
Vámbéry Ármin: DERVISRUHÁBAN KÖZÉP ÁZSIÁN ÁT 

MÁSODIK RÉSZ 

Első fejezet 

Dervisek és hadzsik 

A dervis a keleti élet személyesített mintaképe. Hivalkodás, rajongás, alázatosság és feltűnő 

hanyagság az ő ismertetőjelei, miket erényekül dicsérnek benne, s miket olyanokul papolva 

hirdet mindenütt. A mitsemtevésnek mentségül szolgál az ember gyámoltalansága, a 

rajongásnak isteni ihletség, az alázatosságnak a célzás arra, hogy porból születtünk, végre a 

hanyagságnak a sors-végzet mindenhatósága. 

Ha az európai polgárosodás előnye nem érvényesítette volna magát oly fényesen a keletieké 

fölött, csaknem hajlandó volnék mondani, hogy ama dervistől, ki rongyos hirkában vagy 

dzsübbében amott egy elhagyott rom kuckójában kucorog, irigylem a szeméből mosolygó 

boldogságot. Mily tökéletes nyugalom tükröződik arcvonásaiban, tetteiben és működésében, s 

mily kirívó ellentétet képez egész külseje a mi európai életünkkel! Áldervis koromban majd 

mindig a természetemmel ellenkező nyugodtság volt az, ami idegeimre bántólag hatott, s 

aminek utánzásában természetesen a legnagyobb hibákat követtem el. 

Sohasem fogom elfelejteni: Heratban történt, midőn egyszer, felvillanyozva közeli 

megszabadulásom gondolatától, ülőhelyemről felpattanék, s a lakásomul szolgáló romban 

teljes hévvel fel s alá kezdtem járni. Néhány perccel utóbb észrevettem, hogy az átmenők 

csoportja a bejáráshoz gyűlt, s bámulva rám meresztette szemeit. tüstént megálltam, s 

megszégyenülve leültem. Kevéssel rá, néhányan hozzám léptek, s hogylétemet kérdék. A 

jámborok tébolyodottnak néztek, mert az ő nézetük szerint csakugyan nem lehet helyén oly 

embernek az esze, aki szükség vagy különös cél nélkül ültéből fölkél, s föl-alá járkál 

szobájában. 

De a keletieknek nemcsak általános jellemvonásait képviselik a dervisek, hanem kelet egyes 

népeinek árnyalatait is. Vallásuk ugyan azt hirdeti: "al-iszlám millatun váhidatun", vagyis "az 

egész iszlám egy nemzet"; mindazonáltal a különböző szerzeteknél meg lehet ismerni, ki 

honnan és hová való. A bektasi-, mevlevi- és rufái-félék leginkább Törökországban honosak, 

mert Bektas, a janicsárok lelkesedett alapítója, Molla Dzselál-eddin Rúmi, a Mesznevi 

magasztos költője Törökországban működtek, s ott nyogosznak is. Arábiában honosak a 

kadriék és dzelálik, Perzsiában az ovejszi núrbakhsi nímetulláhik, Indiában a khilálik és 

zahabíják, Közép-Ázsiában a nakisbendik és szúfi iszlám-félék a legszokottabbak.(1) 

A testvériség benső köteléke fűzi össze mindegyik rend tagjait; a növendékek (mürid) és 

tagtársak (khlafa) vakon engedelmeskednek főnöküknek (pír), ki kénye-kedve szerint 

rendelkezhetik szellemi alárendeltjeinek élete és vagyona fölött; ámde e testületeknek eszük 

ágában sincs titkos politikai vagy társadalmi célokra törekedni, mint Európában hiszik, kik 

némely föllelkesült utas szava után indulva, a nagy puszta beduinjai közt szabadkőműves 

testvéreket vélnek lappangani. A dervisek nem egyebek, mint az iszlám szerzetesei; a szellem, 
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melyből eredtek, s mely őket fenntartja, a vallásbeli rajongás; ők pedig csak annyiban 

különböznek egymástól, amennyiben nem egyenlő módon tüntetik ki lelkesedésüket. 

Míg például az egyik szerzet folytonos zarándoklást parancsol a szentek sírjaihoz, egy 

másiknak szigorú szabályai, úgy látszik, elmélkedést hagynak meg az istenség nagy 

véghetetlensége és földi létünk nevetséges semmisége fölött. 

Egy harmadik megkívánja növendékeitől, hogy éjjel-nappal foglalkozzanak zikrrel (isten 

nevének emlegetésével) és telkínnel (dalimával vagy himnusszal); végre nincs miért 

fennakadnunk, hallván, hogy egy szerzet tagjai addig kiabálják teli torokkal a következő 

igéket: "Ja hú! Ja hakk! Lá iláha illállaha!"(2), míg a kiáltók zöme delírium tremensbe, vagyis 

reszkető őrjöngésbe esik. Az igazhitűeknek az ilyen állapot neve medzszúb, vagyis isten 

szerelme által magánkívül ragadtatni. Akit e szerencse ér, mert ez szerencsének tartatik, azt 

minden ember megirigyli. A roham idején betegek, nyavalygók, meddő asszonyok a 

közvetlen közelébe kívánkoznak, és szorosan tapadnak öltözetéhez, mert a vele való 

érintkezés csalhatatlanul gyógyítónak tartatik. 

Hogy mit képesek a dervisek a zikr-féle elragadtatás idején véghezvinni, egyszer magam is 

megnéztem Szamarkandban. Dehbidben ugyanis, a Makhdum Azam sírjának közelében egy 

ilyen rivalgó társaság együtt volt az odavaló főnök (pír) körül. Azzal kezdték, hogy 

nyugalmas hangon, mondhatnám, ütem szerint kiáltozák a szükséges igéket. A pír a 

legmélyebb tevedzsühbe (elmélkedésbe) vala merülve; minden szem és fül feléje irányult, s 

feje minden mozdulatával, minden lélegzettel, melyet hallatott, növekvék egyre tompább és 

szilajabb hangon éneklő tanítványainak lelkesedése. Végre álomszerű merengéséből fel 

látszott ocsúdni, s midőn fejét görnyedt helyzetéből felemelé, a dervisek mint valami 

ördöngősök, felugráltak helyeikről, a kör felbomlott, az egyes tagok hullám alakú 

testmozdulatokkal elkezdtek ugrálni, s alighogy a pír egészen talpraállt, a nekihevült táncolók 

oly őrültségbe estek, mely bennem, ki természetesen kénytelen voltam velük tartani, lelki 

borzalmat gerjesztett. Mintha forgószél sodorta volna őket, úgy csapongtak jobbra-balra 

tüskén-bokron keresztül, a rét puha szőnyegéről sokan beleugrottak a törmelékkövek közé, 

lábaikról csurgott a vér, s ők mégis folytatták, míg sokan elalélva összerogytak. 

A keleten uralkodó társadalmi viszonyok mellett, hol mindenütt és minden tekintetben csak a 

végletekben gyönyörködnek, a dervisnek vagy koldusnak, jóllehet a társadalom legalsóbb 

fokán áll, oly tekintetben kellene állania, mint egy hercegnek, ki egy nép élén állva lelkek 

millióival és kincsekkel rendelkezik. Az ember labda a sors hatalmas kezében, ha sorsa úgy 

hozza magával, egy pillanat alatt egyik végletből a másikba juthat, mint ezt a történet 

számtalan példában igazolja, és valamint a költészetben gyakran előfordul egymás mellett a 

két ellenlábas, "sah ü keda", azaz király és koldus, így találjuk ezt igen gyakran a közéletben 

is, hol a rongyos, ronda, mocsokkal borított dervis a fényes díszöltözetébe öltözött herceggel 

egy és ugyanazon szőnyegen ül, elmerülve bizalmas beszédbe, sőt gyakran ugyanazon 

findzsából isznak. Európai utazóknak az ilyen négyszemközti társalgás különösnek tetszik, és 

néha mulatságul szolgál, de keleten ez nagyon természetes. Hadd lássa be a király (így áll ez 

az erkölcstanban szomszédjának merész ellentétében az ő földi dicsőségének semmiségét, és 

tartózkodjék a kevélységtől. 



Vámbéry Ármin: Dervisek és hadzsik   3 
 

A dervis ellenben fedezze fel a ragyogó díszruha alatt a halandó embert, és megismerve a hiú 

létet, nevessen az élet varázsjátékán. 

E kölcsönös viszony tudatában e két véglet a türelem és engedékenység ritka nemével szokott 

egymás iránt viseltetni. A dervis, ki magánlakában a legbizalmasabb jó barát, nyilvános 

szertartásoknál sohasem feledi el, hogy ő minden szegények legszegényebbike. Hasonlólag 

tűr el az előkelő a dervistől mindent, ami más előtt elviselhetetlennek tetszenék. Kerkiben, a 

tartomány kormányzójánál egy dervis tartózkodék, akinek fogadalom parancsolta kötelessége 

volt alkonyattól napfelkeltéig a "Ja hú! Ja hakk! Lá iláha illállaha" igéket szakadatlanul és 

harsány hangon kiáltani. A sötétség beálltával, midőn a nappali élet zaja megszűnt, a dervis 

zord, egyhangú kiabálásai mindig hallhatóbbak valának a palota környezetében, s még inkább 

az épületben. Hogy áhítatossága többeknek zavarta álmait, nagyon természetes, de a 

kormányzó családtagjai kérelme dacára sem tett ellene kifogást, és ő tovább folytatta 

rikácsolásait, amíg csak Kerkiben lakott. 

Mivelhogy szomszédságában laktam, nekem is kijutott e hangversenyből, és az áthatott 

kiáltozó hangjáról - mely reggel felé mindinkább gyengült - megtudtam a hajnal közeledését, 

anélkül, hogy sötét cellámból a szabadba léptem volna. 

Mindazonáltal a szó szoros értelmében vett dervis - azaz oly férfi, aki belső meggyőződéséből 

lemondva a földi javakról és a világi kényelemről, tapasztalatok gyűjtéséért vagy vallási 

kötelességének él, mely fényben tüntetik fel Szádit, a költőt - manapság ritka tünemény. Akik 

ezen életpályára lépnek, azok vagy elv nélküli henyélők, vagy kitanult koldusok, kik a 

szegénység foltok köpenye alatt kincseket gyűjtenek, és has jól meggazdagodtak, 

kereskedelmi célokba fognak. Ez leginkább Perzsiában honos. Míg a szerencse kedvez neki, 

addig a legnevetségesebb módon halmoz össze fényt és pompát, és nem jut eszébe a világ 

mulandósága. Ha pedig szerencsétlenség éri, akkor félrevonul magányába, kigúnyolja az 

emberek hiú törekvését és látszólagos önmegelégedéssel mondja: "Men dervis-em!" (Dervis 

vagyok!) 

Valamint keletnek összes intézményei, szokásai és erkölcsei, minél tovább haladunk előre, 

annál plasztikusabb eredetiségben tűnnek szemünkbe, úgy van a dervisek szerzetével is. 

Perzsiában a dervisek már jóval fontosabb szerepet játszanak, mint Törökországban; Közép-

Ázsiában pedig, hol több századon át folytatott elszigeteltség következtében semmi sem 

változott, e szerzetesek még teljes fényükben állanak, úgy, mint keletkezésükkor álltak, s 

hatályos befolyást gyakorolnak az ottani társadalmi viszonyokra. Hogy az isánnak, vagyis a 

világi papságnak mily hatásköre van Közép-Ázsiában, arra közép-ázsiai utazásom leírásában 

olykor felhívtam a figyelmet. E hatást, szemben a rettenetes önkénnyel és zsarnoksággal, 

szerencsésnek mondhatni, s innen van, hogy mindenki vallással foglalkozik, ki-ki a 

"csodatevők" (ehl-i kerámet) méltósága után áhítozik, vagy ha ezt el nem érheti, legalább a 

szent (veli ullah) címét igyekszik megszerezni. 

Az ulemák osztálya, mely az írásmagyarázatával kérkedik, az isánokkal, kik misztikus 

szerepüknél fogva a nép előtt nagy becsben állnak, mindig heves versengésben él. Közép-

Ázsia népét, mint Ázsiának legszilajabb gyermekeit, könnyebben megnyerhetni bűbájos 

igékkel, szertartásokkal, mint könyvekkel; s amily könnyen el tudna lenni molla nélkül, oly 
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elkerülhetetlenül szükséges neki az isán, kinek fátiháját (áldását) vagy nefeszét (leheletét) 

kell, hogy csalhatatlan talizmán gyanánt magával vihesse, akár portyázni megy, akár 

nyájához, akár a pusztán barangol, akár sátrába vonul. 

Az isánok mellett nem kevésbé érdekes tüneményt látunk a zarándok koldus-dervisekben 

vagy kalenterekben,(3) kiket a kirgizek és turkománok koldusnak vagy divánénak 

(megbódultnak) neveznek. Ama nagy és elláthatatlan sivatagokon, melyek Kína nyugati 

határaitól a Kaspi-tengerig terjednek, csakis ezek barangolhatnak háborítatlanul ide s tova, 

rongyos öltözetükben. A különbségre, mely törzsek, családok és ágak közt létezik, ők 

sohasem figyelnek; keveset gondolván az oly hatalmas jelszóval: jaghi vagy il (jó barátunk 

vagy ellenségünk), mindenkihez csatlakoznak, akivel találkoznak, nem kérdve, békés 

karaván-e az, avagy vad lelkű rablócsapat. 

A kirgiz és turkomán pusztákat bebarangoló dervisek többnyire olyan emberek, kik különös 

vonzalommal az édes mitsemtevés iránt, koldus keresetre adják magukat, mely egész 

Ázsiában tisztességesnek tartatik. Az ehhez szükséges szaktudomány néhány imádságból és 

azon bizonyos taglejtésből áll, mellyel a kiromantikus fogásokat kísérik, s én sohasem láttam 

a puszták egyetlen lakóját sem, aki ne érezte volna magát megilletődöttnek vagy 

meghatottnak, midőn a hosszú hajú, födetlen fejű, mezítlábas dervis előtt állt, ki tüzes 

pillantásával élesen szembe fogja a puszták fiát, s a keskulját(4) rázza, vad "Ja hu" kiáltások 

közben. 

Egy ilyen tatár fakír megjelenése valamely elhagyatva álló sátorcsoportban mindenkor ünnep 

vagy örvendetes esemény gyanánt vétetik. Különös fontossággal bír az a nők és leányok 

szemében, s jöttének idejét különféleképp magyarázzák. A reggeli órákban érkező dervis a 

teve- vagy lókanca szerencsés csikózását hozza magával, déli jövetele civódást jelent a 

házasok közt, este pedig bátor vőlegényt hoz az eladó hajadonnak. A dervist különben is 

leginkább a nők foglalják el, s azon édes reményben, hogy rongyos öltözetéből egyszer csak 

vagy csillogó színű üvegkalárist, vagy óhajtva óhajtott talizmánt fog előkeresni, a legjobb ízű 

falatokkal, miket a sátor felmutathat, kedveskednek neki. A könyöradomány, mely a 

nomádoknál sohasem áll pénzből, ritkán tagadtatik meg tőle. Többnyire ócska nemezterítőt 

kap, néhány maroknyi teveszőrt vagy gyapjút, olykor ócska ruhadarabokat is. Aztán ott 

időzhet bátran valamely családnál napokig, velük barangolhat, anélkül, hogy megunnák. Ha a 

dervis azonfelül zenéhez is ért, azaz néhány dalt megtanult, s azokat a két húrú dutár 

pengetése mellett is el tudja énekelni, már akkor tenyerükön hordják, s mindig fáradságba 

kerül gazdái körmei közül menekülnie. 

Dervist megbántani vagy bántalmazni fölöttébb ritka merénylet, mely, hír szerint, csak a 

turkománoknál fordul néha elő, kiknek határtalan kapzsisága előtt semmi sem szent, s ez 

minden kigondolható kegyetlenségre ösztönzi őket. Egy fekete fürtű, izmos dervis 

Bokharából, kivel Majmenében találkozám, beszélé nekem, hogy egy tekke turkomán, 

elcsábítva a harminc darab arany reménye által, melyeket a dervis atlétai alakjából magának 

ígért, foglyává tette szegényt azon szándékkal, hogy néhány nap múlva elviszi a rabvásárra. 

"úgy tettem, mintha egy cseppet se volnék megilletődve - mondá nekem bajtársam -, s 

láncaim csörgése mellett is elmondám a szokott zikrt és imákat. Már közelgett a vásár napja, 



Vámbéry Ármin: Dervisek és hadzsik   5 
 

midőn bitor gazdám felesége hirtelen beteg lett, s ez hátravetette férje elindulását. Ebben ő 

Isten ujját látta, s máris mély gondolatokba merült vala, midőn kedvenc lova is a nyújtott 

eledelt visszautasítva, betegnek mutatkozott. Ez betölté a mértéket." - A megijedt ember 

tüstént leoldá foglya bilincseit, s a tőle elszedett holmit visszaadván, kérte, hagyná el a sátrat, 

éspedig oly hamar, amint csak lehet. 

Míg a turkomán várja türelmetlenül, hogy a baljóslatú koldus menjen, ez motoza 

tarisznyájában, s mondá, hogy fésűje hiányzik, az a fésűje, melyet neki az ő pírje talizmánul 

adott útjára, s mely nélkül tapodtat sem mehet tovább. - A puszták megdöbbent fia 

nyílsebesen rohan a helyre, hol a holmik hevernek vala; keres, nyomoz soká-soká, s nem 

találván semmit, még nagyobb lett az ijedtsége, s Isten nevére kéré a dervist, lépne ki legalább 

csak egyet a sátorból, húsz fésű árát ígérvén neki. A ravasz bokharai, látván, mily magasra 

emelkedtek actái, vigasztalhatatlannak tettette magát, hogy most ki tudja, hány esztendeig kell 

neki e sátorban időznie. El lehet képzelni a joggal elámított babonás zsivány zavarát! 

Őrültként lótott-futott szomszédaihoz tanácsért. Elkezdtek a dervissel alkudozni, s miután 

fésűjéért (mely egyébiránt nála volt elrejtve) egy ló, egy egész öltözet és 10 arany 

készpénzből álló tetemes ajándékkal megengesztelték, istenhozzádot mondott a sátornak, 

melynek gazdája nem egykönnyen fog ismét zarándokoló dervissel kikötni! 

Ami a ravaszságot, titkos fogásokat és bűvöléseket stb. illeti, ebben India dervisei, különösen 

a kasmiriak, egész keleten levő mohamedán rendtársaik felett kitűnnek. ezen emberek 

szemtelen játékot űznek a nép könnyenhivőségével Perzsiában és Közép-Ázsiában, sőt 

olykor-olykor különben élces és művelt emberek is hálóikba esnek, mert ahol egy ilyen 

kasmiri fellép - aki rendszerint érdekes alak, beszédes vonásokkal, kifejező, fekete tüzes 

szemmel, hosszú, lengő, fekete hajjal -, ott bizonyos az ő győzelme. India és a határos 

országok dervisei az egésziszlám világban régóta természetfeletti erejükről híresek. 

Makacs betegségek gyógyítására, lelkek űzésére és elrejtett kincsek feltalálására gyakran és 

örömest használják ezen megérkezett szenteket, akik, jóllehet művészetük iszlám 

törvényeiben tiltva van, mindenütt a legbuzgóbb mohamedánoknak tartatnak. 

Gobineau gróf Trois ans dans l'Asie című munkájában egy pompás csínyt beszél el, melyet 

egy kasmiri alkimista vitt véghez egy arany után sóvárgó teheráni hercegen. hasonló tréfa 

történt a mostani khívai kán fivérével, aki arannyá akarván változtatni összes nyeregkészletét, 

a legfurcsább módon rászedetett. Sokszor elég lelkiismeretlenek, hogy a legszegényebb ember 

utolsó fillérét is kicsalják. Teheránban egy Közép-Ázsiából nemrég megérkezett hadzsi sírva 

beszélte el nekem a következő rémtörténetet: 

"Mivel Meshedben sokat hallottunk beszélni a gyakori rablásokról, melyek a teheráni úton 

történnek, nagyon aggódtunk barátommal, hogyan tudnók elrejteni csekély összegünket s a 

próféta szent sírjához való utazás szükséges kellékeit; öt év óta meggazdálkodott filléreinek 

voltak, és ismeretes előtted, mily bajos az utazás egy ily eretnek országban pénz nélkül. 

Mellettünk a karavánszerájban egy jámbor kasmiri isán lakott, ennek tudtára adtuk 

aggodalmunkat, és örömünk határtalan volt, midőn ajánlkozott, hogy pénzünket áldásadásával 

minden rablókéz ellen biztosítja. Az Imám Riza mecsetbe hívott minket, elvégeznünk 

parancsolta a szent mosdásokat, és miután pénzünket ölébe tettük, ő többször rálehelve, saját 
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kezeivel tárcánkba rakta, hét papírba takarta, és szigorúan megparancsolta, hogy a pénzhez 

addig ne nyúljunk, míg Teheránba nemé érve, ott a mecsetben háromszor elvégeztük 

imáinkat. Hat hete telt el, hogy elhagytuk Meshedet, és képzeld ijedtségünket, midőn tegnap a 

háromszori ima után kinyitva tárcánkat, abban aranyaink helyett nehéz, vereses homokot 

találtunk." 

A szegény emberek erre szívszaggató panaszra fakadtak, és csaknem őrület szállta meg őket. 

A ravasz, ámító kasmiri már a megáldás alatt tüntette el a pénzt, anélkül, hogy a gyanútlan 

tatár észrevette volna; ilyen erős hitben haladtak szegények az úton, de ez esetben drágán 

fizették meg bizalmukat. 

Minthogy a derviseknél vagyunk, egyúttal azokat a szenteskedőket is megérintjük, kik szent 

kötelesség örve alatt csak utazási vágyunknak engednek, egész tartományokat és földrészeket 

bekalandozván, hogy miután honukba visszatérnek, a "hadzsi címmel tekintélyt és állást 

szerezzenek maguknak földijeik közt. A korán mondja: "Zarándokoljatok az én házamhoz 

(Kába), ha körülményeitek engedik." E körülményeket a szövegfejtők a következő hét 

föltételben foglalák össze: 1. elegendő útiköltség; 2. testi egészség; 3. nőtlen élet;4. adósságot 

nem szabad hátrahagyni; 5. békés idők; 6. szárazon lehessen utazni veszély nélkül; 7. 

nagykorú legyen, vagyis tizenöt évesnél idősebb. Hogy a mi jó tatáraink e föltételekre alig 

vannak tekintettel, azt könnyen felfoghatja, akinek akár csak sejtelme is van az Oxus és 

Jaxartes közt elterülő országok népeiről. Perzsiában Kkerbelába, Meshedbe vagy Mekkába 

csak akkor zarándokolnak, ha elegendő útiköltség mellett, kényelmesen tehetik. Közép-

Ázsiában viszont mindig csak a legszegényebb néposztály tagjai adják fejüket zarándoklásra. 

Különös hajlam a kalandos felé, némi kis vallási buzgalommal vegyítve, képezi az okot, mely 

a közép-ázsiai embert ráveszi, hogy távol keletről veszélyes utazásra adja magát prófétája 

sírjához. Igaz ugyan, anyagi kárt nem vall, mert koldusbotját erszény gyanánt hordja; de igen 

gyakran teszi kockára legbecsesebbjét - az életét, minthogy Turkesztánból évenként elinduló 

zarándokoknak legalább egyharmada esik az éghajlat viszontagságainak áldozatául. 

E hitbuzgó vagy világias utazásvágy a szemben levő veszélyek dacára, a sokféleképp 

magyarázható gondolat, hogy valaki elszakadva családja és rokonai kebléből, el földijei 

köréből a távol eső világnak indul: ez az, ami a hadzsi személyét a regényesség fénykörével 

övezi. Már több hete zarándoktársaim közt éltem, s mégis mindannyiszor megilletődtem, 

valahányszor pálmafa botjukra - Arábiából hozott e szent emlékükre - támaszkodva, mély 

homokon vagy iszapon át, egyre élénk és lankadatlan buzgósággal odább-odább törekedni 

láttam! 

Ezek már szerencsés hazatérők voltak; de hánnyal találkoztam, kik a nagy körútnak még csak 

az elején jártak, lelkük azonban nem kevésbé volt derült és bátor amazokénál. 

Midőn Szamarkandból Teheránba utaztam, egy kínai tatát ballagott oldalam mellett, kinek oly 

kevés tudomása volt útja irányáról vagy kitűzött célja távolságáról, hogy midőn Meshed táján 

jártunk, minden este azt kérdé tőlem, vajon holnap vagy legfeljebb holnapután érünk-e 

Mekkába. A szegénynek legkisebb sejtelme sem volt arról, hogy mennyit kell még 

szenvednie, míg céljához ér! Ezen azonban nincs mit csodálkoznunk, hisz a keresztesháborúk 
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idején nem egy, különben derék német ember, ki a szent földre zarándokolni indult, néhány 

napi járás után már jeruzsálem tornyait vélte látni. 

A hitbuzgó tatárok Arábiának indulva többnyire a következő négyféle irányban haladnak: 1. 

Jarkend, Kiljang, Tibet, Kasmir. Jarkendből Kiljangba (Kerija?), vagyis a határig három napot 

számítanak. innen Tagarmán át húsz nap alatt érnek Tibetbe, Tibetből tizenöt nap alatt 

Kasmirba. 2. Dél-Szibárián át Kazánba és Sztambulba. 3. Afganisztánon keresztül, Indián át 

Dzsiddába. 4. Perzsián át Bagdadnak és Damaszkusznak. ezen útvonalak egyike sem 

kényelmes ugyan, de a veszélyek nagyságát mindenkor az évszak és a politikai csillagzatok 

állása határozzák meg. 

A zarándokok mindig kisebb-nagyobb társaságba gyűlnek, mely saját tagjai közül főnököt 

választ, csaus címmel, ki egyszersmind imámjuk (előimádkozó) is, és jókora felsőséget 

gyakorol. Az egész zarándoklás tetőpontját azonban nem annyira a búcsújárás képezi a 

Kábához és Mohamed sírjához (aminek különben bármikor van helye), mint az Arafát 

hegyének megmászása, ami évenként csak egyszer történhetik meg, úgymint a kurbán 

ünnepen (a zilhidzse 10. napján), és nem kevesebből, mint az Ábrahám- és Iszmael-féle 

áldozatnak drámai előadásából áll. Ez az igazi hadzs (búcsú), s akik ebben részt vettek, vagyis 

akik a többször ismételt felkiáltáshoz: "Labbejkellah!" (parancsolj, Allah!), mely Ábrahám 

példás engedelmességére céloz, maguk is hozzájárultak, azokat tartják valódi hadzsiknak. 

A "labbejk! labbejk!" kiáltás, mely a búcsújárás legünnepélyesebb percét képezi, úgy látszik 

igen hatalmas benyomást gyakorol a zarándokok lelkére. Bajtársaim, valahányszor 

föllelkesültek vagy fölvidultak, mindig megemlékeztek róla, s e visszaemlékezés Arábia 

köves vidékeire nemegyszer szakította meg a tatár sivatagok csendjét. 

Amily fájdalmas és szívszaggató az elválás a családi tűzhelytől - hogy is lehetne ez másképp, 

mikor valaki ily hosszú és veszedelmes útra vállalkozik! -, éppoly határtalan az öröm, mely a 

visszatért hadzsit honában várja. rokonai, miután jöveteléről értesültek, több napi járásra 

sietnek eléje. örömkönnyek s dalimák közt tartja bevonulását szülővárosába; kis-ki vágyik őt 

megtapogatni, mert a szent helyek illata még rajta van, Mekka és Medina pora még nincs 

lerázva ruhájáról! A hadzsit közép-Ázsiában különben sokkal több tekintély övezi, mint az 

iszlám más tartományaiban. Fáradalmakkal szerzi meg magának méltóságát, de van is 

köszönet benne. Polgártársai által tisztelve és támogatva, sokkal inkább meg van védve a 

kormányok zsarnoksága ellen, mint bárki más. A hadzsi címben nemeslevelét bírja, melyet 

élve pecsétjén hord, sírkövén halva. 

Remélem, nem fog megütközni rajta senki, ha elmondom, hogy a hadzsik, természetesen 

olyanok, akik nemcsak koldusbotjuk után élnek, e kegyeletes útjukban olykor kis 

kereskedelmi célokat is űznek. "Hem tidzsáret, hem zijáret", azaz +kereskedés és búcsújárás 

együtt", a vallás által el van ugyan tiltva, de az emberek nem sok lelkifurdalást éreznek azon, 

hogy néha nem nagy értékű árucikkeket magukkal visznek a távol eső Turkesztánból arab 

hitsorsosaik számára. Ezeknél ugyanis a nemes Bokhara és egyéb közép-ázsiai szent helyek 

terményei nagy becsben állanak; azonkívül az ember szívesen tesz valamit a hadzsi javára., és 

könnyen megadja neki a becses cikkek kétszeres árát is. E kis kereskedés forgalomban van az 

iszlám hitű Ázsia legkeletibb pontjaitól a sztambuli Galata-híd végéig. ott igen sokszor 
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láthatni egy-egy tatárt, kinek arcvonásai az ottani világhírű, tarka tolongásban szintúgy 

feltűnnek, mint elütnek az általa kínálgatott vékony selyemkendő színei az előttünk ismeretes 

gyártmányokéitól. 

Csillogni vágyó hölgyek ritkán vesznek valamit tőle; ehelyett nem egy éltes asszonyságot 

látni, ki kegyeletből szívesen veszi meg jó árban a hadzsi szövetjét, s erősen megdörzsöli vele 

homlokát és arcát, hangos "Allahumma szallát"-t dörmögvén odábbálltában. 

Hogy a kivitt áruk szerencsés kelete beviteli kereskedésre ösztönöz, egészen természetes. Egy 

hadzsi sem hagyja el a szent helyeket csekély bevásárlások nélkül hazája számára. Mekkából 

és Medinából illatszereket, datolyát, olvasókat, fésűket, de különösen Zemzem-vizet visznek 

magukkal.(5) 

Jambuból és Dzsiddából európai csecsebecséket visznek magukkal, de mivel a hitetlen 

frengiknek nem akarnak tulajdonítani semmit, ami jó, tollkésekből, ollókból, tűkből, 

gyűszűkből álló portékájukat "mál-i Isztambul"-nak, vagyis sztambuli árunak nevezik. Aleppo 

és Damaszkusz arról híresek, hogy ott kapni a legjobb miszvakot, vagyis bizonyos rostos 

gyökeret, mely minden jámbor muzulmánnak fogkeféül szolgál. Bagdadban teveszőrű hirkát 

vásárolnak, mert ezt a ruhanem 

űt, melyet, mint állítják, a próféta ing nélkül viselt, ott készítik a legjobban. Perzsiából végre 

némi kevés száraz tintát és nádpennát visznek haza. Mindezek a cikkek KözépÁzsiában 

ritkaságok, s részint múlhatatlan szükségből, részint vallásos buzgóságból jól megfizetnek 

értük. 

Egészben véve a hadzsi-karavánok (természetesen azok, amelyekben meg lehet bízni), ha az 

ember meg tud férni felük, a legjobb úti társaságok Közép-Ázsiában, sőt, mondhatnám, 

majdnem egész keleten. Mi az úti készületet illeti, a hadzsi mindig teljesen föl van szerelve, s 

mindig feltűnt nekem, hogy nem egyet láttam, kinek csak szerény kis szamara volt, de ha 

állomásra értünk, mégis szőnyeggel, saját, teaedénnyel(6) és piláfkészülékkel pompázott. 

Senki sem tud a hadzsinál ügyesebben bánni a legkülönneműbb elemekkel - hitsorsaival és 

hitetlenekkel, nomádokkal vagy letelepedett néppel. Kitelik tőle minden, mert a "Si fueris 

Romae…" elve nála vérré vált. 

Csak ritkán látni őt oly szomorúnak és mogorvának, mint elrongyolt külseje után várná az 

ember; de különösen vidám kedélyű utaztában. Ilyenkor a legnagyobb szent és csodatevő is 

dévajkodik,, s e különben oly komor arcok tréfás játéka nemegyszer felejteté le velem a 

legkeservesebb törődést és fáradalmakat is. 

 

1) A szúfi iszlám-féle szerzet még csak harminc évvel ezelőtt keletkezett. Alapítója, egy Balkhba való tadzsik, a 

nakisbendik folytonosan gyarapodó hatalma ellen akart gondoskodni gátról. E szerzet tagjai közt a közösség és a 

testvériség elve uralkodik. Prémmel szegélyezett nemezkalpag által szokták magukat kitüntetni, s leginkább az 

Oxuson innen Heratig, valamint a turkománok közt is találhatók. 

2) "Igen, ő az! Ő az igaz! Nincs isten kívüle!" - a legszokottabb igék, melyeket a zikrnél használnak. 
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3) Kalenter nem más, mint az óperzsa kelanter elferdítése, ami annyit tesz, mint "a legnagyobb". Kelet-

Perzsiában még ma is ez a falu bírájának címe. 

4) Keskulnak neveztetik a dervisek vademecumja, vagyis a kókuszdióhéj feléből készített, tojásdad alakú edény, 

melybe az összekoldult ételek, folyékony és száraz, meleg és hideg, savanyú és édes egyaránt, összetöltetnek. 

Egy ilyen tutti-frutti olla potrida-féle ebéd, tudom, nemigen volna gasztronómjaink ínyére, de mily felségesnek 

tetszett az nekem egy hosszú napi zarándokolás után! 

5) Zemzemnek neveznek egy nagy becsben tartott kutat, a Kába közelében. Vizét, melynek csodás erejéről 

annyit regélnek, kis edényekben az iszlám világ minden pontjára elviszik. Aki halálos ágyán iszik belőle néhány 

cseppet, ötszáz évet ró le a tisztítótűz kínjaiból. Eredete a forrásnak az, hogy a Hágár által magára hagyott 

Iszmael fakasztotta azt az égető homokból, piciny lábaival rugdalózva. 

6) A kancsó alakú réz teaedény (csajdzsus) az utazó tatárnak a korán mellett nélkülözhetetlen vademecumja. . A 

legszegényebb koldusnak is van egy ilyen edénye, fogantyújánál fogva az övéhez erősítve. 

Második fejezet 

Inkognitóm 

A dervis-sorsba való belenyugvás nehéz munkája néhány napig tartott csupán. Ami a külsőt 

illeti, a dervisizmus ingó és ingatlan attributumaival, a szennyel stb. csakhamar 

megbarátkoztam. Teheránból hozott jobb öltözetemet egy gyönge és beteges hadzsinak 

adtam, ami minden szívet megnyert számomra. Egyenruhám egy szőrujjasból állt, melyet ing 

nélkül viseltem meztelen testemen, s egy számtalan foltdarabból összeállított dzsübbéből(1), 

melyet kötelekkel kellett magamhoz erősítenem. Lábaimat rongyokba tekergettem, fejemet 

egy óriási turbán alá dugtam, mely nappal napernyőül, éjjel fejvánkosul szolgált. Hasonlóan a 

többi hadzsihoz, én is egy nagy terjedelmű koránt tettem zsebembe tölténytáska gyanánt, s 

midőn így en pleine parade láttam magamat, büszkélkedve kiálthattam fel: "Igen, koldusnak 

születtem!" 

Az inkognitó külső, vagyis anyagi részével csak ment még a dolog, de erkölcsi oldalát 

tekintve több bajjal kellett megküzdenem, mint egyelőre gondoltam. Az évek során át elég 

alkalmam volt az európai és ázsiai élet közti ellentéteket tanulmányozni, s válságos 

helyzetemnél fogva, melyben magamat találtam, résen kellett lennem folyvást, de mégsem 

kerülhettem el néhány ostromba hibát. A keleti és nyugati társadalom közti különbség nem 

szorítkozik csupán a nyelvre, arcvonásokra és öltözetre. Mi, európaiak, másképp eszünk, 

iszunk, alszunk, ülünk és állunk, mondhatnám: másképp nevetünk, sírunk, sóhajtunk, intünk, 

mint a keletiek. Ezek csupán látszólagos, s mégis nagyon nehéz apróságok, melyeket azonban 

hasonlítni sem lehet ama gyötrelemhez, melybe az érzelmek elpalástolása kerül. Utazáson 

mindig érdekeltebb, mindig feszültebb és izgatottabb az ember, mint egyébkor; 

kimondhatatlan mármost azon erőfeszítés, mellyel mi, európaiak, leküzdeni iparkodunk a 

kíváncsiságot, bámulatot s egyéb kedélynyilvánulásainkat, szemben a minden iránt közönyös, 

alélt keletivel. Azonkívül, barátaim célja az volt, hogy elérjék hazájukat, az enyém: csupán 

utazás. Egyéniségem rájuk nézve csak az első pillanatban bírt érdekkel, míg az övéké nekem 

folyvást tanulmány volt, s bizonyára egyiküknek sem jutott eszébe, hogy szellemem, midőn a 

legbizalmasabban nevetgéltünk és tréfálkoztunk a társaságban, kétszeresen el volt foglalva. 
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Csupán a kelet praktikus ismerője láthatja be, mennyi nehézséggel jár beleszokni kezdetben e 

csodálatos ellentétekbe. Konstantinápolyban töltött négy évem természetesen jó iskola volt 

rám nézve, ám ott csak műkedvelő szerepét vittem, míg itt hajszálnyira sem volt szabad 

eltérnem a valótól. Nem akarok belőle titkot csinálni, hogy a küzdelem az első napokban 

ámbár rövid, de mégis kemény volt, s minden mutatkozó nehézségnél megbánás és 

lelkifurdalások rohanták meg lelkemet; szerencsére azonban lelkem sokkal inkább fellángolt a 

hiúságra, mindennek hátrálnia kellett emésztő tüze elől - s jó egészség által támogatva, 

győzelmesen elviselhetett mindent. 

Az első napok kínlódásainak emléke még most is borzalommal tölt el. Különös dolgot adtak 

itt a nedves hideg, vérlázító szenny s fanatikus síiták örökös kínzásai, amik fáradságos és 

unalmas utazásainkban, a rossz utai miatt történetileg hírre kapott Mazanderánban alig voltak 

elviselhetők. Néha kora reggeltől késő estig esett, s amellett, hogy elrongyosodott 

öltözetemből egy tenyérnyi sem maradott szárazon, órákig térdig érő sárban kellett gázolnom. 

Némely helyeken a százados használat által már meglehetősen elmélyedt, szűk hegyi ösvény 

szennyes, kígyózó patakhoz hasonlít, melyből a csúcsokról letört sziklaomladékok 

meredeznek ki. Teljes lehetetlenség a nyeregben maradni, s a veszély elkerülésére a legjobb, 

ha saját lábainkat használjuk kutaszul a mélységekben, s úgy haladunk tovább. Hogy ilyen 

körülmények között kimerülve és lankadtan érkezünk meg este az állomásra, senki sem fogja 

kétségbe vonni. Tűz és fedél az, ami után sóváran tekint körül folyvást a szem. Mazanderában 

feltalálhatni mindkettőt de mi, szunnita koldusok, nyugalom kedvéért a lakoktól távol 

töltöttük az éjt. Tüzet gyújtottak, hogy magukat szárítgassák, de az öregebb tatár útitársak 

csakhamar észrevevék, hogy ez ártalmas az egészségre, s jónak látták egyéb, bizonyra 

sajátszerű módon eszközölni szárítgatásukat. Tudnivaló, hogy keleten megszárítják és 

szétdörzsölik a lóganajt, hogy éjjelre a ló alá szórják pelyva gyanánt. Nappal elszórva vagy 

teke alakú rakásokban hagyják, kitéve a napsugarainak, s nem kevéssé bámultam, midőn 

láttam, hogy útitársaim, levetvén ruháik nagyobb részét, átázott testüket nyakig dugták e 

különös poudre de santéba. Nem szükség itt konstatálnom, hogy az erősen maró porral való 

érintkezés nem valami kellemes dolog. Azonban ez csak az első negyedóráig tart, s ez az 

európai szemmel inesztétikusnak látszó ágynemű, mint később magam is meggyőződtem róla, 

üdítő, édes álomba szenderít. 

S mégis meg lettem volna elégedve, ha a sors e közös bajokon kívül még nem mért volna 

reám egy extra porciót is. Mint idegennek e társaságban, kötelességem volt magamat 

kiválólag szerénynek és alázatosnak bemutatnom, mindenki iránt nemcsak barátságosnak, 

hanem alázkodónak is lennem, s előzékenység és apró és kedveskedések által hódítanom meg 

mind az öregek, mind az ifjak szeretetét. Szolgálatkészségemet természetesen eleinte nem 

fogadták el, mert nem akarták bennem az efendit sérteni. De nem volt szabad tágítanom, s 

egyre azon kellett igyekeznem, hogy hasznára lehessek egyiknek, másiknak. Nem is számítva 

az apróbb szolgálatokat, melyeket az útban tettem, törekednem kellett, hogy az állomásokon, 

akár a teakészítésben vagy a kenyérsütésben, akár a hátas állatok etetésében, fel- és 

lepakolásában hasznossá tudjam magamat tenni. Némelyek pedig szolgálatok által 

jutalmazták szolgálatkészségemet, mások, csakhamar feledvén korábbi állásomat, mint régi 
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útitársat tekintettek; szolgálatokat kívántunk egymástól és tettünk egymásnak a legkisebb 

ceremónia nélkül. 

Hogy szívélyes viszonyunk ilyeténképpen egyre növekvék, látni való volt. Minél inkább 

éltem magam a jelenbe, feledve a múltat, annál csekélyebbek lettek a köztem és a hadzsik 

közt fennálló korlátok. A társaság mindig hatalmas benyomásokkal rendelkezik; képes 

kiegyenlíteni a legkülönbözőbb elemeket, s miután egy hó telt el dervisi minőségemben, 

mindent természetesnek, elviselhetőnek találtam. Az új élet varázsa messze űzte emlékeimből 

Teheránt, Sztambult és Európát, s a folytonos szellemi feszültség oly lelkiállapotban tartott, 

melyet, dacára rendkívüliségének, nem lehetett kellemetlennek mondani. Csak egy érzettel 

nem tudtam kibékülni, s ez a félelme volt a felfedeztetésnek, vagyis jobban mondva a 

felfedeztetés következményeinek, a szörnyű kínhalálnak, melyet büntetésemül a tatár 

kegyetlenség s a mélyen sértett mohamedán fanatizmus talált volna ki. Hogy inkognitóm 

veszedelmes játék volt, kitűnt már a turkománok közti tartózkodásom első napjai alatt, s ha 

nem verettem volna teljes bizalmat útitársaim hűségébe és saját előkészületeimbe, ez az árny 

szüntelen sarkamban lett volna. 

Mind mondottam, társaság, elfoglaltság s egyéb események folytán meglehetős nyugalommal 

tölthettem a nap nagyobb részét. De ha körülem minden elnémult, s egyedül ülve a sátor 

magányos szögletében vagy a sivár pusztaságban, gondolataim agyamra nehezedtek, akkor a 

félelem legfeketébb ruhájában, legborzasztóbb vonásaiban tűnt elém, s bármint iparkodtam is 

okoskodások és a vidám kedély fölizgatása által azt legyőzni, soká, soká nem menekülhettem 

az üldöző rémkép elől. Mint üldözött, gyötört ez a rémkép éppen akkor, midőn nyugalom után 

sóvárogva a természet nagyszerűségének és az emberi szellem megnyilatkozásainak 

szemléletébe akartam bocsátkozni. S bár a soká tartott küzdelem részemre döntöttel el a 

győzelmet, mégis pirulva kell visszagondolnom a küzdelemre, mert csodálatra méltó az, mily 

erőltetésbe kerül jó lábra állni a folytonos halálveszedelem eszméjével, s mily zsibbadás fog 

el, kétes alapon látva további létünket. 

Hogy eleinte elővigyázó, a skrupulozitásig elővigyázó voltam, senki se fogja hibának venni, 

de oly végletekig vittem azt, hogy igazán nevetséges. Tudván szokásomat, hogy a beszédnél 

kezeimmel mindig gesztikulálok (amit sok európai tesz, a közép-ázsiaiaknak pedig tiltva van), 

félelemből, hogy e hibába ne essem, kényszert kellett magamon tenni. Azt állítottam, hogy 

karom fáj, s felkötöttem. A testhez erősített kar aztán csakhamar leszokott az önkéntelen 

mozgásról. Hasonlóképpen este nem mertem enni, nehogy a megterhelt gyomor nehéz 

álmokat okozzon, melyeknek hatása alatt talán valami idegen, európai nyelven beszélhetnék. 

Ma már nevetnem kell e kislelkűségen; hiszen eszembe kellett volna jutni, hogy a tatárok, 

nem ismervén az európai nyelveket, mit sem vettek volna észre. Örömestebb gondolok mégis 

egy útitársam szavaira, ki egy reggel naivitással jegyezte meg, hogy én egész más hangokkal 

hortyogok, mint a turkesztániak, mire egyikük fontos hangon közbevágott: "Így hortyognak 

Konstantinápolyban!" 

Miután társaságban oly sok tettem lett feltűnővé, midőn egyedül tudtam magamat, mégis 

szabadabb mozgást engedhettem volna magamnak. De nem! Itt is rabja voltam az 

elővigyázatnak, s nem feltűnő vagy inkább nevetséges-e, hogy éjjel, a beláthatatlan 
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kopárságon, meglehetős távolban a karavántól, a kovásztalan, homokkal és porral vegyített 

kenyeret vagy a büdös vízkortyot sem mertem a szokásos mohamedán áldásformulák nélkül 

magamhoz venni! Senki sem lát, mindenki alszik, gondolhattam volna. De nem! Úgy 

tetszettek a távoli homokdombok, mint lesen álló kémek, kik vigyáznak, elmondom-e a 

biszmillahot, s szertartásos módon töröm-e meg a kenyeret. Így történt Khívában, hogy 

egyesegyedül fekvén sötét és zárt cellámban, hirtelen felugrottam az imakiáltásra ágyamból, s 

hozzáfogtam a tizenhárom rikaat (térdhajtás) fáradságos munkájához. A hatodiknál vagy a 

nyolcadiknál azonban kedvem jött abbahagyni, gondolván, hogy hiszen jól el vagyok rejtve. 

De nem! Eszembe jutott, hogy kémkedő szemek benézhetnének az ajtó hasadékain, s 

lelkiismeretesen elvégeztem a terhes kötelességet. 

Csupán a mindent megorvosló idő segített e bajomon. Habár az erkölcsi szenvedések 

súlyosabbak voltak, mint a fizikaiak, a megszokás mégis győzelemre segített később, s miután 

szerencsésen átmentem négy hónapon, lelkem éppúgy eltompult minden félelem és borzadály, 

mint testem a szenny és tisztátalanság iránt. A közönyösség korszaka állt be, s ezzel kezdtem 

kalandom valódi gyönyöreit élvezni. Különösen tetszett a kóbor élet korlátlan szabadsága, s a 

táplálás és öltözet iránt való gondatlanságom, mert a dervis ajándékokból él, s azonkívül még 

szellemi fensőbbséget is gyakorol a tömeg fölött. Nem csoda tehát, ha helyzetem előnyeit 

minden alkalommal ki tudtam zsákmányolni. Társaim is megvallották, hogy kitűnő 

tulajdonokkal bírok a dervisélethez, s ha valamely zártabb helyen kellett filléreket koldulni, 

vagy nagyobb mennyiségű élelmiszereket összeszerezni, mindig én vittem a vezérszerepet. E 

belém helyezett bizalomról egyszer fényes tanúságot tettem egy csapat sátoros csaudor 

turkomán előtt. Ezek a szörnyű, vad nomádok nagy istentelenség hírében állottak, s a hadzsik, 

isánok és dervisek mindig kikerülték sátraikat. Hallván ezt, fölkerekedtem három társammal, 

kik jeles énekesek hírében álltak, s magamhoz vettem egy nagy dózis szent port, Zemzem-

vizet, fogpiszkálót, fésűt s egyéb zarándok-adományokat. Némelyeknél hideg fogadtatásra 

találtam, de bármily vad legyen is a puszták fia, mégsem állhat ellen a dervisstratégia 

szavainak és mimikájának, s í]y történt, hogy nemcsak búzával, rizzsel, sajttal és szőrruha-

darabokkal ajándékoztak meg, hanem még sikerült arra is bírnom az egyiket, hogy saját 

szamarára rakta fel az aratást, s úgy hozta az ámuló csapatunk elé. 

A siker merésszé tesz. Nem csoda tehát, ha több szerencsésen keresztülvitt experimentumok 

után később fellépésemben némi szemtelenség látszott mutatkozni. Ily vádtól, persze, nehezen 

moshatnám magam egészen tisztára, se mint járhattam volna el másképp? Lehet-e fogalma 

európainak arról, mit tesz mint ál-frengi ( a keletiek rémszava) állni szemben oly zsarnokkal, 

minő Khíva kánja, s hozzá még áldással tetézni fejét? A gondolat, hogy ez az ember fakó 

arcával és sötét tekintetével, körülvéve bakóitól, fölfedezhetné a veszedelmes játékot - 

bizonnyal csak úgy viselhető el, ha a lélek szilárdságát a végletekig vitte az ember. 

S valóban, oly határozottsággal léptem is föl az első audencián, mintha megjelenésemmel a 

kánt boldogítani kívánnám. Mindenki bámulva tekintett rám, hiszen a jámbornak és szentnek 

alázatosnak kell lennie. Azt gondolták azonban, hogy ez már így van Törökországban, s nem 

is hallottam semmiféle megjegyzést. 
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Ily merész föllépésekre egyébiránt ritkán volt szükségem, s a dervisélet közönséges 

folyásában a legboldogabb pillanatokat szerezte számomra. Anélkül, hogy hajlammal bírnék 

utánozni az orosz grófot, D…-t, ki megunva az európai szalonéletet, mint kolduló dervis 

húzódott meg Kasmir egyik völgyében, mégis meg kell vallanom, hogy sajátszerű gyönyört 

éreztem, midőn valamely romban vagy más magányos helyen, a szelíd őszi napsugarakon 

sütkérezve, valódi keleti módon merülhettem el a nem gondolkozó gondolataiba. Valami 

kimondhatatlan édes érzet tölti el az embert, ha pénz, állás és foglalkozás nélkül, szabadon 

minden gondtól, izgatottságtól és benyomásoktól, a keleti nyugalom és közöny lágy 

bölcsőjében ringathatja el magát! De ránk, európaiakra nézve természetesen e gyönyör nem 

tarthat sokáig, mert ha gondolataink ily pillanatokban a távoli, örökké mozgalmas és lázas 

nyugat felé veszik röptüket, rögtön elénk tűnik a két világ közti ellentét, s ösztönszerűleg az 

utóbbi felé vonzódunk. Európai törekvés és ázsiai nyugalom, e két kérdés foglalkoztatja a 

szellemeket - de csak a körülöttünk fekvő romokra kell tekintetnünk, hogy beláthassuk, ki 

követi a valódi életfilozófiát. itt minden enyészetnek és szolgaságnak indul, ott minden a 

virágzás és világuralom felé halad. 

Ez a tarka életkép, melyben inkognitóm alatt folyvást mozogtam, korántsem volt oly sivár, 

mint némely megcsökönyösödött európai hinné. Magához láncolni, természetesen, csak rövid 

időre tudott, s ugyancsak megijedtem, midőn a khívai kán egy alkalommal komolyan 

előterjesztette, hogy házasodjam meg, s így aztán telepedjem le Khívában, miután kellemes 

volna maga mellett látni oly sokat utazott embert, mint én. A gondolat, egy özbeg feleséggel 

tölteni az egész életet Turkesztánban, borzasztó volt, s ha meg kellett volna tennem, bizonnyal 

tönkre silányított volna, de azt, hogy néhány hónapot töltöttem oly kalandon, mely 

szerencsésen végződött, sohasem fogom megbánni. Sohasem, mondom, mert élményeimnek 

még emléke is kimondhatatlanul édes, s most, midőn visszaérkezésem óta már három év telt 

el, még most is oly élénken él emlékezetemben minden kis részlet, oly közel képzelek 

magamhoz mindent, mintha csak tegnap este érkeztem volna meg a karavánnal, s holnap 

ismét neki kellene fognom szamaramat felnyergelni a továbbutazásra. 

Az őszinte barátság benső viszonya, mely tatár útitársaimhoz fűzött, mindig újra éled bennem, 

ha rájuk gondolok. Tréfáltunk, nevetgéltünk, édelegtünk hosszú óráink alatt, mintha nem is 

kívánhattunk volna magunknak jobb életet. Különösen szerencsés humorom, mely annyira 

tetszett nekik, élceim és tréfáim, ha egymással voltunk, (mert a nyilvános életben mint a 

szentek, mindnyájan hosszú, jéghideg arcot vágtunk), számukra a jókedv kiapadhatatlan 

forrásai voltak. Vajon mit mondanának, ha a hitetlenek közepette, a nekik oly furcsának tetsző 

villaruhában - így nevezik az európai nadrágot - látnának? Engem, kiben ők és a többiek is a 

nyugati mohamedán mollának valódi példányképét látták? 

Valamint inkognitóm vidám epizódjai néha-néha még most is vidám perceket szereznek, úgy 

meg kell vallanom, hogy a sötét órák is, melyekben veszedelemben voltam, vagy szenvedtem, 

fekete felhőkként tűnnek fel jelenem látkörén. Nyomasztó árnyaik még élénken 

emlékeztetnek az elmúl borzalmakra, s ha még most is felijedek nehéz éjjeli álmomból, úgy 

gyakran őfelsége a bokharai kán, a szomj iszonyú gyötrelmei vagy egy fanatikus molla-csapat 

azok, kik Morpheus szárnyain sietnek Közép-Ázsiából üdvözletemre. mint örülök ily 

alkalommal ébredésemkor, hogy Európában, imádott hazámban, békés lakomban találom 
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magamat! Valóban sokszor sodortattam válságos, a legválságosabb helyzetbe, de egészben 

véve mégis csak néhány epizód hagyott hátra bennem letörölhetetlen emléket; megdöbbentő 

veszélybe hoztak, és sohasem fogom őket feledni. 

 

Azon este, midőn a Khalata-pusztában feküdtem, a szomj már két nap óta gyötört; vizem 

utolsó cseppjeivel életerőmet is mindinkább fogyni éreztem. Körülöttem útitársaim feküdtek, 

valószínűleg ugyanazon gyötrelmekben kimerülve, mert merev tekintetükből és vad 

vonásaikból látni lehetett a sóvár kimerültségét. Midőn nehéz fejemet felerőltettem, s szemem 

a hozzám közel fekvő tekintetével találkozott, úgy tetszett, mintha mindnyájan keserű 

haraggal néznének rám, mert délután a vén aszkéta, Kari Meszúd többször mondotta, hogy 

"fájdalom, mi egy nagy bűnös áldozatai vagyunk, ki karavánunkban tartózkodik". Meglehet, 

hogy senki sem gondolt éppen rám, mégis igen megdöbbentem. Eközben elérkezett az esti 

ima órája, melyben azonban csak kevesen vehettek részt. A nap már majdnem leáldozott, s 

midőn utolsó sugarai a nagy pusztában szenvedők szerencsétlen csapatára estek, nem 

állhattam meg, hogy nem tekintsek ama tájra, honnan a látkörről (mert kevés reményem volt, 

látni a másnapot) utolsó sugaraival felém világított, ama tájról, melyet nyugatnak, a drága 

nyugatnak neveznek. Kimondhatatlan fájdalommal csüggtem e szón, a félig eltompult érzékek 

újra éledtek, mert a nyugattal eszembe jutott Európa, drága honom, kora kimúlásom, múltam 

nehéz küzdelmei s minden törekvésem, minden édes reményem meghiúsulása. Szívem 

megtört a fájdalom terhe alatt, sírni akartam, de nem tudtam. Ez egyike volt a feledhetetlen 

pillanatoknak, a borzalom mély nyomokat hagyott lelkemben, s valahányszor eszembe jut a 

Khalata-puszta, mindig mint rémes árny fog szemem elé tűnni. 

 

Audenciám a bokharai emírnél a szamarkandi palotában. A nevezett fejedelem, kinek engem 

mint kétes jellemű egyént mutattak be, az egész idő alatt, míg nála ültem, szigorúan 

vonásaimban olvasott, hogy az állítólagos ál-frengit fölfedezze. A köztünk kifejlett 

beszélgetés egy része ismeretes olvasóim előtt; hízelegheték magamnak azzal, hogy 

megnyertem őt, hanem óriási küzdelmembe e került, hogy el ne áruljam benső 

izgatottságomat arcvonásaimon, különösen szemeimben, s habár minden idegem lázasan 

lüktetett, mégis el kellett nyomnom a félelemnek legcsekélyebb jelét is. Régóta be lévén 

gyakorolva a szerepbe, melyet játszottam, sikerült is magamon annyira uralkodni, hogy el ne 

piruljak, vagy egyéb színt ne váltsak, de nem voltam biztos a sikerben, s képzelhető, minő 

helyzetben éreztem magamat, midőn az emír negyedórai kihallgatás után egy szolgát szólított 

elő, valamit óvatosan a fülébe súgott, s nekem komolyan intett, hogy kövessem. 

Gyorsan felugrottam ülésemről. Az úton, melyen a szolga udvarokon és termeken át vezetett, 

sorsom bizonytalansága a legnagyobb rettegésbe ejtett, s miután egy elfogódott kedély mindig 

csak rémképeket lát, azt hittem, hogy az ominózus út a kínpadhoz, ama szörnyű halálhoz 

vezet, mely annyiszor lebegett szemeim előtt. Kalauzom hosszas ide-oda menés után egy sötét 

szobába vezetett, ahol leültetett, jelezvén, hogy várjam visszatértét. Megálltam, azonban mily 

kedéllyel, bárki elképzelheti. Csak sejthettem volna, mi módon fog kivégeztetésem 

végbemenni, talán meg tudtam volna magam nyugtatni - de a bizonytalanság volt a pokoli 
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kín, melyet sohasem fogok elfeledni életemben. Lázas feszültséggel számláltam a perceket, 

míg az ajtó ismét megnyílt. Még néhány pillanatig tartottak gyötrelmeim - végre megjelent a 

szolga, rámeredtem, s láttam a benyomuló világossággal, hogy a rettegett hóhérszerek helyett 

gondosan összehajtogatott csomagot hozott hóna alatt; az emírtől további utazásomra szánt 

díszöltöny és pénz volt benne. 

A herati karaván érkezését várva az Oxus partján, a hő augusztusi napokat a lebab 

turkománok társaságában töltöttem. Egy elhagyott mecset udvarán ütöttem tanyát; a 

turkománok az esti órákban mindig dalgyűjteményeik vagy költői elbeszéléseik egyikét 

szokták magukkal hozni, melyekből felolvastam nekik. Ilyenkor különös örömömre volt 

feszült figyelmük, mellyel az éj csendjében tompán tovazajló Oxus zummogásánál hallgatták 

egyik vagy másik kedvelt hősük tetteit. 

Egy este egész éjfélig eltartott az olvasás. Meglehetős fáradt voltam, s megfeledkezvén a 

sokszor hallott tanácsról, hogy el ne aludjam valamely omlatag épület közelében, 

kinyújtóztam egy fal hosszában, s mint gondolható, hamar el is aludtam. Körülbelül egy óra 

múlva lábamon érzett kínos fájdalom ébresztett fel; felkiáltva ugrottam fel fekhelyemről, s 

úgy tetszett, mintha száz meg száz mérgezett tű rohanna át lábszáramon, éspedig egy csekély 

kis pontot, közel a jobb láb nagyujjához. Kiáltozásomra fölébredt a legöregebb turkomán, ki 

közelemben feküdt; anélkül, hogy kérdett volna, így szólt: "Szerencsétlen hadzsi, téged egy 

skorpió mart meg, s hozzá még a szaratan (kánikula) szerencsétlen idején. Isten irgalmazzon 

neked!" E szavakkal megragadta lábamat, oly erővel kötötte át a bokámat, mintha ketté akarta 

volna vágni, azután szájával fölkereste hirtelen a sebhelyet, s oly erővel szívta, hogy 

megéreztem egész testemen. Őt aztán csakhamar más váltotta fel, s miután még kétszer 

bekötöztek, magamra hagytak, a vigasz azon szavaival, hogy ha Allah akarja, a legközelebbi 

reggeli imáig el fog dőlni, hogy a fájdalomtól szabadulok-é meg, vagy pedig a világ 

hiúságaitól. 

Ámbár egészen el voltam kábulva a vonaglástól, szúrástól és égetéstől, mi egyre növekedett, 

mégis eszembe jutottak a mérges voltuk miatt már a régi időkben elhíresedett balkhi skorpiók. 

A nem alaptalan félelem még tűrhetetlenebbé tette a fájdalmat, s hogy több órai szenvedésem 

alatt lemondtam minden reményről, bizonyítja azon körülmény, hogy megfeledkezvén 

inkognitómról, oly panaszhangokban törtem ki, melyek a tatárok előtt, mint később 

megtudtam, igen furcsáknak tűntek fel, miután máluk ily eseteknél ujjongani szokás. 

Csodálatos az, hogy a fájdalom néhány perc alatt a lábujjamtól a fejtetőmig hatott, de csak a 

jobb oldalon, s tüzes árként rohant fel s alá. Leírhatatlan kín, melyet éjfél után egy óra alatt 

kiállanom kellett. Elvesztvén minden érdeket a további létezés iránt, a földön akartam 

szétzúzni fejemet; észrevették, s erősen odakötöttek egy fához. Így feküdtem félájultan 

néhány óráig, tekintetemmel a ragyogó csillagos égen csüggvén, mialatt homlokomat a 

halálverejtéktől éreztem gyöngyözni. A Plejádok mindjobban a nyugat, a drága nyugat felé 

vették útjukat, melyről azt hittem, hogy már sohasem látom meg többé, s mialatt, teljesen 

öntudatomnál lévén, vártam az ima kiáltó hangját, vagy jobban mondva, a hajnal hasadását, 

gyöngéd álom jött szemeimre, amelyből csakhamar az egyhangú "Lá iláha il-Allah!" 

ébresztett föl. 
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Midőn felocsúdtam, a fájdalom némi enyhülését éreztem. A szúrás és égetés mindinkább 

enyészett azon az úton, amelyen jött, és a nap alig állt egy lándzsányira, midőn gyengén és 

erőtlenül ugyan, de mégis lábaimra állhattam. Társaim biztosítottak, hogy az ördög, mely a 

skorpiómarás útján hatott a testbe, csak a reggeli ima által űzetett ki, amit kétségbe vonnom 

természetesen nem volt szabad. De az éj, az az irtózatos éj, mindörökké feledhetetlen lesz 

előttem. 

 

Ez volna közép-ázsiai kalandos utazásomnak három válságos perce; egyébiránt a kíváncsi 

fürkészők szemei, a számtalan gyanúsítások, valamint a koldusruhában megtett utazás 

kimondhatatlan nehézségei, a nélkülözések és kellemetlenségek csak kevés szomorú emléket 

hagytak maguk után. A varázs, láthatni amaz idegen országokat, melyek után sóvár szemeim 

már ifjúkoromban epedtek, valami éltető, lelkesítő erővel bírt, mert a felhozott egypár esetet 

kivéve, mindig nagyon víg és boldog voltam - igen, annyi kétségtelenül igaz, hogy ma, az 

európai civilizált életben nagyrészt nélkülözöm azt a testi és szellemi élénkséget, és ki tudja, 

életem későbbi éveiben nem kívánkozom-e vissza abba a korba, midőn rongyokba burkolva, 

hajléktalanul, de jó erőben és víg kedéllyel barangoltam Közép-Ázsia sivatagjain. 

1) Hirka-i dervisánnak (dervisöltönynek) nevezik ezt, s még a legvagyonosabb derviseknek is viselniök kell 

különben jó öltönyeik felett. Jelképe ez a szegénységnek, és gyakran a legkülönbözőbb darabkákból állítják 

össze; eleje egyenetlen és mindig cikcakkos, s míg külseje durva szálakkal, nagy öltésekkel van varrva, bélése 

selyemből vagy egyéb értékes kelméből készül. A képmutatás netovábbja ez; azonban: mundus vult decipi, ergo 

decipiatur, mondták már a rómaiak előtt a keleti bölcsek. 


