
A N T O L O G I A

IL MILIONE*
Prológus.

Felséges Uraim, Hercegek, Márkik, Grófok, Lovagok, Bárók és mindenki, aki 
érdeklődik az iránt, hogyan élnek a világ népei, hogyan uralkodnak rajtuk feje
delmeik, vegyétek ezt a könyvet és olvassátok, mert megtaláljátok benne Nagy- 
Örményország, Perzsia, Tatárország és India, meg egyéb vidékeknek nagy csodáit 
és különböző szokásait. És ez a könyv el fogja mesélni nektek, mint látta saját 
szemeivel messer Marco Polo, Velence nemes és bölcs polgára, ezt a sok csodát. 
Sok olyan dolog is van ebben a könyvben, amit a szerző nem maga látott, de 
ezeket bölcs és hitelt érdemlő férfiaktól hallotta. Mégis a látott dolgokat a látottak
hoz teszi, a hallottakat pedig a hallottakhoz, hogy könyve igazmondó és őszinte 
legyen s senki ne tehessen neki szemrehányást. Nincs is szándékunkban nem igaz 
dolgokról írni.

Tudjátok meg, hogy amióta a mi Urunk Istenünk megteremtette az első 
embert, Ádámot, nem élt a világon sem pogány, sem keresztény, aki annyit látott 
volna, aki annyi helyet bejárt volna, mint messer Marco Polo. És úgy tűnt neki, 
hogy nagy vétek lenne, ha ezek a furcsa és csodás dolgok feledésbe mennének 
és az emberek nem szereznének tudomást róluk. Ezért határozta el, hogy tapasz
talatait megörökíti. Hogy ilyen sok mindent láthasson, huszonhat évig utazgatott

* MARCO POLO (1254— 1324) velencei kereskedő volt, aki hosszú évtizedeket 
töltött Keleten az «Arany Horda» mongol birodalomban. Útjáról emlékeit tollba mondta 
a pisai Rustichello-nak. Művét később «II Milione*-nak nevezték. Ebből közlünk néhány 
jellemző részletet.
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a világban. Mikor pedig Genuában börtönben sínylődött, tollba mondta ezt a 
könyvet a pisai messer Rustichellonak, aki vele együtt volt bebörtönözve. És 
ezt az Úrnak ezerkettőszáz-kilencvennyolcadik esztendejében tette.

Itt kezdődik a velencei messer Marco Polo könyve, melynek «Milione» a címe és amely 
sok újdonságot mesél el Tatárországról és a három Indiáról, meg egyéb ázsiai országokról.

I.

Élt egyszer két nemes velencei polgár, az egyik neve messer Matteo, a másiké 
messer Niccolò volt, akik a Nagy Kánhoz, minden tatárok fejedelméhez, mentek ; 
arról a sok újdonságról, amit ott tapasztaltak, lejjebb lesz szó. Amikor ezek arra 
a területre értek, amelyen a Nagy Kán birodalma elterült, az uralkodó —  érte
sülvén jövetelükről —  maga elé hivattai őket és nagy ünnepséget rendezett tisz
teletükre, olyat, amilyent itáliai még nem látott eddig soha. Majd érdeklődött 
náluk a császárról, hogy milyen ember, hogyan él, igazságos-e és még sok egyéb
ről is kérdezősködött ; tudakozódott a pápa felől is, meg a római Egyházról, s 
az összes eseményekről meg a pápai államról. És a két testvér jól és bölcsen meg
felelt minden kérdésre, mivel mindketten jól beszélték a tatár nyelvet.

II.

Amikor a fejedelem, akinek Cublai volt a neve és aki a világ minden tatár
jának és ezen vidék minden tartományának meg országának feje volt, meghallotta, 
hogy milyen tetteket vittek véghez az itáliaik, nagyon kérte a testvéreket, hogy 
meséljenek még neki ezekről. S magában elhatározta, hogy követeket küld a 
pápához. Majd magához hivatta a fivéreket és megkérdezte őket, hogy hajlandók 
lennének-e üzenetét a pápához elvinni? És a két testvér azt felelte erre, hogy szíve
sen megteszik. Ekkor a fejedelem magához hivatta egyik főurát, akit (fogatai
nak hívtak és azt mondta neki, hogy szeretné, ha ő menne a két fivérrel a pápához. 
Cogatal szívesen mondott igent a fejedelemnek. Az uralkodó ekkor menleveleket 
állíttatott ki pecsétes papíron a két testvér és Cogatal számára, hogy azok háborít- 
hatatlanul kelhessenek útra és közölte velük az üzenetét, amit a követségnek a 
pápához kellett továbbítania. A  pápa küldjön nekik bölcs férfiakat, akik képesek 
legyenek az egész birodalmában a bálványok ördögi voltát bebizonyítani és meg
mutatni a tatárok népének, hogy a keresztény törvények jobbak. Arra is meg
kérte még a testvéreket, hogy hozzanak neki olajat abból a lámpából, amely a 
jeruzsálemi Szent Sír előtt ég.

IX.

Hogyan jelentek meg a fivérek a Nagy Kán színe előtt.

Amikor a fivérek és Marco a nagy városba érkeztek, ahol a Nagy Kán székelt, 
a palotába mentek, ahol az uralkodó főúrai körében tartózkodott, térdet hajtottak
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a fejedelem előtt és nagyon alázatosan köszöntötték. A Nagy Kán intett nekik, hogy 
emelkedjenek fel és láthatólag nagyon örült, hogy viszontlátja a fivéreket és meg
kérdezte tőlük, hogy ki az a fiatal suhanc ott velük. Messer Niccolò erre így vála
szolt : «A Te szolgád, Uram, és az én fiam!» —  Mire a Nagy Kán így szólt : «Isten 
hozta! Nagyon tetszik nekem». —  Miután átadták a Nagy Kánnak az írásokat és a 
kiváltságleveleket, amelyeket a pápától hoztak, az megkérdezte tőlük, hogyan 
érzik magukat. Mire azok így feleltek : «Uram, jól érezzük magunkat, minthogy 
Téged egészségesen és vidáman láttunk viszont». —  Aztán nagy ünnepséget csap
tak a vendégek tiszteletére és azok hosszabb időt töltöttek az udvarnál, ahol 
nagyobb tisztelettel vették őket körül, mint a főurakat.

X.

Hogyan küldte a Nagy Kán Marcot, messer Niccolò Hát, követségbe.

Történt aztán, hogy ez a Marco, messer Niccolò fia, miután hosszabb időt töl
tött az udvarnál, elsajátította a szokásaikat, megtanulta a nyelvüket és meg
ismerte az irodalmukat, s bölcs és módfelett értékes férfiúvá serdült. Amikor a 
Nagy Kán látta, hogy ennek az ifjúnak milyen kiváló tulajdonságai vannak, 
követségbe küldte egy földre, melynek elérése jó hathónapi utat kívánt. Az ifjú 
szerencsésen visszaérkezett és okosan közvetítette a hozott üzenetet, de azonkívül 
is sok újságot tudott mesélni arról a földről, ahol járt. Ugyanis Marco, mivel 
látta, hogy a követek —  mikor küldetésükről visszaérkeznek —  semmi egyéb 
kérdésre, mint ami követségük tárgya, felelni nem tudnak és látva azt, hogy a 
fejedelmet sokkal inkább érdeklik a messzi földek szokásai, mint a hozott üzene
tek, jól megfigyelte a látottakat, hogy azután a Nagy Kánnak mindenről ponto
san beszámolhasson.

XIV.

Itt a Kis-Örményországról lesz szó.

Valójában két Örményország van : Kis- és Nagy-örményország. A kisebbik
nek ura igazságosan uralkodik és a Nagy Kán alá tartozik. Az országnak sok 
városa és vára van és mindenben bővelkedik. Sok itt a vadászterület és sokfelé 
lehet solymászni. Régebben derék emberek lakták az országot, de most mind 
megromlottak. Csak egy erényük maradt meg: mind igen nagy ivók. Tudjátok meg 
azt is, hogy a tengerparton egy kikötője van, névszer int Laias, egy igen élénk 
forgalmú város. Itt raknak le minden árut, melyet az ország belsejéből 
hoztak. A genuai és velencei kereskedők ide jönnek portékáért és itt veszik 
meg a szőnyegeket és egyéb dolgokat. És minden kereskedő, aki az ország 
belsejébe akar menni, ebből a városból indul útnak. Most pedig beszéljünk 
Trukomániá-ról.
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XVI.

Nagy Örményországról.

Nagy-örményország aztán igazán hatalmas tartomány. Az elején terül el 
egy város, Arzinga, ahol a világ legjobb «bucherame*-ját készítik. Itt van a világ 
legszebb gyapotja is, mely egyúttal a legjobb. Sok városa és vára van az ország
nak, de a legelőkelőbb köztük Arzinga, melynek érseke is van. Egyéb városok 
Erzerum és Arzici. Nagy-örményország hatalmas tartomány. Itt tölti a nyarat 
egész Nyugat-Tatárország állatállománya, mivel olyan jók a legelői. Télen azon
ban az állatokat elhajtják innen, mert nagy itt a hideg és a jószág elpusztulna. 
Még azt is elmondom nektek, hogy ebben a Nagy-örményországban van Noe 
bárkája is, a déli határok mentén nyugat felé egy nagy hegy tetején, közel egy 
királysághoz, melyet Moszul-nak neveznek, és amelynek lakósai keresztények. 
De erről majd később lesz szó. Napnyugta felé a tartomány Georgiával 
határos Ezen a határon egy forrás van, amelyből olyan bőségesen buzog 
az olaj, hogy egyszerre száz hajót lehetne vele megtölteni. De evésre ez az olaj 
nem alkalmas csak tüzelésre. Jó azonkívül a rühesség ellen és sok egyébre is. 
S messziről jönnek ide az emberek ezért az olajért és az egész vidéken nem 
égetnek mást, csak ezt Most elhagyjuk Nagy-örményországot és Georgia tarto
mányáról beszélünk.

XVII.

Georgia királyairól.

Georgia királyát mindig David Melic-nek hívják, ami Dávid királyt 
jelent. Tatárország alá van rendelve. Az ősi időkben minden királynak, aki ebben 
a tartományban született, jobb vállán egy sas jele volt. Szép nép lakja ezt a tar- 
mányt, ügyes a fegyverforgatásban és kiváló íjászok. Keresztények és a görög 
törvényeket tartják meg, hajuk —  mint a görögöké —  rövidre van nyírva.

Ez volt az az ország, amin Nagy Sándor annak idején nem tudott áthatolni, 
mert egyfelől a tenger, másfelől hegyek veszik körül. Az út pedig olyan keskeny és 
szoros, hogy nem lehet rajta átlovagolni. Az útszoros több mint tizenkét mérföld 
hosszú és néhány ember az egész világ ellen meg tudja védeni. Ez volt az oka 
hogy Nagy Sándor sem hatolt át rajta. És itt Nagy Sándor rendkívül megerősített 
tornyot emeltetett, hogy Georgia lakói őt meg ne támadhassák. Ezt a tornyot 
«Vas kapu»-nak nevezik. És ez az a hely, ahol Nagy Sándor a tatárokat állítólag a 
hegyek közé szorította. De ezek nem tatárok voltak, hanem egy nép, melynek 
hun a neve, minthogy abban az időben tatárok még nem voltak errefelé.

Georgiának sok vára és kastélya van. A lakosok igen sok selymet állítanak elő 
és abból selyem és arany szőnyegeket szőnek, melyek a legszebbek a világon. Nekik 
vannak a legszebb és a legjobb galambász sólymaik. Mindenféle élelmiszerben 
bővelkednek.
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És itt emelkedik a Szent Lénárt-kolostor, melynél az a csoda történik, hogy a 
hegy előtt elterülő tóban soha sincsen hal, csak nagyböjt idején, és akkor is csak 
nagyszombatig. De akkor a tó igen halbő. Nagyszombattól kezdve azonban a 
következő év nagyböjtjéig megint egy halat sem találni a tóban.

És tudjátok meg, hogy az a tenger, amelyről már beszéltem nektek, a Gelu- 
chelan-tenger, melynek kerülete hétszáz mérföld, tizenkét napi járásnyira van 
minden más tengertől és igen sok folyó ömlik bele. Üjabban genuai kereskedők 
hajóztak ezen a tengeren. Innen származik az a selyem, amit «ghele»-nek neveznek.

Eddig Örményország napnyugati határainál elterülő államról beszéltünk. Most 
azokról szólunk, melyek dél és kelet felé terülnek el.

X V I I I .

A Mosszuli királyságról.

Mosszul nagy királyság, melynek sokféle népe van. Ezekről majd lejjebb 
szólunk. Van itt egy nép, amely arabnak nevezi magát és Mohamedet tiszteli. 
Egy másik nép a keresztény törvényeket tartja meg, de nem úgy, amint azt a 
római Egyház parancsolja, hanem több dologban eltérően attól. Ezeket nestoriá- 
nusoknak vagy jakobinusoknak nevezik. Pátriárkájuk van, akit Jakolik-nak hív
nak. És ez a pátriárka nevezi ki a püspökét és érsekeket egész India, Bagdad és 
Észak-Kina számára, mint azt a római pápa teszi Európában.

Mindazokat az arannyal átszőtt selyem anyagokat, amelyeket itt készítenek 
«mossulin»-nak nevezik. És azok a kereskedők, akik magukat «mossulin»-nak neve
zik, szintén a fenti királyságból valók.

Az ország egyéb részein szaracénok laknak, akik Mohamedet tisztelik. Rossz
hírű nép ez, szívesen rabolják ki a kereskedőket.

Most pedig Bagdad nagy városáról fogunk beszélni.

X IX .

Hogyan foglalták el Bagdadot a tatárok ?

Bagdad nagy város, ahol a kalifa, az összes szaracénok fejedelme uralkodik, 
mint ahogy Rómában a pápa a katolikusok felett. A városon egy nagy folyó folyik 
keresztül, melyen át egészen az Indiai-óceánig lehet jutni, s ezen át jönnek-mennek 
a kereskedők portékájukkal. És tudjátok meg, hogy Bagdadból a folyón át a 
tengerig jó tizennyolc napig tart az út. A  kereskedők, akik Indiába igyekeznek, a 
folyón át Chisi városáig mennek és ott érik el az Indiai-óceánt. A  folyó mentén, 
Bagdad és Chisi között terül el Basra városa ; ebben és ennek a környékén terem 
meg a legjobb datolya. Bagdadban különböző arany és selyem munkákkal fog
lalkoznak és a szőnyegekbe madaras vagy állatos mintákat szőnek. Ez a leg
nagyobb és legelőkelőbb városa ennek a tartománynak.
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És tudjátok meg, hogy a kalifa birtokában volt a világ legnagyobb arany- 
és ezüstkincse és drágakő gyűjteménye, ami valaha is halandó emberé lehetett. 
És igaz az, hogy az Ürnak ezerkettőszázötvenötödik esztendejében Alau tatár 
kán, az akkori uralkodó testvére, megtámadta a bagdadi kalifát és elfoglalta a 
várost. És ez nagy esemény volt, mert Bagdadban több mint százezer lovas tartóz
kodott, nem beszélve a gyalogosokról. És mikor Alau kán elfoglalta a várost egy 
arany- és ezüstkinccsel és egyéb drágasággal megtöltött toronyra talált, amely
hez hasonlót eddig még senki sem látott. Mikor Alau kán ezt a tengernyi kincset 
meglátta, elcsodálkozott és a fogoly kalifáért küldött. Mikor ezt elébe vezették, 
megkérdezte tőle : «Kalifa, miért gyüjtöttél össze ennyi kincset? Mit akartál tenni 
vele? És mikor tudtad, hogy én megtámadlak, miért nem fogadtál lovagokat, 
katonákat, hogy megvédjék országodat, népedet és tenmagadat?» —  És a kalifa 
nem tudott erre mit felelni. Ekkor Alau kán így szólt : «Kalifa, minthogy Te any- 
nyira szereted kincseidet, neked adom őket. Édd meg azokat!» —  És a kalifát 
abba a toronyba záratta, ahol a kincsek voltak és elrendelte, hogy sem enni, sem 
inni ne adjanak neki, mondván : «Most lakjál jól kincseiddel!» —  És négy napig 
élt itt a kalifa, míg meg nem halt. Ezért jobb lett volna, ha szétosztotta volna kin
cseit a nép között, hogy megvédjék országát. Később sem volt aztán ebben a 
városban kalifa.

Nem beszélünk többet Bagdadról, ámbár sok anyagunk lenne még, hanem 
inkább Toris nemes városáról szólunk.

XXI.

Bagdad csodájáról. Á  hegységről.

Most egy csodáról számolok be nektek, mely Bagdad és Mosszul között tör
tént meg. Az ezerkettőszáz-huszonötödik évben Bagdadban élt egy kalifa, aki 
nagyon gyűlölte a keresztényeket ; ami szaracénoknál egész természetes. Elhatá
rozta, hogy vagy áttéríti a keresztényeket a mohamedán vallásra, vagy mind 
megöleti őket. S szándékában tanácsosai még tüzelték. Ekkor a kalifa maga elé 
hivatta az összes keresztényeket, akik ott éltek és a következő problémát terjesz
tette eléjük : Azt találta az Evangéliumban, hogyha egy kereszténynek csak 
akkora hite van, mint egy mustármag, az Úrhoz intézett könyörgése a hegyeket is 
megindítja. S felmutatta nekik az Evangéliumot. És a keresztények azt mondták, 
hogy ez valóban így áll ott megírva. «Akkor tehát —  szólt a kalifa —  kell, hogy 
annyi hitetek legyen, mint egy mustármag, és így mozdítsátok el azt a hegyet 
vagy mindnyájatokat megöletlek, ha nem tértek át a mohamedán hitre. Aki, nem 
hisz, meghal». És tíz nap határidőt adott nekik.

Amikor a keresztények meghallották, hogy mit mondott a kalifa, nagyon 
megijedtek és nem tudták, hogy mit tegyenek. Egybegyűltek mind, nagyok és 
kicsinyek, férfiak és nők, a püspök és az érsek és Istenhez fordultak imáikkal. 
Nyolc napig egyfolytában imádkoztak és kérték az Urat, hogy segítsen rajtuk és 
mentse meg őket ettől a kegyetlen haláltól. A kilencedik éjjel a püspöknek, aki
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igen szentéletű férfiú volt, megjelent az Úr angyala és azt mondta neki, hogy reggel 
menjen el egy bizonyos vargához és mondja meg neki, hogy az ö kedvéért a hegy 
meg fog mozdulni.

Ez a varga igen jó ember volt és olyan szentéletű, hogy egyszer midőn egy 
igen szép nő jött a műhelyébe, akinek a kedvéért szemmel majdnem vétkezett, 
cipészárjával inkább megvakította magát, hogy többé ne vétkezhessen. Ilyen 
szent és jó ember volt.

Amikor a püspök felocsúdott látomásából és megértette, hogy a varga ked
véért a hegy meg fog mozdulni, összehívta a keresztényeket és elmondta nekik 
látomását. Ekkor a püspök megkérte a vargát, hogy imádkozzék Istenhez, hogy a 
hegy megmozduljon. Mire az kijelentette, hogy erre ő nem méltó. Annyira kérték 
azonban a keresztények, hogy a varga végül mégis imádkozni kezdett.

Amikor a határidő lejárt, a tizedik nap reggelén a keresztények a templomba 
mentek és a püspök misét mondott, a hívek pedig kérték az Istent, hogy segítsen 
rajtuk. Aztán leemelték a keresztet az oltárról és kivonultak a hegy előtt elterülő 
síkságra. Vagy százezer ember volt itt, férfiak és nők, nagyok és kicsinyek. És 
idejött a kalifa is, sok felfegyverzett szaracén harcos kíséretében, hogy megölesse a 
keresztényeket, mert meg volt győződve arról, hogy a hegy nem fog megmozdulni. 
Miközben a keresztények ott térdeltek a kereszt előtt és imádkoztak, hogy Isten 
hallgassa meg kérésüket, a hegy rengeni kezdett és megváltoztatta alakját. Mikor 
ezt a szaracénok meglátták, nagyon megdöbbentek és a kalifa, sok szaracénnal 
együtt, áttért a keresztény vallásra. És amikor a kalifa meghalt, nyakában keresz
tet találtak. Mikor a szaracénok ezt látták, nem temették el őt a többi kalifa mellé 
a sírboltba, hanem máshol helyezték örök nyugalomra.

Beszéljünk most Perzsiáról.

X X II— XXIII.

A nagy Perzsa tartományról és a három mágusról.

Perzsia minden bizonnyal nagy és nemes tartomány, de jelenleg a tatárok 
feldúlták. Perzsiábán terül el Saba városa, ahonnan a három napkeleti bölcs elin
dult, hogy a megszületett Jézus Krisztust imádja. Ebben a városban temették el 
őket egy szép sírboltban és testük még ép és hajuk is megvan még. Az egyik neve 
Boldizsár, a másiké Menyhért, a harmadiké Gáspár volt. Messer Marco többször 
érdeklődött ebben a városban a három király felől, de senki sem tudott mondani 
róluk, hacsak annyit nem, hogy három igen régen eltemetett király nyugszik ebben 
a sírboltban.

Három napi járásnyira innen emelkedik Galasaca vára, ami annyit tesz, mint 
a tűz imádóinak vára. És valóban igaz, hogy a várnak lakói a tüzet imádják és 
én meg is mondom nektek, hogy miért? Ennek a várnak lakói azt mondják, hogy 
az országnak három királya a régi időkben egy prófétát ment imádni, aki akkor 
született volt és háromféle ajándékot vittek neki : aranyat, hogy megtudják vájjon
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földi fejedelem -e, töm jént, hogy lássák, vájjo n  Isten-e és m irhát, hogy meggyőződ

jenek arról, hogy örökkévaló-e?

Amikor odaérkeztek, ahol az Isten megszületett, elsőnek a legfiatalabb ment 
oda, hogy megtekintse és úgy tűnt neki, hogy hozzá hasonlít és korban vele egy
idős ; majd a középső és végül a legidősebb ment oda s mindnek úgy tűnt, hogy 
a. gyermek hozzá hasonlít és vele egykorú. Mikor beszámoltak arról egymásnak, 
hogy mit láttak, nagyon elcsodálkoztak és elhatározták, hogy együtt mennek oda.
S mikor együtt léptek az újszülötthöz úgy látták, hogy tizenhárom napos gyer
mekkel állnak szemben. Ekkor felajánlották neki az aranyat, a tömjént és a mirhát 
és a gyermek mindent elfogadott ; majd hármuknak egy csukott dobozt adott és a 
három király nekiindult, hogy visszatérjen országába.

Amikor néhány napon át lovagoltak, látni akarták, hogy mit adott nekik a 
kisded. Kinyitották a dobozt és benne egy követ találtak, melyet Krisztus annak 
jelképezésül adott nekik, hogy hitükben olyan szilárdak legyenek, mint ez a kő. 
Amikor megpillantották a követ, igen elcsodálkoztak és egy kútba hajították. 
Amint a kő a kútba esett, égő láng ereszkedett le az égből a kútba. Amikor a kirá
lyok ezt látták, igen megbánták, amit tettek volt. Fogták a lángot és országukba 
vitték, hogy templomukba elhelyezzék. És gondoskodtak róla, hogy a tűz állan
dóan lobogjon és az emberek úgy imádják, mint Istent magát. Minden áldozatot 
ennek a tűznek mutatnak be, s ha elalszik, az állandóan égő eredeti lánghoz járul
nak, mert máshol, mint ott, nem gyújthatják meg a tüzet. Ezért imádják ebben az 
országban a tüzet. És mindezt elmesélték messer Marco Pólónak és ez valóban 
az igazság. Az egyik a három király közül Saba uralkodója, a másik Ava és a har
madik pedig De Casham fejedelme lett.

Most pedig Perzsia sok érdekességéről és furcsa szokásáról fogunk beszélni 
nektek. Tudjátok meg, hogy Perzsiának nyolc királysága van : Casvin, Kurdisztán, 
Lor, Kulisztán, Iszfaan, Zerazi, Soncara és Turnokain. Ebben az országban sok 
nemes mént tenyésztenek, melyek nagy értékűek és sokan jönnek ide Indiából, 
hogy lovat vásároljanak. A  legtöbbje a paripáknak kétszáz aranyat is megér. Itt 
tenyésztik azonkívül a világ legszebb szamár kancáit, amelyek darabja 30 ezüstöt 
ér. Ezek igen jó futók. És ennek az országnak lakosai a lovakat egészen két tenger
parti városig viszik el : az egyik neve Chisi, a másiké Kormos. Itt várják őket a 
kereskedők, hogy a lovakat Indiába szállítsák. A kereskedők különben igen rossz- 
hírű népség : gyilkolják egymást, s ha nem félnének a fejedelemtől, —  Kelet- 
Tatárország uralkodójától —  mind legyilkolnák egymást. Perzsiábán selyem és 
arany szőnyegeket szőnek. Nagy a bőség itt a gyapotban, árpában, meg kölesben 
és a gabonafélékben, nem különben a borban és a gyümölcsökben.

Most abbahagyjuk itt az elbeszélést és másról fogok nektek beszámolni.

X X X I.

A  «hegység uráról». Hogyan teremtett magának paradicsomot ; Az orgyilkosokról.

Milice az az ország, ahol a régi időben a «Hegység Ura* lakott. Elmeséljük most, 
amit róla messer Marco Polo több szavahihető embertől hallott. Saját nyelvükön
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Alaodin-nek hívták. Két hegység között elterülő völgyben a világ legszebb és 
legnagyobb kertjét építtette. A  világ minden gyümölcse megtalálható volt ebben a 
kertben, ahol gyönyörű paloták emelkedtek, amelyeket aranyos festmények éke
sítettek. Mindenfajta állat és madár is élt ebben a kertben. Patakok csörgedeztek 
a kerten át, az egyikben víz, a másikban méz, a harmadikban bor folyt. Szép
séges nők éltek ebben a kertben, akik elragadóan énekeltek, muzsikáltak és tán
coltak, hogy az ember azt hihette, hogy a paradicsomban van. És azért tette ezt 
a Hegység Ura, mert Mohamed azt tanítja, hogy aki a paradicsomba jut, az annyi 
hurit talál ott, amennyit csak akar és a paradicsomban tejjel, mézzel és borral 
folyó patakok csörgedeznek. S a Hegység Ura hasonlót teremtett ehhez a paradi
csomhoz. És ennek az országnak a szaracénjai valóban azt hitték, hogy ez a 
paradicsom. A kertbe csak az léphetett be, akiből a Hegység Ura bérgyilkost 
(olaszul, assassino) akart nevelni. A  kert bejáratánál olyan erős vár emelkedett, hogy 
az minden támadásnak ellenállt.

A Hegység Ura udvarában tizenkét éves fiúkat nevelt, akikről feltehető volt, 
kogy bátor férfiakká serdülnek. Amikor a kertbe akarta őket szállítani, előbb 
ópiumot itatott velük. Ettőlh árom napig aludtak és ez alatt bevitette 
őket a kertbe. Amikor a ifjak felébredtek ópium-mámorukból, s magukat 
ebben a csodás kertben találták, melynek ezer csodája elragadta őket, azt 
hitték, hogy a paradicsomban vannak. A  szépséges nők állandóan velük voltak, 
énekeltek, táncoltak muzsikáltak nekik és örök vígságban éltek. Olyan jól 
érezték ezek az ifjak magukat ebben a kertben, hogy saját jószántukból azt 
soha el nem hagyták volna.

Amikor a Hegység Ura igénybe akarta venni valamelyik szolgálatát, altató
italt adatott az illetőnek és a palotájába hozatta a kiszemeltet. Amikor az felébredt 
és látta, hogy nincs már a paradicsomban, nagyon elszomorodott. Akkor a Hegy
ség Urához vezették, akiben prófétát tiszteltek és térdre borult előtte. Mire a 
Hegység Ura megkérdezte tőle : «Honnan jössz?» «A paradicsomból» —  feleli amaz 
és elmeséli, hogy milyen csodákat látott és mennyire szeretne oda visszatérni. 
Ekkor a Hegység Ura közli vele, hogy visszatérhet a paradicsomba, ha azt, akit
6 kijelöl, meggyilkolja. S az ifjú örömmel vállalkozik a bérgyilkosságra, csakhogy 
visszatérheseen a csodás kertbe. Ha sikerül a gyilkosság visszavezetik a csodás 
kertbe, ha elfogják, szívesen hal meg, mert így is azt reméli, hogy a paradicsomba 
jut. Ily módon senki sem menekül meg a Hegység Ura elől, s mondhatom nektek, 
hogy még a királyok is adót fizetnek neki, mert félnek tőle.

Ezerkettőszáz-ötvenötben, Ulagu, a levantei tatárok fejedelme, aki a 
Hegység Ura minden gonosztettéről tudott, elhatározta, hogy véget vet 
garázdálkodásainak s lovagjait ehhez a kerthez küldte. Három évig ostromolták 
a várat, de nem tudták bevenni, míg végre kiéheztették. Amikor a várat elfog
lalták, a Hegység Urát és népét felkoncolták. Attól kezdve nem volt senki, 
aki utódja lehetett volna és vele véget ért hercegsége. Most pedig hagyjuk ezt 
itt és menjünk tovább.
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XLVI.

Tangut nagy tartományáról.

A sivatag túlsó végén egy város terül el, melynek neve Saciu. A  Nagy Kán 
fennhatósága alá tartozik. A tartomány neve Tangut és lakósai bálványimádók, 
bár van itt néhány nesztoriánus keresztény és szaracén is. A  bálványimádók nem 
kereskedők, hanem földmívesek. Sok apátság és kolostor is van itt, ahol a bálvá
nyokat saját módjuk szerint tisztelik.

Tudjátok meg, hogy minden ember, akinek fiúgyermeke van, fia nevében 
egy kost ajánl fel a bálványnak. Az év végén, amikor elérkezik a bálvány ünnepe, 
az apa és fiai a kosokat a bálvány elé vezetik és kifejezik neki tiszteletüket. Majd 
levágják a kost, s a bálvány elé viszik és addig maradnak ott, amíg rítusuk azt 
megköveteli. Ott imádkoznak a bálványhoz, hogy óvja meg fiaikat. A  hús egy 
részét a bálványnak adják, a többit hazaviszik és a rokonok között szétosztják, 
hogy nagy ünnepséggel elfogyasszák. Aztán összeszedik a csontokat és tálakba 
vagy ládákba gyűjtve megőrzik azokat.

És tudjátok meg, hogy a bálványimádók halottaikat elégetik. Amikor a tete
met kihozzák a házból, hogy odaszállítsák, ahol a halottégetés történik, az úton 
a rokonok és barátok rudakból és nádból kunyhókat rögtönöznek, amelyeket selyem 
és arany szőnyegekkel fednek be. Amikor aztán a halottvivők egy-egy ilyen kunyhó 
elé érkeznek, leteszik a szentmihály lovát és megpihennek. A  kunyhóban pedig étel 
és ital várja őket. Ezt azért teszik, hogy a holtat a túlvilágon is ilyen tisztelettel 
fogadják. Amikor aztán a holttest megérkezett arra a helyre, ahol el fogják égetni, 
itt lovakat, tevéket ölnek le, s kincseket, nagy ezüst pénzeket, tesznek a halott 
mellé, akit mindezzel együtt égetnek el. Azt mondják ugyanis, hogy a halottnak a 
túlvilágon annyi lova, tevéje és kincse lesz, amennyit az életbenmaradottak az ő 
kedvéért vele együtt égettek el. És miközben a tetem a máglyán ég, a halott tisz
teletére megszólaltatják a vidék összes hangszereit.

Még azt is elmondom nektek, hogy amikor valaki meghal, a rokonok asztro
lógusokért és jósokért küldenek. Megmondják ezeknek a napot, amikor a halott 
született és a jósok megállapítják, hogy mikor kell elégetni. Gyakran nyolc napig 
sőt két hétig, gyakran egy hónapig is otthon tartják a tetemet, míg el nem érkezik 
az a nap, amelyet a jósok megfelelőnek tartanak a halottégetésre. A  tetemet 
tenyérnyi széles deszkákból ácsolt ládában tartják, melyet jól elzárnak és tömíte- 
nek és díszes szövetekkel vonnak be. A ládába sáfrányt és egyéb fűszereket tesznek, 
hogy ne érezzék a feloszló test szagát. A  koporsó elé pedig egy asztalt állítanak, 
amelyre minden áldott nap kenyeret, bort és ételeket helyeznek, mintha a halott 
még élne. Néha az asztrológusok azt is kijelentik, hogy a csillagok állása azt követeli 
meg, hogy a holttestet ne az ajtón át vigyék ki. Ilyenkor a megjelölt irányban 
áttörik a falat, hogy kivihessék a koporsót. A  világ minden bálványimádó ja 
így tesz.

Most pedig tovább megyünk és más vidékekről fogunk szólni.
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LUI.

Hogyan lett Dzsingiz az első Kán.

Történt azonban, hogy 1187-ben a tatárok megválaszották első fejedelmü
ket, akinek neve Dzsingiz Kán lett. Igen derék, bölcs és kiváló ember volt, s mond
hatom nektek, hogy mikor fejedelemmé kiáltották ki, a világ összes tatárai, akik 
ezekben a tartományokba elszórva éltek, felkerekedtek, hogy mint fejedelmüket 
tiszteljék. Ez a Dzsingiz Kán jól és igazságosan uralkodott és annyi tatár özönlött 
fejedelemsége alá, hogy szinte nem is hihető. Amikor Dzsingiz Kán látta ezt a 
tengernyi tatárt, felkerekedett népével, hogy új tartományokat foglaljon el. S mond
hatom nektek, hogy rövid idő alatt nyolc tartományt hódított meg. De nem bán
totta a meghódított népeket, tatárai nem rabolták ki őket, hanem besorozta azo
kat seregébe, amely így hatalmasan megnőtt. És minden nép szívesen követte ezt 
a fejedelmet, látván annak jóságát. Amikor Dzsingiz Kán ezt a teménytelen népet 
látta, elhatározta, hogy meghódítja az egész világot.

Követeket küldött ekkor János fejedelemhez —  ez 1200-ban történt —  fele
ségül kérvén annak lányát. Amikor János fejedelem meghallotta, hogy Dzsingiz 
Kán nőül kérte a leányát, gúnyosan kiáltott fel : «Nem szégyenli Dzsingiz Kán 
magát, hogy leányomat meri feleségül kérni? Hát nem tudja, hogy hűséggel tar
tozik nekem? Menjetek vissza hozzá és mondjátok meg neki, hogy inkább meg- 
égettetném magam, semhogy leányomat feleségül adjam Dzsingiz Kánhoz! S azt 
is mondjátok meg neki, megérdemelné, hogy mint ura árulóját megölettessem».—  
Majd így folytatta : «Azonnal induljatok el és soha ide vissza ne térjetek!» —  
A követek elutaztak, és amikor urukhoz megérkeztek, átadták neki János feje
delem üzenetét és elmondták neki, hogy a fejedelem mit parancsolt nekik.

LVIII.

A tatárok isteneiről.

Tudjátok meg, hogy a tatároknak megvan a maga istene, akit Natigai-nak 
neveznek. Azt mondják róla, hogy ő a föld istene, aki vigyáz gyermeikre, jószá
gukra és termésükre. Nagyon tisztelik és nagy ünnepséget csapnak számára. Min
denki házában tartja az isten szobrát és díszes ruhát készítenek számára és külön 
szekrényben tartják. És elkészítik az isten feleségének és gyermekeinek szobrát 
is. A feleséget a baljára, a gyermekeket elébe helyezik. Ha ebédelni készülnek a 
hús zsírjával megkenik az isten-szobor, a felesége és gyermekei ajkát, mondván, 
hogy enni adtak az isteneknek, akik így szintén megkapják a maguk részét.

öszvérkancatejet isznak és azt olymódon erjesztik meg, hogy fehéres bornak 
látszik. Igen jó íze van és «kumiszának nevezik. Ruházatuk a következő : A  gaz
dag emberek arannyal átszőtt selyembe öltöznek és ruháikat hermelinnel, csin- 
csillával, menyéttel meg rókával gazdagon díszítik. Eszközeik nagyértékűek. 
Fegyvereik : íjj, kard, buzogány. Leginkább az íjjat használják, mivel kiváló íj já
szok. Testükön bivalybörből vagy egyéb erős bőrből készült páncélt viselnek.
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Harcos nép és a csatában kitartóak. Többet képesek elviselni, mint bárki más. Ha 
a szükség úgy hozza magával a tatár egy hónapig is elél öszvértejen és azon a 
vadon, amit ő maga ejtett el. És lova is megél azon a füvön, amit útközben legel 
és nem kell, hogy zabot vagy szénát vigyen magával a lovas.

A tatárok nagyon hűek urukhoz, és ha kell az egész éjjelt lovon töltik, míg 
hátasállatuk.legelészik. Olyan fajta ez, amely minél többet nélkülözik, annál ellen- 
állóbb lesz és annál kisebb igényei vannak. Nem csoda tehát, hogy földeket és 
országokat foglalnak el. Szervezetük az alábbi : amikor a vezér százezer harcost 
vezet háborúba, akkor minden ezer vitéz fölé egy vezért rendel és minden tízezer 
harcost egy újabb vezér alá oszt be, oly módon, hogy a tízezer katona vezére csak 
tíz alvezérrel tárgyal, míg maga a fővezér csak a tízezer harcos fölé rendelt vezér
rel. íg y  minden ember csak a közvetlen fővezérétől függ. Amikor a sereg ellen
séges földön menetel, kétszáz ember lovagol előtte, kétszáz mögötte és kétszáz
kétszáz jobbra és balra, hogy az ellenség sehonnan se lephesse meg őket. Amikor 
hadba vonulnak, bőrtömlőkben tejet visznek magukkal, egy üstöt akasztanak 
a nyeregre, amelyben megfőzik a húst és egy kis sátrat hordoznak magukkal, hogy 
a viharok elől menedéket nyerjenek. És mondom nektek, ha a szükség úgy hozza 
magával tíz napot is lovagolnak a nélkül, hogy főtt ételt ennének, hanem lovuk 
vérén táplálkoznak. A lovas a ló ütőerére tapasztja ajkát és a ló vérét issza. A tejet 
meg tudják szárítani, hogy olyan lesz, mint a tészta és aztán vízben feloldva 
fogyaszthatják el.

Csatáikban győznek, mert látszólag futásnak indulnak s az ellenség üldözőbe 
veszi őket. Menekülés közben nyilaznak. Lovaik úgy fordulnak meg, mint a, 
kutyák. Amikor aztán az ellenség azt hiszi, hogy legyőzte őket, lenyilazzák az 
üldözők lovait. Mikor aztán a tatárok látják, hogy az üldözők lovai mind össze
rogytak, megfordulnak s rárontanak az ellenségre. Ily módon már sok csatát 
nyertek meg.

Mindaz, amit elmondtam a tatárok szokásairól szólt. Van errefelé azonban 
sok korcs nép is, akik elhagyták ősi hitüket és bálványimádók, mások viszont —  
különösen nyugat felé —  szaracén szokásokat vettek fel.

Az igazságszolgáltatás a következő : Ha valaki eltulajdonított valami kis 
dolgot, ami nem az övé, akkor hét vesszőbüntetésben részesül, vagy tizen
kettőben, vagy huszonnégyben, egészen százhét ütésig mennek el, a szerint, hogy 
mekkora volt a vétek. Ha valaki nagyértékű dolgot lopott el, például egy lovat 
vagy hasonlót, akkor karddal kettévágják. Ha ellenben az eltulajdonított dolog 
értékének kilencszeresét megfizeti, megmenekül.

A  nagy jószágot nem őrzik, de minden egyes állatot jellel látnak el, hogy aki 
idegen jószágra akad, visszajuttathassa azt tulajdonosának. A juhokat és a kisebb 
jószágot igen gondosan őrzik.

Most arról fogok nektek beszélni, hogyan kötnek házasságot a holtak. Ha 
egy apának meghalt a fia és elérkezik az az idő, amikor a fiúnak —  ha életben 
maradt volna —  házasságot kellene kötnie, olyan apát keres, akinek viszont a 
leánya halt meg és most —  ha élne —  eladó sorban lenne. A két apa ekkor rokon
ságra lép egymással és a halott fiú feleségül veszi a holt leányt. A házasságkötés
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szertartásáról okmányt állíttatnak ki, amit aztán elégetnek. S mikor látják, hogy 
az elégett papír füstje az ég felé száll, azt mondják, hogy az okmány a másvilágra 
megy, oda, ahol gyermekeik tartózkodnak, akik ott férj és feleség gyanánt élnek. És 
aztán nagy menyegzői ünnepséget csapnak az ifjú pár tiszteletére. Aztán papírra 
madarakat, lovakat, eszközöket, drágaságokat festtetnek és elégetik a lapokat, 
mondván, hogy ezek az ajándékok a túlvilágra mennek gyermekeikhez. S ekkor a 
szülők rokonoknak és barátoknak tekintik egymást, mintha gyermekeik életben 
lennének.

Mostanáig a tatárok szokásairól és erkölcseiről beszéltem nektek, de nem szól
tam a Nagy Kán tetteiről és udvaráról. Arról majd még beszélni fogok ebben a 
könyvben, mikor annak eljött az ideje. Most visszatérünk arra a síkságra, amelyet 
elhagytunk volt, akkor, amikor a tatárokról kezdtünk beszélni.

Ford. : Pongrácz Alajos. MARCO POLO


