahol folyóvíz van, majd Karak [4] 

vára felé. Ibn Battúta leírja, hogy elnevezték Hollóvárnak is az erődítményt, és szinte bevehetetlen, 

mind a négy oldalról folyó övezi és egyetlen sziklába vágott bejárat vezet fel belsejébe. 

Négy napig táboroztak egy Karak melletti kis helységben, hogy megtegyék az utolsó készülődéseket a 

sivatagi út előtt. Itt több kisebb helységet is említ a szerző, melyeket keresztül eljutottak Tabukig, a 

Próféta hadakozásának egyik ismert helyszínéig. Itt négy napig táborozik a menet, hogy mindenki 

feltöltse víztömlőit, megitassa tevéit a veszélyes út előtt, Tabuk és al-Ula közt. Al-Ula már körülbelül 

félúton van Tabuk és Medina közt. Al-Ula után al-Attász nevű völgynél pihentek meg és harmadnapon 

érkeztek meg Medina határához. 

 Ugyanezen a napon estefelé lépték át a határt Medina küszöbén. Elérkeztek a nagy mecsetig, 

ahol imádkoztak és hálát adtak, hogy elzarándokolhattak. Itt meglátogatták Mohamed próféta, Abu 

Bekr és Abu Hafsz Omar sírját. Abu Bekr fejjel a Próféta lábánál nyugszik, Omarnak meg a feje Abu 

Bekr vállainál nyugszik. A szentélytől északra van egy kis márvány medence, melynek déli részénél 

egy kis mihráb áll, erről mondták, hogy itt lakott Fátima, Isten prófétájának leánya, sőt mondták, hogy 

itt is temették el. Ezt azonban nem tudhatjuk meg biztosan. 



Ibn Battúta ezitán hosszan leírja a medinai mecset építésének történetét a Prófétáig és Omar kalifáig 

visszanyúlóan. 

Négy napig tartózkodtak Medinában s mind a négy éjjelt a szent mecsetben töltötték. 

 Ezután útra kerekedtek ismét, most már Mekka felé. Először dzú l-Hulajfa mecset közelében 

táboroztak le. Négy-öt mérföldnyire innen végződik Medina tiltott területe, nem messze van az Akík-

folyó, ahol a szerző megmosakodott és az Ali-hegyszorosig jutott, ahol azonban megpihent arra az 

éjszakára. Másnap Ravha, majd Szafrában táboroztak le, a völgy után pedig eljutottak Badr-ba. 

Badrban volt Mohamed próféta győzelme a bálványimádók felett. Itt láthatóak a hősi halottak sírjai is. 

Batn Marr pálmákban, bővizű kutakban és dús termőföldekben gazdag völgye után eljutottak 

Mekkába. Itt a Banú Sajba kapun keresztül jutottak be, ahol egyből a szemük elé tűnt a Kába kő. 

Itt az előírásoknak megfelelően elvégezték a körözést és más szokásos teendőket. Majd ittak a 

Zemzem kút vizéből és elvégezték az előírt futást Szafa és Marva közt [5], ahol egy kis településnél 

megszálltak az Ábrahám kapu mellett. 

 

  



III. részlet: 68-82. o. Halaseh Petra 

 

Nevek:  

➢ Karmati 

➢ Takí ad-Dín 

➢ Haszan 

 

Fogalmak:  

▪ fekete kő 

▪ miktal 

▪ haszib 

▪ farkaá 

▪ umra al-akamijjá  

A felmagasztosult városról, Mekkáról 

o Nagy város, négyszögletes alakú, szorosan egymás mellett zsúfolódó házak, hegyek/dombok 

veszik körül 

o 3 kapu: Maula, Subajka, s délen pedig Báb al-Maszfal  

o A Korán szerint Mekka terméketlen terület, azonban Ábrahám áldott könyörgésére Allah 

minden hasznossal és jóval betelepítette.  

o A fekete kő háza, a nemes és tiszteletreméltó Kába a mecset közepén áll. A bejárat a fekete kő 

és a babiloni sarok közötti falrészen van, ez a legbiztonságosabb hely, ahol az ima 

meghallgatásra talál. 

o Az ajtót minden pénteki ima után s a próféta születésnapja alkalmából kinyitják. Lépcsős 

feljáróval tudják kinyitni, először csak a sajba törzs vezére lép be, majd a sajbiták, s csak az 

imájuk után nyitják meg az ajtót a népnek. 

o Csodának tekinthető, hogy legyen éjjel vagy nappal a Kába körüli szent körözés sosem szűnik 

meg. Senki nem emlékszik, hogy valaha is üres lett volna a kő körüli tér.  

o Ugyancsak csodának illik be, hogy a galambok/madarak nem szállnak rá a kőre, s fölötte sem 

mennek át.  

o A fekete kő négy egymáshoz ragasztott darabból áll. – állítólag Karmati törte szét, de azt is 

mondják, hogy valaki más zúzta szét fegyverrel. 

o A Próféta szavai szerint a fekete kő Allah jobbja a földön. Ettől a kőtől kezdődik a szent 

körözés. 

 

A Hirá-hegyről 

• Mekkától egy mérföldnyire fekvő hegy.  

• Allah prófétája gyakran vonult ide vissza elmélkedni. Itt nyilatkozott meg előtte az Igazság, s 

kezdett az isteni szellem beszélni belőle.  

• Ez az a hegy, amely megmozdult Mohamed alatt. 

• A Thaur-hegy a Korán szerint magához hívta Mohamedet, menedéket nyújtott neki.  

Mekka lakóiról és erényeikről 

▪ híresek jótetteikről, nagylelkűségükről 

▪ Egyik jeles szokásuk, hogy bárki rendez összejövetelt, meghívj és megvendégeli a 

templomban lakó fakírokat 

▪ gondoskodnak az árvákról, akik szokás szerint kint üldögélnek a piacon, előttük két kosár, 

amit miktal-nak, azaz kenyérkosárnak neveznek. Mekkai a piacon bevásárol, ebbe a kosárba 

teszi, majd az árvák a házukhoz viszik. 

▪ csinosan, tisztán öltözködnek, leginkább fehér színű ruha. Sok illatszert s szemfestéket 

használnak. 

▪ Az asszonyok szépek, erényesek s szerények. 



 

Takí ad-Dín története 

❖ egyiptomi, mekkai vásár felügyelője, aki beleszólt nemcsak abba, ami rátartozott, de abba is, 

ami nem tartozott rá. 

❖ Egyik évben a zarándokok emírje elkapott egy fiatal fickót aki lopott a zarándokoktól. Az emír 

megparancsolta, hogy vágják le a fickó kezét. Takí ad-Dín azt mondta az emírnek, hogy ha 

nem vágatja le most egyből a kezét, akkor a mekkaiak meg fogják akadályozni és 

kiszabadítják. Ezért levágták ott egyből a kezét, aki attól fogva gyűlölte Takí ad-Dínt. 

❖ Állandóan körülötte ólálkodott, de tehetetlen volt, mert két mekkai emír pártfogását élvezte. 

(haszib) 

❖ Egy idő után úgy döntött Takí ad-Dín hogy tovább utazik, elbúcsúzott az emírektől, s kilépett 

a kapun. Régi ellensége odament hozzá, s kérlelte, hogy segítsen ínségén, de ő nem tette. Neki 

több sem kellett, előrántotta handzsárját, és egy szúrással halálra sebezte Takí ad-Dínt. 

❖ A mekkai tartózkodása alatt mindig a bolond Haszanba botlott. A bolond Haszan igen buzgó 

volt a szent kő körüli éjjeli körözésben, s ekkor egy különös fakírral találkozott, akit sose látott 

ott nappal, csak éjjel.  

❖ A fakír egyik éjjel megszólította s meginvitálta, hogy látogassa meg anyját s ő elviszi. Másnap 

ugyanott találkoztak, s Haszan követni kezdte a fakírt, aki elvezette anyjához, ott töltött nála 

fél hónapot, majd megkérte a fakírt, hogy vezesse vissza. Megkérte, hogy csukja be a szemét 

és fogja meg köpenyét, így tett mind a két alkalommal. 

❖ Haszan ura megkérdezte merre volt, aki elmondta neki. Ura kérte, hogy mutassa be neki a 

fakírt. Aki meg is tette, a fakír viszont rácsapott Haszan szájára és felkiáltott, hogy hallgasson 

vagy Allah fogja elhallgattatni. S abban a pillanatban egy szó sem jött ki a száján, és 

elvesztette ép eszét.  

❖ Haszan továbbra is Mekkában maradt, járta a köröket a kő körül, az emberek szentként 

tisztelték, etették, itatták és így ment ez egy herceg eljöveteléig, aki magával vitte 

Egyiptomba, s véget ért története. 

A mekkaiak szokásai a pénteki szentbeszédnél és imánál 

o A szószéket arra az oldalra teszik, ahol a fekete kő is van, így a szónok arccal Ábrahám 

imahelye felé áll feketébe öltözve. 

o farkaá – azt a botot nevezik így, aminek a végén egy összecsavart bőrszíj lóg, ezt a 

levegőben megsuhogtatva figyelmeztetik az embereket arra, hogy a pénteki szónokló 

elindult.  

o A müezzin is feketében van, vállán kardot visz. Ezt a kardot a szónoklónak adja, aki 

rácsap egyet minden lépcsőfokra, figyelmeztetve a hívőket. Kába felé elmond egy imát, 

köszönt mindenkit majd leül.  

o A müezzin ekkor imára hívja az embereket, azután a szónoklat következik, amit imával 

zár le. 

o A mekkaiak a radsab hónapot páratlan pompával ünneplik meg. 

o A gyülekezés éjjel és nappal is tart, az egész hónap kegyes cselekedetek jegyében zajlik. 

o gyaloghintók, a tevéket felékesítik 

o Mindenki kimegy egy Tanimnak nevezett gyülekező helyre 

o Az út két szélén gyertyákat, fáklyákat gyújtanak, hogy világítsanak a gyaloghintóknak.  

o A gyülekező után Kába kő körülötti körözés, majd a Marva és Szafa dombok közötti 

futásra indulnak az emberek. 

o Ezt a vallásos szertartást „umra al-akamijjá”-nak, vagyis a völgy látogatásának hívják. 

o Egy kis domb megmászásával kezdődik. 

o A ceremónia eredete még a szent Kába építésének idejére nyúlik vissza. 

o A Mekka környékiek sem maradnak ki a radsab havi vallásos szertartásából, mindenféle 

ételt visznek magukkal.  

o Ilyenkor az élelmiszerárak esnek, jó élet járja egy kis időre. 



Szokásaik a böjt havában 

• Amint felkel a ramadán félhold Mekkában megszólalnak a dobok a mekkai emírnél. 

• A különböző imámok követői csoportokra bomlanak: a málikiták a négy felolvasó köré 

gyűlnek. A mecset a Korán-olvasók recitálásától visszhangzik.  

• A hajnal előtti étkezés idejét a müezzin jelzi a minarettorony tetejéről, két lámpást is 

feltesznek, hogy akik messzebb laknak, az útmutatást adjon. A hívők hajnalig ehetnek, amikor 

eltűnik a lámpák fénye, vége az evésnek. 

• A böjt hónap utolsó tíz napjának minden páratlan estéjén kibővítik a Korán-olvasást. Ezen az 

ünnepélyes alkalmon részt vesznek a vallástudorok, a kádi s a város nagyjai. 

• A beszédet egy nemes ember fia végzi, s utána apja meghívja magához a jelenlévőket 

vacsorára. 

• A zarándoklat hónapjának első napján kora reggel és este, ima idején megütik a dobokat és 

üstdobokat, jelezvén az áldott ünnep és a zarándoklat kezdetét. 

• A hónap hetedik napján szónoklat a néphez, tudatja a zarándoklásra s az állomások napjára 

vonatkozó tudnivalókat. 

• Nyolcadik nap kora reggelén az emberek Mekkából Minába vonulnak. Az egyiptomi, szíriai 

és iraki főurak és tudósok is az éjjelt Minában töltik. Szinte vallásos versengés indul meg 

köztük, ki gyújt meg több gyertyát. (általában szíriaiak nyernek) 

• A kilencedik nap a zarándokok Minából az Arafáthoz indulnak reggel.  

• A zarándokok többsége már előre gondoskodik kavicsról, de legtöbbet egy mecset körül 

gyűjtögetik a kavicsot. Amikor Minába érkeznek, a hegyszorosnál lévő mélyedéshez sietnek s 

beledobálják a kavicsokat. Aztán lelökik az áldozati állataikat, s leborotválják hajukat. 

Innentől kezdve tartóztatniuk kell magukat asszonyaiktól, illatszereket se használhatnak, 

addig, amíg el nem végzik az arafáti búcsúkörözést. 

 

  



IV. részlet: 83-98. o. Hárs Virág Boróka 

IV. fejezet: Irak 

 

Nevek: Albahulván Mohamed al-Havih, Abú Szaíd, Nizám ad-Dín Huszajn, Abú Ghurra, Afrásziáb 

szultán atabég 

Fogalmak: tűzimádó mágusok: perzsák; kán: indiaiaknál nagyherceget jelent, aki a fővárosban székel,; 

szajlan: datolyaméz 

  

Ibn Battúta Mekkából Irakba indult a karavánt vezető emír, Albahulván Mohamed al-Havih 

társaságában. Ő bérelte neki egy kettős gyaloghintó egyik felét, amellyel egészen Bagdadig utazott. 

Először Batn Marrba mentek, sok-sok iraki, khoraszáni, perzsa sokaságában. A szegényeknek víztömlők 

álltak rendelkezésükre, és tevék vitték az ingyen élelmet, orvosságot, szirupot és cukrot. Mindez Abú 

Szaíd szultán jóvoltávól volt így. A karavánon minden volt, amire az embernek szüksége lehetett, 

például élelem és gyümölcs. 

A karaván sokszor éjjel is haladt, ilyenkor fáklyákkal világítottak. Batn Marrból több városon át mentek, 

Irak városai közül először Kádiszijjába érkeztek. Ez a város egy híres csata színhelye, ahol Allah 

győzelemre juttatta az iszlám vallását, és legyőzte a tűzimádó mágusokat.  

Utána Meshed Ali városába utaztak, ami sziklás hegygerincen fekszik, és Irak legkedveltebb, 

legnépesebb és az egyik legjobban kiépített városa. Különösen a piac van nagyon jól elrendezve, minden 

portékának külön piacnegyede van. Ezután a Hadra kaput látogatták meg, ahol Ali koporsója található, 

de vannak ott nagyon szép iskolák, kolostorok, és zárdák is. A Hadra kapuból az ember egy iskolába jut 

át, ahol tanulók és siita szúfik laknak, de bárki megszállhat ott három napra, még ellátást is adnak neki: 

kenyeret, húst és datolyát. Innen egy kupolapalotába lehet átmenni, ahol vallási elöljárók, a főkamarások 

és az eunuchok laknak. Ha valaki meglátogatja őket, elébük sietnek és engedélyt kérnek, hogy 

bevezethessék. Elmondanak egy mondókát, aztán megkérik az embert, hogy csókolja meg az ezüst 

küszöböt és a két oszlopot, mert csak ezután lehet belépni. A néphit szerint ott áll Ádám, Noé és Ali 

sírja. A város lakói mind a siita szektához tartoznak, és sok csodában hisznek, ami ezeknél a síroknál 

történt. Az egyik csoda, az „élet éjjele”: az összes bénát elvitték oda Irakból, az esti ima után lerakták 

őket a koporsó mellé, és még éjszaka felkeltek a bénák és meggyógyultak. 

A városban a fogyasztási cikkekre nincs adó, és a város élén nem áll kormányzó, hanem a hatalom a 

siita elöljáró kezében van, aki Irak királyának nevében kormányoz, és az első ember a városban. A 

lakosok nagy része kereskedelemmel foglalkozik, és mindegyikük olyannyira imádja Alit, hogyha 

bármely testrésze megfájdul, ezüstből megformázza azt, és a sírhoz viteti, ahol a kincstárba helyezik el. 

Ibn Battúta korában a város élén Nizám ad-Dín Huszajn állott. 

Abú Ghurra története 

 Abú Ghurra Nizám ad-Dín Huszajn egyik elődje volt. Azt mesélték róla, hogy már fiatal korában igen 

istenfélő és tudomány iránt érdeklődő ember volt, és erről híressé is vált. Medinában lakott, 

unokatestvére, a város emírjének házában. Később Hilla városában élt. Amikor a siita sejk meghalt, az 

irakiak őt akarták megválasztani a siiták fejének, és emiatt írtak a szultánnak, aki bele is egyezett, 

elküldte neki a díszruhát, a zászlókat és a dobokat is. Abú Ghurra azonban felhagyott aszkéta 

életmódjával és költekezni kezdett. Értesítették a szultánt, és amikor Abú Ghurra ezt megtudta, rögtön 

elindult. Azt a látszatot keltette, hogy Khoraszánba megy, de végül Indiába szökött. Amikor átkeltek a 

Szind folyón, akkor megüttette a dobokat és megfúvatta harsonáit, amitől a falvak lakosai nagyon 

megrémültek, és elmentek értesíteni az uralkodót, aki felderítőket küldött eléjük, és amikor megtudta, 

hogy Irak kormányzója érkezett meg, úgy gondolta, az az ember megbolondult. Abú Ghurra a városban 

maradt néhány napig és minden este és reggel dobszót hallatott az ajtaja előtt, idegenben is. Amiért 

ennyire szerette a dobszót, még Irakban elnevezték Dobocskás Abú Ghurrának. A város kormányzója 

írt India királyának, hogy Abú Ghurra dobszóval vonul az utakon, ráadásul lobogó zászlók alatt. 



Indiában akkoriban a dobpergetés és a zászlóbontás is tilos volt a király engedélye nélkül. Tehát a király 

nagyon dühös lett, amikor megkapta a jelentést Abú Ghurráról, aki eközben elindult a király székhelye 

felé, s vele egy időben egy indiai herceg is, Kislu kán is, akit a király igen nagyra becsült, elébe is ment 

fogadására. Véletlenül Abú Ghurra éppen ugyanazon a napon érkezett, egy kicsit előbb, mint a herceg. 

Abú Ghurra köszöntötte a királyt, de az nem törődött vele, meg sem hívta magához, meg sem 

ajándékozta.  

A király akkor tervezett elutazni Abad tartományba, s mielőtt elindult, ötszáz dinárt küldött el Abú 

Ghurrának, amiből, ha kíván, haza tud utazni, vagy ha velük kíván utazni, elköltheti az utazás alatt, vagy 

ha ott akar maradni, akkor elég lesz addig, amíg a király vissza nem tér. Az iraki nemes elkeseredett, 

mert bőkezűbb ajándékot várt, és a szultánnal való találkozást választotta, s csatlakozott Ahmed ibn 

Ijász vezírhez, akit a Világ Urának neveztek, mert egyszer az uralkodó így hívta. Abú Ghurra és a vezír 

eléggé jóban lettek, annyira, hogy a vezír olyan kedvező színben tüntette fel őt a király előtt, hogy annak 

meg is változott a véleménye róla, s Abad tartományából két községet adományozott neki.  

Abú Ghurra nyolc évig maradt a községben, és meggazdagodott a két helység jövedelméből. Végül 

elhatározta, hogy újra útnak indul, de ezt csak a szultán engedélyével tehette volna meg, ezért menekülni 

próbált, de feltartóztatták. A vezír közbenjárásával aztán megkapta a szultán beleegyezését, hogy 

elutazzon, sőt még meg is ajándékozta, amit Abú Ghurra a matraca alá dugott, hogy el ne lopják. 

Elhatározta, hogy nagyon hamar útnak indul, de húsz napra rá, hogy megkapta a pénzt, meghalt. A pénz 

egy része szét lett osztogatva a siita szekta tagjai között. 

 

Ali sírjánál tett látogatásuk után Battúta Baszrába ment egy csoport iraki arabbal. Nagyrészt az Eufrátesz 

folyó partja mentén haladtak, egy Idzárnak nevezett tartományban. Hosszú út után megérkeztek Vászit 

városába. E város lakóinak legtöbbje kívülről tudja a Koránt, és nagyon helyes az olvasási módjuk 

(tadsvid). Van is a városban egy rendház, ami mindig telve van tanítványokkal, mesterekkel, és maga 

az alapító és ott lakik, aki mindenkit ellát.  

Ibn Battúta onnan Umm Ubajdába ment meglátogatni ar-Ráfií sírját. Másnap dél felé Rivákba érkeztek, 

ami tulajdonképpen egy hatalmas kolostor, benne ezer fakírral, akik este bódultan táncoltak, a tűzben 

hemperegtek és hasonló misztikus dolgokat cselekedtek. 

Ibn Battúta ezzel kapcsolatban leír egy történetet, ami vele egy indiai faluban esett meg vele. Egy csoport 

fakír velük töltött egy éjjelt, s este a vezetőjük tűzifát kért, amit meggyújthatnának a tánchoz. Küldetett 

is nekik, amit az esti ima után meg is gyújtottak és táncolni kezdtek. Főnökük a tőle elkért ingben 

belehempergett a tűzbe, s az ingnek semmi baja sem lett. 

A sírlátogatás után visszatért Vászitba, majd utolérte a karavánját, és Baszrába mentek tovább. Ott egy 

kolostorban laktak. A várostól nem messze Ali mecsetje állt, mely régen a város közepén lehetett. 

Baszrában rengeteg a gyümölcsös, és a pálmafa, és a datolyából mézet sajtolnak ki, melyet „szajlan”-

nak hívnak. Egyszer Ibn Battúta ellátogatott a város mecsetébe, ahol meglepve tapasztalta, hogy a 

szónok több hibát is elvét. Ezt meg is említi a kádinak, aki erre azt válaszolja, hogy már senki sincs a 

városban aki helyesen tudná az irodalmi arab nyelvtant.  

Baszrában azt mondják, a víz, amit használnak, ivásra alkalmatlan. Ibn Dsuzaj hozzáteszi, hogy éppen 

ezért a levegő sem jó. 

Battúta Baszránál hajóra száll, és Ubulla felé veszi útját. Ubulla régen hatalmas város lehetett, de később 

lerombolták, ezért már csak kis falu. Onnan egy nagyobb faluba értek, Abadánba, amelynek számtalan 

mecsetje, kolostora és imahelye van. Ibn Dsuzaj hozzáfűzi, hogy ez is nagy város lehetett a múltban.  

Az utazó elkezdi felkeresni a város híres szerzetesét, és egy romos mecsetnél rá is talál, imádkozás 

közben. Leült mellé, amíg befejezte imádkozását, majd kezet fogtak és elköszöntek egymástól. Ibn 

Battúta ezután visszatért társaihoz. Este a sejk az egyik fakírral egy halat küldet neki. 

Napkeltekor ismét hajóra szálltak, Madsúlba mentek, ahol egy napig maradtak, majd Tusztirba mentek, 

ahol mocsárláz ütött ki mindenkin. Az egyik sejk bele is hal ebbe a betegségbe. 



 

Idzads és Tusztír királyáról 

 

Tusztírból Idzads városába érkeztek, ami atavég szultán székhelye. Battúta a megérkezés után egy tudós, 

erélyes sejkhez megy, aki a kis mecsetek felügyelője, és nála száll meg, aki őt egy ad-Dinavari nevű 

medreszében helyezi el. Ott maradt néhány napig. Vele együtt két igen képzett Korán-olvasó, tizenkét 

fakír, és egy szolga lakott.  Idzads királya érkezésekor Afrásziáb szultán atabég, igen vallásos uralkodó 

volt. Rengeteg remetelakot és kis mecsetet építtetett birodalmában, melyből sok csak a fővárosban van.  

 

  



V. részlet: 98-121. o. Kelemen Dániel 

Fogalmak, nevek: 

Ahmed szultán atabég, Abú Szaíd, Dsubán emír, Szuvajta, Haszan sejk, szent ata, Júszif, Afrásziáb, 

fakír, kádi, misvar, Nur ad-Dín al-Karmáni, Heláfián, Fádil, Idzads, Iszfahán, szunnita, ráfidita, vallás 

holdja, nán, mász, kilu, Abd Allah, Turábik, menn, Bakht, ket, mora, Abd al-Azíz al-Ardavili, fakíh, 

hadíth, Ibn as-Sajkh Abda ar-Rahmán al-Iszfarajni, Abú Iszhák, Sirázba, Ruknabad, Szádi sejk, asz-

Szamnán, Kázirún, súl törzs, dinár, Kúfa, Ali ibn Abi Tálib, hafádsa, Ábrahám, Noé, Ibn Muldsám, 

Hilla, kurdok, a két mecset népe, Abú Szaid, Abi Numai, Haszan sejk, Kerbela, Ráhik és Fáiz fiai, 

khutba, Baszra Kapu, medresze, Nizámijja, al-Musztaszim, Abú Hanifa, Abú Szaid Bahádur, 

Kudzábendeh, Kházán, Dsubán, Dunja hercegnő, Dimask khodsa, Lulu, Khoraszán, Dsilán kán, 

Haszan, Tális, Demirtás, Baghdád hercegnő, Tebríz, Moszul, Jónás-domb, Ninive, Maridin, kádi 

Ahmed szultán atabég története 

Ahmed szultán atabég egyszer meglátogatta Irak királyát, Abú Szaídot. Az egyik udvarnok szerint 

ruhája alatt páncélinget viselt. A király ezt meg akarta tudni, ezért 3 emírje (Dsubán, Szuvajta és 

Haszan) eléje siettek és tapogatni kezdték. Ekkor kiderült, hogy nincs rajta páncéling, hanem simán 

szőrcsuhát visel. Ezen megörült a király, átölelte őt, szent atá-nak nevezte (törökül apámat jelent), és 

sok adományt adott neki. Ahmed atabég még ebben az évben meghalt. 

 A fia Júszif 10 évig uralkodott, őt pedig Afrásziáb követte a trónon. Ibn Battúta Idzads városában 

találkozni szeretett volna vele, azonban próbálkozása sikertelen volt, hiszen Afrásziáb csak 

péntekenként hagyta el a palotáját, egyetlen fia is betegeskedett. A király szolgát küldött Ibn 

Battútához és fakír (szegény) társaihoz, hogy egyenek, igyanak, táncoljanak és imádkozzanak a fiú 

életéért. Úgy tettek és meg is kapták érte az ezüstjeiket, de a királyfi meghalt. Másnap Battútának részt 

kellett vennie a megemlékezésen a kádik és főurak körében a fogadóteremben (misvar). Arrafelé 

egyébként az a szokás, hogy 40 napig siratnak valakit és utána a szultántól kapnak egy teljes ruhát. 

Battúta a megemlékezésen betért a misvarba, ami zsúfolásig tele volt. Elindult az emelvény felé, hogy 

üdvözölje az ott ülőt és amikor már ott ült mellette akkor jött rá, hogy az maga a szultán. Akkor lett 

valóban igaza amikor a sejkek sejkje, Nur ad-Dín al-Karmáni közéjük lett leültetve.  A megemlékezés 

után a halottat a Heláfián nevű hegységen fekvő sírbolthoz vitték. Néhány nap múlva a szultán 

magához hívatta Ibn Battútát. Megmutatott neki egy arany és egy ezüst kancsót, majd Fádil (a szultán 

perzsa szolgája) jelenlétében felszólította, hogy beszéljen. Battúta pedig elmondta neki, hogy a ő nagy 

Ahmed szultán atabég egyik fia és hogy uralkodásában két szégyellni való van, a két kancsó. Erre a 

szultán elszégyellte magát és tudatta Battútával, hogy örül, hogy megismerhette. Battúta kifelé nem 

találta szandálját. Fádil találta meg végül és mielőtt hagyta volna elmenni őt, közölte vele, hogy bátor 

dolog volt, amit a szultánnak mondott.                                                                                                            

Másnap elindult Battúta Iszfahán városába. Iszfahán kellemes város kellemes emberekkel, bár a 

szunnita-ráfidita ellentét miatt romokban hever. Itt terem a ,,vallás holdja” is, ami egy barackfajta. Az 

itt élő emberek vendégszeretők és szeretik egymást túlszárnyalni a vendégek fogadásában (nán és 

mász, vagyis kenyér és tej kínálata). Különböző emberek csoportjainak vannak vezetői, akiket kilu-

nak hívnak. 

Egy történet India királyáról és tetteiről. Abd Allah emírt Turábik hercegnő küldte egy ajándékkal az 

indiai királyhoz, aki ezt viszonozta egy még érdekesebb ajándékkal. Egy idő után úgy döntött az emír, 

hogy az indiai király udvarában telepszik le és a király maga mellé is fogadta. Egy nap beküldte az 

emírt a kincstárba és azt mondta neki, hogy hozzon ki annyi kincset amennyit csak elbír. Az emír 13 

menn (tarisznya) arannyal jött ki, s a király megengedte neki, hogy elvigye az egészet. Egy másik 

esetnél egy beteg emírt (Bakht emírt) látogatta meg a király (a beteg a ket-en vagyis ágyon feküdt, a 

királynak pedig hoztak egy mora-t, széket) és lemérte mennyit nyom a beteg. A mérleg egyik 

serpenyőjében arany volt, a másikba pedig az emír ült bele. A mérés után közölte vele az uralkodó, 



hogy alamizsnálkodjon az életéért. Egy Abd al-Azíz al-Ardavili nevű fakíhot is megjutalmazott, mert 

az nagyszerűen tudta idézni a hadíthokat. Valamint egy Abd al-Rahmán al-Iszfarajni nevű férfinak is 

bőkezűen adományozott. Erre az indiai királyra akart hasonlítani Irak szultánja, Abú Iszhák, de tettei 

meg se közelítették az indiai uralkodóét. 

Battúta a gyönyörű Siráz városába utazott ezután. Sirázt öt patak szeli át (egyik a nyáron hideg és télen 

meleg vízű Ruknabad), díszes épületei vannak (legnagyobb és legrégebbi mecsetje az ó-mecset), a 

város szépsége Damaszkuszéval vetekszik. Lakói együtt gyűlnek össze az imákon, akkora számban, 

amit korábban nem lehetett tapasztalni. Battúta egyik nap Siráz utcáiról betérve a mecsetben 

találkozott egy sejkkel, aki épp a Koránból recitált. Beszélgetésbe elegyedtek, mire kiderült, hogy a 

cella, amiben a sejk ül, a saját sírja felett van. Ő maga ásta meg, sőt a mecsetet is ő építette. Ülőhelye 

alatt van a temetésére félretett pénz, a szemfedele és a balzsam is. Maradék pénzét pedig 

alamizsnálkodásra szánja. Battútát is vendégül látta a beszélgetés után. 

Siráz környékén több híres sírhely is található. Az egyik Szádi sejké, aki kora legnagyobb perzsa 

nyelvű írója volt, de arab nyelven is írt. Az ős sírjához sokan zarándokolnak, a sír lábánál levő 

Ruknabad forrásánál ruhákat mosnak. A másik asz-Szamnáni sírja, ami mellé iskola is épült. 

Kázirúni sejk sírjának meglátogatása 

Abú Iszhák sejk sírjának meglátogatására indult el Ibn Battúta Sirázból Kázirún városába. A kétnapi út 

első napján egy perzsa törzsnél, a súloknál ütött tábort. A súlok sztyepp területeken laknak és nagyon 

vallásos nép. Egyszer egy mecsetbe betért hozzájuk Battúta, de nem volt nála Korán. Erre odalépett 

hozzá egy súl és odaadta a sajátját neki. Battúta a nap végén vissza szerette volna adni a Koránt, de a 

súlt nem találta. Mindenki csak azt mondta neki, hogy az a törzs bolondja volt. 

Abú Iszhák nevére esküsznek sokan az arab világban. De nem csak ott, hanem még a kínai és indiai 

hajósok körében is. Nevét tisztelik, ugyanakkor nevében való eskütétellel igencsak vissza lehet élni. 

Ha valaki egyszer Abú Iszhák nevében fogadalmat tesz, annak mindenképp fizetnie kell. Ezt a 

bizományosok be is tartattják. Egy levelet írnak amire piros pecsétet tesznek, szavai pedig a 

következők: „Az, aki fogadalmat tett Abú Iszhák sejk nevére, fizessen ennyit és ennyit e sorok 

felmutatójának”.  Gyakran az érkező hajósokat így 100 vagy akár 1000 dínárral (fizetőeszköz) 

szegényítik meg. A mauzóleum-szolgák felmásznak a hajókra, behajtják a pénzt és a 

bizományosoknak adják. Ezen kívül persze vannak olyan fakírok is, akik alamizsnáért keresik fel Abú 

Iszhák sírját. 

Ha már az iraki Abú Iszhákról volt szó, meg van említve Battúta leírásában Kúfa városa is. Kúfa Irak 

egyik legnagyobb városa, Mohamed próféta követőinek lakhelye, Ali ibn Abi Tálib volt székhelye. A 

város eléggé lepusztult a hafádsa arabok folyamatos fosztogatásai miatt, de a város mecsete még 

egyben van. Hatalmas méretű és megannyi történet köthető hozzá. A szóbeszéd szerint Ábrahámnak 

volt itt imahelye, mellette van tikfából Abi Tálib oltára. De van a mecset hátuljában egy szoba is, 

amire azt mondják, hogy Noé szobája volt, valamint a mecset egyik sarkában egyszer elvileg 

melegséget árasztó forrás volt az özönvíz idején. A mecset déli részénél van egy tér, ahol megépítette 

elvileg Noé a bárkát, valamint ennek a térnek a végén van egy ház, ahol Abi Tálibot mosdatták 

temetése előtt. Kúfa városától nem messze folyik az Eufrátesz folyó, valamint Kúfa temetőjének déli 

részén van egy fekete folt, ahova minden bizonnyal a Tálibot megölő, Ibn Muldsámot temették. A 

lakosok évente eljönnek ide és hét napon keresztül fákat égetnek.  

Ezután Hilla városába utazott Battúta. Hilla az Eufrátesz partján fekszik, a város összes lakója a 12 

imámos szektához tartozik. Két nagy csoportjuk van, a kurdok és a „két mecset népe”, köztük 

folyamatosan polgárháború dúl. A város közepén van egy mecset, ami a „mindenkori imámé”. A 

szokás szerint minden éjjel 100 felfegyverkezett ember elköt innen egy lovat és dobolás, trombitálás 

kíséretében az imám sírhelyéhez mennek, ahol imádkoznak, hogy jöjjön elő. Hilla uralkodója Abú 

Szaid volt, majd Abi Numai (Mekka emírje), azután pedig Haszan sejk (Irak szultánja).  



Kerbela városában van Ali fiának, Huszajnak a síremléke. Itt van egy szent monostor, aminek ezüst 

küszöbét megcsókolják a látogatók. A város két népe Ráhik és Fáiz fiai. Bár ugyanoda vezetik vissza 

származásukat és ugyanazon szektához tartoznak, mégis folyamatos harcaik miatt pusztult le a város. 

Bagdad városáról 

Bagdad a béke hajléka, az iszlám fővárosa, kalifák székhelye. Számos verset írtak az emberek Bagdad 

dicsőítésére, de voltak olyanok is, akik haragból és búsan írtak Bagdadról. Egyeseket elvarázsolt a 

szépsége, mások szerint pedig dicsősége romokban hever.  

Bagdadban 11 mecset található, amiben a khutbát (a pénteki szónoklatot) tartják. Számos iskola és 

fürdő is van Bagdadban. A fürdők kívülről szurokkal vannak borítva, amire az emberek azt hiszik, 

hogy fekete márvány. Bagdad nyugati része 13 negyedre osztható. Az egyik ezek közül a Baszra Kapu 

nevet viseli. Itt számos híres ember sírja található meg. A keleti részen számos piac és medresze 

(vagyis iskola) található. Ezek közül talán a legismertebb a Nizámija nevű iskola. Ezeken kívül a keleti 

oldalon 3 főmecset is található. A Kalifáé, a Szultáné és a Ruszáfa Dsámi nevű mecset. Az abbászida 

kalifák sírjai itt Ruszáfában találhatóak meg. Minden síron a halott neve olvasható. Az utolsó kalifa, 

akit ide temettek al-Musztaszim, akit a Bagdadba betörő tatárok öltek meg 654-ben. 

Ruszáfa közelében van Abú Hanifa imám sírja is, amin egy hatalmas kupola látható. Ez az egyetlen 

olyan sírkápolna, ahova még táplálékot tesznek az ide látogatóknak. A bagdadiaknak egyébként 

különböző napjaik vannak a sejkek sírjainak meglátogatására. A hét végéig be van osztva, hogy mikor 

melyikhez mennek el.  

A két Irak és Khoraszán szultánja  

A két Irak és koraszán királya Abú Szaid Bahádur kán volt. Apja a tatár király Kudzábendeh volt, aki 

felvette az iszlámot. Az ő nevének két féle jelentést tulajdonítanak. Vagy azt jelenti, hogy „Isten 

szolgája” vagy pedig „szamár szolgája”. Utóbbit onnan eredeztetik, hogy születésekor egy szamár 

hajcsár lépett be a sátorba. Bátyja Kházán pedig egy főzőüstről kapta a nevét.  

Ibn Battúta még egészen fiatalkorában látta Abú Szaidot. Annyira fiatal volt, hogy amikor trónra 

került, az emírek emírje Dsubán megfosztotta minden hatalmától, ő intézett mindent helyette és a 

vagyonával is ő rendelkezett. Egyszer például egy kereskedőtől kellett Abú Szaidnak pénzt kérnie egy 

ünnepségre. Ennek akkor lett véglegesen vége amikor Dunja hercegnő elárulta neki, hogy Dsubán fia 

(Dimask khodsa) a szultán apjának háremében garázdálkodik. Ekkor egy este a szultán összehívta 

emírjeit és katonáit, akik a hárem erődjéhez mentek és körbevették azt. Reggel mikor Dimask kifelé 

tartott az erődből egy katonájával (az Egyiptomi zarándokkal), körbevették őket. A szultán két embere 

Misz emír és Lulu megölték őt és Abú Szaid elé vitték a levágott fejét. Persze a hír Dsubán fülébe 

jutott, aki ekkor Khoraszánban tartózkodott. Úgy döntött fiaival, hogy megütköznek a szultánnal. Út 

közben azonban a velük tartó tatár katonák megfutamodtak. Dsubán legkisebb fiával Dsilau kánnal 

Herát királyához ment segítségért, azonban a király megölte őket és fejüket elküldte Abú Szaidnak. 

Dsubán két nagyobb fiát, Haszant és Tálist pedig Mohamed üzbég szultán ölte meg, mert visszaéltek a 

vendégszeretetével. Negyedik fiát Demirtást pedig Egyiptom királya ölte meg, mert az 

megszégyenítette őt (az egyiptomi király neki adta Alexandriát, de ő visszautasította, valamint egy 

drágább ruhát küldött vissza neki, mint amit ő kapott az egyiptomi királytól).  

Így tehát Abú Szaidé lett az egyedüli hatalom. Ezt követően feleségül vette Baghdád hercegnőt (aki 

anyai ágról az unokatestvére volt) és azt mindenféle előnyben részesítette (a kuthá, vagyis a szultán 

felesége például az utazások során is külön lakosztályt kapott). Azonban Abú Szaid a későbbiekben 

feleségül vett egy Dilsád nevű asszonyt is. Baghdád hercegnő a kettőjük közti szerelem miatt, 

megmérgezte Abú Szaidot egy szeretkezés utáni zsebkendővel. A szultán halála után kihalt a családfa 

és a hatalomért az emírek szálltak versenybe. A hercegek és emírek közül Lulu volt az, aki végzett 



Baghdád hercegnővel. Egy buzogánnyal vágta fejbe, miközben az épp fürdött. A méltóságok közül 

Haszan ragadta magához a hatalmat és feleségül vette Dilsádot.  

Elutazás Bagdadból 

Ibn Battúta még Abú Szaid oldalán hagyta el Bagdadot, hogy láthassa milyen szokásai vannak a 

szultánnak utazása során. Jellemzően a menet reggel napkeltekor indul és délben állnak meg. A 

szultán megy elől a táborával, őt követik az emírjei. Számos zenész (főleg dobosok) és katona megy a 

kíséretében. Aki lemarad a menettől azt megbüntetik. Cipőjébe homokot tesznek és hátára 

vesszőcsapásokat mérnek függetlenül attól, hogy magasabb vagy alacsonyabb rangú-e. A szultán és 

feleségei külön táborhelyen vannak. Van velük egy imám, egy imakikiáltó és egy Korán-olvasó. Ibn 

Battúta tehát ily módon kísérte el Abú Szaidot Tebríz városába. Aztán onnan Moszulba tett kitérőt 

utazása során, amihez a szultán élelmet, tevét, hintót biztosított neki.  

 

Moszul városáról 

Moszul a Tigris folyó mellett fekszik. Zsúfolásig tele van piacokkal, iskolákkal, fürdőkkel. Vastag 

falai miatt szinte bevehetetlen erődjét „Púposnak” is hívják. A várostól egy mérföldre van a Jónás-

domb. Ezen van egy forrás, amiben a hívők végezték a rituális tisztálkodást Jónás próféta parancsára. 

A domb melletti romokról úgy tartják, hogy az egykori Ninive állhatott ott. Égig érő monostorában 

szolgálhatta Jónás az Urat.  

Egy asszony és a kádi története 

Moszul városa után Maridin városában találkozott Battúta egy kádival (bíróval), akinek a 

vendégszeretetét élvezte. E kádi elé egyszer egy asszony járult, azzal a panasszal, hogy férje megverte 

és hogy nem megfelelő az eltartása (főleg nem a másik feleséghez képest). A nő nem ismerte azonban 

fel a kádit és nem is tudott semmit nyújtani fizetség gyanánt. A kádi azonban elment a nő házához. A 

férj nem ismerte meg (mert nem voltak vele kísérők), de amint az odagyűlt emberek tudatták, hogy ő a 

kádi, megijedt. A kádi nem haragudott rá, de felszólította, hogy tegyen eleget a feleségének és még 

egy napi összeget is hagyott ott nekik.  
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Jemen, Közép-Afrika és egynéhány sziget Arábia és Afrika között 

Ibn Battútáról szóló könyv e fejezete azzal indul, hogy a „főhős” Bagdad felé indul, s egy aszkéta nő 

mellé szegődik, aki bár roppant áhítatos és alázatos mégis meghal az út során és ettől vándorunk el is 

keseredik.  

Miután megérkeztek Bagdadba rögtön Mekka felé veszik az irányt egy karavánnal. Ez az utazás nem 

könnyű Ibn Battúta számára mert egy roppant kellemetlen betegséget kap el s emiatt úton-útfélen meg 

kell szakítani a menetet. De szerencsére nem olyan sokára megérkeztek Mekkába, ahol már teljes 

egészségnek örvendett. Itt egy évet szeretne tölteni a muzafirijja rendházban azonban ebből az egy 

évből végül 3 lett. (728-729-730) 

Mekka emírjének esete Ajdamúrra 

Ebben az évben a zarándoklat időpontja épp egybeesett a párviszály kialakulásával. Ugyanis Atífa 

(Mekka emírje) és Ajdamúr (zsandárok vezetője) összeszólalkozott, mert a jemeni kereskedők azt 

állították, hogy meglopták őket. A vita odáig fajult, hogy a zsandárok vezetője megütötte Atífa fiát, 

aki emiatt elesett. Ez felettébb nagy sértésnek számít így a fiú nekitámadt Ajdamúrnak a szolgáival, de 

amaz menekülni próbált, lóra pattant s elvágtatott az övéi fele, de útközben utolértét a herceg szolgái s 

megölték. Így alakult hát ki a polgárháború, mely aztán oly mértékeket öltött, hogy a törökök is 

lövöldözni kezdtek. 

Ezekben a napokban hagyta el Mekkát Battúta s első állomása Hadda volt. Ez a város épp Dsidda és 

Mekka közt fekszik a tengerpartján. Itt találkozott hősünk a vak koldussal, aki a nevén szólította, amin 

persze a férfi nagyon elcsodálkozott, de nem is ez volt a legkülönlegesebb, hanem hogy megjegyezte, 

hogy a vándoron nincs rajta gyűrűje s azonnal, menjen érte vissza a fakírhoz, aki adta, mert roppant 

fontos neveket tartalmaz.  Battúta úgy vélte Allahra bízza a dolgot s ezért hajóra szállt Dsiddában. 

Hajóútja sem volt kalandtól mentes, hisz egyik nap a jemeni kereskedők keresték fel s kérték 

segítségét. Történt ugyanis, hogy a kapitány megkérte inasát, hogy vigyen oda neki egy fél zsáknyi 

lisztet s egy csupor vajat a jemeniek rakományából. Az meg is tette, de azt nem tudta, hogy ezekben a 

tárolókban pénz van, amitől a kereskedők természetesen nem akartak megválni így felkeresték 

Battútát, hogy beszéljen a kapitánnyal. A vezető azt felelte, hogy ha nem bor van az edényben s a 

zsákban, akkor visszaszolgáltatja. Szerencsére így is tett. 

Ez idő tájt a hullámok más fele kezdték sodorni a hajót így végül Örvénylő-fokon kötöttek ki ahol a 

budsátik élnek, akik kedvesen fogadták őket. 

Szuvákin szigetéről 

Ez a kis sziget, ahova hősünk eljutott, 6 mérföldnyire fekszik a szárazföldtől. Érdekesség, hogy a vizet 

a szárazföldtől csónakokkal szállítják ide. Az itteniek tápláléka általában gazella és strucc húsa, de 



emellett rengeteg kecskét is tartanak, ezért a tejtermékeknek sincsenek híján. Battúta ott jártakor Zajd 

ibn Abi Nimi uralkodott. Miután kellemes időt töltöttek itt folytatták útjukat Jemenbe. 

Hali városáról 

Eredeti neve Hali ibn Jakúb városa, aki egy jemeni uralkodó volt.  A városban rengeteg fakír élt 

például a méltán híres Kabulah al-Hindi, akit a szent emberek legnagyobbikának tartottak. Meg is 

látogatta őt a vándor. 

Nagyon szép hagyományokkal rendelkezett ez a város. A kora délutáni ima után gyűlést rendeztek a 

sejknél napnyugtáig Allah dicsőítésére, majd Ezután mindenki imahelyén maradt, hogy elmondhassa a 

„tanaffult” vagyis a kiegészítő imákat egészen estig. Ezután együtt „elmormolták” az esti imát majd 

misztikus éjszakai lelkigyakorlatot tartottak egészen napfelkeltéig, amikor is megkezdték a hajnali 

imát. S ez így ment napról-napra. 

Az itteni szultán, Ámir ibn Dzunajb nagyon kedvesen fogadta azonban sajnos innen is tovább kellett 

állnia s Szardsaba ment, ahol a hubaj nevű törzs élt, akik roppant figyelmesek voltak vele. Itt azonban 

csak egy éjjelt töltöttek s továbbálltak Hádith kikötőbe majd Abvába s Zabídba szálltak ki, ahol 

szintén nagyon rokonszenves nép élt, akik rengeteg gyümölccsel rendelkeztek. Van egy nagyon 

különleges ünnepük: a Pálma szombatja, mikor a lakosság apraja-nagyja kimegy datolyaszüretre, 

ekkor még az itt megszálló turisták sem maradnak a városban. Battúta megemlítette, hogy ha e helyről 

beszélünk mindenképp meg kell említeni a gyönyörű s egyben nagyon hűséges asszonyokat is. 

 

Történet a sorsszerűségről 

Ahmed ibn al-Udsalj sejknél vendégeskedtek jogtudósok, s a Kadarról, vagyis a Sorsról beszélgettek. 

A zajditák állították, hogy aki cselekszik az ura cselekedeteinek, míg a sejk nem volt ezen a 

véleményen. Azért, hogy ezt demonstrálja megkérte őket, hogy álljanak fel azonban ez nekik nem 

sikerült. Ekkor a sejk bement a mecsetbe imádkozni a jogtudósok pedig kétségbeesetten ültek tovább 

mígnem al-Udsajl visszatért s felsegítette őket. 

Eme nagy elme sírjához ment el Battúta s fiánál vendégeskedett 3 napot. Ezután Taizzba mentek, ami 

egy csodálatos város azonban lakóit durvának írja le a mű alkotója. Érdekessége a városkának, hogy 3 

részre osztják. Az első részben él a király, a mamlúkok (király fehér szolgái), házi szolgái és az ország 

nagyjai.  A másodikban a tisztek és a katonák.  A harmadik részben él a lakosság legnagyobb része. 

Jemen szultánjáról 

Jemen szultánja egy roppant harcias férfi volt, aki a Núr ad-Dín nevet kapta. 

Mikor megérkezett főhősünk Taizzba ellátogatott a kádik kádijához Szafí ad-Dín at-Tabarí al-

Makkíhoz, aki nagyon kedvesen fogadta őt. A negyedik nap elmentek az uralkodóhoz, aki egy hosszas 

s roppant körülményes kihallgatás után szállást adott a vándoroknak. Itt napokig vendégeskedtek majd 

Szanaa felé vették az irányt.  

Aden 

Jemen országának kikötőjeként tartják számon eme tengerparti várost. Nincsenek vetemények és fák 

így az egész város elég kietlen.  Az itt élők legtöbbje kereskedő vagy halász.  

Ebben a városban történt egyszer, hogy egy kereskedő elküldte szolgáját, hogy vegyen neki egy kost. 

Ugyanezen az időben egy másik szintén elküldte szolgáját egy ilyen állatért. Azonban a piacon csak 



egy kos volt.  A két inas licitálni kezdett, míg végül az egyik 400 dinárt ajánlott fel az állatért s azt, 

mondta, hogy neki ez az össze vagyona, és ha gazdája kifizeti, jól jár, de ha nem legalább megmutatta 

neki, hogy legyőzte a másikat. Mondanom sem kell ez a szolga 1000 dinárt kapott a „gazdájától” s fel 

is szabadította. 

Innen Zajlába ment, ahol (ahogy ő fogalmazott) a lakosság fekete bőrű. Ebben a városban egy roppan 

nagy piac található. Azonban itt sem volt nyugta s tovább ment Makdasuba. Itt rengeteg tevét s juhot 

tartanak, ebből kifolyólag itt szövik a világszerte híres szövetet, amit Egyiptomba szállítanak. 

Érdekesség, hogy az ideérkező hajókat mindig fekete fiúk fogadják, akik ételt kínálnak az 

idelátogatóknak. Hősünket a kádi fogadta vendég szeretetébe, akivel ellátogattak a szultánhoz, akit itt 

mindenki csak sejknek hívott. A Tanítványok házában kapott szállást. Megjegyezte, hogy itt igazán 

különleges ételeket fogyasztanak az emberek például: Vajjal elkészített rizst, amihez kusán húst 

fogyasztanak.  Az imént említett húsfajta marhából, tyúkból, halból és főzelékből áll. Ehhez tejben 

főznek meg éretlen banánt, amit megesznek, de a tejet, melyben főtt is felhasználják. 4. nap 

ellátogattak a mecsetbe, ahol Battúta találkozott a szultánnal, aki nagyon szívélyesen fogadta. 

Ezután útja Kilvába vezetett, amit az egyik legszebb városnak tartanak… 

 

  



VII. részlet: 139-159. o. Komjáti Dániel 

 

 A címben megjelölt szakaszban Ibn Battúta útja Kilwától Dél-Arábia és Irán néhány nagyobb 

városán át (csak a nagyobbakat említve: Zafári, Kalhát, Hormuz és Új-Hormuz, Dsaraun, Sziráf, 

Bahrajn, Haszán) egészen Luxorig, majd Kairóig vezet. Ennek során nem csak uralkodókkal 

találkozik, mint például Abú l-Mawáhib, Abú Mohamed ibn Nibhán, Khutb ad-Dín Temehten vagy 

Malik an-Nászir, de zarándoklaton is részt vesz és leírásából kiderül, milyen az élet a térség hajósainak 

és vándorainak, valamint a partvidék kereskedő népeinek a sivatagi körülmények között. 

Megtudhatjuk, milyen is az igazi arab vendégszeretet és bőkezűség, de azt is, hogy milyen 

veszélyeknek van kitéve egy utazó a középkorban ebben a térségben. 

 Az út ezen szakasza Kilwa városában kezdődik, mely a mai Tanzánia területén található, és 

egy középkori szultánátus fővárosa volt. Ebben az időben Abú l-Muzaffir szultán uralkodott, aki 

Afrikába járt portyázni, ahonnan rendszerint bőséges zsákmánnyal tért vissza, melyet a Korán 

utasításai szerint használt fel. Bőkezű és nagylelkű férfi hírében állt, Abú l-Mawáhibnak, azaz 

„Ajándékok Apjának” nevezték. Önzetlenségéről legendák szólnak. Előszeretettel ajándékozott 

rabszolgákat és elefántcsontot, egy történet szerint még a ruháját is odaadta egy fakírnak, aki azt 

elkérte tőle. Kilwából Zafári városába vezetett az út. A város neve a korban ragozhatatlan főnév, a 

végén minden esetben csak „i” hangzó állhatott. Ez mára megváltozott, csak Zafárként ismeretes az 

ősi jemeni város, mely 130 km-re dél-keletre fekszik Jemen mai fővárosától, Sana’a-tól és a Himyarita 

királyságnak adott otthont kb. Kr.e. 110-től. A városba az ádeni kikötőtől a sivatagi út egy hónapig 

tartott. Nem voltak körülötte falvak vagy egyéb települések, a piac is a városon kívül helyezkedett el, 

valószínűleg a napon tárolt gyümölcsök és hal szaga miatt. A lakók az átmenő forgalomból és 

kereskedelemből éltek. A fő halfajta a szardínia, melyből olyan tisztes mennyiség állt rendelkezésre, 

hogy sokszor az állatokat is ezzel abrakoltatták. A helyi termények közül a köles, az árpa (amit ők 

alasznak neveztek) a legjelentősebb, amiket mély kutak segítségével tudtak öntözni. Ennek ellenére a 

legtöbben Indiából hozott rizst fogyasztottak. Honos gyümölcsök a datolya, a banán és a kókuszdió, 

mely indiából jött be, ezért indiai diónak hívták és széleskörűen fel is használták, pl. kötélkészítéshez 

és gyógyászati célokhoz is. Zafári valutája a dirhem volt, melyet réz és ón ötvözetből vertek, nem sok 

más helyen képviselt értéket. Fő export cikkeknek a selyem, gyapotszövet és len, valamint az Indiába 

szállított versenylovak számítottak. A város híres volt még óriási vendégszeretetéről is. A szultán 

idegen országból jött hajó érkezésekor küldöttséget küldött az utazók elé, lovakat és új ruhát biztosított 

nekik, majd három napon keresztül ellátta őket élelemmel, a magasabb rangú utazókat pedig vendégül 

is látta. Innen Lumán hegyéhez vezetett az út hajón, ahol egy szent ember lakott, aki néma volt és csak 

ima közben és a Korán olvasásakor hallatta hangját. Ezután Maszíra szigete következett, majd még 

több hajózás. A hajósok általában datolyán és halon élnek. Ezeken kívül még elejtett madarak jöhetnek 

szóba, más nemigen. Maszíra szigetétől egy napnyi útra van Szúr nevű kikötőváros, mely a mai Oman 

területén fekszik. Innen belátható távolságra van Kalhát, ahova Battúta igyekezett. Miután kikötött a 

hajó el is indult egy vezetővel, aki a matrózok közül került ki és hamar kiderült róla, hogy nem mindig 

a legjobb szándék hajtja, valószínűsíthetően az utazók vagyontárgyaira fájhatott a foga. Ha az 

embernek olyan vezetője vagy társa van ismeretlen terepen, akiben nem bízhat meg vagy szándékai 

nem egyértelműek, biztonsági intézkedésekre van szükség, feltéve ha az utazó meg akarja tartani 

holmiját és életét. Nem szabad olyan útvonalra követni a vezetőt, ami kétesnek vagy veszélyesnek 

látszik, illetve résen kell lenni, mindig oda kell figyelni arra a személyre, akitől tartunk. Mivel Battúta 

tapasztalt utazó lévén jól tudta, hogyan viselkedjen ilyen helyzetben, épségben megérkezett Kalhátba, 

leszámítva, hogy lába beledagadt a cipőbe. Ennek a tünet kialakulásának a kockázata egyébként 

mindenkit fenyeget, aki nagy melegben tesz meg hosszú utakat, mert magas hőmérséklet esetén a 



szervezet nehezebben szabadul meg a folyadéktól, mely a lábban felgyűlemlik. Kalhátban már 

elővigyázatosabban fogadják a jövevényeket, mint Zafáriban. Az idegeneket először a 

városparancsokhoz vitték, hogy lássa, milyen emberek érkeztek. Természetesen amennyiben 

bebizonyosodik, hogy tisztességes szándékkal, rendes ember érkezett, annak kijár a vendégszeretet. 

Ibn Battútát például maga a városparancsnok szállásolta el a házában. A város egyébként  parton 

fekszik, a lakosság szinte egésze kereskedelemből élt, és a kháridzsita szektához tartozott. 

Szertartásaikat azonban nem gyakorolhatták szabadon, mert a város a szunnita Khutb ad-Dín 

Temehten hormuzi király fennhatósága alatt állt. Bár a lakosok arabok, nem a szép irodalmi arabot 

beszélték, szavaik vagy mondataik végén például általában visszakérdeztek, ami szokatlan volt a 

korban. Pl.: te eszel, nem? Te mész, nem? Kalhát után Oman volt a következő állomás és akkori 

fővárosa, Nizwa, mely 130 km-re fekszik Masqattól. A szultán akkoriban Abú Mohamed  Ibn Nibhán 

volt az azd törzsből. Egyébként Oman minden uralkodóját Abú Mohamednek hívták, ez hagyomány. 

Ibn Nibhán szintén híres volt vendégszeretetéről, minden hozzá érkezőnek megadta a tiszteletet, 

vendégtálat készített nekik és rangjukhoz mérten meg is ajándékozza őket. A szultánnak voltak 

gyámolítottjai is, akik szultáni védelem alatt álló emberek voltak. Az, hogy pontosan kikből válhatott 

gyámolított és miért, nem derül ki biztosan a szövegből. Valószínűsíthető, hogy mentálisan beteg 

emberekről van szó vagy olyanokról, akik mentálisan betegnek tetették magukat, hogy elnyerhessék 

ezt a státuszt. Az azonban biztos, hogy akik gyámolítottak voltak nem átlagos alattvalónak számítottak 

és azt tehettek, amit akartak. Saját törzsük vagy családjuk tagjai sem tehettek velük semmit, aki pedig 

bántott vagy megölt ezek közül valakit, halállal fizetett érte. Omanból Hormuzföldre vezetett az út. 

Ennek területén két legjelentősebb város Kalhát mellett Hormuz, más néven  Mughisztán, ez 

közvetlenül a parton fekszik, vele szemben pedig Új-Hormuz szigete helyezkedik el, melynek 

fővárosa Dsaraun. A sziget és a félsziget között 3 farszah a távolság, ami 18 km-nek felel meg. A 

birodalom szultánja ebben az időben ugyan Khutb ad-Dín (aki szintén híresen nagylelkű és bőkezű 

vendéglátó volt, ráadásul szerette kifaggatni az utazókat azok kalandjairól) volt, de nem ő birtokolta a 

hatalom egészét. Ennek az oka, hogy egy alkalommal, mikor a szigetről Hormuzba hajózott, testvére 

Nizám ad-Dín és fiai fellázadtak ellene a sziget lakóival együtt. Több sikertelen kísérletet tett a sziget 

visszahódítására. Végül megmérgeztette testvérét annak egyik feleségével, így vissza tudta foglalni a 

szigetet. A trónbitorló fiai azonban a katonasággal kifosztották azt, mielőtt elmenekültek Kaisz 

szigetére, ahol kézben tarthatták a helyi gyöngyhalászatot, így a konfliktus nem volt teljesen 

megoldott. 

 Átkelve a perzsa oldalra, Battúta bérelt hátasállaton Khondsopálba utazott, mely 4 napnyi 

útnak számított a sivatagon át, de nem a terep miatt számított veszélyesnek az út. A vidéket ugyanis 

haramiák tartották ellenőrzésük alatt, akik kifosztották az utazókat. A birodalom nem tudott velük mit 

kezdeni, ugyanis volt egy módszerük. Vízzel teli tömlőket ástak el a sivatag belső területein, csak 

általuk ismert helyeken. Ha a szultán csapatai esetleg üldözték volna őket, belovagoltak a sivatag 

belsejébe, ahova képtelenség volt követni őket elbírható vízmennyiséggel. A haramiákat és vezéreiket 

egyébként sok esetben övezte egyfajta „vallásos Robin Hood kultusz”, miszerint a rabolt javakból 

kolostorokat alapítottak és megtért embereket láttak el, vagy a szegényeknek adták. Ilyen vezér volt a 

perzsa származású Dsamál al-Lúk, aki egy Szidzsisztán környéki arab és perzsa lovasokból álló bandát 

irányított és mélyen vallásos ember volt. Oly mértékben állt köztiszteletben, hogy sírja zarándokhely 

lett. 

 Ezen a sivatagon keresztül Lárba, onnan Khondsopánba, majd Sziráfba vezet az út. Sziráf  

remek adottságokkal rendelkezik, a mai Irán területén fekszik és remek termőföldjei miatt 

gyümölcskertekben gazdag. Lakosai elsősorban előkelő perzsák voltak, de egy arab törzs is lakta, a 

banú Sziráf. Ők foglalkoztak a hanyatló félben lévő gyöngyhalászattal.  



 Sziráf után a szintén zöld, gyümölcsösökben gazdag Bahrajn, majd Katíf következik, majd 

Haszán, melyet arabok laktak. Haszán fő terménye a datolya, annyi termett belőle, mint sehol máshol a 

környéken. Haszán után Hadsar következik, melynek lakója a szintén arab Hanífa törzs, melynek 

emírje Tufajl ibn Ghánim. Az ő társaságában teszi meg a hadzs-t Ibn Battúta 732-ben. Ebben az évben 

Malik an-Nászir, egyiptom szultánja is Mekkába zarándokol, aki bőséges ajándékokkal árasztotta el a 

szent városok (Mekka, Medina) lakosait, és a letelepedett vallásos embereket. A szultánt azonban nem 

csak bőkezűsége tette híressé, hanem egy történet, mely róla szól. E szerint egy alkalommal egy 

szolgáló lányt ajándékozott egy Baktamur nevű embernek. Kiderült, hogy a szolgálólány terhes a 

szultántól, és fiú gyermeket szült később, akit Ahmed hercegnek neveztek. Ahmed herceg Baktamur 

gyámsága alatt nőtt fel, de fény derült származására. Egy alkalommal mikor Nászir zarándoklatra 

ment, Baktamur és Nászir összeesküvést szőttek ellene, hogy Ahmedet akarta elfoglalhassa a trónját. 

Nászir azonban rájött a dologra, és mindkettejükkel méregpoharat itatott. 

 Ezután Egyiptom földje következett, ahova Dsiddatól az Örvény-fok felől lehetett érkezni 

hajóval. Luxor meglátogatása, majd több kis Nílus parti település után Battúta megérkezett Kairóba, 

ahonnan ment is tovább Szíria, majd India felé. 

  



VIII. részlet: 160-181. o. Kovács Mónika 

VII. fejezet: Utazás kisázsiában és a kipcsakok földjén. Khvárezm, Bokhara, Khoraszán 

Fogalmak:  

Alaja 

Antália 

A fiatalok testvérisége 

Ekridur 

Ládzik 

Konia 

Dsalál ad-Dín 

Mohamed ibn Aifín 

Birkeh 

Manissa 

Madari 

Alaja Göröghon első állomása. A város a tenger partján terül el, lakói a turkománok.Gazdag 

faanyagban, Egyiptom minden részébe szállítanak innen. Felső végén áll egy erődítmény, amit még 

Alá ad-Dín ar-Rúmi hatalmas szultán építetett. Alaja csodás hely, lakói arányos testalkatúak, szép 

arcúak, tiszták, becsületesek és finom ételeket esznek. Mind szigorúan vallásos szunnita 

mohamedánok, a hanífí rítushoz tartoznak és a bódító hasissal élnek. 

Antália szintén nagyváros, különböző rétegei más-más kerületekben laknak. A keresztény kereskedők 

a „kikötő” nevű kerületben, amely fallal van körülvéve, a görögök egy másik kerületben, amit szintén 

fal kerít el, a király és az udvari embereknek külön városrész van, a mohamedánok pedig magában a 

városban laknak, itt van a főmecset, vallásos iskola, piacok. A város híres finom barackjáról ami 

egyiptomban igazi ínyencfalatnak számít.  

A fiatalok testvériségének a szövetsége egész turkumán földön létezik, harcolnak az önkény és erőszak 

ellen. Vezetőjük egy rendházat tart fenn, munka után itt gyűlnek össze, elfogyasztják az ételeket, 

tancolnak, ha utazó érkezik a városba elszállásoljak, megvendégelik, segítik mindenben.  

Ekridur egy nagyon népes varos szép piacai es egy édesvizű tó is ékesítette a várost ahonnan két nap 

alatt hajózhatnak le a hajók Aksahrba, Baksharba és sok kisebb faluba.  

Ládziknak 7 mecsetje van, rendezett város, szép kertekkel, piacokkal. Arannyal hímzett 

gyapjúszövetet gyártanak melynek nincsen párja, olyan puha és tartós. Sok a görög letelepült, ok adót 

fizetnek a szultánnak. Erkölcsük nem a legtisztább, sokan rumi rabszolgalányokat vásárolnak és 

örömüket lelik benne, káros mulatságoknak hódolnak, meg a vallásjogi bírónak, a kádinak is vannak 

rabszolganői ebben a varosban.  

Ládzik szultánja Jeneds bég volt. A környékbeli uralkodók szokása, hogy nagyon alázatosan beszélnek 

az utazókkal, de kevés ajándékot küldenek.  

Konia városában látható az imám, "a föld sarka" Dsalál ad-Dín sírhelye. Nagy tiszteletnek örvendett, 

halála után egy szekta is alakult, tagjai dsalálitáknak nevezik magukat. Sírhelye közelében meg egy 

vendéglátó mecsetet is építettek ahol elláthatják az utazókat.  

Dsalál ad-Dín pályája elején jogot tanított a koniai iskolában. Egyik előadása során egy árus jelent 

meg, aki süteményt árult és a "Mester" szolt neki, hogy menjen oda. Az árus adott neki egy süteményt, 

ő lenyelte azt, majd az árus távozott. A sejt utána indult, majd miután nem tért vissza tanítványai 

keresni kezdték, de hiába. Csak néhány év múlva került elő kissé zavarodott állapotban és csak kötött 

perzsa versformában volt hajlandó beszélni. Tanítványai lejegyezték ezeket a verseket, amiket igen 

nagy becsben tartanak a környéken.  

Mohamed ibn Aifín volt Birkeh uralkodója. Az írót és barátját megvendégelte, megkérte, hogy írjon le 

néhány történetet Mohamedről, a prófétáról. Sokáig ott tartotta őket, mikor indulni akartak, városi 

palotájába is meghívta őket. Az előcsarnokban a szultán 20 görög rabszolgája fogadta őket. Mikor 



tovább mentek egy gyönyörű teremben találták magukat ahol hatalmas medence volt es egy nagy 

emelvénysor, rajta szőnyegekkel, ahova le is telepedtek. Kis idő múlva egy zsidó orvos lepett be, es 

leült a korán olvasók fölé. Ezt az író nem vette jó néven és rákiabált, mire ő kiment. Ezután a szultán 

egy fekete követ mutatott nekik, ami az égből pottyant le, es nem tudtak összetörni sehogy sem. 

Birkehben 14 napot töltöttek összesen, mikor továbbindultak a szultán ruhával, ezüstpénzzel, 

hátaslóval és egy rabszolgával ajándékozta meg őket.  

Manissa egy hegy lábánál fekvő szép, nagy város. Sok folyó és patak található ott. A város uralkodója 

Szárú kán volt. Az író és egy útitársa szolgája időközben a lovakat elvezette és nem tértek vissza. 

Valószínűleg Fudsa, a hitetlenek városa felé vették az útjukat. Másnap azonban két török visszavezette 

őket, így tehát tovább is indultak, de az éjszaka folyamán egy lovukat elkötötték. Burszában egy másik 

eset történt, az ünnepi köszöntőn egy fakír felkiáltott és elájult, de semmire sem ébredt fel. 

Kiáltozósnak hívták mert akárhányszor meghallotta Madsd ad-Dín beszédét felkiáltott és elájult, de 

aztán mindig felébredt. Ezután azonban már nem kelt fel többé. 

Mire az író és kísérete Ghejvába ért már senki nem volt velük, aki tudott volna törökül. A fiatalok 

testvériségénél szálltak meg, de senki nem értette őket ott sem, még a fakíh sem, akinek elvileg 

ismernie kellett volna az arab nyelvet, de ő csak perzsául beszélt, ezért, hogy nehogy szégyenben 

maradjon, azt mondta, a testvériség tagjainak, hogy ő csak az új arabot ismeri, az utazók pedig a régit 

beszélik.  

Ezután Jenidsébe, majd Göjnekbe majd pedig Madarni városába utaztak. Útközben kaptak egy vezetőt, 

aki elvezette volna őket a városig. Átvitte őket hegyen- völgyön, majd pénzt kért. Végül az író adott is 

neki, de ő ezután elszökött és otthagyta az utazókat a semmi közepén. Nagy nehezen találtak egy utat, 

de minden kihalt volt, sehol egy ember. Az író úgy döntött egyedül elszökik és keres valakit, majd 

visszatér a társaiért. Így is történt, eljutott egy zarándokfaluhoz, ahol találkozott néhány fakírral, akik 

visszaindultak vele és szerencsésen megtaláltak mindenkit.  

Másnap végre odaértek Madari varosába, ahol összetalálkoztak egy zarándokkal, aki végre tudott 

arabul, és segített is nekik a lovak elhelyezésében, majd az író megkérte, hogy kísérje el őket 

Kasztamunijába, egy szép ruha és némi pénz ellenében.  

Sajnos azonban kiderült róla, hogy nem olyan jó ember, sokat lopott tőlük, kereskedett az ő pénzükön 

és megtartotta magának. Még a nővérének szánt ajándékot is magának akarta, de kénytelenek voltak 

megtűrni őt, hiszen csak rá hagyatkozhattak az utazás során. Egy kisebb incidenst egy folyónál (ahol 

egy rabszolgalány majdnem a vízbe fulladt) leszámítva könnyedén elérkeztek Boli városához. 

Természetesen itt is a testvériségnél vendégeskedtek, hatalmas vendégszeretettel fogadták őket, finom 

ételekkel, meleg tűzzel, amit ébren tartottak egész télen 

 

 

IX. részlet: 182-201. o. Kovács Rebeka 

 

Legfontosabb nevek, fogalmak 

• ráfidita 

• Azak városa, Toloktimur emír 

• Mohamed Üzbek 

• jeges sivatag 

• Hádds Tarkhán, Itil-folyó 

• Konstantinápoly 

• Khvárezm 

◦ imádkozási szokás  

◦ Kutludomur 



 

Utazás a Krím-félszigeten és a kipcsakok vidékén 

 

• Szinope vásrosában meggyanusították őket hogy ráfiditák, ezért nyulat küldtek nekik (a 

ráfiditák nem esznek nyulat) és ők megették azt, ezzel bizonyítva, hogy nem ráfiditák, hanem 

Málik rítusát követik. 

• Hajóval Kafá nevű városba mentek, majd kocsit bérelve tovább mentek Kirám városába, ahol 

több neves emberrel is találkozott, mint például Samsz ad-Dín, hanefita kádival. 

• Kirámot elhagyva lápos terület lassította őket, majd megérkeztek Azak városába 

◦ Toloktimur emír is a városba jött, tiszteletére lakomát rendeztek 

▪ lóhúst, lótelejet és egyéb húsokat szolgáltak fel, majd végül a buza-italt (al-buza: 

erjesztett ital, amit dukimagból készítenek; hanefitáknál megengedett az erjesztett 

italok fogyasztása) 

▪ evés után Korán-recitátorok olvasták a Koránt, egy prédikátor khutbát mondott, majd 

énekeltek 

▪  a házigazda ajándékokat hozott az emírnek (Toloktimur) és a fiainak: ruhát, lovakat 

◦ ezen a vidéken sok a ló, ezért nincs nagy értéke, átszámítva egy dinárt ér egy ló, ezeket 

Indiába viszik 

• Madsar-ba mentek, egy török városba 

◦ elimádkozták a pénteki imát 

◦ Izz ad-Dín prédikátor: Bokhara egyik jogtudósa 

 

• vidék különlegessége: nők nagyobb becsben álltak, mint a férfiak 

◦ emírek feleségeit drága kocsikban viszik, szolgálóiknak is külön kocsikat tartanak fenn, és 

a feleségek ruháinak uszályát fölemelik 

◦ köznép feleségei is szintén kocsival közlekednek, uszályaikat szintén fölemelik, fejükön 

kúp alakú süveg pávatollal 

 

• a szultán neve Mohamed Üzbek kán 

◦ a világ 7 legnagyobb uralkodójának egyikeként említi 

◦ amikor úton van, csak testőrei kísérik, feleségei a táborban maradnak külön lakhelyen 

◦ szokása volt, hogy a pénteki ima után egy-egy arany pavilonnak nevezett sátorban ült és 

ott fogadta a hercegnőket és bégeket 

 

• ramadán havában ért Bolgár városába 

• el akart menni a sötétség országába (Oroszország) is  

◦ nem ment a nehéz odaút miatt, ún. jeges sivatagon keresztül lehet oda jutni, ahol csak 

kutyák tudják húzni a szekereket 

◦ ezek a kutyák értékesek, 1000 dinárt is érhetnek 

◦ emberek kereskedni járnak ide, hermelin prém 

 

Utazás Konstantinápolyba 

 

• A szultánnal és táborával elértek Hádds Tarkhán városába 

◦ tarkhán szó adóktól mentes birodalmat jelent 



◦ a város egy török zarándokról kapta a nevét 

◦ Itil folyó partján fekszik 

▪ télen befagy, leterítik szalmával és azon közlekednek 

• Konstantinápoly 

◦ 2 részre osztja az Abszumi folyó, nincs híd, csak bárkán lehet átkelni az egyik oldalról a 

másikra 

▪ 1. folyó nyugati partján lévő városrészt Galatának hívják 

• keresztény frankok lakják, a konstantinápolyi császárhoz tartoznak 

▪ 2. keleti rész 

• fallal körbevett hegy, tetején a szultán palotája 

◦ székesegyházba nem jutott be, csak a külsejét látta 

▪ görögök ezt hívják Aja Szófiának 

▪ fal veszi körül, az udvarba szabad a bejárás 

▪ több ezer pap és szerzetes 

▪ női zárda is van, több ezer apáca él itt 

 

Utazás Khvárezm Városa felé 

• Szerádsuk városát elhagyva 30 napon át utaztak, majd a sivatagon átkelve megérkeztek 

Khvárezm városába 

• legnagyobb, legpompásabb török városnak nevezi 

• imádkozásnál különös szokás: müezzin körbejárja a házakat és imára hívja az embereket, aki 

nem jelenik meg, azt megkorbácsolják a gyülekezet előtt 

• város kádija Szadr Abú Hafsz Umar al-Bakrí 

o nagy jogtudós, szigorú a határozataiban 

o 2 helyettese is van, az egyikkel, Núr al-Iszlámmal kísérte őket körbe a városban 

• a város emírje Kutludomur 

o neve „áldott vasat” jelent 

o a palotájában látogatta meg Kutludomurt 

o Kutludomur Konstantinápolyról kérdezte és a szultánról, Mohamed Üzbekről 

• khvárezmi dinnye 

o héja zöld, belseje piros 

o érdekesség: felszentelik és napon kiszárítják, kosarakba teszik majd elszállítják 

Indiába és Kínába 

 

  



X. részlet: 201-218. o. Csontos Eszter Luca 

 

Bokhara és Dzsingisz kán története 

 

Ibn Battúta és kísérői először Bokharába (ma Buhara) mentek, amely a mai Üzbegisztán területén 

található. Dzsingisz kán, a tatárok vezére a XIII. században lerombolta a várost. A pusztítás hatására a 

tudományos élet is megsemmisült. A támadók nagy része nem tért át az iszlámra, emiatt barbárként 

emlegeti őket Ibn Battúta. Dzsingisz kánt egy nagyratörő és karizmatikus emberként írja le, aki nagy 

hatással bírt az általa irányított emberekre. Dzsingisz kán Tartott Dzsalál ad-Dín sah hatalmától 

(Bokhara, Khvárezm, Khoraszán és Transzoxánia királya). Azonban egyszer a sah brutálisan 

megleckéztette a tatár kereskedőket, akik a területére vittek árut. Ezzel felbőszítette Dzsingisz kánt, aki 

azonnal fegyverkezni kezdett. E hír hallatán a sah kémet küldött a tatárokhoz, hogy felderítse azok 

felkészültségét. Dzsingisz serege nagyon erőteljesnek és elszántnak bizonyult, és ennek következtében 

nagy fölénnyel aratott győzelmet Dzsalál ad-Dín serege felett. Még maga a király is harcolt vele. Az 

erős sereg Perzsia és Irak területei felé haladt, és az útjukba eső városokat romba döntötték. Még a 

kalifátus székhelyébe, Bagdadba is benyomultak, és megölték a kalifát. 

 

Termasirin szultán 

 

A következő úticél Termasirin szultán táborába vezetett. A szultán jó vendéglátóhoz méltóan szállásolta 

el az utazót. Termasirin szultán Transzoxánia (egy történelmi tartomány Közép-Ázsiában) ura volt. 

Nagy volt a hatalma, kiterjedt birodalommal rendelkezett Nyugat- és Közép-Ázsiában. Jó uralkodónak 

bizonyult, mivel minden hozzá forduló panaszossal egyenként foglalkozott. Egyik reggel Ibn Battútát is 

szívesen fogadta személyes beszélgetésre a sátrában, amelyet fegyveres őrök őriztek éjjel-nappal. A 

sátra gazdagságát mutatta, hogy rengeteg ékszer és drágakő volt található benne. A sátorban minden 

tisztnek megvolt a saját helye. Ibn Battúta különböző keleti városokról (Mekka, Medina, Jeruzsálem, 

Damaszkusz stb.) beszélgetett az uralkodóval egészen a déli ima kezdetéig, mivel akkor a szultán 

elhagyta a sátrát, hogy a mecsetbe menjen imádkozni. Így cselekedett az esti imák alkalmával is. Egy 

nagyon jólelkű és kegyes uralkodó volt Termasirin szultán, aki mindig figyelembe vette a nép akaratát. 

Ibn Battútát is ellátta némi pénzzel, ruhával és hátasállatokkal, mielőtt ő tovább indult volna. A szultán 

később behódolt Bozun Oglu nevű unokaöccsének. Ez azért történt meg, mert Termasirin nem felelt 

meg Dzsingisz kán törvényeinek, emiatt leváltották, és helyére az unokaöccsét ültették a trónra. 

Termasirin Bozun Oglu hatalomra jutása után megpróbált elmenekülni, de nem sikerült neki. Elfogták 

és bebörtönözték. Ezalatt Bozun Oglu eljutott Szamarkandba és Bokharába, ahol a nép behódolt neki. 

Egyes vélemények szerint Termasirint megölték, mások szerint viszont nem gyilkolták meg.  

Bozun hatalomra jutása után Termasirin rokonai Indiába menekültek. Ott biztonságban és jólétben 

voltak, mivel az uralkodó nagyra becsülte az elüldözött Termasirint. Azonban Szindben egyszer 

megjelent egy ember, aki azt mondta, hogy ő Termasirin. A vizsgálatok kiderítették, hogy valóban ő 

volt az. Az uralkodó nem hitte el, hogy tényleg a „megölt” szultán az, hiszen az ő udvarában volt a 

mauzóleuma. Mivel családja félt attól, hogy az uralkodó haragja utoléri őket, ezért Termasirin nem 

maradhatott Szindben, tovább kellett utaznia. Sirázba ment, ahol Ibn Battúta találkozni szeretett volna 

vele, de ez a találkozás nem valósult meg.  

Bozun uralma alatt rosszul bánt a muszlimokkal, viszont a keresztényeknek és zsidóknak engedélyezte 

a templomok építését. Emiatt Khalíl, aki Jászur szultán fia, támadást indított a muszlimokat elnyomó 

Bozun ellen. Sokan csatlakoztak Khalíl csapatához, ráadásul Bozun serege is átállt az ellenfél oldalára, 

így könnyű győzelmet arattak Bozun ellen, akit Khalíl később megfojtott.  

Khalíl kezébe került az uralom. Miután megbizonyosodott róla, hogy hadserege jól felszerelt, Malik felé 

vette az irányt, amely a tatárok egyik fontos városa. Még Malik előtt összecsapott a tatár seregekkel. 



Khalíl serege győzelmet aratott. Ezután néhány napig Malikban tartózkodott az uralkodó, majd tovább 

állt, és még több várost hódított meg. Khalíl a vezírére, Khodzávend Zádehre hagyta a Malikban 

állomásozó hadsereget. Khodzávend Zádeh néhány rosszakarója hamis vádakkal felbujtotta ellene 

Khalílt, aki emiatt megölte vezírét. A felbátorodott Khalíl meg akarta támadni azt az embert, aki 

hatalomhoz segítette őt, és ezt nem tűrte el Huszajn király. Összecsapás következett Khalíl és Huszajn 

között, utóbbit seregek is támogatták, míg előbbit elhagyták muszlim alattvalói. A harcból Huszajn 

került ki győztesen. Huszajn bezáratta Khalílt egy házba. 

 

Utazás Khoraszánba 

 

Ibn Battúta következő úticélja Szamarkand volt, amely a mai Üzbegisztán területén fekszik. A legtöbb 

helyi palota romokban hevert, de ennek ellenére is kertekben és jólelkű lakosokban gazdag városként 

jellemezte. Ennek a városnak a közelében található Kuthámnak, Abbász fiának a sírja, aki vértanúhalált 

halt a város elfoglalása közben. Még a tatárok is visszajártak adakozni a sír fenntartása érdekében.  

A következő állomás Balkh városa (Afganisztán), amelyet a tatárok elpusztítottak, ezáltal kihalt területté 

téve a korábban virágzó várost. 

Balkh városa után Kuhisztán hegyei (Pakisztánban található) között utaztak. Khoraszán tartomány 

(Perzsia egyik tartománya) egyik legnagyobb városát is meglátogatta, Herátot. Itt jámbor, erényes és 

vallásos emberek éltek. 

 

A ráfiditák története 

 

Khoraszánban volt két rabló, Maszúd és Mohamed, akik öt rablótárssal rendelkeztek. Egy hegyen laktak. 

Nappal a lakhelyükön tartózkodtak, éjszaka azonban a környező falvak életére törtek, illetve elrabolták 

az úton lévők vagyonát. Egyre több romlott ember csatlakozott hozzájuk. Baihak városát együttes erővel 

elpusztították, majd újabb és újabb városokat tettek tönkre. Olyan nagyra duzzadt ez a rablóbanda, hogy 

már seregnek lehetett mondani. Sőt, Maszúdot kinevezték szultánjuknak is. A szolgák elkezdtek 

Maszúdhoz szökdösni uraiktól, mivel Maszúd vagyont ígért nekik. Ennek a csoportnak az volt a célja, 

hogy kiírtsák a helyi szunnitákat. A ráfidita irányt követték. Egyre több és fontosabb várost foglaltak el. 

Hírük eljutott Huszajn királyhoz is, aki elhatározta, hogy megállítja őket. Még mielőtt a ráfiditák elérték 

volna Herát városát, Huszajn király serege harcba szállt velük. Maszúd megfutamodott, a serege elesett, 

így sikerült megállítani a ráfiditákat.  

 

 

Első utazásom vége 

 

Egy újabb nagy khoraszáni város következett, Niszápur. Khoraszán négy nagy városának az egyike. 

Négy folyó szeli át. Ez a város is gazdag kertekkel rendelkezett, kis Damaszkusznak is nevezték. Egy 

nagymecsetet és több madraszát (mecsetiskola) is magáénak tudhatott ez a város.  

Ibn Battúta utazásai során eljutott Ghaznába is, amely a mai Afganisztán területén fekszik. Régen egy 

fénylő város volt, de Ibn Battúta utazása idején már csak nyomokban emlékeztetett dicső múltjára. Itt is 

nagy vendégszeretettel fogadták az utazót, a falu emírje, Merdek Aga fogadta őt.  

Ghazna után Kabul felé vette az irányt. Ez is régebben egy hatalmas város volt, de Ibn Battúta idejében 

már csak egy egyszerű faluként hatott. Itt lakik az afgán király. 

Kabulból Kermásba ment. Ez szintén afgán területen fekszik, két hegy között álló erőd.  Azután tovább 

állt Indiába, ahová a mostoha földrajzi és időjárási körülmények ellenére sikeresen elérkezett. Az Öt 

Folyó vidékére mentek, ezen öt folyó egy nagy folyóba torkollik. Ahhoz a dzú-l-hidzsa hónap végén 

érkezett meg, 734-ben. Ezzel befejezte első utazását.  



 

  



XI. részlet: 221-235. o.  

 

India 

 

Pandzsáb, Szind, Multán, mangó (ismeretlen volt a Magrebben), tandu és ébenfa, különleges 

gabonafélék, évi kétszeri termés, önkéntes máglyahalál, Gangesz, Dihli (Delhi). 

 

 Megérekezés Pandzsábba, India és Szind urának, Mohamed Sahnak a birodalmába.  

 

Először Multán város emírjéhez mentünk, akinek megírták jövetelünket. A levelünk a nagy távolságok 

ellenére öt nap alatt megérkezett. Az indiai posta kétféle: lovasposta, 4 mérföldenként lovak a szultán 

számára, gyalogposta, mérföldenként 3 állomás, kunyhóban várják a futárok a leveleket, kezükben 

csöngős bottal futnak, jelzik a következő állomás számára érkezésüket. A hírszerzők minden idegen 

érkezéséről tájékoztatják az uralkodót. Tudatják vele, hogy néz ki, milyen az öltözéke, kik a kísérői, 

mit hozott magával. Mohamed sah szereti és megtiszteli az idegeneket. Az érkezőknek ajándékot kell 

hozniuk számára, amit ő sokszorosan viszonoz. A szind kereskedők kölcsönöket adnak a 

vendégeknek, hogy ajándékot tudjanak vásárolni. 

 Átkeltünk a Szind folyón, elénk került egy hatalmas orrszarvú. Az orrszarvú leírása. Felöklelt 

egy lovast. 

 Egy lakoma leírása.  

 

Multánból a fővárosba 40 napos út. Lakoma: 20 szakács. 1. lapos kenyér, a sült birkahúst hatalmas 

darabokban teszik mindenki elé, A cipók közepében édesség, befedik süteménnyel. Aztán vajban sült 

hús, gyömbér, hagyma. Majd mandulával, dióval ízesített hús. Mindenki meghajol a szultán felé, 

„hajbókol”. Vízben oldott mézgakeveréket isznak, sörbetnek nevezik, meg gyümölcspálinkát.  

 

 India fái, gyümölcsei és gabonaféléi. 

 

Sűrű mangóligetek, a mangó leírása, nincs a Magrebben. Zöld gyömbér. Tökhöz hasonló zöldség. 

Tndufa, ébenfa. Mehvafa, bogyóját eszik. Földből ássák ki a kaszírát. Kétszer vetnek egyévben, 

monszun esők nyáron (az arab világban téli esők vannak csak).  

 

Az indusok, akik önként máglyahalált halnak. 

Meghalt egy bálványimádó indus, tüzet gyújtottak a testének az elégetésére, és a felesége is 

megégetteti magát vele együtt, ékszerekkel feldíszítve. Később sok ilyet láttam. Ez nem kötelező, de 

nagy dicsőség. A bálványimádók gyakran lázadnak a muszlim uralkodó ellen, aki elesik, elégetik 

feleségével együtt. A feleségek a megégetés előtt három napot énekelnek, vigadoznak. Lovon 

érkeznek ilatszerekkel beszórva. Brahmánok, rokonok kísérik, zenekar játszik. Sok indus öli magát a 

Gangesz folyóba, ahová zarándokolni járnak. Hamvaikat is oda szórják.  

Dihli leírása 

Nagy kiterjedésű, négy szomszédos városból áll, mindegyiket egy-egy szultán építette fel. A várost 

páratlan erősségű fal veszi körül. Belsejében élelmiszerraktárak, katonák járhatnak benne. Főmecsete 

óriási méretű, káprázatos faragott oszlopok tartják. Magas, díszes tornya van. Másik minaretjének 

építését abbahagyták a rossz előjelek miatt. Dihli külső rszén óriási vízmedence, abból isznak a 

lakosok, esővíz gyűlik benne. Ezenkívül sok mecset, piac és kisebb medence is van.  



Szind és India főbírája mesélte, hogyan történt Dihli muszlim hódítása.  

Ghazna és Khorászán királya, Siháb ad-Dín, elküldte Aibeket hadsereggel meghódítani Indiát. Utána 

mindenki azt mondta a királynak, Aibek maga akar uralkodó lenni a meghódított területeken. A király 

a trónja alá ültette Aibeket, és behívta a rágalmazókat, majd amikor újra elmondták rágalmaikat, 

alőhívta Aibeket a trónja alól, így cáfolva meg a rágalmazókat. De Aibek maradt Dihli helytartója 

élete végéig. 

  



XII. részlet: 236-253. o. Németh Rebeka 

 

8.fejezet : India (folytatás) 

Abú-l-Mudsáhid Mohamed szultán története 

A legbőkezűbb , legadakozóbb uralkodó volt,de egyúttal igen vérszomjas is. 

Palotáját Dihliben Dar-Szerájnak hívták. Sok kapuja volt,a kapuk közti padokon hóhérok ültek,a 

megölt ember levágott feje három napig a tanácsterem előtt volt. A szolgálattevők aranyozott 

föveget,derekukon övet viseltek,kezükben arany vagy ezüst nyelű ostort tartottak. Az írnokok 

feljegyezték azok nevét,akik a harmadik kapun ki vagy beléptek,aki három napon át távol volt,csak a 

szultán engedélyével léphetett be a kapun.Innen a tanácsterembe lehetett bejutni,itt tartotta a szultán az 

általános kihallgatást,és itt vette át az ajándékokat is,ezek összegyűjtött pénzösszeg,rubinnal telt 

tálak,fegyverek,ruhák voltak. Ő is pénzzel jutalmazta az ajándékozókat. 

Magánétkezés 

Szűkkörben és közösségben történhetett. 

Ez utóbbi leírása : 

A negyedik kapun hozták be az ételt,ekkor mindenki felállt a szultán kivételével. 

A feltálalt ételeket előzőleg felírták,és a szultán átolvasta a feljegyzést.Általában lapos 

kenyeret,sülteket,cipót édességgel töltve,rizst,baromfit,halat,édes süteményt ettek.Mindenki a számára 

kijelölt helyen ült. Evés után ónkupákban sörbetet ittak,végül bétellevelet és szerecsendiót osztottak. 

Két ízben étkeztek : délelőtt és délután. 

A szultán bőkezű hagyományairól szól a következő eset : Egy bizonyos Siháb ad-Din al-Kazirúni 

nevű ember barátságban volt egy Parviz melléknevű kereskedő királlyal.Ennek a kereskedő királynak 

a szultán Kambaja városát ajándékozta,és ígéretet tett Neki a vezírségre is. Parviz Siháb ad-Din 

segítségével ajándékot készíttetett a szultánnak,amely egy szövetből szabott aranylevelekkel díszített 

szirácse-sátorból,pihenő sátorból és sok öszvérből állott. 

Khodsa Dsehán vezír féltékeny lett Parvizra,fellázította ellene a hegyekben élő pogányokat,azok 

megölték a kereskedők királyát,Siháb ad-Din megmenekült. 

A szultán meghallván a történteket,30 ezer dínárt küldetett ad-Dinnek.Ő a pénzt 

visszautasította,mondván:a célom csak az volt,hogy a szultán előtt megcsókolhassam a földet.Erre a 

szultán meghívta vendégségbe,amely idő egybeesett Ibn Battútáék látogatásával,akiknek a szultán 

díszruhákat ajándékozott, és szállást adott nekik.A szultán érdeklődött ad-Din felől,aki valahol 

gyengélkedett. Az uralkodó százezer aranytangát,szabad vásárlást,három felszerelt kocsit,egy csapat 

matrózt küldetett a gyengélkedőnek ,és megbízta Ibn  al-Faqiht , keresse meg . 

Ez utóbbi eljutott Hormuz szigetére,de nem találta ad-Dint,közben pompás házat építtetett. 

Az  utazó magával Dinnel Shirázban találkozott,amikor Din már mindenét elvesztette egy 

polgárháborúban. 

 

Szajf ad-Din Ghada házasassága a szultán nővérével 

Az ügyek intézésére a szultán Fath Allah királyt jelölte ki.Feldíszített sátorban öt napig tartott a 

dínomdánom. 

Rengeteg vendég ,táncosnők,énekesek voltak jelen.Az arab vőlegényt indiai szokás szerint 

„álcsaláddal”látták el.A vőlegény kezére-lábára hennát festettek ,és le kellett győznie a menyasszony 

szobája előtt lévő kíséretet.  



Ghada emír díszruhája: 

Világoskék,drágakövekkel kivarrt selyem,ugyanilyen föveg. Az utazó megjegyezte : „ennél szebbet 

seholsem láttam.”  

A vőlegény fejére koronát adtak,amely jázminból,rózsából,rajbul virágból készült,a koronából 

brokátfátyol lógott le,eltakarva a férfi arcát,mellét.Pusztai arab lévén először ellenkezett a fenti öltözék 

ellen. 

A menyasszonyt hordszékbe ültették,és a vállukon vitték. 

Másnap az ifjú asszony férje kíséretének ruhákat,pénzt ajándékozott,a szultán pedig felnyergelt lovat 

és pénzt küldött. 

 Fath Allah király még a zenészeknek is adott pénzt,pedig ezen a vidéken a muzsikusoknak csak a 

násznagy adott pénzt. 

Ghada több vidék ura lett,a szultán Ghada helyettesének Fath Allahot nevezte ki. 

A faragatlan Ghada emír nem tudott megfelelni feladatának,így hát kegyvesztett lett. 

 A szultán nagyon kegyetlen is tudott lenni. 

Volt egy Maszud kán nevű öccse ,kinek anyja Ala ad-Din szultán lánya volt. 

A fiú szép arcú volt , és a szultán azzal gyanúsította , hogy ellene tör. 

A fiú kínzás hatására  beismerte a koholt vádat , majd a piac közepén leütötték a fejét,amely a szokás 

szerint három napig oda volt dobva a tanácsterem ajtaja elé. 

A szultán kegyetlenségére vall az is,hogy ennek a fiúnak az anyját két évvel ezelőtt megkövezték 

házasságtörés vétke miatt. 

A szultán leginkább kárhoztatott tette Dihli lakosságának száműzése volt. 

Oka:a nép cédulákra írt szövegeket dobott be a tanácsterembe,amely cédulákon a szultánt 

ócsárolták,gyalázták. Erre a szultán megvásárolta a város házait,a tulajdonosoknak kifizettette az 

árát,de megparancsolta,azonnal hagyják el a várost. A többség elvándorolt.A bizalmatlan szultán a 

várost átkutattatta,és emberei találtak egy béna és egy vak embert. A szultán a bénát hajítógépből 

kilövettette, a vak embert pedig húzattatta a negyven napig tartó járóföldön,végül a testéből csak fél 

lába érkezett meg a kijelölt helyre. 

A szultán ezután felment palotája teraszára,és megállapította: „Most végre örül a 

szívem,megnyugodtam.”  

A környékbeliekkel akarta benépesíteni a várost,de ez csak részben sikerült,így eléggé kihalt terület 

maradt. 

A szultán Behádur Bura elleni harca 

A szultán uralomra jutása után kiszabadította Burát fogságából. 

Vagyonnal ajándékozta meg,amelyet Ibrahim kánnal kellett megosztania. 

A szultán kezesül Burának a fiát kérte.Azonban Ő nem küldte el a fiát,így a szultán az apát 

megölette,bőrét lenyúzatta,szalmával kitömve a vidéken körül hordoztatta a testet. 

 

Apai nagynénje fiának lázadása 

 

A fiút, Baha ad-Din Kustazbnak hívták. 

Megtagadta az engedelmességet,a szultán sereget küldött ellene,a fiú elmenekült raj Kanbila pogány 

királyhoz. 

Ez a király súlyos anyagi válságba került,elhatározta,hogy öngyilkos lesz  követőivel és családjával 

együtt. 



Mielőtt tettét végrehajtotta volna Baha ad-Dint egy szultánhoz küldte,akit csak neki nevezett meg. 

Az öngyilkosság előtt még a pogány király hívei küzdöttek a szultán tábora ellen. 

 A szultán elfoglalta a várost,raj Kanbila fiai közül 11 fogságba esett. 

A szultán nagy tisztelettel bánt velük apjuk hőstetteire hivatkozva. 

A szultán seregei ezután megtámadták azt a pogányt királyt,aki befogadta Baha ad-Dint. 

A szultánnak a király átadta Baha ad-Dint. 

Ott kezét-lábát megbéklyózták,és nőrokonai elé vitték,akik gyalázkodtak rá,arcába köpdöstek. 

Azután elevenen megnyúzták .A húsát megfőzték rizzsel,és küldtek belőle gyermekeinek és 

családjának. 

A maradékot pedig egy nagy tálon az elefántok elé rakták,de azok nem akarták megenni. 

A bőrét kitömték szalmával , és összekötötték Behádur Bura kitömött bőrével , és körülhordozták Őket 

a vidéken. 

Kislu kán főemír megparancsolta,hogy temessék el a két kitömött bőrt. 

Miután a szultán ezt meghallotta,szörnyű dühre gerjedt,és elhatározta,hogy elpusztítja a kánt. 

Kislu sereget gyűjtött,amelynek létszáma meghaladta a szultán seregét. 

Az összecsapás az Abuhar - sivatagban történt. 

A szultán saját helyére a baldachin alá Imád ad-Din sejket ültette , aki feltűnően hasonlított a 

szultánra. 

Amikor a harc hevessé vált,a szultán négyezer emberével külön vált a seregétől. 

Kislu kán pedig a baldachint vette célba,mert azt gondolta,hogy a szultán ül alatta. 

Megölték Imád ad-Dint. 

A seregben elterjedt a hír,hogy a szultán meghalt,és a sereg szétszéledt,fosztogatással volt elfoglalva. 

A szultán nekirontott csapatával,megölte a kánt,levágta a fejét,majd kitűzette a Multán kapujára. 

Ezt az utazó is látta. 

A szultán száz falut adományozott Rukn ad-Din sejknek, aki Imád ad-Din testvére volt,valamint 

Imád fiának,irántuk való kegyességből,és a családról nevezték el az ottani monostort. 

 Kamálpur tengerparti nagyváros lakói fellázadtak,a várost megtámadó vezír maga elé hívatta a kádit 

és a prédikátort,és megparancsolta,hogy mindkettejük bőrét nyúzzák le. 

Ezek könyörögtek neki,hogy más halált válasszon nekik. 

A vezír nem kegyelmezett,elcsendesedett a helyzet a városban,és a szultán visszatért a fővárosba. 

 

 

  



XIII. részlet: 253-268. o. Orbán Adél 

 

Fejezetek: 

Ain al-Mulk támadása 

A szultán anyjának palotája 

Lányom halála és temetése 

A szultán vadászata 

Elküldetésem Kínába 

 

Idegen szavak és kifejezések: 

Müezzin 

Kádi 

Szujun 

szubuk 

szirácsé 

Szajván 

Kajvánijja 

Kohorun 

Davadavijja 

Marátib 

Zábunijja  

Dihili és Ghanza 

Szafr kapu 

Mamluk 

 

Személyek: 

Ibn Battúta 

Ain al-Mulk ibn mahir 

Sahr Allah 

Naszr Allah 

Fadl Allah 

Ibn Málik Sah 

Ibrahim királyé 

 

Ain al-Mulk tamadasa 

 

Száraz időszakban a Szultán a Gangesz folyóhoz költözött ahol sátrak helyett földalatti barlangokban 

laktak tűz veszélye miatt.A folyó nyugati részén pusztító szárazság keleti részén dús termés volt. 

Keleti rész emire Ain al-Mulk ibn mahir volt. Szultan állatait ő őrizte legelés közben a keleti részen. 

Fivérei: Sahr Allah, Naszr Allah, Fadl Allah és egy negyedik. Ők felkeltek a szulán ellen hogy 

elvegyék állataikat. 

(Kémkedes: szultán az emirek melle szolgat állitott akik kémkedtek utánuk. A házban női rabszolgák 

voltak a besúgók akik az un.sepregető asszonyoknak mondtak el a híreiket.Ők továbbadtak a hírszerző 

kiralyának aki közvetlenül a Szultánnak szólt.) 

Ibn Málik Sah kémkedett Ain al-mulkra innen tudta meg a Szultán hogy mire készül ezért visszaakart 

menni a fővárosba,hogy sereget gyűjtsön. 



A keleti rész 1-1 száz főnyi csapatához  küldött több ezret úgy mintha azok is a segédcsapathoz 

tartoztak volna. Kandus városába akart fedezékbe vonulni Ain al Mulk háta mögött. Itt három napig 

harci felkészülésben voltak még az asszonyok sem maradhattak a táborban. Hogy felismerjék egymás 

bajtársát harc közben kitalált a szultán egy jelszót. Dihili és Ghanza.Ha szembekerültek egy lovassal 

elkiáltották magukat hogy "dihili" és ha azt válaszolták,hogy Ghanza akkor nem küzdöttek meg 

egymással hisz bajtársak voltak. Ain al mulk csapata vereséget szendevedett. Régen ugyanez a föld 

Ibrahim királyé volt, Ain al mulk igy őt is rávette a lázadásra. Amikor ain al mulk kezdte feladni 

Ibrahim odaszólt az embereinek hogy mikor az emír szökésnek ered imbrahim levagja a hajfonatát, a 

többiek pedig a lónak esnek és átadjak a Szultánnak az emírt engesztelésül. Ain al mulk felesége nem 

menekült el a többiekkel, úgy gondolta ha férje meghal akkor ő is. Szultán erre megszánta és jó 

bánásmódba részesítette.Naszr Allah fejét levágták és a Szultán elé vitték. 62 társát elfogták az 

emírnek és az elefántokkal marcangolták szét akiknek agyaraikra erősített vasdarabok voltak rakva. 

 

A Szultán anyjának palotája 

 

A Világ Úrnőjének nevezték. Bőkezű volt az alamizsnálkodásban erényes. Megvakult rejtélyes módón 

amikor fia trónra került. Hercegnők ,emírek lányai, díszes öltözékben bókoltak neki akkor, és abban a 

pillanatban megvakult. Fia rendkívül szerette őt, volt hogy üdvözlésekor leszállt a lóról gyalogosan 

anyja elé ment és társaságban lábat csókolt neki.Ibn Battuta is részt vett egy ünnepségén.A Hárem 

kapujánál más néven Szafr kapu lakott a Világ Úrnője. Ide belépve átadták az ajándékaikat ki-ki 

képessége szerint az Úrnőnek majd étkeztek.Evéskor két  asztalra tették az ételt és mindkettőnél két 

sorban ültek. A sor felső részen az előkelők. Majd a palota kapujához mentek ahol kihoztak egy ládát 

amiben ruhaanyagok voltak és mindenki kapott belőle. Majd gyümölccsel megrakott aranytálakat 

hoztak ami elterült egy nagy asztalon. Iyesformán még egy tálat édes vizzel egy másikat pedig 

beteldióval .A szokás szerint akinek odaviszik ezt annak a vállara kell tenni majd másik kezével a 

földet érintve meghajolni. A szálláson Ibn Battúta, aki a narrátor és akiről szól a történet, mindent 

megtalált amire szüksége volt. Különféle szőnyegeket, edényeket,ágyat. Ezek az ágyak könnyűek és 

minden utazó hord magával ilyet. A szolgájuk fejen szállittatják. Négy kúp alakú lába van amihez 

négy rudat fogatnak és közéjük gyapotból vagy selyemből hálót fonnak.Majd másnap a kapunál 

megkapták az ajándékaikat a vezírtől. Ami két zacskóban ezer-ezer dinár volt és kecskeszőrből készült 

díszöltöny. Ibn Battúta barátait, legényeit és rabszolgáit négy csoportra osztotta. Első csoport 

fejenként 200 dinárt, a második csoport fejenként 150 dinárt, harmadik tagjai 100, a negyedik.csoport 

pedig 75 dinárt. Összesen negyvenen voltak így körül-belül 4000 dinár volt a végösszeg. Majd 

különféle lisztet, húst, és ételeket kaptak.  

 

Lányom Halála és temetése 

 

Ibn Battút megérkezése után másfél hónappal meghalt a lánya aki még egy éves sem volt. A vezír 

megparancsolta temessék sírkápolnába. Ibrahim Al-Kunvei sejk síremléke mellé. A szokás arrafelè, 

hogy a temetés után három nappal kimennek a sírhoz és köré szőnyegeket, selyemköntösöket terítenek 

és a sírra virágokat helyeznek majd szárított gyümölcsöt és kókuszdiót is szórnak rá. A Koránból 

recitálnak, illatos édes itallal kínálják az embereket majd rózsavizet szórnak az összes jelenlévőre. A 

kislány temetésére sokan eljöttek az előkelők közül. 

Böjt megtörésének ünnepén a prédikátor felszállt egy elefántra aminek hátán egy trón szerűség volt. Ő 

előtte mentek a müezzinek és Allahot magasztalták. Az ima hely mellett vászonsátrat vertek melyet 

szőnyeggel borítottak és ott imádkoztak tovább. 

 

A szultán vadászata 



 

Ibn Battúta a Szultán minden vadászatán igyekezett részt venni. Indiai vadászfelszerelést vitt magával 

és szirácsét is vett, hisz minden előkelő személyiségnek kell, hogy legyen ilyen sátra. A szultáné piros 

a többieké kék és fehér mintás. A szajván amit külön kellvenni hozzá a sátor belsejének 

beárnyékolására alkalmas. Több embert bérelnek fel magukhoz egy ilyen útra. A kajvánijják szokták a 

nyakukon szállítani a szajvánt és a szirácsét. A kohorunok a főzőedényeket szállítják. Kellenek még 

olyan szolgák akik a gyaloghintót cipelik, és vannak aki az állatokért felelősek. Valamit bérelnek  

berendezőket a sátrakhoz és végül davadavijjákat akik akik éjszaka a lámpát viszik előttük.  

Amikor a szultán hátasállatra száll az a szokás hogy az emírek csapatokban lóra szállnak saját 

zászlóikkal, dobjaikkal, kürtjeikkel. Ezt marátibnak azaz szemlének nevezik. 

A szultán előtt a zenészek mennek csak. A szultán jobb és bal oldalán körül- belül 15-15 ember azaz 

főemírek és főemberek . Előre senki sem tudja hogy mikor és hol fognak letáborozni, ahol a 

szultánnak megtetszik ott vernek sátrat. Ezek után ennél a résznél volt egy rövid párbeszéd ami egy 

maghrebi ember adósságáról szól akinek a világ ura kiakarta fizetni tartozását hogy megsegítse őt, de 

mielőtt megtette elutazott így a szultán kifizette neki. Majd a rész végén egy leírás következett Szerái 

és Indiai étkezési szokásokról lakoma végén minden előkelő elé egy ágyszerű dolgot helyeznek. Arra 

lapos kenyeret, sült bárányt szábunijjának nevezett édességgel töltött és édes tészával lezárt cipót. Aki 

alacsonyabb rangú mint a jogtudós, sejk, bírók, azok elé egy fél bárányfejet helyeznek és a felsorolt 

dolgokból a fele mennyiséget. Ennél is alacsonyabb rangúak negyed adagot kapnak. 

 

9. Fejezet  

Elküldetésem Kínába 

 

A szultán azért hogy követeként menjen Battúta Kínába lovakat,rablányokat és szolgalegényeket 

küldött hozzá. Kína királya rengeteg luxuscikket vagyont és értéket küldött a Szultánnak hogy cserébe 

engedélyezzen neki felépítettni egy bálványtemlomot a Karadsi hegységnél mert ez Kína egyik 

zarándokhelye. Azonban a Szultán elutasította a kérést mert a Mohamedán vallás szerint Mohamedán 

helyre csak az építhet templomot aki adót fizet. De ha ezt kifizeti akkor mégiscsak ad engedélyt. Majd 

a kapott ajándékokat még drágábbakkal viszonozta. Amiket Battútának, a Szulát által kijelölt 

embereknek és Kína királyának követeinek kellett elvinni Kínába. 

 

  



XIV. részlet: 268-285. o. Süveges Orsolya 

 

 Dolgozatomban a követező nevek, fogalmak szerepelnek melyeknek magyarázatára kitérek. 

Dseláli városa, hitetlenek, emír, bálványimádó, indusok, lótuszfa, gyapotföld, ricinusfa, bain, vad 

borsfű, vízmedence, "megmosdott és elimádkozott két rakát", farszah, turbán, sejk, Barván városa, 

jógi, kaftár, Dihli, Daulet Abad, szultán, kán, ciszterna, Száha, Tarab Abad, Ramadán hónap, imámok, 

tarvíh ima, Kambaja városa, seríf, guráb vitorláshajó, abesszin harcos, katapulták, puthánák: a 

bálványok háza, kókuszpálma, kibla iránya, Mekka, próféta működése, imafüzér átvétele, brahmán, 

sáfiita rítus, megtörni a böjtöt, jogtudósok, fő táplálék a rizs, kusán=savanyú tej, Malabár vidék, 

masszufiták, pálmadió, bétel és kolokázia, mihráb, „Nincsenek istenek csak egy igaz isten, és 

Mohamed, Allah prófétája”, Kalikut városa, kádi. 

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battúta, röviden Ibn Battúta 1304. február 25-én Marokkóban 

született egy berber családba, halálát pedig1368 vagy 1369-re teszik az életével foglalkozó tudósok. 

Ibn Battúta muszlim tudós volt, aki híres utazásairól vált ismertté világszerte. Utazásairól, kalandjairól 

és hányattatásairól számol be leghíresebb könyvében, amely a Rihla (utazások) címet kapta. Ibn 

Battúta közel harminc éven keresztül vándorolt, mely során szinte az egész arab világot beutazta 

emellett megfordult Észak-Afrikában, Nyugat-Afrikában, a Közel-Keleten, Belső-Ázsiában és 

Délkelet-Ázsiában, továbbá eljutott Dél- és Kelet-Európába, Kínába és az indiai szubkontinensen is 

megvetette lábát. Nagy elismerést váltott ki a mintegy 121 000 km-es megtett útjával, mely alapján 

minden idők egyik legnagyobb utazójaként ismerik el az egész világon. Az általam feldolozott 

részletek az indiai szubkontinensen átélt kalandokból táplálkoznak.  

1.1.  Fogságba esésem és megmenekülésem 

Az Indiában található Kul városától körülbelül 12 km-re fekvő Dseláli1 városát bálványimádó2 

hindu banda vette körül. Ennek a hírére Ibn Battúta és néhány társa a lakosok megsegítésére indult. 

Dseláli vidékén dúlt a harc a hitetlenek3 és a helyi lakosok között, mikor a pohárnok is áldozatul esett 

a harcoknak, melyről levélben értesítették a szultánt.4 A szultán válaszára várva Ibn Battúta és társai 

tovább maradtak a vidéken segítve a helyieket az emír5 vezetésével.  

A hitetlenek egyik portyázása alkalmával maga Ibn Battútát is üldözőbe vette  egy csapat 

hitetlen, akik elől elinte sikersen elmenekült, később viszont fogsába esett. Mivel másképp nem lett 

volna esélye megmenekülni, földre vetette magát, annak tudatában, hogy az indusok nem ölik meg azt 

aki eképp cselekszik. Az indusok ezután tanácskozó helyükre vitték őt, ahol kikérdezték dolgai felől, 

azt viszont nem árulta el, hogy a szultán küldte őt. A társaság tagjai között volt két muszlim is, akik 

segítségével Ibn Battúta megértette magát fogvatartóival, akik három embert bíztak meg azzal, hogy 

felügyeljék a foglyot majd hogy öljék meg őt. Mikor Ibn Battúta és három fogvatartója találkozott egy 

idegen csoporttal valamiért mégis szabadon engedték ahelyett hogy megölték volna,  mire ő hálaképp 

elajándékozta köntösét megmentőjének.  

                                                           
1 Valószínűleg azonos a pandsabi Jhelum folyó melletti Jhelum várossal. Ma muszlim búcsújáróhely. 
2 Bálványok iránt hódolatot mutató pogány, aki se a természeti se a kinyilatkoztatott vallást nem ismeri el, itt: 

hinduk 
3 Nem az iszlám vallást követő ember, itt: hinduk, indusok 
4 Arab eredetű uralkodói méltóságnév. Elsősorban a török eredetű dinasztiák kezdték el használni és a 11. szá-

zadban terjedt el. 
5 Arabul: parancsnok, fejedelem. 



A következő 6 napban Ibn Battúta folyamatosan kereste a társaihoz vezető utat: útja során 

pedig lakatlan falukban éjszakázott, lótuszfa gyümölcsét6  és mustárhajtást evett, gyapotföldön7 kelt át, 

ahol ricinusfák8 övezték útját. Útja során több mesterségesen kiképzett vízmedencét9 talált, melyből 

szomjúságát enyhíteni tudta, az egyik széles kút neve bain10  volt. A fogvaeséstől számított hetedik 

napon egy bálványimádók lakta faluba érkezett, ahol nem adtak neki ételt, ezért reteklevéllel 

enyhítette éhségét majd mikor a követlező napon szomjúság gyötörte végre talált egy vakolatlan kutat, 

ahonnan egy kis ügyességgel és papucsa segítségével elegendő vizet tudott felhozni, hogy 

csillapíthassa szomjúságát.  A kútnál találkozott egy perzsa nyelven beszélő négerrel, aki egy kis 

fekete borsóval és rizzsel kínálta meg őt és csészéjével vizet mert neki. Mint kiderült ő is az iszlám 

követője volt és mosdás után elimádkoztak két rakát.11 Egy darabig együtt mentek tovább mikor Ibn 

Battúta elfáradt és a néger nyakába vette őt és úgy vitte tovább. Eközben arra kérte Ibn Battútát, hogy 

a Korán egyik versét mondogassa. Ezután elaludt és mikor felébredt a néger már nem volt vele. 

Később kiderült, hogy a néger neve Dilsád, (jelentése: Örvendő Szív) akit szentként tiszteltek és 

közbenjárását korábban már megjövendölték Ibn Battútának. A következő faluban, melynek neve 

„Tads Bura” Ibn Battúta meglepődve tapasztalta, hogy a lakosok hinduk de kormányzójuk 

mohamedán. Kiderült hogy a falu csak két farszah12 távolságra feküdt Kul városától, ahol társait 

hagyta. A kormányzó beengedte házába ahol megvendégelte, megmosakodhatott majd egy ruhát és es 

turbánt adott neki, és ő felismerte, hogy azokat még ő ajánékozta egy arabnak Kul városában, tehát a 

saját ruháit kapta vissza. Társai másnap ruhát és lovat küldtek neki, majd ezután elhagyták Kult és 

Burds Burdában szálltak meg meztelen Mohamed monostorában, aki a kairói temetőben lakó meztelen 

Mohamed tanítványa volt. 

A következő állomás Barván városa, egy mohamedán város volt a hitetlenek területén. Úgy 

tartották, hogy sok oroszlán13 van  környéken, melyek folyton betörtek a városba és embereket öltek. 

Nem egy ilyen történetet hallott maga Ibn Battúta is a helyiektől. Azonban sokan úgy tartották, hogy 

ezek nem is oroszlánok hanem bizonyos jóginak nevezett varázslók oroszlán képében. A jógikat 

csodatevőként tartották számon. Egy-egy jógi hónapokon át nem evett nem ivott, mások görödbe ásták 

magukat, ahol csak egy kis rést hagytak a levegőnek és úgy feküdtek hosszú időn át, akár egy évig is. 

Más jógiról azt tartották, hogy a nézésétől holtan estek össze az emberek ezek többnyire női jógik 

voltak és kaftárnak nevezték őket. A szultán kedvelte a jógikat, szívesen vette körbe magát velük 

hiszen nagyon egyszerű emberek voltak: testi megtartóztatásban éltek, elutasították a világ örömeit és 

díszeit. 

1.2.  Daulet Abad14 

A város három része osztható az első, maga Daulet Abad a szultán és seregei lakhelye, a második 

neve Kataka, eközött és a harmadik rész között található a szultán erődje a Davajgir. Davajgir a 

                                                           
6 A lótusz gyümölcse kúp alakú gubó vagy hüvely, és magvakat tartalmaz, szárait India majdnem teljes területén 

fogyasztják, és még savanyúságot is készítenek belőle.  
7 A 4. fajta, a világ gyapottermelésének 2%-át adja az indiai vagy más néven fatermetű gyapot a levantei gyapot-

tal kiegészítve. 
8 Kutyatejfélék családjába tartozó gyógy-és dísznövény 
9 Általában minden faluban volt egy, melybe összegyűjtötték az esővizet és ezt itták egész évben. 
10 Széles kút 
11 Rituális mosdás, neve: wudu, a raka pedig a mohamedán ima alatti meghajlás  
12 Régi útmérték, amely koronként és helyenként különböző távolságot jelentett; ált. 5 és 7 km között váltakozott 

a hossza 
13 Oroszlán: valószínűleg tigris 
14 Az indiai Dekkánon, Aurangabadtól 15 km-re fekvő, egykor jelentős város. Ala Uddin egykori császár áttele-

pítette Delhi lakosságát ide, de a fővárost nem tudta ezen a helyen fenntartani, a lakosság visszatért Delhibe. 



katonák és családjaik lakhelyéól szolgált, valamint az itteni ciszternákba15 zárták azokat, akik nagy 

bűnt követtek el. Daulet Abad igen sűrűn lakott és nagy kiterjedésű város volt, melynek lakossága a 

mahrata törzsből állt és a város bálványimádói a Száhák16 kalmárként műkötnek. Többnyire 

drágakővel kereskedtek, így hatalmas vagyonra tettek szert. A város híres volt a szőlőjéről és 

gránátalmájáról; jó természeti adottságainál fogva nagyon jól jövedelmező vidékként tartották számon. 

A város nagy kiterjedtsége és a lakosság magas száma alpján nagyon sok adó folyt be, habár ezt az 

adót az indusok általában nem tudták megfizetni, ezért sokszor elveszítették vagyonukat és lenyúzták 

bőrüket. 

Daulet Abad egyedi piaca, a Tarab Abad bevet viselte; ez az énekesek és énekesnők különleges 

helye volt, ahol rengeteg bolt állt és ezek össze voltak kötve tulajdonosaik házával. A zenészek 

fejedelme a piac közepén ült minden pénteki ima után s előtte táncoltak és énekltek az 

énekesek/énekesnők egymást váltva. A piac területén mecseteket is építettek, ahol imádkozhattak a 

hívők (pl. imámok tarvíh17 imája). 

Kambaja18 városának lakosságát többnyire idegen kereskedők alkották, akik szép házakat és 

elbűvölő mecseteket építettek, az egyik ilyen az-Számárí seríf19 háza volt, melynek oldalába egy nagy 

mecsetet is építettek, amit róla neveztek el.  

1.3.  Hajózásunk Kalikut városa felé 

Összesen négy hajóval indultak neki az útnak, Ibn Battúta a "Dsakir" nevű hajón utazott, melyen 

ötven nyillövő és másik ötven abesszin20 harcos is utazott, akiket a tenger tekintélyeinek ismertek el, 

ezért a kalózok messze elkerülték őket. Miután a teljesen lakatlan Bajrám szigetére érkeztek kicsit 

ittak a medencéből és megpihentek. Köztudott, hogy a sziget azért volt lakatlan mert a muszlimok 

rátörtek az itt lakó hitetlenekre és a sziget azóta sem népesült be, annak ellenére, hogy a kereskedő 

király megépíttette falát, katapultákat21 helyeztett el és betelepített néhány muszlimot a sziget 

felvirágoztatására.  

 Míg a szigeten tartózkodtak találkoztak ott egy jógival, akinek jeleiből egyértelműen kiderült, 

hogy mohamedán, de ezt a többi heybéli [bálványimádó] előtt titkolta. A következő jeleket adta Ibn 

Battútának: megcsókolta imafüzérjét az égre majd a kibla22 irányába mutatott ezzel jelezte, hogy tud 

Allah létezéséről és az iszlám követője. Másnap a sáfíita23 rítust követő Hinaur városába érekzetek, 

mely iskoláinak számáról híres: 13 leányiskola és 23 fiúiskola található a városban. Az itt élők nem 

művltek földet, hanem tengeri kereskedelemből éltek. A város szultánja, Dsemál ad-Dín meghívta Ibn 

Battútát, az ott eltöltött idő alatt, hogy együtt törjék meg a böjtöt.24 A lakoma a következőkből állt: fő 

                                                           
15 Sziklába vagy földbe vágott, szigetelt falú esővízgyűjtő, víztároló városok, várak alatt. A római, bizánci és 

arab építészetben volt elsősorban jellemző. 
16 Hasonlóak az egyiptomi karemitákhoz. Karemita= zsidó kereskedő szekta 
17 Különleges éjjeli ima a ramadán idején 
18 A mai Cambay Indiában, egykor a delhi szultán birtokához tartozott. 
19 Általában Mohamed női ágon való leszármazottja, aki jogosult zöld turbán viselésére, akárcsak a mekkai za-

rándokok.  
20 Északkelet-afrikai nép; a mai Etiópiában élő, részben sémi nyelvet beszélő sötét bőrű emberek közössége. 
21 Hadi gépek 
22 Annyi, mint irány, vagyis a muszlimoknál az imádság iránya, amelyet a mecsetek Mekka felé néző oldalán 

elhelyezett falmélyedés, a mihráb jelöl. Mohamed ugyanis a mekkai Kábát rendelte kiblának. 
23 Alinak, Mohamed unokaöccsének, az utolsó ortodox kalifának buzgó követői. Felfogásuk szerint Mohamed 

után csak Ali, illetve az ő leszármazottai lehetnek kalifák. 
24 Ramadán hónapban napkeltétől napnyugtáig tilos enni-inni, aztán napnyugtakor nagy társaságban költik el a 

vacsorát. 



táplálékként a rizs szolgált, melyet vajjal csurgattak le, emellett volt sózott borsszem, zöld gyömbér, 

sózott citrom és mangófa gyümölcs. Mikor az első adag rizs és savanyúságok elfogytak újra rizst 

szedtek, amit másodszorra már baromfival ettek. Miután elfogyott a második adag rizs is, megint 

szedtek és másféle baromfihúst ettek hozzá, később pedig halféléket szolgáltak fel szintén rizzsel. 

Ezután vajjal és tejfélékkel elkészített rizst hoztak amit savanyú tej kísért, ennek a neve kusán. A 

kusán után meleg vizet ittak és ezután mindenki tudta, hogy nincs több fogás, mert minden 

alkalommal a savanyú tejjel pecsételték le az étkezést. 

A három napos vendéglátás után Malabár vidékére, a bors földjére érekezett Ibn Battúta és 

társai. A borsnövény hasonlít a szőlőtőkéhez, de nincsenek rügyei. Kókuszpálma mellé ültetik 

általában, amire felhajtanak a kis borsindák. Leveleit a ruta-vagy az árpalevélhez lehet hasonlítani. A 

bors a szőlőhöz hasonlóan apró fürtökben terem és magjai is a szőlőéhez hasonlítanak mikor még 

éretlen. Ezeket a magokat ősszel gyékényre teszik és kiszárítják majd eladják őket a kereskedőknek. 

A Malabár vidékre vezető utat kis faházak szegélyezték, amelynek padjain megpihenhettek az 

utazók. Minden házikó előtt állt egy kút is, amiből bátran ihatott muszlim is és hitetlen is, habár míg a 

pogányoknak edénybe, addig a muszlimoknak csak a kezükbe mertek vizet, mert a malabár szokás azt 

tartotta, hogy muszlim ember nem léphet be házukba és nem érhet edényeikhez. Sok olyan állomást is 

létrehoztak ezért, ahova a muszlim ember is betérhetett, ott megvendégelték őket és mindenfélét 

vásárolhattak. Ezen a vidéken mindenkinek van gyümölcsöskertje; egyik követi a másikat, az út is a 

gyümölcsöskertek mentén vezetett, ahol senki nem lovagolt, hanem gyaloghintón vagy gyalogosan 

közlekedett. Aki poggyászokkal vagy árucikkel érkezett, az embereket bérelhetett, hogy azok a 

hátukon vigyék csomagjait. Az út meglehetősen biztonságos volt, az emberek, vándorok sosem voltak 

lopásnak kitéve; sőt karók (melyekre becstelen embert szúrtak) intették azt aki lopáson törte a fejét. 

Malabár vidékén 12 pogány szultán uralkodott, akik békében éltek egymás mellett s ha nem született 

fiuk akkor lánytestvérük fia lépett a trónra. Ehhez hasonló szokás a musszufitáknál25 létezett még. 

Deh Fátán egy öböl menti város, ahol sok a kókuszpálma, bors, pálmadió, a bétel26 és nő 

kolokázia27 is. Ezenkívül rengeteg itt banán, ami ezért igen olcsó is. A város központjában áll egy 

feltűnő vízmedence, mely vörös kővel van kirakva, szélein 18 kőkupola tornyosodik és mindegyikbe 

négy-négy kőpadot helyeztek ahova kőlépcsőn lehet feljutni. A vízmedence közepén hatalmas 

háromemeletes kupola magasodik szembe vele pedig mecsetet építettek a mohamedánoknak. Deh 

Fátánban áll szintén a tanúság fája, melyet egy fal vesz körül és egy mihráb28 van mellette, ahol imát 

mondanak el az emberek. A fa köré különböző történeteket szőttek és legjelentősebb szerint a fa arról 

tanúskodik, hogy "nincsenek istenek, csak az egy isten, és Mohamed, Allah prófétája." 

Végül Kalikut, amely szintén a Malabár vidék egyik városa arról hírhedt, hogy itt gyűltek 

össze a világ minden tájáról a kereskedők. Itt trombitákal, dobokkal, kürtökkel valamint díszbe 

öltöztetett hajókkal köszöntötték az érkezőket a helyi előkelők: a pogány szultán helyettese,  a kádi29, a 

sejk és sok jelentős kereskedő. Három hónapot tartózkodtak itt, ez idő alatt a pogány szultán látta el 

őket, majd továbbindultak Kína felé. 

                                                           
25 Az afrikai Aivalat vidékén élő nép. Mohamedánok, de az iszlámtól eltérő szokásaikat és erkölcseiket megtar-

tották. 
26 A pálmafélék családjába tartozik, magvainak enyhén kábító hatása van, élvezeti cikként fogyasztják. 
27 Narancshoz hasonló, kesernyés ízű gyümölcs 
28 Kis mélyedés a mecset falában, amely az ima irányát jelzi. 
29 Muszlim elöljáró vagy bíró, akit eredetileg közvetlenül a kalifa bízott meg azzal, hogy egy adott területen az 

igazságot képviselje 



  



XV. részlet: 285-306. o. Verebélyi Hajnalka Veronika 

 

Nevek, fogalmak: dzsunka, kakam, at-Tireveri, kordovij, Mahal, bandar, bosztu, kanbar, Omar al-

Hinauri, Khadídsa, Dsemál ad-Dín, Iszá al-Jamani, Airi Sakaruti, Battala 

Ibn Battúta (továbbiakban: a szerző) Kalikutból Kínába készült utazni a társaival együtt. Asz-

Számári szultán dzsunkákat készített elő számukra, ami egy jellegzetes kínai hajótípus. A dzsunkák 

megbízottja Szulejmán az-Szafardi as-Sámi volt. A szerző szolgálóival és szolgálólányaival szállt fel, 

velük tartott még Szunbul király és Záhir ad-Dín, az ajándékokkal együtt. Kabinjából azonban még 

indulás előtt átköltözött egy kakamba, ami a legkisebb kínai hajótípusnak számít. Mindez pénteki 

napon történt. A tizenhárom dzsunkából kettő és a kakam egy nappal később indult. Közülük az egyik 

dzsunka zátonyra futott, több utas meghalt, köztük Záhir ad-Dín és Szunbul király is. Miután a kakam 

utasai látták, hogy a dzsunkákkal mi történt, elhagyták a helyszínt a sok málhával és szolgálóval 

együtt. A szerző egyedül maradt, Kaulam felé vette az irányt. Ötnapi utazás után Kundsi-kariba 

érkezett, ahol Siháb ad-Dín al-Kázírúni fiának, Fakhr ad-Dín sejk monostorában tartózkodott egy 

ideig. Az ottaniak Kaulam pogány szultánjának, at-Tireverinek adóztak, akinek szigorú törvényei 

voltak a tolvajokra vonatkozóan. Ezt követően visszament Dsemál ad-Dín al-Hinauri szultánhoz, az 

indiai szultánhoz nem tért vissza.  

Hosszabb veszteglés után a Maldiviai-szigetekre utazott Hinaur városából. Kalikutban való 

hajóra szállásától számítva tíz nap alatt ért oda. Körülbelül kétezer sziget található ott, melyek 

körzetekre oszlottak; ezeknek élén egy-egy kormányzó, más néven kordovij állt abban az időben. 

Szultánjuk a Mahal körzetben uralkodott, melyről az összes szigetet Dzibat al-Mahalnak nevezték. 

Legfontosabb táplálékuk volt a kókuszdió és a hal. A szerzőnek négy felesége volt azon a vidéken, az 

ágyasokon kívül. A szigetlakók jámborak és vallásosak voltak, nem ismerték a háborúskodást. Amikor 

valamelyikük prédikátorral, kádival, vagy a szultánnal találkozott, lehúzta válláról ruháját, fölfedve 

hátát, mely a tisztelet jele volt. Épületeik fából készültek.  

Az utcán mindenki mezítláb járt, gyakran söpörték, hogy tiszta legyen. Ennek ellenére a házba, 

illetve mecsetbe való belépéskor vízzel kellett megmosni a lábukat. Az idegenek közül bárki 

megházasodhatott, a bennszülött nők azonban nem hagyhatták el a földjüket. A kincstár haszna volt az 

ún. bandar: minden hajórakományból megvettek egy bizonyos részt, szabott áron. A bandar számára 

minden szigeten állt egy faházikó, oda gyűjtötték az árukat. Halat, kókuszdiót, lenvászon turbánokat, 

kagylót és kanbart (kókuszrostot) exportáltak főként. A kagylót váltópénzként is használták, akárcsak 

a négerek. Száz kagyló szijáhnak, hétszázat fálnak, tizenkétezret kuttának, százezret pedig bosztunak 

neveztek. Négy bosztu egyenlő volt egy aranydinár értékével. Az asszonyok arcukat nem fedték be, 

legtöbbjük csak egyetlen ruhát hordott, amely köldöküktől a talpukig takarta őket. Amikor a szerző 

megkapta a bírói tisztséget, próbálta megszüntetni ezt a szokást. A maldiviai nők ékszere az 

ezüstkarperec volt, aranykarperecet csak a szultán hozzátartozói viseltek. A bokaperecet báilnak, 

keblükön levő aranyláncot pedig basztardnak hívták. Szokásuk volt, hogy bérbe adták magukat 

házimunkára, legfeljebb öt dinárért. Fő elfoglaltságuk a kanbar-fonás volt. A házasság egyszerű volt a 

csekély hozomány miatt, a legtöbb férfi megelégedett a mohamedán tanúságtétel elmondásával és 

bizonyos jegypénzt adott mellé. Férjükkel nem étkeztek együtt.  

Az ottani uralkodónő Khadídsa volt, Dsalál as-Dín Omar szultán lánya és Dsemál-ad Dín vezír 

felesége. Ez úgy volt lehetséges, hogy apja halálát követően bátyja, Siháb ad-Dín került hatalomra, 

azonban ő még fiatal volt, így nevelőapja, Abdulláh ibn Mohamed vette át az irányítást. Amint elérte a 

nagykorúságot, nevelőapját elkergette, így kizárólag ő irányított. Azt beszélték azonban, hogy éjjelente 

beoson tanácsosainak háremébe, így leváltották, nővérein kívül pedig senki nem maradt a családból.  

Papírra csak a Koránt és a tudományos könyveket írták, pálmalevélre jegyeztek fel minden egyéb 

dolgot. A szultánnő hadserege idegenekből és bennszülöttekből állt, fizetségük rizs volt. A szerző 



Kannalusz egyik szigetén ért partot először Omar al-Hinauri kapitány társaságában. Négy nap múlva 

elérték Taim körzetét, melynek kormányzója Hilál volt. A hatodik napon Othmán szigetén szálltak ki, 

a nyolcadik napon Telemdi vezír szálltak partra, végül a tizedik napon megérkeztek Mahalba, a 

szultánnő székhelyére. A parton levő szolgák rögtön a tanácsterembe vezették (amit ők Háznak 

hívnak), ahol megismerkedett a kádival, Iszá al-Jamanival, valamint a szultánnő is jelen volt. A vezír 

két nap múlva küldött a szerzőnek élelmiszerféléket és százezer kagylópénzt. Majd tíz nap múlva 

érkezett egy hajó Ceylonból több arab és perzsa fakírral, akik ismerték a szerzőt, meséltek hát róla a 

vezír szolgáinak. 

Ramadán hónap kilencedikén meghalt a vezír veje. Lányát visszavette a saját házába, a lány 

házát pedig a szerzőnek ajándékozta. A böjt megtörésekor a szultánnő házában vendégeskedett, ahol 

jelen volt néhány vezír is. Az étkezést követően Korán-olvasók recitáltak, énekeltek, táncoltak, 

valamint fakírok sétáltak a tűzön. Savval hónap másodikán a szerző megegyezett Szulejmán vezírrel, 

hogy feleségül veszi a lányát. Már mindenki jelen volt a szertartáson, a vezír azonban nem jelent meg. 

Lánya betegségével mentegetőzött, de Dsemál ad-Dín odasúgta, hogy a lány ellenkezik. Felajánlotta 

még neki, hogy feleségül veheti a szultánnő nevelőanyját, ha már így összegyűltek. A szerző 

beleegyezett, és miután elmondta a mohamedán tanúságtételt, a vezír kifizette a jegypénzt. Új felesége 

kiváló, kedves és mosolygós asszony volt.  

Házassága után – Dsemál ad-Dín noszogtására – elfogadta a szerző a bírói tisztséget. Ezen túl 

pedig arra törekedett, hogy a jogszokásokat helyreállítsa. Megszüntette például azt a szokásukat, hogy 

az elvált nők a férjük házában tartózkodnak mindaddig, amíg nem mennek újból férjhez, valamint 

maga elé vezette és megbotoztatta azt a mintegy huszonöt férfit, aki így élt. Az imák megtartását is 

igyekezett betartatni. Azért is elkövetett mindent, hogy a nők rendesen öltözzenek fel, ám ezt nem 

sikerült elérnie.  

Egy napon egy kis szigetre utazott a szerző, ahol csak egyetlen család élt, két varjún kívül pedig 

nem volt más szárazföldi madár. Nagyon tetszett neki az a sziget, azt a helyet szemelte ki magának 

arra az időre, amikor már révbe érkezik. Ezután a Muluk-szigetre hajózott, ahol Ibrahim kapitány 

hajója vesztegelt; azon szándékozott Koromandel vidékére utazni. Hetven napig tartózkodott a 

szigeten, eközben két asszonnyal házasságra is lépett. A muszlim időszámítás szerinti 745. évben, 

rábbiu tháni hónap közepén hagyta el a szigetet. Sábán hónapban meghalt Dsemál ad-Dín vezír, a 

szultánnőt Abdullah vezír vette feleségül ezután. Eközben a szerző Ceylon szigete felé tartott, ahová a 

kilencedik napon érkeztek meg a Maldiviai-szigetekről.  

A terültet Airi Sakaruti szultáné volt, aki gőgös uralkodó volt. Miután a szerző partra szállt, a 

pogányok értesítették a szultánt az érkezéséről. Battala városa volt az ő székhelye, ott kereste fel a 

szultánt. A tengerpart mentén hajóroncsok hevertek, amiket a lakók ingyen elvihettek. Amint belépett 

a szultánhoz, leültette maga mellé és engedélyt adott egyúttal társai partraszállására. A szerző három 

napig vendégeskedett a szultánnál, akinek különféle országokról és királyokról mesélt. Ő pedig napról 

napra növekvő megtiszteltetésben részesítette vendégét, még gyöngyöket is ajándékozott neki; kész 

volt teljesíteni minden kívánságát. A szerző csak annyit kért, hogy láthassa Ádám lábát. Az ottani 

lakosok Ádámot Papának, Évát pedig Mamának hívták. A szultán rendelt egy kísérőt a szerző mellé, 

még gyaloghintót is ajándékozott neki, amit szolgái vittek a vállukon. Továbbá küldött vele négy jógit, 

akik évente meg szokták látogatni a Lábat, valamint tizenöt szolgát és tíz emberét, hogy vigyék az úti 

készletét. Visszatértéig a szultánnál vendégeskedett a hajó kapitánya. 

Útjuk során először egy folyónál szálltak meg, majd Manár Mendelibe utaztak. Abban a 

városban nem éltek muszlim emberek. Bandar Szalavátba mentek onnan, majd továbbhaladtak a 

zarándokúton. Azon a környéken sok volt az elefánt, de nem bántották az embereket, a pogányok 

pedig tisztelték a muszlim embereket. Kunákár városába jutottak ezután, a vidék fő szultánjának 

székhelyére. Két öböl mentén épült, és fő rubin-lelőhely lévén a Rubin Öblének hívták. Ott található 

Othmán as-Sirázi sejk mecsetje, akit Sávusnak is hívtak; ő volt az útbaigazító a Láb felé, mielőtt 



megcsonkították egy tehén megölése miatt. Az ottani nők boka- és karperecek helyett különböző színű 

drágakövekkel ékesítették magukat, melyeket Ceylon szigetén ástak ki. De elefántokat is díszítettek 

ékkövekkel.  

A város elhagyása után egy barlangban szálltak meg, majd tovább menve a Buzine-öbölnél 

táboroztak le, melynek szó szerinti fordítása „Majom-öböl”. Nevét a hegyeken élő, fekete színű, 

hosszú farkú majmok után kapta. Volt köztük egy vezér, amelyik fejére falevelekből rakott turbánt, 

mintha szultán lenne, továbbá négy főmajom. Azt beszélték az emberek, hogy ha egy majom 

megragadt egy fiatal lányt, képes volt akár megerőszakolni is. Ezt követően a Bambusz-öbölhöz 

utaztak, utána Baba Táhir barlangjához értek, majd Szabik barlangjánál szálltak meg, aki egy pogány 

szultán volt. Azon a vidéken láttak vámpírt, amit ott zolunak hívtak. Ha egy ember közeledik hozzá, 

ráugrik, és sok vér folyik ki onnan, ahol testére függeszkedik, ez akár halálos kimenetelű is lehet. A 

bennszülöttek citromot csöpögtettek rá, hogy leessen róluk.  

Még kilenc napig kellett utazniuk a tengeren, amikor megpillantották a Szerendib-hegyet. Olyan 

magas, hogy a csúcsáról nem lehet látni a hegy lábát felhős időben. Ezen a hegyen közelítették meg a 

Lábat. 

 

  



XVI. részlet: 306-320. o. Wafi Jelda 

 

Fogalmak: a Láb; Mama útja; Papa útja;  tíz lánc;  forrás; gyaloglófa (dirakht revan); Khidr-barlang; 

kilenc gödör; a bálvány; Koromandel; szultán; katkar; Mutra; Nászir ad-Dín; pogányok; Maldiviai-

szigetek; tedser; Bengál; Fakhr ad-Dín; fakír; Szonorkáván  

 

A hegyen két út vezet a Lábhoz: az egyiket a Papa útjának, a másikat a Mama útjának hívják, azaz 

Ádám és Éva útjának. A Mama útja könnyen járható, ezen jönnek vissza a zarándokok hazafelé. Aki 

odafelé megy ezen az úton, azt úgy veszik, mintha nem is tette volna meg a zarándoklatot.  

A régiek egy lépcsőfélét vágtak a hegyoldalba, amelyen fölfelé mennek. Ebbe vascölöpöket vertek, 

melyekre láncot akasztottak, szám szerint tízet. A tizedik a mohamedán hiteskü lánca, ugyanis mikor 

az emberek innen letekintenek a hegy lábához, elfogja őket a rémület, és elmondják a mohamedán 

hitvallást a lezuhanástól való félelmükben. Amikor ezen a láncon túljutottam, egy járatlan utat 

találtam. A tizedik lánctól a Khidr-barlangig hét mérföld az út. A barlang mellett csörgedezik a szintén 

Khidrről elnevezett forrás, amelyben csak úgy nyüzsögnek a halak, s mégsem halászik itt senki. A 

zarándokok a Khidr-barlangban hagyják minden poggyászukat, s úgy mennek két mérföldet a hegy 

csúcsáig, ahol a Láb van. Ádám apánk nemes lábának a nyoma egy magas sziklában látható. A nemes 

láb belemerült a sziklába, s a helye ott maradt bemélyedve. A sziklában, ahol a Láb van, kilenc gödröt 

ástak a pogány zarándokok, és aranyat, drágaköveket, ékszereket helyeztek ide. Meg lehet figyelni a 

szegény embereket, akik szinte versenyt futnak egymással, hogy elvehessék a gödrök tartalmát. Mi 

csak néhány apró ékkövecskét és kevés aranyat találtunk, melyet az útbaigazítónak ajándékoztunk. Az 

a szokás, hogy a zarándokok három napot töltenek a Khidr-barlangban, mialatt minden reggel és este 

meglátogatják a Lábat. Mi is így tettünk, majd a három nap elteltével visszatértünk a Mama útján. 

A hegy lábánál van a dirakht revan, a gyaloglófa. Ez egy igen öreg fa, amelynek sosem hullik a levele. 

Még nem találkoztam olyan emberrel, aki látta volna lehullani a levelét. Ez a fa olyan helyen áll, hogy 

lehetetlen megközelíteni. A pogányok között sok hamis mendemonda kering róla, mint például az, 

hogy aki eszik a leveléből, annak visszatér az ifjúsága, bármilyen vén is az illető.  

A hegy alatt van egy óriási öböl, amelyben a rubint találják. Van itt egy bálvány egy hatalmas 

templomban, melyben körülbelül ezer brahmán és jógi él, továbbá ötszáz nő, hindu lányok, akik 

minden éjjel énekelnek és táncolnak a bálványnál. A bálvány aranyból van, szeme helyén két rubin 

látható. Nekem azt mondták, hogy éjszakánként úgy világítanak ezek a rubinok, mint két lámpa. 

Elindultunk a Koromandel felé. A szél megerősödött, a víz föl-fölcsapott a hajóra, és nem volt 

hozzáértő vezetőnk. Egy sziklához érve majdnem összetört a hajónk. Azután sekély víznél 

megfeneklett a hajónk, úgyhogy már farkasszemet néztünk a halállal. Az emberek elhajigálták 

mindenüket és búcsút mondtak egymásnak. A tengerészek fából csónakot készítettek; már nem 

voltunk messze a szárazföldtől, be akartam szállni a csónakba. Végül én a hajón maradtam, majd egy 

csoport pogány odajött hozzánk csónakon, akik partra tettek Koromandel vidékén. Elmondtuk nekik, 

hogy a szultánjuk barátai vagyunk. Három nap után megérkezett egy emír gyaloghintóval és tíz lóval. 

Lóra ültünk, s egy éjszaka után megérkeztünk a szultán táborába. 

Indiában az a szokás, hogy nem léphetünk papucs nélkül a szultán elé. Amikor a szultán elé léptem, 

megparancsolta, hogy üljek le. Megbízott, hogy intézzek házassági szerződést a szultánnő nővérével. 

A terület, amelyen haladtunk, fával és náddal benőtt sűrű rengeteg volt. A katonák reggeltől délutánig 

vágták a fát. Aztán ételt hoztak, mindenki megebédelt, majd folytatták a favágást estig. Aki pogányt 

csak találtak a rengetegben, mind foglyul ejtették. Az a szokásuk, hogy a tábor köré falat emelnek 

fából négy kapuval, s ezt katkarnak hívják. A szultán háza körül egy második katkart is emelnek. A 

nagy katkaron kívül emelvényeket csinálnak, ezeken éjjelente tüzet gyújtanak, s a szolgák és őrszemek 

itt éjszakáznak. Mindegyiknél van egy vékony nádszálakból álló köteg. Amikor közelednek a 



pogányok, hogy rajtaütésszerűen támadjanak rá a táborra, mindegyik meggyújtja a kezében lévő 

köteget. A foglyokat kihegyezett fákra akasztják, majd megölik asszonyaikat és hajukat a karóhoz 

kötözik. Még az apró gyermekeket is leöldösik anyjuk ölében, majd otthagyják őket. Ilyen irtózatos 

tettet nem tudom, hogy valaha végrehajtott volna egy király. Emiatt adta Allah korai halálát. 

Elutaztam a táborból, és Fattan városába értem. Szép, nagy tengerparti város csodálatos kikötővel. Egy 

jógi Ghijáth ad-Dín szultán számára holmi labdacsokat készített, hogy erőt adjanak neki a nemi 

érintkezésre. Azt mondják, hogy a labdacsok keverékében vasreszelék is volt. A szultán többet vett be 

belőle a kelleténél és megbetegedett. Ezután elutaztam a fővárosba, Mutrába. Nagy város ez széles 

utcákkal, s mikor megérkeztem, pusztított a járvány. Aki elkapta, második vagy harmadik napon 

meghalt. Vásároltam egy fiatal rablányt makkegészségesen, és a következő napon már meg is halt. 

Amikor a szultán megérkezett Mutrába, anyját, fiát, és feleségét is betegen találta. Megparancsolta, 

hogy telepítsenek le a kádi mellé. Amikor fölverték a sátraimat, látom, hogy az emberek rohangálnak, 

tolonganak. Az egyik azt mondja, hogy meghalt a szultán, a másik meg azt, hogy a fia halt meg. Aztán 

meggyőződtünk róla, hogy valóban a fia halt meg. Nem volt rajta kívül más fia a szultánnak, ez a 

haláleset csak súlyosbította betegségét. Pár nappal később meghalt az anyja is, majd maga a szultán is. 

Amint ezt megtudtam, a városba siettem: féltem a lázadástól. Találkoztam Nászir ad-Dínnel, 

unokaöccsével, aki aztán örökébe lépett. Ez az ember nagybátyja uralomra jutása előtt szolga volt 

Dihliben. Amikor nagybátyja elfoglalta a trónt, a fakírok mezében menekült el hozzá és íme, a végzet 

úgy rendelte, hogy ő legyen utódja a trónon.  

Nászir ad-Dín első tevékenysége az volt, hogy leváltotta nagybátyja vezírét, majd megölette apai 

nagynénjének fiát, aki Ghijáth ad-Dín szultán lányának a férje volt, és ő vette feleségül az asszonyt. 

Nem kedveltem ezt a várost, engedélyt kértem hát, hogy elutazhassak. A szultán marasztalt volna de 

ellenkeztem, végül írt nekem Fattanba, hogy utazhatok bármelyik hajóval, amelyikkel akarok. 

Amikor megérkeztünk egy kicsiny szigetre, Hinaur és Fakanur között, a pogányok tizenkét harci 

hajóval megtámadtak és legyőztek minket. Elvettek mindent, amit oly sok viszontagság árán 

összegyűjtöttem. Elvették az ékszereket, drágaköveket, még a ruháimat is, s nem hagytak rajtam más 

ruhadarabot, csak a nadrágomat. Kiraktak minket a partra, én edig visszatértem Kalikutba, és 

bementem az egyik mecsetbe. Egy jogtudós küldött nekem egy ruhát, a kádi egy turbánt, egy 

kereskedő pedig egy másik ruhát. Itt tudtam meg, hogy feleségem, akit várandósan hagytam itt, 

fiúgyermeket szült. Eszembe jutott a Maldiviai-szigetekre való utazás, de emlékeztem az ellenséges 

viszonyra amely köztem és Abdulláh vezír között volt. Allah áldását kértem, és útra keltem. Tíz nap 

múlva megérkeztem a Maldiviai-szigetekre. 

Ezután Hululibe érkeztem, ez az a sziget, ahová a szultánnő és nővérei ki-kiruccannak kedvtelésből, és 

itt úszkálnak. Az itteniek tedsernek nevezik az efféle időtöltést. A hajókon szórakoznak ilyenkor, s a 

vezírek és emírek ajándékot küldenek a szultánnőnek, amikor itt tartózkodik. Én ott találtam a 

szultánnő nővérét és férjét, Mohamed prédikátort, Dsemál ad-Dín vezír fiát és anyját, aki az én 

feleségem volt. Valamelyik szigetlakó elment és tudatta Abdulláh vezírt az érkezésemről. Azt 

mondták, azért jöttem, hogy elvigyem a kétéves fiacskámat. A vezír unszolt, hogy menjek be a 

szigetre, és elszállásolt a palotája tornyával szemben lévő házban, hogy szemmel tarthasson. Küldött 

nekem teljes öltözetet, bételt és rózsavizet, az itteni szokás szerint. Elhozták a kisfiamat, de beláttam, 

hogy számára kedvezőbb, ha itt marad a szigetlakókkal, így hát visszaadtam nekik. Úgy gondoltam, 

jobb, ha siettetem az elutazásomat, engedélyt is kértem erre.  

Negyvenhárom napi út után megérkeztünk Bengálba. Óriási kiterjedésű vidék, ahol rengeteg rizs 

terem. Sehol sem láttam még nagyobb olcsóságot, mint itt. Nagyon sötét vidék, ezért Khorászán népe 

azt szokta rá mondani: „Duzakh aszt pori nimat”, ami annyit jelent: „Pokol, telve minden jóval.”  

Bengál szultánja, Fakhr ad-Dín,  mellékneve Fakhra, kitűnő uralkodó, kedveli az idegeneket, 

különösen a fakírokat és szúfikat. Nászir ad-Dín hadjáratot indított ellene, s a Gangesz mentén csaptak 

össze. Kettejük csatáját a „két szerencsecsillag találkozásának” nevezik. Nászir ad-Dín fiára hagyta a 



királyságot, és visszatért Bengálba. Ott is maradt haláláig. Aztán fia, Samsz ad-Dín uralokodott 

ugyancsak haláláig, majd annak fia, amíg bátyja le nem győzte. 

Fakhr ad-Dín szultán a fakírok iránti szeretetében addig ment, hogy egyiküket helyettesévé nevezte ki 

Szodkávánban. Ezt rosszul tette, mert mikor a szultán egy hadjáratra ment, a fakír fellázadt és megölte 

a szultán egyetlen fiát. Mikor menedéket keresett, egy város lakói elfogták és a szultán megölette. E 

tett miatt a szultán még számos fakírt megöletett. 

Utam Szonorkáván városába vezetett. Ez az a város, amelynek lakossága elfogta az említett fakírt. 

Találtunk itt egy hajót, felszálltunk rá, s tizenöt nap múlva Barahnagár vidékére értünk.  

A férfiaknak itt olyan a szájuk, akár a kutyáé. Teljesen tudatlan népség, nem követik se a hindu vallást, 

se mást. Nádból készült kunyhókban laknak a tenger partján, a tetőt fűfélékből csinálják. Gyakori 

náluk a banánfa, a szerecsendió és a bétel. A férfiak hozzánk hasonlóan néznének ki, csak a szájuk 

olyan, mint egy valóságos kutyaszáj. Nem így az asszonyok, ők elbűvölően szépek. A férfiak 

meztelenek, egyik-másik csak az ágyékát takarja nádból készült, festett tasakkal. Asszonyaik falevéllel 

takarják magukat. Egy csoport muszlim is él náluk, de külön negyedben laknak. Ők mesélték, hogy 

ezek az emberek úgy párosodnak, akár a vadállatok, nem rejtőzködnek el. Egy-egy férfinak harminc 

felesége is van, vagy ennél kevesebb, de lehet több is. Házasságtörés nem fordul elő náluk. Aki mégis 

elköveti, annak az a büntetése, hogy keresztre fesztik és otthagyják, amíg meg nem hal. Ha egy barátja 

vagy szolgája vállalja, akkor azt feszítik meg helyette, a bűnöst pedig szabadon engedik. Ha asszony a 

házasságtörő, a büntetése az, hogy a szultán összes szolgája megbecsteleníti, egyik a másik után, amíg 

meg nem hal, s akkor a tengerbe vetik. Ezért nem engednek egyetlen hajóutast sem megszállni, hacsak 

nem hosszabb ideig tartózkodik náluk az illető. Csupán a tengerparton folytatnak adásvételt az 

idegenekkel, oda hordják nekik a vizet elefántokon. Nem hagyják, hogy maguk menjenek érte, mert 

féltik asszonyaikat, akik szép férfiak után vágyódnak. Mikor partjukhoz értünk, odajöttek hozzánk 

apró csónakokon, s banánt, rizst, bételt, szerecsendiót és halat hoztak nekünk. 

Eljött hozzánk a szultánjuk is, elefánton. Kecskebőr öltözéket viselt, amelynek szőrös fele volt kívül. 

Fején háromszínű selyemturbán volt, kezében nádból készült dárdát tartott. Vagy húsz rokona kísérte, 

szintén elefántokon. Minden hajó, amelyik ezen a vidéken köt ki, köteles a szultán részére 

rabszolganőket és rabszolgákat ajándékozni, továbbá az elefántok öltöztetésére való kelméket, arany 

ékszereket, melyeket a szultán feleségei derekukra és lábujjaikra tesznek. Aki nem adja meg ezeket a 

szolgáltatásokat, azt úgy elátkozzák, hogy amikor elutazik, a tengeren vihar támad, úgyhogy vagy 

meghal, vagy épphogy csak elkerüli a pusztulást. 

 

  



XVII. részlet: 321-340. o. Pass Natália Leonóra 

 

Az utazás folytatása. Kína 

Szumátra 

 Ibn Battúta megérkezett Szumátrába, Indonézia legnagyobb szigetére, aminek szultánja al-

Malik az-Záhir volt. Fogadásukkor Daulasza emír, szajjid as-Sirázi emír, Tads ad-Dín al-Ispaháni és 

más jogtudósok voltak jelen. Ibn Battúta marokkóiként a sáfiíta málikita madzhabhoz tartozott, emiatt 

szimpatikus volt számára az uralkodó, aki a pogányok elleni harcban nagy szerepet vállalt és maga is a 

sáfiíta iskolához tartozott. Először a szultán helyettesével Umdat al-Mulkkal találkoztak, aki 

üdvözlésképpen kezet nyújtott feléjük. Kaptak egy boksát (csomagot), amiben 3 köntös, 3 alsónemű és 

3 turbán volt, majd átkísérték a fardkhanéba (nappali pihenőhely). Pihenőhelyük mukhmalában volt 

(fából készült épület), majd tájékoztatták őket, hogy 3 napnyi pihenés után járulhatnak a szultán elé. A 

pénteki ima után a szultán tanácsosával a mecset egy elkerített részében történt a találkozás, és a szultán 

kérdezgette őt utazásairól és Mohammed szultánról, majd a délutáni imáig a sáfiíta rítust követve 

jogtudományi vitákat folytatott. Majd az ima után átcserélte öltözetét uralkodóhoz méltó ruhára 

(selyemköpeny és lenköpeny) és kilépve a mecsetből elefántra ült fel. A szokás szerint ekkor a 

többieknek lóra kell ülniük, és ha fordítva tesz az uralkodó, tehát lóra ül, akkor viszont elefántra kell. 

Kíséretével a tanácsterembe utaztak, ahol a szokás szerint rangsorban álltak az emberek, akik sorrendben 

üdvözölték a szultánt, majd helyükre fáradtak. A szultán felállt elefántján és mindkét oldalán 50-50 

feldíszített elefánt és 100-100 ló volt, amikor is elkezdődött a mulatság muzsikusokkal és selyemmel 

letakart lovak táncával. Tizenöt napot töltött itt Ibn Battúta, majd kérte a szultánt, hogy készítsék elő 

számára a Kínába utazáshoz szükséges előkészületeket. A szultán készségesen adott nekik egy dzsunkát 

(elől-hátul magasra ívelt kis vitorlás hajó), úti készletet és élelmet. Majd Ibn Battúta és társasága 

elindult.  

Jáva 

 Szumátrából 21 napig tartott az út Jávába. A pogányok lakta sziget egyes részeinek elnevezése: 

Kákula és Kámara. 

 Kiemelendő növényei: 

- gyanta: aprócska fa, embermagasságig nő meg és ágaiban mézgaféle van 

- kámfornövény: a nád 2 csomó közti részében található meg a kámfor, de csak akkor kezd el 

termelődni, ha a tövénél állatáldozatot mutatnak be; ennek legtökéletesebb formája a hidegebb 

helyeken megtalálható hardála, melynek tövénél emberáldozatot kell bemutatni, vagy elefántot 

kell leölni 

- aloéfa: tölgyfához hasonló; legkitűnőbb fajtája a kákulai aloéfa, melynek egyik használata a 

pecsétnyomás 

- szegfűszeg: ősrégi, hatalmas fa; gyümölcse a szerecsendió, melynek belsejében található maga 

a fűszer 

Kákula kikötőjébe érkeztek meg, ahol sok dzsunka volt, amit kalózkodásra használtak. Majd a 

városba beérve pogány embereket és rendkívül sok elefántot láttak, hiszen a ló a szultán 

privilégiuma. Az uralkodó hívatta Ibn Battútát és a földön ülve fogadta őt. Majd a tanácstermébe 

egy ember szultánja iránti tiszteletből elmetszette saját torkát, de már a felmenői közül sokan 

megtették ugyanezt az uralkodójukért. Majd elvitték testét és elégették. Három napon keresztül látta 

vendégül őket, majd útjukat folytatva 34 nap után eljutottak a Csendes-óceánig, aminek vöröses 



árnyalatát a szomszédos vidékek földporának tudnak be. 37 napos utazás után megérkeztek 

Taváliszi vidékére, amely nagy kiterjedésű terület volt, és aminek királya Kína királyával 

egyenrangú volt köszönhetően a nagy dzsunka állományának. Az emberek bálványimádók, 

turkokhoz hasonló kinézettel. Kailukari városban vetettek horgonyt, majd második nap magához 

hívatta Urdudsa királynő a hajóskapitányt, karánit (írnokot), tendlit(gyalogság parancsnokát), 

főnököket, kereskedőket, szipahszalárt(íjászok vezérét). Ibn Battúta (bakhsi-bíró az ő nyelvükön) a 

hajóskapitány meghívása ellenére nem jelent meg a nekik szánt lakomán, mivel pogányok ételét 

nem tartotta illőnek megenni, de a királynő megparancsolta neki, hogy jelen legyen. A királynő 

India felől érdeklődött Ibn Battútától. Majd adott élelmiszert (sóval tartósított) és az utazáshoz 

szükséges dolgokat, illetve ajándékokat.  A királynő maga is részt vett a vívott háborúiban, illetve 

csapatában szabad és rabszolga nők is küzdöttek. 

Megérkezés Kínába 

 17 nap után megérkeztek Kínába. Folyója az Élet Vize, vagy másnéven Szárv, ami Kanbala 

város közelében lévő hegyekben ered (Majmok Hegye, vagy másnéven Kuhi Buznan) és egészen 

Szin asz-Szinig tart. 

Fontos és kitűnő mezőgazdasági- és ipari cikkek: 

 -cukor, búza, szőlő, borsó, szilva 

 -kínai porcelán (csak Zajtún és Szín Kalán városában állítják elő) 

 -selyem (sok selyemhernyó található itt, akik a gyümölcsökre akaszkodnak fel, tehát nem kell 

sokat gondozni őket) 

Állatok: 

 -tyúk, kakas (mindkettő nagyobb termetű a megszokottnál) 

-disznó, kutya (mindkettőnek húsát megeszik) 

 Lakossága pogány és bálványimádók. Halottaikat elégetik, mint Indiában. Minden kínai 

városnak van egy mohamedán része, ahol megtalálható egy mecset. Ügyesek a művészetekben, főleg a 

képrajzolásban és festésben. A szultán parancsára történik, hogy a festők mindenkit lefestenek, akik 

elmennek előttük, hogy ha egy idegen menekülni kényszerül egy tette miatt, akkor, mint bizonyítékot el 

tudják küldeni arra a vidékre, ahol kutatnak utána. A kereskedőket védik az elzülléstől, így ha egy 

mohamedán kereskedő érkezik, akkor ő egy másik mohamedán kereskedő vagy egy fogadó 

szállásolhatja el, aminek tulaja magához veszi a pénzét, és kezességet vállal érte. Kínában kevés a rablás 

és könnyedén adják el az emberek fiaikat és lányaikat, de nem kényszerítik őket, hogy elutazzanak 

gazdájukkal. Az utazóknak állomáshelyeket állítottak fel, ahol minden este felírják az utazókat. 

 Ibn Battúta első állomás Zajtún volt, mely a nevét az ott készített kelméről kapta. Az emír 

fogadta, majd tudatta a diván főnökét érkezéséről. Meglátogatta a kádi, az iszlám sejkje és a fő 

kereskedők. A diván főnöke írt a kánnak, hogy küldjön valakit, aki elkíséri Ibn Battútát a Szin asz-

Szinig, ami a porcelánkereskedés egyik központja és ahol található a hatalmas kilenckapus templom, 

ami kegyes alapítványként működik. 14 napig volt itt Ibn Battúta a város mohamedán részén élő sejknél. 

A kán parancsára a fővárosba vették az irányt. 10 nap alatt Kandsenfunba értek, ahol tisztességes 

fogadtatásban volt része. Egy híres jogtudóssal beszélgetett, aki kívülről tudta a Muvattát. 15 napig 



maradt itt. Majd megérkezett Kanbalába, ami a kán városa volt. A kán elnevezés mindenkit megillet 

Kínában, aki egy terület felett uralkodik. Az itteni kán neve Pásái, akinek palotájának 7 kapuja van. 

A kán csatája és unokaöccse ellen és halála 

 Ibn Battúta Kanbaligba való megérkezésekor a kán öccse (Firuz) elleni háborúban volt, aki 

Khitában, Kharakorum és Bisbalig vidékeken fellázadt ellene. A csapatok vezérét emír tumának 

nevezték. A szultán kivonulásakor sok emír fellázadt ellene, mivel megváltoztatta a jaszák-törvényeket 

(Dzsingisz kán hozta még ezeket a törvényeket). A kán nem mondott le, de a csatában meghalt. Egy 

hatalmas kriptába helyezték a halott kánt fegyvereivel, arany és ezüst edényekkel. Majd a sír körül négy 

lovat kifáradásig futattak, majd felakasztották őket, majd egy karót szúrtak a hátukba. Mindenki 

gyászruhát vett fel (fehér). A kán előkelő asszonyai és benső emberei a sír mellett táboroztak le 40 napig, 

majd egy piacot csináltak oda, ahol élelmet és egyéb dolgokat árultak. A kán halála után öccse Firuz 

került a trónra, aki Karakorum városát választotta központjául. Azon emírek, akik nem vettek részt a 

kán elleni fellépésben, fellázadtak Firuz ellen.  

 

  



XVIII. részlet: 340-363. o. Rimovszki Kinga 

 

Fogalmak, nevek: 

• dzsunka 

• Zahír király 

• előkelők esküvője 

• bétel 

• Palmira 

• Granada  

• könnyek forrása 

• Tagház 

• muharram hónap 

• taksif 

• Alujaláten - szokások 

• tanácsülés napja 

• dsulánok 

• néger masszufták szokásai 

• emberevő négerek 

• bardama törzs 

• Takaddá városa 

 

A dzsunka egy hajótípus, mely a Közel-Keleten és Ázsiában volt jellegzetes. Jellegzetessége a 

bambuszrudakkal merevített vitorla, és a hosszan hátra nyúló tat. A hajótípus Kína partjai mentén alakult 

ki, és a mai napig használatban van. Ibn Battúta ezen utazott Indiába.  A hajó azonban viharba kerül, 

eltévednek, és nagyon soká tart az út, amíg megérkezik Szumátrába. 

Szumátrában Zahír király uralkodik, aki ekkor éppen egy hadjáratból érkezik haza, ezért rabszolgákat 

ajándékoz az írónak, és meghívja fia esküvőjére, aki nagybátyja lányát veszi el. Ebből kiderül, hogy 

szokás volt a családon belüli házasság. Az előkelő emberek házasságkötése a következőképpen folyt: 

nagy emelvényt állítanak, amit selyemmel borítanak be. A menyasszonyt a vezír és az emírek feleségei 

kísérik, mindannyian fedetlen fejjel, fátyol nélkül vonulnak végig, így bárki láthatta az arcukat. Ez csak 

az előkelő emberek esküvőjén volt szokás. A mennyasszony az emelvényre megy, ott várja a vőlegényt. 

A vőlegény egy feldíszített elefánton érkezik, akinek a hátára egy trónt helyeznek. A vőlegény fejét 

korona díszíti, két oldalán körülbelül száz ember vonul, királyok és emírek fiai, mindenki fehér öltözéket 

visel. Amikor a vőlegény leszáll, megcsókolja atyja lábát, majd az emelvényre megy, ahol a 

mennyasszony megcsókolja a kezét. Ezután leül mellé, majd szerecsendiót és bételt hoznak, amit a 

mennyasszony szájába tesz, majd a mennyasszony is a vőlegény szájába tesz belőlük. Ezután a 

mennyasszony arcát lefátyolozták, és az emelvényt a palota belsejébe vitték, úgy, hogy a pár rajta 

maradt. Az emberek ettek, majd szétszéledtek. A következő nap a szultán kinevezte fiát trónörökösnek. 

A bétel, egy növényfajta. Valószínűleg az esküvőn bételdiót esznek, amely a bételpálma termése, mely 

sárga színű és gömbölyded vagy tojás alakú általában.  

Ezután Palmira leírása következik. Palmirát Salamon városának tartják, melyet a dzsinnek építettek 

neki. Palmira az ókori Szíria egyik fontos városa volt, mely egy oázisban, Damaszkusztól 215 km-re 

északkeletre és az Eufrátesztől 120 km-re délnyugatra helyezkedik el. A Szír-sivatagot keresztülszelő 

karavánok hosszú évszázadokon keresztül virágzó városa „a sivatag mátkája” néven volt ismert. Eredeti 

neve Tamdor volt, amely az ókorban Salamon zsidó király alá tartozott, és ő építtetett, ezért hívják 



Salamon városának. A legenda szerint Salamon uralmat nyert a dzsinnek serege felett, ezért az ő 

szolgálatukat vette igénybe temploma építéséhez. 

Granada ekkor még az iszlám fennhatósága alá tartozott és a városok arájának nevezték. Itt található a 

könnyek forrása. 

Tagházába muharram havában érkezik, mely az iszlám holnaptárban az első holdhónapnak felel meg. 

Ezt Allah havának is nevezik, ez mutatja a szent hónap magas rangját, ekkor végzik el a Ramadán böjt 

utáni legfontosabb böjtöt. Tagháza Mali közelében található. Az itteni emberek szegényes körülmények 

között élnek, az emberek, házai és mecsetje sókőből épültek, a házak tetejét pedig tevebőr fedi. Nagyon 

kopár helyen fekszik, egyetlen fa sincsen a faluban, csak sóbányák és homok. Taghaza fontos 

sókitermelő központnak számított, mivel számos sóbánya található a területén. A sóért a földbe ásnak 

le, és onnan összeállt táblákban termelik ki. Ezek a táblák olyan nagyok és nehezek, hogy egy tevei is 

maximum kettőt bír el belőlük. Továbbá az is kiderül a leírásból, hogy a faluban csak a masszufiták 

szolgái laknak, akik a sót termelik ki. A sót a szudániak szállítják el innen, akik a darabokra vágott 

sótáblákat használják váltópénznek. 

Továbbá arra is kitér, hogy milyen veszélyei vannak a karavánnal utazásnak. Nem szabad lemaradni, 

vagy túlságosan előre menni a karavánmenetben, mert könnyen leszakadhat a menetről az ember. A 

karavánok taksifokat alkalmaznak, akik olyan masszufiták, akiket a karavánok bérelnek fel küldöncnek, 

Vele küldenek Ajualátenben élő barátaiknak levelet, amiben szállást vagy ivóvizet kérnek tőlük. Ha a 

küldönc elvész a sivatagban, akkor a karaván tagjai is könnyen meghalhatnak. 

Alujaláten a négerekhez tartozik. A település élén a szultán áll, akit a ferba képvisel. A ferba szó 

kormányzót jelent. A febra lekezelően és udvariatlanul viselkedett az utazókkal. A város rettentően 

száraz, és meleg. Csak kevés fa található benne, melyek árnyékába dinnyét ültetnek. A lakosok öltözéke 

nagyon szép, Egyiptomból importálják. Az asszonyok kitűnnek szépségükkel, és nagyobb a tekintélyük, 

mint a férfiaké. Az itt lakókkal kapcsolatban több furcsaságot is említ: például a férfiak nem féltékenyek, 

és nem az apjuk, hanem az anyai nagybátyjuk után nevezik el őket. A családokban nem a fiúk, hanem a 

lányok örökölnek. Ibn Battúta állítása szerint ez csak a malabári pogányoknál szokás. A masszufiták 

azonban muszlimok, akik betartják az imát, és a Koránt is kiválóan ismerik. Továbbá, mind a férfiak, 

mind pedig a nők több szeretőt tartanak, ha lelepleződnek, nem törődnek vele. 

Maliban a szultánnak van egy magas kupolája, ami a palota belsejébe vezet. Három boltíves ablaka a 

tanácsterem oldalán helyezkedik el, ezeken szövetfüggönyök lógnak. A tanácsülés napján a függönyöket 

felhúzzák, innen tudják meg az alattvalók, hogy a szultán ülést tart. Amikor a szultán helyet foglal, az 

egyik ablakon egy selyembojtot dugnak ki, ezután megszólalnak a kürtök és a dobok. Ezután vagy 

háromszáz szolga vonul ki a palota ajtaján, majd megérkezik a szultán helyettese, a vezérek, a prédikátor 

és a jogtudósok is. 

A néger költőket dsulánoknak nevezik. Tollas maskarába bújnak, így szavalják el a szultánnak a 

költeményeket. Ezek a költemények ráolvasás szerűek. A költők fejedelme, felmegy a szultánhoz, és 

fejét az ölébe hajtja, majd jobb és bal vállára is. Ez a szokásuk már ősidők óta megvan, és az iszlám után 

is megmaradt.  

Továbbá a négerek szokásait is leírja, melyek pozitívak, és melyek negatívak.  Szerette, hogy kevés 

náluk a zsarnoki tett, mivel Szultánjuk ezért a bűnért senkinek sem bocsát meg. Továbbá, az is kedvére 

való volt, hogy a vidékük nagyon biztonságos, nincsenek gonosztevők és tolvajok. Dicséretesnek 

tartotta, hogy a fehérek vagyonához semmilyen körülmények között nem nyúlnak, még akkor sem, ha 

meghalnak, megvárják, amíg a jogos örökös megérkezik. Az imádságot nagyon tisztelik, tömegesen 

gyűlnek össze, hogy elvégezzék azt, gyermekeiket meg is ütlegelik az imádság miatt. Péntekenként 



olyan sokan vannak a mecsetben, hogy el sem férnek. Ezért mindenki előre küldi a szolgáját, hogy azok 

előre leterítsék az imaszőnyegeiket, így foglalva a helyet. Illetve a pénteki imán, mindenki fehérbe 

öltözve jelenik meg. Nagy gondot fordítanak a Korán tanulmányozásra, nagyon szigorúan tanítják a 

gyerekeknek.  

Rossz szokásaik közé tartozott: a szolgák, a kislányok és a rabnők meztelenül mutatják magukat a férfiak 

előtt. A vezírek, sőt még a szultán előtt is így mutatkoznak. Szintén helyteleníti, hogy az emberek 

illendőségből földet és hamut szórnak a fejükre és hogy sokan megeszik a kutyát és a szamarat is. Illetve 

nevetségesnek tartja a költők mulatságos szavalását a szultán előtt. 

Az emberevő négerek leírására is sor kerül. Fülükben nagy karikát hordanak, és selyemköntösbe 

öltöznek. A szultán egy rableányt ajándékoz nekik, akit azonnal megölnek és megesznek. Ezután vérével 

bekenték kezüket, és arcukat, és így jelentek meg a szultán előtt, ezzel fejezve ki hálájukat.  

A bardama törzs is szóba kerül a mű során, amely egy berber törzs. Ők nomád életmódot folytatnak, 

sehol sem telepednek le huzamosabb ideig. Furcsa alakú sátraik vannak. Asszonyaik tökéletes 

szépségűek, nagyon fehérek és kövérek. Fő táplálékuk a tehéntej és a tört köles. 

Takaddá városában sok a skorpió, gyakran ölnek meg gyerekeket, felnőttekre azonban ritkán halálos a 

mérgük.  A város lakosai kereskedelemmel foglalkoznak. Bőségben és gazdagságban élnek. Azon 

versengenek, kinek van több rabszolgája.  Környékén rézbányák vannak, a kitermelt rezet használják 

pénzváltó eszköznek. 

 

 


