
z oszmán emberek ragaszkod-
tak a magánélet szentségéhez,
s nehezen nyíltak meg idege-

neknek. A muszlim nők elzártan éltek
a háremekben, melyek szinte szent
helyeknek tűntek, és csak közvetlen
vérrokonaikkal – bátyjaikkal, férjeik
és apósaik bátyjaival és apjaival – áll-
tak kapcsolatban. Mivel külföldi férfi
sohasem juthatott be egy hárembe,
nem írhatta le az ott élő nők életét
sem. Arra kellett támaszkodnia, amit
más forrásokban olvasott vagy hallott,
illetve a saját fantáziájára. Még a kül-
földi nőket is csak különleges esetek-
ben engedték be a háremekbe. Rend-
kívül jó diplomáciai kapcsolatokkal
kellett rendelkezniük ahhoz, hogy
meglátogathassák az oszmán előkelők
háremeit.

Az ezeRegyéJszAkA
meséi

A pontos tudósítás másik korlátját az
európaiak saját vallása és kulturális elő-
ítéletei jelentették. A háremről szer-
zett elképzeléseik primer forrásaként
Az ezeregyéjszaka meséi szolgált, amely
1707 és 1714 között először franciául,
Antoine Galland fordításában jelent
meg, 12 kötetben. Galland nemcsak le-
fordította, hanem az igényeknek meg-
felelően, a kor elvárásai szerint át is
költötte a történeteket. Az eredeti,
nyersnek és barbárnak ható szöveget
a kor ízlésének és művészi elvárásainak
megfelelve „feljavította”, olvasmányos
stílusban tálalta.

Később angol tudósok több fordítást
is készítettek, a leghíresebb Sir Richard
Burtoné, amelyet 1882 és 1886 között
adtak ki. (A magyar kiadások története
is egy misztifikációval kezdődik. A né -
met kiadás alapján készült átköltés első
füzeteit 1829-ben adták ki Ezer Egy Éj-
szaka. Arab regék címmel [összesen 18
füzet jelent meg 1829 és 1836 között].
A kiadó a fordítót V. M. monogrammal
jelölte, ezzel azt sugallva, hogy a fordí-
tást az ismert költő, Vörösmarty Mihály
készítette. Ezt a kortársak is megkérdő-
jelezték, és a költő hivatalosan soha
nem vállalta a fordítást.)

Az ezeregyéjszaka meséiben megje-
lenő hűtlen és gonosz nőalakok nagy-
ban befolyásolták az olvasóközönség
véleményét. Ez a gyűjtemény, valamint
más keleti mesék és „műmesék” fordí-
tása lett a hárem és a benne élő nők
erotikus képének hagyomásos orienta-
lista forrása.

136 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

BORus Judit

Az oszmán nők
a 19. századi angol 
utazónők szemével

A

Az oszmán nő témája hosszú évszázadokig foglalkoztatta a nyugati
olvasókat. A fátyolviselés, a háremben való elzártság és a többne-
jűség – amely még ma is nagy figyelmet kap – sok európait arra
sarkallt, hogy nem törődve a közlekedés kényelmetlenségeivel és
nehézségeivel, elutazzon az Oszmán Birodalomba, s első kézből tá-
jékozódjon ezekről a dolgokról. Így a viktoriánus korban már igen
jelentős volt azon nők száma, akik saját tapasztalataikról számol-
hattak be. Részletesen leírták, mit láttak és hallottak a muszlim or-
szágokban tett látogatásaik során, aprólékosan megvizsgálták az
embe reket, helyeket, eseményeket, szokásokat, tájakat. A régi musz-
lim világ nyugati szemtanúi színes és megbízható, bár nem teljes
képet festettek a nők életéről az Oszmán Birodalomban.
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Az ezeregyéjszaka meséi ismeretlen
eredetű, gyökerei állítólag a középkori
Arábiába és Perzsiába nyúlnak vissza.
Nem tudni, hogy egy vagy több szerző
műve-e. Korai kéziratai elég ritkák és
megbízhatatlanok, és ennek két igen
jelentős oka van. Az egyik az arab me-
semondás hagyományaiban keresendő,
mely szerint a meséket kívülről kellett
tudni, és írott anyaghoz csak időnként
fordultak, sokszor csupán az előadás
nagyobb hatása kedvéért. Így a mesé-
ket nem jegyezték le. A másik ok pedig
az arab „magas” irodalom viszonya a
kitalált történetekhez. Ráadásul a szö-
veget arabul egy évszázaddal a francia
fordítás után adták ki. 

Bár Az ezeregyéjszaka meséinek ere-
dete ködbe vész, hihetetlen hatást gya-
korolt a nyugati olvasókra. Innen ered
a háremről való összes erotikus mítosz,
amely az ott élő nőket buja, züllött te-
remtményeknek ábrázolja, a háremet

pedig a szexuális játékok melegágyá-
nak. Ezeket a ma is élő sztereotípiákat
szinte minden Keletre utazó európai
leírásában megtaláljuk, és olyan erőtel-
jes a hatásuk, hogy még a népszerű
török írások is átvették őket.

AngOL AsszOnyOk
útLeÍRásAi

Voltak azonban olyan európai utazók
is, akik kritikusan szemlélték a mende-
mondákat, és fantáziadús leírások he-
lyett nagyon pontos képet festettek ol-
vasóiknak. Ilyen volt például Mary
Wortley Montagu, aki férjével, Anglia
törökországi követével 1716 és 1718
között látogatta meg az Oszmán Bi -
rodalmat. Lady Montagu angliai bará-
tainak írt leveleiben tudósított a ta-
pasztalatairól, majd írásait – Levelek Tö-
rökországból címmel – kötetben is
meg jelentette. Ebben írt a török nők
fürdőbeli szokásairól és mindennapi
életéről is. Az egyik legérdekesebb ész-
revétele azonban a feketehimlőre vo-
natkozott. A lady bátyja a himlő áldo-
zata lett, és a híresen szép asszony

arcán is nyomott hagyott a gyilkos kór.
Amikor meglátogatta a török nőket a
lakosztályukban, a zenánában, felfi-
gyelt rá, hogy a nők egy himlőhólyag-
ból vett, dióhéjban tárolt folyadékkal
beoltják a gyerekeiket. Ő is alkalmazta
ezt gyakorlatot a saját fián. Angliába
visszatérve megpróbálta reklámozni az
új gyógymódot, de a „keleti” szokás
mindenhol elutasításra talált.

Egy másik híres utazó, Julia Pardoe
– költőnő, történész és író – 1835-ben
járt a birodalomban, és csaknem 15 hó-
napot töltött Isztambulban. Mindent
elkövetett, hogy pontos képet fessen a
muszlim hétköznapokról, és hogy a
társadalom mélyére hatolva képes le-
gyen jobban megérteni a keleti szoká-
sokat. Elítélte utazótársait, akik nem
rendelkezvén első kézből való informá-
ciókkal a muszlim előkelőségekről, egy
harmadik személytől szerzett hibás és
gyakran elégtelen információkra ala-
pozták leírásaikat. Egyik írásában meg-
említette, hogy azért olyan nehéz pon-
tos betekintést nyerni a törökök éle -
tébe, mert szinte lehetetlen megta-
nulni a két beszélt nyelvet, illetve csak
tolmácsok segítségével lehet beszél-
getni az ott lakókkal. 
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Charles Jervas festménye, 1716 után
(balra)
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Pardoe törekedett arra, hogy kija-
vítsa a muszlim életről és társadalom-
ről meglévő sztereotípiákat, bár tisztá-
ban volt vele, hogy a feladat nem köny-
nyű. A Keletről szóló mítoszok és
mesék sokkal elbájolóbbak voltak,
mint a valóság. „Az európai elme oly-
annyira átitatódott a keleti rejtélyesség-
ről, miszticizmusról és nagyságról szóló
elképzelésekkel, és oly sokáig hozzászo-
kott a turisták által leírt csodákban és
metaforákban való hitéhez, hogy na-
gyon kétséges, képes-e megszabadulni
a régi meséktől, és hajlandó-e szembe-
sülni az igazsággal. […] A »keleti« ki-
fejezés az európai fülek számára egyen -
lő a romantikával, de én, aki már hosz-

szabb ideje itt élek, meg tudok szaba-
dulni ettől az érzéstől. Persze könnyebb
lett volna számomra is tovább éltetni
az illúziót, amelyet a keleti szokások is
elősegítenek, és csak a dolgok felszínét
látni, de ilyet a lelkiismeretes krónikás
nem tesz. Szórakozás helyett inkább
megismertem a dolgokat...”

Egy másik utazónő, Lady Ramsey
Török hétköznapok című könyvében
megvédte a törököket az európaiak
igaztalan vádjaitól: „Az emberek hoz-
zászoktak, hogy sok rosszat halljanak
a törökökről – keresztény honfitársaik
iránti gyűlöletükről, kegyetlenségükről
és leírhatatlan gonoszságukról –, és
ezért a vérszomjas vadállat és a meg-
testesült ördög kereszteződésének tart-
ják őket. Én nem így kívánok szólni
róluk. Tizenhét éve jártam először a
férjemmel Törökországban. Éltem az
országban, utazgattam erre-arra, és
úgy találtam, hogy az emberek egysze-
rűek, békések, vendégszeretők és ba-

rátságosak – és nyugalomban élnek ke-
resztény szomszédaikkal.”

A háRem

Az arab hárem szó „szent”, „tiltott” he-
lyet jelent, de alapvetően nem nők vo-
natkozásában. A hárem eredetileg az
uralkodó magánlakosztályait jelölte, de
ugyanígy hívták a hétköznapi életben
a ház nők lakta részeit, amely a férfiak
számára tiltott terület volt, kivéve a
közvetlen férfi rokonokat, de még ők
sem merészkedhettek be a hárembe,
ha idegen női vendégek tartózkodtak
éppen asszonyaiknál.

A muszlim házak két részből álltak:
a szelamlikból és a haremlikból. A sze-
lamlikban a ház ura fogadhatta férfi lá-
togatóit, akiket férfi szolgák szolgáltak
ki. A haremlikben élt a férj a feleségével,
a gyerekeivel és más nőrokonokkal,
akiknek gondját viselte. A nőket szolgá-

A hárem a mindennapi életben a ház nők
lakta részét jelölte, amely – a közvetlen 
rokonok kivételével – a férfiak számára 
tiltott terület volt.4∞&£∞∞§ £ ™
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lók látták el. A hárem több helyiségből
állt, az előtérben vagy nappaliban folyt
a társadalmi élet. Itt fogadták a látoga-
tókat, itt ettek, néha itt is aludtak.

A muszlim hárem nagyon szociális
hely volt. Itt éltek és dolgoztak a ház
nőtagjai, valamint a kisgyerekek. Ide-
tartoztak a nagymamák, nagynénik,
anyós, feleség, a kisgyerekek és szám-
talan szolgáló, mind nő. Gyakran érkez-
tek látogatók (nők), barátok, rokonok. 

A háremben szigorú etikett uralko-
dott: a ház úrnője és a vendég ült a dí-
ványon, a többiek a padlón foglaltak
helyet. Ha a ház urának édesanyja még
élt, ő állt a társadalmi hierarchia csú-
csán, ha ő nem volt jelen, akkor a fele-
ség töltötte be ezt a tisztséget. Ő szer-
vezte meg a háztartást, ő felügyelte a
gyerekeket és a szolgálókat. Ez néha
nem kis feladat volt, különösen az ural-
kodó háremében. 

A fiatal lányokat kisgyerekkoruktól
kezdve arra nevelték, hogyan legyenek
feleségek és anyák. Elemi iskolába jár-
tak, ahol megtanulták az arab ábécét,
a Koránból részleteket, megismerték
a katekizmust, a rituális imádságok
pontos lefolyását, írást, számtant, föld-
rajzot és történelmet. Ezek az iskolák
általában egy mecsetben működtek –
néha évszázadokon át. Szinte minden-
hol megtalálhatók voltak. A nyugati
utazók feljegyezték, hogy még a legki-
sebb faluban is volt iskola. 

1858-ban megnyílt Isztambulban az
első gimnázium lányok számára. 1901-
re már 11 volt belőle. A tanítás évente

tíz hónapig tartott, a pénteket kivéve.
36 óra volt egy héten, és 18 különböző
tantárgy: ábécé, szólástan, a szent
Korán, hittan, írás, olvasás, irodalom,
oszmán nyelvtan, arab, perzsa, kallig-
ráfia, általános tudnivalók az életről,
háztartástan, etika, egészségtan, szám-
tan-mértan, földrajz, történelem és
gyakorlati foglalkozás.

A nők heLyzete

A fiatal lányokat felkészítették jövendő
életükre, a feladatokra, amelyekkel
majd férjhez menetelük után találkoz-
nak. Tanultak illemtant, tisztelték az
időseket, és ez a testvérek között is ér-
vényes volt, a fiatalabb testvérnek en-
gedelmeskednie kellett az idősebbnek.

A muszlim feleség élvezhette férje
társaságát, családja támogatását, s
megbecsült és biztos helye volt a tár-
sadalomban. A nyugati utazók szerint
az oszmán nőkkel férjeik kedvesen és
tisztelettel bántak. A házasságon belüli
erőszak nagyon ritka volt. Mind a jog-
rendszer, mind a társadalmi erkölcsök
védték a nőket. A férfiak nem szólíthat-
tak meg nőket az utcán, s a feleségü-
kön és nőrokonaikon kívül nem emel-
hették a tekintetüket másik nőre. Az
anyákat tisztelték és becsülték a musz-
lim társadalomban. Az egyik hadísz
szerint: „A mennyország az asszonyok
lába alatt terül el.” 

A háremben rabszolganők szolgál-
tak. Ők azonban nem a hagyományos

európai értelemben vett rabszolgák vol-
tak, tehát nem kényszermunkát végez-
tek. A férfi rabszolgák katonai vagy házi
szolgák voltak, a nők pedig a háztartás-
ban szolgáltak. Az afrikai nők általában
szakácsok voltak, míg a fehér rabszol-
ganők különleges feladatokat láttak el:
például kávét főztek és szolgáltak fel,
megterítették a vacsoratálcákat vagy ne-
velték a család gyemekeit. A rabszolga-
ság ráadásul időszakos volt. A fehér nők-
nek kilenc évig kellett szolgálniuk rab-
szolgaként, a színes bőrűeknek pedig
hét évig, mert ők kevésbé tudtak alkal-
mazkodni a hidegebb éghajlathoz. 

Amikor egy rabszolganőt felszabadí-
tottak, hivatalos szabadságlevelet ka-
pott. Egykori urának családjánál ma-
radhatott, amikor is gondozták vagy
férjhez adták. Ha férjhez ment, kapott
hozományt: ékszereket, egy láda ruhát,
bútort, néha házat is. A felszabadított
rabszolga mindig kapott nyugdíjat egy-
kori urától. Sok rabszolganő magas
rangú férjet szerzett, és így bekerült
az előkelők osztályába. „A rabszolga-
ság az volt a keleti nők számára, mint
India az angol férfiak számára: kapasz-
kodó a társadalmi ranglétrán.”
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Az iskolák általában egy mecsetben 
működtek, ahol a kislányok megtanulták 

az arab ábécét, a koránból részleteket, 
a katekizmust, a rituális imádságok pontos

lefolyását, írást, számtant, földrajzot 
és történelmet. 4∞&£∞∞§£™
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