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Úgy vélem, más városok talán elpusz-
tulnak, de ez a város mindaddig fenn-
marad, amíg ember él a földön.

PETRUS GYLLIUS: KONSTANTINÁPOLYI 

RÉGISÉGEK, 1561

A Földközi-tenger partján nincs még 
egy olyan csodálatos fekvésű hely, 
mint a gyönyörű Isztambul. Minden 
irányból víz veszi körül, és itt ver éket 
Ázsia és Európa közé a fenséges Bosz-
porusz, amelynek mindkét oldalát el-
foglalja a páratlan szépségű város.

Már az ókorban is nagy tisztelet-
nek örvendett Bizánc, amelyet Büzasz 

a Kr. e. IV. században alapított a del-
phoi jósda parancsára, és amelyet 
Nagy Konstantin császár tett meg bi-
rodalma fővárosává. Utódai fenséges 
palotákkal és templomokkal gazdagí-
tották a várost, köztük a leghíresebb 
az Hagia Szophia, amelyre egész Eu-
rópa irigységgel vegyes csodálattal te-
kintett. A bizánci császárok ezer éven 
át kormányozták birodalmukat a vá-
ros félelmetes falainak biztonságából. 
Az oszmán szultánok, akik azóta szé-
kelnek itt, hogy II. Mehmed 1453-ban 
bevette Konstantinápolyt, és Isztam-
bulnak nevezte át, tovább szépítették 
a birodalmi fővárost, újabb és újabb 
épületekkel bővítve kedvenc palotáju-
kat, a Topkapi szerájt, ahol háremük 
gyönyöreit élvezhetik, és új mecsete-

[6]

Isztambul sziluettje lenyűgöző. A város 
fen séges mecsetei az Aranyszarv-öböl 
túlsó ol dalán épültek. Az előtérben Pera

bevezetés
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ket, egyetemeket és fürdőket emeltet-
tek szerte a városban.

Ha Isztambulba indulunk, készül-
jünk arra, hogy hosszú utat kell meg-
tennünk a Balkánon vagy az Égei-ten-
geren keresztül. A hajóút sokkal él-
vezetesebb, bár lehet, hogy útközben 
kiráz minket a hideg, amikor a legény-
ség a régi idők kalózairól mesél, akik 
Észak-Afrikából csaptak le a gyanút-
lan keresztény hajókra, hogy utasaikat 
életük végéig tartó rabszolgasorba ta-
szítsák. De ezek a történetek csak még 
jobban felcsigázzák érdeklődésünket, 
amelyet bizonyára amúgy is maguk-
kal ragadtak az isztambuli utcák életé-
ről szóló mesék: hogyan vehetünk meg 
az árutól roskadozó bazárokban bár-
mit, amit a szívünk megkíván, legyen 
szó egy királyi méretű gyémántról 
vagy egy abesszíniai fekete rabszolga-
lányról, és hogyan lehet, hogy a város 
leghatalmasabb emberei azok az eunu-
chok, akik a szultán ágyasait őrzik. Ha 
elolvassuk ezt a könyvet, kiderül, hogy 

a mesék java része igaz, legalább rész-
ben – és megtanuljuk, hogyan kell al-
kudozni a boltokban és a piacon, meg-
tudjuk, milyen titkokat rejtenek a 
hárem megközelíthetetlen szobái, hol 
lát hatunk eksztázisba eső kerengő der-
viseket, és hogyan vehetünk részt a für-
dőzés meglehetősen érdekes rítusában.

Ezekbe a gondolatokba merülve ér-
kezünk meg hajónkon egy félsziget-
hez, amelyet megkerülve feltárul előt-
tünk a város sziluettjét alkotó kupolák 
és minaretek soha el nem felejthető 
látványa. Az Úr 1750. esztendeje a leg-
jobb időpont, ha szeretnénk megláto-
gatni Isztambult. I. Mohamed szul-
tán az építkezések megszállottja, és 
nagyon sokat tett, hogy emelje fővá-
rosa fényét: mecsetekkel, iskolákkal, 
könyvtárakkal és ragyogó szépségű 
szökő kutakkal ékesítette Isztambult. 
Nem csoda, hogy Lady Mary Wortley 
Montagu, a brit követ felesége, csu-
pán egy emberöltővel ezelőtt megha-
tódva írta le az otthonából elé táruló 

[7]

BEVEZETÉS
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látványt: „a kikötő, a város, a szeráj és 
Ázsia távoli hegyei – így együtt való-
színűleg a legcsodálatosabb látvány az 
egész világon”.

Miközben hajónk befut a kikötőbe, 
és a kiszálláshoz készülődünk, talán 
felmerül bennünk, vajon milyen fo-
gadtatásban lesz részünk? Nos, az elő-
relátóbbak felfegyverkeztek egy aján-
lólevéllel, amelyet hazájuk nagykö-
vete írt, de a hatóságokkal aligha lesz 
bármilyen problémánk – annál is in-
kább, mivel már napokkal vagy talán 
hetekkel ezelőtt átléptük az Oszmán 
Birodalom határait (amelyek Perzsiá-
tól a Dunáig és a Krím-félszigettől Al-
gírig nyúlnak). Akár üzleti ügyben, 
akár diplomataként, vagy talán csak 
a kaland kedvéért jöttünk Isztambul-
ba, induljunk egyenesen Perába, az 

Aranyszarv-öböl északi oldalára, ahol 
az európaiak laknak.

Ha találtunk magunknak egy ké-
nyelmes szállást, kerítenünk kell egy jó 
dragománt, vagyis tolmácsot. Először 
hazánk nagykövetségén érdeklődjünk, 
ahol a személyzet alighanem egy fana-
rióta görögöt fog ajánlani (a fanarióta 
azt jelenti, hogy a város Fener nevű ré-
szében él). Sikereink záloga egy jó tol-
mács, aki amolyan mindenesként szol-

[8]

BEVEZETÉS

TÖRÖK PÉNZ ÉS BAKSIS
Meglehetősen bonyolult téma, 
de megértése elengedhetetlen 

a túléléshez.
A legfontosabb fi zetőeszköz 

a kurus. Ez egy ezüstből vert érme, 
amelyet mindenhol elfogadnak. Va-
laha annyit ért, mint a francia ecu, 
de mára nagyon elértéktelenedett.

Egy kurus 40 parát ér, egy para 
pedig 3 akcsét – de ne bajlódjunk 

az akcsékkal, annyira értéktelenek.
Kisebb tranzakciókhoz parára 

lesz szükségünk, nagyobbakhoz 
 pedig kurusra.

Ne feledjük: bárhol is járunk, egy 
kis pénzzel – a helyiek baksisnak 
hívják – minden problémánkat 

megoldhatjuk. Ha viszont 
nem adunk baksist, szinte semmit 

sem fogunk tudni elintézni.
Nagyon ügyeljünk a hamis pén-

zekre, amelyekből rengeteg kering 
Isztambulban (lásd IV. fejezet).

A pompás öltözetű francia 
követ és dragománja
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gál: segít boldogulni a nyelvvel, amely 
egyetlen európai nyelvre sem hason-
lít, elmagyarázza, mennyit érnek a tö-
rök pénzek, és bemutatja a baksisadás 
szokását – ami kulcsfontosságú része 
a város mindennapjainak. A segítsé-
gével beszédbe elegyed-
hetünk a helyiekkel, és 
megtudhatunk néhány 
dolgot a szokásaikról: 
hogyan tudnak evőesz-
köz nélkül enni, milyen 
ruhákat viselnek a nők 
otthon, melyek a legnagyobb ünnep-
ségek és miről pletykálkodnak a kávé-
házakban.

Egy jó dragomán emellett segít, 
hogy ne kerüljünk bajba, és például 
elmondja, hogyan kell viselkedni egy 
mecsetben. Megmutatja, hogyan ke-
rülhetjük el a janicsárokat, akik hír-
hedten fennhéjázva vonulnak a város 
utcáin. Viselkedésük emlékeztetni fog 
minket arra, hogy ezek a katonák nem-

rég Bécs kapui alá vezették a török hor-
dákat. Megtanuljuk azt is, milyen fon-
tos, hogy ne idegesítsük fel a hatóságo-

kat. Egy emberöltővel 
ezelőtt a velencei kö-
vetet, aki pedig elég te-
kintélyes személy volt, 
a szultán egyetlen in-
tésére börtönbe csuk -
ták. Sokan szerencsét-

lenül választottak maguknak tolmá-
csot, amint azt bizonyára hallani fog-
juk. Így járt nemrég Sir James Por ter, 
aki fi gyeltette a tolmácsát, attól tartva, 
hogy fontos üzenete sosem fog elérni 
a címzetthez. Mint kiderült, drago-
mánja a címzett helyett egy másik tol-
máccsal találkozott egy házban, „ahol 
jó hangulatban, kártyázással és egyéb 
szórakozásokkal múlatták az időt”. De 
ne aggódjunk, ebből a könyvből a tol-

[9]

BEVEZETÉS

A természet is a világ 
 fővá ro sának teremtette.

OGIER GHISELIN DE BUSBECQ, 

A SZENT RÓMAI BIRODALOM 

KÖVETE, 1550 K.

A fenséges Hagia Szophia mecset eredetileg 
a bizánci császárok által emelt templom volt
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A HELYIEK ÉS SZOKÁSAIK

köt meg. Egy igazi úr kizárólag bőr-
ből vagy szövetből készült papucsban 
jár. Ha ki kell mennie az utcára, nehéz 
bőr cipőbe bújik, illetve bő bőrcsizmát 
vesz, ha lovagolni indul.

A török nők az utcán feredzsét, 
vagy is hosszú, bő felsőruhát horda-
nak, amely általában angol szövetből 
készül, és kettős célt szolgál: eltakarja a 
drágább alsóruházatot és – természe-
tesen – a nők alakját. Arcukon jas ma-
kot, vagyis nagyon fi nom muszlin-
ból készült kendőt hordanak, amely 
a szem és az orr kivételével befedi az 
egész arcot. A jasmak felett fekete fá-
tyolt viselnek, ez a pecse. A kormány-
zat őszinte megdöbbenésére a pecse 
az elmúlt években egyre átlátszóbbá 
kezd válni. A hatóságok szerint min-
den nő potenciális provokátor, és a 
kormány mindent megtesz, hogy szi-
gorítsa a pecsére vonatkozó előíráso-
kat, de teljesen hiába. A muszlim nők 
sárga cipőt hordanak, szemben a nem 
muszlimokkal, akik fekete vagy más, 
sötét színű lábbelit viselnek.

Ezeken az egyhangú ruhákon kívül 
a társadalom felső osztályába tartozó 
török nők otthon szédítő mennyiségű 
ruhát tartanak, bár aligha lesz lehető-
ségünk ezek közül akár egyet is meg-
pillantani. A jómódú nők nadrágja 
burszai brokátból, virághímzéses se-
lyemből vagy damasztból készült. Ez 
alatt hosszú, bő ujjú inget viselnek, 
amelyet a nyakuknál valamilyen ék-
szerrel fognak össze. Emellett gyak-
ran hordanak rövid kabátot és kaft ánt. 
Télen a férfi akhoz hasonlóan bundába 

bújnak – már aki megengedheti ma-
gának. Lábukat puha, marokkói bőr-
ből készült papucsba bújtatják. Mivel 
még ezzel a párját ritkító ruhatárral is 
elégedetlenek, a török nők odavannak 
a különböző kiegészítőkért. Díszes 
övet hordanak, gyakran gyémánttal 
díszített csattal, de gyémántot varr-
nak a hálósipkájukba is, sőt az otthoni 
tárgyaik is tele vannak ékkövekkel.

A szegényebb nők, akik nem enged-
hetnek meg ilyen fi nomságokat, az ék-
kövek helyett hímzéssel díszítik a ru-
hájukat, bár egyesek megengedik ma-
guknak azt az extravaganciát, hogy 
fátylukat aranypénzzel díszítik. Álta-
lában hosszú nadrágot és fölötte egy-
szerű köpenyt hordanak, otthon pe-
dig mezítláb járnak, bár ha kimennek 
a városba, papucsot vagy cipőt húz-
nak. Aaron Hill, az angol utazó, aki 
a  XVIII. század elején járt Isztambul-
ban, csípős megjegyzéssel illette a sze-
gény nők ruházatát: „az egyszerűbb 
nők csupasz lábbal járnak, derekukra 
valami kötelet tekernek, fejükre pedig 
koszos törülközőt csavarnak”.

TITOKZATOS TÖRÖK NŐK

A muszlim nők csak teljesen bebur-
kolózva léphetnek ki az utcára, de et-
től még titokzatosabbak és vonzóbbak 
lesznek az európaiak szemében, külö-
nösen, ha a férfi akat kérdezzük. Ha az 
utcán követünk egy nőt, aki feredzsébe 
és jasmakba burkolva megy előttünk, 
szabad utat engedhetünk a fantáziánk-
nak. Lehet, hogy egy testes matrónát 
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A HELYIEK ÉS SZOKÁSAIK

követünk, akinek sötét szemei és telt 
ajkai vannak, de az is előfordulhat, 
hogy a hölgy egy fi atal, darázsderekú, 
hó fehér bőrű szépség. A pletykák sze-
rint a nők anonimitása valójában azt 
jelenti, hogy annyi tiltott kapcsolatuk 
lehet, amennyit csak akarnak. A szó-
beszéd szerint az ilyen kalandokra vá-
gyó nők durva, fekete anyagból készült 
feredzsét hordanak (szemben a rózsa-
szín vagy lila ruhákkal).

Első látásra úgy tűnhet, hogy a török 
nők sokkal alárendeltebb életet élnek, 
mint nyugati társaik, hiszen életük java 
részét kénytelenek otthonukba zárva 
tölteni, arcukat csak legközelebbi férfi  
rokonaik előtt tárhatják fel, ráadásul 

több más nővel osztoznak a férjükön. 
Azonban ha egy házasság nem sikerül, 
a nő kérheti a válást, azon az alapon, 
hogy férje kegyetlenül bánt vele vagy 
elhidegült tőle (természetesen egy férfi  
sokkal könnyebben elválhat, mint egy 
nő). Válás esetén a nő dönthet úgy, 
hogy hazamegy a családjához: ebben 
az esetben magával viheti a házasság 
alatt általa gyűjtött vagyont, és még a 
hozományát is visszakövetelheti. Rá-
adásul a fi ai hétéves korukig, a lányai 
pedig serdülőkorukig vele maradhat-
nak. Ha a feleség meghal, női rokonai 
nevelik tovább a gyerekeket.

A házas nőnek joga van kiválasztani 
a fi a jövendőbelijét, és a fi ú házassága 
után is ő marad a ház első számú asz-
szonya. A fi atal feleségnek – őszinte 
bánatára – meg kell várnia, amíg az 
anyósa helyet foglal az asztalnál, és 
csak utána ülhet le ő is enni. Ráadá-
sul addig nem szedhet magának, amíg 
anyósát ki nem szolgálták.

Bár az iszlám megengedi a többne-
jűséget, a legtöbb férfi  monogám kap-
csolatban él. Egyszerűen nem enged-
hetik meg maguknak, hogy minden 
feleségük önálló háztartást kapjon. Ez 
azonban semmiképpen sem jelenti, 
hogy a török férfi ak velük egyenran-
gúként kezelnék a nőket. Amikor az ír 
Lord Charlemont – aki turistaként ju-
tott el az Oszmán Birodalomba – meg-
kérdezte janicsár szolgálóját, hogy 
 találkozhat-e a feleségével, félreérthe-

A fátyluk mögé rejtőző muszlim nők min-
den nyugati férfi  fantáziáját megmozgatják
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III. Az Hagia Szophia lenyűgöző kupolája 
magasan a háztömbök fölé emelkedik. 
Az előtérben sétálgató törököket látunk
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VI–VIII. Izniki kerá-
miák. (balra fent) 
Ez a palack az izniki 
kerámia művészet fény-
korából, a 16. század 
végéről való. (jobbra 
fent) Finom virágmin-
tákkal díszített izniki 
váza a  hagyományos 
kék, zöld és piros 
 színekben. (jobbra) 
A legszebb izniki kerá-
miák túlnyomó részét 
a legkedveltebb oszmán 
minták, különféle virá-
gok díszítik
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szultánok, 
nagyvezírek, követek 

és janicsárok

Én, a szultánok szultánja, az uralko-
dók uralkodója, a földkerekség minden 
királyának megkoronázója, Isten földi 
árnyéka.

NAGY SZULEJMÁN LEVELEINEK KEZDŐ SZAVAI

A SZULTÁN

A szultán az Oszmán Birodalom leg-
felsőbb ura mind vallási, mind világi 
ügyekben, és minden alattvalója enge-
delmességgel tartozik neki. Minden tör-
vény a szultántól ered, ő a kalifa – vagyis 
a legfelső vallási vezető – és a hadse-
reg főparancsnoka. A jelenlegi szultán, 
I. Mahmud a világtörténelem egyik leg-
sikeresebb dinasztiájának tagja. A XIV. 
századi kezdetektől az oszmán szultá-
nok (akik először bégnek nevezték ma-
gukat) kiváló és agresszív uralkodó-
nak bizonyultak, meghódították Ana-
tóliát és a Balkán-félsziget nagy részét. 
Az 1453-tól, Konstantinápoly meghódí-
tásától számított száz év során egyetlen 
hatalom sem volt képes ellenállni a se-
regeit vezető uralkodónak. A birodalom 
Nagy Szulejmán (1520–1566) alatt érte 
el legnagyobb kiterjedését.

A szultán egyre inkább elérhetetlen 
személlyé vált, és egyre több időt töl-
tött a Topkapi palota nyújtotta gyö-
nyörök kiélvezésével. A külvilág szá-
mára az uralkodó nagyon távoli fi -

gura. Nagyon kevesen hallották őt a 
saját fülükkel annak ellenére, hogy 
jelen van az audienciákon, a pén-
teki imákon, és a Boszporuszon sikló 
kajikjában ülve szokott gyönyörködni 
a tengerben – természetesen mindig 
mesés, arannyal és ékkövekkel kira-
kott ruhát öltve magára.

A SZULTÁN CÍMEI
A szultánok mindig nagyra 

tar tották magukat, és ez 
a címeikben is tükröződik.

Legkedvesebb címük a padisah, 
vagyis „a legfőbb uralkodó” – Eu-

rópában ezt a címet Grand Turknek 
vagy Grand Signiornak fordítják.

Miután I. Szelim 1517-ben meghódí-
totta Egyiptomot, a szultánok 

az iszlám kalifájának is nevezik ma-
gukat (a cím azt jelenti, „a hívők 
parancsnoka”). Emellett további 
vallási címeik is vannak: „a  világ 
ura prófétájának utóda”, illetve 

a „Mekka, Medina és Jeruzsálem 
szent városainak őrzője”.

A szultán rengeteg egyéb címe közé 
tartozik az „Oszmán házának ural-

kodója”, a „szultánok szultánja”, 
a „kánok kánja”, valamint „a Vörös-, 

a Fekete- és a Fehér-tenger ura”.
A leghatásosabb cím azonban min-
denképpen az „Isten földi árnyéka”.
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I. Mahmud 1730-ban, minden előz-
mény nélkül került a trónra, ami-
kor nagybátyját, III. Ahmedet meg-
fosztották a rangjától. 34 éves volt, és 
előtte hétéves korától lényegében bör-
tönben lakott: a Topkapi félhomályos 
helyiségeiben, amelye-
ket a szultán nem kí-
vánatos testvéreinek és 
fi ainak tartottak fenn. 
Ennél fogva tökéletesen 
felkészületlen volt az 
uralkodásra. Azonban amikor szem-
beszállt a szultánt megbuktató felke-
lés vezetőivel – akik megölték a nagy-
vezírt és a birodalmi fl otta parancsno-

kát is –, bizonyította, hogy rátermett 
vezető, és megsemmisítette a lázadó-
kat. Uralkodásának első néhány évé-
ben több felkelés tört ki, de mindegyi-
ket kegyetlenül elfojtották. A szultánt 
azzal vádolták, hogy „a szelek játék-

szere”, és túlságo san 
is függ anyjától, Sza li-
há tól, valamint fő eu-
nuchjától, a szerecsen 
Hadzsi Be sir agá tól. Ez 
talán meg magyarázza, 

miért tett el annyi nagyve zírt az útból 
uralkodása alatt.

Mahmud idén ötvenéves. Bár Lord 
Charlemont azt írta róla, „kellemes 

A hatalmasok akkor a legha-
talmasabbak, amikor a gyen-

gék segítségére sietnek.
I. MAHMUD KEDVENC MONDÁSA

AZ ÖRÖKLÉS SZABÁLYAI

Bármelyik fi amat tegye szultánná 
 Allah, úgy helyes, hogy a világ 

 rendjének megfelelően a testvéreit 
mészárolják le.
HÓDÍTÓ MEHMED

A birodalomban ismeretlen 
az első szülöttség joga, így a szultán 

bármelyik fi a trónra léphet.
Hódító Mehmed vezette be a testvér-
gyilkosság intézményét: amikor az új 

szultán trónra lépett, azonnal elrendelte, 
hogy végezzék ki az összes testvérét, 

mégpedig egy selyemzsinórral, elkerü-
lendő az uralkodói vér hullását.

I. Szelimtől kezdve (meghalt 1520-ban) 
a szultánok nem kötöttek többé 

dinasz tikus házasságokat. Ehelyett 
a hárem  rabszolgái közül válasz-

tottak maguknak feleséget, akik mind 
megtért hitetlenek voltak.

A hárem az intrikák melegágya volt, 
mivel a nők mindent megtettek, hogy az 
ő gyermekük legyen a következő szultán.

Amikor 1603-ban I. Ahmed került 
a trónra, a testvérgyilkosság „törvényét” 

felváltotta a bebörtönzés szokása 
– a nem kívánatos rokonokat a Top-
kapi-palota „Ketrec” részébe zárták.

Hadd egyem meg a gesztenyét, 
utána megfojthattok.

III. MURÁD EGYIK FIÁNAK UTOLSÓ 

SZAVAI MURÁDNAK HÚSZ FIA VOLT, 

KÖZÜLÜK TIZENKILENCET KIVÉGEZTEK 

APJUK HALÁLA UTÁN  A HUSZADIK 

FIÚ PARANCSÁRA, AKI III. MEHMED 

NÉVEN LÉPETT A TRÓNRA
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arcú, méltóságteljes férfi ”, valójában 
a szultán púpos és rövid a lába. Sze-
rencsére a testi fogyatékosságai nem 
látszanak annyira, amikor lovon ül 
– és az alattvalói általában így látják. 
Mahmudnak van még egy hibája: or-
vosai hiába itatták mindenféle bájita-
lokkal, nem született gyermeke. Mi-
után alaposan megvizsgálták a horosz-
kópját, az asztrológusai kimondták, 
hogy soha nem fog gyermeket nem-
zeni a szárazföldön. Emiatt egy sor 
ágyast vittek fel a hajójára, sőt a Bosz-
poruszon külön kis épületet emeltek 
a szultánnak. A vízparton számtalan 

örömtanyát építettek neki, ilyen pél-
dául a Gyönyör háza vagy a Vágy háza. 
Mindazonáltal az érzékeket ingerlő 
praktikák közül a mai napig egyetlen-
egy sem bizonyult sikeresnek.

Bár a szultán a Topkapi elzárt vi-
lágában él, tisztában van azzal, hogy 
néha meg kell jelennie az alattvalói 
előtt. Erre vannak hivatalos esemé-
nyek, például a pénteki mecsetláto-
gatás. Mindenki tudja, hogy a szul-
tán milyen útvonalon megy végig, így 
alattvalóinak lehetőségük nyílik, hogy 
kérvényt nyújtsanak be a szultánnak 
– amelyet ő a lován ülve, nyájasan át-

Nagy Szulejmán volt 
a legsikeresebb oszmán 
szultán. A háttérben 
a Szulejmán-mecset 
látható
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Isztambul látnivalóinak gazdagsága 
valósággal elárasztja az ide látoga-
tót. A legszebb látványosságok java 
része a Topkapi palota mellett elte-
rülő Szultánahmed nevű negyedben 
van. Ebben a fejezetben bemutatunk 
majd nagyszabású épületeket (Hagia 
Szophia, Kék mecset, Szulejmán-me-
cset) és sokkal kisebbeket is (Kis 
Hagia Szophia vagy más néven Szent 
Szer giosz és Bakkhosz-templom, a 
Kárije-mecset és a Rusztem pasa-
me cset). Az említettek közül három 
(Hagia Szophia, Kis Hagia Szophia 
és a Kárije-mecset) bizánci templom 
volt, ami jelzi, hogy Isztambul törté-
nelme milyen gazdag 
és régi időkre nyúlik 
vissza. Mindazonáltal 
nagyon óvatosnak kell 
lennünk, ha meg sze-
retnénk látogatni eze-
ket a mecseteket: csak 
muszlimok léphetnek 
be, ezért legjobb, ha ál-
ruhát öltünk, és kísé-
rőül magunk mellé ve-
szünk egy szimpatikus 
muszlimot, aki meg-
mutatja, hogyan kell viselkednünk a 
mecsetekben. És persze semmiképpen 
se menjünk pénteken, és különösen ne 
imaóra idején. A vallási rendeltetésű 

épületek mellett olyan látványosságok 
kerültek be ebbe a fejezetbe, amelyek a 
város kultúrájának hihetetlen gazdag-
ságát mutatják be: az ókori Hippod-
rom, a lenyűgöző külső falak, az elké-
pesztően gyönyörű Dzsagaloglu-fürdő 
és a Galata-torony – megbízható irány-
jelzőnk, bárhol is járunk a városban.

HAGIA SZOPHIA

A törökök Ajaszófi ának ejtik, és ez 
Isz tambul legnagyobb mecsete – leg-
alábbis a muszlimok szerint, bár a ke-
resztényeknek biztosan más a vélemé-
nyük. Ők ugyanis nem felejtik el, hogy 

1000 éven át valószínű-
leg a kereszténység leg-
nagyobb temploma volt. 
A fenséges templo m 
Jusztinianosz csá szár 
megbízásából épült 532 
és 537 között – máig 
megsüvegelendő mér-
nöki teljesítmény.

A bizánciak szemé-
ben a „szent bölcses-
ség” temploma hatal-
mas, lapos kupolájával 

„a földre szállt mennyország, Isten di-
csőségének trónusa”. Ezt kétségkívül 
tanúsította a templom, hiszen a csodá-
val határos módon egyetlen földrengés 

Végre eljött a hajnal. A nem-
rég befejezett templom hatal-

mas ajtaja felnyögött, ahogyan 
a császárt és a népet hívogatva 

elfordult a sarkain. Amikor 
meglátták a templom belsejét, 
és a nap beragyogta az épület 
csodáit, minden szomorúság 
eltűnt az ott levők szívéből. 

PAULOSZ SZILENTIARIOSZ BESZÁMO

LÓJA 563 KARÁCSONY HAJNALÁRÓL

amit látni kell
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sem tett benne kárt. A görögök máig is 
büszkék arra, hogy a bazilika – illetve a 
mecset, hiszen most így kell hívniuk – 
a téli napforduló hajnalán felkelő napra 
néz, nem pedig Mekka felé, amerre az 
összes többi mecsetet tájolták.

A templom hosszú történelmének 
leginkább szívszaggató pillanata 1453. 
május 28-a éjszakáján jött el, amikor 
XI. Konsztantinosz, az utolsó bizánci 
császár, a város rettegő népével együtt 
a templomba ment, hogy csendben 
imádkozzon, miközben a falakon kí-
vül az oszmán hordák gyülekeztek. 
Másnap reggel a császár a bástyákon 
halt meg az utolsó oszmán támadás-
ban. Amikor Hódító Mehmed belova-
golt a városba, tudomást sem vett győ-
zedelmes csapatairól, amelyek foszto-
gatták és pusztították Bizáncot, hanem 
egyenesen az Hagia Szophiába ment, 
hogy ott ünnepelje meg győzelmét, és 
azonnal elrendelte, hogy a templomot 
alakítsák át mecsetté.

A muszlimok és a keresztények egy-
aránt nagyra tartják az építészeti re-
mekművet, és egyik vallás hívei sem fu-
karkodtak a díszítésekkel. A középha-
jóban és a karzaton megcsodálhatjuk a 
párját ritkító bizánci mozaikokat, a pi-
ros és zöld porfírból, illetve az erezett 
ókori márványból készült oszlopokat, 
amelyeket hihetetlen fi nomságú fara-
gások, akantuszlevelek és más, növényi 
díszítőelemek gazdagítanak. A mozai-
kokon a legrosszabb emlékű császárok 
is ragyognak. Itt van például VI. Leó, 
akinek négy felesége volt, illetve a test-
vére, Alexandrosz, aki rövid uralkodás 
után halt meg, mert egy intenzív lovas-
pólómeccset követően szélhűdést ka-
pott. És ne felejtkezzünk meg Zoé csá-
szárnőről sem, akit ellenségei azzal vá-
doltak – nem minden alap nélkül –, 
hogy nimfomániás őrült. A császárok 

JUSZTINIANOSZ
A Bizánci Birodalom Jusztinianosz 
császár alatt (527–565) érte el leg-

nagyobb kiterjedését. Briliáns tábor-
nokai, Beliszariosz és Narszész visz-

szahódították a Római Birodalom 
hatalmas területeit: a Balkán-

félszigetet, Itáliát, Szíriát, Paleszti-
nát, Észak-Afrika jelentős részét 
és az Ibériai-félsziget déli felét.

Jusztinianosz nagy törvényalkotó 
volt: ő gyűjtette össze a római tör-

vényeket Corpus Juris Civilis néven.
A császár méltó társra talált 

Th eodóra császárné személyében. 
A császárné fi atalkorában meg-

lehetősen belevaló életet élt: azt me-
sélték, hogy egykor, kur tizánként, 

nemigen akadt olyan fi gura, amit ne 
ismert volna. Prokopiosz azt írta 

Titkos történet című munkájában, 
hogy Th eodóra egyetlen dolgot 

bánt egész életében: azt, hogy Isten 
csak három nyílást adott neki 

a gyönyörök kiélvezésére.
Jusztinianosz uralkodása a  mű-

 vészet aranykora volt, legnagyobb 
műve az Hagia Szophia monu-

mentális épülete.
Alattvalói kevésbé voltak lelkesek 
a művészetpártolásra elvert hatal-

mas összegek miatt, és az elégedet-
lenkedők fontos szerepet játszottak 
a Nika-felkelés kirobbantásában.
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és császárnők valaha egy márvány-
lapokkal kirakott négyszögben ültek 
csodás trónjukon. A négyszögben ta-
lálható a „világ köldöke”, nem messze 
innét olvas fel ma az imám a Korán-

Az Hagia Szophia belső tere még  fen -
sé  ge sebb, mint a külső megjelenése. 
Meg döb  bentő, de az épület több mint 
1200 éves, és csu pán 300 éve szolgál 
mecsetként
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IX. Vanmour képén a holland követ, Cor   ne-
  lis Calkoen látható III. Ahmed au dien   ciá  ján 
a Topkapi palotában 1727-ben
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XVIII. Egy ünnepség során III. Ahmed 
szultán a jalijából nézi a Boszporusz fölött 
egyensúlyozó kötéltáncosokat
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