
SZENTKATOLNAI BALINT GÁBOR 
ÖNÉLETRAJZI NAPLÚTÖREDl';KE 

ZAGONIJENŰ 

Korának egyik legnagyobb és leg
többet szenvedő vil águtazója ,  Kőrösi 
Csoma Sándor szellemi örököse, Szent
katolnai B álint G ábor ( 1844-1913)* 
életének alkony án önéletrajzának meg
írás ához kezdett. Sajnos ,  a munka 
nem fejeződhetett be, a rendkívül iz
galmas,  változatos - a  maga nemében 
p áratlan - életből csak az első har
minc évet ( 1844 - 1874) öleli fel . Ennek 
ellenére sok, közérdeklődésre sz ámot
tartó,forrásértékü, csal ád- és müvelő
déstörténeti , néprajzi adatot tartalmaz. 
Külön figyelmet érdemelnek a XIX. 
sz ázad közepének szentkatolnai isko
l áj át leíró, valamint a korabeli  orosz 
birodalombeli állapotokat megörökítő 
részek. 

K ár, hogy az önéletírás nemcsak 
befejezetlen, de sok helyen vázlatos ,  
számos utólagos bejegyzést tartal
maz, ezért közlésre alkalmas szöveget 
meglehetősen nehéz kialakítani belőle . 

A kézirat a szegedi Egyetemi Könyv- Szenrtkatolnai BáHnrt Gáibor 
tár tulajdona. Odakerülésének kö-
rülményei ismeretlenek. 

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki Ilia Mihály egyetemi tanárnak és 
Lengyel András könyvtárosnak, akik felhívták a figyelmet az ott levő kéz
iratra és annak másolatát rendelkezésünkre bocsájtották. 

*) Szentkaio'lnai BáLiln:t Gábor élétéról és munkásságáról dolgozat jelent meg a 
Sepsiszentgyörgyi' Múzeum Évkönyveinek egy lmrábM számában, Zágoll!i Jenó: 
130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor eimmel· Aluta '1974/7,5, (VI-VII 
kötet) 373-389. l· 
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Én szeotkatolnai B álint Gábor születtem 1844 év M árcius 13-adikán, szerda 
napon hajnalban Szentkatolnán, mint szüleim harmadik gyereke, aki után 
következett még kilenc fiú- és le ánytestvér. Ap ám volt  sz eotkatolnai B álint 
E ndre és anyám imecsfalvi Illyés Ágnes. 
1-ső atyai nagyap ám volt B álint István, 2-o dik nagyap á m  B álint György, 
3-adik nagyap ám szentkatolnai B álint Endre. 

I .  Szeotkatolnai B álint Endre 17 16 - 1780 
Szeotkatolnai B álint György 175 1 - 1835 
Szeotkatolnai B álint István 1796- 1824 
Szeotkatolnai B álint Endre 1818 - 1880. 

Ebből látható, hogy a szeotkatolnai előnevet nem én  vettem föl, mert őseírn 
m ár I. Rákóczy György ( 1594 - 1648) erdélyi fejedelem korában törzsökös  
szeotkatolnai birtokosok voltak s az  1635-ödiki Lustrakö nyv szerént mint 
primipilus lustrált egyik szeotkatolnai B álint. Arról én nem tehetek, hogy a 
finnugor ipar kezdeményezője haz ánkban, a nagy parasita , engem plánszávnak 
tett meg, amit a bécsi külügyminisztériumban 188 1 Janu ár ha[vá]ban sze
memre vetettek. 

Szépap ámnak, szeotkatolnai B álint Györgynek (sz . 175 1-1835) több 
le ány án kívül volt négy fi ja (György, L ázár, J ános és Istv án) . A nagyobbik 
fi ja kantai gymnasiumot végézve kiment Magyarorsz ágra , ahol Arad- , Toron
tál- és Csanád megyében mint törzsökös Székely s így nemes ember, megyei 
hivatalt kapott. 

Hogy milyen volt a gyakorlat az igazi székely ember nemsségépek iga
zolás ánál, közlöm itt a fent nevezett 3 testvér közül az 1 785-ben született 
ifjabb B álint Györgynek részére kiállíott nemességi bizonyítványt. Amely 
okm ány magyarul így hangzik: 

Mi ,  Sepsi , Kézdi, Orbai és Miklósvár székely székekből törvényesen egye
sült H áromszéknek tisztviselől jelen iratunkkal emlékezet ok áért tudatjuk 
mindazokkal , akiket illet, úgy az egyesekkel , mint a k özönséggel , hogy az 
al ább írt évben,  napon és helyen a politikai , közgazdas ági s egyéb a királyi 
felség szolgálatába vágó ügyek tárgyalása végett kellő sz ámban együtt megje
lentünk s arra kért a fiatal , székely nemesi kiválts ágokat élvezett s jelenleg 
is élvező szeotkatolnai B álint György, aki jelenleg dicső Magyarországban, 
Arad vármegyében, Arad szabad királyi városában él és tartózkodik s akinek 
az ap ja szintén szentkatolnai B álint György, nagyb átyja az egykor Arad 
v árosában élt B álint Ferenc, hogy mink az ő törzsökös székely nemességéről 
bizonys ágot tevő okmányt adjunk neki. Amely igazs ágos kérésének annál 
is inkább eleget tartozunk tenni: mert a közismeretségen kívül, bizonyítja 
hét hitelt érdemlő törzsökös székely tanu eskü alatt a hivatalos utánkérdezés
ben, amelyet foganatosítottak 1806 év Szeptember 17-edikén Cseh Endre 
és Elekes István, királyi jurátusok és székünk tényleges ül nökei, hogy a folya
modó B álint Györgynek apja, aki szintén Bálint György, tényleg is a fent
nevezett Szentkatolnán birtokos, igaz , kétségbe nem vont székely nemes , a 
Katona Székelyek rendjéből, hogy birtoka székely örökség, s hogy elődei is 
a sokszor említett Szentkatolnán laktak életükben ,  székely neniesi kivált
ságnak örvendettek s azzal éltele Az 1 635 -ödik évben készült lustra-könyv 
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szerént pedig a régi katona székelyek közt mint Primipilus lustrált. Akiket s 
az egyes Székelyeket Verbőczy H ármas könyve I I I-adik részének l-edik 
fejezete valamint a legújabb legfelsőbb rendeletek is  kiválts ágos állapotukban 
törvény szerént megtartandónak rendeltek. Amiért is említett folyamodót, 
B álint Györgyöt, aki Arad városában tartózkodik ,  olyannak ismerjük és 
bizonyítjuk. Aminek hiteléül és erősségéül jelen bizonyító levelünket, miután 
a fiskus sem mondott ellent, mint a mondott folyamodó  jogainak teljesebb 
védelmére szükségest, a közigazság és méltányosság , parancs ára az  igazgató 
tisztviselő és rendes jegyző aláirás ával és székely székünk hiteles és nyilvános 
pecsétjével kiadandónak tartottuk 

Szentkatolnán 1806 

Szeptember 18-adikán 

Demény Istv án s .k .  
mint királybiró 
Cseh J ózsef s .k . 
mint H árornszék székely 
székének rendes jegyzője. 

1 8 1 0-edik év Július 4-edikén nemes Torontál v ármegye Szent-Miklós mező
város ában tartott generális gyülésből 57-edik sz ám alatt : 

Ezen bi zonyság-levél erejénél fogva fent nevezett B álint György, aki 
Aradról e nemes vármegyében B ántok helységébe által j ött s ottan nótárius 
hivatalt nyert s a közelebb felkelt megyebeli nemes lovasseregben pedig 
hadnagyi tisztséget viselt, a megyebeli nemesek közé minden ellenmondás 
nélkül bevétetett. 

Kiadá főnótárius K ászonyi S ándor m.k.  
1807 év Július 8-adikán e nemes Arad vármegye részéről tartott generális 
gyülése alkalmával H áromszék székely székének bizonys áglevele ,  mely Bálint 
György nemességéről szól ,  fel lett olvasva és 52 1 szám alatt jegyzőkönyvbe 
véve és annak értelmében,  a Fiskusnak sem lévén semmi kifogása, mondott 
B álint György e nemes vármegye bekebelezett nemesek sorába lett iktatva . 
Kiadta nemes Aradvármegye első vicenotariusa, Sipeti Bal ás S ándor. 

Szépap ámnak, B álint Györgynek legkisebb fi ja  B álint István tudva, 
hogy apj ának Szentkatolnán, Gelencén , Imecsfalván ,  Hatolykán, Oroszfalu
ban és Kézdiv ás árhelyt levő fekvő birtoka egyedül őreá marad, kicsapongó 
életet élt, amint az öreg szomszédoktól hallottam, úgy hogy 28 éves korában 
meghalt árván hagyv án egyedüli gyerekét, Endrét, az én ap ámat 10-éves 
korában. 

Ap ám anyja korán özvegyen maradván nőül ment szolgáj ához, egy 
jobb ágyrendü emberhez , a miért is kiskoros apám a katonai törvények sze
réut nagyap jának B álint Györgynek hatalma alá került s ez is neveltette amig 
élt. Midőn ap ám 17 éves korában nagyapját is elveszítette, a katonai törvény 
nem hagyta őt a magát degrad áita anyja gy áronoks ága alatt, hanem odaadta 
nagynénje férjének (P. L) hatahp[a] alá. Ez a j ó  rokon a B álint-birtok egy 
részének haszonélvezete fe jében tartotta ap ámat (mint a kutyát) ,  ruházta 
(csepű inggel) s iskolába j áratta mint egy koldusfiút. 
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E nyomorus ágos gyerek- és fiatalkorát sokszor e mlege tte ap ám nekünk 
szemrehányólag "Bezzeg én egyedüli gazdag gyermek létemre csepűinget  
hordottam kantai de ákkoromban is" .  

Ezért házasodott meg ap ám m ár 28 éves korában .  De házas élete sem 
kezdődött boldogsággal, amikor birtokát a gy ámj ától s a bérbe n bírt szomszé
d októl kézhez vette , az egész úgy ki volt használva és elsoványítva, hogy 
csaknem semmit sem termett. Aztán éppen azok, akik l e ány ágon rokonok 
s a tagosítás előtt beltelek számba ment Bálintok nevü rétnek társtula jdo
nosai voltak, irigységből semmi alkalmat sem mulasztottak el apám káro
sítás ára . A többi közt a Magyarorsz ágra kisz ármazott nagyb átyák egyi
kének törvénytelen sz ármazékát behívták s rábeszélték , hogy perrel 
követelje a B álint György-féle birtok felét. El is  j ött a Székelyföldre 
valami bandsa sváb alak s keresetet inditott, de a 48 előtti székelybirós ág 
elutasította keresetével , mint olyant, akinek semmi joga székely birtokhoz.  
S ez volt ap ám szerencsétlensége,  mert ezen itéletben bízva ,  a becsalt állí
tólagos rokonnak szerény kérését, hogy haza utaz ás ára ad jon  vagy sz áz forin
tot s lemond követeléséről, nem teljesítette . Jött az osztrák törvény s ap á m  
ellenségeinek biztatás ára újra pert kezdett a keringő s 20 évi perlekedés 
(itélet, fellebbezés, perújítás) után nem osztrák, hanem m agyar birák odai
télték a B álint-birtok felét a kétséges rokonnak, aki most s okkal dr ágábban 
egyezett ki .  Igy züllött e l  az  egykor irigység tárgy át  képezte B álint-birtok . 
1 847 nyarán halt meg az utánam született kis le ánytestvérem, amit én még 
nem értettem [ .. . ], de sajn álkozni tudtam, amikor h allottam, hogy a szé
pen fölcifrázott testvéremet a földbe temetik, mint ahogy tavasszal pityó
kát l áttam volt a földbe temetni (elültetni) . 

E korban kezdettek azzal ijesztgetni,  ha valami okb ól s írtam, "hal
gass, mert megesz a Bankus !". A pest (tüzhely) megett áll ott egy pálinka
főző üstalakú (borszőllő hozás ára haszn ált) kétfülü ,  füstös kos ár s ezt néz
tem Bankusnak, amelyre még nézni sem mertem j óform án. 

Az én szellemi tehetségem e korban alacsonyabb fokú volt mint a lib áé ,  
mert amikor 1891 ben a török vízpip ám (n árgilem) az ajtó előtt letettem ,  
a lib ák előbb körül j ártak s midőn l átták, hogy az a különös alakú valami 
nem b ántja őket, szépen közeledtek s megtapogatták. 

Minden szépen öltözött, termetes asszonyt szeretettel néztem, mert 
sz áraz dajkám is egy csinos,  termetes le ány volt. 

Nagyon örültem csipkés gallérú és tászlis (fodros) u j jú ingemnek. 
1 848 . Emlékszem a sokszínű uni ó-tollakra, amelyek közül a piros és s árga 
(mert ilyent is festettek nálunk) tollak tetszettek nekem leginkább. 

Emlékszem,  hogy a szomszéd falukból tágas udvarunkon gyülekezett 
székely katonák fakarddal tanultak vívni . Emlékszem,  mikor ez év tava
szán (fűzöldüléskor) a templom előtt énekelte öregebb fitestvérem (Están) 
a többi iskol ásfiúkkal és leányokkal a királyhymnust, amely ilyenformán 
kezdödött : 

Isten a mennyek trónusán, 
Földi felség Ferdinándi 
Halld meg szívünk mit kiván. 
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E mlékszem,  hogy amikor este nem takarták be jól a tűzhelyeken a tűzet s 

m ásnap reggel a szomszédban sem kaptak, miként gyújtottak tűzet acél , 
kova (tűzkő) topló (tapló) segítségéveL Ezt láttam s mégis logik átlanul azt 
kérdeztem,  hogy ha mindenütt kialudnék a tűz , minő lajtorja (létra) val 
hozn ának tűzet a napból ,  mert ezt tűznek gondoltam minden tanítás nélkül. 

Están ( István) testvéremtól , akit cigánynak h ívtak, mert barna arcú, 
zömök testalkatú gyerek volt, egyszer kérdezte m ,  hogy mi van a hegyek 
megett, ahonnan a nap fölkel , egész biztoss ággal felelte , hogy ott a föld 
olyan  forró a naptól , hogy egy ismert öreg úr, aki att j árt, 9 p ár csidm át 
(csizm át) égetett el .  
Nagyon bosszantott, hogy az emberek, mikor valaminek okát vagy célj át 
kérdeztem ,  mindig azt felelték: "az azért van,  vagy arra való, hogy a 
rák a vetésre ne menjen . "  
1849. E mlékszem, hogy a z  év kezdetén,  télen any ám sütött főzött s jól pakolva 
eltűnt hazulról , azt mondották a táborba ment apát l átogatja meg. Ilyen
kor több napig mi három gyerek a szolgálóval maradtunk otthon. Ekkor 
tanultam a szolgálótól az első dalt : 

Este j ölt a parancsolat 
V iolaszin pecsét alatt; 
Indulni kell a csatára 
Csókol sem adtam s zép s zá dra 

Galambom. 

Emlékszem,  hogy a nagyobb fiúk minden likas kócsból (lyukas kulcsból) 
pisztolyt csináltak gyújtó lyukat reszelvén a h átsó végére s azzal puffog
tattak. 
Ez évben aratás előtt egy püsp öknek gúnyolt paraszt ember i jesztgette a 
falut, azt kiab álva " jőnek a Muszkák !" mire a harangozó a nagy obb isko
lás le ányokkal a toronyba ment nézni , merről jőnek. · Persze akkor sehonnan 
se j öttek. Én is utánuk másztam a toronyba a rozoga lépcsőn s azután a 
toronyablakb ól néztem inkább a toronyórát mint a Muszkák j öttét. 
Ugyan akkor volt a nagy s áskaj árás is, amelyek felhőként estek a középha
tár tavaszmezőnek , de az összeharangozott falu népe rudakra kötött csen
gettyűk és kolomp ok ráz ás ával hajtotta el a Muszkák előhírnökeit hatá
runkróL 
Aratás után a Muszkák elől az erdő alatti Ozsdola faluba menekültünk 
több hétre való eledellel , de m ásnap , a katonas ágból hazaérkezett apám 
utánunk jött, s kinevetve , hogy éppen a Muszkák torkába menekültünk, 
hazavitt. Néhány napra ezután csakugyan jöttel a Muszkák, akiket a kapu 
elébe tett friss vízzel és korsó p álinkával vártunk. Mi a kapuba ülve néz
tük amint nagy port csinálva vágtattak a Nagy-cegelet felől az alsó határra, 
ahol m ár megvolt az aratás. 
Még aznap megtörténet a tisztek elsz álásolása, a katonas ág a tarlóról vissza-

ll - ALUTA XII-XIII 
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tért a Nagyeeglet nevű legelőre, amelyen j övet keresztül j öttek volt s ott 
s átrakat ütöttek ; azonban ételt főzni bej ártak a faluba a családokhoz. 
N ál unk egy tiszt volt szálláson,  akinek csakhamar kedvence lettem; de 
azért a nyári konyhánkba több közkatona j árt be főzni a nagy lugzó üstben,  
amelyben húst és  minden féle zöld terményt főztek össze .  A libákat és  ruc á
kat az utcán szabadon fogdosták össze s vitték a t áborba megsütni . 

Ez év őszén rakták meg a mezőföldi székely falukat osztrák lovaskato
nas ággaL Midőn egy nap délutánj án a kukoricako csánnal megrakott sze
kér tetejéről megláttam udvarunkon a fényes cs ákókat és lándsákat a kapu 
előtt leugrottarn a kocs ánról s az utcáról semmikép sem tudtak bevinni az 
udvarra, miért is szolgálónk nővére hátára kap ott s magukhoz vitt h ál ni ,  
annyira féltem a z  osztrák katonáktól , míg a muszka katonától egy cseppet 
sem féltem. Lassan las[s]an nekib átorodtam s a zenekedvelő trombitásnak 
kedvence lettem s megtanultam tőle egy Kossuth gyalázó cseh dalt. 
1850. Ez év telén tanított meg édesany ám az ábécére egy református ábé
cés könyvből, de az ostoba bé -á =bá szótagolás miatt csak 1854 telén tud
tam olvasni. Azután egy leányoknak való piszkos ábécekönyvet adtak kezembe,  
amit annyira utáltam, hogy titkon el ástam a földbe a szo mszéd kert kerí
tésének tövében (igaz án helyes ösztönből !) . 

Minthogy 1852 év végéig leányöltözetben j árattak ,  foglalkozásom s 
j átéko m  is az volt, ami a le ányoké. Öregebb le ánytestvéremmel együtt varr
tam, kivarrtam, hímeztem,  és lakoztam (b ábuval j átszottam) , tavaszszal 
pedig a pipéket őriztem,  mint m ás velem egykorú le ánykák. 

Ha  M ányi (Mari) le ánytestvérem összeveszett öregebb fitestvéremmel 
Estánnal , addig sírtam ,  amig ki nem békültek. 

Ha 'Están testvéremet a csavargás és hazudoz ásért megverte ap ám, 
én még jobban sírtam,  mint ő .  

Soha sem néztem semmiféle állat megölését. Véletlenül egy szomszéd  
udvarába akkor kellett mennem,  amikor ott egy ökröt leütöttek, elszalad
tam s a mész árostól azután mindig irtóztam. 
185 1-es év is  hasonló foglalkozás közt telt el  mint az előbbi ,  csakhogy meg
bizhatlan öregebb fitestvérem helyett nekem kellett őriznem a birkákat 
és kecskéket kora tavaszszal szent György napig, amikor a m agán legel
tetés megszünt s kezdődött a közös legeltetés. 
Ezen Están testvéremről minden öregebb szomszéd ,  amikor  l átta azt mon
dotta "no ez a legényke kivilágra olyan, mint nagyapja  volt" . 
S úgy, amint a fentebb jellemeztem B álint István nagy ap ám korán elhalt, 
a re á ütött Están testvérem is csak mulatni szeretett s 24 évnél nem élt többet. 
1852-edik év tavasz án lebontották a szépap ám B álint György idejében dom
bon épült, zsuppai födött, benne születtem h ázat, hogy a völgyben a kapu
hoz közel újat építsenek, nem gondolva arra , hogy az új háznak legal ább 
pincéje a Feketeügy kiütésekor vízzel telik meg, ami csakugyan megtörtént. 
Az építkezéssei j áró lakás szüke miatt imecsfalvi a ny ai nagyap ámékhoz 
vittek. 

Itt nagyany ám, született torjai Lőrincz M ária ,  aki két le ánykájával 
korán özvegyen maradt és aki Kondrát András ,  m ostoha nagyap ámban 
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az els őnél jobb férjet kap ott, annyira dédelgetett engem mostoha nagyap á
p ámmal együtt, hogy haza sem akartam menni tőlük. Csak azt nem szeret
tem ,  hogy a jezsuitás neveltségű najinka (nagyany ám) a protestánsok ellen 
irányuló agyatlan elbeszéléseivel , amiket jóform án nem is értettem, any
nyira megtöltötte fejem rémképekkel , hogy csaknem minden é j jel az az 
áloml átás ijesztett fel , hogy a kócslikan kénkő szagú tűzes lóhurka alakjá
ban j ött az ördög Luther Márton a szob ába. Mikor emiatt panaszkodiarn 
j ött minden este badar im áds ágaival, amelyeket szavanként kellett utána 
mondanom mert magamtól egyetlen mondatot sem tudtam azokból. De 
azért mégis csak a fentebbi rémképekkel álm odtam. Egyszer azt kérdez
tem a sokat im ádkozó najink ától "Najinka, nagyap ó mért nem imádkozik?" 
H át fiam , nagyap ád sok áig volt katona Lengyelorsz ágban s akkor lovával 
együtt annyit lakott templomban,  hogy az egész életére elég. 

Ez a katonaviselt ember, aki előkelő családból sz ármaz ása mellett nem 
volt írástudó s nevét csak fára vagy kőbe tudta vésni , tetői talpig becsüle
tes lélek volt : soha sem haragudott, nem káromkodott, nem imádkozott, 
se korcsmába se templomba nem j árt. Soha sem ült hi ába, mindenféle mar
há ját maga gondozta, de l átszott is azokon. 

Amikor később E .  Sue "A bolygó zsidó" című regényét olvastam, a 
francia katon ában, aki ezredese ne jével mint szolga Szibériába került s ott 
az any jukat elvesztett két le ányk át gondozza, neveli s később Franciaor
sz ágba vezeti , mindig mostoha nagyap ámat l áttam. 

Az új ház fölépülte után őszszel haza vittek, ahol a 81/2 évig hordott 
leányos öltözet helyett fiúöltözetet kaptam, aminek egy cseppet sem örven
dettem,  nem volt olyan kényelmes , mint a leányöltözet, s mert, elmaradt 
a csipkés gallérú és tászlis u j jú ing. 
1852-edik év késő őszén,  mondhatni telén a szentkatolnai falusi iskolába 
adtak, amelyet két tél alatt alaposan megutáltam .  Hogy miért a követke
zőkből érthető lesz. 
Legelébb is leírom Szentkatolna akkori szellemi állapotát, azután iskolá
j át és a tanítási módot. 
Szentkatolna Háromszék egyik kis községe volt, de legintelligensebb faluja, 
mert az én gyerekkoromban a következő csal ádok lakták azt, amelyeknek 
fejei legalább hatosztályú gymnasiumot végzett emberek voltak, de voltak 
olynok is kik liceumot és jogot végeztek : 

Bakk (igy ejti a Székely és nem Bak: 3 prim or testvércsalád. 
Bálint l katona-rendű család. 
Bánfy l k. r. cs. 
Benke l k. r. cs . 
a) Cseh 5 primor r. testvércsal ád. 
b) Cseh 4 primo r r. testvér. 
c) Cseh 2 primor r. testvércsalád .  
d )  Cseh l katona-rendü csal ád.  
a)  Demény (Dimény alakban e jtve a nép által). l primor család 
b) Demény l k. r. cs. 
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c) Demény 2 k. r. cs. 
Elekes 3 primor r. testvércsalád. 
Fekete 3 k. r. cs. 
Györgybiró 4 k. r. cs 
K álnoky l primor r. család. 
Madarasy l primor r. csal ád. 
M átis 3 k. r. testvércsalád. 
a) Mike l k. r. cs. 
b) Mike l k. r. cs. 
Pál 3 k. r. cs. 
a) Szabó 3 cs. 
b) Szabó l k. r. cs . 

8 

c) Szabó l k. r. cs. 
Szalay 3 k. r. cs. 
Jövevények s így nem szentkatolnai birtokosok de az intelligenciához tar
toztak. 
Haralyi. gróf Kuun csal ád tiszttartója. 
I dinger katona állatorvos. 
Orbay gróf Nemes tiszttartója. 
Összesen 53 intelligens csal ád. Természetesen voltak jobb ágy-rendű csa
l ádok és zsellérek is,  akik Szentkatolnán laktak. Az ilyen lakoss ágú Szentka
tolna iskolája a következő minőségű volt: 

A falu dél-nyugati szélén dombon fekvő, szab ály ellenére nyugati olt árú 
templom és paplak közelében volt egy három szob át és kis kamrát tartal
mazó zsindelyes faépület keleti homlokzattaL 
Ennek éjszaki fele két szab ával és egy kamrával a csal ádos k ántor lakása 
volt. Az épület déli harmada egy keleti és déli ablakkal biró négyzetes szoba 
volt az iskola. E nnek a nyugati oldal án lévő kis kamra egy déli ablakkal 
volt a tanító lakása, egy fa kanapéval , két székkel , egy asztalk ával és egy 
ágy gyal. 
A tanító egy személyben volt: tanító, iskolaszolga, harangozó ,  templomseprő ,  
a pap csizmatisztítója,  asztalinasa s a közönséges vecsernyéken k ántorhelyet
tes ,  teh át orgonálni is kellett tudnia. Mindezért kap ott a tanító a papnak 
j áró 3 kalangya (l kal. =26 kéve) búza vagy rozsból 6 kévét s ugyanúgy a 
zabb ól . A kántor része 19  kévéből állott. N o meg az iskola fűtéséből meg
marad fa. 

A négyzetes iskolaterem egy a jtóval keletre két egyenlőtlen részre volt 
osztva a két padsor által. A keleti oldalon volt a hosszabb padsor a fiúk 
számára , a nyugati oldalon a rövidebb padsor a leánykák sz ám ára , a padok 
természetesen támlátlanok voltak. A két padsor előtt volt az akkor medium
nak nevezett üres tér, amely az iskolaterem ötödét tehette. Az éjszaknyu
gati szögletben volt egy régi ,  nagy , hegyes ércfüttő (kályha) , amelynek a 
száda a tanító szobácskáj ába nyúlt, minthogy ő tartozott befüteni. A füttő 
mellett az éjszaki falnak támasztva állott azon 40-45 darab hasábfa, amelye
ket az iskola fűtésére tartoztak a fiúk és leánykák naponként reggel hazul
r ól hozni, ha a szülők nem akarták egy terefával (egy erdölő szekér-fával) 
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egyszerre leróni ezen tartoz ást. Az egy nap el nem égett fa a tanítónak m aradt, 
amit rendesen eladott. 

A farakás mellett állott egy feny őfa kártya (kanta) ívó vízzel és e gy 
b ádogkanuávaL Az éjszaki falra volt felakasztva egy egyszerű fekete fatáb
la egy pár nyull ábbal, amely letörlésre szolg ált szivacs helyett. A tábla 
felett a gerenda oldalán krétával írva voltak az írás jelek,  a melyeket akkor 
csak latin névvel neveztek és tanítottak. · 

Még egy szomorú taneszköz pomp ázott az iskol áb an a vizes kanna 
mellett a virgács (nyírfavessző-köteg) . Ennek mirevaló voltát iszonyattal 
l áttam egy nálamnál nagyobb 13 éves l ánynak megbüntetésénél, amikor  
szegényt a mediumban körben állított 1 4  le ányka között lefogta a tanít ó  
s meztelen ülepére suhintott a virgácscsaL E megszégyenülés utá n  k i  i s  maradt 
az iskol ából a szegény leány. 

Minthogy ama korban az iskol ába j árás nem volt kötelező, hanem 
egészen a sz ülők tetszésére volt bízva gyermekeik iskoláztatása: az isko
l ába j árók sz áma lehetett vagy 40 -45 ; 15 le ány és 25 -30 fiú. 
A tankönyv, azaz ábécés könyv külön volt a le ányok és fiúk számára. A 
le ányoké kezdődött a nagy és kis ábécével, amely után j ött t öbb  oldalon a 
szótagol ás akkori nyelven szillabiz ál ás be-á=bá, bé-i=bi. Ezt követték 
az im áds ágok és a Sz áz kérdés . 
A fiúk ábécés könyve két nyelvű volt latin és magyar. Kezdődött a nagy 
és kis ábécével , aminek folytatása a magyar és latin szillabizál ás volt. Ez 
után az im áds ágok magyarul és latinul,  a száz kérdés magyarul , a mi nistra
tio latinul; végül egy latin -magyar vocabularium: deus, isten ; deitas, isten
ség stb . Nem volt abban egy negyed oldal gyermeknek val ó  olvasm ány. 

A szegényebb kezdő fiúknak nem volt ábécés könyvük, hanem egy 
mosósúlyok alakú bükkfa tábla ,  lengyel-virággal megs árgítva s az apa vagy 
valamelyik írástudó szomszéd által teleírva a nagy és kis ábécével· és szilla
biz ással képezte az el nem szakadó tankönyvet. 

A tanítás abb ól állott, hogy a médiumban leült a k ántor a tanító egyik 
székére s a le ányokat sorra maga elé hívta és szillabiz áltatott mindenik
kel egy-két sort. Ugya11úgy a tanító a médium m ásik szögletében a máso
dik székén ülve szillabizáltatta fiúkat. A m ár olvasni tudóktól , hol az imád
ságok könyv nélkül tudás át követelték ,  hol a sz ázkérdést. 

A fekete tábla az írás és számok tanítására szolgált. A tisztelendő úr 
medvebőrös bundáj ában olykor olykor benézett s egy-két fiút kihívott a 
táblához , hogy megpróbálja miként vetik a betüket; azokat, akik elég kere
ke n csinálták a betüket megdicsérte. 

Emlékszem ezen gazdálkod ásban kitűnő emberséges pap (D. A.) azon 
tanács ára, amelyet egyik iskolalátogatáskor adott volt, hogy t . i .  ő mint 
a pap tudom ány ával csak Szentkatoln án úr, de m ár egy m ás nem-katho
likus, vagy éppen nem-keresztyén faluban legföllebb csak koldulással ment
hetné meg magát az éhen hal ástól ,  míg egy más akármi mesterséget tanult 
ember akárhol megél tudás ábóL 

Ez a pap maga írt ki minden iskol ásgyerek sz ámára rövidebb ,  hosszabb 
verset a vizsgála tra. Nekem az Arany - ábéce következő négy sorát adta fel 
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megtanulásra , amire persze az ap ám kellett hogy megtanítson ,  mert még 
az írás-olvas ás ától mcssze voltam, hisz még nyomtatást sem tudtam olvasni .  

Bánj a házi cselédekkel 
Mindig úgy, mint emberekkel; 
Testvéridet s zívből s zeresd, 
A s zé p eg yesség et keresd! 

Szegény apám nem tudta megérteni , hogy miért tanultam meg gyorsan  
mindent, csak az  imáds ágokat nem. Persze logikát nem tanult s így nem 
tudta azt, hogy az  ember azt tanul ja meg könnyen,  ami  a tapasztalat körébe  
esik. 
Tavaszszal szent György napj áig a birkákat és kecskéket legeltettem. Ny á
ron pedig öregebb testvérem helyett a lovakat én őriztem a közgyepeken 
a vetések mellett, mert ő j átékos lévén nagyon gyaluarr a tilosba eresztette . 

1853. E tél is csupa szótagol ással tölt az utált ronda iskol ában.  Szorgalma
son  j ártam a toronyba segíteni a kántorfiúknak fölhúzni a torony órát, amelyet  
szülő faluj ának egyik Demény pesti egyetemi rectors ága idején aj ándéko
zott volt. E nnek H áromszéken alig volt párja ,  az embereket csengetéssei 
figyelmeztette az üttsre .  Az egész templomból csup án az óri ási acélóra szer
kezetc érdekelt. N agyed ór ákig el tudtam nézni az egésznek összefüggését. 

Magától a templom belsejétől négyéves koromtól fogva írtóztam, mert 
akkor kukkantottam abba először nagyobb fitestvérem s barátjai kiséreté
ben,  akik egész komolyan mondták nekem, hogy a szent Pétert és szent 
P ált kardosan ábrázoló ,  két meredt szemű szobor olykor olykor le szokott 
sz állni az oltár mellől . A templom ajtajából alig néztem a két faszerrtet öt 
percig, már is mozogni l áttam azokat, mire én kiszaladtam s haz áig meg 
sem állottam.  

Később mint iskol ás gyermek, amidőn l áttam a két  apostol szobrát 
h átulról, b ámultam, hogy lehettem olyan buta , hogy féltem azoktól. 

De azért a templom iránt a kínz ást ábrázoló képek miatt olyan féle 
érzéssel voltam, mint a Blumauer jezsuita által megénekelt evangélikus 
p arasztfiú , aki egy városi római katholikus templomba vetődvén, az ott 
l átottak elbeszélését ap j ához intézett azon figyelmeztetéssei végzi: 

"W eit da von ist gu t {ü r 'n Sch u ss; 
Wer nit kummt, hat kann Verdruss! 
Lass sie Hockus Pockus freiben 
Und die Narren Narren bleiben." 

Tavaszszal megint a birkákat őriztem Szent György nap jáig. Kecskéket 
tartani megtiltotta az osztrák rendszer nagy szomorús ágomra ,  mert a mezőn 
a kecske volt egyedüli j átszó társam. 

1854. Ez év telét m ár nem töltöttem az utált falusi iskolában, mert a bün
tetéssel erőszakolt templomoz ás miatt kimaradtam onnan. Kimaradván 
az iskolából, naponként írogattam az ap ám minta írása után és olvasgattam 
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nem az utált falusi iskolás könyvből, hanem egy B ucs ánszky-féle naptár
ból ,  amelyet annyiszor átolvastam, hogy könyv nélkül tudtam egész tartal
mát. 

A legközelebbi szomszédságunkban volt egy v akk legény ,  aki Kolozsvárt 
lyceumot végzett és katholikus pap akart lenne,  de elvesztette szeme vilá
gát. Vakk létére nap-nap kast kötött (kosarat font), csépelt, este pedig ren
desen hozz ánk jött időt tölteni. Ez a katonaren dü és kantai iskol át végzett 
csal ádfők egyik-m ásikától kikölcsönzött kül önféle könyveket mint: Árgyi
rus királyfi histori áj át, Csontos Szigfrid histori áj át, P ázmány Péter Kalau
zát és több kéziratos művet az ördögidézésről s hozz ánk hozta, hogy ap ám 
a hosszú téli estéken azokból neki s más tudv ágyó szomszédnak fölolvasson. 

Ap ámék azt hitték, hogy én alszom, pedig figyelmesebben hallgattam 
az olvas ást, mint a többi hallgató. 

Minthogy szerencsétlen vakk szomszédunk naponként, ha dolga nem 
volt, hozz ánk jött időzni s engemet rendesen rendelkezésére állónak talált: 
elkezdett engemet l atinul tanítani apám latin tankönyveibőL 

Ü res időmben a látott kerekes,  asztalos kádár és kalapos mestersége
ket utánoztam kicsinyben. 
1855. Ez évben sem jártam iskolába ,  hanem a helyett otthon írogattam és 
olvasgattam bibliai kivonatokat. Mikor a kantai elemi iskolába j áró öregebb 
fitestvérem az ünnepekre haza jőve tankönyveit haza hozta, német ábé
cés könyvéből megtanultam magamtól németül olvasni. 
1856. Ez év őszén adtak a kantai (kézdivásárhelyi) minorita barátok kétosz
tályú elemi iskol áj ába. Itt m ár német nyelvtant kellett volna tanulni , de 
bizony az olvas ásnál alig mentünk többre .  A legtöbb időt vette igénybe a 
káté, meg bibliai kivonatok bemagolása. 

Itt is játsz ás helyett a falun nem l átott mesterségeket néztem s egy 
kis le ányt olvasni tanítottam.  
1857/8 Csík- Somlyón a Ferencrend ü barátok kezében lévő elemi iskolák 
3 adik és 4 edik osztály át végeztem el kitünő sikerrel . 

Szabad időmben néztem a z árda osztály ában a könyvnyomtatást és 
könyvkötést meg az orgonacsinálást. 
Márkenné bábaasszonynál 14 éves koromban a b al emlőm megdagadt, 
a laktársak rám fogták, hogy azért, mert a nénit a gyerekágyas elnöknéhez 
kisérgettem.  
1858/9 Ugyanott a még nem tel jes gymnasium első osztályában első tanuló 
lettem, mert a többi fiúknak oly nehéz latin nyelv nekem csupa játék vagy 
időtöltés volt. 
1859/60 Ugyanott végeztem a gymnasium I Iodik osztályát, mint első kitünő 
tanuló. Minthogy a sz ámtant és mértant egy praktikus mérnök[,) Péter 
J ózsef tanította , mind két tárgya t nagyon megszerettem. Magánszorgalom
ból kezdettem olaszul és franci ául tanulni a sz ámtan és mértan tan árától 
régi könyveket kapva ama nyelvekre . 

A ny ári szünidő alatt ismertetett meg Strausz Dávidnak 1842ben meg
jelent Jézus életét tárgyal ó  német műve tartalmával egyik keresztap ám, 
aki mint osztrák katonatiszt megfordult külföldön. 
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1860/1 . Ugyanott a gymnasium Illadik osztály ában a görög nyelvet én t aní
tottam társai[m]nak[ , ]  D arnakoséknak a tan ár helyett, aki akkor kezdette 
tanulni azt, amikor annak tanítás ával megbizták 
186 1/2 . Ugyanott kezdettem meg a gymnasium IVedik osztály át, de szü
netkor stipendiumot kaptam Marosv ás árhelyre , ahol akko r  gymnasium-nak 
csak 4 osztálya volt. Bizonyosan egy nem kért, üres  hely m a radt s azt végre 
nekem adták. Bo[s]szantott is eleget, hogy én voltam mindig az első min
den osztályban s mégis az utánam lévők hamaráb b  kaptak stipendiumot, 
mint én. Annak dacára , hogy a tanévb ől másfél hónap m ár eitölt volt, mégis 
én lettem az első. Itt tov ább folytattam az olasz és francia nyelv tanul ás át 
s egyik héber tanul ó társamtól megtanultam héberül olvasni . A ref .  kolle
giumb ól több 5-6 osztályú tanul ó  keresett föl engem a kath.  seminarium
barr s bizalmasan közölték velem felvil ágosult tan áruk,  Mentovich F. eléa d á
sait a természettanbóL 
Ezért az alsóbb osztályú növendékek egyike be árult az igazgatónak, hogy 
mindig a ref. di ákokkal barátkozom. 

Emlékszem, hogy egyik pap tanárunk ( I .K. )  husvét táj án a bibliai órán 
Krisztus hal áláról kellett hogy beszél jen ,  Ezen órán volt a két Teleky gróf 
fiú is, akik különben magántanulók voltak egyéb tárgy akb óL A finom pap 
tanár azt kérdi a gróf fiúk egyikétől "Hát maguk Andor gróf mit hisznek mind
ebből?" ""Hogy Krisztus meghalt, azt elhiszszük , de hogy feltámadt volna,  
azt már nem""  válaszolta b átran föl  sem kelve ülő helyéből . Én a többi osztály 
társak arc át !estem,  hogy , mennyire szörnyülk ödtek a gróf feleletén.  
186 2/3adik tanévre stipendiumot Székely-Udvarhelyre kaptam. A gymnasiu m  
Vödik osztály ában megint első tanuló voltam. Magánszorgalomból tanulom a 

török nyelvet egy francia grammatikáb ól. a perzsa nyelvet az erzsébetvárosi 
örmény barátoktól kért örmény grammatik ából , az arab nyelvet pedig az 
igazgatótól kapott latin nyelvtanbóL Mindezt azért tanultam egyszerre , mert 
a francia török nyelvtanból megtudtam, hogy a mivelt török e három nyelv
ból van összetéve. 

A ny ári szünidőn falumban uri le ány[o]kat és fiúkat tanítottam. 
1863/4. Ugyanott végzem a gymnasium Vlodik osztály át. Folytattam a 
mondott nyelvek tanulás át. Elj árok fűvészkedni egyik civil tanárommal 
és a tiszti ügyészszel, mert a növénytant olyan paptan ár kellett volna, hogy 
tanítsa, aki azt soha sem tanulhatta . Ekként é n  lettem a tanársegéd .  
1864edik é v  nyarán elhagytam a Székelyföldet . s  Nagyváradra menve egy 
Csík- Somlyóról ismert, akkor nagyv áradi klerikus által be jutottam a püspöki 
papi lyceumba. Szüleimnek az volt mindig kiv ánsága, hogy pap legyek. Tehát 
megprób áltam, de nem ment. Tizenkét kónapig hordottam a csu hát, de j ob
b ára az infirmeriában (betegszob ában) , beteg voltam testileg és szellemileg 
a látottak és hallottak miatt. Unalmamban a többsz ör megprob ált, de félre 
tett ángol grammatikát vettem elé és tanultam át. 
1865ödik év nyarán az igazgató (Dr. N. I.) , egy magát jezsuitának tartó 
kanonok marasztása s mindent igérése dacára szegre akasztottam a csuhát 
és egy székely embernél nevelő lettem s a mellett készülte m  arra , hogy Szep-
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temberben a gymnasiumi VIIedik osztály tantárgyaiból vizsgát tegyek, mert 
a lyceumi bizonyítványnyal nem mehettem a 8adik osztályba. 
1865/6. A Cistercita rendű vagy fehér barátoknál letévén a 7edik osztályról 
a vizsgát a 8-adik osztályt az ő gymnasiumkban végeztem s kitünő érettségi 
vizsgát tettem. Az akkori megyei orvos egy görög ember (Zs. I.) volt, akivel 
megismerkedvén üres időmbe hozzá jártam új-görög nyelvű újságot olvasni 
s Pindár művein okoskodni. 
1866-odik év nyarán a porosz hábor[ u] után a szüleim által küldött tiz darab 
aranynyal Bécsbe mentem a keleti vagy konzuli Akadémiába juthatás 
végett, de nem sikerülvén bejutni, Budapestre mentem az egyetem jogi karára. 
1866/7 öszén Budapesten a jogi szakra iratkoztam be, de a Duna vizének (más 
viz akkor nem volt) ivása miatt két hónapig hasmenésben szenvedtem éppen 
kolerás időben. Ezért egy Csanád megyéből jött meghívást nevelői állásra 
elfogadtam s azonnal Runágotára utaztam V .  E. állami bérlő fiai és leányai 
mellé. 
1867/8 A Runágotán szerzett pénzzel Bécsbe mentem, ahol az egyetemen a 
jogi szakot hallgattam, a bölcsészeti karnál az arab nyelvet, a keleti akadé
mián pedig a perzsa nyelvet tanul tam. A könyvtár kézira ti osztályában per zs a 
történeti művekből kezdettem fordítani, amely fordításomat Horváth Mihály 
püspök úr vette meg. 
Minthogy a kilátásba helyezett stipendiumot nem kaptam, visszamentern 
az időközben Budapestre költözött kun[á]gotai családhoz s úgy végeztem el 
a második félévet a budapesti egyetemen. 
1868/9 Budapesten végeztem a jogi tanfolyam II-odik évét s tanultam a bölcsé
szeti karnál olasz, francia és perzsa nyelvet. Vasárnap délutánokon eljártam 
a skót templomba, hogy a nehéz ángol kiejtést ott eltanuljam. 
Ez év tavaszán cseréltem föl a nekem mindig ellenszenves római katholikus 
vallást az unitáriussaL 

A nyári szünidő alatt a gróf Ruun családnál voltam min.t vendég és együtt 
utaztunk Erdélyben. !rene grófnétól spanyolul tanultam. 
1869/70 Ugyanott végeztem a jogi tanfolyamIJI-adik évét s megismerkedtem 
Fogarasy János legfőbb törvényszéki bíróval, "A magyar nyelv nagy szótára" 
szerkesztőjével akinek tanácsára elkezdtem mongolul és oroszul tanulni. 
1870/71. Március 18-adikán végeztem ugyanot[t] a jogi tanfolyamot s letett
[em] kitünőerr a bírói vizsgát, .hogy készülhessek az oroszors[z]ági és kínai 
tanulmányútra, amelyre Fogarasy J án os legfőbb törvényszéki bíró, ákkor 
még háztulajdonos és akadémikus biztatására vállalkoztam. 
1871 Június elsején vettem át a 325 rubelnek megfelelő ötszáz forintnyi 
félévi stipendiumot a fent nevezett Fogarasy János-tól, a második félévi 
hasonló összeget a M. Tud. Akadémia volt fizetendő. A tanulmányút nég y 
évre volt tervezve. A Lloyd Orient nevű hajóján Galacig mentem s ott egy 
odessai muszka hajóra szálltam be egy kedves utitársammal, Demidow Klára 
nevü gymnasiumot végzett orosz-német kisasszonynyal, aki németországi 
anyai rokonait látogatta meg s most volt visszatérőben az Azov-tenger partján 
fekvő Tágánrog városába. Még utazásunk első napján megismerkedtünk, s 
azóta úgy voltunk mint nővér és fivér, s igazán nem tudom, mi lett volna 
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ismeretségünk vége , ha nem lett volna nég y évi kötelezettségem . Mert folyton 
unszolt, ne menjek a zord Kaz án v áros ába ,  hanem kisérjem őt h aza ott a sz ü
leinél szívesen l átott vendég leszek s kényelmesen tanuihatok tatár�l .  
A sors úgy hozta, hogy O dessz ában egy előkelő hotelben csup án egy nagy 
csal ádi szoba volt csak üres ,  amelyet Kl árika kitünőnek ta l ált s azonnal  
kijelölte melyik ágy lesz az övé s melyik legyen az enyém .  
Ugy vettem rendelkezését ,  mintha egy szeretett nővértől j ött volna. Másnap 
kikisért az  ismeretlen v árosban a vasútra, ahol én vasúti jegyet váltotta m  
Moszkváig, őpedig elment az azovi gőzös állomására. Részemről egy őszinte 
kézcsók bizalmáért, tőle pedig egy kézszorítás volt a búcsúz ás. 
Moszkvából a legelső vonattal Nyizni-novgorodba,  onnan ha j óval Kazánba 
mentem s ott az  első l átogatást N .  Ilyminszky tatár nyelvtudósnál tettem, aki  
átolvasván az Akadémi[ a]  levelét oroszul sz ólított meg s midőn hallotta , hogy 
muszkául is tudok, megölelt s h áromszor j obbra s ugyanannyiszor balra 
fordított az az kirgiztatár módon üdvözölt és ebédre marasztott Ő fiatal 
korában orosz hittérítő volt a kirgizeknél , azután pedig a Kaz án körüli nem
zetiségi (tatár, csuvas, votj ák stb.)  elemi iskol ák felügyelő je  lett. 
Ebéd előtt tudatta velem, hogy most nincs az ottani egyetemen mongol 
tanszék s az ott elé adott perzsa-arab elemmel kevert tatár nyelv sem nyel
vésznek való s legjobb ny áron tanulni a keresztyén tatár iskol ában a keresz
tyének által beszélt igazi t-atár nyelvet, télre pedig lemenni Asztrakán város ába 
a nyugati vagy Kalmuk-Mongolokhoz. 
Ebéd után elvezetett a dombon fekvő muszka v árosrész keleti végén magá
nos[an] álló muszka templomba, ahol egy oszlop mellett megállva bámulva 
hallom egy orosz popa s kis sereg fiúk száj áb ól "ej Khudai dsarluka ! ej khudai 
dsarluka !" azaz a muszka "goszpogyi pamiluj" (Uram i rgalmazz) könyörgést 
tatáru l .  
A tatár vecsernye után a nem mcssze fekvő tatár iskol ába (a [ . . .  ]nevel débe 
is mentünk, ahol bemutatta Vaszili j tatár nemzetiségű p op át, akit, mint 
30 éves ácslegényt tanított meg írni olvasni Ilyminszky és  képezte ki annyira 
hogy a keresztyén tatároknál popa lehetett. Vissza sem tértünk addig a 
városba ,  amig az Arszkoje  pol ye (ár vagy votják mez ő) nevü térségen a tatár 
iskolától nem mcssze egy kert közepén fekvő kis házikót bérbe nem vettünic 
M ásnap délelőtt kimentem Vaszili [ j ]  pópa b áty ámhoz , akivel egy lovas muszka 
szekéren a városba mentünk ágynemfit vás árolni . Vettünk egy igazi teveszőr 
takarót, két lepedőre és két v ánkosra meg egy szalmazs ákra való muszka len
vásznat. A tatár intézetben alkalmazott tatár asszonyok megvar[r]ták és 
megtöltötték szalm ával a szalmazs ákot és szénával a v ánkost úgy hogy 
estére kész volt az ágyam s m ár lakásomban hálhattam. 
Itt töltöttem a nyarat Szeptember végeig minden nap elj árva a tatár iskol ába ,  
ahol Vaszilij neh ány ügyesebb tatár tanulót rendelkésemre adott, akik némi 
jutalomért népdalokat és mcséket gyüjtöttek, amelyeket hol ők hol Vaszili j  
pópa magyarázott meg tatárul és oroszul . Az értelmes tatár embert esténként 
lakásomban egy p ár pohár sör mellett egészen fölvil ágosítottam. 
Midőn megtudták a cseremisz , csuvas és votj ák fiúk, akiket néptanítókk á 
képeztek Kazánban, hogy egy Vengerec (Magyar) pénzt a d  tatár fiúknak a 
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tatárul tanításért, kezdettek meglátogatni , szolgálatukat kín álva és  szegény
ségüket emlegetve. Először egy p ár rubellel sikerült őket a nyakamról lerázni 
s azon kijelentéssel ,  hogy az ő nyelvüket már tanulta egy m ás Vengerec (Reguly 
A.) és én más nyelvek tanul ás ára vagyok küldve . Azután pedig nem eresztet
tem be  őket, mert az én stipendiumomb ól nem igen jutott adakozásra. Egy 
valós ágos cigány kinézésű Cseremis , aki több évig volt p opa  szeminárium
ban,  s azután naplopó lett, különösen dühös volt, hogy nem fogadtam meg 
őt tanítónak. Ezen különösen j ól lehetett érezn i ,  hogy miért tisztelték meg a 
tatárok ezt a fajt Cseremis névvel . 

Szolgául egy lbrahim nevű katonasz olgált mohamedán tatárt fogadtam 
meg, aki főzni is tudott. Másnap be is mutatta szakácstudomány át a kert 
homlokzati házában lakó óhitű (tiltott felekezethez tartozó) házi asszony 
konyháj án. A behozott tányér levesen csak úgy uszott az ola jszínű zsír s mil
lió sz ámra valami apró szőr. Midőn törökül kérdeztem , hogy mi az? b ámulva 
válasz olta , hogy én tal án még nem láttam finom l óhús b ól főtt levest, amelyet 
esznek ők, mert a marhahúsnál jobb a lóhus. Meg lehet,  de még nem ettem 
s nem is eszem szőrös levest, többet ilyet ne is főzz . Szegény lbrahim folyvást 
kérdezte , miként tudna ő elszökni az utált Muszkaorsz ágból .  A krimi háború 
alatt meggy 6ződtek a Muszkák , hogy a tatár katonas ág mennyire megbíz
hatatlan.  Ezért 11-odik S ándor cár éppen ezen a ny áron Kazán városát meg
látogatv án, nem sz állott azon el6kelő tatár csal ád h áz ába ,  ahová el6dei sz ál
lottak és tünetetőleg l átogatta meg az egyszerű keresztyén tatár iskolát, 
ahol véletlenül úgy tal áltam állni ,  hogy a cár az emeletre mentében éppen 
előttem kellett, hogy elmenjen. Nem volt ott sorfal , katonaságnak vagy 
zsandároknak nyoma sem volt : egy adjutáns csak .  Az emeleti teremben 
körül nézett, Ilyminszky bemutatta az els6 tatár p óp át s azzal ment be a 
kocsi j ába .  M ásnap estve a pópa így szálott "no G aürle  gyagyj " (Gábor b á) 
már most hiszem a mondottakat. A cár b átyuska nem vetett keresztet a terem 
szögletében állított szent kép előtt. A muszka valakinek házába menve a 
szent képet keresi , az el6tt nehányszor keresztet vet s csak aztán köszön a 
ház belieknek. 
187 1 Szeptember havában leesvén a hó, a még be nem fagyott Volgán · gőzö
sön leutaztam Asztrakhánba, amely muszka (éjszaki) , tatár (délnyugati) 
és örmény (délkeleti) város részekből áll , a Volga egy keletnyugati irányú 
csatorrr ája által két félre osztva. 
Mindenek el6tt elhelyezkedtem egy kaz áni útban megismert német órás 
csal ádj ánáL Azután a közelben lévő Kalmik-mongol fiú- intézetbe mentem 
tudakoz ódni az intézetről és a tanításról .  A gondnoktól megtudtam, hogy 
a korm ány tulajdonkép az Al-Volga jobb parti pusztáján nomadiz ál ó nyugati
mongal nép terhére létesített egy 75 - 100 fi ú sz ám ára való internátusi néhány 
elemi osztálylyal .Az a 75 fi ú ( 10  - 15 éves) a létez ő törzsek mindenikéből 
volt összeszedve , leginkább az árva és elhagyottak közül. A négy osztály 
elvégeztével az árvákat ott Asztrakánban  mesterségre adják a kitün6bbet 
tovább tanít[t]atj ák katonai sebészekké . A tanítási nyelv kezdetben mongol és 
muszka, később pedig csak muszka. Az egész egy generalis felügyelete alatt van. 
Mindj árt l átogatást tettem nála az Akadémia levelét előmutatva engedélyt 
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kértem, hogy a z  intézetbe bej árhassak s a z  értelmesebb fiú kat célomra fel
használhassam. Azután Samba kalmik tanítóval ismerkedte m  meg, aki bemu
tatott a rendesen a városba[n] élő, mongolosan öltözködő özvegy kálmik fe je
delemnének, akinek orosz gymnasiumba járó fi ával egészen megbarátkoztam .  
Minden nap délután négy órakor megjelentem a z  intézetben ahol végig néztem 
minden j átékokat és hallgattam fesztelen beszédüket. Legelőször egy m ár 
sebész minősítésű fiatal kalmikot fogadtam föl , hogy a mongol ábécés és 
olvasó könyvet együtt elolvassuk s amit nem értek muszk ául megmagyarázza . 
Az értelmesebb fiúkkal mongol meséket írattam amelyeket aztán a sebésszel  
együtt áttanulmányoztam, s latin átírással leírtam,  mert noha a kalmik írás 
a határozottan keleti mongol írás javított alakja ,  a nép kie jtésének nem felel 
meg teljesen.  Leirattam a kálmik nép szokásait a születésnél , h ázass ágn ál és 
temetkezésnél, meg a nom ád élet foly ás át. Szerkesztettem a szép nyelvről 
nyelvtant s egy orosz -kálmik szótárt, amely Samba tanító szerént is gyakran 
nem helyes , ki javítottam. 
1872. Midőn J an u árban az Asztrakhán mellett nagyon  széles és sekélyes  
Volga víze 20 -25° Celsiusfokú hidegben befagyott, elvitt Samba tan ító  
egy irgalmatlanul rázó ,  tatár arabán (kétkerekű taligán) a kalmik nép lakta 
kietlen föld szélében, hogy l ássam az ő és a 75 kalmik fiú szülőföldjének lega
l ább typus át. 
Itt meglátogattuk a Kalmik-bazár nevű telepen a l ámaszerájt (buddhista 
kolostort) , ahol a papság te jből főzött p álinkával kín ált meg. Kiváncsis ág
és udvariass ágból megízleltem,  de nem ittam ki a csészét, mert én minden 
féle p álinkától undorodtam. 
Minhogy az 1660 körül Dzungariából nyugatra vándorolt, s gúnynéven Kálmak,  
K álmik, kálmuk nevű oirat (őred)-mongol nép l ámái (buddhista pap) és  a 
tibeti lámák közt az érintkezés j ó  idő óta teljesen megszünt : mondhatni a 
kálmik láma csupa cerernania mester. Ezt m ár a nép is tu dja ,  .mert mikor az 
özvegy asszony fia vonakodik mán ds i (l áma-klerikus) lenni,  igy búzdítja őt : 
"Hát miért nem akarsz mandsi lenni , mikor az emberek téged mint papot  a 
fürébe (a s átorban a főhely az ajtóval szemben) ültetnek, s te a tejnek a fölét, 
a húsnak a javát eszed meg s mindezért csak nehány bobor, bo bor (mormogó) 
szóval fizetsz?"  
A kálmik föld l átása után igazán b ámultam,  hogy az intézet 75 növendéke 
között, pedig legtöbbjük földhöz ragadt szegény gyerek volt, nem akadt  
egy sem, aki ne,  sovárgott volna a szegényes pusztai s átor-otthon után ; 
s annak dacára , hogy a növeldében jobb tápl álékot kaptak , mint otthon,  
mind le voltak soványodva. A[z] otthon megszakott nyereg volt az intézetben 
is mindenkinek a vánkosa s lovának fékje ott volt a nyereg mellett, mintegy 
vigasztalóul . 
Februárban volt a Kálmiknak cagan szára (fehér hónap) nevezetíi nagy ünne
pük, amelyet ők az orosz új  évvel azonosítottak, hogy miért nevezik fehér 
hónapnak, azt még a tanító sem tudta megmondani. El j ött egy gelong (láma 
vagy pap) s valami bobor bobor (mormogás) mellett az arsan nevezetű és csoda
hatású safrányos vízzel meghintette a fiúkat s ezzel elég volt téve a vallásnak. 
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Este a kálmik le ány növeldének, mert ilyenről is gondoskodott az orosz 
korm ány,  összes növendékei tel jes kálmik öltözetben el j öttek az orosz öltözetü 
fiúkhoz s a maguk sütötte s magukkal hozott kálmik süteményt kiosztották 
ezek közt. Ezután egy p ár örmény muzsikus zenéje mellett elkezdőtött a tánc ,  
amely abb ól állott , hogy a fiú megfog[v]a a le ány kezét bicegtek előre hátra ; 
majd meg szólót táncoltak kálmik dalok mellett. 
M ásnap elővettem az értelmesebb fiúkat s kikérdeztem,  hogy mit tudnak 
vall ásukb ól : "Hát az Oroszoknak van lszus istenük, nekünk pedig Sigernuni 
burkhánunk . "  volt rövid feleletük. Erre röviden elmondottam ,  hogy a ti 
Sigemunitok egy Sjak}a csal ádbeli királyfiú volt, aki az orosz Iszusz előtt 
félezer félsz áz évvel született éjszak Indi ában (E netkek) .  30 évig királyilag 
élt, akkor elhagyta csal ádj át és a hiram ánokhoz (brahman papokhoz) ment 
tanulni . Azután muni (remete) lett, hogy elmélkedjék a hallo ttak fölött. 
Ekkor belátta , hogy a biram ának úgy rendeztek be mindent, ahogy legjobb 
egyedül maguknak. Ezért koldúlva elkezdett hirdetni , hogy a körforgásnak 
(orscilang) nézett természetben nem csak az ember, hanem minden élő lény 
egyenlő ,  mert egyformán születik, egyformán szenved és egyform án meghal . 
Ezért nincs más erény (erdEma) , mint mindenki , még az állatok életét is 
kimélni és minden élő lénynyel j ót tenni . (Ezt még Budapesten, Kowalevsky ' 
mongol chrestomati ájában olvastam volt) . 
Ezért van hogy egyik mcsétekben a szegény ember, aki mert az állatokkal 
j ót tett, egy csodatévő drága követ kapott jutalmul ,  midőn ezt ellopta tőle 
egy büvész , attól csak az átala megmentett egér, macska és kutya segítségével 
tudta visszaszerezni . 
1872. April hó  végén, amikor Asztrakhiában a meglehetős zord telet nyáriason 
meleg váltotta fel , gőzhaj óra sz álltam Cz áricinba menendő s onnan vasúttal 
Szent-Pétervárra. Ez utamban már nem l áttam a Volga keleti (bal) partján 
a sz árított halkazalokat, amelyek Asztrakhánba j öttemkor ott meredeztek 
a mi búzakazalainkat helyettesítve . Akkor még sok volt a hal a Volgában. A 
várost kettibe szelö csatornából hozták az ívó és főző vízet, amelyben csak 
ugy vickándoztak a pici halak. Ezért az ott töltött hét hónap alatt nem ittam 
egy csepp vizet sem ; te ával és sörrel oltottam a szomjam. 

Egyszer kiváncsis ágból kimentem a befagyott Volgára , megnézni az ikra
szedést. Sok halb ól több pudnyi (20 kg) ikrát mertek ki, lap áttal hányták 
csomókba. 
1872. April hó  30adikán délután szálltam be a Szentpétervárra vivő vonat 
hálókupéj ába . A muszka kalauz l átván idegen voltomat, még két m ás ide
gennel tett egy szakaszba. Ezek csak az indul ás percében sz álltak be ; addig 
az étteremben voltak, ahonnan magukkal hoztak több üveg s ört és két sült 
csirkét. L átva szürke honvéd sapkám, csizmám hosszúszárába huzott szük 
patalonomat és koc_k ás ángol kab átomat, azonnal azt kérdezték ángolul hogy 
nemde Magyar vagyok? Mikor igennel válaszoltam ,  igen megörvendettek és 
bemutatkoztak. Az egyik egy londoni s a másik egy Ámerikai akrobata volt. 
Mindj árt összetettük élelmi szereinket és együtt megebédeltünk leves nélkül. 
Meghívtak szentpétervári szállásukra s így nem kellett drága vagy piszkos 
hoteibe sz állnom. 

" 



18 

M ásnap 8 óra körül megérkezvén az orosz fővárosba,  mosakodtunk és megreg
geliztünk az ángoltársak sz áll ás án. Az után az uti táskám o tt hagyván, felsz ál
tam egyik omnibusba,  amely a Vaszili szigetre , a tud ósok  és ta nulók városne
gyedébe vitt. 
Minthogy Szentpéterv árott reggeli 9 órakor még korán volt és esett az eső 
az omnibuszban,  én voltam az első s a hosszú Nyevszki-Proszpekt fő  utcán  
még csak egy nő  szállott be aki szintén a Vaszili szigetre sz ándékozott. "Ugye 
b ár az úr idegen? " sz ólított meg a nő német nyelven. Bizony i degen s először 
vagyok az orosz fővárosban és a Vaszili szigetre megyek egy bútorzott .szob át 
keresni , mert tanul ási céllal jöttem ide. Bemutatkoztam, elmondottam röviden 
küldetésem,  s hogy a fővárosban különösen a finn nyelvvel akarok foglalkozni. 
Mire ő is bemutatkozott, mint N.N.  gyógyszerész neje ,  született finn nő  
(A . Könn ö inen névre) a vidékről j ött be bevásárl ásokat s megrendeléseket 
végezni a gyógyszertáruk részére , mert a férje folyvást a gyógyszertárban 
kell hogy legyen s így minden 3 héten be szokott jőni a gyógyszertári hiányokat 
p ótolni .  Egyszersmind ajánlkozott a szabakeresésben segitségemre lenni , mert 
egyik barátnéja havi lakások bérbe adás ával foglalkozik. Megköszöntem 
szépen szívességét. Az omnibusz álló helye egyik a Néva (Nyéva) folyamra 
rugó utca végén !éve , lesz álltunk s nehány lépésnyire egy nagy ház kapujában 
megállított, ő egy fodrászüzletben eltünt, de csak hamar megjelent s örömmel 
tudatta , hogy még van az emelten egy üres szoba. Felmentünk és a barát
néjánál felvettük az üres szob át s még az nap rendben voltam lakásommaL 

Azzal búcsúzott el a barátnőm, hogy majd megl átja a j övő bejövetelekor, 
mennyire haladtam a finn nyelvből. Mikor h árom hét m úlva bej ött és meglá
togatott már motyogtam finnül s nem akarta hinni , hogy csak ismeretségünk 
óta foglalkoztam a finn nyelvvel . 
M ásnap bemutatkoztam A. Schiefner akadémikus és akadémiai könyvtárnok 
nál Igen szívesen fogadott s a következő vas árnapra meghívott ebédre. 
Neje,  aki dühös osztrák asszony volt, amidőn l átta , hogy nem szeretek p oli
tiz álni , nagyon megkedvelt s fölszólított, hogy minden meghívás nélkül úgy 
menjek házukhoz , mint haza,  ami úgy is volt egészen hazatértemig. 
A. Schiefner ismertetett meg több akadémikussal , a többi közt E. Kunik 
orosz történészszel , F. I .  Wiedemann finn-ugor nyelvészszeL Ugyan csak ő 
általa ismerkedtem meg Zichy Mihály udvari festőve! , akit L ahtan nyaralta 
alatt többször l átogattam meg s ilyenkor mindig n ála kellett h álnom. Hason
lóképen Pomutz György éjszakámerikai tábornokkal , az Egyesült-Államok 
és Helvetia akkori general-konzulával , akit 1 894-ben Komáromb ól ültettek 
haj óra egy külföldi útlevélleL Elbeszélte a magyar menekültek próbatele
pülését Amerikában, akik midőn l átták, hogy Amerikában földet adtak ugyan, 
de se jobbágy ot se cselédet nem s hogy minden dolgot maguknak kell végezniük, 
a legtöbb kereket oldott. Ő fiatal korában tanulta v olt az ángol nyelvet s 

társainak mindig ő volt a tolmácsa. Megtörtént, hogy némelik menekült 
hazai életmódot akart folytatni s a szolgál óval úgy b ánni , mint itthon. De az 
amerikai törvény kényszerítette megérteni , hogy az ámerikai törvény szeréut 
a házasságot nem az ilyen, olyan esketés képezi , hanem az egyszerü elhálás. 
Hiába tolm ácsolta P.  Gy. hogy az illető müvelt magyar nemes és nem vehet 
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nőűl egy egyszerű szolgálót. "Az éj jel tetszett ez a n ő  az úrnak , tehát törvényes  
felesége s tartozik áll ásához illő �ltartásról gondoskodni ,  akár  é l  vele, akár  
nem. "  sz  ó l  ott röviden a törvény . Altal ában e derék haz ánk f i  j a  átal ismertem 
meg az ámerikai életet. Ő volt az , aki leendő mongolorsz ági tanulmányutamra 
az orosz Ázsiai Osztály figyeimét fölhívta s pártfogás át kikérte . 
Még ez évbem ismerkedtem meg a szentpéterv ári finn  újs ág szerkesztőkkel ,  
akik megaj ándokoztak egy régi finn nyelvtannal , s egy újabb finn költő 
művével és egy finn naptárral az 1873-adik évre . 
Ezek folytán l átogatott meg egy öreg finn tudós (E uropeus) frakkosan, egy 
régi finn-ugor birodalom létezését bizonyítgatva amire nézve é n  meglehetősen 
Tamás maradtam. 
Minthogy étkezni a Vaszili-sziget egyik sör házába j ártam kezdettől fogva , 
Augusztusban a sörház fölötti balkonos szob át vettem bérbe jutános áron, 
me rt a sörházi zaj  miatt nem igen akadt m ás bérlő .  [ . . . ] 
Midőn ny áron a Név án túleső súgeteken bolyongtam ,  a véletlen egy nyugal
mazott orosz maj orral hozott össze , akinek a neje lengyel nő volt. Villájukba 
híván ott teával kínáltak orosz szokás szerént. Elbeszélte hogy több évig volt 
az Oroszorsz ágból Szibéri ába száműzött bűnösöknek büntetésük helyére 
tuszkol ásnál a parancsnok. Azután neje kérésére , hogy katholikus vagyok-e , 
elmondottam, hogy én főprotestáns az-az unitárius vagyok. " H át csak mégis 
a legigazabb és legj obb a právoszl ávj án vall ás" szólott közbe a major. Lehet, 
mondottam, csak az a furcsa,  hogy az elébb azt emlegette , hogy évenként 
hány ezer bűntévőt kisértetett Szibéri ába ,  s azok csaknem . mind 
igaz hívők voltak. "Nohát éppen az mutatja a právoslavj án vallás egyedül 
igaz voltát, v álaszolt diadalérzettel a major ,  mert az ördög csak az igazak 
elcs ábítás ával , bűnbe ejtésével foglalkozik, a protestánsokat békében hagyja, 
mert azok m ár úgy is az övéi . "  L átva a muszka major logikáj át, nem sz ól tam 
semmit, de annál többet gondoltam. 
1872edik év nyarán finn barátnőm fölkért, hogy kisérjem el őt  Viborg, finn 
városig, amit örömest megtettern, mert legal ább bepillantott[am] az akadé
miai rokonok honába.  E v árosban hallottam,  hogy a finn  (svéd) földbirtokos 
csak cselédjével és parasztjaival szemben heppegett finnül barátnőmmel már 
svédül beszélt. L áttam az elég primitiv finn hotelben,  hogy a szob ákban egy
más felett voltak az ágyak, mint a haj ókabinokban. A lapos barna kenyér 
inkább keletlen nyomorús ágos pogács ához hasonlított, mint kenyérhez, pedig 
az én l áttam kenyér nem volt fakéreg-liszttel vegyített rosz vagy árpalisztből, 
mint a finn nép kenyere. 

Ez év November havában kértem föl a következő személyeket, hogy az 
orosz kormánynál tegyenek lépéseket az új  évben teendő mongolországi 
utamra nézve . Pomutz Györgöt, az éjszakámerikai Egyésült-Államok tábor
nokát és generál-konzul át, b áró Langenan osztrák-magyar nagykövetet, 
akik orosz külügyi minisztériumnál és A. Schiefner akademikust, aki az Ázsiai 
Osztály főnökénél j ártak el. Meg is kaptam még karácsony előtt 1 1-odik 
Sándor cár nyilt levelét és a korona-padarozsnyá-t, amelynek alapján utaz
hattam az orosz postán a birodalom határáig azon előjoggal , hogy a posta 
köteles volt minden m ás utazó előtt nekem adni l ovakat a rendes díjért (3 
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kopek két l ó  versztenként) , s a  postasz án vagy tyelegáért nem kellett fizetnem 
semmit. Az Ázsiai-Osztály utasításokat küldött érdekembe Kiakhtába a h a
társzéli biztoshoz s a mongolorsz ági konzulhoz.  
Mongolországba indul ásarn az 1873-adik év Február k özepére halasztottam el , 
mert Szibéri ában utazott személyek értesítése szerén t  ekko r  van a legjo b b  
sz ánút, minthogy addig a több méteres h ó  l e  szokott taposva lenni. Ezért a z  
ú j  évben megkezdettem lassan lassan beszerezni az u tazasi kellékeket·. A 
beszerzési hely Szentpétervár és Oroszorsz ág legnagy obb ószeres piaca , az 
Aprakszim-dvor volt. Itt vettem egy elnyühetetlen b őrtarisznyát, amely 
j ókora négyzetes vánkos alakú és sok beleférős volt s amely lehetett ülés a 
sz ánban vagy a posta tyelegában, mert egyikben  sem szokott csin ált ülés lenn i .  
Egy törhetetlen mosdómedencét é s  korsót papirgyurm ából ,  egy egy vad ász
l átesövet és egy zsebrevorvert. Mindezeket azért szereztem az ószeren be ,  
mert újonnan vagy nem kaphatók , vagy csak az  én t árcámtól ki nem tel ő 
áron.  Zichy M.  udvari festő tanács ára vettem a revolver  mellé egyik francia 
kereskedésben egy casse-tete nevű 30 cm hosszú buzogányt (két ólom golyó 
halcsont nyéllel és szíj jal körülfonva) , amely soha sem mond  csütörtököt s 
a belső zsebében l átatlanul hordható. 

Öltönyöm állott az Asztrakhán város ában vett kirgiz bundából, a még 
hazulról hozott lovagöltönyömből ,  hosszú sz árú puha  csizm ából, bok án 
felül érő  muszka kalucsnyival bőrből. Oxford ingem fölé j ött egy piros fi ánelin g  
oroszosan hordva . Ezt Svhiefner nagysága áll ította elé .  
Fővegül szolgált a még hazulról hozott szürke honvéd sapka. 
Különben vállig érő dus hajam és nagy szak állam mellett nem szarultam 
nagyon meleg fövegre . 
Elláttam magam 60 napra való  kész kakaó lisztet s levesnek való Julien-zöld
séget ugyan annyi napra ; 4 hónapra való őrl ött kávét. 200 egyrubeles papír
pénzt 20 rubeles 10 és 15  kopekes ezüstpénzben -te áraval óul a kocsisoknak. 
1873.  Február 2 1 -edikén pénteken reggel indultam mongolorsz ági utamra 
Szentpétervárról Nyizsnyi-Novgorodig ahová Febr. 23-adika vas árnap reggel 
érkeztem meg. Itt kezdődött a postasz ánnal val ó  utaz ás.  Innen Irkuck váro
sáig 5 ,049 kilométert vagy 2 10 postaállom ást sz ámítanak ; onnan a Bajkál 
taván át az orosz határvárosig Kiakhtáig 250 kilométert. 
Ny . Novgorodból lóhiányban egy kupec és nejével kellett egy csal ádi szán o n  
elindulnom, úgy hogy mindenikünkre esett egy-egy l ó  után versztenként 
(1066 m) másfél kopek. Utunk jobbára a befagyott jégen vitt. Utitársaim az 
egyik nagyobb állomáson elhagytak s így én egyedül utaztam két lovas posta
szánon Kazán város áig ,  ahová Febr. 25 . kedden d .u .  4 órakor érkeztem meg. 
Eként az 5 ,049 km ből 4 18  kilométer a hátam megett volt 2 1/5 nap alatt. 
A postasz án tulajdonkép egy két méter hosszú parasztsz án 75 cm hosszú 
fedéllel az utas fölött, aki pakj ából csinál ülést,  csinált ülés csak a kocsis sz á
m ára van, aki fölött nincsen födél .  Minthogy a szán talpa csak lapos vassal 
van meg vasalva, azért a sz ánnak két oldalt sz árnyszerű támasza van a fel
dülés ellen. Midőn az utas megérkezik, a legelső  dolga át adni padarozsnyáj át 
az állomásfőnöknek, aki azt bevezeti s beírja ,  melyik kocsis vitte tovább és 
mikor indult el. A legrosszabb az , hogy minden kocsis, aki legtöbbször maga a 
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a vállalkozó lovas gazda a saj át sz ánj ával áll elé s az utas tartozik abba átrakni 
pakj át minden állomáson. 
Péntek óta csak Kazán városában feküdtem ágyba ,  mert az állomásokon 
nem szokott az utas tovább időzni ,  mint reggel amig megte ázik, ami 10 perc 
alatt megvan. A szamovár az asztalon,  abban a mü1dig fövő víz , minden utas 
a maga tea szilkéjében a maga te áj át elkészíti s a szamov ár használatért fizeti 
[aJ 4-kopeket. Ha déli időben érkezik az ember áll o m ásra , a kész ételből , ami 
rendesen scs i (k áp oszta l1eves hússal) kap pénzéért az utas i s .  Vagy pedig ahol az 
állomáson jó  gazdasszony van , akkor lehet megrendelni valami féle sültet sós 
káposztacikával , mert Szibéri ában is a káposztát fejesen s ozz ák be, mint 
a Székelyföldön. 
1873 .  Február 25- ödikén d .u .  4 órakor érkeztem Kazán város ába ,  ahol meglá
togattam N.  J .  ismerőseim közül N.  I .  Ilminszkit, a nem orosz (nemzeti
ségű) néptanítóképezde igazgatój át és Vaszilyev, keresztyén tatár pópa báty ám 
akik örvendettek a viszontl átásnak. Az Ilminszki gondoskodása révén a tovább 
utaz ásra Omszkig akadt egy német távird ász , aki mellbeteg létére szibériai 
szolgálatra kéredzett, azért, mert ott egy évi szolgálat két évinek számít s így 
hamarább mehet nyugdíjba . Február 28-adikán este indultunk útra két 
méter hófal köz ött, ahol nem lát egyebet az utas , mint eget, két oldalt fahavat 
és a kigödrösített utat, amelybe beugrik s kiugrik a sz án, úgy hogy nyavaly ás 
utitársam minden háp ának hup áj ánál kinosan felki áltott, hogy lassabb[an], 
hajtson a kocsis, mert kiugrik a tüdője.  A postalovak csengőt viselnek azért, 
hogy lehessen hallani a szembejövő sz ánat, hogy neki lapulva a hófalnak , 
valahogy kitérhessenek egymásnak. 
M árcius 2-odikán vas árnap reggel érkeztünk meg a sok ah-weh után Perm 
városába ,  ahonnan csak 4-edikén kedden reggel 9 órakor indultunk, mert 
utitársam[nak] pihenőre volt szüksége. Minél inkább haladtunk Perm város á
tól keletre az Ural hegy felé azonnal jobban éreztük, hogy szentpétervári 
öltözetünk nem elég meleg. Az Ural tetején az E urópa és Ázsia határát jelző 
négy szegű gránit oszlop nál a zsebhigany hőmérőm össze volt zsugorodva tehát 
nem mutatott egyebet, minthogy zeró 35 fokot elérte a hő csökkenés. Utunk 
az Ural keleti ázsiai oldal án l áthatólag lejtősebb volt, mint az európai oldala 
és M árcius 7edikén pénteken délután vígan ereszkedtünk le Jekatyerin
burg város áig. Amint kipihentük magunkat, melegebb öltönyt mentünk vásá
rolni a csinos szibériai városban. Az első volt a nemez b otost kfcserélni kutya
bőrcsizmával , amely egyik oldalán cserzett, a m ásik oldal án szőrös kutyabőrből 
volt csinálva. Ebbe már nem kellett a puha csiza,  elég volt egy könnyű gyap
júharisnya.  Az asztrakhani juhbőr bundára v ásároltam egy dakha nevű szar
vasbőr bundát a melyet szőrével kifelé öltenek föl . Ez  a dakha igen könnyű 
és a tömött zsíros szőr a hideg szél ellen a legjobb védő. Csak az a ro[s]sz 
sa játs ága van, hogy fütött szob ába vinni nem jó ,  mert ott megvedlik, az az a 
szőre letördelőzik. Kezdetben, amig a hideg tartott, vigy áztam is arra, a posta 
állomása előtt a hóra ülve v ártam az új szánkát. Később bevittem az állo
m ásra s el is vesztette a szőrét. Igy öltözködve M árcius lOedikén hétfőn reggel 
útra indultunk és M árcius 12-dikén hajnalban megérkeztünk a csupa fából 
épült Tyumen v áros ába úgyhogy azonnal lefeküdtünk nem a vetett ágyba, 
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hanem az üres ágy kopasz deszkáj ára felöltözötten.  Beteges utitársam nap o
kat akart itt pihenni. EI sem aludtunk, valaki elkezdett keményen zörgenti 
az ajtónkon és a nevemen szólítani oroszoson. Felugorta m  s kimentem a folyo
sóra, ahol egy csendőr hadnagy a 3-adik (titkos) osztályból mutatta be magát 
s bocsánatot kért, Itogy ily korán zavart, de éppen most  érkezett meg és Szent
péterv árad óta foly'.rást sietett, hogy utólérjen,  mert értesült arról , hogy én  
Keletszibériába utazom s ő is oda  lévén kirendelve együtt utazhatnánk kényel
mesen, mert ő Kazán városában sz ánat vett s az áll o m ásoko n  nem kell kis
sz állni a meleg sz ánból , hanem ott várjuk be a lovak kicserélését. Erre én el
mondottam, hogy Omszlcig van egy német göthös távírász utitársam s az nem 
akar tőlem elmaradni. "N o majd eligazítom én azt" , mondj a ny ájason e cse n
dőr, akinek szintén német p ostatiszt volt az utitársa "A  két németet össze
csapjuk s mink mint Irkutszkban utazák együtt megyünk tovabb még m a  
délután és pedig nem postalovakkal , henam parasztok l ovaival , akik két 
posta ló béréért négy lovat fognak be és alkalmunk lesz a szibériai falusi életet 
l átni . Mikor mindezt elmondotta német utitársamnak , a mihez én hozzá adtam 
utam sietős voltát hogy a B ajkál tavat még befagyva tal ál jam,  belátta hogy 
az elválásnak meg kell történnie . D .u .  2 órakor csakugy an négy paraszt l óval 
elindultunk s csak Március 13-adik án este álltunk ,eg egy h armas falusi csa
l ádnál meghál ásra. Egy özvegy asszony hajadon leány ával és  két házas fi ával .  
Az egy emeletes faház emeleti részének azon szobáj át,  amely ből lappancsos 
ajtón a földszinti lakásba volt a lej árás nekünk adták át. Elővigyázatb ól 
minden holminkat a lappancsra rakodtuk, nehogy valaki alvás közben meg
lopjon minket s a csendőr kardj át és fegyverét ellenünk fölhasználja ,  mert 
ilyen egym ástól távol eső faluban minden megtörténhetik. E nap születés 
napom lévén a csendőr a vacsorát behozó h ázi le ányt benn marasztotta s 
minden féle szeszes italunkat elévéve addig köszöntgettünk születés napomat, 
amig a házi leány illuminált állapotba jött és mikor a csendőr néh ány fényes 
ruheit mutatott neki , ott is maradt hajnalig a csendőr mellett. Midőn Március 
14  edikén a két testvér négy lován tovább indultunk m ár el volt határozva, 
ezután postával utazunk, mert úgy semmi bajunk nem eshetik[ , ]  mert a 
postán utazó be van írva mint az aj ánlott levél . Eredeti volt a kocsis és a 

csendőr beszélgetése . "Hát b átyuska nincs gyereked ? "  Nincsen uram. "Hát 
a testvérednek? " Ö neki sincs. "Hát hogy van az? Hja  uram,  szegények 
vagyunk s a p ópa b átyuska ingyen nem segit. " H át miért nem száltatok a 
tegnap este , mink ingyen segitettünk volna és még pénzt is adtunk volna. "  
Nem mertünk ilyen kéréssel elő állni. 
Március 14edikén este az alutovszki posta állom ásra mentünk s ott háltunk, 
mert az Omszk városaig levő 25 állomás egyikén sem szándékaztunk megállni 
tovább mint amig lovakat v áltottak s amig teáztunk, vagy ebédeltünk. Éj jel 
rendesen daloltunk, hogy a kocsis el ne aludjék s vígabb[an] hajtson. 
Ekként Március 16-odikán, vas árnap d.u.  érkeztünk O mszk város ában. 
Március 17-edikén kedden elhagytuk az Irtis jobb parti mellékfolyój ának 
az Omnak mind két partján fekvő,  s nagy részt faházakból álló pusztai várost 
Omszkot. 

· 
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M árcius 25-ödikén 65 áll omás után meghál ás nélkül értük el Krasznojarksz 
v áros át a széles Jeniszej partj án. Derék utitársamat akit csak hivatalos 
sapk ája árult el , hogy miféle veszedelmes hivatású ember, v árta már egy 
szentpétervári távirat, amely őt Krasznoj árszk és környékének inspiciálásra 
rendelte. 
Tehát megkellett válnom kedves és merőben felvil ágosodott utitársamtól , 
akit az emberek az állomáson úgy néztek, mint aki engem,  mint cserkesz 
főnököt, sz ámkivetésbe kisér. A kényelmes sz ánkát nem sa jnálhattam, mert 
az ideje már lejáróban volt. Ugyanis Március 27-edikén délután egy katona 
orvos utitárssal , ki maj ori rangot viselt, hagytuk el Krasznoj árszkot nem 
sz ánon ,  hanem posta szekérrel . Ez akkor még Szibéri ában állott egy négy 
kerekű muszka falusi szekérb ől , amelynek a derek át egy két méter hosszú 
kos árszerű alkotm ány képezte , amely a két tengelyen nyugvó 3 méteres 
erős, de azért hajléko ny rudakra volt megerősítve ,  hogy a kocsi rugót helyet
tesítse.  Ezt a szalgálatot meg is teszi ,  amint visszatérő utamon volt alkal
mam kiprób álni , amidőn az út fagyos göröngyén a sebesebbecske hajtásnál 
ámerikai pocakos utitársammal együtt a szekér derekából úgy kiugrottunk, 
mintha ott se ültünk volna. A Vladivosztokból haza ,  Amerikába utazó hízott 
kereskedő mindig az út széli s áncban lelte a helyét, magam pedig mint köny
nyű fiatal rajta át repülve az útszéli gyepen. A széles Jeniszej jege m ár meg
volt repedezve s csak a ráterített szalma segítségével ment át tyelegánk 
(talyigánk) beszakad ás nélkül . 

Nyizsneadin�zk városban az orvostól megváltam s így csak magam 
érkeztem meg April 2-odikán éj jel Irkutszk v áros áb a  szekéren. Másnap 
végeztem a bankban t.i .  a Széntpéterv árról oda küldetett pénzem felvettem, 
amikor is sz áz papir rubelért csak 70 ezüst rubelt kaptam. 
Április 4-edikén, péntek d .u .  órakor indultam szekéren a Bajkál felé.  Este 
érkeztem meg a Bajkál éjszaki partján fekvő Lisztvanyicnaja állomásra,  
ahol meg kellett h álnom, mert a Bajkál jegének neki indulni é j jel nem lehe
tett. Ápril 5-ödikén szombaton reggel 8 órakor indultam sz ánon a még sze
rencsére befagyva volt Bajkálnak iszonyú szélben.  A Bajkál méter vastag 
jege csak nem tükörsíma volt a sok szélfúvás miatt. A j ó  patkós lovak sokszor 
csak álltak s a szél forgatta körülük a sz árnyas sz ánat, míg végre is kiöntött 
abból, ·ami ez nap neh ányszor megtörtént. Amikor körül néztem úgy dél 
tájban a tavon, annak nyugati partj án a fenyő fa erdőt déli nyugati végen 
mintegy ajtóból meredeken kiemelkedő  hegyeket magas fenyőkkel ; éjszak
keletre és délre téli síkság volt l átható. 
Nap lemente után érkeztem meg a Bajkál déli partj án fekvő Paszolszk állo
másra , ahol a szép állom ásfőnöknő p omp ás beaisteket tálalt föl székely ·ká
poszta cikával , ami az egész napi bőjtölés után ízlett. Mire az evéssei kész 
voltam, a posta-szekér az ajtó az előtt várt s az este dacára tovább indul
tam a fagyos , de hó  nélküli úton. / . /  Innen Kiaktáig 250 vesztnyi út volt, 
amit 13 hosszú állomással kellett megtenni.  
Ápril 6-odikán és 7-edikén vas árnap és hétfőn az utam Kiakta felé jobb ára 
egyik medencéb ől a m ásikba vive haladt, ami H áromszékre , T orj ától Hara
lyig volt irányban, emlékeztetett. A medencék szélén hűvös tavaszias idő 
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derült nappal , míg a medencék fenekén kellemes idő ,  valós ágos nomád tany ák
nak való vidék. 
Ápril 7-edikén este érkeztem Kiaktába,  ahol vendéglő hiány ában egy aggle
gény házánál sz állásoltak el . Ugyan ide hozott a p osta egy Pereszlenyi nevű 
major rangú orosz tisztet, akinek elbeszélése szeréut egyik őse Mária Teré-
zia korában v ándorolt ki Oroszorsz ágba.  . 
Ö egy valós ágos szűk l átókörű pöffeszkedő muszka volt. Milyen különbség 
a kisorosz race csendőr-hadnagy útitársam közt és e major közt. Ekkor 
l áttam azon orosz szól ás igaz voltát, amely szerént, minden durák (ostoba) 
tiszt majorságig föl viszi . H ázi gazdánk kérkedett azzal , hogy fiatal korá
ban kínai tolmács nevendék volt amikor a v ámhivatal Kína és Oroszorsz ág 
közt Kiaktában volt, ami most Lisztvenyicán van.  
Reggel , amidőn a házi gazda kérdezte , hogy mit akarok ebédelni , mert itt 
a zöldségárús kínai , tudtam meg, hogy a 6 ezer lakóval bíró Kiakta várost, 
az ettől egy hajításnyira Mai -ma - cs in nevű 1 50 lakó jú kínai telep l át ja  
e l  minden növényi terménynyeL A z  után bérkocsin elmentem Kiaktának 
külön álló ,  várral bíró Troiokoszavszk nevű hivatalos részébe Pfapfius ,  
orosz határszéli biztoshoz, a kit Szentpétervárról már előre tudattak volt 
hivataloson jöttömről , hogy bemutassam magam.  Mindh árman maga, neje 
és leánya nagyon örvendettek, hogy olyan idegennel volt dolguk, akivel 
oroszul, németül beszélhettek. Egy hétig kellett várakoznom mongol kara
v áura s ezen idő alatt a biztos többször magához vétetett két kerekű kocsi
j ába. Ezen idő alatt ki állították számomra a kínai útlevelet. 
Kiathtát és ennek déli részén külünállón és v árral bíró Troiczkosz ávszk 
nevű hivatalos részét 1873, Ápril 14-edikén hétfőn délután F/2 órakor hagy
tam el miután a biztosékkal megebédeltem, a biztostól kölcs ö n  kapott, két
kerekű, teveszőrrel bélelt kínai szekéren ,  amelynek két oldalán ablakocska 
is volt, de csak egy oldalán ajtó. Ebben pakkom könyebb részén mint : s ült 
birkahús , kenyér[ , ]  teafőző, kávéfőző edényeim,  egy p akk gyertya,  a biztos
tól kapott üveg kvaszt (kovászb ól készült) orosz ital s kazáni ágytakarám o n  
kívül magam foglaltam helyet félig fekvő helyzetben ,  h áttal a befogott teve 
által magasra tartott előoldalnak dülve. 
A mongol karav án, amelyre Kiakhtában éppen egy hétig kellett várnom ,  
állott vagy 1 5  tevéből s ö t  mongolból ,  akik karav ánteát és nyers bőrt hoz
tak Khürenből (Urgáb ól) és csaknem üresen tértek vissza M ongolországba .  
Azok, akiket mongol irásos szerződéssel fogadott meg a határszéli biztos 
személyemnek és holmimnak az urgai orosz konzuls ágig szállításra, hárman 
voltak : Donduk lámakhun (papi ember) , Bolot és Serendzab, mint a kettő 
khara khun (fekete =Civil ember) . 
Az orosz határs ánctól vagy 300 méter távols ágra fekvő Mai-ma-csin, kis 
kinai városkában l áttamozta kínai útlevelemct a mandsu hivatalnok, vám
vizsgálatról sz ó sem volt. A vitelbér hátra lévő részét is kérték Mongolaim, 
mert bevásárl ásokat kellett tenniük. Éh átadtam a rubeleket, de előbb a 
mandsu hivatalos ember előtt al á kellett írniuk a szerződést : Donduk aláírta 
tibeti írással , Bolot (Aczél) pedig mongollal . 
Elég gyors léptekkel haladt a teve karaván amig h ágó  nem következett, 
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amikor is megállott s elkezdett a befogott teve keservesen ki áltani ,  mintha 
azt akarta volna mondani , hogy nem bírja a neki való munk át, a húzást. 
Kisz álltam teh át kis vaggonomból s egyik teve h át.ára ültem nyeregbe úgy 
mintha l óra ültem volna ,  csakhogy a magasság s a lógáz ás emlékeztetett 
hogy nem lovon ülök,  hanem a puszták hajó ján .  A k övetkező h ágónál ,  már 
két tevét kellett a szekerern elé fogni , amelyet elhagyva ú jra vaggonomba 
ültem s félig fekvő h�!yzetembe[n] aludtam, amig kedden (Ap .  15 .) hajnal
ban félhárom órakor Ondőraesi nevű helyen meg nem állottunk .  A tevéket 
eloldották s a  pakkot leszedvén róluk eleresztették ,  hogy az avarfüvön rágódja
nak. Én a · zsebl ámp ámmal a könnyű úti s átort (majkhon) felütésénél segí
tettem,  mire a magukkal hordott vas hároml ábat fel állított ák s az uton 
gyűjtött tözeggel tűzet raktak. A három lábra feltették a mindenféle főzésre 
használt üstöt, hogy te át főzzenek , ami a mongol módon készített teára nézve 
teljesen igaz , mert a Mongolok a sz ámukra tégla vagy nagy cukorsüveg alak
j ába préselt durvalevelű teát előbb elaprózz ák s azután vízben főzik só és 
vaj hozz á adásával , amelyet kiki a kebelében hordott kinai papírgyurma 
csészével mereget és szürcsöl . Én is e nap főztem először teát tőzeg tűznél, 
persze hogy nem volt olyan j óízű , mint az orosz p ostaállomásokon szamovár 
segitségével készített tea,  de a hűvös reggelen j ól esett. 
Ápril 15 .  Kedden délután félegykor, mititán a Mongolok az üstben főzött 
birkahússal megebédeltek, útra indultunk és a Joro folyócska jegén vala
hogy áttuszkolták az elsikaml ástól nagyon félő  szegény tevét, én persze 
gyalog mentem át. 
Ápril 16 .  Szerdán hajnalban szintén félhárom órakor állott meg karavánunk 
Saraghol (s árga foly ó) partj án, mert hacsak lehet, az állom ást vCiigyben és 
víz küzelében tartj ák meg, úgy hogy a szegény tevék egy folytában 1 3 - 14 
óráig verik kérges talpukat az ösvény átnak csak igen ritkán homokos tala
j ához. Ez állomáson reggel változatoss ág kedvéért fekete k ávét főztem a 
tőzeg tűznéL Az én majkhánom h árom emberével megkóstoltattam cukros 
te ám, kávém és a cukros és köményes vodkám, amiért is egész készséggel 
szalgáltak tűzet raktak, vízet hoztak s edényeimet a folyóban kiöblítették, 
amit az ő mindenre használt üstjükkel soha sem tesznek meg, hanem csak 
egy marék avarfüvel kitörlik. Minthogy a határszéli biztostól kapott kvaszos 
üvegek megürültek, kettő[t] a Saraghol jeges vízéből megtöltöttem,  a harma
dikat pedig gyertyatartó·{d használtam kis vaggonomban. Mikor nem voltam 
álmos , gyerty ánál olvasgattam a nappal tett jegyzeteket, különösen az én 
beszéltem kalmik-mongol nyelvnek a Mongolaim által beszélt keleti mangol
tól különbözését illetőleg. 
Ápril 17. Csütörtökön hajnalban a szokott időben a Tumukhin dabar nevű 
nagy h ágó alatt állomásoztunk. Reggel a hőmérőm + l l  C .  fokot mutatott. 
E nap először l áttam, hogy Mongolaim a zsíros bund ára kiterített durva 
laska tésztát szaggattak az üstben rántódó vagdalt hús közé , ami a mi pör
költünkre emlékeztetett ; s ha nem l áttam volna hol volt a tészta kiterítve , 
még kedvem lett volna kérni a mongol ételből , mert hétfő óta dél
ben és este csak hideg birka sülttel éltem, amelynek kövérebb részét az arcomra 
kentem mongolosan, hogy a folytonos szél ki ne fujja az arcom. Még az volt 
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a szerencse , hogy naponként meleg te át vagy fekete k ávét ihattam. Hogy 
honnan vették a Mongolok a laska tésztát, amit ők egyszerűe n liszt vagy 
lisztből valónak neveztek[ , ]  nem tudom. Lehet hogy a kínai tany án vették,  
amely mellett a múlt nap haladtunk el . 
Ápril 18 .  Pénteken hajnalban a Khara ghol (fekete folyó) völgyében álla
p odtunk meg csak egy sátorral s az én három Mongolornmal .  Ma korábban  
útra keltünk s a délnyugatra folyó Kharagholon vitt át  utunk. 
Ápril 19.  Szombaton haj nalban a Szüdzik nevű kis foly ócska mellett áll o
m ásoztunk. Reggel kávét főztem és egy oda j ött l ám a  khunt (mongol pap ot) 
azzal megvendégeltern, egy 1 0  és egy 1 5  éves kistermetű mongol fiút hússal 
és kenyérrel . A mongol ernber rendesen kenyeret nem eszik , mert nem tud ja  
készíteni , de  ha  kap , megeszi mint valami nyal ánks ágot. Ez állomáson vettem 
a magammal hordott régi Seehofer-balzsamnak haszn át ,  amennyiben Seren d
zab megv ágott u j j át, amelynek vérzése nem akart megállni , megorvosol
tam. Délelőtt útra kelvén délután a délkeletre foly ó B urghultai vízen kel
tünk át. Nap lemente után egy magas hágó al á érünk , ahol B olot szekeremmel 
nyugatra fordult, míg Donduk és Serendzab l ám ák a többi tevével déli irány
ban · a magas h ágónak tartottak. Ez elv áláson egy kissé megütődtem, de  
miután Bolot megmagyarázta , hogy a szekérrel kerülnünk kell , mert a hágón 
megölnék tevéit, megértettem.  
Besötétedvén gyerty át gyújtottam vaggonomban s fé l  l l  óráig ébren voltam ,  
a többi közt elgondolva, milyen j ó ,  hogy a buta rnongol a z  uton j áró kirab
l ását fekete bűnnek tartja s hogy vallás ában nincs meg az, hogy a l áma 
a gazembert neh ány im áds ágért becsületes emberré varázsolhatja. Az ájta
tos muszka-földön a zsand árok mellett sem tudta m volna oly biztosan aludni ,  
mint a mongol-földön,  ahol sem csendőr, sem rendőr  n e m  létezik. Vasár
nap hajnalban csak akkor ébredtem föl , midőn a khüi  víze mellett megál
lottunk s B olot kifogván a tevét kis vaggonom előre le jtett. Zseblámp ámmal 
segítettem B olotnak felütni a s átrat s mihelyt égett a tőzeg tűz , tea főzé
séhez l áttam.  
Ápril 20. Vas árnap hajnalban még a teának va ló  v íz  sem főtt fel , ami
kor Donduk és Serendzab lámák megérkeztek a többi tevékkel . Hogy mi 
a kerülő út dac ára is hamarább érkeztünk a megál ló  helyre , onnan volt, 
hogy a mi három tevénk a legerősebbek voltak és sebesen haladtunk , míg 
a többi tevék közt a tavaszodó évszakban több volt a gyenge állat. Sovány
nak sovány volt mindegyik. Hisz a mongol ember mindenféle állata az egész 
azzal az avarfűvel él , amit a hóból maga kikapar. Reggel 9 órakor Bolot 
fölkészített h árom tevét s útra indultunk Urga (Khüren) felé ; a hátrama
radó D onduk és Serendzab lám áknak adtam félfél rubelt aj ándékul . Egész 
nap sebesen menve naplementekor voltunk Mongolorsz ág főv árosában Urgá
ban , amikor két gecül (l áma pap - növendék) székely havasi kürt hosszú
s ágú réz hangszerrel kürtölt M ájderé tiszteletére . E z  a l áma buddhisták 
szerént a j övő korszak női Buddhája ,  amikor a nők fognak uralkodni s a 
l ovak úgy fognak vízelni , mint most a kutyák. Ezen istennőnek 75 könyöknyi 
magas áll ó ,  dúsan megaranyozott szobra a fenyőfa gerendákb ól épült tem
plomnak egész tetejéig ér. Urga , ahol a Mongolok kh uiuktuja (érsek vagy 
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fő papja) székel , csupa s átrakból áll , amelyeket föl állított fenyőfa kerítés 
övez s így a rendetlen utcákat az ilyen kerítések képezik. M áj deré templo
mán k ívül a többi templomok is csak nagy sátrak .  Kivételt képeznek a város 
széle felé lakó kínaiak h ázai , amelyek vályogb ól valók s ár tetővel a négyzet 
telek három oldal án épült[ekJ, mig a negyedik o ldalt, a hol a kapu van, fel ál
l ított fenyőgerendák kerítik. A város közepén e gy meztelen szép mongol 
fiúcsk ának, aki alig tudott szólni , oda adtam maradék kenyeremet. A váro
son kívűl egy lovas koz ák j ött előmben s kisért az Urga s ettől keletre fekvő 
kínai városka , a 2-odik Maimacsin közt középett eső  orosz konzuls ági telepre. 
A deszk ával kerített telep udvarán L V. Paderin konz uli  titkár j ött előmbe 
és fogadott ángol nyelven és bevezetett a számomra rendelt szob ába. Bolot 
Mongolomnak adtam egy kis pénztárc át másfél rubelnyi ezüst 10 kopeke
sekkel megrakva. "Légy boldog ! "  jó kivánattai köszönte meg s örömtelt 
arccal indult vissza Khürenbe, mert Urga-t úgy hívj ák mongolul. Én előszed
tem papírmásé mosdóedényemet egy hét után először  megmosdottam és 
fel öltöttem a még B u dapestről val ó szürke öltöny ömet mert fekete öltönyt, 
mint olyant, ami a Mongolok előtt utálatos , nem vittem volt. Miután a 
titk ár által küldött gazdag ozsonnából j ól falatoztarn,  az erneleten lakó kon
zulhoz fölmentem, aki igen szívesen fogadott s elmondotta , hogy az Ázsiai 
Osztálytól utasítása van, hogy miután Urgában se lakást se élelmezést nem 
tudnék kapni, nekem addig mig ott leszek , lak ást és délebédet adjon. Nem 
sok ára M ária Nikolajevna, a konzul neje egy magas szőke, 30 éves kedves 
nő is megjelent s férje bemutatott neki . Az O roszoknál legmegtisztelőbb 
megsz ólítás nőre és férfira nézt az illető keresztneve s az ap ának keresztneve 
olyan végzettel , amely N-nek fi ja ,  N-nek leánya ,  értelme tehát Maria Niko
lajevna (kiejtve M. Nyikolajevnya) azaz M. Miklós leánya .  A konzul Jakob 
Parfentyejevics Sismárev, arnint csal ádi neve is rn utatja ,  mongol eredetű 
a beszéli is a mongol nyelvet j ól és gyakorlati képességű ember. Titkárja 
egyetemet végzett Szentpétervárott, mandsu-mongol és kínai nyelvet és 
jogi szakot tanulván. A konzul neje egy irkutszki gazdag orvosnak volt 
le ánya,  aki gymnasiumot végzett, tanult francia és ángol nyelvet, de nem 
gyakorlás miatt elfelej tette mind a kettőt. Engemet mindig ángolosan Misz
ter B álintnak szólított, mig férje oroszosan Gabriel Andrejevicsnek. Beszél
getés közben a konzulné szarnovárt hozatott az asztalra s p ár pohár finom 
tea elköltése után elváltunk. Én a szahámban a magammal hozott kazáni 
ágyneműmmel megágyaztam úgy ahogy s reggelig aludtam. 
A 1 5 1  nap a khalkha-mongol földön a következő munkában telt : 
1 873.  Szeptem[. ]  1 2  csütörtökön reggel vettem búcsút a konzuléktól s a 
titk ártól és egy burj átmongol és orosz karavánnál indultam útra a kölcsön 
kínai szekéren, amelybe most lovakat fogtak ami Kijakhtaig 24 rubeibe 
került. 
Jadén Dsamcza fekete l áma tanítóm a Mantaér daba nevű h ágáig kisért 
kölcsön kért lóháton, amikor m ár dél elmúlt volt, s akkor azon kiv ánattai 
" B álint úr szerenesés legyen az útja ! "  visszafordult. Este Orrkha-dab ánal 
állo másoztunk. 
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Szeptember 13  Pénteken Burghultai csermelynél pihenőt tartottunk. Ezu
tán Burghultai h ágó, Khunszul-daba , Boró-daba hegyek  következtek, amely 
utóbbinál megháltunk. 
Éjfél után megindulván reggel 7 órakor a Khara ghol  nevű vízhez érkez
tünk ahol a félút volna Kijakhtáig. Éj jel holdvil ág és  hide g  idő volt. 
1873 .  Szeptember 14 Szombaton utunk a Mankhutai (vagy Mantekhai)  
nagy hágón vitt nagy kövek közt. Maga a hegy nyíres és  dús fűvel volt benőve ,  
mert a mongo! ember nem kasz ál s marhaj át fás helyen  nem l egelteti a vadak
tól féltében. Ej jelre a hegy alatti völgyben állottunk meg. 
Szeptember 15  Vas�rnap reggel a Savaghol partj án tartottunk pihenőt 
amig te át főztünk . Utra kelvén útunk kasz álatlan s csak fél ig lelegelt réte
ken vitt, ahol sok köményt l áttam szedtem is belőle. E stére a Khuitun vízé
nél települtünk le. M ár megunván a hideg birka húst, köményes levest főz
tem persze rántás nélkül. 
1 873. Szeptember 16 Hétfőn reggel 7 órakor a Jiró víze mellett tartottunk 
pihenőt hideg , szeles borult időben. Este az Ibicik nevű kis foly ó partj án 
állapodtunk. Ej jel kemény hideg volt,  amiért is é j fél után azonnal útra 
kel tünk. 
Szeptember 17  Kedden reggel 9 óra után havaz ó és szeles időben érkez
tünk meg Kijakhtába.  Minthogy a határbiztos csal ádj ával együtt egy bur
j átmongol földön lévő borvízkutnál volt, én pedig siettem hogy a Bajkál
hoz érkezzem addig, a mig azon gőzhaj óval átmehetni , mert különben a Baj
k ált meg kellene kerülni kevéssé j árt úton .  Ezért a k ölcsön kapott kínai 
taligát visszaküldöttem azon arasszal , aki Urgáb ól i d áig hozatta . Azután 
a kij ákhtai polgármesterhez mentem a padározsnya megújítás át kérni. Ezt a 
p olgármester sz íves volt azonnal kiállítani , s amikor ez készen volt, elve
zetett úgy ahogy voltam utazó öltözetemben,  a női gymnaziumba , amely
nek mind a hat osztály ában meghordoz ott az igazgatónő. 
Mindenütt elmondotta a kisassz o ny oknak , mii1ő távolból j öttem nem anyagi 
haszonért, hanem a tudományért. Én nem a csúnya uti öltönyömet szégyel
tem,  hanem azt, hogy ha megtal áln á  az igazgatónő kérdezni , milyenek nálunk 
a női gymnasiumok l mit felel jek. Szerencsére erre nem volt idő .  

T avaszkor a 1 3  állom ást a Bajkáltól Kinaktáig két napon és két éj jel 
tettem meg. Most ősszel az esős időben a s áros úton csaknem h árom nap 
kellett. Sokszor nem is akart a szekeres befogni az esős  s ötét éjben a Sze
longa folyó meredek partj án. Sok nógatással s jó te ával , - mert így neve
zik Oroszorsz ágban a borravalót - tudtam rávenni .  Sietnem pedig kellett, 
hogy még hajót kapjak. Ez a Polovinnaja 35 vesztes áll omás estétől kezdve 
hajnalig tartott csaknem lépést hajtva és mindegyre zsebl ámp ámmal utána 
nézve ,  hogy hol j árunk. 

Szerencsére Szeptember 20-adikán szombaton reggel 10 órakor a haj ó
állomáson voltam s félóra múlva indult az utolsó haj ó a Bajkálorr ez ősszel , 
amely úgy himb álta a hajót,  mintha nyílt tenger lett volna. Ekkor l áttam 
mily borzasztóan mere dek a Bajkál éjszaknyugati partj a ,  ahol az Alsó-Augara 
nevű hatalmas folyó kiömlik abból .  A Bajkál éjszakkeleti öblébe ömlik a 
Felső-Angara folyó és ennek folytatás ául tekintik amazt. H ogy miért nem 
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inkább a déli parton csaknem szemben beöml ő Szalenga folyó folytatásá
nak , azt nem értem? Meglehet azért, hogy tud ósabbnak tünjék fel az állí
tás. Este érkeztünk meg Lisztvesznyicsnaja állo m ásra,  ahol l ámp ánál tör
ténet meg az orosz vámvizsgálat , ami rám, mint tanulm ányutasra nézve 
e ny he és gyors volt. 
Tíz óra körül érkeztem Irkutszk város ában örömmel ,  hogy Urgáb ól elin
dultom óta először alhattam ki magam. M ásnap vas árnap délelőtt felkere
sett egy jakutsz ármaz ású orosz ügyvéd (P.  Iv.)  és kért, hogy mint kivált
s ágos utas fogadnám el uti társul kishugát fiacskáj ával együtt, akinek saj át 
szekere van és Tornszk városába kell utaz nia .  A szegényt ájtatos és gaz 
férje itt hagyta , miután itteni házára ravaszs ággal v áltókölcsönt vett fel és 
ny ugat Szibériába szökött. Itt elbeszélte , hogy a v örösha j ú  muszka kupec 
(kereskedő) amint megtudta , hogy neje titokban megtanult írni , [.egy napon 
megsz ól ította feleségét, hogy próbából írj on neki egy sorocskát és azzal 
elébe tett egy üres váltólapot. A tapasztalatlan kereskedőné minden gyanú 
nélkül [írt] a cifra papírra. A naponként háromszor  térde n  állva és mellét 
döngetve im ádkozó férj örömét mutatta , hogy milyen j ól megtanult neje 
írni. Egy hét múlva eltünt a férj , miután kicsalt nehány száz rubelt a pap
tól i s ,  ki bizott a buzgó templomba j áró s házzal bíró kereskedőben[ , ]  mert 
azt nem tudta, hogy a ház a feleségéé . A második héten bemutatták a nőnek 
a v áltót fizetés végett. Ekkor értette meg szegény nő,  mire iratott vele pró
b át képmutató férje. Erre j ött irkutszki házának lefoglalása. Ügyvéd rokona 
kivitte , hogy elhalassz ák a ház eladását, mert v áltó csal ásért fel jelentette 
a ravasz férjet. Ezért kell kishugának Tomszkba mennie , ahol szintén van 
egy h áza ,  hogy hát ha ott lesz férje a környéken s ezt a házat is meg akarja 
adóss ág[g]al rakni . Elgondolva , hogy 1 500 versztnyi utat csaknem féláron 
és a már említett minőségü postatyelegán ál kényelmesebb szekéren tehe
tek meg ha lassabban is ,  teh át megigértem ,  hogy elfogadom és kedden délu
tán indulhatunk, addig hozz ák jól rendbe a szekeret a nagy útra . Hétfőn 
dél után j ött a kereskedőné szolgája s jelentette , hogy a szekér j ó  karban 
[van] s a mondott időben indulhatunk. Egyszersmind értésemre adta , hogy 
hogy asszony a egy 35 éves derék nő,  akivel meg leszek elégedve. Hétfőn 
délel őtt elmentem az aranytárigazgatój ához , bemutattam magam s meg
mutattam az atkrítíj lisztet (cári a j ánló nyilt levél) elmondottam, hogy nem 
akarnám Kelet Szibéria föv áros át a kerek torony tartalm ának l átása nél
kül elhagyni , jött s felnyítva egy nagy vas ajtót b ámulva néztem a nagy 
tégl ányokba öntött s körsorba rakott fényes termést. Ez volt az az évi arany 
termés Kelet- Szibéri ából . Ez után egy különlegesség kereskedésbe mentem 
egy ámerikai fapip áért, a hol a tulajdonos egy számüzött lengyel , mint 
Magyarorsz ág 48-adik polgárát mutatta be magát. 

Szeptember 23-adikán kedden délután jókor a sz állodában volt egy 
székelyes minőségű ernyős szekér fele részben felpakolva úgy hogy az én 
puha bőröndjeim a kereskedőné l ádáj ából és ágy nemüjéből áll ó középülés 
h áta megé jöttek szénába pakolva , tehát Kínából hozatott mandsu köny
veim az összetörés ellen biztosítva lettele Az így felpakolt csengős trojkával 
(háromlovas fogat) a kereskedőné (Bírgov-né) háza  elé hajtattam, ahonnan 
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várakoztatás nélkül beült a derék utitársné 5 - 6 éves ,  eleve n fi ával a utnak  
indultunk. De kikisért a városb ól egy egyfogatú szekéren a kereskerl őné 
vak hagyb ácsíja is. Amidőn elhagytuk a várost s az Irkut kis foly ócska híd
j át elkezdett a h átsó szekér kacsisa kiab álni , hogy áll junk meg, mert ég a 
h átsó tengelyünk. Hamar a nagy férfi leugrott és neld áll ott két oldalt a 
kerekeknek és fecskendőjét k iki ki ürítvén a szekeret fenyegető tűz el lett 
oltva . Az út joblt oldal án vagy 100 lépésnyire volt egy szent butik a hova 
a kereskerlőné és vak b áty ja bement s a póp áktól egy p ár rubel (6 koron a) 
árú áldást és szerencsét v ás ároltak. Ez után a vak b átya b ú csút vett tőlünk 
és visszaté rt, mink pedig folytattuk az utat halkab b a n ,  nehogy szekerünk 
fatengelye a pópa áldása dacára megint meggyúl jon ,  amin m ásnap reggel 
kenéssel segítettünk Amig az állomás t  elértük a beszélgetés mindig a vall ás
ról folyt, amit az értelmes útitársnő kérdezősködése idézett e lő  
annak hallatára , hogy én sem paroszl áv , sem katol ikus ,  sem pedig luterán 
vallású nem vagyok, tehát sem a muszk ákhoz , sem a l engyelekhez, sem a 

németekhez nem tartozom.  Végre sajnálta , hogy két rubelét elvesztegette[ , ]  
mert annyi bel átása volt, hogy a p ópa áldása a tengely meggyúl ás ától meg 
nem óv. 
Rendesen éjfélig, mert derült idő volt, uton voltunk,  akkor pedig ledőltün k  
a p ostaállomás padjaira. Ekként megérkeztünk szerencsésen Tomszkb a ,  
ahol a kereskerlőné ház ában úgy sz állottunk l e  mintha otthon lettünk 
volna. Én 5 napig pihente m  és körülnéztem a v áros tarka népségű piac án 
és elkopott téli öltöny öm újjal cseréltem ki. Idáig j öttünkben érdekes volt 
a széles Jeniszej folyón alkalmazott komp , amelyet a víz foly ása visz egyik 
partról a m ásikra minden emberi erő nélkül[ . )  

T ornszk város ából egyedul ;indultam tovább , d e  m ár a második áll o
máson akadt egy Vladivosztokhól haza térő Kaliforniai német keresked ő  
(E) , aki ámerikai szekéren akart Szibérián át hazautazni .  D e  a kocsi jába  
mindig hat lovat kellett fogatnia ,  ennyi lovat csak v árakozva kap ott. Ezért 
a nehéz kocsit eladta Krasznoj árszk városában s onnan p osta szekéren uta
zott tovább, de így is csak lassan, mert a kiválts ágos utaz ók (hivatalnokok) 
előbb kapnak lovat, mint a közönséges utasok. Mikor l átta az áll om áson ,  
hogy egyedül utazom é s  koronaútlevéllel , bemutatkozott fölkért, fogadnám 
el útitársul . Kérését készséggel tel jesítettem, mert az őszi utaz ásra két sze
mélynek előírt három l óbér fele mégis okosabb , mint két ló bére s azután 
nem olyan unalmas. Ekként együtt utaztunk Permig, N ov. 5-ödikig, ahol 
még az utolsó gőzhaj ót a K áma foly ón Kaz ánig megkaptuk. Persze havas 
időben érkeztünk Kaz ánba ,  ahol két napot maradtam régi ismerőseim megl á
togatás ára . Kaz ánból Nyísznyí j  -N ovgorodig p ostakocsin tettem meg az 
utat, onnan pedig vasúttal Szentpétervárig, ahol November közepén m ár 
vígan siklott a szán és egyenesen a régi lakásomra hajtattam, amelyet el 
is foglalhattam, mert üres volt. 
Az év végeig Szentpétervárott maradtam felkeresve az ismerősöket, akik 
a mongolországi utaz ásom érdekébe n  itt-ott közbenj ártak volt : Al. Schief
ner, akadémikus , Pomutz György , haz ánkfia ,  az Egyesült Államok generál
kanzula és Zichy Mihály udvari festő. Az orosz új évre ( 1874) átköltöztem 
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SiestraUoki nevü finn telepre a főváros közelébe ,  hogy az  utazásom alatt 
elhomályosodni kezdett finn  nyelvismeretem felúj ítsam.  Nem azért mintha 
Hunfalvi és a porosz-szl áv Budenz nyelvészetének helyességét elismertem 
volna ,  hanem mert ismerni akartam,  amit tagadtam.  M ár honn Magyaror
sz ágban létemkor nem tudtam hinni a mondott akadémikusok által hírde
tett fi nn tipusnyelvben s most miután Kaz án v áros ába n  N. Ilyminszky 
szívességből a kaz áni tatáron kívül az altaji török-tatár nyelvet is ismer
tem ,  még távolabb voltam a finn típusnyelv hívésétőL Eleget is bántott  
az ,  hogy nem volt a bizonyos tekintetben szegény budapesti Akadémi ában 
senki , aki  azt kérdezte volna a finnező akadémikusoktól , hogy l áttak-e m ár 
egy igazi turáni nyelvtant? Az igaz , a lelkes Toldy Ferenc nem egyszer ki ál
totta oda a finn mcstereknek "tudjanak az urak előbb magyarul s csak azu
tán akarj ák magyarul tanítani az Akadémi át" . 

1874-edik Febru ár közepén hagytam el Orosz orsz ágot Fogarassy János
nak , a Nagy Magyar szótár szerkesztőjének biztatására , hogy itthon az Aka
démia segítségével földolgozzam a gyüjtött nyelvészeti a nyagot. 

Rezumat 

AUTOBIOGRAFIA LUI GÁBOR BALINT (fragment) 

Gábor Bálint, cercetiltor, ciílator �i lin gvist o rigirrar din comuna Catalina (jud. Covasna) 
este una dintre figurile de seama ale vie �ii (itiintiiice din a doua j umií.tate a sec. al X IX-lea. Spre 
sflr�itul vietii �i-a inceput redactarca auto bio grafiei, pe care nu a reu�it sa o terminc ;  eu to a te 
acestea, ea are o valoare deosebita din punct de vedere al informatiilo r  cultural-economice �i 
etno grafice, prezentind printre altele �coala din satul sau natal, precum �i situatia economici'i
culturalií a Rusiei tariste din secolul trecut. 




