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Bevezetés. 

Minden könyv maga ajánlja magát a legjobban, 
s ha erre képes, ugy senki sem vonhatja kétségbe 
jogosultságát, valamint szerzője irányában is meg
szűnik a viszony amaz idegensége, mely nevét 
azelőtt talán környezé: az olvasó igy megtalálja 
az ösvényt, melyen egy új nevet is örömmel fog 
üdvözölhetni. 

A jelen könyv, mint eredeti útleírás, méltán sora
kozik ama müvekhez, melyek utazási irodalmunk 
nem igen gazdag mezején eddig napvilágot láttak, 
és mindenesetre részletesebben foglalkozik felvett 
tárgyával, mint ama könyvek, melyek Egyiptomról 
nálunk megjelentek; sőt az utóbbiaknál általáno
sabb terjedéssel is fog dicsekedhetni, miután ama 
néhány főúr által ez irányban világgá bocsátott 
mű, vagyis inkább album, fényes külalakja s ezért 
nagy áránál fogva, csak inkább egy kiváltságos 
osztály számára készült, s úgyszólván kivül áll a 
nagy közönségen. 

A Nilus azért nálunk nagyobbára még rege 
tárgya, s partvidékének csekély ismerete mindösz-
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sze bibliai vagy világtörténeti iskolai tanulmányok
ból származik, azon túl még alig jött figyelembe. 
A magyar egyiptológia még mindig késik, s ha 
vannak is tudósaink, kik a hieroglyphák olvasásá
hoz talán értenek, határozottan azzá nyilvánitott 
egyiptologunk még nincs. Még a szakba vágó nép
szerű könyv is hiányzik, mely az egyiptológia elő
futárja gyanánt e tudomány részére az utat egyen
getné. És mégis, mennyi előismertetés, mennyi fu
tólagos, mondhatni felületes könyv szükséges arra, 
hogy valamely tárgy végre alapos művelőkre ta
láljon. Ezek hozzák az illető szakot közelebb, hogy 
aztán általános *kedv fejlődjék irántuk: a kedv 
szenvedélylyé válik, a szenvedély kitartó kutatá
sokhoz vezet, ezek eredményeket szülnek, melyek
ből aztán a tudomány kész alaptételeket nyer. 
Mennyi ily úgynevezett felületes mű kerül ki sajtó 
alól a tudományok népszerűsítésére és megkedvel-
tetésére még oly országokban is, hol azok már va
lódi szakmunkák által vannak képviselve. 

Igen! Senki sem fogja tagadni, hogy a hierog-
lyphákat kibetűzni tudni, több nehézségbe kerül, 
mint a római síremlékeken látható s értelmileg oly 
közel fekvő betűk összefüggését és vonatkozását 
kifejteni. Pedig mily nagy elismerésre tartanak 
számot azok, kik nálunk valamely római felirat 
értelmét megmagyarázni tudják, mintha csak ma
guk szolgáltatták volna a kulcsot ez összefüggés 
módozatának felállítására. A kulcsot nyújtó eredeti 
rendszer felállitója ezekkel szemben azonban valódi 
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felfedezést tett. S ha ezt elismerjük, ugy teljes 
hordereje szerint méltányolhatjuk annak érdemét, 
ki a hieroglyphák kibetüzéséhez az első fonalat 
szolgáltatá, a hieroglyphákat minden ember értelme 
alá eshető rendszerbe állította. 

Az út mindenesetre fáradságos volt és sok időt 
vett igénybe. A hieroglyphák első találgatója az 
olasz születésű Mercati Mihálytól, ki 1598-ban a 
Rómában levő obeliszkeken kezdte meg a hierog
lyphák fejtegetését, Champollionig, ki a jelen szá
zad első tizedeiben alapította meg az azóta álta
lánosan elfogadott hieroglyphai rendszert : a hie-
roghjphai ábécét, századok teltek el; de a tudomány 
oly kincscsel szaporodott, mely a miatta igénybe 

.vett időért gazdag kárpótlást nyújt. A felhozott 
két tudós korszaka között eltelt idő alatt azonban 
egész had egyiptolog küzdött egymással s gyakran 
egymás ellen a különféle irányban felmerült néze
tek megállapítása és lerontásában. Ott találjuk 
Valerius Pétert, Kirchert s később Warburtont és 
Zoegát, kik a görögök és rómaiak erre vonatkozó 
munkáit nagy szorgalommal tanulmányozták; sőt 
már ezek előtt Feneion, JBossuet és más francia 
irók kész kíváncsisággal fordultak a pharaok or
szága felé. 

A múlt század vége legtermékenyebb volt az 
egyiptológiára nézve s kapcsolatban a jelen század 
elejével e tudomány jövőjének megalapítására szolgált. 
A francia köztársasági expeditióval utazott tudósok, 
nagyot lendítettek rajta és Rosettenél, 1798. fran-
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cia mérnökök fedezték fel ama kőemléket, mely 
három, nevezetesen hierogiyphai, demoti és görög 
felirattal ellátva, a hajdankor titkait feltárá. A 
feliratok összevetése s itt főleg a kőtáblák mind
három osztályában előforduló tulajdonnevek azo
nossága folytán nyert vívmányok döntő befolyással 
voltak a hieroglyphák későbbi kibetüzésére. Azon
ban itt is különféle nézetek nyilvánultak és külö
nösen Sacy Szilveszter francia akadémiai tag volt 
az, ki itt irányadó eredményeket tudott fel
mutatni. 

Ezalatt Quatremére francia nyelvésznek sikerült 
bebizonyítani, hogy az ó-egyiptomi nyelv lényegben 
azonos a mai kopt nyelvvel; és az angol Ban-
Ties által felfedezett görög és hierogiyphai feliratú s 
Londonba vitt philaei obeliszk szintén ily mozzana
tokra szolgáltatott alkalmat a tudomány terén, mig 
Young Tamás mindezeket felhasználva, alapos ta
nulmányokat tett közzé az egyiptológiáról. Ily előz
mények után végre Champollion megirá a nyelv
tant, mely a hieroglyphák olvasását és magyarázá
sát közlehetőséggé emelte. 

Ha eddig itt olaszok s köztük a hírneves Ros-
selini és főleg franciák, valamint angolok játszták 
a kizárólagos szerepet, ugy most már németek is 
felkarolni kezdték a tudományt, mely számukra 
annál nagyobb kilátást igért, mert a felfedezett 
forrást már csak tovább kellet vezetni s ilyesmire 
a németnek elég szorgalma és kitartása van. A né
met egyiptologok között kitűntek Seyfarth, Spohn, 
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Uhlemann^ldéler^ Schwarz és különösen Lepsius, ki 
Parisban képezve magát, az ottani Institutetől pá-
lyadíjt is nyert; és legújabban Brugsch. Lepsius az, 
ki az ó-egyiptomiak „Halottas könyvét" oly világo
san fejtegeté s ki IV. Frigyes Vilmos porosz ki
rály megbízása folytán 1842-ben egy tudományos 
expeditiót vezetett Egyiptomba. Ez expeditio gaz
dag tapasztalatokkal tért vissza és azzal dicseke
dett, hogy a giséhi piramisba illesztett egy táblán 
IV. Frigyes Vilmos király nevét és címét, hierog-
lyphákban megörökitette. A porosz itt is tündö
kölni akart! Lepsius különben a berlini múzeum 
számára tömérdek műkincset hozott, és ez intézet 
azóta méltó versenytársa a londoni és párisi ha-
sontárgyu muzeumoknak. íme, a nemzeti érzület 
és öntudatosság itt is külön versenyt idézett elő. 

És az a kopt, ki mind a mai napig nyomorú 
aléltságban tengeti napjait, alig foghatja fel, hogy 
ott a pálmák között, a hatalmas rommaradványok 
szinhelyén, világrenditő királyok oszták parancsu
kat. Elmondhatni róla, hogy: 

Völgyben ül a gyáva kor, s határa 
Szűk köréből, őse saslakára, 
Szédeleg, ha néha felpillant. 

Mily iszonyú hanyatlás, példátlan a történet
ben ! Az elődök az építészet legnagyobb s ma utá-
nozhatlan műkincseit képző palotákban laktak s 
az utód egyszerű viskókban vagy barlangokban 
húzza meg magát. De e műemlékek egykori fénye 
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rajok is visszasugárzik s a ki e néppel közelebb-* 
ről érintkezett, kevésbé szigorúan fogja bírálni, mint 
az, ki csak hirből ismeri. S a könv e részben igen 
érdekes, sőt figyelemreméltó mozzanatokat tár iel 
az egyiptomi népéletből; megismerteti az ottani 
szokásokat; családi és házán kívüli foglalkozásá
ban mutatja be a lakosokat; vonzó módon vegyítve 
a mulatságosat a komolyan tanulságossal, ecsetelve a 
nevezetesebb vidékek szépségét, leírva természeti 
ritkaságait. 

Az építészeti mümaradványokat is helyes érzék
kel tanulmányozta e könyv szerzője és kielégítő fo
galmat ad az ó-egyiptomi templomok alakjáról, al
kati sajátságairól és műdiszitvényeiről. Nem állit
hatjuk ugyan, hogy itt szakférfiú módjára plastikai 
másolattal állott elő, mert ezt illetőleg oly köte
lességeket mint Lübke vagy más müitész, nem is 
vállalt magára; de elérte ama szinvonalat, mely a 
szigorú szakfejtegetéssel majdnem közvetlenül érint
kezik, s ez elég ária, hogy tárgya iránt nem csak 
a nagy közönség hanem a mübarátok figyelmét is 
jelköltve, az egyiptológia tanulmányozására minél 
szélesebb köröket ösztönözzen. Valóban, lehetetlen 
közönynyel nézni e templomokat és tájképeket még 
egyszerű képmásolatban is; és mily csekély kép
zelőerő szükséges aztán arra, hogy látásukon fel
lelkesülve tanulmányozásukra kedvet kapjunk. Pa
radicsomi vidék, művészettel párosulva! Mi kell 
ennél több? Mindaz amit ez irányban eddig lát
tunk, képzeltünk, úgyszólván semmi e templomok 
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nagyszerűségéhez képest. A denderahi, edfui, luk-
szori, philaei templomok külön kis világot tárnak 
fel, egyesítve minden képzelhető architectoni ala
kot, mit a bel- vagy külföldi új építményeken látva, 
mi uj találmánynak vélünk. Az első zuhatagon már 
túl fekvő s azért itt nem érintett ibsambouli tem
plom e műemlékek sorát csodás megrenditőségben 
zárja be; s mindaz amit azokról Ampere, Lefévre, 
Burnes irtak, feleleveníti az olvasóban ama benyo
mást, melyet a jelenlét feledhetetlen és magasztos 
hatása alatt ott maguk is éreztek: a szép mindig 
megtartja jellegét, magához vonz és felmelegíti 
keblünket. 

íme Speke és Grant felfedezése új varázszsal 
töltötte be e tudományt, azóta is új intézkedése
ket tesznek a Nilus vizének minél előnyösebb fel
használására ; a suezi csatorna a világ bámulatára 
ténynyé lett valóság, és valamennyi művelt nem
zet részt vesz itt ama versenyben, mely az emberi
ség jólétének előmozdításában oly hatalmas tényező. 
De ki tagadhatná, hogy Magyarországra is köte
lességek várnak az egyiptológia szempontjából a 
legújabb korban? íme tengerünk van s mily szo
morú volna, ha az ránk nézve jövőben sem hozná 
meg gyümölcseit. Most nyitva az út, és ne csak 
anyagilag a mostani kor jelszava szerint, hanem fő
leg szellemileg törekedjünk arra, hogy az Adriát s 
ama keskeny vizösvényt, mely Európát Afrikától 
elválasztja, a földközi tengert, minél gyakrabban 
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vegyük igénybe. Hisz mindössze is ez csak néhány 
napi időt kivan. 

Muzeumunk semmi egyiptomi régiségnek nincs 
birtokában, nélkülözi az itt oly könnyen megsze
rezhető sarcophagokat, múmiákat, szobrocskákat, 
papyrustekercseket, piramis — és obeliszkmintáza-
tokat, melyek e tudomány megkedvelésére s ál
tala talán más eddig nem sejtett előnyök közve
tett előidézésére, folyvást a szemlélet élénk köz
vetlenségével hatnának. Benan, Mariette, Bougé, 
Lanoye és más francia egyiptologok itt a szorga
lom nem csökkenő erélyével gyűjtötték a szellemi 
kincseket és működnek részben most is ernyedet-
lenül. Mariette felvigyázata alatt az egyiptomi 
alkirály költségén a legnagyobb célszerűséggel foly
nak az ásatási munkálatok és részletes kutatások: 
mily fényes eredménynyel járna tudományossá
gunkra s főleg minő hasznot hajtana muzeumunk
nak, ha valaki tehetősebb hazánkfiai közül itt mint 
kezdeményező szellemileg és anyagi áldozatok árán 
is csatlakoznék e munkálatokhoz. A jó példa bi
zonyára gazdag kamatokat vetne. 

Addig is bízzunk a jövőben és higyjük, hogy az 
egyiptológia, rövid időn, nálunk is buzgó hivek és 
terjesztőkkel fog dicsekedhetni. 

Pest, 1871 március végén. 

Yajda Viktor. 
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Első fejezet, 
(Egy uj világrész. — Nílusi ut. — Cassi de Khaire 

— A vendégek névsora. — Elindulás Kairóból. — A há
rem hölgyei. — A Khedive anyja. — A szabadban. — Vil
lás-reggeli. — Kikötés Bedrechynben. — Karaván.) 

Midőn az európai utazó a földközi ten
ger délkeleti pontja felé közeledve, egy nagy
szerűen mesés, s mégis a valóság ezer emlé
két hordó ország viszonyai felől a legcsudá
latosabb ábrándokat szövi magának; sajátsá
gos érzelmek támadnak benne. Azt fogja hinni, 
hogy ime most egy meghatóan vonzó tájkép 
tárul fel előtte Afrika partjain, hogy gyö
nyörű bércek fogják üdvözölni az Alpok és 
a Kárpátok hegyalakzataihoz vagy völgycso-
portulataihoz hasonló vidéknyilvánulásokkal. 

Minő csalódás.? 
Semmi nyoma a változatosságnak. A vi

dék egyhangú, korántsem emlékeztetve a fel
hozott képek valamelyikére. A Kis-Ázsiával 
szemben fekvő afrikai parton mindössze egy 
vörhenyes fény árulja el a föld jelenlétét s 
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néhány a láthatár csúcsáig kimagasló pálma 
emlékeztet arra, hogy ime egy uj világrész 
elé jutottunk. 

Azonban nem szándékunk a partvidék 
részleteinek leírásába bocsátkozni. A magyar 
közönség azon része, mely a suezi csatorna 
megnyitása alkalmával lefolyt ünnepélyek iránt 
érdekeltséget tanúsított, ezt bőven kielégíthető 
s az előbbi feltételről is tájékozást szerezhe
tett magának, ha Kecskeméty Aurél a ki
rály keleti utjának leírására, Andrássy gróf 
miniszterelnök által, kísérőül meghitt derék 
irónk és b. Pongrátz Emil miniszteri kiküldött 
a suezi csatorna megnyitási ünnepélyében részt 
vett két hazánkfia erre vonatkozó munkáit 
elolvasta. Minélfogva egyszerűn azokra uta
lunk. 

Mi ott veszszük fel a leírás fonalát, hol 
azt említett hazánkfiai befejezték és a Nílusra 
hívjuk fel az olvasó figyelmét, mely folyam 
1869. november végétől ugyanez év decem
ber végéig utazásunk tárgyát képezte. 

1869. november 29-én délelőtt 11 óra
kor indult el kis gőzösünk Kairóból. A Cassi-
de-Kaire — mert így hívták gőzösünket, 
— Mustafa eflfendi hajós-kapitány parancs-
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noksága alatt állott és kizárólag szolgála
tunkra volt kijelölve, az alkirály rendelete 
folytán. Mint tolmács Jussuf effendi műkö
dött mellettünk; ugyanaz, ki az egyiptomi 
alkirályt európai útjában kiséré, egy kitűnő 
műveltségű és igen szeretetre méltó ember. 

Oly szerencsés levén e gőzös utasai so
rába felvétetni, elősorolom mindama vendé
gek nevét, kiket az alkirály a nílusi kirán
dulásra meghivott. 

Brlome Salzan gróf kir. bajor tábornok. 
Pimoli József gróf, Eugénia császárné 

közel rokona. 
Conrad nagykeresztes, a németalföldi 

közmunkatanács főnöke, nejével és élénk szel
lemű tudós leányával. 

Stwrtnik Lipót báró, cs. kir. dragonyos 
ezredes. 

Witt-Hammer Jakab hollandi tanár és 
egy rotterdami lap tudósitója. 

Beckers Alfonz gróf, volt huszár kapi
tány. 

Nugmt Richárd gróf, huszár főhadnagy. 
Eertogh von Heys Zouteveen a meny-

nyiségtan, mértan, természettan tanára, és juris 
utriusqpije doctor, Hollandiából. 

1* 
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Lerois León, Lesseps sógora. 
Hervée, lovag történetíró Parisból. 
Coglievina Ferencz egyetemi tanár és a 

trieszti „L'Osservatore triestino" cimü hivata-
talos lap fővezetője. 

Cucchi, a milanói Kiforrna munkatársa, 
hírneves utazó. • 

Puerari, milanói udvari ügyvéd. 
Kolm egy amsterdami bankár fia. 
És csekélységem. 

A Cassi-de-Khaire szolgálati személyzete 
állott a már felhozott kapitányon kivül 2 gé
pészből, 2 nílusi vezetőből, 3 katonai kormá
nyosból, 4 fűtőből, 8 tengerészből, egy élel
mezési főbiztos, egy fő és két alszakács, va
lamint 6 pinczérből. Álljon itt az élelmezési 
főbiztos Pantelini ur neve is mert az utazók 
egyhangú bizonyítéka szerint ő valóban ki
tett magáért és lucullusi étkekkel delectált 
bennünket. 

így felszerelve, ily társaság környezeté
ben útnak indulánk. Minő előny, valódi sze
rencse ! Kész, nyomtatott programmunk volt, 
melyen változtatni senkinek sem állott jogá
ban és igy már eleve is biztosítva valánk 
minden oly véletlenség ellen, mely ha bár 
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néha pikáns de annál kellemetlenebb mozza
natokkal szokott párosulva lenni. 

Általános örömkiáltások között hagytuk 
el a jobb partot, egyre távolabb esve a gizehi 
királyi tündér palotától, mely a hurik para
dicsomához hasonló parkjával lebilincselé sze
meinket. Természet és művészet együtt van
nak itt. Maga a park csudás növényzetével 
elbájolja az idegent és a buja illatár valódi 
ittasságot idéz elő. Kincset és boldogságot 
találunk itt összehalmozva. A park éjszaki 
oldalát palota foglalja el, melynek balszár
nya az alkirály háremjét rejti magában, teli 
sóhajokkal, szerelmi ábrándok és vágyakkal. 
A hárem hölgyei néma szemlélői az elragadó 
tájképnek és hány cirkássziai s szemével az 
égbolt* kékjével vetekedő hajadon nem ned-
vesité forró könyeivel ablaka rácsozatát el
indulásunk alatt; mert noha a nagylelkű Khe-
dive, általánosan elismert lovagiasságánál fogva, 
hölgyeit minden kigondolható mulatságban ré
szesiti, sőt minden óhajuknak rögtön eleget 
szokott tenni; miután a nők óhaja Egyptom,-
ban oly parancs, melyet teljesiteni minden 
férfi kegyeletes kötelességének tart: ez ártat
lan lények nagyobb része mégis boldogtalan. 
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Igen! ők a kincsek és fény között is 
érzik a kebel ama rejtélyes szorongattatását, 
mely egy kielégítetlen vágy titkaiból szár
mazik. S ez oknál fogva közülök is, nem 
egy, cserélné fel háremi fényét, az európai 
nő közös és mindennapi állapotával. 

A Mlus partjait itt mindenütt kertek 
és paloták szegélyezik, melyeket izlés és jól
lét hozott létre. Különösen feltűnő ezek kö
zött a Khedive anyjának keleti modorban 
épült nagyszerű kastélya, rácsozattal ellátott 
pompás veránda'ival, a keleti modern építé
szet e nélkülözhetlen járulékaival. Ez legked
vesebb tartózkodási helye az özvegy alkirály-
nénak, ki nagyszámú hölgy társaságával ren
desen naplementekor időzik itt, gyönyörrel 
szemlélve k közelben elterülő gizehi pirami
sok nem múló nagyszerűségeit és élvezve dél
szaki kertjének balzsamos illatokkal terhelt 
légét. Azonban az európai építészet is jogo
sult tért nyert itt, mert több miniszter és 
előkelőbb pasa egyenesen ily modorú kas-
télylyal látta el a Mlus mentében elvonuló 
parkját. 

Végre kiértünk a szabadba s uj kép üd
vözölt bennünket. Jobbra fövénydombok si-



vár hegyek; balra ellenben viránytelt pázsi
tos rétek, kövér szántóföldek pálma-, szika-
mor-, és cédruserdőkkel vegyülve, terebélyes 
fákkal gazdagon, melyek ezredéves múlttal 
dicsekedve, árnyékot és üdeséget osztanak. 
Gyönyör- és élvvágy fogott el bennünket, mi
dőn az élénk csengetés eszünkbe juttatá, hogy 
ime a földieknek is eleget kell tenni! Dél 
volt, s villás reggelire hivott a csengetyü 
hangja. „Messieurs!66 szólt a pincérek egyike : 
ha ugy tetszik, le az étterembe. 

S az étteremben uj meglepetés várt ránk. 
Egy ízletes és minden kigondolható' fénynyel 
teritett asztal állott itt, melyet a hajó gyo-
mormüvészeti felügyelősége minden Ínyencet 
örönlre villanyozó gourmandisekkel bőségesen 
látott el. Hogy e sorok olvasójának az afri
kai vendégszeretetről fogalma lehessen, s hogy 
általában megtudhassa, mily bőkezűséggel 
szokta Egyiptom alkirálya vendégeit ellátni, 
ime itt a naponkénti 12 órai reggeli étlap
jainak egyike szőrül szóra. 

Bateau Cassi de Khaire 
Keggeli 1869. november 29-én. 

Mellékletek: Vesztfáliai sonka, nantesi szardinák, hal
ikra, füstölt nyelv és muszka saláta. — Meleg étkek: Risotto 
finan^ier, Omelette aux truáfe, Blanquette <T agneau, Dinde 
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sauce á la tartar, Beafstek á la jardiniere. >Dessert: Banán
gyümölcs, dinnye (thebai), datolya, narancs, körtve, alma, 
többféle aszalvány keleti gyümölcsből és sajt. Továbbá ki
tűnő és a legvalódiabb rajnai és francia borok, eredeti mokka 
kávé, finom liqueurök és havannahi szivarok. 

Ily lakoma után felüdülve ismét a hajó 
födélzetére mentünk, hogy a legjelentéktele
nebb dolog se kerülhesse ki figyelmünket. 

Közös beleegyezés folytán elhatároztuk, 
hogy Bedrechyn községét választjuk első ál
lomáshelyül, és ugy is lőn. Hajónk délutáni 
3 óra tájt kötött -ott ki, és mi gyermeki 
örömmel ugrottunk a partra, hol a számunkra 
már előre megrendelt lovak és az itt annyira 
kedvelt szamarak már jó idő óta várakoztak 
ránk. Vezetőik legott előállottak és társasá
gunk néhány perc múlva nyeregben ült, és 
útban vala a saharái piramisok felé. Ezek 
Tamo helység közelében feküsznek. Tamot nem 
csak a piramisok teszik nevezetessé, hanem 
ama körülmény is, hogy Mózest itt tették ki 
a vizbe; igy állítják legalább a kopt tudósok. 

A komoly nagyszerűség ennyi megható 
emléke közepett azonban mégis nevetni vol
tunk kénytelenek. Karavánunk sajátságos fes-
tőisége idézte azt elő, mert valóban fes-
tőileg, tarka rendetlenségben, európai és 
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afrikai öltönyben, bábeli nyelvzagyvalék zsi
vajában, melyből különösen a nagyobbára faty-
tyakból álló ló- és szamárhajcsárok élénk 
hangja vált ki, haladtunk előre. S ez arabs 
hajcsárok, egyszersmind mindannyi ciceronék 
a legfurcsább arcfintorgatások s a legkomo
rabb kedélyt is kacajra ingerlő erőlködések
kel igyekeztek magyarázatot nyújtani • a táj
kép felől, összevegyitve angolt, francziát, né
metet, olaszt, egyszóval minden nyelvet, me
lyekből a külön nemzetbeli utazóktól hal
lott társalgás folytán, egy—egy kifejezést vagy 
vezényszót elsajátíthattak; és fáradhatlan buz
gósággal kínálgatva megvétel végett többféle 
apróságot pharaoni régiségek gyanánt. E tár
gyak mind hamisítottak vagy utánzottak ugyan; 
de az idegen jól cselekszik, ha nem utasitja 
azokat rögtön vissza, mert különben kedvöket 
venné, mi a szegény arabok szolgálati jó in
dulatát nagyon csökkentené. Kinálgatásaik-
kal és koldulásukkal arányban kell az idegen
nek őket is biztatni és az itt nagy szerepet* 
játszó borravaló (baksis) osztogatása, bizonyára 
szolgálatkész barátokat biztosít számára. 



Második fejezet, 
(Memphis. — Mit — Rahyneh. — A legrégibb épít

mény. — Ásatok. — Az öreg scheikh. —A Serapeum. — 
Ti és Pfta — hotep. — Egyiptomi művészet. — A sirok 
országa. .— November 30-ka. — A Mlus. — A meyduni 
álpirámis. — Zátony. — A madársziget. — Beni-Suef. — 
A kigyóvarázsló. — Alkony.) 

Tizenöt percnyi lovaglás, illetőleg sza-
maragolás után egy pálmaerdőhöz értünk, 
melynek központi magaslatán a hajdani Mem
phis állott. Alig akarék hitelt adni vezetőm
nek, Cham utódjának, ki a Nilus legköze
lebbi áradására utalva, a vizben fekvő tört 
oszlopokat mutatá, midőn a szanaszét heverő 
granittöredékek és szobordarabokbói magam 
is meggyőződhetem, hogy itt egykoron épü
letek állottak. Szemét és gaz, romokkal ve
gyülve a hatalmas Ména fővárosának Mem-
phisnek térségén. Ména vagy Méneta az első 
történeti király, az egyiptomi papi uralom 
megtörője uralkodott itt egykoron és ime 
most mind e nagyság egy, Mit-Bahyneh nevű 
szegény arabs faluban van eltemetve. Mem-
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phis, — Théba után második szent városa. 
Egyiptomnak, hol vannak a te Sphinxeid, 
hol Apisnak Osiris által szentelt temploma, 
a 21-ik dynastia hatalmas királyainak palo
tái? Megemésztette az idő vas foga és mi 
maradt mindé nagyságból? Semmi. 

Egy magányos ház előtt a földön s mo
csártól majdnem egészen eltakarva, látám amaz 
oszlop egyes töredékeit, mely a 19-ik dynas
tia uralkodóját, a nagy Sesostrist jelképezte. 
Leghatalmasabb név Egyiptom történetében, 
mely soká tündökölve fényt árasztott maga 
körül és az ázsiai szomszéd népeket rettegés
ben tartá! 

Folytatva utunkat, hol zománczos búza 
földeken és mosolygó réteken, hol a Mlus 
áradásai ellen emelt gátokon lovagoltunk ke
resztül, mig végre 7 kilométernyi utazás után 
a halálvároshoz értünk, mely SaJcJcarah falu 
mellett fekszik. Innen e véghetlen nekropo-
lisból széttekintve, képzetet alkothatunk ma
gunknak az élők városa nagyszerűségéről, ha 
már a halottaké is ily iszonyú volt. 
i« A forró homoktól minden irányban fedve, 
egy, 800 méternyi hosszú, 600 széles téren 
emelkednek 'a közös sirdombok, a különböző 
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piramisok között a hajdani Egyiptom fejedel
meinek és hőseinek földi maradványaival. 
Azonban minő élet a holtak e titokteljes or
szágában ! Ama gödörből egy hiéna ugrik ki, 
ott egy sakál ólálkodik zsákmánya után, meg
jelenésünkre elszaladva és üvöltéssel töltve be 
a némaság e tanyáját. 

Itt folyvást találhatni múmiákat, melye
ket emberi kéz még meg nem fertőztetett 
és különösen egy piramis az, melyre a veze
tők az utazó figyelmét mindjárt felhivják. E 
piramisnak négy egyenközü lépcsőzete van és 
a rege az tartja róla, hogy Onnenefes az első 
dynastia uralkodója építtette volna. Ez tehát 
a legrégibb egyiptomi emlék és mindenesetre 
a világ legelső monumentális épitményei egyike. 
Az arányzatok itt mindenütt óriásiak és nem 
gondolhatunk bámulat nélkül, ama rég letűnt 
idők gépezetére, melynek segélyével ily 
granitnégyszögeket egymásra helyezni lehe
tett és melyekkel a piramisokat takaró de 
jelenleg fájdalom már nem létező márvány
táblákat felhúzták. E márványtáblák, harmincz 
lábnyi magasságban, fényes mez gyanánt bur
kolták a piramisokat és már távolról tündök-
löttek. Ma már itt semmi nyomuk többé és 
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ki tudja hány európai palota márványékit-
ményeül szolgált elrabolt anyaguk? Herodot 
még több ilynemű burkolatról emlékszik mü
veiben. 

Néhány száz lépésnyire tőlünk egy sereg 
gyermek hordta kosarakban a homokot, egy 
hófehér scheikh felügyelete alatt. Ez látva kö-
zeledtünket, négy alárendeltjével legott rövid 
társalgásba ereszkedett, mintha utasításokat 
adott volna nekik. És csakugyan, odaérve 
ezek a legnagyobb figyelemmel kisérték min
den mozdulatunkat s ekkor mindjárt tudtuk, 
mit foglalt magában az öreg ur utasitása. 
Sajátságos fogadtatásunk megütközést külön
ben nem okozott, miután tudva van, hogy a 
kiásásoknál talált tárgy eladása vagy eltávo
lítása szigorúan van büntetve. Sőt az alki
rály, hogy minden nagyobb visszaélést egy
szer mindenkorra megszüntessen, még halállal 
is fenyegetett egy főfelügyelőt. 

Ottlétünk alkalmával épen Ko-Komé 
helységét ásták ki a homokból és mi egy ér
dekes és hovatovább változatosabb játéknak 
valtunk szemlélői.! Élőttünk mindenütt ása
tok voltak egymásra halmozva, nagy meny-
nyiségben tartalmazva bronsz figurákat, régi 
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fegyvereket, kőszobrocskákat, töméntelen mu-
miahulladékot azok gazdag esontmaradványai
val, melyek bizonyára eddig már igen hasz
nos anyagot nyújtottak valamelyik cukorfi-7. 
nomitó gyárnak. 

A nagy tilalomnak dacára, társaságunk 
is hozzáfogott a kutatáshoz, és magam is oly 
szerencsés valék egy baltaszerü faeszközt ta
lálni, mely a pharaoni hajdankorban gyalog 
katonának lehetett fegyvere; továbbá egy 
légmentesen bezárt kisded agyag-edényre is 
szert tehettem, melyből scarabeusokat és 
apró tárgyakat illetőleg előnyös felfedezést 
Ígértem magamnak. Holmi csekély pénzaján
dékból álló baksis elegendő volt arra, hogy 
az öreg seheiJch egynehány pillanatra behunyja 
szemeit. Tout comme chez nous. 

Időnk igen rövidre levén szabva, tovább 
folytattuk utunkat, éjszak felé haladva, midőn, 
15 percnyi menet után Memphis Serapeumját 
is elértük. Itt terülnek el Apis sirboltjai, 
melyek I. Psammenitnél kezdődve, az utolsó 
Ptolomaeus uralma alatt; zárultak be, min
denütt kőbe vágott dolgozatokat mutatva. A 
mintegy 380—400 méternyi hosszú folyosón 
fáklyavilág mellett elhaladva, több magányos 
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sírboltot láttunk, melyek közepét egy—egy 
óriási gránit sorcophág foglaja el, nagy tö-
möttségben hieroglyphákat tartalmazva. A sír
boltok azonban mindenütt kifosztvák s a mú
miákat már az ázsiai vad csordák és a ké
sőbb ide berontott görögök, rómaiak és más 
népek hányták szét, örök és kipótolhatlan 
kárára a tudománynak. 

A Serapeumból átmentünk a Ti és Pfta-
hotep sírjához. Ezek megvizsgálása uj bámu
latot idézett elő bennünk. Titokteljes csudás 
világ a föld méhében, melynek szirtjeit itt 
házakká metszették s igy valódi termeket ta
lálunk itt, melyek, számra nyolcan,, össze
köttetésben vannak egymással, fehér és leg
keményebb gránitjokon, a legszebb és legsza-
batosabb alkotási mód bélyegét hordva. A 
művész és egyszerű látogató egyaránt csudál-
kozni fog, hogy 6000 év előtt architectonicus 
szempontból, ily nagyszerűséget tudtak létre
hozni. 

Az egyiptomi művészet minden részletét 
tanulmányozhatjuk itt, és a hajdankori képző
művészet minden mozzanatáról fogalmat sze
rezhetünk magunknak. Építészet, szobrászat, 
festészet, diszitészet mind egyesülvék, és a 
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különféle jelvi vonatkozások, melyekre azok 
utalnak, feltárják nekünk az ókor polgári és 
államéletét. Különösen a falakat díszítő fest
mények érdekesek, változatosság és élethűség
nél fogva. Majd a gazdászat és marhate-
nyésztésre nézve, majd az ipar és mestersé
geket illetőleg találunk jellemző adatokat; 
egyik festmény a katonai életet tünteti 
elő; a másik a táncot vagy a zenét ábrá
zolja, avagy valamely történeti jelenetet ele,-
venit fel; itt a hajózás ott a vadászat van 
képviselve. 

A festmények szinezete sötétes, habár 
jól fentartott. A téglaszin, a sárga, kék, fe
kete és zöld szin játszák a főszerepet; oly 
módon, hogy az öltönyöknél a szin az egyes 
szövetek minőségét is felismerhetővé tette. 

Az egyiptomiak földi élete nem volt 
egyéb egy közös lakhelyen való rövid tar
tózkodásnál. Innen van hogy házi körükben 
a legszebb egyszerűség uralgott, hogy kerülve 
a fényűzést minden figyelmüket a jövő élet 
siron túli boldogságára fordították, valamint 
arra, hogy azt a legnagyobb mérvben meg
érdemeljék. A földi élet múlékony; állandó a 
jövő és a tulajdonképeni lét csak halálunkkal 
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kezdődik! Ez volt meggyőződésük, hitök s e 
meggyőződésben költöttek ők töméntelen pénzt 
sírjaik felépítésére, mit a legszegényebbek se m 
hanyagoltak el, hogy megörökítsék családjok 
földi múltját, megalapítsák annak jövő s a siron-
tuli boldogságát. Ily gondot fordítottak halottja
ikra is s az azokat rejtő múmiákat titoktel
jes sírboltokba helyezték, hogy mentve a 
köznapi emberek szentségtelen tekintetétől, a 
tiszta szellemek társaságában élvezhessék az 
isteni nyugalom-nyujtotta zavartalan boldog
ságot. Itt a sírbolt tükrözi vissza a mesetelt 
csudás Egyiptom múltját: itt a sírboltban ta
láljuk meg az akkori élet minden mozzana
tának hangulatát, itt alkothatunk magunknak 
tökéletes fogalmat ez ország nagyszerűségéről, 
fejedelmei véghetlen hatalmáról. Itt van Pha-
rao és vele együtt népe, és sírjaik körülötte 
porladoznak. 

De az árnyak egyre nagyobbodni kezdtek 
és látva, hogy az est ránk borúi, elhagytuk a 
sir ok országát és gyorsan hajónkhoz tértünk 
vissza. Mily kellemes dolog volt itt most, ba
rátságos asztal körül ülve, a közelebbről látot
takat elménkbén felelevenitni és nézeteket 
váltva a nap élményei felett a komolyt ösz-

2 
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szevegyíteni a tréfával és az eltöltött nap em
lékeivel lenyugodni. 

A következő nap, november 30-án reg
geli 4 órakor háromszori fülliasitó fütty éb
resztett fel álmunkból, és érezve hajónk moz
gását gyorsan felöltöztünk s a föclélzetre ro
hantunk, hogy a nap felkeltét szemlélhessük 
Előttünk a Mokatán-hegység orma mögül 
kelt rózsás ágyából a hajnal és mosolyogva 
üdvözölt bennünket, a kedves légkör üde áram
latán s a csodás növényzet vonzó zöldjén át 
életadó sugarakat lövelve felénk. Magasztos 
egy látvány, melyet sohasem fogok feledni! 
A hévmérő 18 foknyi melegséget jelzett és 
a természet csudás összhangzatát semmi bár
mily jelentéktelen kellemetlenség sem zavara. 
Grő zösünk háborítatlanul széldelte a habo
kat, melyek kellemes rengést okoztak nekünk. 
Utazásunk kitűzött célpontja Beni-Suef volt, 
melytől 12 mértföldnyi távolban levén, re
ményünk lehetett az egész napot a folyamon 
tölteni. 

A Nilus a legcsodálatosabb folyamok 
egyike és bizonyára méltó, hogy minél több
ször foglalkozzunk vele. Eredetét a régiek nem 
ismerték s ez okozta egyrészt, hogy termé-
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kenyitő hatásánál fogva isteni erőt tulajdoni-
tottak neki s valódi istenség gyanánt tisztel
ték. Csak a legújabb korban sikerült szárma
zása felől bizonyságot szerezni. 

Az egyenlítő alatti Afrika fensikját bo
rító tengerszerü szép tóból eredve , Imszszori 
esés után a folyók és tavakkal bőségesen meg
áldott Baris, Djours és Denkas völgyébe zu
han, azután Schillouks vidékét lepve el. Ez 
útja alatt balpartján több mellékfolyócskával 
gazdagodik, melyek névleg semmi szerepet sem 
játsztak a történetben; a jobb partját elfog
laló hatalmas abyssiniai oldal ellenben a régi 
földrajziróknál Askqnis és Astaborás néven 
előforduló Abaivi és Taccaze folyókkal szapo
rítja. 

Jellemző e folyamra nézve, hogy a Nyanza 
tavából való hármas kifolyása után innen 
ezer mértföldnyire a Delta torkolatánál egye
sül ; és utjának utolsó harmadában, melyet 
két pusztaság nedvsovár homokja között 4 száz 
mértföldnyi hoszuságon át magányosan foly
tat, a legcsekélyebb forrást vagy patakot sem 
fogadja el táplálékul. Jótékony áradása min
den év október végére esik, midőn ellepve a 
nagyszerű völgyet négyhétig áztatja földjeit, 

2* 
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miután ágyába visszatér, hátrahagyva az ál
dott guánot egy nemét a legkövérebb tele
vény földnek, (humus) mely a folyóban ta
nyázó milliárd szárnyas és más különféle ál
latnak köszöni létrejöttét. 

Vize nagyban emlékeztet a mi Tiszánkra. 
Mint az utóbbi alföldünkön, ugy kigyódzik a 
Nilus is az afrikai völgyterületen, sárgás agya
gos nedvet hordva magával. Ivásra a legal
kalmasabb és különösen desztillálva a legjobb 
és legegészségesebb vizet nyújtja a földön az 
orvosok egyhangú állítása szerint; sőt gyógy-
erőt is tulajdonitnak neki. Innen van, hogy 
a pharaoni és ptolomaeusi hercegnők, kik 
külföldre mentek férjhez, a Nílusból látták 
el udvarukat ivóvízzel. Az egyiptomi alki-
rályt is, utolsó enrópai útjában, egy külön 
kis hajó kisérte, mely száz tonna nílusi vizet 
tartalmazott. 

Délelőtt 11 óra volt, midőn a meyduni 
álpiramis előtt elhaladtunk. Ez egy magas 
piramisalaku kőszirt, a természet egyszerű 
alkotása, melyről azt állítják a tudósok, hogy 
ez adta volna az eszmét a piramisok építé
séhez. 

Ha eddig koronként egyhangúságot ta-
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pasztaihattunk, ugy most némi változatosság 
ütötte fel tanyáját a két különböző parton. 
A lybiai részen egyre magasb fövényhegyek kor
látozzák a láthatárt, sivár és kopár képet 
nyújtva, melyet csak a szórványosan látható 
cukornád közül kiemelkedő egyes pálmák 
elevenitnek fel. A bal part azonban tökéle
tes ellentéte az előbbinek; itt zománcos ga
bonaföldek, fávababbal bevetett rétek, cukor 
nádasok, gyönyörű kaszálók terülnek el, il
latos virágokat hordva, és helylyel- közzel a 
bájos szikamorok, pálmák, narancsok, cit
romok és banánok egész berkét láttatva, pom
pás színezetükkel meggyőzve az idegent Af
rika növényzetének nagy gazdagsága felől. 

Épp villásreggelinket költöttük el, midőn 
egy igen kellemetlen rázkodtatás zavara meg 
társalgásunkat, mire felugrottunk abbahagyva 
a már különben is vége felé járó lakomán
kat és valami nagyobb bajt sejtve, mert jár
müvünk legott megállott, — a födélzetre ro
hantunk, hol mindjárt megtudtuk, hogy ha
jónk a Nílus medrét százanként ellepő lát-
hatlan zátonyok egyikén fenakadt; azonban 
derék kapitányunk beható intézkedése folytán 
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csakhamar megszabadult a bajtól, és ismét 
zavartalan folytattuk utunkat. 

Alighogy félóráig eveztünk igy, útitár
saink egyike Nugent gróf az alkirályi biztos 
Jussuf efíenclihez fordulva,* őt egy félszigeta-
lakú a Mlus jobb partján szétterjedt fehér 
foltra figyelmeztető, melyet ő látcsövével már 
távolról megpillantott, a felől felvilágosítást 
kérve magának. 

Grófom — volt a válasz — az ott nem 
sziget, hanem a pelikánok, vad libák, fehér 
és szürke íbiszek különböző kacsák és más
féle vizi szárnyasok kedvenc tanyája! A gróf 
e válaszra valódi izgatottságba jött és rög
tön puskája után szaladva, felzavará az egész 
társaságot. Képzelhetni, hogy e példáját töb
ben is követtük s nem sokára fegyverben 
állánk, készen várva a kedvező pillanatot, 
hogy azt elsüthessük, a hajó ormán levő leg
előnyösebb pontokat foglalva el. Még nem 
közeledtünk kétszáz lépésnyire, midőn a szár
nyasok nyughatlan röpkedése már sejteté, hogy 
észrevettek bennünket. Egyik közülünk nim-
rocli hevétől elragadtatva, elsüté fegyverét, 
mire a roppant fehér sziget mintegy varázs
ütésre felele vénülve, csodás alakú fehé-
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res szürke felhővé változott, mindig tovább 
fejlődve a láthatáron. E pillanat oly nagy
szerű és meglepő hatással volt ránk, hogy 
eszünkbe sem juthatott volna közéjök lőni. 

Még néhány kilométernyi ut s állomáshe
lyünket is elértük. És nem sokára csakugyan 
megpillantottuk Beni-Suef karcsú és kiválóan 
csinos manirétjeit. Beni-Suef főhelye a ha
sonnevű tartománynak és külsejével igen 
sokat igér az idegennek. Kiszállva a hajó
ból, a tartomány kormányzója két hiva
talnokával, fehér szamáron ülve sictett főura 
nevében fogadni bennünket és a szokásos 
üdvözlések után két tolmácsot bocsátott 
rendelkezésünkre, kiknek vezetése alatt a vá
rost megszemléltük. Beni-SW/' a legszabályo
sabb arabs helyek egyike és némi meglepe
tésünkre szolgált itt, az eddig látott váro
sok rondasága helyett tűrhető tisztaságot ta
lálni. Mindenekelőtt a bazárt néztük meg, 
mely igen élénk kereskedésnek örvend, főleg 
cserép gyártmányaival szerezve magának nagy 
forgalmat és a távollevő Fayoummal is köz
vetlen kereskedelmi összeköttetéseket tartva 
fen. Egy mellékutcán visszatérve, egy tizen
négyéves kigyóvarázsló arabs fattyú, kék ing-
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ben és furulyázva többféle mutatványnyal 
mulattatá a járókelőket. Eövicl időre mi is 
megállapodtunk. 

A fiatal bűvész egy bőrzsákot tett ki a 
földre, abból három teljesen élettelennek lát
szó kigyó altestét húzva ki s azokat két ke
zével gyorsan moncsolgatva. A zsák azonban 
egyszerre duzzadni kezde, mire három széles 
kigyófej iszonyú sziszegést hallatva, üté fel 
magát a zsákból, készen állva az ugrásra. 
Erre a gyermek hirtelen lelapult s e perc
ben a kigyók is kivetek magokat, jókora kört 
képezve, melyen belül a gyermek várta a 
támadást. A kigyók felegyenesedtek, iszonyú 
fullánkjaikat a fiúnak irányozva, ki azonban 
felkelt, rendre pofozá őket s ilynemű inger-
kedéseivel teljesen felbőszité. A kigyók most 
hovatovább dühösebb ugrásokkal rontottak 
neki, hol együttesen, hol külön intézve a tá
madást, mit ő ügyes cselfogások és leguggo-
lásokkal igyekezett kikerülni, ez által még 
nagyobb ingert támasztva a szörnyekben, me
lyek most már széles kék burnuszába is bele
kapaszkodtak, mire ő leirhatlan sebességgel 
forgásnak eredt, a kígyókkal ily módon a le
vegőt korbácsolva. Most egyszerre megállott 
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és villámsebességgel szájához illeszté furulyá
ját, melyből szeliclitő hangokat csalt ki. Az 
állatok, mintha megbűvölték volna, rögtön 
földre zuhantak, bámulva tekintve előbbi kín
zójukra és egyre jobban juhászodra. Nyákok 
most gyorsan vékonyodni kezde, fejőket le-
süték, testük látható lanka^ásnak indult és 
nem sokára előbbi tehetetlenségűkbe süljed-
tek vissza. A fiu visszahelyezve őket a zsákba, 
baksist kért, miben gazdagon részesült és to
vább állott. 

E látvány után néhányan a legma
gasabb minaret teraszára mentünk fel, hogy 
a környék jellegéről fogalmat szerezzünk ma
gunknak. A nap épen lemenőben volt, bu-
csúsugaraival bearanyozva a homoktengert. 
Csupa nyugalom mindenütt, vonzó képe a 
magánynak a békének, mely jótékony ir gya
nánt hatott szomorú kedélyünkre. Egy szár
nyalat és sóhaj kedves távollevőink felé, — 
— és visszatértünk állomásunkhoz, hol vig 
pohárüritések között még soká ültünk az asz
talnál s vidáman váltunk meg egymástól. 



Harmadili fejezet. 

(Dec. l-e. — Nomád élet. — Ell-Baia-liou és a kol
duló barátok — Eunuchok. — Savade-Techna. — A mi
niéin cukorgyár. — Egyiptomi szembetegség. — A bazár
ban. — Egy arabs szent. — Dec. 2-ka. — Béni Hassan 
— Sirboltok. — Egy római város. — Scheikh-Abadei. — 
Hadrian temploma. — Galambpalota. — Az alkirály kertje.) 

December 1-én, mint rendesen, reggeli 
4 órakor indult el hajónk és Beni-Snef part
jai nemsokára mögöttünk maradtak. A lég 
könnyű tiszta volt, az égboltozat átlátszó 
kékje lelkünket ismeretlen kéjérzettel tölte el, 
mig a növényzet buja és százszoros szinve-
gyületben ragyogó meze szemeinknek kimond-
hatlan éldeletet nyújtott. A jobb partot sze
líden emelkedő mészhegyek szegélyezik, me
lyeknek oldalán a beduin nomádság leplezetlen 
valóságban nyilvánult előttünk. Több család
ból álló karaván-menetet láttunk, mely tarka 



27 

bizárrságával teljesen magára vonta figyelmün
ket. Az asszonj'ok és málhák négerek által 
vezetett tevéken dromédárokon foglaltak he
lyet, a gyermekek szürke bivalyok és szama
rakon ültek gyakran kettejével is; mig a dél
ceg és daliás férfiak a legnemesebb arabs 
lovakon hosszú beduin puskákkal s még hosz-
szabb lándsáikkal hadonázva, s azokat a le
vegőbe dobálva majd kifogva és roppant se
bességgel magok körül forgatva előre és hátra 
m^argalásztak. Ugy látszik, hogy ez örökös 
vándorlók útközben tartják fegyver- és lovas
gyakorlatukat. 

E látvány kedves szórakozást nyújtott 
nekünk, miután csendesen folytattuk utunkat. 
Két óratájt Ell-Baia-liou előtt haladtunk el. 
Ez egy a folyam jobb partján 30—40 öl 
magasságban elterülő s a Nílusba szögellő 
felséges fensikon épült régi kopt kolostor, 
melyre Jussuf effendi már előre figyelmezte
tett bennünket, értésünkre adva, hogy a fen-
lako kopt-katholikus barátok, minden itt el
vonuló gőzös vagy bár mily jármű megpillan
tására, a magasból a Mlusba ugranak és a 
hajóig úszva, kolostoruk számára az utasok
tól kéregetni szoktak. 
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És mi ennélfogva nagy kíváncsisággal néz
tünk a történenclők elé, midőn legnagyobb 
meglepetésünkre egyszerre négy bozontos üstökű 
zord tekintetű fekete emberi alak mutatkozott 
a meredek fal alsó terasszán. Egy ugrás és 
másod perc múlva mind a négyen felbukkan
tak a vizből gyors és valami szörnyre emlé
keztető úszással közeledve hajónk felé. Első 
meglepetésünk benyomása alatt, holmi kaló
zoknak véltük volna őket, ha előre nem va
gyunk értesitve kilétök felöl. Gőzősünkhez 
érve, valódi vad macskákként kapaszkodtak 
födélzetére, hol azonnal megkezdték koldulá
sukat. Közülünk azonban mindenki örömmel 
nyitá meg tárcáját e szerencsétlenek mega
jándékozása végett. Az igy vett pénzt a ba
rátok szájukban rejtek el, nem levén semmi 
ruhadarab testükön. Tiz percnyi múlatás után, 
ugy látszik felebbvalójuk intésére, egyszerre 
valamennyien a vizbe ugrottak és vizi állatok 
módjára nyílegyenest a hegy alá úsztak, hon
nan rövid pihenés után, nagy merészséggel, 
egymást követve a szirtfalon mint valóságos 
gorillák másztak fel. 

E kegyes és szent férfiak szokott vallási 
és szertartásos foglalkozásukon kívül, még 
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valami egyéb dolgot is teljesitnek. Ők fér-
fiatlanitják el ugyanis ama kis gyermekeket, 
kik keleten eunuchok neve alatt a haremi 
hölgyek felügyeletére annyira szükségesek. E 
hivatalra azonban nagyobbára csak négerek 
és nubiaiak vállalkoznak. 

A folyam balpartján falvak terülnek el, 
30—40 apró kunyhóból állva, terebélyes ős 
fák árnyékában és négyszögű magas galamb
tornyokkal megrakva gazdagon. Csak itt 
kezdődik még a cukornádasok kiterjedt mü
velése és helyenként gyapotföldeket is látunk. 
Most egyszerre a láthatáron két füstölgő 
kémény merül fel és félórai hajózás után 
a jobb parton fekvő Savade-Techna előtt 
valánk. 

Itt megszakadnak a kopár mészhegyek és 
egy tündéries völgy nyilik meg a vándor 
előtt, az ipar, szorgalom és- jólét csalhatatlan 
jeleivel. Két elsőrendű cukorgyárt látunk, 
melyek szomszédságában egy gyapot-tisztitó 
gyár terül el, a tisztviselők és gépészek csi
nos izlésü lakházaival. Mindezt egy felséges 
park foglalja be, sötéten árnyalt zománcos 
fákkal buja tropikus ültetvényekkel és 
mosolygó virágokkal. íme Egyiptom sem 
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ellensége a haladásnak, sőt szorgalmas fel-
karolója az ujabb művelődési mozgalmaknak. 

A bal parton 2 kilométernyi távolságra 
egy szép domb ölén, Wabiir nevű arabs-kopt 
helység fekszik, akácok és szikamoroktól 
úgyszintén tanninfáUól átölelve, melyek alatt 
kövér réteken arabs lovak, tevék és más 
állatok legelésztek. A legvonzóbbb kép, méltó 
egy gyakorlott festő ecsetére. 

Mintegy 4 óra lehetett, midőn Miniéhbe 
értünk. Ez egy, 22,000 lélekből álló város, 
melynek kormányzója Muclir pasa nagy ud
variassággal fogadott bennünket és oly szives 
volt egyik hivatalsegédét szolgálatunkra ren
delni, hogy vele minden nevezetességet meg
szemlélhessünk. 

Látogatásunkat itt az alkirály nagyszerű 
cukorgyárában kezdtük meg. E pompás épü
let toronymagasságú kürtője egy mértföldnyi 
távolra látszik, és Angliában készült nagy 
mérvű gépei 120 mázsa finom cukrot állit-
nak elő naponként; minden évben csak há
rom hónapon át van működésben, november 
elejétől január végéig, ez idő alatt 4000 hold
nyi cukornád termését emésztve fel. Vizét 
40 lóerejü gép segélyével nyeri a Mlusból 
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Igazgatója egy bajor származási! férfiú, gépé
szei angolok és francziák, munkásai azonban 
benszülöttek. 

A felhozott cukorgyár jobb szárnyát, 
vasöntöde foglalja el, melyet a Kheclive épít
tetett. Itt négerek és arabsok a munkások, 
kék ingeikben élénk képét nyújtva a szorga
lomnak. Felügyelőjük arabs tisztviselő, kinek 
ugy látszik hatalmában áll ily parancsot osz
togatni : „mindenki saját utasitásom szerint 
dolgozzék és egyébre ne is gondoljon, mint 
hogy e gyár, e gépezetek Izmail pasáéi, a 
mi hatalmas urunkéi.a 

Az utcára érve, egy kőoszlop mögött a 
porban fetrengve egy szegény parasztot pil
lantalak meg, ki mint a hideglázas, fogait va-
cogtatá, és az arcát borító legyektől iszo
nyú kinokat látszott kiállani. Kérdezősködé-
semre megmondták, hogy az egy szegény be
teg, ki az utcán mint eb elhagyá magát és 
ha Allah akarja meggyógyul; ha nem, elpusz
tul: Allah nagy, és az ő akaratja szent. 
Most már felfogám, hogy miért uralkodnak 
Egyiptomban oly nagy mérvben a szembajok 
és miért láthatni mindenütt Afrikában annyi 
vakot! Igen gyakran volt alkalmam asszo-

% 
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nyokkal találkozni, gyermeikkel ölükben, kik 
már opthalmiában szenvedtek és kiknek sze
meit a legyek teljesen ellepték, anélkül, hogy az 
anyák e veszélyes állatokat eltávolitni igye
keztek volna. Ha ily esetben is, az orvosi 
segély helyett a prófétának Állahoz irányzott 
közbenjárását hivják fel és tőle várják a se
gélyt, akkor bizton hiszem, hogy rövid időil 
Egyiptom lakosságának fele megvakul. 

A városba jutva, a bazárt látogattuk még. 
Ez egy, deszkákkal borított keskeny kereszt
utcát képez, melyet jobbra balra kisded s a 
magyar falusi mészárszékekre emlékeztető 
zugszerű boltocskák foglalnak el, hol arabs 
kereskedők, pompás szőnyegeken ülve s ké
nyelmesen csibukolva valamint zamatos fekete 
kávéjukat szörpölgetve kínálgatják indiai, 
perzsa s másnemű árucikkeiket. Nem hinné 
az ember, hogy ez apró jelentéktelen, mit-
sem igérő szatócsboltok némelyike millióra 
rugó ékszereket és drágaköveket rejt magá
ban. Miután itt több apróságot • vásároltunk 
össze, sieténk a kikötő felé, hol ezúttal egy 
érdekes látvány kínálkozott számunkra. 

Egy ezredéves árnydus szikamor alatt 
álló ódon kápolna előtt egy padon ülve, 
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ugyanis több béna és vak arabs szegény be
szélgetett egymással. Feléjök közeledve, fel
keltek ülhelyökről s egész alázattal keleti 
modorban üdvözöltek bennünket, mindnyájan 
baksis, azaz alamizsnáért esedezve. Egyiköjök 
kész udvariassággal vezetett minket a kápolna 
belsejébe, melynek kellő közepén száz mécs 
által világitva egy katafalk áll, mely körül 
a hivek éjjel nappal arczra borulva imád
koznak. 

Egy Eubi nevezetű arabs szent az, kinek 
emlékére, a helység lakói e kápolnát építet
ték. Bubi, a hasonnevű paraszt családból 
vette származását és mint szegény fellak 
egyetlen szamarával kereste napi kenyerét. 
Egy reggel napkelte előtt a Mlushoz vezeté 
állatját itatás végett, midőn a parthoz érve 
sebesebben a gondolatnál, egy iszonyú kro
kodil ugrott ki a vízből, és tátongó szájával 
a szamár elejét hatalmas fogai közé kapcsolá, 
vele együtt a folyam alá tűnve. Szegény 
Eubi búsan és átkozódások között tért kuny
hójába. De e naptól fogva Minieh lakosai e 
vidéken több krokodilt nem láttak s ezt 
Eubi átkának tulajdonítva, halála után őt há
lából szentnek nevezték ki, számára e kápol-

3 
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nát emelve, hol elhamvadt teste mindaddig 
nyugodni fog, mig az itt az egész partot el
mosással fenyegető Mius e szent helyet is el 
nem nyeli. 

December másodikán, minthogy kitűzött 
állomásunk szerint csak 40 kilométernyi utat 
kellé hátratennünk, a szokott időnél két 
órával később indultunk el és fél kilencre 
Beni-Hassan nevezetű s a folyam jobb part
ján fekvő arabs helység előtt valánk. Itt 
már vártak bennünket a távsürgönyileg meg
rendelt tüzes arabs lovakkal s több igen 
csinosan felszerelt szamárral. Mi azért hajónk 
kikötése után, rohammal igyekeztünk a ké
nyelmesebb szamarakat elfoglalni és igy leg
nagyobb mulatságunkra néhány vasárnapi 
lovagnak nem maradt egyéb hátra, mint a 
virgonc paripákat igénybe venni, melyek 
közül némelynek felszerelése igen is hiányos 
volt; az egyiknek kengyelszija, a másiknak 
felgőhevedere hiányzott, mig a harmadik 
nyerge az állat nyakán ült, minden percben 
lefordulásra készen; jól táplált hollandi pro-
fessorunk különösen nagyon is keskenynek 
találta az egyenes és magas kápáju arabs 
nyerget. 
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Végre sok lárma és zaj után elindult kis 
karavánunk és rövid idő múlva már dere
kasan ügetett. De a jó urak ott hátul élénk 
óvást tettek ez eljárás ellen, minek követ
keztében a társaság egy része leszállott a 
jámbor állatokról, ezeket azoknak engedve át 
kik a tüzes lovakon veszélynek voltak kitéve. 

Rövid órai lovaglás után, egy, két száz öl 
magas hegyet másztunk meg, mely az arábiai 
hegyláncolatnak folytatása és az ettamoni tér
ség felett uralgni látszik. A hegy, nagy mész
kőszirtet képezve egész hosszában bevágott 
sírboltokat tartalmaz. Távol a városok s a 
falvak minden zajától, Pharao fiai a legnagyobb 
magányban kívánták élvezni az örökös nyu
galmat. 

A legérdekesebb sírboltok éjszaknak fe-
küsznek, hová, a mi igen tiszteletreméltó úti
társunk Coglievina lovag akadémiai tanár, Hero-
doüal és Ohampollionnal kezében, vezetett 
bennünket, minden fontosabb hieroglyphai ira
tot és feltűnőbb festményt, szokott nyájas
sággal magyarázva meg. íme, e sírboltok Krisz
tus előtt 3000 évvel már léteztek. Egy na
gyobb sírboltban, a bemenettel szemben levő 
gránit táblán olvasható hieroglyphák a követ-
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kező szavakat tartalmazzák: „Előkelő és ki
tűnő személyek nyugosznak i t t ; tiszteljétek 
emiéköket és bámuljátok múlt nagy tettei
ket." — 

Most egy melléksirboltot vettünk vizsgá
lat alá! Itt nyolc óriási gránit oszlopra lát
szik nehezülni a boltozat, holott valósággal 
kőszirt által tartatik fen. Az oszlopok dom
borművei, (bas-relief) a falok festményei igen 
jól fentartvák, keleti oldalukon egy még is
meretlen dynastát] jelképezve, ki oroszlánokat 
vadász, mig körülött álló udvaronc ai az 
előttök szaladó tigriseket nyilazzák. A másik 
oldal festménye ázsiai foglyokat tüntet fel, kik 
gazdag ajándékokat raknak a trón zsámolya 
elé, mig rézszinü és szembeötlőleg hegyes sza-
kálu férfiak ügyes testgyakorlatokkal mulat
tatják a felséget. A festmény, hovatovább 
érdekesebb és mindjárt egy hadi jelenet veszi 
igénybe figyelmünket az ethiopiaiak és az 
Amuh ellen viselt háborúból. Végre asszonyo
kat látunk hosszú fehér és kék tunikákban 
felfésülve és felcipőzve, minők a legrégibb 
görög vázákon is előfordulnak. E hölgyek ugy 
látszik az első SirvarainaiJc-JcóttözJcödéssel jöttek 
Deltából Egyiptomba, hol a Mlus völgyén 
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letelepedve csak hamar Mózes népébe olvad
tak, azzal később együtt harcolva a phara-
oni főuralom ellen és később is minden alá
rendeltségnek hősiesen ellenállva. E néptörzs 
maradéka ma is él a suezi csatorna melletti 
Mensáleh tava bal partján, halászat és marha
tenyésztésből tartva fen magát és az egyip
tomi kormánynak csak az úgynevezett idege
nek adóját köteles fizetni. A kisebb sírboltok 
szögleteit 8—10 öl mélységű négyszögű s a 
talajba vágott gödrök foglalják el, hová a mu
mifikált halottakat bocsátották le, azokat hie-
roglyphákkal gazdagon megrakott négyszögű 
kövekkel légmentesen zárva be, A magasabb 
rétegeken fekvő sírboltok megtekintését igen 
fáradságosnak tartva, és miután napernyőink 
és kalapkendőink dacára a hőség tűrhetet
lenné kezdett válni, lassan- lassan leeresz
kedtünk a hegyről. 

Most ismét lóra ültünk, hogy az innen 
körülbelül 15—18 kilométernyire közvetlenül 
a part felett fekvő classicus római várost, 
Antinoét meglátogassuk. E várost, Hadrian 
császár hasonnevű s itt a Mlusba fúlt ked
vence emlékére alapitá. Egy órai menet után 
csakugyan elértük Scheikh-Abadei nevű arabs 
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falut, melynek keleti oldalán nagyszerű romok 
és ásatok láthatók, a hajdani városra utalva. 
Itt .mindenütt nagy mennyiségben találják a 
római ezüst és különösen érepénzt, ugy szin
tén a római érc- és cserépedényeket, lámpá
kat, sőt jól fentartott szobrokat is fehér már
ványból. Coglievina tanár oly szerencsés volt, 
egy szoborfőt vehetni, mely valószínűleg An
tinoét ábrázolja. Arabs tulajdonosa csekély 
összeget vett érte. Mi is hozzá fogva a ku
tatáshoz, tetemes mennyiségű ércpénzt és 
lámpákat leltünk; magam is szert tehettem 
egy lámpára, mely alakilag Caesar-fejjel ellá
tott oroszlán altestet tüntetett fel. A pharaoni 
sphinxek utánzata római jelmezben! Imitt-
amott magas oszlopok emelkednek alig jelezve 
az egykori nagyszerű hippodromot, mely itt 
is jelentékeny szerepet játszott. 

A hajdani nagyszerű templom Hadrian 
által alapítva, most csak romjaival vonja ma
gára az utazó figyelmét így is meglepőt nyújtva 
építészeti sajátságánál fogva. Az itt egymásra 
halmozott romok, szobortöredékek és kődara
bokból külön várost lehetne építeni; de a mint 
már említve volt, az arabsp araszt földalatti 
kunyhókban szeret élni, vagy legfelebb nyers 
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téglából építkezik. Egy órai múlatás után, 
nyájas vezetőnk felkért, térnénk hajónkra, hogy 
átmehessünk a túlparton fekvő Bodára, egy 
katonai pasa székhelyére, az alkirály kedvenc 
vadásztanyájára. 

Áteveztünk s itt megint új dolgokat volt 
alkalmunk látni. Egy amerikai rendszer sze
rint merő öntött vasból épített cukorgyár, a 
legnagyobbak egyike, melylyel az európai an
gol gyárak sem versenyezhetnek, képezte itt 
vizsgálatunk tárgyát. Az ipar e készülőfélben 
levő nagy műhelyén kivül érdekessé teszi e 
helyet, az alkirály óriási galambpalotája, mely 
nyolc udvarból és az ezeket környező 16 há
rom emeletes négyszögű toronyból áll, minden 
egyes részében ezer s igy az egészben 16,000 
galambnak szolgálva lakhelyül. Valódi egyip
tomi szokás ! A szegény felláhk azonban meg
köszönik e nagyúri mulatságot, mert jóllehet 
hogy a galambokat rendesen etetik, azok mégis 
tetemes kárt okoznak a vetésekben, s ha ők 
valamit aratni akarnak, éjjel nappal őrizni 
kénytelenek terméseiket. 

A Khedive kertje valódi újság volt ránk 
nézve a növényországot illetőleg, melyből kü
lönösen a nagy kifejlettségü mintegy öt öl 
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magasságú oleanderek s indiai fügefák költöt
ték fel kíváncsiságunkat, mig a pompás szin-
vegyületben kéklő szőlők , nagy gerezddel s 
még nagyobb szemekkel, az év e szakában, 
ínyünket is felingerelték. A kertész észrevette 
kívánságunkat s oly barátságos volt, egy pál
ma kosárban több gerezdet hozni számunkra; 
de ugy találtuk, hogy az itteni szőllő húsa 
kemény s koránlsem oly zamatos mint a 
mienk. 

E szép és egyaránt tanulságos valamint 
mulatságos kirándulás után, hajónkra mentünk, 
ott az ebéd elköltése után, a nap nevezete
sebb mozzanatait naplónkba jegyezve, mígnem 
szorgalmunknak a thea, különféle hülepek és 
csemegék felhordása véget vetett. 



Negyedik fejezet. 

(December 3-a. — Krokodiltelepek. — Szárnyasok 
tanyája. — Gazdasági eszközök. — Földmivelés. — Budrigh 
helysége. — Fekete kacsák. — Az első krokodil. — Sziuth. 
— A bazár és fegyverei. * — A Ramadan ünnepe. — A 
hajó legénysége. — Kigyóevők. — Az őrjöngő. — Tűzevők.) 

December 3-án, reggeli 9 órakor értünk 
az annyira látni óhajtott krokodilteiepek el
sejéhez , hol a jobb part gránit szirtfoka 
300 lábnyi magasságban csapódik a foljam 
medrébe. E szirtfok felett százával felleng
nek az afrikai fehér sasok, melyek e vidék
nek jellegszárnyasai. Előttünk mintegy száz 
ötven lépésnyire a viz szinén egy néger hul
lája lebegett, melynek mellét egy ily állat 
marcangolá s most arcát és szemeit kezdé 
kapargatni. Gróf Nugent rádurrogtatta puská
ját, de hasztalan, mert a büszke szárnyas 
még fejét sem forditá el prédájától. 
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Most vigyázva haladtunk tovább, miután 
itt a folyamot mintegy behálózva, több föld
nyelv és sziget áll futó homokból képezve, 
hol ezrenként tanyáznak a pelikánok, vad 
libák, különféle gémek, Íbiszek s fekete ka
csák. 

A bal parton nagy szorgalom és élet nyil
vánult. Élénk működésben voltak itt a gazdasági 
gépek és különféle modern eszközök, melyekkel 
ellentétben és valódi gúnyjára a haladásnak, 
egy-egy szegény fellah vizözönelőtti ekéje egy 
sovány telién és még soványabb dromedár 
által nehézkesen vonva, annál kirívóbb volt. 
Nevezetes Félsö-Egyiptomban ama körülmény, 
hogy, ha az ár lefolyása után negyvennyolc 
óra múlva a hátramaradt iszapot be nem 
vetik, az a nagy hőség következtében any-
nyira elszárad és megkeményedik, hogy fel 
kell szántani, mi töméntelen bajjal jár, mert 
a lakosság ez által nem csak időt pazarol, 
hanem egyszersmind termésének egyharmadát 
is elveszti. 

Budrigh nevezetű kis helység előtt elha
ladva, különös alakú földszürke bivalyok tűn
tek szemembe. Kérdezősködésemre megtudám, 
hogy azok az úgynevezett indus bivalyok egy 
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fajához tartoznak s jobb izü húst adnak mint 
a közönséges tehenek, de azért drágábbak is, 
s azonkívül amaz előnyt nyújtják, hogy min
den rósz tápszer mellett is meghiznak, a 
miről többszörös meggyőződést szereztem ma
gamnak, mert ily fajta sovány állatot nem is 
láttam, holott a közönséges tehenek rendesen 
soványak s húsok édeses szálkás. 

Tizenegy óratájt eddig általunk még nem 
látott s csak Egyiptomban található fekete 
kacsaraj röpkedett hajónk körül, miután leg
nagyobb meglepetésünkre a partot szegélyező 
meredek szirtfalnak ütődtek ott denevérek
ként meglapulva. Természetes, hogy egyre-
másra pufFogtattunk közéjök, nem nagy si
kerrel ugyan, de néhány mégis a vizbe zuhant. 
Azt mondják, hogy húsok kemény és halizű 
de pácolva megehető, a miről később meg 
is győződtem. 

Épp a hajó ormán állék fegyveremmel ke
zemben, midőn hajóskapitányunk szokása elle
nére elkiáltá magát; timsah! timsah hal
latva tele torokkal. Azt hivém, hogy ez a 
hajó legénységét illető vezényszó, mert a szir
tekkel megrakott jobb part felé közeiedénk; 
de csalódám, miután hátranézve látám, hogy 
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egy a parton mozgó állatra mutat, rósz fran
ciasággal kiáltva! voila Orocodil! Crocodil! 
Odaszaladva, már csak hátulját pillanthatám 
meg a viz alá tűnő szörnynek. Nagy boszu-
ságomban, hogy talán már egész utamban 
sem lesz oly jó alkalmam krokodilra vadászni, 
lerak ám fegyveremet és társaimmal együtt 
reggelezni mentem. Reggeli után a födélzetre 
vonultunk, hogy a pompás mokka-kávé ször-
pölgetése alatt a vidékben is gyönyörködhes
sünk. 

Itt a Nilus oly szeszélyes kanyarulatok
ban folytatja pályafutását, hogy Sziuth váro
sát, e napi állomásunk helyét, megérkezésünk 
előtt már két órával [láthattuk! Végre, dél
utáni 4 órakor kikötöttünk, ez úttal a bal
parton , hol minden előintézkedés dacára 
várnunk kellett, körülbelül háromnegyed órát, 
mig a felszerelt szamarak élén, egy öszvéren 
pompázva a scheikh megérkezett, hogy ben
nünket a mintegy félórányi távolra eső vá
rosba vezessen. 

Sziuth főhelye a hasonnevű tartomány
nak, csinos rendes utcákkal, 22,000 arabs 
lakossal. Kormányzója egy igen emberséges 
török férfiú, sehogysem tudta felfogni,hogy miért 
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utaztat a Khedive saját költségén ily messze 
földre hasztalan annyi idegent ? Mire egy 
kedves francia barátunk azzal vígasztala, 
hogy biz azt ő sem érti; mely váratlanul 
nyert választ ő jóváhagyó mosolylyal fogadott. 

Itt valamint egyebütt is, legelőször a 
bazárt látogattuk meg, mely különösen diszes 
cserépgyártmányai és főleg kézi fegyverei 
miatt Persiában és Sudanban is nagy hirnek 
örvend. A fegyverek különösen ritka Ízléssel 
vannak kiállítva és egész Afrikában a legked
veltebbek. Néhány görbe és egyenes tört magam 
is vettem. Ezek igen jellemzetesek, nyelükön 
többnyire véseteket tartalmazva arabs jeligék
kel, minők a következők: „Allah és a pró
féta hatalmas nevében;"— vagy: „igazságos 
boszút maga Allah is megbocsát; avagy; 
reszkess gyáva, boszúmtól. stb. stb. 

Hat óra tájt lehetett, midőn három ágyu-
dördülést hallánk. Mi ez? — kérdők megle
petve unisono. — Uraim! viszonzá Jussuf 
effendi barátunk, — „e lövések a népnek azt 
jelentik, hogy holnap , napkeltével veszi 
kezdetét a Ramadan-bőjt és hogy ma egész 
virradtig kiki kedve szerint mulathat. Tiz percbe 
nem telt és valamennyi bolt zárva volt. Az 
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utcákon vert sátrak alatt a nép megkezdte 
mulatságát pokoli dobolás és fülhasitó arabs zene 
mellett, tiz lépésenkint felállított és különféle 
sült halakat, rizses berbécspecsenyét, több-
nemü és a legsajátságosabban készített afrikai 
zöldséget, s igen meglepő izü édes tésztát, az 
ambuláns fényes arcú néger szakácsok ez ide
genszerű készítményét tartalmazó lacikony
hák környezetében. 

Eszünkbe jutott, hogy hajónk legénységét 
az itteni szokás szerint ez ünnepély alkal
mával mi is megvendégeljük, és a velünk 
őgyelgő intendánsnak száz frankot kézbesítet
tünk ; mely összeggel ő azonnal két nagy per-
siai berbécset vásárolt, azokat a minket ki
sérő két matrózzal el is vitetve. Visszatérve, a 
kapitány legénysége nevében köszönetet mon
dott nekünk, melyet jobban megérdemlendők, 
ajándékunkat még néhány palack jó borral sze
rettük volna kiegészitni. Miután azonban a kóran 
tiltja a szeszes italok élvezetét és kapitányunk 
hű prófétista, meghajoltunk akarata előtt s 
jó szándékunk dugába dőlt; a miért a legény
ség nagyobb része nem is titkolhatá nehezte-
lését, de a fegyelem szigoránál fogva, a pa
rancsnok egy pillantása elegendő volt arra, 
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tuljon. 

Ebéd után megint a városba mentünk, 
nyolc néger szolgát követve, kik mindnyájan 
nagy rostélylámpákkal világítottak előttünk. 
Egy utcába fordulva nagy embertömeget lát
tunk zajlani egy sátor előtt, melyben mint 
értesülénk, az úgynevezett kigyóevők, a Bení-
Aissak felekezetbeli dervisek tartják irtóztató 
és fanatikus vallási gyakorlatukat. Ezt meg
nézni elhatároztuk és benyitottunk. Port-Isniái-
liában a suezi csatorna megnyitása alkalmával 
lefolyt ünnepély alatt is láttam e felekezet szer
tartását; de az ittenit sokkal körülményesebbnek 
találva, a következőkben tárom az olvasó 
elé. A rongyos és gyenge világánál fogva 
titokszerünek látszó sátor alatt húsz dervis ült 
szemben egymással, pálmalevelekből font nagy 
szőnyegen, mely előtt pamlagon a két fő 
dervis foglalt helyet, kik megjelenésünkre 
rongyos fatáboureteket hozattak számunkra, jó 
kávéval és csibukkal vendégeltek meg. Ez alatt 
a dervisek különböző s a földig érő hajlongások 
és jajveszeklések között, hol tompa hol visitó 
hangon Allah nevét mondogatták, félóráig mü
veive ez iszonyú litániát. Az egyik főpap jeladá-
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sara, háronffiatal ember jelent meg, hosszú perzsa 
kucsmában és méghosszabbtilinkókkalkezökben, 
a sor ellenkező oldalán fogva helyet keresztbe 
font lábakkal, mielőtt a főpapok előtt meg
hajtották magokat. Most elővéve tilinkójukat 
abból keserves egyhangú dallamot csaltak ki, 
mire a két főpap letevé csibukját és felállott. 
A dervisek is felállottak, kik közül a főpapok 
egyet, hihetőleg a legvallásosabbat és legér
demesebbet, kiválasztva, a középre vezettek. 

Most egy öszszakállu arabs, bőrzsákot ho
zott elő, melyből az idősebb főpap egy fehér
szürke nagy eleven kígyót vont ki, azt a vá
lasztottnak megmutatva s tátott szájába nem 
érthető szavakat mormogva, vele Allah aka
ratját közölve, s őt háromszor megcsókolva. 
Azután paptársa felé fordult, a kigyó nyakát 
annyira szorítva, hogy az fájdalmasan kinyitva 
száját,^ fullánkját öltögeté. Az idősebb in
tésére, a másik főpap a kigyó száját szigorú 
vizsga alá vette, háromszor helyeslőleg fejezve 
ki, hogy a kigyó mérges foga el van távolitva; 
miről mi is meggyőződhettünk, miután az ál
latot körülhordozták. 

Végre, a választott markába nyomják a 
kígyót, melyet az, alig hogy kezei közt érez, 
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görcsösen megszorít és Allah nevét három
szor kiáltja. Mire a mögötte álló dervisek egyike 
kiugrott és hátulról derekon ragadá, hogy 
himbálózásában elősegítse. Most a válasz
tott egész dühvel fogott neki a kigyóe-
vésnek, előbb fejét szakgatva le, azután haj
longva és ismét hol a farkából, hol felső ré
széből harapva ki darabokat s ezeknek meg-
rágása és lenyelése után égre tekintve, s resz
kető hangon Allah nevét ordítva. Hovatovább 
nagyobb dühvel szorongatva áldozatját mar
kai között, folytatá annak szétmarcangolását, 
mialatt a két főpap, jobbra és balra állva, 
kezeit simitgatá és esókoígatá, kérve őt, hogy 
ime már eleget téve Allah akaratának, bo
csássa ki az állat maradványát. De ez annál 
ingerültebben folytatja vad működését, növekvő 
vakbuzgalommal ordítozva: Allah! Allah ! 
mit a főpapok is megsokalva, erőszakkal csa
varták ki kezéből a kígyót. Az ily módon 
ájulásig kimerült őrjöngőt, három barátja visz-
szavezeté helyére. 

Borzadálylyal távoztunk e jelenet szín
helyéről és szabadba érve, rögeszmés álomnak 
tetszett az egész látvány, melynek ismétlését 
nem óhajtottuk. A legközelebbi utca sarkán 
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több bámulótól környezve, egy sudani bűvész 
tüzes kőszéndarabok megrágása és megevésével 
mulattatá a közönséget, mig társa egy abys-
s in ia i , tört üvegdarabokkal delektálta magát, 
azokat legnagyobb bámulatunkra megrágva és 
lenyelve. 

Az idő már későre járván, a zsibongó 
néptömegen át, a "kikötő felé siettünk, azon 
véve észre magunkat, hogy szamárvezetőink és 
lámpahorclozóinkon kivül, még mintegy negyven 
arabs gyerek csatlakozott kíséretünkhöz, fa-
fáklyákkal, arabs dalokat zengedezve és szün
telen babsist kérve. így értünk hajónkhoz, 
hol miután kiséretünk óhaját kielégitők, szét
oszlottunk. Társaságunk egy része még theá-
hoz ült, én pedig bágyadt testtel, alig várva 
a lefekvést, jó éjszakát mondék s kabinomba 
vonultam. 



Ötödik fejezet. 
(Decemb. 4-e — Egy vélt hajótörés. — Vallási gya

korlat. — Dumpálmák. — Szuháth. — Országos fog- és fe-
nyitőház. — A foglyok ruhatára. — Krokodil-vadászat. — 
Kudarc. — A krokodil életmódja. — Girgeh. — Kopt. kath. 
kolostor. — Öv és zsinór. — A kormányzó palotájában. 
Arabs imámok.) 

December 4-én szokottnál korábban in
dultunk el, de majd meg is adtuk az árát, mert 
köd levén, pilótánk eltévesztő az irányt és 
hajónk teljes gőzerővel oly hévvel ütődött 
egy fövénypadhoz, hogy ágyainkból csaknem 
kivetődtünk, azt hive, hogy hajótörést szen
vedtünk. Kapitányunk hangja azonban csak
hamar megnyugtata és mindenki meggyőző
dött a veszély eltávolításáról. Ennek dacára 
azonban aludni többé nem lehetett és társa
ságunk nagyobb része felkelt, kisietve a haja 
födélzetére, a hol megtudtuk, hogy a Mlu-
son felfelé, ily megfeneklések alkalmával ko
molyabb baj nem eshetik, de lefelé evezve, 
a viz sebességével egyesült gőzerő ily eset-

4* 
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ben a legszilárdabb jármüvet is szétzuzná; és 
innen van, hogy az egyiptomi kormány itt az 
éjjeli hajózást megtiltotta. 

Virradni kezde és mi tanúi valánk egy 
buzgó arabs vallási gyakorlatnak. Egyik szolga 
a hajóskapitány számára szőnyeget hozott elő, 
azt a födélzetén kiterjeszté, azután ura pa
pucsait lehúzta, lábait egy kanna vizzel le-
önté, megtörölte s azután meghajtva magát 
eltávozott. Ugyanazt ismétlé, kiki magára nézve 
a legénység, mire a kapitány napkeletnek azaz 
Mekkának fordulva, letérdelt s az imádság 
kezdetét vévé. 

így térdelve földig borulnak, s homlokukkal 
a szőnyeget érintve felállanak, hol jobbjukat, 
hol baljukat, vagy mindkét kezüket fülökhöz 
helyezve nyitott tenyérrel oly módon, mint 
gyermekeinek a szamárfület mutogatják; azu
tán testük hosszában a földre vetik magu
kat, mire rögtön felegyenesedve égre tekin
tenek, karjukat összeszorított ököllel felfelé 
terjesztve. Imájuk félórát tart, mialatt szájuk 
folyvást jár, anélkül, hogy egy szót is szólanának. 

A nap keleti pompában kelt , ra
gyogó szépségben tüntetve fel a két part 
hoszszában elvonuló csodás növényzetet, mely 
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most egyre bujább kezd lenni. Az eddig lát
ható datolya-pálmákat itt dumpálmák váltják 
fel, fölséges akaciákkal, zománcos ricinusokkal 
és ausztráliai eukalyptusokkal váltakozva. A 
d u m- p á 1 m á k gyümölcse háromszögletű puly
katojás nagyságú vörhenyes zöld, a. kisded 
kókusz dióra emlékeztetve, és százával csüngve 
a levelek alatt rejtőző gerezdeken; nem ehető, 
de szárítva kitűnő orvosszert és lisztet szol
gáltat. A datolyafák Egyiptom minden részé
ben nagy ápolásban részesülnek, mert a la
kosság e növény nélkül nem is élhetne. Gyü
mölcse ugy nyersen, mint szárítva, vagy 
kecskebőrben sajttá készitve fő és legkedven
cebb eledele az arabsnak, mig fája különböző 
nagyobb épületek számára kitűnő anyagot 
nyújt és többnyire a kormány által használtatik 
fel. Leveleiből különböző kosarakat fonnak, gyé
kényt szőnek, melyet fekágy gyanánt és a 
mecsetekben szőnyegekül használnak. 

Két óra után Szuháth előtt kötött ki 
hajónk, hogy kőszenet vegyen s hogy az in
tendáns a konyhánk számára szükségelt elesé
get beszerezze. Jussuf eífendi barátunk arra 
figyelmeztetett, hogy e helységben van a leg
nevezetesebb országos fog- és fenyitőház, mely-



54 

nek berendezése és rendszere sok érdekest 
foglal magában és mivel itt különben is hu-
zamosb ideig kellett vesztegelnünk, megtekin
tésére indultunk. A fogház katonai laktanyához 
hasonlit, két emeletes, négy sarkán magas 
kerek bástyákra támaszkodva. Főkapuja előtt 
egy szakasz kavasz (lovas) és egy szakasz ren
des gyalogság képezik az őrséget, mig a be
menettől jobbra, egy külön udvarban, a kor
mányzó lakik, kitől a börtönök megtekintése 
végett engedélyt kértünk. A kormányzó szí
vesen fogadott s egy ékesen berendezett te
rembe vezetvén, a szokásos kávéval, csibukkal 
s többnemü hüleppel kináltatott meg ben
nünket. Rövid múlatás utáu búcsút mondánk 
neki, de ő oly udvarias volt, hogy velünk 
jött, maga vezetvén bennünket a különböző 
osztályokba és minden dolog felől tájékozást 
nyújtott. 

A fogház nyolc udvart képez, melyek is
mét osztályokból állanak, a földszinten 12—24 
embert befoglalható termekkel, magas bolto
zattal s igen magas keskeny résekkel ellátva, 
melyek a világot is csak gyéren bocsátják az 
ennélfogva homályos börtönökbe. Minden egyes 
rabnak gyékénye van, mely fekhelyül szolgál 
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s mely felett fogas függ, holmi apróságok 
számára. Fehér szürkés nagy négyszögű s a 
mi kockatalajunkra emlékeztető téglák bur
kolják a padlatot. 

A nők és gyermekek külön szobákban 
az első emeleten laknak, de gyakran egy ud
varban sétálnak a legmegrögzöttebb zsivá-
nyokkal, kiktől fájdalom! rosznál egyebet nem 
tanulhatnak. 

A második emelet a munka és szorga
lomnak van fentartva. A rabok itt, hol se-
lyemgubókat bonyolítnak le, hol gyapotot ver
nek ki, gyékényeket kosarakat fonnak; a nők 
pedig a hadsereg számára vásznat szőnek és 
ruhát ^varrnak. Könnyűd bilincseket hordva 
foglalkozásukban, nem fáradnak ki annyira, 
mint a mi rabjaink. 

A súlyos büntettek miatt élethossziglani 
börtönre elitélt rabok a bástyákat lakják, me
lyek köröndje keskeny nyilasokkal ellátva egy
szersmind folyosóul szolgál, hol a rabok he-
tenkint kétszer szivhatnak fris léget anélkül, hogy 
a többiekkel csak valaha is érintkezhetnének. A 
rabok napokint négyszer imádkoznak, s he-
tenkint kétszer kapnak látogatást a helybeli 
imámtól, egyszer a katonai orvostól. Eledé-
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lük főzött bab és rizs, miben kétszer része
sülnek naponkint, inig ünnepélyek alkalmával 
kecskecombok és berbécs-lábakkal örvendez 
tetik meg őket. 

Miután á férfiak összes ruhatára egy szál 
hosszú kék vászon ingből s egy, fehér vagy 
tarka kendővel homlokukhoz kötött fezből áll, * 
ugy képzelhetni, mily furcsa helyzetbe jutnak 
ők, ha azt megmossák. Kimennek az ud
varra, a medence elé állnak s egyszerű ter
mészetességgel fejükön keresztül a vizbe bo
csátják azt, melyet miután egy szikamorfa 
deszkával jól elpáholtak; kifacsarnak s egész 
kényelemmel ismét felvesznek. 

Lefolyván kiszabott időnk, szives köszö
netet mondtunk a börtön kormányzójának és 
hajónkra mentünk. Ideje volt, mert a több
szöri éles fütty rögtöni elindulásunkra utalt. 

Alighogy órányira haladtunk, hajónk egy 
fövénysziget közelébe jutott és kapitányunk 
ismét első volt, ki a parton állatot vett észre. 
Végre tehát mégis előttünk feküdt az annyira 
várt és óhajtott vizözönelőtti hüllő a kroko
dil, melynek megpillantására rögtön megállí
tottuk jármüvünkét s negyed magammal, ne
vezetesen Stwrtnik báró ezredessel, Nugent 
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gróffal s egy olasz útitársunkkal, felfegyve
rezve ladikba szálltam, óvatosan közéledve a 
szörnyeteg felé, mialatt útitársaink a hajó 
legmagasabb pontjáról, látcsövekkel ellátva, 
legnagyobb figyelem és érdekeltséggel kisérték 
mozdulatainkat. Közeledésünkkel arányban, az 
állat egyre nagyobbnak tűnt fel. Kormányo
sunk egy benszülött, maga is bevallá, hogy 
ez a legnagyobbak egyike, melyet életében 
látott s 25 láb hoszunak monda,- arra figyel
meztetve bennünket, hogy mind a négyen 
egyszerre lőjjünk, ketten a nyaka, ket
ten a hasa alá, mert csak igy ejthet
jük el. 

Csolnakunkat a viz sekély volta miatt 
nem használhatván többé, ledobtuk fövegün-
ket, kabátunkat, lábbelinket és térdig tűrve 
nadrágjainkat gázolva haladtank tovább, miután 
indusok módjára, leguggolva és puskáinkat 
lövésre készen tartva közeledtünk. Nem le
hettünk száz lépésnyire, midőn a vizbe te
kintő szörnyeteg már mozogni kezdett. Most 
halkan figyelmeztetem az ezredest, feküdnénk 
hasra, mert különben rögtön a viz alá merül 
és vége a tréfának; mit teljesiténk is, mire 
az állat is előbbi tétlenségébe esett vissza. 
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A krokodilnak finom szaglása és roppant éles 
látása levén, nem kis feladat volt a sima fö
vénytelepen észrevétlenül közeledni, miután 
egyszer már meglátott; és minden áron hozzá 
kellett férnünk, mert ha nagyobb távolról lő
nek rá, ha találva van is, páncéljáról lepat
tan a golyó. 

Az ezredes azért felkért, közelednénk 
még vagy ötven lépést s engednők át neki 
az első lövést, mibe mi beleegyeztünk. De 
alighogy kellemetlen helyzetünkben harminc lé
pésnyi távolt tettünk volna hátra, észrevőn, s 
egész kényelemmel aMlusba bocsátkozott.Mi ter
mészetesen felugrottunk s oda szaladtunk azon 
reményben, hogy talán egy más ponton me
gint mutatkozni fog, de kormányosunk füttye 
és intéséből megértettük, hogy hasztalan vá
rakoznánk tovább. 

E percben Nugent gróf a sziget éj
szaki oldalán egy fekete pontot vett észre, 
mondván: „fogadok bár mibe, hogy az ott 
egy krokodil." Erről mi is meggyőződve, el
lenirányban szaladtunk, az állatot megkerülni 
igyekezvén. E cselfogás annyiban sikerült, 
hogy nem vett észre mindaddig, mig oldalt 
haladtunk; de midőn már megközelitve épp 
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célba akartuk venni, mintegy gúnyolódva ez 
is mozgatni kezdé farkát s a viz alá tűnt. 

Boszankodva a kudarc miatt s röstelve 
a vállalat meghiúsultát, visszafelé indultunk. 
Azonban ez is bajjal járt, miután gyakran 
térdig süppedve a fekete szennyes homokba, 
a fövénytelep hálózatából alig vergődhettünk 
csolnakunkhoz, honnan aztán nemsokára ha
jónkhoz is elértünk, kimerülve, kifáradva, 
piszkosan. Itt azonban volt mit hallanunk s 
egyik csípős megjegyzés a másikat érte. Kü
lönben nem rajtunk múlt, hogy az állatot el nem 
ejtettük, mert a krokodil vadászata sok kö
rülménynyel jár, mire nekünk időnk nem volt. 
A vadászok ugyanis a krokodil tartózkodási 
helyén éjjel gödröket ásnak, hová elrejtőznek 
mielőtt egy megölt juhot vagy bárányt állítot
tak volna maguk elé mintegy tiz lépésnyire. 
Akrokodil napkeltekor hagyja el nyughelyét 
és éles látásánál fogva csak hamar megpil
lantva a csalétket, tátott szájjal közeledik fe
léje ; mialatt a vadászok leshelyökből torkába 
lőnek, s miután ez a legkényesebb része, a 
szörny rögtön felfordul. 

A krokodil az év leghidegebb négy 
hava alatt nem eszik semmit és jóllehet hogy 
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négylábú állat a vizben és szárazon egyaránt 
fentartja magát. Tojásait a száraz homokba 
tojja, azokat ki is költvén. A nap legnagyobb 
részét a Nílus partján, vagy fövényszigetein 
tölti, mig éjjelre a vizbe rejtőzik , miután a 
viz hőmérséke nagyobb mint a légé, alko
nyatkor vagy hajnalban. Az előttünk ismert 
állatok között, ez egy az, mely legkisebb 
testből legnagyobbá fejlődik, miután tojásai 
nem nagyobbak a ludéinál, melyhez hason-
htnak is; és a kiköltött krokodilok nem hosz-
szabbak mint azok tojásai, noha 20—25 
lábnyira is kinövik magukat • és ezer évig 
is elélnek. Szemei kicsinyek a • disznóéihoz 
hasonlítva; fogai hosszúak, hegyesek három-
szögüek. Testének felrészét kemény pikke
lyek borítják és a krokodil az egyetlen állat, 
melynek nyelve nincs. A'lkapcája merően 
mozdulatlan, és felső szájpadlását csapkodja 
az alsóra, mely sajátsága szintén kivételt ké
pez az élő lények között. Négy lába hatal
más karmokkal van felfegyverezve, melyek
kel alteste fedetlen részeit védi. A vizben 
vak, a szárazon igen éles látású. Miután ideje 
nagyobb részét mégis a Nílusban szokta töl
teni, szája tele van apró vizi rovarokkal, me-
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lyek vérét szívogatják. Nincs állat mely ne 
irtóznék tőle, kivéve a kisded billegényt, 
melylyel békében él, minthogy rá van szorulva. 
Midőn ugyanis a krokodil a vizből szárazra 
megy, első és legnélkülözhetlenebb szüksége 
a fris lég s ez oknál fogva tátott szájjal ér
kezik a partra. A billegények azonnal 
a szájába repülnek s rövid idő múlva meg
szabadítják a kinzó bogaraktól.- Á krokodilok 
érzik ennek jótékonyságát s azért nem is 
bántják e piciny jótevőjüket. 

Girgéli előtt esti 8 óra körül kötöttünk 
ki s mint rendesen, itt is a helybeli kor
mányzó fogadott s a kölcsönös üdvözletek ki
cserélése után partra szállánk. Holdvilágos 
este volt; a karcsú minaretek tömkelegében 
egy, kereszttel ellátott sugár tornyot vevénk 
észre: a polgárosultság és műveltség magasz
tos jelvényét, mely a fanatikus muzulmánok 
városában jótékony hatással volt lelkünkre. 
Coglievina lovag felkérte a társaságot, hogy 
miután a helység lakhelye egy katholikus 
missionariusnak, ki távol hazájától, az idegen 
földön a művelődés érdekét szolgálva, már 
eleve kinyerte nagyrabecsülésünket és a leg
nagyobb tiszteletünkre méltó : neki látogatást 
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tegyünk. Mire társaságunk, minden valláskü
lönbség nélkül, legott késznek is nyilatkozottt. 

A kormányzó kiséretében egy, zárdaa-
lakti szegényes épület előtt megállapodtunk, 
ajtaján kocogva, mely nem sokára megnyilt, 
és mi egy, lámpával ellátott fiatal növendék-
papot láttunk magunk előtt vörhenyes kopott 
reverendában, melyet zöld szíj csatolt dere^ 
kához. Ez a szentferenci szerzetesek egyik test
vére, kit a katholikus propaganda ezelőtt két 
évvel küldött ide Florencből, hogy egy 400 
lélekből álló katholikus község lelki javait 
igazgassa. A szegény fiatal lelkész egy sze
mélyben orvosa, ügyvédje, iskolamestere, cse
lédje isten e fekete birkacsoportjának smind 
e szolgálatokért s valódi áldozatkészségeért 
csak egy frankot kap napi dijula lyoni kath. 
propagandától. Látogatásunk szegény lelki 
atyánkra nézve, valódi ünnepélylyé vált s azt 
sem tudá, hogyan fogadjon s mint lásson el 
minél jobban bennünket. Felvezetett lakására 
mely az emeletet foglalva el, két kicsiny s 
igen szerényen bútorozott szobából áll. Ugy 
látszik, ö is elsajátította a vidék szokásait, 
mert különös jó török kávéval és szivarokkal 
vendégelt meg. 
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Hozzá intézett kérdésemre, hogy miért 
nem viseli a fehér zsinórt mint rendje igazi 
jelvényét derekán? a páter igy válaszolt: 

— Uram! — miután a koptok valamint 
az arabok a zsinórt egyaránt gyalázat jelének 
tartják, engedélyem van rendem főnökétől, 
helyette selyem-, vagy bőrövet hordhatni. 

A következő nap vasárnap levén, meg
ígértük, hogy az általa tartandó reggeli is
tenitiszteleten jelen leszünk és hajónkra té-
rendők, búcsút mondánk neki. Most azonban 
a kormányzó állott elő követelésével, minden 
áron megvendégelni óhajtván bennünket. Da
cára hogy fáradtak voltunk, nem akartunk 
udvariatlanok lenni és elfogadva meghivását 
a lelkész kíséretében a kormányzó lakásának 
irányoztuk lépteinket, hol egy tágas s ízlete
sen berendezett terembe vezettetve, ottomá-
nokon helyet foglaltunk. Most több délceg arabs 
szolga jelent meg, csibukot és nargiléht 
rakva lábaink elé s kezünkbe adva azok hosz-
szu, ruganyos kigyódzó szárát; mig mások 
keleti gyümölcsöket, kávét, jó narancs hüle-
pet és kitűnő cedratot (cédrus vizet) hordot
tak fel tálcákon. 

A terem udvarra eső ablakai nyitva 
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levén; kinéztünk, kimondhatatlan élvet találva 
a holdvilág által tündériesen megvilágitott táj 
e háborítatlan szemléletén. A folyosón két 
arabs mufti énekelt, a koránból adva elő több 
dalt. Eamadán alatt ugyanis minden előke
lőbb arabs családnál egy vagy több mufti 
imádkozik reggeli 6 órától éjfélig az illetők 
boldogságáért s innen van, hogy jelenlétünk 
sem zavarhatta meg e szertartást, mit Jus-
suf effendi magyarázott meg nekünk. Végre a 
füst és szokottnál erősebb dohányzás okozta 
kábultság nyugalomra inte bennünket s azért 
köszönetet mondva szives házigazdánknak a 
kormányzónak, elhagytuk lakását, kisérve ál
tala és Andrei atyától. A kikötőhöz érve, 
még elég korán jutott eszembe, hogy igen 
alkalomszerű volna a kormányzót és a szer
zetest következő napra ebédre hivni. Terve
met azért a többiekkel is közlém, s ők kész
séggel fogadva el ajánlatomat, utasitásunk 
folytán a biztos azonnal meghívást intézett 
kísérőinkhez, kik megjelenésüket meg is Ígér
ték. Ezek után jó éjt kívánva egymásnak, 
kiki pihenni ment. 



Hatodik fejezet. 
(Dec. 5. — Kopt istenitisztelet, — Setis temploma. — 

Leszármazási tábla. — Thinis. — Sebes vágtatás. — Az 
ebéd. — Kyughatatlanság. — Étlap •— Blome tábornok 
felköszöntése. — Coglievma kalandja. — Jussnf effendi Giur-
giule. — Vallomás.) 

December 5-én reggeli 6 órakor már mind
nyájan az étteremben valánk, és társaságunk 
reggelihez ült, hol csokoládét, hol kávét fo
gyasztva s azután mesterünk vezetése alatt 
a templomba mentünk. Ez egy, rácsozattal 
fedett nedves szín, oltárral ellátva, mely nélkül 
inkább istálóhoz mint templomhoz hasonlitna. 
Talaja m,int a mecseteké pálmagyékénynyel van 
bevonva és a nők számára rostélyozott folyo
sók vannak fentartva benne. A férfiak fehér 
turbánjokat le nem veszik, és keresztbe font 
lábakkal ülnek a szőnyegen: midőn azonban 
a pap az oltáriszentséget mutatja, felkelés he
lyett térdelve földig borulnak. Az istenitisz
telet az európaihoz mindenben hasonlít, lati-

5 
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nul megy, a ministráns arabs gyermekek la
tinai mondják el a szertartási imákat, az egy
házi szónoklat s a hirdetések nyelve ellenben 
az arabs. 

Az orgona valamint más hangszerek tel
jesen hiányzanak, talán azért, mert a vere
bek ezerenkint tanyáznak a rostélyzaton s a 
zugokban, csiripolásukkal az egész templomot 
betöltve s arabs felfogás szerint ez felér 
Cherubini miséjével. 

Az oltár átellenében székek vártak ben
nünket s mi azokon helyet foglalánk, igen 
buzgón imádkozva. Amint látszott, jelenlétünk 
az imaházba gyűlt kopt község nagy sokasá
gára igen jótékony hatással volt, miről később 
meggyőződést is szerezhettünk magunknak. 
Az istenitisztelet után a sekrestyébe vonul
tunk, a lelki atyának köszönetet mondani s a 
templom valamint a községbeli szegények szá
mára néhány Napoleond'ort nyújtottunk neki 
át, mit ő köszönettel fogadott. 

A szabadba jutva igénybe vettük a ránk 
várakozó lovakat, hogy a három órányi tá
volságra fekvő Abydost meglátogassuk. Nyom
tatott programunk szerint egész Belianeig ha
jót kellett volna használnunk, mivel a neve-
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zett helységtől csak nyolc kilométernyire esnek 
a romok, de a Mlus ármaraclványai lehetet
lenné tették ezt s igy kénytelenek voltunk a 
hosszabb és fáradságosabb utat választani. 

Most gátokon, majd töltéseken és kiter
jedt erdőkön, virágzó helységek zománcos rét
jei és szántóföldjei között hol vágtatva hol 
ügetve haladtunk el. 

Két órai lovagias után egy széles csator
nához jutva, kényszerülve valánk keletnek 
fordulni. I t t nemsokára egy faluhoz értünk, 
mely a legfestőibb magaslatok egyikén feküdve, 
kedvező benyomást tett ránk. A község scheikhja 
néhány előkelővel egyesülve sietett a lakosok 
nevében bennünket üdvözölni és Salam ali-
kokkal fogadni. Itt leszállottunk lovainkról, 
hogy a falu alatt fekvő gyönyörű dumpálma-
erdő ölében rövid időre megpihenjünk, miután 
újult erővel ismét neki indultunk s átvágtatva 
a csatornát borító pompás kőliidon, néhány 
perc múlva a homoksivatagon valánk. 

Még egy órányi utunk volt, melyet nagy
szerű düledékek és ásatok között tettünk 
hátra, és elértük a lybiai hegység lába alatt 
fekvő *Abydost. Ez nem a költő által megéne
kelt és Hero valamint Leander szerelméről 

5* 
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nevezetessé lett és Xerxes parancsára Sesto 
átellenében híddal* ellátott hellesponti városka; 
hanem az idegen utasok nagy sokasága által 
látogatott thebai Abydos méltóságos templomai
val, melyek az ókorban Kliamses, Osiris és 
Setisnek voltak szentelve. 

Meglepetésünk általános volt és Setis tem
ploma első megpillantására megrendültem. Nem 
tudám hol kezdeni vizsgálatomat és az épület 
nagyszerűsége, képzelt mesés titkai, építé
szeti modora és küldiszitvényeinek mesteri 
volta, minőhez hasonlót eddig még nem látánk, 
egyaránt lekötötték figyelmünket. Dobogó szív
vel léptünk belsejébe és agy találám, hogy 
Strabonak igaza volt, midőn annyira felma-
gasztalá az abydosi memnoniumot. Ez óriási 
kőtömeg belseje két külön istenségnek szen
telve két kisebb és két nagyobb egymásba 
nyiló osztályból, áll, melyek nehéz sima kő-
mennyezetét széditő magasságú és művészien 
faragott domborművekkel pazarul ellátott osz
lopok tartják. 

Osztályról osztályra menve vizsgáljuk meg 
titokteljes festményeinek nagyszerűségét és 
meglepő faragványainak szépségét. De alig 
érjük szemünkkel az oszlopok magasságát, 
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melyek ormáról ezredek óta ékeskedő pálma
levelek csüngnek le, kitűnő állapotban. A két 
főtemplom Setis király és JRamses fiáé volt, kik 
együtt uralkodva mindkettőt saját nevökre 
épittették. Az atyakirályé a keleti oldalt fog
lalja el és jobban van fentartva mint a fiúé, 
melynek több oszlopa összeroskadva a földön 
hever, festményei elmosodvák, faragványai ütöt
tek kopottak. 

A kiásások alkalmával itt Setis főtemplo
mában találták az egyiptomi dynastiák lűres 
leszármazási tábláját, mely sokkal szabatosabb 
kimutatással birt valamint épebb is mint a 
Ramses templomában lelt és mind a mai 
napig is a londoni múzeumban látható leszár
mazási tábla, melyről azt állítják a tudósok, 
hogy az csak gyarló másolata az előbbinek. 

E remek kőtáblát a második terem nyu-
goti oldalának egyik fülkéje rejti magában. 
A tábla, Setis királyt és fiát akkoriban még 
herceget, életnagyságban ábrázolja; az utóbbi 
tüzet nyújt atyjának, ki az oltár előtt áldozati 
hymnusát zengi el. Előttük kiemelkedő lát-
körben olvasható a több dynastiából álló 
egyiptomi királyi családok névsora hierogly-
phicus faragványokban, melyek élén, egy cimer-
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ben Menetának, az egyiptomi monarchia ala
pitójának neve ragyog. Az itteni ásatások 
csak néhány év óta tartanak és már is szép 
sikerhez vezettek. Az alkirály azonban nagy 
gondot fordittat az egyiptomi régiségekre és 
minthogy mindenütt szakférfiak vezetése alatt 
foly a munka, ugy remélhető, hogy ezentúl 
a tudomány és művészet érdekében, hovato
vább becsesebb tárgyak kerülnek napfényre. 

Éjszakra e helytől, egy dombon feküdt hajdan 
Thinis városa, az egyiptomi monarchia bölcsője. 
Itt nyugszik Osiris, kinek temploma a legré
gibb és a legtiszteletreméltóbb építmények 
egyike Egyiptomban s mai napig is kedvenc 
bucsúhely. Pharao országának főemberei ide 
temetkeztek, csak hogy Osiris istenség közelében 
nyughassanak. Minthogy a kiásások szüntelen 
ujabb felfedezésekhez vezetnek, remélhető, hogy 
egy nap még Osirisnak századok óta keresett 
becses múmiáját is meglelik. 

A földig összeomlott nekropol düleclékei és 
egész kis piramisnyi magasságra felhalmozott 
romjai közül, melyek alatt ötezer év óta pihe
nik örök álmukat Egyiptom első kitűnőségei, 
alig tudtunk kivergődni! Mi lehetett ennyi 
idő előtt Európa ? 
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Visszatérve Setis templomába, egy, a föl
dön kiterített és mindennemű eleség és gyü
mölcsökkel bőkezüleg ellátott abroszt találtunk. 
Mindezt pincéreink tevéken szállították ide. Le
telepedve vagy az oszlopokhoz támaszkodva, 
kiki a legnagyobb étvágygyal fogyasztotta reg
gelijét, több palack pezsgőt ürítve a lovagias 
nagylelkű Khedive egészségére. Ez alatt az 
ásásokra felügyelő janicsárok egyre nagyobb 
számmal gyülekeztek körénk, bámulva zajos 
kedvünket, jó étvágyunkat, melyet hogy ben-
nök is felébreszszünk, több ennivalót küld
tünk nekik; de az estére eltett szivarokat ki
véve, mivel Ramadanjok volt, mitsem fogad
tak el. Mi is szivarokra gyújtva, felkerestük 
az udvarban abrakoló lovainkat. 

Az ezredes, egy barátom és én azonban 
elsők levén a templom elhagyásában, azonnal 
megtaláltuk állatainkat. Minthogy az ezredes
nek különösen igen rósz és lusta lova volt, 
elhatározta azt felcserélni, hogy hárman se
besebben lovagolva a többieknél, hamarább 
érkezzünk hajónkra, s még időnk is legyen né
hány levelet irni, s azokat a Philaeből érke
zendő gőzhajói postával Európába küldeni. A 
csupa véletlen ugy hozá magával, hogy épp 
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derék mentorunk fiatal és tüzes paripája ál
lott a miénk mellett; az ezredes minden to
vábbi habozás nélkül ráült és sebes vágtatva 
velünk együtt az udvarból eltűnt. 

Kiérve a sik pusztára, lovaink kantárszá
rát neki eresztettük s az órai homoktért 
tizennyolc perc alatt futottuk meg. A müveit 
földekre érvén, rövid időre megálltunk, mialatt 
ezredesünk tréfásan megjegyzé: hogy a pro-
fessor hálás leend, miután oly csendes állatot 
hagyott hátra számára s ezzel ügetve folytat
tuk utunkat, két órai lovaglás után 5 óratájt 
hazaérkezve. 

Naplemente után társaink is előjöttek, 
szállingózva és lélekben testben egyaránt ki
merülve. Esti rhét óra volt és Conrad belga 
főinspector szellemdús leánya s lovagja a né
metalföldi juris utriusque doctor, valamint 
Coglievina tanár még mindig késtek. Meghí
vott vendégeink levén, nem várhattunk tovább 
az ebéddel s nálok nélkül az asztalhoz ültünk. 

Most általános nyughatatlanság kezde min
ket megszállani és minél tovább haladt az 
idő, annak érzete arcainkon is hová tovább erő-
sebb kinyomatot nyert. A kisasszony anyját, 
Conradné asszonyt valódi aggodalom fogta el 
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s ő nem is titkolliatá a miatti félelmét, hogy 
ez idegen országban, éjszakának idején, az 
ismeretlen utakon könnyen eltévedhetve, va
lami baj érheti őket. Mire a nem kevésbé le
vert és feltünőleg rósz kedvű alkirályi biztos 
a mellette ülő helybeli kormányzót felkérte, 
lenne oly szives két lovas rendőrt (kavaszt) 
küldeni az elmaradtak felkeresésére, mi iránt ő a 
legnagyobb készséggel intézkedett is. Tudni 
kell, hogy Jussuf effendi barátunkat minden 
egyes vendégért felelősség terhelte ! 

A harmadik tál ételt költöttük el, midőn 
kipuffadt piros arccal és lelkendezve toppant 
be a hollandus, Conrad kisasszonyt hozva kar
ján. Most valódi mozgalom támadt és mind
nyájan a jövevények felé fordulva élénk kí
váncsisággal kérdeztük: hol a professor? Nem 
tudjuk! — nem láttuk ? — volt a rövid vá
lasz. 

Némileg megnyugtatva s az elveszettek
nek véltek megjelenése következtében a még 
hiányzó tag megkerülését is remélve, vala
mennyire visszanyertük kedvünket és folytat
tuk pompás ebédünket, melynek menüje sor
rendben igy következett: 
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Leves előtti hideg étkek. Közép tengeri osztrio-ák és 
rákocskák. Afrikai olajgyümölcs vesztfáliai sódarral. 

Meleg étkek.'Tapioca-szágó leves nílusi csukamáj-ga
luskával. Haché fogoly szalmiával. Nílusi kardhal, (egy kecse-
gefaj,) mayonnaissel. Yad libamáj szarvas gombával. 

Zöldségek. Articsóka töltve, (a la Richelieu). Óriási 
viasz spárga fris olajban sütve. 

Sültek. Szalonka krustádával (pirított kenyérrel) Töl
tött bárány rizses malozsával. (Valódi arabs delicatesse 
s nem is rósz.) 

Saláták. Vegyes francia zöld. Több keleti gyümölcs 
befőtt. 

Édes étkek. Plumpudding angolosan. Ananász felfújt. 
Gyümölcsek, csemegék Banángyümölcs, fris ananász 

szőlő, datolya és több másféle; párisi bonbonsok, rajnai és 
bordeauxi borok, különféle francia pezsgők, quantum satis. 
Valódi mokka kávé, chartreuse (pompás zöld szinü) és a 
legfelségesebb havannán szivarok. 

Különben könnyű a vendégeket igy tar
tani, midőn 150 millió frank évi jövedelmünk 
van! — 

A kormányzó progressista levén, derekasan 
ürité a különféle nedvet tartalmazó pohara
kat. Az ebéd vége felé Blome gróf pohárral 
kezében felkelt, igen sikerült köszöntést mondva 
franciául az alkirály és családja egészségére, 
országa felvirágzására ! A lelkiatya kenetteljes 
szavakban adta át arabs nyelven e felköszön
tés értelmét a kormányzónak, ki felállván, 
legnagyobb meglepetésünkre arabsul viszonozta 
az üdvözletet, diplomatiai tapintattal, mit az 
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alkirályi biztos franciára fordítva, velünk a 
következőkben közölt: a tartomány kormány
zója forró köszönetét nyilvánítja gróf Blome 
tábornoknak, hogy poharat ürített szeretett 
és hatalmas ura a Kheclive egészségére, orszá
gunk előhaladása és felvirágzására; és hálát 
ad Allahnak, hogy alkalmat nyújtott neki is, 
tiszta szivéből üríthetni poharat a francia 
császárné, az osztrák császár és magyar ki
rály mint szintén ama hercegek egészségére, 
kik jelenlétük által a suezi csatorna megnyi
tását a világ előtt annyira becsessé tevék és 
az egyiptomi alkirályi udvart látogatásukkal 
megtisztelték. Miután társaságunk több nem
zetet képviselt, képzelhetni mily éljenzés kö
vette a kormányzó beszédét. 

Az asztalt épp odahagyni készülvén, egy
szerre megnyilt az ajtó s egy arabs bey va
lamint a kiküldött kavaszok társaságában előt
tünk állt elveszettnek hitt professorunk, ki 
az általános örömnjdlatkozatok és kérdezős
ködések ostroma között alig juthatva szóhoz, 
magával hozott vendégével, kit mentője gya
nánt mutatott be, az asztalnál helyet fogott, 
elkezdve kalandja elbeszélését, melyet mi a 
legnagyobb figyelemmel hallgattunk végig. 
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— Uraim! — szólt ő, — a mint önök 
nagyobb része tudni fogja, utolsó jöttem ki 
a templomból, s mielőtt elindultam volna még 
néhány jegyzetet tettem naplómba. Azután lo
vam után néztem, mely azonban már eltűnt. 
Ez oknál fogva Kénytelen valék az ott hát
ramaradt vén sovány szürke dögre ülni, mely 
minden erőmegfeszitésem dacára sem volt rá
bírható az ügetésre. S igy elmaradtam tár
sainktól, kiket egyre nagyobb távolság válasz
tott el tőlem s noha ütlegek osztogatásában 
nem voltam szűkmarkú, megcsökönösödött lo
vam csak lassan és lépést haladt, csóválva 
fejét farkát. 

A nap hunyófélben volt, s a hold hal
vány világánál, véghetetlen hallgatagság és 
nyugalom közepett, egyedül találtam ma
gamat a sivatagon, háromnegyedórányi távolra 
eltűnt társainktól. Nem vettem tréfára a dol
got, de bizva jó csillagomban, folytattam szo
morú utamat, miglen egy magas töltésre 
jutottam, honnan legnagyobb szerencsémre egy 
emberi alakot pillantok meg lóháton, melynek 
körvonalai kísértetiesen mozogtak előttem. 
Torkom szakadtából kezdettem kiáltozni és 
hangom nem hangzott el hiában. Meghallá 
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és visszafordulva megállott! Hozzá érve, a 
kormányzónál tegnap este látott csendbiztosok 
egyikét ismertem fel benne. Néhány szóval s 
arcjátékommal értésére adám, hogy eltéved
tem s hogy nagyon lekötelezne ha hajómhoz 
(a baburhoz) vezetne. 

A derék ember jobban megérte, mint 
képzeltem és minden kitelhető módon érté
semre adá, hogy előbb enni akar, mert éhes 
s egy más lovat szerez nekem, hogy aztán 
gyorsabban folytathassuk utunkat Girgeh felé. 
E pillanattól fogva biztosítva láttam magamat 
az éj, a muhamedanok fanatizmusa s a vad 
állatok ellen, s teljesen kalauzomra biztam ma
gamat. 

Utunk rövidítése végett, torony irányában 
haladtunk, keresztül menve sáncokon, töltése
ken, bevetett földeken, mig végre egy közép
kori kőépület előtt megállapodánk. íme egy 
fogház! gondolám magamban s ha eddig min
den veszélytől megmenekültem, ugy most re
ményem lehet hozzá, hogy bezárnak s rab
szolga leszek a barbárok földén. 

Széles keleti izlésü kapun át az udvarba 
jutánk, melynek közepén egy terebélyes szika-
morfa alá terített szőnyegen hat komoly kül-
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sejti férfiú ült, egymás között beszélgetve. 
Vezetőm épp ahoz fordult közülök, kit házi 
urnák véltem, előadva neki kellemetlen hely
zetemet. Nyájas arccal látám felkelni és jobb
ját nyújtva elém jönni. Megszorítva kezemet 
magával húzott és kért foglalnék mellette 
helyet. 

Könnyebben lélekzeltem, mert az arabs 
vendégszeretet közmondásos voltát már rég 
ismerem. Tört arabs nyelven kezdtem magasz
talni a vidék jól müveit határát és különösen 
ama mosolygó földeket, melyeken keresztül 
lovagoltunk. A megelégedés észrevehető kife
jezésével viszonzá, hogy e földek épp az övéi. 
Most gyermekeim soha el nem hagyott fény
képeit vontam ki tárcámból, azokat neki meg
mutatva és észrevevém, hogy szemei megned
vesedtek s ő atyai érdekkel nézi azokat. E pilla
nattól fogva tökéletes kegyében valék arab
somnak. Ugy képzelem magamnak, mint Ja
kab patriárchát övéi körében. Bizalmát ger
jesztő bibliai tekintélyt fejezett ki arca. 

Csibukot adtak a kezembe, dohányoztunk 
és ittuk a zamatos jó kávét cukor nélkül. 
A házi gazda adott jelére, hat rabszolga állott 
elő, mosdótálakkal és kannákkal, az előbbi-
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eket a vendégek elé rakva, az utóbbiakat ke-
zokben tartva. Elszedték csibukjainkat és meg
kezdődött a kézmosás A többiek példáját kö
vetve én is megmostam kezemet, az átnyúj
tott arany csipkés szegélyű kendőhöz töröl
közve. Az ily módon igénybe vett mosdóesz
közöket most hátunk mögé állították, miután 
asztal gyanánt, több fatahouretet raktak egy
máshoz illesztve a kör közepére, azokat sze
szélyes alakú üvegmécsesekkel világítva meg 
s egy nagy izmos rabszolga a fején hozott s 
különböző ételekkel megterhelt réztálcát he
lyezett ura elé az asztalra. 

A mint kivehetém, az edények egyikében 
leves volt, a másikban berbécshus, a harma
dikban galambsült, édes tészták, datolya és 
kenyér. Házi gazdánk mindenekelőtt egy kis
ded cipót vett elő, azt ketté tőré, s felét ne
kem átnyújtva, kért, tenném el; mig a má
sik darab felét a levesbe mártá, azután azt 
is kezembe adván. 

A levesevés ez eddig előttem teljesen is
meretlen módja, megvallom, nem kis zavarba 
hozott; de látván, hogy gazdánk után a többi 
is sorra mártogatja kenyerét a leveses tálba, 
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s azt szopogatja is: nehogy valakit megsért
sek, magam is liasonlólag cselekedtem. 

A szolgák szemben a házi úrral állva vár
ták gazdájok parancsát, s annak intésére most 
ujolag előhozták a vizkannákat és a minden 
étel utáni kézmosásnak én is alárendeltem 
magamat, a mi annáí kellemesebb volt rám 
nézve, mert evőeszköznek nyomát sem láttam. 

A házfő megtörölve kezeit, egy sült ga
lambot marcangolt szét és eiosztá darabjait 
vendégei között ezt többször is ismételve. Uj
jaimmal szakit ám le magam is a galamb mel
léről a húst s noha nem vagyok barátja az 
ilynemű szárnyasoknak, mohón fogyasztottam. 

Végre a kávé és csibukolás után még 
egyszer megmosakodva, a háziúr példájára fel-
állánk s rajtam kivül a többiek ebédutáni 
imájukat intézték Allahhoz. E jelenet alatt 
én is hálát adtam istenemnek, hogy ily 
biztos helyre és jó emberek közé jutottam. 
Most négy felnyergelt pompás arabs lovat 
vezettek elő, mire a bey az udvart árnyaló 
felséges szikamorf ár ól, mely alatt ülénk, egy 
galyat tört le, azt nekem átnyújtva s igy szólva: 
fogadja Ön e zöld ágat őszinte barátságom 
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jeléül s annak zálogául, hogy szerény hajlé
komnak mindig szivesen látott vendége! 

E szavakra felsegített legjobb paripájára, 
miután maga is lóra ült, két, talpig fegyver
zett szolgájával, kik janicsárunkat követve 
ünnepélyes menetünket megnyitották. 

Csak most jutott eszembe, hogy ottlétem 
alatt egy női alak sem mutatkozott. De ne
kem ugy rémlett, mintha távozásom alkalmá
val, az épület egyik szárnyát boritó rácsozat 
mögül, több fátyolozott női alak, buesúinté-
sekkel tisztelt volna meg engem. 

Utunk eleinte elég kellemes volt, de ké
sőbb hol mocsáros földeken és töltéseken, hol 
pedig rósz fahidakon és áttört gátokon ha
ladtunk keresztül és másfél órai fáradságos 
lovaglás után ime itt vagyok önök között, 
épen és egészségesen, mit e felejthetetlen ba
rátomnak köszönhetek. 

S ezzel másodszor névleg is bemutatá 
Jussuf Giurgiule effendit, helységének scheikh-
ját s egyszersmind legjobb barátját az asztal
nál ülő tartományi kormányzónak. Azután 
poharat emelt egészségére, és hangsulyozá, 
hogy a három datolyát, a kenyérdarabot s a 
zöld ágat legdrágább emléke gyanánt fogja 

6 
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megőrizni és gyermekeinek meghagyja, hogy 
azokat, mint az arabs vendégszeretet legked
vesebb jelvényeit, tiszteletben tartsák. 

Midőn az alkirályi biztos mint rendes tol
mácsunk e felköszöntés értelmét az uj ven
dégnek arabs nyelven megmagyarázta, a de
rék és becsületes scheikh arcára könyek pe
regtek. Természetes, hogy e jelenetet is a 
lelkesedés hangján kifejezett éljenzés fejezte be. 

Éjfélig mulattunk igy együtt s kivált fran
cia útitársaink voltak kifogyhatatlanok él-
cekben. Az ezredes is igen eleven kedély
hangulatban levén, bevallá Coglievina tanár
nak, hogy ő volt ama szerencsétlen, ki lo
vát csupa véletlenségből kicserélte. Mire ő 
kész udvariassággal igy szólt: sőt köszönettel 
tartozom önnek ezredes ur, mert legalább 
alkalmat nyújtott egy igen élvezetes ka
landra, mely igen jellemző és ha nemis re
gényes legalább való és igaz. 

Végre a sok. pezsgő élvezetétől felhe
vülve, a szabadba mentünk s a födélzetén még 
egy darab ideig beszélgettünk, sétálva és szi
varozva. Miután vendégeink búcsút véve el
távoztak, mi is visszavonultunk és lenyugod
tunk. 



Hetedik fejezet. 
(Dec. 6. — A korán embere. — Meghívás az ünne

pélyre. — A naszád. — Fafáklyák. — Fehér szamarak. — 
A kenehi francia konzul. — Is'ábob. — A fantázia vagy 
háremi mulatság. — Arabs nők. — Arabs zenészek. — 
Szulejka.) 

Dec. 6-án az egyszerre beállott s a fo
lyam felületét egészen ellepő köd miatt, csak 
8 órakor hagytuk el a girgehi kikötőt, Ben-
derahnak irányozva utunkat. Mi is későn kel
tünk s minthogy a vidék szépségének élve
zetét a köd lehetetlenné tette, társaságunk 
nagyobb része a társalgó terembe vonult jegy
zeteket tenni vagy az átélt eseményeket és 
tapasztalatokat részletesen is leirni; mások 
kártyázáshoz fogtak, a hölgyek számára a tá
bornok whistpartiet rendezett, mig a Nim
ród-csapat puskával vállán sétált fel és alá a. 
födélzetén, várva mig a jó szerencse valami 
nilusi vadat hoz. 

6* 
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A jó szerencse azonban makacs volt s a 
hajóskapitány is megsokalva már a dolgot, 
vagy is inkább a sok sétifikálást, a Nimró
dok egyikéhez fordulva igy szólt: ugyan nem 
unták már meg azt a folytonos mozgást s 
nem volna-e okosabb valahol nyugton ülve 
kényelmesen pipázni és gondolkodni, mint igy 
haszontalanul fáradozni? 

A jó ember magáról itélt, mert ő mint 
a korán embere szerette a tétlenséget, egész 
nap egy ponton ült, csak kivitelkép hagyva 
el pár percnyire helyét. 

Délutáni ötóratájt egy virágzó nagy vá
rost láttunk magunk előtt elterülni a Kilus 
jobb partján. Itt állomást kellett volna tar
tanunk, de hajónk a part alacsony és föve
nyes valamint a viz sekélyes volta miatt nem 
közeledhetvén Kenehhez, kényszerítve valánk 
a vele szemben a balparton fekvő Denderali 
előtt kikötni. 

Itt kezdődik a sakálok valódi országa és itt 
van a vörös orrú fekete s fehérrel pettyegetett 
snépfek tanyája. Ebédnél valánk, midőn egy fel
fegyverzett arabs lépett a terembe, kezében egy 
levéllel, melyet az alkirályi biztosnak nyújtott át. 
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Az, elolvasva cimét, átadá Primoli grófnak, ki
hez intézve volt. A fiatal ember átfutá a 
levelet s mosolylyal érdekes arcán tudtunkra 
adá, hogy miután a Jcenéhi francia konzul, a 
császárnénak, nilusi utazásakor tett szolgála
taiért a becsületrend keresztjét kapta a francia 
császártól, ez alkalmat, ő ittlétünkkel egybekötve 
felhasználja egy esti ünnepély (fantázia) ren
dezésére, melyre ezennel társaságunkat is meg-
hivja. 

Elfogadva a meghivást, az alkirályi biztos 
azonnal intézkedést tett, hogy a helybeli 
kormányzó kis naszádját készen tartsák, me
lyen ebéd után a túlpartra mehessünk. Esti 
nyolc órakor már födélzetén valánk s a 
hajósok szélnek eresztették a csinos kis jár
müvet, melynek belseje széles török divánok-
kal ellátott s fényesen világított teremből s 
egy, kisded háló kabinból áll, melyet hiva
talos utazásai alkalmával a kormányzó szokott 
használni. 

Közeledve az ellenkező oldalhoz, bolygó tü
zeket vettünk észre, melyeket, a partra érve, 
a keleten szokásos lámpáknak ismertünk fel. 
Ezek ölnyi hosszúságú rudakon álló s kes
keny vaspántokból font kosarak, melyekbe 
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könnyen éghető fadarabok, mint olaj. cédrus, 
és szikamorfa szálkák dugdosvák. Ezek meg
gyújtva erősebb világot adnak a leghatályosabb 
fáklyánál. A konzul egész ménesét elénk küldé, 
liogy a félórányi távolra eső városba lovagoljunk. 
A mi itt nekem a szép lovak mellett is fel
tűnt, azok a különös fajú fehér és legszebben 
kifejlett magas szamarak voltak, minőkhez ha
sonlókat még Siciliában a szép szamarak hazájá
ban sem láttam. Gyönyörűen felszerelve, pom
pás vöröses kék bársony nyereggel ellátva, azok a 
nők sPrimoli gróf rendelkezésére állottak. Mivel 
hölgyeink e kirándulásban részt nem vettek, Be-
ekers és magamis szamarakra ültünk. Ezek jobban 
ügetnek és vágtatnak a háti lovaknál, de áruk is 
mesés, mert némelyike ez állatoknak 2500—3000 
frank. A város nyugoti részébe érvén, egy fé
nyesen világitott uri palota udvarában száll
tunk meg. Most a főlépcsőzet elé sieténk, hol 
a háziurat, öcsesét s a velük levő tartományi 
kormányzót üdvözöltük. Primoli gróf néhány 
udvarias bókot mondott neki, mire a konzul 
karon foga és felvezető az első emelet tün-
dériesen világitott nagytermébe. Itt kölcsönösen 
bemutattuk egymást, a konzulnak a kapott 
rendjelért szerencsét kívánván. 
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A kenehi francia konzul egy 32 éves fia
tal arabs kopt és Bischarah effencli a neve: 
valódi afrikai nábob, ki a legjobb nilusparti 
földből tizennyolc ezer holdat bir. A nagy
terem keleti fénynyel és Ízléssel berendezve, gaz
dagon van ékítve liires mesterek festményeivel és 
velencei tükrökkel, melyek között Napóleon és 
Eugénia arany keretű életnagyságú képei függnek 
a bemenettel szemközt. A főhelyet Primoli gróf
nak engedé át a konzul és melléje ült, mi a fa
lak körül elfutó divánokra telepedtünk. 
Most néger gyermekek léptek a terembe, csi
nos vörös öltönyben, a vendégek elé ezüst cse
megetálcákat rakva a földre, miután fehér ru
hába bujtatott 'arabs szolgák jelentek meg, 
gyönyörű drága kövekkel megrakott csibuko-
kat hozva, melyet a talaj megkímélése végett 
a tálcákra helyeztek. Ezalatt más szolgák 
nagy ezüst tálcákon, remejc chinai csészék
ben, felséges cédrateot, mandarin és fehér mál-
nahülepeket, a legkülönösebb fajú keleti gyü
mölcsökből készült sorbeteket és más cseme
géket hordottak fel. 

A háziúr intésére most kétfelé nyilt az ol
dalajtó, melyen két fekete selyembe burkolt, tam-
bourinnel ellátott hölgy jelent meg, követve 
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hat burnuszos arabs zenésztől, kik előttünk 
ismeretlen húros hangszerekkel voltak ellátva. 
A konzul előtt elhaladva, meghajtották ma
gokat, miután a terem mélyébe vonultak, 
ott egy szőnyegen, keresztbe font lábakkal, 
leülve. Követte ezeket azonnal négy hajnal-
szépségű arabs hajadon, aranyhimzetü tarka bő 
selyem bugyogókban, aranynyal áttört fehér fá-
tyolszerü átlátszó ingekben, azok felett vál
lukon aranynyal gazdagon kivárt bársony 
zuávkákban. Hosszan leomló fürtjeik között, 
a mi cigánynőinkre emlékeztetőleg, nagy és 
kis arany pénzek függtek, melyek a sürü 
hajzatba fonva a nagy arany fülbevalókkal 
ékes öszhangzatot képeztek* Nyakukat nehéz 
arany lánc ékité, kerekded karuk íelrészén 
nagy karperecek tündököltek, mig piciny 
lábukat sárga és piros papucskák födék, 
azok felett lábszárukon pereceket tartalmazva 
elefántcsontból vagy ezüstből. Mindnyájunk
kal kezet fogva, a zenészek előtt álló pam
lagra ültek. 

Alighogy elhelyezkedtek, egy meglepő szép
ségű leányka jelent meg a teremben. E nem 
várt földi lény bájainak látására meglepeté
sünk és bámulatunk általános volt. Gyerme-
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kes mosolylyal ajkai körül s a legszeretetre 
méltóbb ártatlanság kifejezésével arcán és 
egész valóján, észrevehető zavarban közeledett 
a konzulhoz, ki helyéről felugorva eléje sie
tett, kezén fogta s a clivánhoz vezeté, őt Pri-
móli gróf mellé ültetvén, kinek Szulejka Bi-
sche néven kegyeltje és barátnéja gyanánt be 
is mutatá. E jelenetre Mirm Schaffy egyik 
hölgyalakja elevenült fel képzeletemben s 
ilyennek véltem én ama hurikat, kikért kelet 
költői annyira lelkesülni tudtak. 

A leányka még alig tizenöt éves, a legtö
kéletesebb szépségek egyike volt, kiket éle
temben valaha láttam, sugár és karcsú. Hol-
lófeketeségü dús hajzatában gyémántok és drá
gakövek ragyogtak. De mindezeket fölülmúl
ták harmatfehér arca, hosszú méla pillákkal 
ellátott mandulaalaku kék szeme, a merészen 
ívélt szeinöldekkel; kissé hajlott orra, gyöngy
sorhoz hasonló fogai s az ezeket szegélyező 
klárisos rózsa ajkak. Ezekkel összhangzatban 
a legkedvesebb öltöny fődé tagjait; bőujju 
búza virágkék selyem s aranynyal pazarlásig 
áthimzett tunika drága gombokkal ellátva, 
bő bugyogó fehér aranyszövetből, és a leg-
picinyebb fehér atlasz papucsok sötét gyön-

4 
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gyökkel ékitve; mig hattyú nyakán pompás 
keleti gyöngysort s karjain drága kövekkel 
túlterhelt arany karpereceket hordott. 

Valódi élvezet volt c két fiatalt igy egy
más mellett ülve látni. Primoli gróf is alig 
tölte be még a huszadik évet és azonnal észre 
lehetett venni, hogy egymásnak megtetszet
tek és e miatti zavarukat alig is titkolhaták. 
Nem értve egymás nyelvét, szemükkel és 
arcjátékuk segélyével igyekezték szivök érzel
mét tolmácsolni, mi, azt hiszem, sikerült is. 

A bájos SzidejMnak kincstárral vetekedő 
ékszereit mindenki bámulá és többen közel
ről is szemlélgették azokat. Magam is felkelve 
hozzá járultam, nem azért hogy drágakövei
ben gyönyörködjem, hanem hogy bókot mond
hassak Bischara effendi favoritjának. Magam
hoz véve a biztost felkérem, forditná arabsra, 
a mit a leánykának mondandó vagyok. *A 
leányhoz fordulva igy szóltam: „Kegyednek 
mindenki drágaköveit bámulja; engedje, hogy 
én is egy pillanatra nem gyémántjait, hanem 
kelet legragyogóbb két csillagát, Afrika leg
szebb kék szemeit, csudálhassam! a Nyájasan 
és elpirulva nyújtott nekem kezet, kérdezve, 
hogy, mind oly hízelgők az európai férfiak? 
— és elmosolyodott. 
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A szolgák most elszedték csibukjainkat 
és ujolag kávét, sorbetet, hülepet és más 
éhez hasonló nyalánkságókat hordottak fel, mig 
a néger gyerekek kitűnő havannah szivarok
kal és felséges szultánul cigarettekkel kinál-
tak meg. 

A konzul öcscse jeladására a zenekar most 
egy igen élénk, de épp oly zord jellegű af
rikai táncdarabot kezdett játszani,, sajátságos 
$ a mandolinhoz hasonló egy és két húrú s vonó 
által kezelt hangszerein mire a legszélről ülő 
két táncosnő felkelt s a terem közepén egy
mással szemben állásba helyzé magát, a spa
nyol castagnetteket helyettesitő tallérnagyságu 
két réztányérral jelölve az ütenyt. 

Maga a tánc a felső test különböző moz
gásai és hajlongásai által képezve, az euró
painak valamennyire illedelmetlennek tetsz-
hetik. Koronként azonban többször fo
rognak maguk körül s a csárdásunkra emlé
keztető lépésekkel helyet cserélnek, mire ki-
hivó kacérsággal tekintenek szanaszét, s 
egyik lábbal térdre bocsátkozva földig borul
nak, mint ezt a catsoukában és majd minden 
spanyol táncban láthatni. így folytatva s be-
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fejezve mutatványukat, viharos tapszaj között 
helyökre ültek. 

Rövid szünet után a másik két szebb leány is 
felállott s egy mélabús dalt énekelt kisérve 
a fekete selyembe öltözött két hölgy tam-
bourinje által. Közben-közben a zene is meg
szólalt s a két leány az inclusi bayadertán-
cok egy nemét igyekezett utánozni. Termé
szetes, hogy roppant képzelődő tehetség kel
lett hozzá, ez ügyetlen mozdulatokban, a ke
cses bayederek elbűvölő szerelmi táncát fel
ismerni ! Mindennek dacára általános megelé
gedés hangja nyilvánult a vendégek között s 
a tapsok most sem hiányoztak. 

A működő hölgyek egy pohár malagát s 
különböző csemegéket kaptak jutalmul, me
lyet nekik a szolgák fehér aranyszövetekkel 
betakart tálcákon nyújtottak át. 

Meg vagyok győződve, hogy sokan e so
rokat olvasva, különösnek fogják találni, mi
szerint keleten tehát épp ott, hol a szeszes 
italok élvezete általánosan tiltva van, mu
zulmánok és arabsok fiatal leányai imamjok s 
kormányzójuk jelenlétében részesüljenek azok
ban. Igen is! Mert a keleti mohamedán val
lású táncosnők és énekesnők a próféta külö-
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nos szabadalmával dicsekednek, melynek ér
telmében ők a tánc által elveszett erő visz-
szanyerésére, bájaik fentartására és főkép testi 
és szellemi riiganyosságuk felvillanyozására 
annyira szükségelt szeszes italokat foly-
tosan használhatják. Azt hiszem, hogy a 
próféta e szabadalmával, a szépnem többi ré
szével szemközt igaztalanságot követett el. 

Kedves házigazdánk többszöri kérelmére 
a szép Szulejka is eleget teendő óhajunknak, 
nagy örömünkre egy szerelmi táncot járt. Mi
dőn igy megszabadulva felöltőjétől, karcsú nö
vésének arányát teljes szépségében lát-
tatá, bámulatunk hangos kifejezésekben tört 
ki. E kedves gyermek annyi szeretetre
méltósággal, annyi művészettel táncolt, hogy 
elbűvölt bennünket s tapsaink szűnni sem 
akartak. Kimerülve és örömkönyekkel hosszú 
szempilláin a konzul lábaihoz hanyatlott s ott 
egy tabouretre ült. Majd két leány járult hozzá, 
egyike valami italt nyújtván neki, a másik 
egy habos* és két szélén arany arabeszkekkel 
ellátott fehér kendőt tartott oda, melylyel 
száját és piciny kezeit megtörölte. 

Éjfél már elmúlt, midőn ismételt búcsúnk 
után a derék Bischara effendi felejthetetlen 
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vendégszerető házát odahagytuk. Húsz perc 
alatt a révben valánk s bőséges baksisokat 
osztogatva kiséretünk között, szerencsésen a 
túlsó partra eveztünk. 

Gőzösünkre érve, hátramaradott társainkat 
már mély álomban leltük, s mielőbb mi is 
ily állapotba igyekezvén jutni, visszavonul
tunk. 



Nyolcadik fejezet. 
(Dec. 7. — Denderah.— A templom. — Bűvös fél

homály. — Cesarion. — Isis és Osiris. — A templom te
tején. — Állatkör. — A hanyatlás korszaka.) 

December 7-én5 reggeli 7 órakor Den
derah romjainak megvizsgálására indult tár
saságunk. Félórányira a Nílustól, ennek bal
partján, romok s düledékektől környezve fek
szik Egyiptom legnevezetesebb hajdani temp
lomainak egyike, Tentyris vagy Tentehra jól 
fenntartott állapotban, az egyiptomi Venus-is-
tenség Athornak szentelve. Anélkül, hogy az 
egyiptomi művészet fénypontját képezné, ér
demes hirnevére s ékes voltánál valamint meg
ható nagyszerűségénél fogva a legkitűnőbb em
lékszem épitmények egyike. 

Építési idejére visszaemlékezni nem ke
rül nehézségbe ; Krisztus urunk még életben 
Jeruzsálemben volt, midőn befejezték: díszí
tése Nero idejére esik. Ha tekintetbe vesz-
szük, hogy ekkor már a perzsák, macedo-
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niaiak, görögök és rómaiak berohanása követ
keztében, Egyiptom is érezte az idők viharos 
járását, könnyen felfogjuk, hogy az ornamen-
talis és ékitő művészet akkoriban nem virá
gozhatott többé; és a JSTero alatt bevégzett 
rész eléggé magán hordja a hanyatlás kez
detének bélyegét. 

A rommaradványok és szobortöredékek kö
zött huzamosb ideig merengve, a templom 
keleti oldalát elfoglaló rendkívül magas de 
arányzatosan emelkedő kőpropylaeumhoz ér
tünk, mely hieroglyphai iratokkal eltakarva 
óriási szirtfalat képezett, már messzetávolra is 
ráutalva a pharaoni főpap lakhelyére s tem
plom létére, nem különben dicsőítve annak 
múltját és tetteit, ki azt emelteié. 

Most mintegy husz-huszonkét lábnyira le-
boesátkozva, 8—9 méternyi szélességű és 45 
láb magasságú oszlopok által alkotott csar
nokban voltunk, mely négy osztálylyá soka
sodva, képezi a templom belsejét. Az első 
benyomás okozta meglepetésből magunkhoz 
térve, könyvével kezében mindenki hozzáfo
gott az egyes termek megszemléléséhez. A 
merre csak tekintünk, a hova pillantásunk 
esik: ajtókon, falakon, oszlopokon, történelmi 
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festményeket, dombormüveket, feliratokat, 
arcképeket látunk ; egy szóval tenyérnyi hely 
nincs, mely ne volna liieroglyphai iratokkal s 
domborművekkel túlhalmozva. Még a nehéz 
sima kőmennyezetet tartó oszlopfők is eleven 
szinezetü de komoly kifejezési! nőfejekkel 
(Isisekkel) diszitvék. 

A keletnek tekintő főajtó feletti s a meny-
nyezet közti leplet elfoglaló négyközű egyet
len ablakon hat be a világosság, mely alig jut
hatva a templom minden részébe, félhomályban 
tartja belsejét, bűvös viszfényt idézve elő körü
löttünk. 

A második osztály belseje három oszlop
rendből áll hatjával egy sorban. Ennek kö
zepét egy széles magas szabad köz fog
lalja el, jobbra-balra ajtókkal, a papok és áldo
zatajánlók számára. A falakon mindenütt nagy 
számmal láthatók Tiberius, Caligula, Clau-
dius, Nero, Antoninus arcképei. Bizonyára 
oly nevek, melyek e kor művészi hanyatlá
sát illetőleg, magyarázatot nem igényelnek. 

De a mi még meglepőbb, ha mindjárt 
nem is természethü, de mindenesetre törté
netileg való arcképe Cesarionnak, Cleopatra 
fiának, ki Caessarral és anyjával különféle ál-

7 
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lásokban fordul elő. Ugy látszik, hogy a festő 
a hírneves királynő életének legfontosabb per
ceit választá ecsete » működéséül. Megvallva 
az igazat, a királynő arcképe sehogy sem 
igazolja az élvezetsovár és csábító Cleopatra 
szépségét. Meglehet azonban, hogy az egyip
tomi művész, az akkor bevett rendszer sze
rint, nem is ismerte ama személyt, kit áb
rázolnia kellett, s csak képzelet után alkotta 
festményeit. így lehetett ez Cleopatra arcké
pével is. 

A nyugoti osztály belsejébe, egy, külön
böző egyiptomi istenségekkel felékitett s pa
zarul megaranyozott ajtón jutunk, melyet 
a pharaoni időkben csak a király léphetett 
át, teljes királyi diszöltönyben, szandálokkal 
lábain, hatalma jeléül jogarral kezében, s mint 
az istenek által elismert hatalmas ura királya 
Alsó- és Felső-Egyiptomnak; és felség minőségé
ben a papok által illatos balzsamokkal bekenve, 
hogy nem csak lelkileg, hanem testileg is 
megtisztulva járulhasson az oltár elé. E kis 
előcsarnok nem volt egyéb mint a király 
öltöző sekrestyéje, (Vestibulum) honnan ő a 
nagy terembe ment az istenitisztelet megtar
tása végett. 
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A valódi templom, melyben külön isten
séget imádtak egy nagy négyszögű teremből 
és tiz körülötte levő mellékszobából (cella) 
áll a papok (sacerdoták,) számára, kik az isteni
tisztelet körül szükségelt kellékekkel itt látták 
el magukat; nevezetesen itt öltözködtek a buesű-
menetekre; itt készitették el az áldozatokat; és 
itt tartották sürü aranyos fátyollal betakarva a 
rejtélyes istenek jelvényeit. Ugyané mellékszo
bákban készitették a mai napiglan is ismeretlen 
felséges illatú olajokat, balzsamokat és essentiá-
kat, melyeket füstölők és kenőcsök gyanánt hasz
náltak mindenütt a templomban, az oltárok és az 
istenségnek szentelt szobrok körül, azokat e 
nemes nedvekkel be is fecskendezve. Kép
zelhetni mily felséges illat lehetett e tem
plomokban. A kapott ajándékokat is itt hal
mozták >fel ; végre az utolsó s több fülkével ellátott 
szobában rejtek el istenségök roppant gazdag 
ékszereit. Most gyertyákat hoztak számunkra s 
azokkal kezünkben folytattuk a belrészek s kis 
szobák festményeinek megtekintését s- egy 
mindenfelől zárt szűk udvarba jutottunk, mely 
egy sötét keskeny folyosóval kapcsolatban, ká
polnához vezet. Itt hallhatták áz áldozatok 
utolsó sóhaját a papok. E helyről két csiga-

7* 
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lépcsőzet visz a felső folyosóra, melynek nyu-
goti oldalát tizenkét oszlopon nyugvó görög 
kápolna foglalja el. A feliratok után ítélve a 
tizenkét oszlop az év tizenkét hónapját jel
képezte, mig falfestményeinek egyike az év 
első napján ünnepelt Syrius mennybemenete
lét ábrázolja. így találkozott itt az egyiptomi 
titokteljesség a görög istenvilággal. 

Itt is több kisebb szobát vettünk szem
ügyre, elfutva egy még kisebb s egy kőpad
dal ellátott márvány vagy szürke gránit szoba 
körül, mely szintén csak a királynak volt 
fentartva. Az utóbbi, minden kitelhető nyel
ven, feliratokat véseteket tartalmaz. 

Egy keskeny lépcsőzethez érve, két arabs 
ciceronénk fáklyát gyújtott, a lépcsőkön le
felé haladva. Gyertyákkal kezünkben követ
tük őket s hátrahagyva néhány száz lépcsőt, 
alagutakon, keskeny s igen alacsony és hierog-
lyphák valamint festményekkel gazdagon ellátott 
folyosókon át sirboltalaku tágasabb termekbe 
jutottunk.. A falakat itt mindenütt dombor
művek borítják helylyel-közzel szinezve. 

Itt a kőszirtek szirében imádták a pha-
raoni papok Isist és Osirist s e helyen győ
zedelmeskedett a megifjadott Osiris ellenségei 
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felett, magával hurcolva a krokodilt a legyő
zöttek jelvényét. Furcsa ellentét! Akkoriban 
istenek harcoltak itt s most bűzhödt szár
nyasegerek, kiéhezett sakálok s vérszopó hié
nák tanyáznak e tömkelegben, oly döglele-
tességet árasztva, mely a tovább itt tartóz
kodást lehetetlenné teszi és csak hamar mi 
is kénytelenek valánk, megszakitva elmélke
déseinket, a szabad levegőre menni. 

Az egyiptomi hajdankor templomai azon
ban a világért sem voltak oly értelemben 
templomok mint ami keresztény imaházaink, 
melyek mindenkinek egyaránt nyitva, az isten
nek az emberek iránti közös jótékonyságát 
mintegy képviselik ; holott ellenkezőleg azok
ban csak egy kiszemelt társadalmi osztály a 
dynasták és papok tarthatták titokteljes sö
tétségben szertartásos gyakorlatukat. Mert a 
hol az istenek laknak, oda a lelkileg és tes
tileg megtisztult közvetlen szolgákon kivül, 
más halandó, ha csak mint áldozat nem, 
— nem közeledhetett. A közönség , csak az 
udvart környező magas kőfalon kivül része
sülhetett az istenitisztelet és más ünnepé
lyekben. 

A harmadik osztály végső részén egy ala-
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csony s a talaj felett csak négy lábnyi magas
ságban levő keskeny s inkább ablakhoz mint 
ajtóhoz hasonlítható üregen át másztunk egy 
folyosóra, honnan széles lépcsők visznek a 
sírboltokhoz. Megint egy halálváros. Itt is 
túlhalmazvák a falak s boltozatok hierogly-
phákkal s történeti festményekkel, jól fen-
tartva, különösen a magasabb részeken. 

A főfolyosóból jobbra balra több keskeny 
mellékfolyosó fut ki, melyek közül néhányat 
mi is meglátogattunk. Ez volt a hajdankor-
ban, háborús időkben, az istenségek, részint 
azok drágaságainak és kincseinek rejthelye, 
honnan aztán azokat, béke helyreálltával il
latos szerekkel megmosva, nagy ünnepélyessé
gek közt előbbi helyökre vitték. Mennyi rej-
télyességet, mennyi képzelhetlen gyermekies 
bohóságot művelhettek e nedves földalatti 
folyosóban amaz időben, melyről nekünk egész
ben véve biztos tudomásunk még nincs. A 
lég azonban itt is kiállhatatlanná kezdett 
válni , fojtón nehezedett mellemre a gőz, 
gyertyám is elalvással fenyegetőzött, fejem szé
dült s a mennyire csak tehetem, gyors lép
tekkel mentem a szabadba, hol új meglepetés 
várakozott rám. 
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Társaim közül ugyanis néhányan a tem
plom ormán állottak. Oda jutásuk iránt kér
dezősködve, az udvarból felfutó girbe-görbe 
lépcsőzetre mutattak, melyen én is felmen
tem s rövid idő múlva az épület tetején sé
táltam, itt a legmeglepőbb látványok egyikét 
élvezve. Mennyire szemünk csak megengeclé, 
bámultuk az előttünk elterülő homok tenger 
véghetetlenségét, mely a nap sugaraitól he
vítve, látkörünkön túl vöröses ködbe enyé
szik; és melyen innen a Mlus vizétől átlük
tetett völgy vonzó viránya mosolygott felénk, 
dús kárpótlást nyújtva a sírboltok szomorú 
és sivár magányában érzett szorongattatások
ért. De itt is nem győztük eléggé csodálni 
a négyszögre faragott roppant nagy gránit- és 
mészkőtáblákat, melyeken ültünk, s melyek 
az óriási épület vízszintes födelét képezik. Bá
mulatos, hogy emberi kéz oly ügyes volt e fö
délkockákat ugy összeilleszteni, hogy az azokat 
tartó oszlopok hézagai közt több helyütt, négy- öt 
nagy és irtózatos sulyu kőtábla egymás mellé 
szorítva, minden vaskulcs vagy támasz nélkül 
huszonöt századon át, saját terhe alatt össze 
ne roskadjon, de még csak legkisebb jelét se 
adja a sülyedésnek. S ez arról tanúskodik, 
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hogy az egyiptomiak a hanyatlási korszakban 
is értettek valamit az épitészethez s előttünk 
még ismeretlen gépek kezeléséhez. 

Tizenöt percnyi pihenés és szemle után 
leszálltunk, hogy a negyedik és utolsó osz
tály titkaival is ismeretséget kössünk. 

Legelőször is ama terembe irányoztuk 
lépteinket, a hol 1820-ban az annyira hi-
ressé vált állatkört (Zocliacus) felfedezték. A 
párisi császári könyvtárba átszállított érdekes 
tárgy akkoriban makacs vitatkozások és toll-
harcokra szolgáltatott alkalmat az európai 
tudósok között, kiknek némelyike egy vizözön 
előtti csillagászati és plastikai műre vélt 
ismerni benne, mely az égnek, a bolygóknak 
s különböző csillagoknak 8000 év előtti állását 
valamint azoknak egymás közti viszonyát 
határozta meg és jelképezte. A küzdelem hova 
tovább érdesebbé vált és vagy progressis-
tának és szabadelvűnek kellett lenni Volney-
jel és Dupuisvel és hinni sőt fejet hajtani az 
uj tudománynak, meghazudtolva annyi bölcs 
hagyományt; vagy pedig copfos ósdinak és 
zugtudósnak maradni Letronnal, Biotval, Schle-
gel-lel és meghódolni néhány fellengző kü
lönc lelkesedése előtt. De a tévedés diadala 
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csakugyan nem volt állandó! Mert általános 
derű között felfedezték a kulcsot s a bevé
sett írások kibetüzésóből bebizonyult, hogy a 
vita tárgyát képező állatkör, melyet legalább 
is vizözönelőtti emléknek tartottak, nem 
egyéb, mint egy a Krisztus utáni első század
ból fenmaradt gyarló csillagászati mü, vala
mely tapasztalatlan görög vagy római mű
vész tákolmánya, melylyel az illető valószí
nűleg Cesarionnak akart hízelegni, kiről tudva 
van, hogy épp ama bolygó csillagzata alatt szüle
tett, mely az állatkörön nagy jelentőséggel bírt. 
A tüzes szellemi viadal e tárgy felett hig
gadt kifejléshez ért és a történet folytatja 
rendes menetét! 

Néhány lépésnyire jobbra egy kisebb tem
plom áll, elkülönítve, melyet Cleopatra má
sodik szülötte építtetett Athor istennő tisztele
tére. Semmi különösséggel nem dicsekedhetik, de 
belső közép termének nehéz és minden mű
vészetet nélkülöző azonban több repedést mutató 
kötetőzetét, huszonkét hatalmas oszlop tartja. 

Különös, hogy ez épület belseje semmi
ben sem versenyezhet külsejével, mely noha 
a rómaiak idejéből veszi származását, díszí
tést illetőleg méltán sorakozik a pharaoni 



106 

hires templomokhoz. Trajan és Antoninus ide
jéből is láttunk itt néhány építményt, me
lyek első pillanatra is elárulják , hogy ama 
korban a vésőt mesterileg kezelni már nem 
igen tudták. 

Több órai tanulmányaink után gazdag jegy
zetekkel ellátva, hazatértünk s élményeiről 
tett jegyzeteit kiki naplójába vezetni sietett, 
melyek bizonyára már eddig is több európai 
nyelven irt érdekes utazási müvek kiadására 
szolgáltattak alkalmat. 



Kilencedik fejezet. 
(Dec. 8. — A lukszori obeliszk. — Egyiptomi hadvi

selés a hajdankorban. — Domborművek festmények. — Az 
osztrák-magyar konzul. — Az embergyűlölő. — Karnak. — 
Diadalkapu. — Francia tudományosság. — A spliynx-jár
dák. — Setis palotája. — Hathaon temploma.) 

Dec. 8-án, reggeli 10 órakor a legfel
ségesebb tájképek egyike bontakozott ki sze
meink előtt. A Mlus itt két ágra oszlik, egy 
tojásdad alakú, gyönyörűséges és igen szé
pen müveit szigetet képezve, mely a sebes 
folyam vizét itt éjszaknak szoritja, elannyira, 
liogy e pontról való szerencsés kivergődés vé
gett egészen a jobb és szirtes partnak kel
lett tartanunk. Megkerülve a sziget keleti ol
dalát s elhaladva ama ponton, mely a bal
partot eltakará, magunk előtt láttuk Egyip
tom hajdankori szék- és fővárosát a száz ka
puval ellátott Thébát, melyet mint testvér
városainkat Budát és Pestet a Duna; Karnak 
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és Lukszortól a Nilus felséges vize vá
laszt el. 

Területe roppant és megrendítő nagy
ságú. A folyam jobb partján Karnak emlék
szem épületei, templomai, obeliszkjei a sphynx-
járdákkal már előre is jól kivehetők, midőn 
rövid félórai hajózás után az ugyané parton 
fekvő Lukszor még remekebb müveit bámul
hattuk ; ennek átellenében pedig a szent Théba 
terül el negyven század viharát átélt felséges 
templomaival, büszke királyi kastélyaival, obe
liszkjei és sphynxjeivel; és végre a minket 
mintegy üdvözölni tetsző óriási Memnonosz-
lopaival. 

Théba nagyszerű körvonalait távolról szem
ügyre véve, ugy képzelem magamnak e várost, 
mint a Kairóból eddig 800 kilométernyi tá
volban elterülő pharaoni müvek összegét az 
afrikai nagy rónaságon. Mily megrenditő le
hetett e város a virágzási korszakban, bizo
nyára nagyszerűbb a hatalmas Rómánál. 

A lukszori révbe érve, hajónk kötelékeit 
egy gránit s félig rommá lett sphynxhez erő-
siték. Partra szállásunk után első teendőnk 
volt a kikötővel szemben ] evő Amenophis düledé-
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keit megszemlélni, de a baksiskérők és régiség
árulók nagy csoportján alig vergődhettünk át. 

Alig ötven- hatvan lépésnyire a folyamtól, 
egy fővénydombon magaslik az úgynevezett 
pharaoni palota, melyet az arabs helység mos
tani neve után Lukszor-mk kereszteltek. Köz
vetlen környékét valamint belsejét is fájdalom! 
az ujabb időben apró piszkos viskókkal s még 
rondább istálókkal rakták meg, melyek teljes 
lehetetlenné teszik ez érdekes épület részletes 
megvizsgálását. E palota, ugy látszik minden 
megállapitott terv nélkül jött létre, mert be
osztása igen rendetlen. Nyugoti oldalát elfog
laló magas oszlopzatán, görög nyelven követ
kező szavak olvashatók: Amenophis építmé
nye. Kr. előtt 1600 évvel. Az emberek itt rom
boltak, hogy ujolag építkezhessenek s az arabs 
koptok több oszlopot hordtak el innen tem-
plomaiak számára, ez által roppant csorbát 
ejtve e monumentális épület mübecsén. 

Keletnek irányozva lépteinket, egy folyo
sóhoz értünk, melynek hosszában jobbra balra 
mintegy száz oszlop fut el, ötven lábnyi ma
gasságban, 10 lábnyi átmérőjű szélességben, 
domborművekkel és hieroglyphákkal ellátva 
nagy mennyiségben. Ez iszonyú magas s grá-
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nit táblákkal befedett királyi járda némi kár
pótlást nyújtott az előbbi rondaságokért. Saj
nos azonban, hogy a vandalismus itt is min
denütt feltalálható nyomokat hagyott hátra. 
A világért sem akarom e szóval egyedül az 
itteni lakosságot sújtani. íme a francia kato
nák, kik itt 1798-ban Philaeig hatoltak s a 
templomokat kaszárnyákká rögtönözték, nem 
egy nevezetes faragványt és szobrot cson
kítottak meg, vagy a mi még több kárt oko
zott, vittek magukkal Franciaországba. Itt 
Lukszorban, honnan a francia tengerészek 
Mehemed Ali engedélye folytán, a hiressé 
vált s a párisi Concordia-téren az idegen 
égalj alatt honvágyban szenvedni látszó obe-
liszket 1837-ben kiásták, a lakosok az asa— 
tások által okozott üregek alá a nap forró 
sugarai ellen menhelyet nyújtó 40 lábnyi 
mélységű kunyhókat építettek s ez oka, hogy 
később a magasztos épület több oszlopa ledült. 

A főbejárat előtt mai napiglan is áll, 
egy épp oly felséges és büszke obeliszk 
mint a párisi, mely az előbbivel együtt 
ezredek óta szolgált ékességéül a templom 
főkapujának, őriztetve jobbra balra két ha
talmas fekete gránitból faragott oroszlán-
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sphinx által legnagyobb csudájára a vándor
nak, hogy azokat is még el nem hordták. 
Mehetned Ali az angoloknak akarta ajándé
kozni a hátramaradt obeliszket, de nekik 
még soha eszökbe se jutott, azt elfogadni; 
mert mi haszna is lehetett volna e 72 párisi 
lábnyi magas és hieroglyphákkal megrakott 
egyiptomi oszlopnak valamely londoni téren 
vagy kertben? Talán kevesebb mint a pá-
risinak, mely négy oldalán következő felira
tokat tartalmaz : „A világ ura egyetlen őrzője 
az igazságnak ; Phra jóváhagyásával emelteté 
és faragtatá Ammon-Ra atyja különös tisz
teletére egy darab kőből e két nagy obelisz
ket, hogy Ammon városa ítamasseumját éke-
sitsék." íme, tehát kérdhetjük, mi jelentőség
gel birhat ez obeliszk Parisban? Mint cif
raságnak és műemléknek azonban bizonyára 
van értelme, annál inkább, mert hieroglypháit 
különben is csak nagyon kevesen olvashatják. 

Visszatérve a keleti oldalhoz, itt egy, 60 
láb magasságú és 300 láb hosszúságú kőfalon 
nagyszerű hadi csoportozat látható óriási ala
kok által képezve, dombormüvekben. Ábrá
zolva látjuk itt az egyiptomi hadviselés mód
ját. Az első kép , roppant arányzatokban, 
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teljesen felszerelt harcosokat tüntet fel lóhá
ton és gyalog, csatarendben, sátraik előtt várva 
a közelgő ellen támadását. A második képen 
már tanúi vagyunk az ütközetnek, melyből 
természetesen az egyiptomiak mint győztesek 
térnek vissza, az ellenség hadi jelvényeit 
hozva diadaljelül és láncokon hurcolva ma
gukkal a foglyokat. A harmadik csoportozat 
több menekvőt láttat, kiket a győztesek le
nyilaznak vagy leszúrnak. Végre egy erődí
tett város ostromát és bevételét domboritá 
ki a gyakorlott pharaoni művész. 

Valamint előbb egyszer már a templo
mok sajátságos és majdnem légben függő 
kockatetőzete felett fejeztük ki bámulatunkat, 
ugy most nem kevésbé volt alkalmunk e dom
borművek szabatosságát csudálni; mert a raj
tok látható arány és egyöntetűség a művész 
és műbarát kiváncsiságát a legnagyobb mérv
ben felkölti. Ugy látszik, hogy a nagy falak 
teljes befejezése után fogtak ott egy, előt
tünk ismeretlen rendszer szerint a dombor
művek faragásához. 

Mind e kőmetszetek a nagy és hősies II. 
Eamses, vagyis a hatalmas Sesostris , a kirá
lyok valódi példányképének dicsőítésére ké-
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szültek, még pedig több hírneves egyiptolog 
állítása szerint 1400 évvel Kr. előtt. A fog
lyok, kiket itt ábrázolva látunk, nagyobbára 
mesopotamiai vagy az Indus folyam vidéké
ről származó harcosokat tüntetnek fel, s 
ebből ítélhetni, mily messze terjedett az egyip
tomiak hatalma tizennégy századdal a mi idő
számításunk előtt! 

Most egy keskeny kapun áthaladva, ösz-
szerombolt kosfejü sphynxek között egy má
sodik palotához jutánk. Az itt szanaszét he
verő pharaoni épületek különféle uralkodók 
és idők maradványai és többnyire vagy osz
lopfolyosók vagy sphynx-járdák által voltak 
egymással összekapcsolva. 

Ha imént a domborművek vették igénybe 
műérzékünket, ugy most a legszingazdagabb 
falfestményekben gyönyörködheténk. Mert egy 
terjedelmes négyszögű világos terem széles 
fülkéjében két férfi és egy igen csinos nő
nek rafaeli ügyességgel festett arcképeit volt 
alkalmunk látni; mig balra ettől egy római 
consul vagy császár (biztosan nem lehet meg
határozni) és közvetlenül mellettök egy, pán
célozott lovon hegykén ülő tollas lovag 
vannak ábrázolva. Egy uj talány, melyet 

8 
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megfejteni közülünk senki sem tudott! Mit 
keresnek e tizenöt-tizenhatodik századbeli fest
mények a pharaoni hieroglyphák és oszlopok 
között ? Mindoly kérdések, melyekre senki 
sem volt képes választ adni! Megvallom, 
hogy itt minden további reflexió hasztalannak 
látszott, s mi oly meggyőződésben hagy
tuk oda a termet, hogy Egyiptom csakugyan 
a rejtélyek országa! 

Egy mellékutcán haladva végig barátom 
társaságában, a helység vásárterére jutottam 
és ime, előttünk száz lépésnyire, szép uri 
ház tetején büszkén lobogott a magyar osz
trák zászló, felelevenitve emlékemben hazánk 
dualisticus rendszerét. Mert a zászló valóban 
közösügyes. A rudjával érintkező s a kétfejű 
sas által őrzött rész sárga-fekete szint hord; 
mig másik fele Magyarország cimerét viselve, 
háromszínű. 

Az ott bizonyosan konzulunk laka ; 
szólt a mellettem haladó ezredes, látogassuk 
meg! Ezt mondva be is tértünk és a lak csi
nos kertjén áthaladva, az alsó termekben egy 
olasz fényképészt találtunk, ki épp műkö
désben volt. A fényképész legott az első 
emeletre vezetett, hol fiatal konzulunk lakik. 
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Ez egy arabs benszülött; neve : Sehu-Budé 
földbirtokos (effendi). Feltűnő szivélyeséggel 
fogadott, töredezett francia szavakkal nyil
vánítva sajnálkozását, hogy más nyelvet az 
arabsnál nem beszél. A divánra utalva le
ülésre szólított fel és megkért, várnánk né
hány percet; mire eltávozott s a szomszéd 
szobából, rövid időn, egy fehér burnuszba 
burkolt magas és hófehér szakállú sovány 
úrral jött ismét elő, kit első pillanatra ugy 
képzeltem magamnak mint Banquo szellemét. 
Macbethben. Kölcsönös bemutatás után elbe
szélte nekünk, hogy ő amerikai mathematikus és 
tizenhét éve lakik Felső-Egyiptomban. Napjait 
régiségek búvárlatával és mathematikai mun
kákkal tölti; már egy érdekes régiséggyüjte-
ményre tett szert, melylyel kereskedik is. 
Felkért, látogassuk meg. 

A szokásos kávézás és csibukolás után 
át is mentünk az agghoz. Valódi középkori 
alchymista! Asztalát logarythmusi táblákkal 
és megfejtett mathematikai problémákkal ta
láltuk ellepve. Gyűjteménye nagy választék
kal bir és igen becses, de angolos árt is kö
vetel érte, nem az eladandó tárgy értékét il
letőleg , hanem a vevő személyiségét véve 

8* 
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tekintetbe, miről más nap személyes meggyő
ződést is szerezhetett magának gróf Blome tá
bornok, mert tőle is borsos árakat követelt 
az öreg. Blome megjegyzé erre vonatkozólag 
az ebédnél, hogy most már érti, mi tette 
Chateaubriand-t és Lamartinet keleti utazásuk 
alkalmával vagyonilag tönkre. Ki tudja mily 
balsors folytán lőn ez ősz embergyűlölővé s 
menekült a mély értelmű amerikai tudós ide 
Théba romjai közé? 

Búcsút mondva az öregnek és vendég
szerető konzulunknak, az utóbbiigen figyelemre
méltó régiségekkel ajándékozott meg s külö
nösen nekem egy gyönyörű nagy bronsz figu
rát adott, mely az egyiptomi régiségek között 
bármely európai múzeumban is számot tenne. 

Ezalatt társaságunk már összegyűlt és 
nagyobbára lovon ült, ugy hogy mire mi a 
révhez jutánk, már mindnyájan indulófélben 
voltak. Mi is lóra kerekedtünk és követtük 
őket Karnak felé. A mint már emlitve volt, 
Karnak félórányira fekszik Lukszortól és mint
egy folytatása a jobb parti hajdankori Thé-
bának. A helység alatt van a vásártér, mely 
ez alkalommal hemzsegett a néptől. A környék 
lakosai itt voltak minden perepútyostól, árulva 



118 

különböző termékeiket és termesztményeiket, 
különösen zöldséget, gabonát, afrikai kukori
cát, cukornádat, mely édes tápszert darabokká 
törve a lakosság folyvást szopogat, rágcsál; 
bőröket és több efélét. Lovaink a hozzánk 
tolakodó ide-oda szaladgáló baksist kérő és or
dítozó arabs gyerekektől zaklatva, nyughatat
lankodni kezdtek, ugrottak, ágaskodtak és 
igazán a mohamedánok Allahja menté meg 
e gyerekeket a legázolástól. Végre megsokalva 
a dolgot, „Buf" és „Irnsih" (takarodjatok!, 
félre!) haragos kiáltozásainkkal elűztük őket 
és háborítatlan folytattuk utunkat, mely egész 
tartama alatt igen kellemes és vonzó volt, 
élénkitve mosolygó rétek, gyönyörű akáciák, 
karcsú pálmák és szrkamorok által, romok, 
szobortöredékek és régi épületek mohlepte 
düledékeivel; mig végre egy pompás járda nyilt 
meg előttünk két felől 200 kosfejü sphynx-
szel szegélyezve. E meglepő királyi ut, egy 
140 láb magas diadalkapuhoz a templomok főbe
járatáhozvezet. A diadalkapu homlokzatán be
tűk és alakokkal jelképezve Ptolomaeus 
Evergetest, Berenice királynét, ennek fivé
rét nejével, látjuk szépen fentartva. E ma-
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gasztos mű élénken szól egy kihalt de el 
nem felejtett nemzet nagy hatalmáról. 

Egy második az elsőnél is régibb sphynx-
járda több ókori és nagyobbára összeomlott 
épülethez vezet, melyek IV. Eamses idejében 
azaz 1200 évvel Krisztus előtt jöttek létre. 
Egyikőjök körülbelül százhúsz négyszög lábnyi 
helyet foglal el. Két ellenkező részén még 
fennálló oszlopai roppant magasak, de külö
nösen a kijáratnál álló magányos s mintegy 
70—75 lábnyi oszlop, minden bámulatunkat 
felkelte. 

Uj meglepetés volt számunkra a még jó 
karban levő pharaoni palota, mely szintén 
sphynx-járdával van összekapcsolva. A pa
lota imposans homlokzatán, a négyszögű kapu 
felett, a francia tudományosság és buvárlati 
szorgalom szép emlékét találjuk. Az első 
francia tudományos és Benőn által vezetett 
expeditió alkalmával ugyanis ide egy csilla
gászati jelet helyeztek, mely szerint a kar-
naki épületek tervszerinti' fekvését megha
tározták. Több francia és olasz tudós nevét 
olvashattuk itt bevésve a falon. 

A külső után a belsővel is ismeretséget 
kötendők, bementünk a terembe, mely 320 
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lábnyi hosszúságban és 180 lábnyi szélesség
ben foglalja el a tért, melyben 134 kitűnő 
faragványu 33 lábnyi kerületű szingazdag 
festményekkel ellátott oszlop tartja a 70 láb
nyi magas és fenkölt mennyezetet. Ily megren
dítő nagyszerűség előtt földig hajoltunk s azt 
hiszem, ezt látva, mindenki igy cselekednék 
olvasóim közül. 

Mindez, folytonosan emelkedő összhang-
zatában, hosszabb időre láncolta le figyelmün
ket. A terem keleti nyitott ajtaján kitekintve, 
jól kivehettük az innen eredő sphynx-sétány 
folytatását, mely a Níluson túl félórányi tá
volra fekvő Théba romjaihoz vezet. Minden 
jel arra mutat tehát, hogy itt a folyamon 
egy hidnak kellett állania. De hol van az 
utolsó kő is, mely annak oszlopait képezé? 
Elhordta az idő. Most már én is fogalmat 
nyertem a száz kapuról, melynek hajdani léte 
felől Korner annyi felségest irt; és megértem 
Herodot ama mondását, hogy Théba kerülete 
tizenkét napi utazást vett igénybe; és felfoghatám 
az egyiptomi királyok papok és tudósok amaz 
ízlését, hogy ők a Thébában való lakást és tar
tózkodást annyira szerették. De hol a nép 
mely hajdan itt lakhatott? és hol vannak a 
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tulajdonképeni lakházak, melyek annyi rop
pant lakosságot fogadhattak magukba. Még 
nyomukat sem leljük! Tehát ennyi emberi 
hajlékból csak néhány palota és templom 
maradt fen, melyek megviselhetlen voltuknál 
fogva dacolva az idővel s az emberek. rom
bolásaival, egyedüli képviselői annyi letűnt 
századnak s az itt élt nemzedékeknek. 

A legmélyebb benyomások között lép
tünk most I. Setis király hypostyl-terniébe, 
mely szeszélyes történeti festményeivel, oszlo
painak ékesen körvonalozott faragványaival, 
ugy áll mint mikor alkotója keze alól kisza
badult. Yizszintes fekvésű mennyezetén látható 
monolithjait, a magas falakon alkalmazott me
rész ablakai láttanilag világitják, azok meg
lepő titokteljességét igy még inkább emelve. 
Hogy miben állott az egyiptomi epitészet nagy
szerűségének titka, észlelhetjük e teremben. 
Az épitész szűk téren ugyanis oly nagy meny-
nyiségü anyagot tudott felhasználni, mely-
lyel mig egyrészt erőt biztosított alkata szá
mára, másfelől az összhangzatot is megtudá őr-
zeni. Ez épület kövezetéből a modern Európá
ban legalább is három palotát épithetnének ; és 
nem tudom mily zavarba jutna a mostani 
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építész, kinek mindez anyagtömeget egy oly 
nagyságú ház épitésére kellene fölhasználni, 
mint e terem. Mindenesetre közel á Duná
hoz volna jó épitkeznie, hogy a felhalmozott 
anyag két harmadát a vizbe dobhassa. 

íme itt megint valódi történettel van 
dolgunk. E templom külső fala is tele van 
párhuzamos dómbormüvekkel, csatajelenetek
kel, hol a győzők óriási nagyságban tüntet-
vék fel, ellentétben a meghajolva ábrázolt le
győzöttekkel, kik alig 20 lábnyi nagyságúak, 
midőn azok legalább is 60 lábnyiak; továbbá 
diadalmenetekkel, emberi áldozatokkal á 
thébai istenség, azaz a krokodil számára ; jelvi 
képekkel, láncba vert assyriai, örmény sőt még 
pa lestinai foglyokat is sirva ábrázolva; békekö
tési jelenetekkel, egy szóval a pharaoni király
ság hivatalos történetét, a főszereplők életraj
zát, óriási betűkkel, alakzatok s faragványok-
kal találjuk egyesitve a templom valamint Osi-
ris és Sesostris palotái falain. 

Általános benyomás szerzése végett fel
másztunk az épület födelére. A szemünket 
kápráztató arányzatok túlhaladni látszanak 
az emberi alkotás képességét; az alattunk 
levő terem páratlan egész világon; falainak 
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architectoni szépségét emberi mű eddig meg 
nem közelithette. Félig összeomlott és más 
oszlopok által fentartott oszlopok arra emlé
keztetik a tudósokat, hogy a Mlus árjai egész 
idáig szivárognak és idővel nagy veszedelmére 
lehetnek Karaaknak. 

Más termek karyatidákkal ékitve? osz
lopokkal , obeliszkekkel környezve terjednek 
nyugatnak. Itt terül el Hathaon temploma, 
mely előtt egy darab gránitból metszve 
Egyiptom legmagasabb obeliszkjét látjuk. 
Ez mindnégy oldalán tetőtől talpig gazdag 
történeti feliratokat tartalmaz és 75 lábnál 
magasabb. Alig mérhetjük meg csúcsát. Mily 
csudálatos gépezetek birtokában lehettek az 
egyiptomiak, hogy e hatalmas oszlopot felál
líthattak. Titkát sirba vitték a papok, kik 
több más dolog mellet annak is kizárólagos 
tulajdonosai voltak. Négy élü hegyes tetejét 
hajdan gazdag színarany képezte, melyet a 
leigázott népek főnökei voltak kénytelenek e 
célra adományozni; azonkívül az egész obe
liszk is meg volt aranyozva , minek nyoma 
helyenkint még most sem mosódott teljesen 
el. Társa halomra dőlve a még fenálló lábai
nál hever. 
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Ez irányban még egy omladozó szentélyt 
látogattunk meg, melynek gránittagjai egy
másra halmozva gyászolják az idő mostoha-
ságát, mig az oldalát környező s a Mlus árja 
következtében vizzel telt medencében százá
val úszkálnak a pettyegetett sárgafekete sza-
lamanderek. Itt azonban csak bajjal halad
hattunk előre s a romhalmok között nem 
egyszer voltunk kitéve láb- és nyaktörések
nek, íme egy templom, mely nekünk elégsé
ges nagy volna, de az óriási építmények 
szomszédságában, valódi liliputi kápolnává 
törpül. Annyit különben még irhatok róla, 
hogy az első thébai neophiták idejében, ke
resztény templommá volt átalakitva. 

Haladt az idő, a lovaglás s a sok já
ráskelés étvágyunkat is felingerelvén, lassan
ként hazafelé kezdtünk szállingózni. 



Tizedik fejezet. 
(Dec. 9. — Régiségárúsok. — Emlékcsarnok. — Dia-

dalkapú. — Sesostris szobra. — Biotúr.— A Memnon-szob-
rok. — Feliratok. — Nero kedvese. — Cecilia Tribula. — 
Népmulatság.) 

Három napot tűztünk ki a Mlus balpart
ján fekvő Théba érdekes romjai megvizsgálá
sára s a királyi sírboltok meglátogatására; 
tehát elegendő idővel kecsegtethettük magun
kat nem csak futólagosan láthatni az egyip
tomi történeti romok koronáját, hanem azo
kat valamennyire kényelemmel tanulmányoz
hatni is. December 9-ke volt, midőn mi kora 
reggel kevéssel a nap feljötte után, mely 
égető hevével lángba borítani látszott a min
ket átölelő mosolygó völgyet s a velünk 
szemben kiterjeszkedő lybiai hegységet, elin
dultunk, napernyők s látcsövekkel felszerelve ; 
egy, mindenkép kezdetleges szerkezetű vitor
lás bárkáji, több rézarcu vezető kiséretében s 
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jó hideg konyhával ellátva; a Mlus balpartja 
felé evezvén, hol egy csapat burrikhiére (sza
már-hajcsár) szokásos rövid dorongokkal ke
zükben, s az eleség hordására rendelt három 
dromedárral várakozott ránk. 

Felséges egy nap derült a láthatárra, a 
hegyekről jött üde szellő átjárva a forró lég
kört, kellemesen ringatá naszádunkat és tűr
hetőbbé tévé az iszonyú hőséget: társáságun
kat kicsapongó jó kedv fogta el. 

A túlpartra érve, egy magaslaton megál
lapodtam. Minő isteni látvány! Keletfelé a 
lybiai hegyek, éjszakra az arábiai bércek zár
ták láthatárunkat, melynek közepét a fo
lyam foglalta el zománcos szigeteivel, s a két 
parton omladozó ezredes romjaival, délszaki 
növényeivel s buja gyepjeivel, engem elbű
völve, fellelkesítve. 

Magammal vitt fegyveremet vezetőmnek 
adtam át, ki felette való bámulatát nem 
győzte ismételni, életében most látván először 
hátultöltőt, melyet gr. Blome tábornok volt 
szives e kirándulásra kölcsön adni, miután 
messzebb hordott az enyémnél. 

Utunk egyiptomi kukorica- és bambusz
földeken vitt keresztül és háromnegyed órai 
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lovaglás után, a szanaszét elterülő földből gyúrt 
viskókból félmeztelen gyerekekés rongyoktól fe
dett nők, korsókkal kezükben jQttek elő ivóvízzel 
kinálva meg bennünket, zajongva és bak-
sist kérve szüntelen. Közeledve a hegyekhez, 
az oldalukba vágott földalatti barlangokból az 
emberek róka-módra bújtak ki, régiségekkel 
megterhelt kosarakat hozva fejükön elárusit-
hatás végett. E régiségek nagyobb része azon
ban hamis és általuk gyártatik; mert a kor
mány szigorú tilalma folytán ők nem áshat
ván és kereshetvén régiségeket, maguk ké
szítik azokat s hamis vázákat, szobrocskákat, 
sírköveket, úgynevezett Stellákat, (melyek ki
vált az angolok előtt állnak nagy becsben,) 
erőszakolnak a könnyen hivő idegenekre. 
Előre is figyelmeztetve levén a körülményre: 
ma ficsh-sel feleltünk a minket folyton os
tromló műárusoknak, ami őket szembetűnő-
leg dühössé tette. „Ma fisch" arabsul annyit 
jelent, mint, nem kell, nem akarom, vagy, 
hagyj békén. A szeretetreméltó müárusok 
azonban nem hagytak fel unszolásukkal mind
addig, mig rézarcu vezetőink nílusi lóbőrből 
készült ostoraikkal őket szét nem ugrasz
tották. 
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A hegy keleti oldalán száz lépésnyire 
előttünk fekszik Kurnah, kopt falú, mely 
mai napság egy történeti s a helység köz
pontját elfoglaló romhalomnak kölcsönzi ne
vét. Mindenekelőtt egy hajdani kapu (pylon) 
töredékei utaltak arra, hogy itt a palotának 
is közel kell állnia; és csakugyan a jobbra 
eső közön betérve, magunk előtt láttuk Kurnah 
palotáját alacsonyabb kapujával, mely nagy 
Setis emlékirataival ellepve, e már gyakran 
emiitett nagy uralkodó Abydosnál bámult fel
séges műveire emlékeztet. 

Az egyiptomi decorativ művészet eddig 
még nem látott módjával volt alkalmunk 
megismerkedni, midőn egy, az előbbieknél ki
sebb s tiz oszlopra támaszkodó terembe lép
tünk, melynek hieroglyphái, festményei, fa
ragványai Egyiptom virágzóbb korszakát jut
tatják eszünkbe. Oszlopainak talapzatát valami 
ismeretlen növény levelei képezik, mig koro
náját napraforgó aláku virágok borítják. Ez 
oszlopzat három széles kijárathoz vezet, me
lyek a már összedőlt termekkel közlekedtek. 

A középcsarnok itt a Pharaonismus leg
remekebb korszakából származik, mert díszit-
ményei tetőtől talpig egyszerű csin és köny-
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ját hasznukra és saját nevök megörökítésé
vel fejezték be az ily állapotban hátrama
radt épületeket. 

Most fövény telepeken, egyes dumpálmák 
árnyékában folytatjuk utunkat és a merre 
csak tekintünk, a müveit földek peremétől el
kezdve, mindenütt romok környeznek minket. 

Lépteinket egyenesen Memnon templo
mának, vagy Diodor szerint Osimandias te
metőjének irányoztuk, melyet ma egyszerűen 
csak Eamasseumnak neveznek. Egy már fé
lig jobbra hajlott és csak egyensúlya által csu
dálatosan fentartott kapun át jutunk itt a már 
tökéletesen összeroskadt palotába. Többen te
tejére mentek, a vidékben gyönyörködni s 
annak nevezetesebb pontjait lerajzolni. 

Az épület maga előcsarnoka volt a köz
vetlen mellette álló emlékcsarnoknak (ceno-
taphium), melyet második Ramses vagy a 
nagy Sesostris, a halottak földje közepén sa
ját emlékére és dicsőitésére emeltetett. Szem
ben a falnélküli oszlopzatos szabad folyosóval 
egy magas diadalkapun e hős, syriai és az 
orontai partokon viselt hadjárataira vonat
kozólag olvashatunk mozzanatokat. Egyedül 
maradva és kíséretétől az ellenség által elkü-

9 
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lönitve, bizva bátorságában, az ellenség leg
sűrűbb sorai közé ront s halált osztva maga 
körül, vad futásba veri őket. Egy második ké
pen földig hajolt tisztjei jelenlétében látjuk, 
kik a kivívott győzedelem következtében sze
rencsét kivannak neki, mit ő azonban a meg
vetés kifejezésével utasit vissza. A hős királyt 
ábrázoló dombormű magasan kiemelkedve a 
többiből, 50 láb magasságú. 

Most egy négyszögű udvarba jutottunk, 
melyet oszlopzatos folyosók futnak körül. Az 
udvar közepét foglalta el egykoron Egyip
tom legnagyobb szobra, mely egy darab vö
rös gránitból faragva a nagy Sesostrist trón
ján ülve tünteté fel s mely most lerombolva 
lábainknál hever. Magassága nem kevesebb 
mint 18 láb, mig súlya 2,434,708 fontot 
nyom. Bocsánat, ha csekély szám! Ez óriási 
kőtömeg szétrombolása oly dühös erőmegfe-
szitésre mutat, mely az embert bámulatba 
ejti. És valóban nem tudjuk, mit csudáljunk 
inkább, az egyiptomiak türelmét-e, melylyel 
e véghetlen komor diszmüvet templomuk szá
mára kifaragták? Vagy ama háládatlan per
zsákat, kik azt Cambyses alatt földre rántva 
és derekára fektetve, egyik lábától s karjától 
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megfosztották, arcának s a trónnak egy részét 
darabokra zúzni nem átallották ! 2302 éve, hogy 
e vandalismust elkövették s töredékei mégis fo
galmat adnak nagyszerűségéről, alakjáról. 

A folyosók falfestményeket tartalmaznak, 
csatákra, vallási és szertartási jelenetekre vo
natkozólag. Sajátságos eltérést képeznek itt 
az oszlopok, melyek nélkülözve a festést és 
dombormüveket, bevésett alakokkal és hie-
roglyphákkal vannak ellepve. 

Az udvarból egy magas tágas ajtó vezet 
a tulajdonképeni templom belsejébe, melynek 
szobái a szó szoros értelmében tulhalmozvák 
feliratokkal festményekkel, felséges vesétek
kel. Az itteni szobáknak külön rendeltetésök 
volt; az egyikben búzát mértek, mely a pa
pok számára a nép adományából folyt be; a 
másikban gyűléseket tartottak; a harmadik 
Thoth-istennék a betűk feltalálójának volt 
szentelve, kiről Plató is megemlékezett Plia-
edrájában; úgyszintén Sav istenasszonynak 
a betűk hölgyének s a könyvek terme elnök-
nőjének. Tehát 1350 évvel Krisztus előtt 
már létezett a Ramasseumban könyvtár e 
cim alatt: „a lélek orvossága". A faliratok s 
a papyrusok kibetűzése által jöttek ennek tu-

9* 
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domására! Ki tudja, talán a nyomdát is is
merték már ? Mert bizonyos, hogy az egyiptomi 
papok sok mindenféléhez értettek, mit a je
len kor tőlük fogadott el s mint uj talál* 
mányt magának tulajdonit. 

A főterem nyugati oldalának bejáratát két 
karyatid őrzi, várva mig valamely európai mú
zeumba vándorolnak. Gránitból faragva 25- 30 
lábnyi magasságúak. Itt egy mellékszobában 
találjuk a királyi hercegek és hercegnők 
hosszú névsoro^atát, két oszlopon gazdag 
aranyzásu és mesteri kezek által alkotott dom-
bormüvekben. A két oszlopközöt elfoglaló 
faleplen aranyos köralakban egy ékes csil
lagászati kép vonja magára figyelmünket, me
lyet a fáradhatlan és mély tudományú Biot 
ur oly gyakran emlit müveiben. 

A teremből a kis udvarra lépve, egy 
ritka szépségű fekete óriási gránitfőt láttunk 
heverni a homokban. Minő kár, hogy e gyö
nyörű szobormaradvány mindeddig még nem 
jutott valamely európai múzeumba, hol meg-
becsülhetlen műkincs gyanánt bámulnák, mig 
itt csak az enyészet dúl rajta. 

A hőség azonban türhetlenné válván a leg
közelebb fekvő árkádok alá vonultunk, melynek 
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árnyékában,a pincérek által előhozott villás
reggelit egész kényelemmel költöttük el. Két 
órai siesta után szivarral szánkban, szamara
inkra ültünk, hogy a mai napra kitűzött pro-
gramm utolsó részének is eleget téve, a csu
dálatos Memnon-szobrokat is megtekintsük. 

Indulási pontunktól mintegy 2000 lépés
nyire arcukkal a közel Mslusnak tehát kelet
nek fordulva, ül e két óriási alak, mintegy 
őrizve Egyiptom felséges folyamát. Kisérve 
csinos vízhordó leánykák és régiségáruló kop
toktól egy süppedékes pocsétához értünk, 
hol egyre nehezebb levén a haladhatás, 
leszálltunk szamarainról, melyek teher nélkül 
is csak bajjal gázolhatták át a palajt és 
az arabsok hátára ültünk. Ezekkel ugyancsak 
megjártuk. Mert alig hogy a pocséta közepére 
értünk, arabsaink nyughatatlankodni kezdtek. 
Eszőkbe jutott a „ma fisch1' és boszujoknak 
az alkalom is kedvezett. Izmos vállukat rin
gatva, fejüket hátrafordítva, gunyoros és kár
örömöt hordó arckifejezéssel kérték a bak-
sist. Mit tehettünk? Igen természetes, hogy 
megértve tréfájukat, mindenki apró ezüst pén
zekkel tömte be tátott szájukat, nehogy vé
letlenségből megbotolva, terhük egész hosszá-
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yal a pocsolyába vessék magukat s a lágy 
afrikai homokon európai emberek mintázatját 
hagyják hátra. 

Feltűnt nekünk ez emberek némelyikénél, 
hogy jobb kezükön az ujjak hiányoztak. Meg
kérdve derék biztosunkat e körülmény felöl, 
tudakoltuk, ha vájjon ez embereket nem az 
előbbi kormány közegei csonkították igy meg 
valamely elkövetett bűntény miatt? Á világ
ért sem! A biztos előadá, hogy ellenkezőleg 
ők maguk követték el kezükön e csonkítást, 
azért, hogy a katonaságtól megmeneküljenek, 
így cselekedtek nem is oly régen az erdélyi 
oláh hadkötelezettek is, kik a szigorú bünte
tések dacára gyakran vagdalták le ujjaikat. 
Méhemecl Ali azonban irgalmatlanul kifogott 
rajtuk; mert a helyett hogy felmentette volna 
őket, egy ezredet alakított belőlök, oly fegy
verekkel látva el azt, melyek bal kézre voltak 
ágyazva. S nem csak siker koronázta a pasa 
e genialis eszméjét, hanem ez ezred alkalmi
lag még ki is tüntette magát az ellenség előtt. 
Azóta senkinek sem juteszébe az öncsonkítás. 

Itt beszélgetve, tamarikák és zöld veté
sek között, egy összeroskadt templomkapuzat 
vonta magára figyelmünket. Magát a templo-
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inot azonban liiába kerestük, mert annak 
utolsó nyoma is eltűnt. Könnyebb kő és mész
anyaga kísértetbe hozta a katolikus vallású 
kopt építészeket, maradványait saját templo
muk és házaik felépítésére elhordani. Tény, hogy 
a környékbeli uj házak és épületek a földig le
rombolt pharaoni templomok és más emlékszem 
épületek és paloták anyagából készültek. Minő 
kipótolhatlan veszteség, mert ki tudja mily 
titkok nyomába jutott volna a tudomány ama 
palotaáltal,melyneke két oszlop küldiszét képez
hette. Ahová szempillantásunk csak esik, az ül
tetvények között és réteken óriási oszlopmarad
ványokat, sphynxtöredékeket veszünk észre és 
valószínű hogy a két még jelenleg is álló szobron 
kivül, még legalább is tizenkét ily oszlop díszít
hette itt a Mlusig terjedő környéket, s ezek 
között a legkisebb is 20—25 lábnyi magas le 
hetett. Ide járultak a leigázott népek fejedel
mei, hogy a dicsőIII. Amenophisnak Egyiptom 
leghatalmasabb királyai egyikének, hódolatu-
kat bemutassák, hűséget esküdjenek. 

Bem im előttünk az óriások óriásai! Ki 
ne olvasott volna már róluk? A napsugarak 
forró heve elől a keleti oldalon levő oszlop 
árnyékába menekültünk. 
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Eredetileg mindkét szobor, egy-egy grá
nitdarabból volt faragva, de az éjszaknak 
ülő egy földrengés következtében különösen 
felrészén nagy repedéseket kapván, ezeket ide
gen kődarabokkal töltötték be. Mindkettő 
nagy nyugalom kifejezésével, jobbra a király 
balra fia, merengnek a folyam csendes folyá
sán 3500 év óta. Roppant gránittalapza
tuk leszámításával 16 méternyi magasságúak. 
A trón oldalát elfoglaló két alak , az anya 
és neje, valóságos törpe a két oszlop mellett, 
noha körülbelül tizenöt lábnyi. 

A valóságos Memnon-szobor, melyről a 
görögök oly csudálatos dolgokat irtak, az éj
szaknak ülő. Ez az, melyhez, a két első szá
zadbeli római uralkodók alatt, az utasok foly
vást zarándakoltak, s hírnevét a földrengés 
által okozott hasadéknak köszöni. Mert e 
naptól fogva, a ki hajnalban nap feljötte 
előtt meglátogatta, emberi beszédhez hasonló 
fájdalmas panaszhangot hallott az óriási szobor 
belsejéből kihatolni. Memnon, Théba városa 
e részének alapitója megszólalt s a görög és 
római látogatókat, ha azok igazságosak őszin
ték és hiszékenyek valának, üdvözlé. E pa
naszt a fiu intézte isteni anyjához a hajnal-
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hoz ! Ily képzelődésben éltek a régiek; mi pedig, 
akik nem vagyunk oly babonásak, azthiszszük, 
hogy e hangokat ama bizonyos recsegés okoz
ta, mely az éjjel kifejlett harmati nedvesség
nek az afrikai nap heve folytán beállott hir
telen felszikkadásából eredt. Harmadfélszázad 
után, Septimius Severus megsajnálva a kínok
tól gyötört Memnont, hasadékait a már fenem-
litett kövekkel berakatá és megszünteté fájdal
mait a babonás emberek nagy sajnálkozására. 

Egy arabs most dereka tájáig mászva, egy 
még létező kisebb hasadékon át belsejébe 
bujt, hol két magával vitt kis kődarabot össze
ütvén, a másik szobor által is közölt visszhan
got idézett elő, mely a legcsekélyebb képze-
lődés mellett eszébe juttatja az embernek a 
régiek által hallott panaszokat. Nagy bajjal 
a lábáig mászhatni a talapzaton, mire közü
lünk csak Coglievina tanár vállalkozott, hogy 
a trón oldalán olvasható régi görög és római 
feliratokhoz közelebb jusson , melyek közül 
a legrégiebbek JSTero, a legközelebbiek Septi
mius Severus, a legtöbb pedig Hadrian kor
szakából, származtak. Ugy látszik, hogy az 
ide települt s Egyiptomban tartózkodó ró
maiak kirándulásokat rendeztek ide s divat 



1 <">Q lob 

volt akkoriban e szoborhoz búcsút járni. 
Egész családok, az anya a leányával, a nő 
férjével, katonák s a római tartományok kor
mányzói jöttek ide , hogy már kora reggel 
gyönyörködhessenek a nagy Memnon túlvi
lági hangjában. S a ki ide zarándokolt, az, 
feliratban örökitette meg nevét, így például: 

Nero kedvese, a császárt e helyre kisérve, verseket 
rögtönzött e szobor ama kegyeért, hogy hallatta magát. 

Egy római matróna Cecilia Tribula, másodszor hallva 
a kődynasta hangját ezeket irá : „előbb Aurora és Thetis 
fiának haliam fájdalmas sóhaját, de másodszor már régi 
ismerős és barátnő gyanánt üdvözölt." 

Más eszményi feliratok között, ez is olvasható: „én 
Petronius, ki atyámtól kapám Duilio nevemet, mint olasz 
származású, a te tiszteletedre irom e verseket, kérve iste
nemet, hogy hozzád méltó eszméket sugalmazzon, de viszont 
cserébe óh nagy király adj nekem hosszú életet!" 

Sokkal érdekesebb ennél egy római bölcs felirata, 
mely igy hangzik: „A te anyád, Aurora istennő, rózsás uj
jaival irántam való kegyből adta vissza hangodat oh nagy 
Memnon! mert ime én anyámat ohajtám hallani! Fenkölt 
lelkű Antoninusunk uralkodásának tizenkettedik éve, kilen
cedik hava tizenharmadik napján, midőn a hajnal első sugarai 
kezdték világitani a méltóságos ocean hullamait, haliám első 
szavadat. Egykor Saturnus fia tett meg keleti királynak, 
mig a jelen percben nem vagy egyéb kőnél s e köböl jön 
felém hangod." 

Tanárunk fenhangon folytatá a feliratok 
leolvasását, mit többen közülünk feljegyeztek 
maguknak, mig néhányan a két szobor talap-
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zatán s az azalatti hörepedésehhen valóságos 
hajtó vadászatot rendeztek a földszürke nagy 
szalama'nderekre. "Nagy bajjal sikerült is 
egyik pincérünknek, a szolgálattevő arabs se
gélyével, egy ily rút állatot elfogva, kosárba 
zárni, mely azonban csak hamar ki volt 
rágva, s az állat megugrott anélkül, hogy 
észrevettük volna. 

Hat óratájt kezdtük meg visszavonulá
sunkat főhadiszállásunk felé, hová 7 órakor 
értünk. Itt a magyar-osztrák konzul már vá
rakozott reánk, hogy bennünket egy nála 
tartandó esti fantáziára meghívjon. Kíván
csivá téve a francia konzulnál lefolyt fantázia 
általunk elbeszélt érdekes mozzanatai által, 
a gőzösön levő hölgyek kaptak az alkalmon, 
s velünk együtt eljöttek a mulatságba, me
lyet azonban a nagy füst miatt s főleg a fér
fiak iránt igen fesztelen és kacér arabs tán
cosnők jelenléte következtében hamar oda
hagytak. 

A jelen fantázia azonban semmiben sem 
emlékeztetett a kenehi nábob háremi fantáziá
jára és inkább csak egyszerű népmulatság 
volt, hol népénekesnők és táncosnők igye
keztek minket mulattatni egyhangú dalaikkal, 
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és közönséges táncaikkal. Feltűnt nekünk,, 
hogy a táncosnők fejékei nagyobbára osztrák 
aranyokból állottak, melyek nagy mennyi
ségben tündököltek .hajfürtjeik között. Az 
osztrák konzul, kinek e fantáziával célja volt 
minket az ottani népszokásokkal megismer
tetni, igen szivélyes volt és gazdag lakomával 
lepett meg bennünket. Különben helyesen je
gyezte meg Ciotta János Fiume városa érdem
dús képviselője a magyar országgyűlésen és 
igen tisztelt barátom, kivel Kairóban egy igen 
élvezetes fantáziában vettem részt , hogy az 
ily keleti mulatságok csak arra valók, hogy 
az embert az ezeregy éj tündérmeséi iránt tel
jesen kiábránditsák. Tizenegy óra lehetett, mi
dőn elbúcsúzva szives konzulunktól, lakát el
hagytuk. Felséges éj volt, a hold világa saját
ságos varázst kölcsönzött a tájnak, mely vonzó 
nyugalmával a legkellemesebb érzelmeket költé 
fel bennünk, éltünk valamennyi boldogabb pil
lanatát mintegy visszaidézve és felelevenítve. 
Ennek behatása alatt a szabadba értünk, mi
dőn egyszerre könnyelmű mosoly hangjai és 
castagnetteszerü csattogások üték meg hallér-
zékünket. A kijelölt irány felé tekintve, az 
ablak nélküli alacsony négyszögű földhurubák 
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előtt, magasan lobogó tüzeket láttunk, me
lyekre kísérteties árnyékot vetettek a körü-
löttök járókelők sajátságos mozdulatai. Oda
érve, a tüz körül egész társaságot találtunk, 
melyet igen csinos és kackiás kopt és arabs 
leánykák mulattattak. Ezek félhold és csillag-
alakú rézdiadémekkel ékítve, vörös és kék fel
öltönyt és tarka bugyogókat hordtak, melyek 
különböző aranyos papirkákkal felcifrázva, a 
meztelen napbarnított réz és elefántcsont pe-
recekkel ellátott lábakkal kirívó ellentétet ké
peztek. Alighogy közéjök vegyültünk, ránk es
tek és kihívó pillantásokat lövelve, csábító 
mosolyok és mozdulatok közt igyekeztek ma
guknak a remélt baksist biztosítani, esengve 
és kézen fogva bennünket gyanús arckifeje
zéssel érthetlen arabs szavakat intéztek hoz
zánk. E percben a kunyhók felől irányzott 
jókora földdarabok röpültek felénk, melyek 
Oonrad urat valamint egyik olasz útitársun
kat érintve, arra emlékeztettek bennünket, 
hogy itt a féltékenység országában levén, 
célszerű lesz távozni. Mit néhány apró ezüst 
pénz kiosztása után meg is cselekedtünk és 
hajónkra tértünk. 
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Programmunk értelmében clec. 10-ike 
a bal parton levő hegyek és királyi sirbol-
tok megvizsgálására volt szentelve. A már 
emiitett vizözönelőtti törékeny vitorlásra ülve, a 
Níluson lefelé eveztünk, megkerülve a sziget 
egyik éjszaki oldalát, melynek fövénypartjain 
sürü tömegekben tanyáznak a pelikánok, haty-
tyuk, vad libák és más ilynemű szárnyasok 
renyhe csoportjai. Rendeltetési helyünkre érve, 
viszontláttuk arabs barátainkat, szamárhaj-
csárainkat és egy csapat meztelen gyermek, 
baksis-orclitozások között, kellő ünnepélyesség
gel fogadott bennünket. 



1 J_í> 

Itt háborítatlan tanúi valánk az egyip
tomi csendéletnek. Közel hozzánk a folyamon 
egy vízmerítő gépet láttunk működni, mely 
ősi kezdetlegességben szolgáltatja a földek ön
tözésére szükségelt vizet. Egy egyszerű ma
lomkerékre több cserépedény van erősítve 
datolyalevelekből font kötéllel. Ez egy kisebb 
és tengely helyett rúddal ellátott, s a földdel 
párhuzamosan fekvő kerékkel közlekedik egy 
faváluba öntve vizét. A rudat jelenlétünkben 
egy bivaly s egy teve hozta mozgásba. így 
nedvesiti a szegény fellah arabs földműves 
mások földjeit. 

Odább a parton^ több sötét bronszszinü 
csinos női alak közeledett felénk, fejükön cse
répedényt vagy az itt annyira dívó s vizedé-
nyül szolgáló kecsketömlőt hordva vállukon. 
Hosszú kék ingüket térden felülig tűrve vagy 
annak alját foguk között tartva, és harisnyát 
kötő vagy kosarat fonó férjeiktől követve a 
folyamhoz járultak vizet meritni. Valóban 
nem érdektelen látvány ! 

A jól müveit földeken keresztül szama-
ragolva s a Jctirnahi templomromokat balra 
hagyva, kiértünk a fövénysikságra, melynek 
sivár szomorú képe mély benyomással volt 
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ránk. Utazásunk célpontja a már tegnap 
látott s előttünk véghetlen távolra kinyúló 
hegyek oldala volt. Lassacskán a hegyek közé 
mélyedtünk, a minket kisérő leánykák sőt a 
kínzásig tolakodó régiségárusok is maradozni 
kezdettek, mig végre kizárólag csak vezetőink 
társaságában folytattuk folyvást emelkedő 
utunkat. 

Az első magaslat lábához érve leszálltunk 
állatainkról és gyalog haladtunk az ösvénye
ket ellepő s különféle apró állatkövületekből 
maradt kavicsokon, magas mészhegyektől kör
nyezve. Vizmosásszerü egy bevágásnál, kő
halmok között, két igen szép sakált láttunk 
ólálkodni, de oly távolban, hogy rajok lőni 
meg sem kísérelhettük. 

Fölebb és fölebb követjük e kietlen ös
vényt. A tájat síri csend borítja, véghetlen 
magány környez bennünket, egyetlen bokor 
vagy talpalatnyi zöld pont nem nyújt a szem
nek vigaszt. Egy roppant afrikai szürke sas, 
melyet nagyságáért többen strucmadárnak vél
tek, bámulva nézte közeledő karavánunkat. 

Helylyel-közzel most már alagutakat vet
tünk észre a meredek két oldalán, mig végre 
két vagy három kanyarodás után az első 
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kőszirtbe vágott sírboltnál valánk. Körülöt
tünk magas meredek szirtfalak futnak le, a 
siri csendet csak a bércek által viszhangoz-
tatott társalgásunk zavarta meg. Ez csak
ugyan a halottak völgye, az örökös nyugalom 
helye, minden kitelhető tudomány s művészet
tel a semminek szentelve, melyre ennél jobb és 
nagyobbszerü helyet nem is lehetett volna 
választani. Ide a pharaok temetkeztek, több 
dynastián á t , kik Thebából kormányozták 
Egyiptomot tizennégy századdal Krisztus előtt. 
E hatalmas fejedelmek még életökben vágat
ták saját számukra e kőszirtek szivébe örö
kös lakásukat. 

Bab-el-Molukban, Egyiptom St. Denisében 
vagyunk, a honnan különben kizárvák a ki
rálynők, mert a pharaok tökéletes nyugalmat 
óhajtottak, s nők között ezt aligha elérik 
vala. 

Mindeddig huszonöt sirboltot fedeztek fel. 
Strabó szerint azonban itt negyven terült el, 
tehát tizenöt még nincs megfertőztetve emberi 
kéz által, s ezek felfedezésére a' kairói-bulaki 
múzeum igazgatójának a jeles Mariettenek 
felügyelete alatt a kormány kutatásokat ren
delt el. 

10 
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Menjünk s vizsgáljuk meg azokat. 
A többek között az 1816-ban Belzoni 

olasz régiségbuvár és egyiptolog által felfede
zett királyi sírbolt vonja különösen magára 
az utazó figyelmét. Ennek belsejébe egy rop
pant magas fensik közepét elfoglaló esapóaj-
tón át huszonöt lépcsőt hátratéve jutánk. Fák
lyák s gyertyákkal ellátva legelőbb is egy pince
gáthoz hasonló szobába értünk, melynek minden 
oldalát festmények borítják jól fentartott álla
potban, mig kerek bolthajtását monolithák 
takarják. Az innen a folyosóba vezető ajtó 
felett egy óriási aranysárga scarabaeus (cse
rebogár) látható kiterjesztett szárnyakkal, kö
vetkező hieroglyphai feliratot tartalmazva : 
A halhatatlanság fokonkénti újjászületését di
csőségesen reményit az, kinek mumifikált testét 
örök nyugalomra szctllitották ide. 

Innen még lejebb hatoltunk, más huszonöt 
lépcsőn menve egy hosszú magas folyosóba, 
melynek falain tizenöt lábnyi szeszélyes ala
kok különböző istenségeket jelképeznek, kik 
előtt a megholt és leszállított lelke jelenke-
zik, hogy beszámoljon földi tetteiről. Kígyó
kat és gyíkokat, mint az igazságot feltüntető 
festményeket láttunk imitt-amott, mig egye-
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bütt madárfejü emberi alakok állják útját a 
léleknek, hogy a másik terembe vagy folyo
sóba ne mehessen, avagy elitélteket dobnak 
a tűzbe. De vannak olyanok is, kiket átbo-
csátnak. Kövessük tehát ezeket. 

Az egyiptomi halottak utolsó ítéletét itt 
allegóriái képekben, legendailag látjuk ábrá
zolva. Á halottnak lelke (egész alakja) mez
telen jelen meg a főitélőszék előtt és csak 
múlt erényei tekintetbevételével és különös 
kegyből kap engedélyt állomásról-állomásra 
mehetni. A halhatatlanság útját féltékenyen 
őrző s azt a szegény lélek elől gyakran el
záró kigyó előtt az előbbi az istenség dicső
ségét elérzékenyülve zengi, elősorolva neki az 
életben elkövetett ama jó cselekedeteit, me
lyekkel magát az ég jutalmára érdemessé tette. 
De mind hiába! Mert a kigyó, eléje egyene
sedve, elzárja útját és ha csak az illető isten
ség ujabb és előnyére szolgáló cselekmények 
elősorolása által, segitségére nem jő, ugy el
veszett mindörökre. És igy szobáról-szobára 
egyik istenségtől a másikhoz vándorol a lélek, 
scarabaeussal kezében, magát egyre forróbban 
ajánlva az istenek kegyébe; mig végre sze
rencsésen az utolsóhoz ér, ki őt a halhatat-

10* 
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lanság örök nyugalmára érdemesnek itélve, 
maga is istenséggé változik. Valódi boldogság 
egy új világban, milliárd csillag között nyu
godni! Ez utolsó szobában élvezi a fala
kon jelképezett mennyei gyönyöröket I. Setis, 
kinek mumifikált testét egy nagy négyszögű 
felséges faragványokkal, valamint hieroplyphai 
iratokkal cifrázott alabástrom sarkophag őrzé. 

E szoba körülbelül harmincnégy négyszög 
láb nagyságú; magas sima falait élénk szinezetü 
festmények lepik el, oly épségben, mintha 
röviddel ezelőtt végezte volna be azokat va
lamely kiváló művész. Most már 320 láb
nyira távoztunk a bejárattól s a szobák, ter
mek, folyosók végét még nem értük el, mintha 
valóban a halhatatlanság csarnokában volnánk, 
kivált ha meggondoljuk, hogy mindez mész
kőszirtekbe vágva, a sírpalota minden egyes 
részének kimetszésére szánt idővel mily iszo
nyú munkát igényelhetett. 

Most huszonhat négyszög láb és négy 
feltünőleg vastag oszloppal ékitett szobán át 
s néhány lépcsőn lehaladva, két egymás mel
lett futó folyosóhoz értünk, melyek egyike 
egy, két oszlopos kisebb szobában, a második 
egy nagy teremben végződik, ahol, a falfest-
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menyekről ítélve, mumifikáltak, vagyis a mú
miákat készítették. Innen két külön lépcső-
zet más még mélyebben fekvő folyosókkal 
közlekedik, melyek aztán a véghetlen nagy
ságú még bevégzetlen katakombákban végződ
nek. Itt az építész keze működni megszűnt, 
mert némely kőszirt már teljesen illetetlennek 
látszik. 

B földalatti termekben, a kőszirtek gyom
rában, bámulatunk egyre növekedik és való
ban nem tudjuk, ha vájjon a festmények 
nagyszerűségét tanulmányozzuk-e, avagy a fa
ragványok páratlan szabatosságát méltassuk 
különös figyelmünkre ? Több helyütt a szürke 
sima failepleken, legnagyobb örömünkre, elkez
dett s ismét abbahagyott festményeket talál
tunk ; s ami még jobban megörvendeztetett, 
különböző nagyságú alakok körvonalai voltak 
bizonyos egyiptomi mód szerint, könnyen letö
rölhető fekete festékkel oda vetve. A falak egy-
részét különböző keresztvonalok fedik; tehát 
ebből is az tűnik ki, hogy az egyiptomiak is 
szabad kézzel, nem pedig mint sokan állítják, 
réz vagy más előttünk ismeretlen anyagból 
készített mintákkal teremtették a sok egyenlő 
nagyságú s egymáshoz hasonló alakot. így i& 
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mai napiglan is titok marad előttünk, mily 
készitményü lámpákkal világíthatták meg ők 
e sötét földalatti termeket a festmények ki
vitelekor. 

Ideje volt a hazamenetelre gondolni, mert 
fafáklyáink fogyatékon voltak s gyertyáink a 
rekedt levegő miatt, oly halvány világot ad
tak, hogy alig láttunk hová lépni; de azon-
fölül mindnyájunk számára szükségessé vált 
a fris lég, ugy szintén a nyirkosság követ
keztében áthült testünk is meleget óhajtván 
kimentünk a tömkelegből. 

Uj szivarokra gyújtva ismét útra keltünk, 
hogy a tőlünk néhány lépésnyire, a kő völgy 
túlsó részén nyugvó III. Eamses sirját meg
vizsgáljuk. E tizenegyedik számú kriptát 
Bruce név alatt ismerik az arabsok, miután 
azt, a hasonnevű angol fedezte fel. 

Mindenekelőtt egy hosszú folyosóba ér
tünk, melynek falfestményein azonban hiába 
keresnők ama művészetet, melyet csak imént 
is bámulni alkalmunk volt. Itt a szokásos 
történeti festményekeh kivűl a köznapi élet 
körül szükségelt eszközöket látjuk megörö-
kitve, nevezetesen nilusi ladikokat evezőkkel, 
különböző házibútorokat, még sajátságosabb 
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dolgozó eszközöket, különös fegyvereket és 
nyilakat. 

A folyosó nélkülözi a megszokott egyenes 
vonalat. Ugy látszik, hogy a pliaraoni mér
nök irányt tévesztve, elvété a mérést s egy 
más sírbolthoz ért, melyet, mivel tiszteletben 
kellett tartania, kényszerülve volt kikerülni és 
jobbra a keményebb szirtbe vágni magának 
utat. A hires III. Ramses sarcophagját azon
ban a nagy teremben Mában kerestük; ki 
tudja, melyik angol múzeum ejtette birto
kába? Ujabbkori igen sikamlós tárgyú fest
mények és valódi karcolatokra figyelmeztetett 
itt professórunk. Mint monda, azok a Oamby-
ses alatti perzsa invasio korából származnak. 

Miután a sírboltok többnyire hasonrend
szer szerint épitvék, s csekély különbséggel 
ugyanama termeket és festményeket tartal
mazzák, s mindezekből már eleget láttunk, a 
reggeli előtti időt még egy halála után elitélt 
pliaraoni dynasta sírboltjának megnézésére 
használtuk fel. A fallepleket itt, hol az il
lető neve, arcképe, tettei feljegyezve vagy 
jelképezve voltak, tenyérnagyságu fekete koc
kák borítják; és helyenként az allegóriái cso-
portozatokat és feliratokat kivésve találtuk. 
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A királyné és hercegnők emlékeit azonban 
kegyeletteljesen -megőrizték s azok jelképei 
mind e mai napig is teljes épségben láthatók. 

Ez alatt a fősirbolt gátorában főpincé-
reink a reggeli iránt tettek előkészületeket, 
gazdag eleséggel rakva meg a talajra hely
zeti fehér abraszt, és különféle borokkal el
látott palackokkal kezükben várakoztak ránk 
a bejárat előtt. Megpillantva őket, minden 
meghívás nélkül oda mentünk s kényelmesen 
letelepedtünk. 

Képzelhetni, mily lakomájuk lehetett a 
reggeli hulladékai által később ide csalt kié
hezett hiénáknak sakáloknak. De minő ked
vező alkalom kínálkozott volna nimródjaink 
számára az éjt, e vadak ellen lesben tölteni. 
Vállalkozni azonban senkinek sem volt kedve. 
Hiszem bizony! Pedig Bélzoni a sírbolt fel
fedezője egyetlen arabs szolgájával hónapokig 
tanyázott itt és még most is mutatják sőt 
mi is láttuk az általa lakott szobát, ágyát, 
kő íróasztalát és különösen érdekesnek talál
tuk saját berendezésű európai kőkonyháját. 

Most állottunk a legterhesebb feladatok 
egyike előtt, s midőn a szabadba értünk, sza
márhajcsárjaink már a magas hegy ormán 
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várakoztak reánk, miután a jobbra eső me
redeken az állatokat használni nem lehetett, 
s azért kész elhatározottsággal gyalog keltünk 
útra. Megvallom, ez igen fáradalmas volt i 
Mert majd forró kavicsokon, majd pedig lá
bunk alatt besülyedő homokon kellett ha
ladnunk. Kivált a hollandiai kisasszony s 
már felemiitett kísérője, a hollandiai profes-
sor, találták rögösnek ez utazást, s csakhamar 
kimerülve mindketten a forró kavicsra ültek. 
Coglievina ur oly lovagias volt, velők együtt 
hátramaradni, mig tökéletesen kipihenve ma
gukat, ismét folytathatták pályájokat. 

Jobbra bekanyarodva egy meredek szirtfal 
zára utunkat, mig balra iszonyú mélység tá
tongott alattunk, ugy hogy most majdnem 
ég és föld között lebegve, a legnagyobb óva
tosságra volt szükségünk. És csakugyan, tár
saságunk néhány tagját, kik szédüléstől tar
tottak, az arabs szolgák vezették keresztül 
ama keskeny ösvényen, mely a túlsó hegy 
ormával közlekedik. 

Ily módon megszabadulva a veszélytől, 
elértük a bércek derekát és hátrahagyva a 
holtak országát, örömmel üdvözöltük az élőkét. 
De érzem, hogy tollam sokkal gyengébb, sem-
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mint az alattunk elterülő völgy nagyszerű
ségét, romokkal regényessé tett mosolygó virá
nyait, a pálma- és szikamorerdők vonzó fes-
tőiségét, s mindennek kiegészitéseül, a sze
szélyesen kigyózó folyam ezüstös habjait ecse
telni képes volna. 

Magas hegyek alatt állunk, mig azok fe
lett ismét oly jellegű láncolatok emelkednek, 
minőkhez hasonlókat Európában alig látunk. 
Ide egy piramisalaku csúcs oldalán szűk 
ösvény vezet, melynek megmászására többen 
vállalkoztak közülünk, mig társaságunk na
gyobb része, mégis megunva a fáradalmakat, 
a völgybe sietett. Azonban előre! volt a 
jelszó és megindultunk. Szerencsésnek érez
hette magát, ki sötétszinü szemüvegekkel el
látva, szemeit a nap vakító sugarai ellen 
megvédhető: mert miután napernyőink csak 
hátráltatták előhaladásunkat, azokat inkább 
támasz gyanánt, mint árnyék előidézése végett 
használtuk. Változatosság kedveért s talán 
inkább kényszerűségből a mászást is megkí
séreltük, és hol forró kavicsokon, hol égető 
mészfövényen másztunk négykézláb felfelé, 
nem törődve többé sem a nap forróságával, 
sem elnyűtt csizmáink egyre tátongóbb repe-
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désével, csak hogy az óriási süveg tetejét 
mielőbb elérjük. Végre átestünk a fáradal
makon is, és ime most már a hegy ormán 
szirttetőkön ülve, látcsövekkel kezünkben, át
engedhettük magunkat a vidék szemléletének. 

Azonban a véghetlenség e nagy fokozatát 
szemünkkel áttekinteni lehetetlen, hangulatát 
szinezetét festeni még nehezebb. Az éjszaki 
rész megtestesült képe a szomorúságnak a. 
legborzasztóbb magánynak, maga a sivatag : 
minden zöld, talpalatnyi bokor nélkül, valódi 
kopárság, melyen a futó homok szemeink 
előtt a láthatáron túl vöröses ködbe enyészik 
s hol csak az istenek átka állapodhatott meg! 
Ilyen a nyugoti rész is; mig ellenben kelet 
felől a természettől pazarul megáldott Théba 
völgye pompázik, lábaink alatt a már ismert 
romhalmokkal, a bal parton álló Kurnah mi
niatűr épületeivel, ettől jobbra terjeszkedőleg 
a Ramasseum odalehelt fényképével, és mind
ezeknél mélyebben fekvőleg, a Me%nnon-szob~ 
rok elmosódó piciny körvonalaival. Azokon 
innen egy még ismeretlen nagy templom és 
még közelebb épületek és romok hevernek 
szanaszét, mig a Nílust nagy szélességben és 
hosszan tovakanyorodva zöld vetések, nyája-
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san ragyogó rétek szegélyezik. A folyam fe
lett halványan emelkedő hosszú füstgomolyag 
egy gőzös megérkezését jelenti, mig túl rajta 
Karnak és Lukszor felséges obeliszkjeit ka
puit, templomait, gyönyörű járdáit, ibolaszin 
és szürkébe játszó hatterével a latkor távo
lába veszve, az arábiai hegyláncolat zárja be. 
Szóval, ennél szebb, meglepőbb és magaszto
sabb tájképben gyönyörködni csak ritkán van 
alkalma a halandónak. 

A hegyről arabs vagy is inkább indus 
módra ereszkedtünk le. Arabs vezetőink ugyan
is a homokbeszögelléseknél előttünk hanyatt 
vágódva, nyilsebességgel bocsátkoztak le mint
egy 150 lépésnyire, miután rögtön felállva 
minket felfogtak, kik egyenként ülve eresz
kedtünk utánuk. Ugy képzelem magamnak 
e tréfát, mint gyermekkoromban a szánnal 
való lebocsátkozásokat, midőn több nadrág 
szakadt, mint a mennyi szánkatalp eltört. 
Ily utón csakhamar elértük a hegy alját, 
hátunk mögött hagyva a piramisalaku csúcsot, 
s egy rövid mellékösvényen folytatva eresz
kedésünket. Végre viszontláttuk elmaradt tár
sainkat, egy magas kőfal árnyékában a föl
dön heverészve. Kölcsönös örömnyilatkozatok 
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és a látottak elbeszélése után, a közel fekvő 
romok megtekintésére indultunk. 

És ime Dehir-El-Bahariban, a hajdani 
Théba hadseregének erőditett táborában va-
lánk, mely a hozzá tartozó Scheikh-Ald-el-
Kournáh, Kournali-Mourai és Assaszif nevet 
viselő épületekkel 22,000 négyszög lábnyi 
térséget foglal el, és jelenleg már semmi je
lentőséggel sembir többé. A folyosók fallepleit 
itt egyes hadtörténeti festmények ékítik, meg
lehetős állapotban fentartva. A fedett folyo
sókban imitt-amott keresztény koptok ütöt
ték fel tanyájukat, melyből dögleletes lég 
terjed szét; mig a szomszéd alagúton ezren
ként szállongnak a szárnyasegerek , még ir
tózatosabb szagot hagyva maguk után. Való
ban szerencsésnek érezhette magát, ki e he
lyen illatos üvegcsével volt ellátva; általá
ban különösnek találtuk, hogy ez undorító 
alagutok, sírboltok és szemétdombok közvet
len szomszédságában egész családok telepedtek 
le állandón, még furcsábbnak azt, hogy az 
egyiptomi kormány mindezt eltűri. 

Itt egy anya üdvözölt bennünket, ujon szült 
meztelen csecsemőjét elénk tartva, és kérve 
nevében a baksist. Különös egy szokás, mely 
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arra látszik mutatni, hogy a gyermekbe 
születése után rögtön beoltják a baksis szó 
bűverejének tudatát. 

Szamarainkra ülve tovább haladtunk a 
hegyek oldalán, miglen a magaslat alatt ke
letnek fekvő Medineh-Abu nevű rongyos kopt 
faluhoz értünk, melynek agyagból épült ki
csiny kunyhói romokat környeznek. Ezeket 
futólag megnéztük. 

A hőség azonban rendkivüli, tanárunk 
hévmérője 38 fokot jelzett; de folytattuk utun
kat, mert sok volt a látnivaló. A remekebb 
műmaradványok a falu éjszaki részén talál
hatók. Azok között mindjárt két templom 
vonja magára figyelmünket; az egyik hossza 
120 láb , magas karcsú virágos oszlopaival 
és belső ékítményével legott elárulva a római 
izlést. És csakugyan, falain római nevek ol
vashatók, római arcképek ötlenek szemünkbe 
Titus, Hadrian, Antoninus korából. 

Főbejárati kapujának építészeti modora 
a két Ptolomaeusra emlékeztet, mig kisebb s 
egy ethiopiai trónbitorló emlékére . készült 
udvarának kijárati kapuja, feltűnő csínjánál 
fogva építészetileg elüt az előbbitől és III. 
Bamses felséges palotájába vezet. Ez két kü-
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lön osztályt foglal magában: a templomot és 
a királyi palotát, melynek ura azonban soha
sem lakott benne. 

A királyi palota két roppant nagyságú 
széles négyszögű föclél nélküli toronyból áll, 
melyeket külfalak kapcsolnak egymáshoz. 

Lépjünk belsejébe! 
Az egyes termek és szobák részletei gaz

dag műkincseket tárnak fel az építésznek, 
festésznek és minden fejleményükben tanul
mányra méltók. A középcsarnok belsejét bal
konok környezik, melyeket képzelt finomság
gal és Ízléssel előállított s meghajolt rabszol
gák tartanak vállukon, mig a teraszok fedél
ellenzői oly mesterileg készülvék, hogy kilá
tást nyújtva, a középcsarnok számára a nap 
ellen egyszersmind árnyékot is biztositnak. 

A termek beosztása és tündöklő cifrázata 
méltó bármely modern európai királyi lak 
belsejéhez. Egyik szoba falleplein a királyt 
és leányát találjuk ostáblázva, mig a máso
dik szoba festménye a leányt virággal ábrá
zolja, melyet atyjának nyújt; a harmadikban 
mindketten gyümölcsöt esznek s a leány a 
legszebbeket kiválogatva atyjának adja. Ezen
kívül dombormüveket is találunk s a király 
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különböző népek meghódítója gyanánt szere
pel itt több termen át. Különösen föltűnő 
a Thébába érkezett ázsiai, lybiai, sudani és 
más országbeli foglyoknak a papok elé tör
tént vezetése. Nem kevésbé érdekesek továbbá 
a többi festmények, melyek 3200 év hü tör
ténetét beszélik el. 

Egy második főkapun nagy tökélylyel al
kotott emlékfestményeket látunk, melyek 
egyike a hadüzenő istenséget ábrázolja, ki a 
föld minden része ellen hadjáratot rendel, 
mig a másik a diadalmasan Thébába érkezett 
s a legyőzött népektől hadi jelvényeket és 
zsákmányokat hozó harcosokat tünteti fel. 

A szomszéd udvar kapuján az eddigiektől 
egészen különböző arcjellegeket és más nép
fajokat láttatnak a festmények. Ezek a kö-
zéptenger szigeteinek lakosai, kik a kelet
ázsiaiakkal frigyben az egyiptomiak ellen ha
dat viseltek, de az utóbbiaktól több győze
delmes csatában, ugy szárazon mint vizén 
legyőzetve, hódolnak a királynak. E kapu 
egy széles terembe vezet, melynek kiterje
dése a hires párisi Odeon termét túlhaladja. íme 
Egyiptom legérdekesebb emléke, mely a haj-
dankorból csak ránk maradhatott. Köroszlo-
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pókon nyugvó folyosóját fényes és a legváloga
tottabb festmények borítják, túlhalmozva arany
nyal, mig oszlopait a legvirágzóbb korra em
lékeztető faragványok ékítik, melyek között 
az oldalfalakon nagy csataképeket bámulha
tunk. Sajátságos jelenség gyanánt említendő 
itt, hogy a király győzedelmei több helyütt 
fordulnak elő. 

A legszebb és műbecsre nézve minden
esetre legpáratlanabb képek egyike a nagy 
terem keleti felrészén a megtartandó titok
teljes szent szertartások ünnepére vonatkozik; 
és a mi még emeli értékét, abban a körül
ményben rejlik, hogy nem festmény, hanem 
dombormű. A királyt látjuk i t t , a mint ő 
királyi jelvényeivel ellátva és teljes diszöltö-
zetben tizenkét katonatiszt által hordott 
mennyezetes trónszéken ülve, palotáját el
hagyja. A tisztek strúctollas körkoronát vi
selnek, annak jeléül, hogy e kitüntetéshez 
joguk van. A trón közelében balra a sphynx 
mint a bölcseség és erő; az oroszlán mint a 
bátorság jelvénye állnak, azt oltalmazva; mig 
viszont ezeket is a jog és igazság szárnyai 
fedik. Udvari tisztek, magas legyezőkkel el
látva, környezik a királyt, mig fiatal és a 

11 
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papok osztályához tartozó gyermekek az apró
dok kötelességét teljesitik; a többi ország
nagy és a papok páranként sorakozva képe
zik a király kíséretét, melyet katonák és 
zenekarok zárnak be. E kép folytatása gya
nánt, egy másodikon Horos templomának bel
sejében egy isteni tiszteletnek vagyunk tanúi, 
magunk előtt látva a szertartást végző pa
pokat, kiknek némelyike fennhangon látszik 
elmondani vallásos imáját, mig mások töm
jénnel balzsamokkal füstölgetik a királyt; töb
ben isteni jelvényeket tartanak kezükben. 
Most megindul a templom belsejében való 
körjárat, melyet két paptól vezetve Horos 
isten nyit meg; követi őt a fehér szent bika, 
(Apis) melynek közvetlen nyomában a királyt 
látjuk haladni gyalog és kisérve a papok fő
nöke által, mig a többiek az előbbi módon 
követik őt s zárják be az egész menetet. 
Csak a királyné részvétlen szemlélője a fényes 
vallási ünnepélynek és mennyezettel ellátott 
s aranynyal cifrázott négyszögű páholyban ül. 

Miután a körmenet az áldozó oszlophoz 
ért, egy pap négy madarat bocsát szabadon, 
melyek a föld négy része felé röpülve, hir
dethessék a világnak, hogy Egyiptom királya 
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megkoronáztatva magát, hasonlóan a minden
ség teremtőjéhez, ura és fékezője a felső és 
alvilágnak. Végre egy harmadik és utolsó ké
pen a király, a nyert kegyért és hatalomért 
az isteneknek hálát mond. És mindé fényes 
ünnepélyekből, nem csak hogy kizárva volt a 
szegény nép, hanem még csak fogalmat sem 
szerezhetett magának a szertartások módjáró!, 
annál kevésbé titkáról.; 

A Mlusnak irányozva lépteinket, futólago
san az utolsó rommaradványt, Meclineh-Ábout is 
megnéztük. E rommaradványt valódi folyta
tása az egyiptomi monumentális történetnek 
s magában foglal egy pharaoni templomot a 
jobb korszakból; egy nagy palotát a hódi
tások idejéből, egy más kisebbet az első ha
nyatlási korszakból vagyis az ethiopiaiak 
idejéből, kik még a királyok neveit is lekarcol
ták az épületek falairól; egy emlékszerü ká
polnát, melyet a perzsa járom levetésének 
emlékére valamely egyiptomi herceg emelt; egy 
kaput a görög és több propylaeumot a 
római időből. Végre a palota udvarán egy-
keresztény templom oszlopokon nyugvó fede
lét szemléltük meg, mely különben igen rö
vid ideig állhatott fenn. íme Medineh-Abotit 
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szanaszét heverő romjai és Egyiptom törté
nete Mózestől a római császárságig. 

Belefáradva a romok vizsgálatába és kü
lönben is befejezvén a jelentékenyebb dolgok 
tanulmányozását, vezetőmmel együtt, megszök
tem a társaságtól s a Nilushoz sietek, hogy 
az úgynevezett afrikai snepfekre vadászatot 
tartsak. Ezek egészen feketék, borsónagyságu 
fehér pettyekkel ellátva, vörös lábbal, vörös 
hosszú csőrrel és nem csak külszépségök által 
vonják magukra a vadász figyelmét, hanem 
húsuk kitűnő jóságánál fogva is, mely valódi 
delicatesse. E snepffaj kedveért az ango
lok gyakran nyolc sőt tiz napig is tartózkod
nak itt. Egy romhalom mellett ellovagolva, a 
kövek alól egy óriási nagyságú fehérszürke 
szalamander surrant ki és mászott a rom te
tejére. Lovam megbokrosodva oldalt ugrott, 
ugy hogy majdnem hanyatt vágódtam, minél
fogva annyi időm sem maradt, hogy puská
mat felhúzzam, mig az állat egy percig meg
állva, villogó szemekkel tekintett ránk, fogait 
vicsorgatá és eltűnt. E szalamander a ben-
lakók egyhangú állítása szerint, igen mérges 
és veszélyes állat, melyet én azonban inkább 
csúfnak, félénknek és undorítónak találtam, 
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meglehet tán azért, mert lóháton ülve nem volt 
mit tartanom tőle. Különben sajnálom, hogy 
el nem ejthettem, mert a nemzeti múzeum 
természeti osztálya egy igen szép állatpél-
dánynyal gazdagodott volna. 

Egy órai mulatság után körülbelül hátra
maradt társaimat is a parthoz közeledni lát
ván, félbeszakitám ugy is nem nagy sikertől 
koronázott vadászatomat és a túlparttal köz
lekedő sajkához siettem, mely már várako
zott ránk. Átevezve a folyamon, Lukszor előtt 
több gőzöst vettünk észre, melyek röviddel 
azelőtt érkeztek,- egyik különösen Kairóból, 
másik visszatérve az első zuhatagtól. Ez utóbbi 
vontatta Oraniai Henrik hollandi herceg al-
királyi kis naszádját (dahabia). Megérkezé
sünkkor a herceg, nejével és nagy kíséretével 
már a parton sétálgatott. A helységben azon
ban nagy mozgalom támadt, mert estére a 
herceg a karnaki romokat tünclériesen akarta 
kivilágittatni, mi a fáklyás menettel együtt 
kétségkívül nagyszerű látványt nyujtandott, 
ha véletlenül épp holdteltében nem vagyunk! 
Valóban kár volt. 

Ebéd alatt felkért az ezredes, hogy gr. 
Beckers barátommal, az általa a felső-karnaki 
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romok között rendezendő sakálvadászatban 
résztvennék; de fáradt levén, szíves meghí
vását nem fogadhattam el, a miért is ők csak 
ketten mentek. Ő tehát mindenekelőtt két 
eleven kakast szerzett s arabs vezetőjükkel a 
romok közé gyalogoltak. Az afrikai sakál-va-
dásmt nagyon érdekes. A félénk ravasz ál
lat elővigyázó, messzelátó és igen finomszag-
lásu, minek dacára azonban ha aprómarhát 
érez meg valahol, vagy kukorikolást hall, 
minden egyébről megfeledkezve, eleven pré
dája után siet. A vadászok e körülményt is
merve, többnyire két eleven tyúkot vagy ka
kast visznek a leshelyre, hol vagy kőhöz vagy 
bokorhoz pányvázzák s hogy erősebben lár
mázzanak, vesszőkkel jól megverik , miután 
bokrok, vagy kövek mögé vonulnak, onnan 
lesve az állatot, mely nem sokára ügetve, 
egyenként, kettenkét, vagy egész falkájával 
érkezik. Mielőtt ezek prédájokat elérhetnék, 
a vadászok biztos lövésekkel leterítik. Bará
tainknak azonban csekély szerencséjök volt 
ez estve mert az alsó romok fényes világí
tása s a folytonos zsivaj elzavarta a sakálo-
kat a vidékről. Az ezredes különben előadta 
hogy kettő már közeledőfélben volt; de va-
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dászbarátja véletlenül épp akkor megszólal
ván, a ravasz állatok meghökkentek, egy 
perere megállottak, és hátat fordítva, nekik 
búcsút mondtak. Természetes! 

Ez alkalommal nem hallgathatom el a jó-
izü vadászkalandot, mely ittlétünk előtt két hét
tel folyt le. Hőse egy angol! Holdnegyed levén, 
inkább csak a ragyogó csillagok nyújtottak némi 
világot a tájnak. Angolunk is lesben állva várta 
a jó szerencsét, a sakálok jöttét, miglen órai 
türelem után egy jókora nagyságú állatot lá
tott közeledni* Első percben öreg sakálnak 
hitte, de csak hamar meggyőződött, hogy az 
bizony hiéna, mely zsákmány után ólálkodik. 
Célba venni és fegyverét rásütni, perc müve 
volt, de a keményen megsebzett állat irtóza
tos szamárbőgései meglepték angolunkat. Oda 
sietett s csak akkor vette észre, hogy ő bi
zony, hiéna helyett valami szegény paraszt 
szamárcsikaját tette koldussá! Igen termé
szetes, hogy a következő nap az okozott sze
rencsé clenségért a fellahnak bő kárpótlást 
nyújtott. Több napi ottléte alatt, a gonosz 
arabs gyerkőcök gyakran hivták sakálvadá-
szatra, de angolunk e furcsa kudarc után el
vesztette kedvét az ilynemű mulatságok iránt. 



Tizenkettedik fejezet. 
(Dec. 12-e. — Eszneh. — Népviselet. — Nagykorúsí

tás! ünnepély. — Edfu. — Az egyiptomi építmények koro
nája. — Pliilopator Ptolomaeus temploma. — A szabad
ban. — A kőbányák. — A Spéos. — Fűtejféle. — Ombos* 
— Horos és Sebek. — Ábránd.) 

Dec. 12-én korán kezdtük jneg pályafu
tásunkat, hátrahagyva ama helyet, hol három 
napig tartózkodva a múlt nagyszerű és csu
dás emlékei szemléleténél, egy uj világot ta
nultunk ismerni, melynek százszoros változa
tai és a természet bája által még vonzóbbá 
tett páratlan műkincsei kitörülhetlen benyo
mást gyakoroltak lelkünkre és azért majdnem 
sajnálkozva váltunk meg a vidéktől. 

A Mlus Eszneh helységéhez közeledve, nagy 
kanyarulatot tesz s teljesen Közép-Afrikának 
irányúi. A növényzet most már valóban egyre 
déliesebb alakot ölt; az általunk majdnem 
képzelhetlen nagyságú krokodilok hová to
vább gyakrabban mutatkoznak a homoksziget 
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partjain; a folyam szárnyasai élénkebb úgy
szólván bujább színezetűek mint idáig tapasz
talni alkalmunk volt. A partok hosszában 
gondosan ápolt szántóföldek vonulnak el, bu
ján tenyésző afrikai tengerivel, mely három öl 
magasságra nyúlva, a miénktől teljesen kü
lönbözik és kalászokat hoz; továbbá még ma
gasabb bambusznádasok terülnek el, válta
kozva sajátszerű halvány dohánynyal, mely 
nélkülözi a tulajdonképeni zamatot és erős tor-
maizű. A vörös lencse, fávabab, gyapot és 
cukornádföldek inkább csak a jobb parton ta
lálhatók; a búza mindenütt sárgállásnak in
dulva bő első aratást igért. 

Délelőtt 11 óra tájt értünk Eszneh elé, 
hol ki is kötöttünk. A parton egy csoport 
koromfekete és fényes arcú nő bambusznád
ból igen Ízletesen font csinos és tarka kosa
rakkal kinált meg, melyek közül néhány pi-
aszterrel a legnagyobbat is meglehetett sze
rezni. 

Itt már kezdetét veszi ama szokás, mely 
szerint a nők orrukon, karuk felső részén és 
lábszárukon ezüst karikákat viselnek; némelyek 
és különösen a szegényebbek azonban elefánt
csontból hordanak ily éket, melyek egy da-
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rabból állva különösen felköltötték figyelmün
ket. Mert nem felesleges tudni, hogy vala
mennyi oly keskeny ürt foglal be, melyen a 
gyermek kéz vagy láb is csak bajjal húzható 
keresztül. Kíváncsiságunknak eleget teendő, 
Jussuf effendi barátunk megmagyarázta ne
künk, hogy e tartományban az évenként egy
szer megtartatni szokott nagykorusitási ünne
pélykor a helység valamennyi tízéves leánya, 
szülői kíséretében, a mecsetbe megy, hol az 
istenitisztelet után egy titok teljes szertartás 
által az imám őket nagykorúaknak és eladók
nak jelenti ki. Az ily módon nagykorúsított 
leánykák, szülőiktől most kar- és lábperece
ket kapnak ajándokul, melyeket miután a ro
konok rájuk illesztettek, holtukiglan viselni 
kénytelenek. Vannak e leányok között olya
nok is, kiket az imám énekesnőknek vagy tán
cosnőknek nyilvánít, nem tudom mi oknál 
fogva! Ezek e perctől kezdve a legledérebb 
életmódnak engedhetik át magukat, a nélkül 
hogy szemrehányásoknak volnának kitéve! 

A néptelen helység bazárján keresztül ha
ladtunk, hogy a túlsó oldalon húsz lábnyi mély
ségben fekvő romokat megtekintsük, de egy 
kaputöredéknél és kisebb teremnél egyebet nem 
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láthattunk, mert a többi s a nagyobb rész 
még az arabsok háza alatt a föld gyomrában 
nyugodva várja kiásatását. A. romok Claudius, 
Domitianus, Commodus,, Septimius Severus, 
Caracalla és Geta idejéből származnak, követ
kezőleg a hanyatlási korszakból valók; és ha 
a földalatti részek is csak ilyenek, akkor va
lóban kár volna napfényre hozataluk végett 
annyi arabs házat lerombolva e miatt még pénzt 
is pazarolni. 

Miután gőzösünk a szükségelt szénmennyi
séggel magát ellátta s élelmezési biztosunk is 
kellőleg megtölté kamránkat, jelt adtak az 
indulásra s mi hajónkra sieténk. Egy órakor 
pontban hagyva el a kikötőt, utunkat Edfunah 
irányoztuk, mely innen, 50 kilométernyi távolra 
fekszik a bal parton. Valamivel naplemente 
előtt két hatalmas kapu a nagy ApollinopoUs 
közellétét jelenté s félórai hajózás után Edfu-
nál szerenesésen kikötöttünk. Már nem az 
afrikai nap ragyogó sugárzata, hanem a hold 
fénye világitá a környék rejtélyes magányát. 
Kedvezőbb alkalmat tehát az innen 25 
percnyi távolra fekvő regényes és a felső-
egjdptomi építmények koronájának mondható 
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edfui templom megszemlélésére nem is talál
hattunk volna. 

A ránk várakozó arabsok vezetése alatt 
gyalog ösvényeken, vetések, több ölnyi magas 
nádasok és afrikai tengeri között áthaladva 
egyenesen a romokhoz jutánk. Ide széles lép
esőzet vezet s mindjárt az első kapuhoz érünk, 
melynek magassága 40, átmérője 20 méter
nyi s mely hason nagyságú szembenálló test
vérével egy 80 lábnyi fallal kapcsolatban 
képezi a templom négyszögű külsejét, a den-
deváhi palotára emlékeztetve. Ptolomaeus kor
szakából veszi eredetét és aligha társak nél
kül maradt. Ha már az egyiptomi templomok 
nappal is ünnepélyes és megható látványt 
nyújtanak, agy még nagyobb fokozatban ta
pasztaljuk ezt a hold fényénél, kivált oly 
építménynél, mely mint a szóban forgó is, 
jol van fentartva. Ez a legnagyobb szellemi 
élvek egyike! Kejtélyesen felvonuló körvona
lai, óriási alakjainak árnyai, bámulva meredez
nek ránk, hogy ily késő éjnek idején hábor
gatjuk nyugalmukat. A templom felügyelőjét 
és fiát követve, az első négyszögű pylon bel
sejébe léptünk, hol már szükség volt fáklyá
kat és gyertyákat gyújtanunk, melynek vilá-



173 

gánál egy kényelmes, széles, különben girbe
görbe és 242 fokból álló lépcsőzeten át a 
kapu tetejére értünk, honnan az alattunk 
elterülő udvarok belső beosztását szemügyre 
vehettük. Az első, oszlopzatos kőrfolyosóval 
ellátva, a bemeneti kapuzattal valódi emlék
szem épületté alakul és részletes tanulmányra 
méltó. Ami itt mindenesetre főfigyelmet érde
mel, az a gyülterem, hol ünnepélyek alkal
mával a papok összegyűltek; továbbá a nagy 
terem, mélyében a sekrestyével, egy óriási 
monolith által szürke pettyegetett gránitból 
alkotva s a kapu monolithjához támaszkodva, 
valódi két esodamű. Hosszabb ideig bámulva 
az egész nagyszerűségét és remek voltat, ész
revettük, hogy a két végbástyát egyszersmind 
védtorony gyanánt használták, mert felső fal
részén nyillőrések láthatók. E templomot Phi-
lopator Ptolomaeus alapitá, de csak részben, 
mert ily hatalmas épületösszeg alig lehetett 
egy uralkodónak a műve; ő csak az Apolló
nak szentelt keleti oldalt épitteté; egy ké
sőbbi Ptolomaeus más részeket csatolt hozzá 
és Ptolomaeus Evergetes befejezte. Minél 
ujabbkoriak a művek, annál gyarlóbb építé
szetről tanúskodnak. Minden egyes mellékte-
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rem és szoba külön helyi névvel levén ellátva, 
különös vallási gyakorlatnak volt szentelve I 
A rejtélyes istenitiszteleteket a nagy teremben 
végezték. A kapuzat udvar felőli részén, az 
óriási alakok felemelt karával közlekeclőleg a 
falon lyukak láthatók, melyekbe ünnepélyek 
alkalmával zászlókat és diadalmi jelvényeket 
dugtak, oly csalódást idézve elő, mintha azo
kat a felhozott alakok kezei tartották volna. 

Lejövet nem mulasztottuk el a kapuzat 
belső osztályait is futólag megvizsgálni. Min
denekelőtt a nagy terembe jutánk, mely fest
ményekkel és faragványokkal tűlhalmozva, a 
kisebbikbe vezet; ennek oldalszobái keskeny 
fedett lépcsőzetek által az alsó termekkel köz
lekednek. Folytatva utunkat, egy szentélyben 
találtuk magunkat, mely az istenség palládiu
mát rejté magában és a rómaiak idejében 
„tabernaculum" nevet viselt. Magas kőfallal 
környezve, a hieroglyphai feliratok egész hal
mazát mutatja. Végre a folyosót is elértül?, 
melynek szélső részéről leereszkedő lépcsőze
tén az udvarba mentünk. íme, egy jó karban 
levő ó-egyiptomi templom beosztása. 

A szabadba menekülve, a helységnek lánd-
sákkal fegyverzett éjőrei fogadtak és vettek 
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körül. Ez képezte diszőrségünket, melynek fe
dezete alatt, minden bántalom ellen biztosítva, 
a faluból kijutottunk. Primoli gróf, Nugent 
gróf és én mintegy 300 lépésnyire haladva a 
társaság előtt, az úttól jobbra terjedő cukor
nádtarló közepén 50 lépésnyire tőlünk, magas 
elejével felénk fordulva, egy állatot vettünk 
észre. Arabs vezetőink egyike, az állatra mu
tatva , halkan ismétlé: „dib dib!" ami arab
sul hiénát jelent. A véletlen akará, hogy épp 
ez estve hiányzott fegyverem, melylyel ez al
kalommal szenvedélyes Nimródunk Nugent gr. 
sem volt ellátva; de mindennek dacára neki 
rontottam angol szuronyos pálcámmal. Húsz 
lépésnyire bevárt az állat, mire éktelenül el
bőgve magát, a nádasba tűnt. Ezalatt az 
ezredes is közelgett, futva hozva felvont fegy
verét, de későn! 

A következő nap reggelén, még napfel
jötte előtt, társaságunk nagyobb része még 
egyszer elment gyönyörködni Edfu felséges 
műveiben, melyeket azelőtt való estve már 
figyelemre méltattunk. Minthogy azonban ily 
műremekek láthatása a legnagyobb ritkaságok 
egyike, ugy megvallom legkevésbé sem mond
ható idővesztésnek, hogy azokat másodszor is 
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megnéztük. Strabó már annyi mindenfélét 
közölt Edfu felől, hogy JBusch Mór tudor 
attól tartott, miszerint neki nem marad többé 
mit irnia róla. Még mindig korai félelem! 
Mert biztosíthatom a derék történészt és 
egyiptologot, hogy még egész köteteket adhat 
ki műtörténetileg még ki nem zsákmányolt 
festményeiről, képeiről és dombormüveiről. A 
legkedvesebb benyomásokkal terhelve mond
tunk búcsút a vonzó műkincsnek, hajónkra 
szálltunk és folytattuk utunkat Ghébél-Silsileh 
felé, mely hajóskapitányunk állítása szerint 
innen 60 kilométernyire fekszik a balparton, 
tehát csak néhány órai ut állott előttünk. 

A Nílus itt majd széles, több szigetecskét 
hálózva be, majd meg összeszorul és kes
keny mint Silsilehnél, ahol két szirt közé 
jutva, védő kapuja lehetne a Mlus völgyé
nek, a mi Dunánk vaskapujára emlékeztetve 
a magyar utazót. Gőzösünk most a jobb 
partnak vette irányát, és kiköte, hogy az 
óriási területet elfoglaló kőbányákat megvizs
gálhassuk. Tehát itt vágták előttünk még 
ismeretlen gépekkel és mértani eszközökkel 
az ó-egyiptomiak templomaik, palotáik és más 
emlékszerü épületeik számára a szörnyű nagy-
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ságu négyszögű köveket. A bánya helyisége 
közel esvén a parthoz, könnyű volt a köve
ket vizén tovaszállitani. A folyam mindkét 
partján nyilt bányák terülnek el, magas szirt
halmazukban lépcsőfokokra osztva és helyen-
kint 15—20, sőt 25 négyszög méternyi ki
vágott kövek üregét mutatva és kigúnyolva 
minden modern találékonyságot. Mert ha a 
kőszegek, oszlopok és obeliszkek kivágása 
már magában véve is bámulatos, ugy valóban 
elámolyodunk, találgatva, mi módon hozhat
ták le a szirtek tetejéről e kőszörnyetegeket ? 
Az ó-egyiptomiak ugy bántak el a kővel s 
ugy szedték rétegenkint a kődarabokat a 
szirtből, mint az asztalos, ki valamely becse
sebb fadarabot felapróz. Élénk tanúbizony
sága ez az egyiptomiak meggazdálkodási ér
zékének, mely szerint ők a legparányibb grá
nittöredékkel is csínján jártak el. íme, a 
pharaoni papok tudománya, műveltsége. 

A balparti bányák nem oly nagy kiter-
jedésüek és rósz közlekedéssel birnak. Itt, 
délnek feküdve, igen figyelemre méltó sír
boltokat fedeztünk fel, melyek földalatti ká
polnájában (speos) Horos istenség szoptatását 
látjuk ábrázolva. Egy második faragvány 
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ugyanez istenség egyiptomi diadalmenetét jel
képezi és láncba vert nubiaiak és sudaniak 
hosszú sorát tünteti fel. E szerencsétlen fog
lyok örökös bányamunkákra voltak itélve. 
Közvetlenül e faragvány mellett egy oszlo
pon ez olvasható: „Az egyiptomi hősök soha 
sem szennyezendik be kezöket megalázó mun
kákkal." 

A part szomszédságában mályvához ha
sonló , széleslevelü és virágokkal gazdagon 
megrakott bokrot pillantottam meg, mely ha
zám növényzetét hozva emlékezetembe, magá
hoz vonzott, s én mohó sietséggel kezdem 
vizsgálgatni. De alighogy virágához nyúl
tam, sajogni kezde jobb tenyerem. Meglátta 
ezt szerencsémre a hajóskapitány, ki zajt 
keltve, intett felém. Kögtön felfogám, hogy 
a növény mérges. És csakugyan az is volt, 
mert a kapitány hozzám sietve, jobbomat ecetes 
rongygyal dörgölte meg, mutatva egyszer
smind a rajta maradt zöld szint; azután víz
zel is megmosatta kezemet, mely az elővi
gyázat dacára egész napon át gyúladásban 
volt. A kapitány a bokrot azonnal lemet
szette és vizbe dobatta a hajósok által, kik 
a gyökeréből kifolyó fehérvöröses tejnedvet 
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fövény nyel kövekkel temették be. Biztosunk 
később * elmondá, hogy a fűtejfélék e veszélyes 
fajából készítik a nubiaiak és sudaniak ama 
nevezetes mérget, melylyel nyilaikat és tőreik 
hegyét bekenik. Hatásos voltának jellem
zésére felhozom, hogy nedvének a nyelvvel 
való egyszeri érintése rögtöni halált okoz. 

Miután kitűzött állomásunktól, Omlóstól, 
még 25 kilométernyire voltunk, hajónkra 
tértünk, ismét útra kelve. A Nílus itt mind
inkább szélesedik, a fövény sziget egymást éri, 
a vízimadarak megszámlálhatlan sokaságának 
szolgálva tanyául, mig a növényzet már tel
jesen közép-afrikai jelleggel bir. A búza
földeken imitt-amott első aratásra készültek. 
A partokat dumpálmák, mézgafák, kertenkint 
vad kókuszok és ébenfák szegélyezik. Mily 
felséges képe lehet ily erdőnek a felső part
vidéken. Végre Ombos elé értünk s a par
ton a helység bírája egy csapat ló- és sza
márhajcsárral várakozott ránk, mig az ott 
ügyelő gyermeksereg előre tárt karokkal egy
hangúlag kiáltá: baksis, baksis! E látványra 
néhány apró ezüst pénzt dobtunk a partra, 
mire perc alatt eleven mozgó halommá fej
lődött a gyermekek tömege. Sokan közülök, 
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kivált kisebb leánykák, feltűrve kék karton 
ingöket, gázolva közeledtek a hajóhoz, hogy 
annál biztosabban foghassák ki a pénzado
mányt ; míglen biztosunk megsokalva a baksis 
miatt keletkező dulongást, zajt és lökdöső
dést, nádpáleákkal űzette el őket. 

Ezalatt gőzösünk hidját a legénység partra 
veté, s mi gyorsan kiszálltunk, lóra ültünk 
s a romok megvizsgálására indultunk! Egy 
homokhegyen, a folyamtól alámosva s részben 
bedőlve, helyenkint a Nilus előmedrét is be
töltve romjaival, áll a templom, melyet Ole-
opatra férje, Philonieter, továbbá második 
Evergetes és Bionisius emeltettek. E hely 
az egymással folyvást harcoló két elemnek, 
úgymint a Horus istenség gyanánt imádott 
világosságnak és a krokodil által Sebek isten
ség név alatt jelképezett sötétségnek levén 
szánva, szent volt. Sebek képviselte az egyip
tomiaknál Saturnust. Épitészeti modora ve
gyes, görög és egyiptomi. Oszlopai még hi-
ven őrzik a jobb időszak fényes jellegét, mig 
festményei és faragványai hanyatlóbb kor 
maradványai. 

Gyalog tértünk meg és sétaközben uj 
látványban részesültünk, miután körülöttünk 
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a futó homokot, szembeötlő ékes virágok, 
gyönyörű bokrok lepték el. De okulva az 
előbbi példán, a világ minden kincseért sem 
nyúltam volna a külsőleg vonzó, beltermé-
szetüknél fogva azonban talán halált osztó 
virágokhoz. Vad ananászt is találtunk. Ez 
sokkal kisebb a nemesitettnél, vöröses ha 
megért, de émelygős és kesernyés levén, nem 
élvezhető. 

Az est felséges volt, a miért is ebéd után 
sokáig mulattunk a hajó födélzetén, gyönyör
ködve az afrikai égboltozat sötét kékjének 
tündöklő csillagseregében. Mély csend, nagy 
nyugalom honolt a tájon, s ezzel összhangzó 
elmélkedéseinket csak a távolból jövő sakál -
üvöltés és hiénasivitás zavarta néha. 



Tizenharmadik fejezet. 
(Decemb. 14-ike. — Assouan. — A sziénkövek és gráni
tok hazája. — Idegen népfaj. — Vásár. — A bazár. — 
Elefantin. — Orrkarikák. — Kuhaigénytelenség. — Élet

mód. — Kivánság. — Salam alik.) 

December 14-kén korán napkelte előtt 
keltünk útra és már előre tudva, hogy a leg
felségesebb vidékek egyikét fogjuk látni, reg
geli pongyolában, szivarozva sieténk a hajó 
födélzetére, hol némelyek a kapitány számára 
fentartott kis pallón, mások ellenben a kere
kek feletti emelvényen foglaltak helyet, mind
nyájan látcsövekkel ellátva, hogy a táj ma
gasztos szépségében annál jobban gyönyör
ködhessünk. Várakozásunkat túlhaladá a való. 
A két partot távolról környező hegysorok 
most egyre közelebb vetődnek a Nilushoz, 
mig végre annyira összeszorulnak, hogy mint
egy a folyamig terjedve, mentében alig tűrnek 
meg egy-egy keskeny kertet, egy-egy zöldellő 
búja rétet. Előttünk pedig, a folyam köze
pét körülbelül öt kilométernyi távolban el-
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foglaló mosolygó és árnyas fái között fehérlő 
épületeket rejtő szigetecske, két ágra osztja, túlsó 
végével pedig teljesen elzárni látszik a Miust, 
melyeta háttérben rózsaszínű gránitszirtek sze
gélyeznek, magasan kiemelkedve s az egésznek 
megható nagyszerűséget kölcsönözve. Magas 
bércektől környezve, tágas és a természet által 
azzá varázsolt kikötőt látunk magunk előtt. 
Semmi nyoma többé a Nílus folyásának, 
mintha azt a szirtek rögtön elnyelték volna! 
Neveli mindé sajátságosságot a jobb parton 
elterülő magas szikamarok, karcsú pálmák és 
mézgafák között kikandikáló minaretek és 
épületsorok kellemes öszhangzata. 

A helység előtti kikötőben, hosszú sorban 
különböző nagyságú gőzösök, dahabiák és na
szádok tanyáznak. Assouánban vagyunk, mely
nek átellenében Nubia lűres szigetét Elefantint 
mossák a hullámok. Fényes fekete arcú és hosz-
szu göndör hajú lakosai csak keveset különböz
nek az abyssiniaiaktól. íme Syene asziénkövek és 
a tarka gránitok országa! Most valódi nyughatat
lanság vett erőt rajtunk, hogy oly későn érve a ki
kötőbe, a sok gőzös és mindennemű naszád kö
zött utat nem találhattunk; mig végre zajos fel
szólalás után nekünk is helyet csináltak. Mire 
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gyermekies türelmetlenséggel ugráltunk egyik 
járműről a másikra, és mielőtt hajónk kikö
tött volna, már a parton valánk. Ez itt többé 
már nem a pharaok méltóságával dicsekvő 
Egyiptom, nem a termékeny nílusi völgy: egy 
uj ország veszi itt kezdetét. Körültekintek és 
ime, idegen népfaj állott előttem, az eddi
giektől teljesen különböző jellegű emberekkel, 
nőkkel és gyermekekkel/ Nyelvök is külön
bözik az arabstól és előttünk érthetlen sza
vakkal kínáltak meg bennünket nyilakkal, 
hosszú nubiai lándsákkal, sajátságos alakú kro
kodilbőrből készült hüvelybe foglalt fanyelű 
mérges tőrökkel, structollból szőtt női köté
nyekkel; — kitömött kisebb krokodilokkal, 
eleven majmokkal, ragyogó mezü kajdáesok-
kal, krokodil- és structojásokkal: szóval né
hány perc alatt a parton valódi vásár fej
lődött ki. Eleinte méreg drágán tárták áru
cikkeiket, hogy később annál csekélyebb ösz-
szegért váljanak meg tőlük. 

A part felső részén, egy magas fa alatt, 
kettejével varrva saját bőrükbe, több ezer darai 
elefánt agyar feküdt egy halmazban, várva, 
hogy innen rendeltetési helyére, Európába 
szállitsák. Kíváncsiságunknak eleget teendők, 
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áruk után kérdezősködtünk és megtudtuk, 
hogy száz kilóját ezer frankon vagy a mi 
számitásunk szerint, két mázsáját körülbelől 
ötszáz forinton adják. Némely agyar oly nagy, 
hogy többet nyom egy mázsánál. 

Meglátogattuk a bazárt is, mely a vá
rost kellő közepén vágja keresztül. A leg
érdekesebb cikkek gyanánt itt különböző af
rikai kezdetleges fegyvereket, ékesen font 
szines kosarakat, asztal minőségében használt 
tálcákat, többféle vad bőrt mutattak nekünk. 
Az utóbbiak között különösen a tigris, onka 
és oroszlánbőrök vivták ki tetszésünket; da
rabjukat 2 font sterlingért árulták. A to
vábbi áruk közül följegyeztük magunknak a 
mokka kávét, a kakaót, a vanigliacsomago-
kat ízletes cserépedényekben, melynek kiló
ját majdnem hihetetlen olcsón, tiz frankon 
kaptuk; a nubiai dohányt; a dohány-zacskókat 
melyek különböző parányi állatkák bőréből 
készülvék és csigákkal klárisokkal ékitvék; az 
agyag pipákat teljesen felszerelve és a külön
böző cserépedényeket. Az eladásra szánt ter
mények gazdagságát itt részletesen ecsetelni, 
nem e könyv feladata. Mint különösséget, egy 
nemét a fávababnak emelem ki, melyet a 
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klárissal vetekedő keménysége, és rózsaszínű 
külhéjának, tündöklő volta következtében nyak
ékül használnak a nők. A bazár végét elfog
laló nagy bódéban mézgát, tamarikát, viaszt, 
finom rózsaszínű s valószínűleg mesterséges 
módon színezett mézet, szegfű virágot és több 
borsnemet, valamint balzsamot árulnak. A 
bazár főérdekességet maguk a kereskedők ké
pezik, kik különböző népfajhoz tartozva, sa
játságos jellegükkel magukra vonták figyel
münket. Itt egy ethiopiai, ott egy sudani, 
túl egy bachari, szemben pedig Barábra vad 
gyermeke árulja cikkeit; mig hosszú lándsáik 
és mérgezett hegyű nyilaikkal kezökben,vad 
állatok bőrével félig takarva, hajadon fejjel 
járkálnak alá s fel Khartumnák büszke fiai, 
e szép sötét bronszszinü magas ép emberek, 
fényes és átható szemekkel, keleti gyöngyök
höz hasonló s az európai utazót méltán irigy
ségre gerjesztő tündöklő fogsorokkal. E szép 
testi tulajdonokkal erkölcsi előnyök is páro-
sulvák, mert a khartumiak igen büszkék s 
mint tudva van rettenhetlen bátorsággal bír
nak. E minden népfajt képviselő s távol vi
dékről ide származott kereskedők egyes angol 
vezérszavakkal figyelmeztetik az idegent áruikra. 
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A forróság azonban iszonyú mérvben nö
vekedett és hévmérőnk 40 fokot mutatott, a 
nap sugarai a szó szoros értelmében áttűzték 
könnyű nyári zubbonyunkat, égetőleg hatva 
ránk, a miért is célszerűnek láttuk hajónk
nak vászonnal bevont árnyékos födélzetére vo
nulni, hogy kipihenve magunkat, a délutáni 
hűvös órákra kitűzött kirándulást Elefan-
tin szigetére, jó kedvvel s eleven testtel vé
gezhessük. 

Épp ekkor érkezett két kisebb gőzös üre
sen a második zuhatagtól vissza. Én tehát 
okosabbat nem tehettem, mint bemenni az ét
terembe, hogy gr. Blome tábornokot e kö
rülményről értesítsem s egyszersmind neki 
tudtára adjam, hogy ez oknál fogva helyén 
volna Nubar pasának Kairóba távsürgönyözni, 
s őt arra kériú, bocsátná ígérete szerint 
rendelkezésünkre azok egyikét, melyen a má
sodik zuhatagig utazhassunk. Vele együtt to
vább hatoltunk volna az ezredes, gróf Pri-
moli, gróf Beckers, Coglievina és én. 

A tábornok rögtön megfogalmazta a táv
sürgönyt, mely igy hangzott: 

A Son Excellence Nubar pacha! 
Avrivé ÍQÍ, j'ai trouvé quatre petits bateaux á Vapeurs 
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revenus de la premiere Cataracte, qui pourraient mareher 
jusqu' a la seconde. Je demande la faveur de pouvoir me 
servir d'un de ses báteaux pour fairé ce petit voyage dans 
Pinterét de Votre gouvernement! 

Assouan le 14. Décembre. 
Trés pressant ! Le generál Comte Blome. 

A fogalmazványt átvettem, s biztosunk 
társaságában egy ladikba ülve, átmenék a fo
lyam balpartján levő távirdai állomásra, hol 
megkértem a hivatalnokot, lenne szives e 
távsürgönyt legott elintézni; mit ő meg is tett. 

Visszatérve gőzösünkre tudtára adám a 
tábornoknak s az érdekelteknek, hogy a sür-
gönyzés eddig már valószinüleg megesett s mi 
mindnyájan örömmel néztünk a felelet elé, 
illetőleg vártuk az engedélyt. 

Délután 6 óra felé a hőség engedni kezd
vén, hajós kapitányunk parancsa folytán két 
ladikot bocsátottak a vizre s a matrózok 
csakhamar evezőkhöz nyúltak, hogy bennün
ket Elefantin déli oldalára átszállítsanak, a 
min nemsokára szerencsésen tul is estünk. 

Á sziget meredek gránit szirpartján, ez
redéves mézgafák árnyékában, gyermekek, 
leányok, anyák csecsemőikkel karjukon, vén 
banyák várakoztak ránk, egy előttük álló magas 
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komoly férfiú a sziget .elöljárója társaságában, ki 
teveszőrü fekete burnuszában, gomba alakú szines 
szalmakalapjában, és törvényhozói hatalma je
léül bambusznáddal kezében, készült bennün
ket üdvözölni. 

Keskeny lépcsőzetalaku ösvényen szálltunk, 
partra. Csakhamar azon vettük magunkat észre, 
hogy körül vagyunk véve és a fenrajzolt népcso
port éles rikitó kiabálások között, tálakon és 
pálmalevelekből font lapos tálcákon tára elénk 
megvétel végett a sziget kincseit, nevezetesen 
élénk szinü karniolköveket, gyönyörű topázo-
kat, fekete márvány darabokat, régi üveggyön
gyöket, a sziget felséges illatú és vonzó fló
ráját képviselő bokrétákat, melyekkel a haja
donok kedveskedtek. 

A menyecskék saját nyakukról adták el 
különös alakú üveg ékszereiket, csak hogy 
néhány piaszterre tehessenek szert. Többen, 
kivált idősebb nők, orruk valamelyik ampá
ján, tallér nagyságú vékony ezüst karikát 
hordanak, mi első látásra azt a gondolatot 
költi, hogy e karikák lyukgasztás folytán 
huzvák át az orrukon. Azonban korántsem! 
Mert a karikák szétválhatok és összeillesztés 
utján vannak a cimpákhoz erősitve. Miről 
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többszörösen volt alkalmunk meggyőződni, mert 
a nők e furcsa ékszereket csak húzták or
rukról, hogy mielőbb áruba boesáthassák. 

A fiatal nők és hajadonok arckifejezése 
igen kellemes. Különösen egy még igen fiatal 
anya vonta magára figyelmünket. Háza előtt 
ülve és kisdedét karjai között tartva, e nő 
érdekes szabályos arcvonalmaival, tündöklő 
szemeivel, fehér fogaival, némileg ama mór
nők szépségére emlékeztetett, kiket a Luca
féle madonna-képek ábrázolnak, E nők öltö
zete is a legsajátságosabb s mindössze egy 
fekete, vékony szíjakká hasitott s térdig érő 
bőrszoknyából áll, melyet ékesen kereszt
be kötött fehér, vörös vagy kék kendő egé-
szit ki. 

Az idősebb nők, hosszú rongyos kék vagy 
fekete ingekben járnak, a fiu gyermekek mez
telenek mint a mi cigánypurdéink ; a leány
kák tízéves korukig egyszerű rövid fekete kö
tényt hordanak. 

Az elüljáró kíséretében áthaladtunk a 
helységen és szabadba érve, mezei munkáját 
végezve találtuk Elefantin férfi-lakosságát, 
mely itt a földeket öntözgeté, szántott ve
tett, vagy előttünk ismeretlen eszközökké \ 
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túrta a földet. Öltözetük igen egyszerű, az 
égaljnak tökéletesen megfelelő, mert mind
össze rövid fehér úszónadrágból vagy fehér 
ellenzővel ellátott vászonövből. áll. Bőrüket 
a hőség okozta perzselés annyira megedzé, 
hogy a nap égető sugarait már alig érzik, 
mig a napszúrás ellen göndör s buján tenyé
sző hajfürtjeik nyújtanak nekik biztositékot. 
Igen jó kedvűek és szeretik a fecsegést, mit a 
nőkről is elmondhatni, kik általában igen ba
rátságosak és szivesen eltréfálnak a férfiak
kal, a nélkül, hogy férjeik féltékenységét fel-
költenék. 

A sziget főnöke most a pharaoni romma
radványokhoz vitt minket. Itt mindössze két 
templom állott, melyek egyike a sziget éj
szaki, a másik ellenben keleti oldalát foglalta eh 
Az első gránit emlékkapuján olvasható felirat 
szerint az épitmény II. Sándor idejéből szárma
zik, mig az uj házak között látható Osirisféle 
gyarló emlékoszlopon alig betűzhetni ki egy isme
retlen pharaoni hős nevét a tizenkilencedik dyna-
stiából. A keleti oldalon fekvő és nagyobbára 
összeroskadt kő temploma tizennyolcadik dynas-
tiából származó III. Amenophisnak volt szen
telve. A rommaradványok nagyobb részét épi-
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teszi anyagul használják a kormányépületek, 
nevezetesen a konzulok, főnökök és más hi
vatalnokok házai számára. 

Itt egymüvészileg előállított négyszögű kövek
kel kirakott csatornához értünk, mely az egész 
szigetet keresztülfutva, a rómaiak idejéből ered. 

E csatornát jelenleg hüvelyes vetemények 
kicséplésére használja a lakosság, és jelenlé
tünkben több helyütt épp ily munkát végez
tek. A cséplőeszközök hosszú bambuszrudból 
állva, annyiban különböznek egymástól, hogy 
vagy ujjnyi vastagságú és egy lábnyi hosszú 
pálcikákat hordanak tetejükön; vagy pedig 
viziló bőrből vágott két ujjnyi szélességű 
szíjakkal látvák el. Az utóbbit leginkább a 
nők szokták kezelni. 

Keresztül-kasul járva a szigetet, keleti ré
szén végre megállapodtunk s itt félig ért ár
pát és feltünőleg szép borsót láttunk tenyészni; 
míg jobbra előttünk merész magas gránit 
szirtfalak emelkednek a kedves sziget ezoldali 
partját képezve, azt egyszersmind a hullámok 
ellen is védve. A sziget legszélsőbb ormát is 
elérve, igen jól kivehettük ama morajt, mely 
a viz zúgó esése következtében támadva, ne
künk az első zuhatag közellétét jelenté. 
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Minthogy azonban a folyam széles med
rét elfoglaló számtalan gránit szigetecske 
a zuhatagot teljesen eltakarja, e pontról azt 
nem is láthattuk, s igy ezt illetőleg a következő 
napig béketűréssel fegyvereztük fel magunkat. 

Felséges székhelyet választott magának, 
ama pharaoni főúr vagy főpap, ki e bájos 
szigetecskén honolt, mely a tarka és szinve-
gyületben gazdag gránit szirtektől környezve, 
himes növényzetével a Mlus közepét foglalja 
el, és elragadó panorámájával, könnyű tiszta 
egészséges légével, valódi földi paradicsom, 
hol nem volna utolsó gondolat az élet még hátra 
levő napjait csak félkényelemben is leélni! 

Még csak nem is oly régen, a sziget la
kosai nagy tiszteletben tárták a krokodilo
kat. A még apró krokodil füleibe ugyanis 
ezüst gyűrűket húztak, nyakukra eleven 
szinü üveg gyöngysorokat kötöttek , etették 
és gyakran családról családra hizlalták , mig 
végül bizonyos időszaki ünnepély alkalmával 
feláldozták és húsát megették. Furcsa izlés! 

Mondják, hogy a lakosság egy része titok
ban még mindig ragaszkodik e hagyományhoz. 

Visszakerülve naszádainkhoz, áteveztünk 
gőzösünkhez, hol a konyhájára féltékeny in-

13 
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tendáns már szemrehányásokkal fogadott 
bennünket. Mi pedig aggálya eloszlatására 
annál nagyobb étvágygyal láttunk neki az 
ebédnek s minden rendben volt ismét. 

Ebéd után gyönyörű li old világ levén, gr. 
Beckers barátommal partra szálltam, hol a 
terebélyes fák alatt szivarozva sétáltunk fel 
s alá, miglen egyszerre énekhangok költöttek 
fel ábrándozásunkból. A hangok irányában ha
ladva, egy csoporthoz értünk, mely mintegy tiz 
férfit foglalt magában. Ezek szőnyegen ültek, 
kávéztak, csibukoztak, egész kegyelettel hall
gatva egy teljesen elfátyolozott s feketébe öltö
zött nőt, ki kézi dobbal kisérte panaszos énekét, 
mely egy hajdankori hős vagy népvezér tetteire 
vonatkozott, mit mi a jelenvoltak katonás kéz és 
arcmozdulataiból találtunk ki. 

Megjelenésünkre a mellékházikóból azonnal 
kávét és nargiléht hoztak számunkra, a kör meg
tágult és nekünk is helyet jelöltek, de az utóbbi
ért köszönetünket kifejezve, állva maradtunk és 
ittuk meg kávénkat. Eövid ideig dohányozva, a 
tiszteletünkre előadott második dal meghallga
tása után, a nő kézi dobjába néhány apró ezüst 
pénzdarabot vetettünk és Sálam-alik arabs 
üdvözléssel búcsút mondtunk a társaságnak. 



Tizennegyedik fejezet. 
(Decemb. 15-e. — A magányos sir. — Eaktár. — 

A Bakerféle expeditio. — Philae. — Komhalmok. — Theo-
dosius edictunia. — A köztársasági sereg emléke. — Az 
első zuhatag. — Albion fia. — Visszatérés. — Az arabs 
remete. — Baker feltétele. — Meghiúsult remény. — Búcsú ) 

December 15-én reggeli 5 órakor már 
mindnyájan szamarokon ültünk és esernyők
kel távcsövekkel felszerelve indult karavánunk 
Assouanból Gyumesz felé , hogy aztán ismét 
hajót használhatva, onnan Philaébe mehessünk. 

Az e napra kitűzött kirándulás utazásunk 
első szakának befejezését képezte, s azért kí
váncsiak voltunk, ha vájjon valami nem sej
tett véletlen, a második időszak kezdetét nem 
fogja-e megakadályozni ? 

A szabadba érve, egy elhagyott régi te
metőn, szanaszét heverő romok között, halad
tunk át, midőn egyszerre ama telivér dro-
medár-karavánt láttuk közeledni, mely a 
Felső-Afrikából érkezett s az első zuhatagon 

13* 
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áthajózni nem merő kisebb vitorlások rako
mányait Assouanba szállitá, hogy aztán on
nan azokat rendeltetési helyökre vihessék. 

Jobb felől magas kőszirtek zárnak el a 
Nílustól, mig balra a sivatag terül el, s a 
mindig jobban elmosódó arábiai hegyek a lat
kor távolába tűnnek. A gránitfalak " telvék 
nagy hangzású, de annál csekélyebbet mondó 
görög és római karcolatokkal, melyek leolva
sására időnk s kedvünk nem volt. Ellenben 
megnéztük ama magányos sirt, mely itt egy 
külön álló magaslaton domborulva, európai 
módra emlékeztet. Egy merész angol utazó 
piheni alatta örök álmát; és siriratából kivet
tük, hogy ő az első zuhatag hullámai között 
lelte halálát. Tehát csakugyan oly veszélyes 
volna ama pont, mely felett az első zuha
tag hullámai összetorlódnak! Valósággal bé
kétlenkedni kezdtünk láthatása miatt. 

A görög és római feliratokat később 
francia jegyzetek váltják fel a gránitköveken, 
helyenként hálás versekkel váltakozva, és több 
tábornok nevét olvashattuk az első expeditióból. 

Mintegy órai szamaragolás után szegényes 
nubiai faluba értünk, melynek lakói láttunkra 
azonnal eltakaradtak; de tapasztalva, hogy 
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nem leszünk bántásukra, csoportonkint ismét 
kibújtak földlakukból, és kíváncsiságuktól kény
szerítve közeledtek felénk. 

Á helység túlsó oldalán átszamaragolva, 
egy lapályt láttunk elterülni, hol az első zu-
hatagtól megszabadult Mlus egyik ága foly, 
s melynek jobb partját valódi raktárrá ren
dezték ? hol az összehalmozott ágyuk külön
féle részletei; a kis vas gőzősök megszámozott 
és összeillesztésre várakozó alkatrészei; külön
böző gépek darabjai; több ezer zsák, tele 
liszttel, gabonával, hüvelyes veteményekkel, 
krumplival; töméntelen láda kétszersülttel 
megrakva; nagy mennyiségű cserépedény a 
viz lepárlására, azaz három és öt akónyi vas
tag cserép vízszűrők; hordók rummal és cu
korral ellátva; roppant készletben különböző 
dolgozóeszközök; végre a háttérben datolya-
aszalvány loboralakulag felhányva: együtt s 
különvéve meglepő és épp oly változatos lát
ványt nyújtottak; mig a kikötőben a leirt 
tárgyak befogadására ötven vitorlás és húsz 
dahabia várakozott, miután csak ily kis jár
müvekkel közlekedhetni a felső zuhatagokon. 

Az olvasó bizonyára kíváncsisággal fogja 
magában kérdeni, mi célból rendezték e tár-
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latba illő kiállítást e helyen, és ki vehette 
igénybe e sok mindenfélét, mi egy egész had
sereg felszerelésére is elégséges leendett? A 
felelet rá igen egyszerű! 

Mindez ngyanis a Baker-féle egyenlítői 
expeditióra várakozott és a kormány költsé
gén volt előállítva. Erről értesülve, Beckers 
barátommal elhatároztuk mindent elkövetni 
az expeditióhoz leendő esatlakozhatás végett, 
mihez annál inkább volt reményünk, mert 
mint katonaviselt emberek Baker-nél &z an
gol ezredesnél szíves fogadtatást véltünk találni. 

Philae szigetére való kirándulásunk esz
közlésére társaságunk számára egy, kormányilag 
kirendelt vitorlás állott készen. A közlekedés 
itt azonban majdnem legyőzhetlen akadályok
kal van párosulva. A folyam ugyanis oly 
sebes, a vízből kiálló szirtek oly közvetlen
ségben torlódnak a parthoz, hogy az innen 
való kivergődhetés végett, a hajósok szirtről 
szirtre ugorva, sőt úszás esetében foguk közé 
szorítva a köteleket, vontatták jármüvünket, 
míglen Sichel nevű gránit szigetecske ke
leti oldalához értünk, hol a kőszirtek megszűnve, 
sima tóhoz hasonló medence tárult fel előttünk, 
melynek kellő közepéből sziget magasodik fel. 
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Ez Philae, a bájos szép Philae, remek 
négyszögű pharaoni templomával, az utolsó 
egyiptomi papok és bölcsek földi paradicsoma ! 

A szigetet haragos zöld lombozatú ezred
éves fák árnyalják, melyek alól a mosolygó 
pázsitból kiválva, bámulatos szinvegyületü il
latos virágok intenek felénk, már előre is 
elragadva lelkünket és valósággal ittassá téve 
bennünket. 

A folyam bal partját véghetlen magas 
szürke gránit szirtek szegélyezik, mintegy a 
vizre hajolva, mig ellenben a jobb parton jól 
müveit szántóföldek húzódnak az arábiai he
gyek felé. E part közelében van az osztrák
magyar missio pompás palotája, mely a kö
rülötte elterülő örök zöld fák és zománcos 
rétekkel, ezek alatt az alkirálynak a folyam
tól fürösztett aranyos haremi gőzöskéjével, 
vonzó képpé csoportosul, emelve a táj kellemét. 

Philae-hez érve, egy széles, de már omla
dozó kőlépcsőzet előtt kötött ki vitorlásunk. 
Midőn a partra léptünk, egy nubiai asszonyt 
láttunk bocsátkozni a vizre , száraz galylyal 
megrakott talpszerü fahéjon és kisded evező
jével a part felé sietni. Eszünkbe jutott Eo-
binson, ki tengerkörnyezte lakhelyén szint' 
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ilyen járművel közlekedhetett és folytattuk 
utunkat. 

A sziget, varázsszép növényzetén kivül va
lódi romhalom, nem valami őskori maradvány, 
mert a legrégibb a harmincadik dynastia, az
az II. Nectanebo idejéből származik, tehát 
alig 400 évvel Kr. sz. e. épült. Mindenütt 
pharaoni templomok, ptolomaeusi paloták és 
római császárok korabeli épületek terülnek el, 
a már ismert kapukkal és óriási még jó kor
ban levő oszlopokkal. A templomok egyikében 
igen érdekes görög feliratot fedezett fel Hervé 
lovag tudós francia útitársunk. A feliratból 
megértjük, hogy már a rómaiak alatt is lá
togatták e vidéket, mert tartalma egy kére
lemre vonatkozik, melyet az utolsó pharaoni pa
pok intéztek Ptolomaeus Phisconeteshez, hogy 
őket az idegenek gyakori látogatása által oko
zott költségek alól felmentse. A király be
látva kérelmök indokolt voltát, feloldozá őket 
az adó e sajátságos nemétől. Egy másik tem
plomban már az ó-egyiptomi vallás eltörlésére 
vonatkozólag is találunk némi adatokat. Egy 
felirat ugyanis Theodosius ama. vallási edic-
tumát foglalja magában, mely Isis és Osiris 
vallását megszüntettnek nyilvánitja. Neveze-
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tes azonban, hogy ez edictum kiadása után 
60 évvel még folyvást búcsúra jártak e szent 
helyre, Egyiptom minden részéből; és hogy fő
leg maga a római kormány tartotta fen a 
papokat s azok családját egész Marcianus 
idejéig. B templom egyik melléktermében, a 
bemenettel szemközt levő falleplen, szent Pé
ter keresztbe tett két kulcsa látható egy to
jásdad mirtusz koszorúba foglalva. A koszorú 
belsejében olvasható felirat tartalma szerint, 
több római tudós nyilvánítja háláját XVI. 
Gergely pápának, egy tudományos bizottság
nak Egyiptomba lett küldetéséért. A főtem
plom kapujának balfülkéjébe helyzett fekete 
márvány emléktábla, arany betűkkel, következő 
feliratot tartalmaz: „A francia köztársaság ha
todik évében, Messidor hava 13-ik napján, egy 
francia hadsereg kötött ki Bonaparte vezérlete 
alatt Alexandriában; húsz napi menet után a 
piramisok alatt legyözé s megszalasztá a ma-
melukokat. Dessaix tábornok az első hadtest 
parancsnoka megkezdve az üldözést, az első zu
hatagon tulig verte őket, hová a köztársaság he
tedik évében Ventose 13-kán érkezett." Aláírva 
több tábornok és parancsnok. 1799. március 
3-dikán. 
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Égy szemtelen ostoba boszuálló kéz, foly
tatólag ezt irta hozzá: „Hol volt e hadsereg 
1814-ben?" 

Mire a legújabb időben, mondják Napó
leon herceg megbízásából, következőleg vá
laszoltak ugyanott: 

„Une page d'Mstoire ne dóit pas étre 
salie!" — a történet egyik lapját nem volna 
szabad beszennyezni! 

A hőség iszonyú volt, a viz üditőleg in
tett, minélfogva jónak láttuk megfürödni, mi
után a sziget keleti kiszögellésén egyedül álló 
s képünkön is ábrázolt födél nélküli kis tem
plom termébe gyűltünk, hol a hajdani 
áldozatok széles kőoltárán, a velünk hozott 
királyi reggelit élces megjegyzések és kedé
lyes társalgás között elköltöttük. Többen po
harat emeltünk a vendégszerető Khedive és 
családja egészségére és egymás irányában sem 
voltunk fukarok a felköszöntésekben. Végre 
a szokottnál több pezsgő élvezete felhevité 
kedélyünket szivünket, felelevenité lelkünket, 
és rászánva magunkat az előttünk itt járt 
idegen látogatók utánzására, ugy mint tehet
tük, a földről felszedett széndarabokkal vörös 
kék és fekete irónnal vagy hegyes késekkel, 
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neki fogtunk a jegyzetek és karcolásoknak, 
megörökítve nevünket jeligénket a falon. Egy 
élces francia útitársunk azonban, a pezsgő 
palack dugóját égő gyertyánál félig megszene-
sitve, a bemenettel szemben levő fallepelre 
az ide jegyzett verset irta: 

* C'est le vin, le bon vin, 
Qui dissipe le chagrin. 
C'est le vin, le bon vin, 
Qui met tout le monde en train! 

Egy lelkesült „vive la gaité" után csak 
nehezen tudtunk megválni a bájos szigettől. 
Szerencsés széltől hajtva vitorláztunk el a 
Schihel szigetke bal partja mellett, hogy egy 
más még nagyobb még csöndesebb medencébe 
jussunk, mely annyira körül van véve szürke 
és vörös gránit szigetecskéktől, hogy kifolyá
sának alig marad hely; s itt éri el a zuha
tagot, melynek moraját már imént hallottuk. 
Mosolyognunk kellett itt a fürdő gyermeke
ken, kik alig töltve be ötödik vagy hetedik 
évöket, hal módjára úszkáltak, vagy fadara
bokhoz fogózva játszadoztak a vizben, és 
megpillantva hajónkat körül rajongtak, bak-
sist kérve és kitátva szájukat azok kifogására. 
Nagy ügyességre mutatott, hogy a gyerme-
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kek levetett ingeiket összetürve, a vizben tur
bán gyanánt hordták. 

Vitorlásunk most két kőszirt között sur
rant keresztül, melyet hátrahagyva, előttünk 
magas fövényhegyeket láttunk emelkedni. Ezek 
lába alatt hömpölyögnek a Mlus bal ágának 
hullámai s mi itt kikötöttünk. Első pillanatra 
e kép igen elszomorító, mert a láthatár min
denütt zárva levén, közvetlenül csak a sivár 
homokot látjuk magunk előtt, melyet helylyel-
közzel egy-egy eleven tövis bokor vidit fel. Most 
felfelé haladtunk, gyakran térdig sülyedve a 
fövénybe s alig gázolhatva ki belőle. Minél 
inkább közeledünk célpontunkhoz annál élén
kebben vehetjük ki a hullámok esése folytán elő
idézett zúgást; mig végre a tetőt is elértük. De 
minő kép az, mely előttünk most feltárul. 

Alattunk 400 lábnyi mélységben látjuk 
elterülni a Mlust, kiterjedt ágazataival és zu-
hatagaival, mig előttünk jobbra a* folyam jobb 
partján Assouant karcsú ékes minaretjeivel s 
ezzel szemben a szép JElefantin-szigetet ölel
jük fel szemeinkkel. A Mlust itt a szirtek 
három főágra osztják, melyeket ismét kisebb 
és nagyobb gránit-szigetecskék hálóznak be, 
valódi lefolyási csatornákat alkotva a folyam 
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számára. Az alattunk tovairamló balág a leg
nagyobb s ez képezi a "hires első zuhatagot! 

A magasból egy hajó vontatását látva, a 
kíváncsiság minket is az alsó partra csalt le. 
Azonban minő látvány! Két szál, körülbelül 
150 öl hosszú kötelén, több mint négyszáz 
nubiai, egyiptomi csendbiztosok és rendőri 
katonaság őrizete alatt, húzott egy Baker-féle 
teher nélküli dahabiát a zuhatagon fel. A viz 
rohanó esése, oly ellenállhatlan oly erős, 
hogy a katonák által támogatott szegény fe
keték alig tudtak megbirkózni a hullámok 
hatalmával. Hétszáz láb hosszúságú esésen 
át kell vontatni a jármüvet, mi bizonyára 
nem csekély feladat. 

Minél inkább apad a folyam, annál sebe
sebbek a zuhatagok esései és majdnem lehe
tetlenné teszik a hajózást. Septembertől de
cember elejéig telve levén a Mlus medre, 
nagyobb gőzösök is baj nélkül hatolhatnak 
át a négy első zuhatagon; de ez időn túl, 
mint mi is tapasztaltuk, a rajtok való közle
kedés épp oly fáradságos mint veszélyes; mert 
ha a kötelékek elszakadnának, nem csak a 
vontatókat rántanák maguk után, hanem az 
igy magára hagyott jármüvet a szirtek ezer 
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darabbá zúznák. Lefelé hajózni, az irány meg
jelölésének lehetetlensége miatt, még veszé
lyesebb, mert a jármű könnyen a gránit hal
mokhoz vágódhatván, a rajta levők bizonyos 
halálukat lelnék a dühöngő hullámok között. 

Most már, fájdalom, beláttam, hogy lehe
tetlen utunkat Khartumig akár a legkisebb 
gőzőssel is folytatni; és igy minden remé
nyem abban összpontosult,, hogy Alfonz ba
rátommal a Baker-féle expeditióhoz csatla
kozhatva, mégis csak tovább utazhatunk, mi
után az két évi tartamra megállapitva, a ISTyanza 
taváig a Nilus két ága eredetéig volt menendő. 

Az expeditió főcélja, a vörös tenger s a 
fehér Mlus közt elterülő nagy és ismeretlen 
vidéket kikémlelni és lakosait az egyiptomi 
kormány számára végleg megnyerni; Egyip
tomból a kereskedelem és mindennemű köz
lekedés javára a Nyanza taváig utat nyitni^ 
mely utóbbinak állandó megtartása végett, a 
már látott négy vas gőzöst szállították, két-két 
vontcsövű ágyúval ellátva. 

Dacára az ideg és sárgaláznak, szemba
joknak és más képzelhetlen veszélyek és fá
radságoknak, legforróbb vágyam teljesülését 
látom vala, ha ez expeditióban résztvehet-
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tem volna; mert valóban szórakozásra volt 
szükségem és egyszersmind hazámnak is szol
gálatot tenni reméltem ez utazás következ
tében szerzendő tanulmányaim által. 

Mielőtt azonban e helyről távoztunk volna, 
még a második dahabia felhúzását is megnéz
tük. Ez több kabinnal s egy teremmel ellá
tott keskeny nílusi naszád, melynek vonta
tását, mint azonnal észrevevém, egy hosszú 
vörös szakállú férfiú vezeté két tiszt jelenlé
tében. Az elsőben mindjárt felismertem ,A1-
bion fiát és dobogó szivvel járultam hozzá, 
meggyőződve levén , hogy ő Baker ezredes 
főtisztjei egyike, kitől az expeditióra vonat
kozólag felvilágosítást nyerek. Nem csalódám ! 
Mert Baker rokona egy volt táborkari angol 
őrnagy előtt állottam. Ő az ezredestől meg 
volt bizva, harminc dahabia élelmi és felsze
relési cikkel követni a már előre küldött 800 
gyalog és 300 dromedár lovaskatonát. Tőle 
megtudám, hogy Baker még Kairóban van, 
honnan azonban néhány nap múlva Suezbe 
és innen 2000 emberből álló más hadsereg
gel, a vörös tengeren, Afrika bizonyos pont
jáig fog utazni; és hogy aztán a két külön 
irányban megindult expeditionalis sereg, a 
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fehér Mlus torkolatánál egyesülve, együtt 
folytatandja a komolyabb és veszélyesebb had
műveleteket és felfedezéseket! Tudakozódá
somra, ha vájjon mint katonaviselt férfiaknak 
az expeditióba, önkéntesi minőségben, felvé
tetni reményünk lehet-e? azt válaszolta, 
hogy igen is, ha főleg Baker ezredessel még 
személyesen beszélhetünk! 

Képzelhetni örömünket. 
Hat óratájt visszatértünk a gyumeszi ki

kötőhöz, hol a legnagyobb élénkségnek va-
lánk tanúi; miután az egymásra halmozott 
készleteket és mindennemű élelmiszereket épp 
akkor rakták nagy lárma és zaj között a 
zuhatagon már felvontatott hajókra. 

Nubiai szamárhajcsáraink is várakoztak 
már, s mi felülve az állatokra, egy órai üge
tés után szerencsésen elértünk Assouanba, 
hol a Kairóból épp akkor jött sürgönyt a 
tábornoknak kézbesítették. Megvallom, tar
talma már nem is igen érdekelt többé és 
előre is tudtam, mit mond. Nubar pasa le
kötelező udvariassággal válaszolá, hogy leg
nagyobb sajnálatára, a Nilus rögtön beállott 
apálya lehetetlenné teszi óhajunk teljesítését; de 
. más alkalomra tartja fen magának e szerencsét. 
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Ezzel is tisztában levén, nem volt egyéb 
hátra, mint visszautazásunk végett intézkedé
seket tenni, és a következő nap , december 
16-án reggeli négy órakor már elhagytuk a 
kikötőt, búcsút mondva Assouannak, mely
nek vonzó képei kitörölhetlen benyomást gya
koroltak ránk. Edfu előtt két Kairóból jövő 
gőzössel találkoztunk, melynek födélzetéről zseb
kendők és szalmakalapok lobogtatásával üd
vözöltek minket. Ezt viszont cselekedve és 
hozzá még gőzösünkkel is fütyülve, nyilse-
bességgel haladtunk egymás mellett el. A 
folyam két partján valódi kísértetekként ma
radtak el a már ismert tájképek és helységek 
rommaradványai és már este volt, midőn Luk-
szorba értünk, hol megháltunk, mielőtt az 
osztrák-magyar konzul tiszteletére theaestélyt 
rendeztünk volna! 

December 17-én virradatkor már útban 
valánk Benderah felé. Kávésreggelinknél eszébe 
jutott Coglievina tanárnak, hogy Busch uti-
jegyzetei szerint e környéken egy arabs szent 
remetének kell lakni és ez iránt a hajóska
pitányhoz kérdést is intézett! 

O yes! feleié ez; az a nagy Selim scheik. 
Néhány órai utazás után, egyszerre csak 

14 
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azon vettük észre magunkat, hogy hajónk 
kanyarulatot tesz s a jobb parthoz közeledve 
ki is köt. Mire Jussuf effendi barátunk ér
tésünkre adá, hogy alig száz lépésnyire a 
parttól, egy kőkerítés mögött, melyet már 
kivehettünk él ötven év óta a tanár tuda
kolta szent remete, kinek meglátogatása vé
gett a kapitány kedvünkért a hajót meg-
állítá! 

Mi volt tehát természetesebb mint kiszál-
lani és megnézni az egyiptomi csudát ! 

Előttünk, mintegy 150 lépésnyire a part
tól két meglepő szép hollófekete és félig fe
hér szárnyú madarat pillantok meg, s intek 
a hajón levő pincérnek, hozná fel a puská
mat, melyet csakhamar kézhez is vettem, a 
szárnyasok felé közeledve. De észrevettek és fel
szálltak. Célba vettem az egyiket s elég szeren
csés valék lelőni, de esésekor a vizbe hullott. 

Elveszettnek hittem a zsákmányt, midőn 
előállott egy arabs gyerek, ki lehúzva ingét, 
azt turbánalakban fejére csavarta s a vizbe 
ugrott. A szárnyast csakhamar megtalálta, s 
annak egyik lábát szája közé szorítva, valódi 
krokodilként úszott vele a parthoz vissza. Furcsa 
egy madár! Mellén és két szárnya felrészén 
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hófehér kőlönben hollófekete volt, vékony fel
felé hajlott vörös csőrrel, téglaszin szemekkel 
és lábakkal, nagyságra nézve mint a fogoly. 
Primoli gróf kérésére egyik szárnyától meg
váltam; miután ő azzal, mint monda egy fő
rangú nagy dámának akar kedveskedni Pa
risban, a másikat pedig szépségeért magam
nak tartottam. 

Ezalatt társaságunknak nagyobb része, 
már a szent lakához ért, hová én is siettem, 
két barátommal. 

Kerek alacsony kőbástyát, férfiakkal, asz-
szonyokkal gyermekekkel körülállva láttunk ma
gunk előtt és oda érve, megundorodtunk a 
képtől, mely elénk tárult. Az ajtó nélküli 
bástya közepén, egy rothadásnak indult szé
naágyon, inkább vad állathoz mint emberhez 
hasonló meztelen alak ült, fejével majdnem 
térdig görnyedve, ki a testét ellepő nagy kék 
és vöröses foltokkal, hosszú boglyas zöldes 
szürke hajával, az örökös ülés folytán össze
zsugorodott lábaival, kiálló oldalcsontjaival, 
módfelett felpufFadt hasával s a ráragadt 
félszázadospiszokkal, valódi gorillához hason
lított. 

Távol vidékről zarándokolnak ide a bete-
14* 
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gek és szerencsétlen emberek, oly meggyőző
désben, hogy e mohamedán szent rajtok se
gíteni fog, és képzelődésök oly nagy, hogy a 
legtöbb esetben megnyugodva hagyják el e 
helyet, ez által kétségkívül emelve a szent 
nimbusát. A. környék lakosai bőven látják el 
pénzzel, mindennemű eleséggel és hajóskapitá
nyunk is küldött számára pénzt húst és kenye
ret egy tengerész által, ki a küldeményt kéz
besítve, a szent jobb kezét megcsókolá. Az 
utóbbi most érthetetlen szavakat mormogva, 
baljával háromszor érinté a tengerész hátát, 
mi pedig undorral tértünk hajónkhoz. 

Kenek és Girgeh között, Gam-ffl-Kebir 
nevű helység előtt, Philaeig jártunk alatt, a 
Nílus annyira alámosta a jobb partot, hogy 
több lakház már be is omlott. És mit tesz a 
lakosság? Nyugalmas és tehetetlen szemlélője 
a viz pusztításának, minden percben várva a 
minaret beomlását is. Furcsa ország! Fur
csább nép!!! 

Estveledni kezde, midőn Girgehez értünk, 
hol a már bemutatott Andrei atya azonnal 
hajónkra jött bennünket' meglátogatni. Reve
rendája zsebéből azonban iratot vont ki, oly 
kérelemmel, nyujtanók azt be a kormánynak és 
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vennők pártfogásba ügyét, hogy anyagi jöve
delmét, csekély földbirtoka némi megnagyob
bításával, leginkább szegény községe érdeké
ben, szaporitnák. Átvettük a folyamodványt, 
őt készségesen biztosítva miszerint a kairói kor
mánynál mindent el fogunk követni igazságos 
és jogosult kérelmének meghallgatása végett. 

A helység derék kormányzója is látoga
tást tett, egy csésze kávéra híva meg bennün
ket. Lakára érve, büszkén mutatá a termé
ben függő s a Kairóból épp akkor érkezett 
petróleum-lámpájának fényes világát, mint 
valami csudálatos és teljesen új találmányt. 
Mi egymás szemébe nézve, alig tartóztathat
tuk magunkat a nevetéstől, esaknem össze
harapva ajkainkat. Azt hiszem, hogy ide is 
legutoljára ért a világítás e régi eszköze! 

Tizenegy óra lehetett, midőn a szokásos 
lámpahordók és négy fegyveres őr kíséretében 
hajónkat elértük. 

December 18-án a Mlus apadása már oly 
mérvben állott be, hogy Monfalut előtt el
haladva, a legnagyobb elővigyázatra volt szük-
ságünk, nehogy valamely fövénytelephez ütődve 
még utoljára hajótörést szenvedjünk. 

Az Abu-Todéhi jobb partját környező szirt-



214 

falak irányába jutva, óhajunk támadt a kro
kodil-katakombákat megvizsgálni, melyekben 
százával találhatók a mumifikált krokodilok és 
más különböző állatok maradványai; de legna
gyobb bánatunkra a viz'csekély volta lehetetlenné 
tette a parthoz való közeledésünket s így 
kedvetlenül folytattuk utunkat Miniéh felé. 

Felmenetünk alkalmával itt a föld még 
meztelen volt, szántást mutatva vagy az épp 
akkor bevetett csupasz iszapot láttatva az 
utazó előtt és ime most már a lencse, borsó 
bab és gabona teljes virágzásban volt. A jó
tékony áldott folyam Maradásai oly termékeny
ségi erőt kölcsönöznek az e lapályban elte
rülő földeknek, hogy háromszor vethet és 
arathat évenként Delta vidéke lakossága!! 
Természetesen, nem magának, hanem urának; 
mert ő boldognak érzi magát, ha annyija 
marad, hogy nyomorult családját, tehenét és 
szamarát eltarthassa. 

A valamivel magasabban fekvő jobb par
ton, több helyütt vizépitészeti gőzszivattyúkat 
láttunk, melyeket a Khedive parancsa folytán 
angol mérnökök állítottak fel, oly célból, hogy 
folytonos öntözgetéssel a homoksivatagot 
termékenynyé tegyék. 



215 

Naplemente után félórával Minieh-be ér
tünk, mely utazásunk utolsó éji állomása volt. 

December 19-én még jóizú álomban vol
tunk, midőn hajónk teljes gőzerővel iramlott 
a piramisok országa felé. Eeggeli után már 
egy irányban voltunk a meyduni álpirámissal. 

Fayoum és Beclrechyn balról szemrehá-
nyólag nézték gőzösünk sebes elvonulását, 
mintegy bámulva, hogy a fayoumi gyárt sem 
tartjuk érdemesnek látogatásunkra. 

Most már egyre jobban válnak ki a gi-
zehi piramisok körvonalai az alattok elterülő 
homoktengerből; a Roda-sziget is mindig ha
tározottabb alakot öltve a Nilus közepén, egy 
zöld pontból kertté, a kertből szigetté válik; 
végre egyes házak, paloták, számtalan kisebb 
gőzös és naszád jelentik, hogy a modern 
Egyiptom fővárosa Kairó közelébe jutottunk. 

A kikötőben több kocsi állott rendelke
zésünkre s miután szives búcsút vettünk, 
előzékeny hajóskapitányunktól, a derék Jussuf 
effenditől s a hajó népétől, kiki szállodájába 
sietett, hol már előre értesült vendéglősünk 
szerencsés visszajövetelünk miatt üdvözölve 
bennünket, válogatott ebéddel fogadott minket. 

A meghivott osztrák és magyar vendégek 
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Kairó legjobb vendéglői egyikében a Hotel 
(TOrientban laktak mely szállodát kitűnő vol
taért, ugy olcsóság mint pontos kiszolgálta
tás tekintetében, az Egyiptomba utazók 
figyelmébe ajánlni ezennel alkalmat veszek 
magamnak. 

Gr. Blome tábornok indítványa folytán, 
ebéd után elhatároztuk más nap délelőtti 10 
órakor tisztelegni Sheriff belügy- és Nubar 
pasa külügyiministereknél, hogy felső-egyip
tomi utunkban a kormány közegei részéről 
tapasztalt előzékenységért nekik köszönetet 
mondjunk és ő exellenciájoktól egyszersmind 
elbúcsúzzunk. December 20-án tehát a tábor
nok vezetése alatt búcsúlátogatáson voltunk 
az emiitett minisztereknél, mely alkalommal 
egyszersmind Andrei atya kérelmét is be
nyújtottuk Nubar pasánál, ki elég kegyes 
volt, minket annak figyelembevétele iránt már 
előre is biztosítani. Mielőtt elbúcsúztunk volna, 
Alfonz barátom és én még egy különös ki
hallgatást nyertünk ő excellenciájától. 

Megtudva, hogy Baker ezredes már el
utazott, utolsó reményünket ama miniszter 
nagylelkűségébe vetettük, kinek leginkább ál
lott hatalmában minket a már útra kelt ex-
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peditió után küldeni. De fájdalom! remé
nyünkben itt is csalódnunk kellett! Mert a 
miniszter urnák ezt illetőleg hozzánk intézett 
szavaiból megértettük; hogy legjobb akarata 
mellett sem teljesithetné óhajunkat; miután 
Baker első feltétel gyanánt kötötte ki ma
gának az alkirálynál, hogy európai tiszteket 
e felfedezési expeditióban, sem maga sem a 
hadsereg mellett nem tür, magával vitt só
gora s egy angol őrnagy kivételével. „S ezt 
természetesnek is találom, — egészité ki vá
laszát, Nubar pasa, — mert helyében én is 
hason feltételeket tűztem volna ki. Baker 
hosszú évek során át legnagyobb veszélyek
nek kitéve, járta be Közép-Afrika vad tá
jait, tehát jogosan követelheti, hogy minden 
idegen beavatkozás távol maradjon tőle. Mert 
félő, hogy a netaláni későbbi felfedezéseket e 
tiszt urak maguknak tulajdonitva, ez által a 
már egyedül kivivott nagy érdemein csorbát 
ejtsenek." 

— Ez igen szép s méltányos, — viszon-
zám én; de nézetem szerint más titkosabb 
oka is lehet Baker tiltakozásának, hogy ta
pasztalt európai tiszteket magával vinni nem 
óhajtott! . . . 
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Most már tökéletesen értem a zuhatagnál 
talált angol őrnagy ama vonatkozását, mely 
szerint ő Baker ezredessel leendő személyes 
találkozásunktól tételezte fel, tervünk kivite
léneksikerét, mig ellenkezőleg egyenesen két
ségbe vonta azt. Bakerrel nem találkozhat
tunk s mindennek vége lőn. 

Miután szándékom volt a tél többi részét 
is Egyiptom kedves égalja alatt tölteni, még 
huzamosb ideig tartózkodtam Kairóban, hol 
igen kellemesen folytak napjaim s hol több-
nemü kitüntetésben valék szerencsés részt 
vehetni. Épp ottlétem alatt érkezett Rajner 
főherceg és családja Kairóba és a lovagias 
KKedive a főhercegnő tiszteletére oly bált 
adott a tündériesen kivilágitott gizehi palo
tában, minőre ott még nem emlékeznek. Ma
gam is meghivást nyertem e bálra és meg
vallom, hogy az, fény- és nagyszerűségre nézve 
fölülmulta mindama mulatságokat, melyeket a 
suezi ünnepély alkalmával itt rendeztek, és 
valóban meseszerű volt. 

A bálban Nubar pasa államtitkárával Gyzleri 
effendivel a kitűnő államférfiuval talákoztam, ki 
többek között közölte velem, hogy Andrei atya 
kérelmét meghallgatták. Sőt nem csak, hanem őt 
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még azonfölül tetemes jogok élvezetével is 
felruházták. 

Február közepe táján azonban a hőség 
már tűrhetetlenné kezdett válni, és minthogy 
ismerőseim is nagyobbára eltávoztak, — le
mondva az expeditióra vonatkozólag táplált 
minden reményemről, — búcsút mondtam én 
is a pharaok országának és visszatértem Euró
pába. 



Ugyané szerzőtől közelebbről napvilágot lát: 
Tiz év egy száműzött életéből. 

LAUFFER VILMOS 
kiadásában Pesten njvilág-nteza 19. sz. a. megjelentek 
s minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók a kö
vetkező, különös figyelmet érdemlő remek díszmüvek: 
Festetics Leo gróf. A herczeg Esterházy család 

fővadászatai Ozorán. Vadászati diszalbum, Ferencz 
József császár, Magyarország apostoli királya ő felségé
nek ajánlva. Prestel J. G. európai hirü s az érdeklett 
vadászatokon jelenvolt állatfestőnek a helyszinen felvett 
vázlatok után készült eredeti festményei után előállított, 
a széleket bele nem értve 12 hüvelyknyi hosszú és arány
lagos szélességű tiz fényképpel, a vadászaton jelenvoltak 
arczképeit felmutató, kőnyomatu szélékitményekkel el
látott diszes lappal s vadászati helyiségek térképeivel. 
A gyönyörűen nyomott szöveg szélessége 4 rét, 34 lap, mely
hez a vadászati kürtjelek hangjegyei s az elejtett vadak 
mennyiségéről szóló vadászlajstrom járulnak. Ára szi-
nezetlenül — — — — — — — — 48 frt. 
Színezve — — — — — — — — 80 frt. 

Forray Iván (soborsoni gróf) eredeti rajzai és jegyzetei 
szerint készült utazási album Olaszország. — Málta. 
— Egyiptom. 2V27" nagyságú ivrét, 86 lap szöveg, 40 
kometszetü szinnyomatu, mesterileg készült táj és néprajzi 
kép, két kőnyomatu arczkép és számos fametszettel. 
Kéznyomatu papiron. Diszesen kötve — — 88 frt, 
fémsark és középesinnal — — — — — 100 „ 
Pompás egész bőrkötésben — — — — 115 „ 

Télfi Iván. Athén harmincz zsarnoka. Eegény egy kö
tetben. Fűzve — — _- — — -_ 1 frt. 80 kr. 

Lovar-, kocsizási és vadászkalandok, gr. Sándor Mór élet
ből. Felvette és fényképileg többszörösitette P r e s t e l 
J. G. festő, ki 12 éven át , kevés kivétellel a grófot 
mindenüvé kisérve, kalandjainak tanuja s részese volt. 
Három osztályban, 50 képpel. Egy-egy osztály ára 25 frt. 

Nyomatott Lonkay A. „Hunyadi Mátyás" irod. s könyvnyomdái intézetében. 




