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SZTAMBULI IMPRESSZIÓK 
ÍRTA K Ó S KÁROLY 

világ legideálisabb kikö-
tője, kelet kapuja, 2000 
esztendő óta világváros, 
1000 esztendeig a keleti 
kereszténység Rómája, 
400 éve az izlám fővá-
rosa ; a legszebb és leg-
egészségesebb éghajlatú 
nagyváros, világbírónem-

zetek örök vágya : ez Konstantinápoly. De 
halljuk róla : piszkos város, járványos beteg-
ségek fészke, népek és nemzetek temetője, 
kóbor kutyák, romok, pusztulás városa : ez 
is Konstantinápoly. 

Ez nagyjában minden, amit róla nagy álta-
lánosságban tudni vélünk ; nem sokkal több, 
amit könyvek mondanak róla, de az is nagy 
részben hibás, téves. Csudálatos, hogy erről, 
az úgyszólván orrunk előtt fekvő városról 
kevesebbet és helytelenebbet tudunk, mint 
mondjuk pl. Nürnbergről. Ami azután a Bosz-
poruson fúl van Törökországból : Kisázsia, 
arról kevesebbet tudunk, mint Ausztráliáról, 
de semmivel sem többet, mint Tibetről. Míg 
azonban Kína vagy Tibet évszázadokon 
át majdnem napjainkig tervszerűen zárta el 
magát Európa civilizációja és tolakodó 
kíváncsisága elől, addig Szfambul kapui 
nyitva állottak számunkra mindig. Sőt Galata 
génuai és velencei lakói, valamint a Fanar 
görögjei állandóan és a török uralom kezdete 
óta kiváltságokat élveztek és használtak is. 
És a város, akár Bizáncnak, akár Konstan-
tinopolisznak, akár Sztambulnak nevezték is, 
két ezredév óta Kelet és Nyugat népeinek talál-
kozóhelye, kereskedelmének és iparcikkeinek 
kicserélőhelye. De jártak ide a reneszánsz 
mesterei és olasz meg német és francia tudó-
sok, művészek, mesteremberek is nagy szám-
ban és Génua és Venezia kapzsi kalmárai 
hordozták nyugatra napkelet csudás, nyugaton 
sokáig meg sem értett — még ma is csak 
részben sejtett — kultúrkincseit : szőnyege-
ket, selymeket, bőrmunkát és fegyvereket, 
ötvösmunkát és faragást, fajanszot és üve-
get, értékest és értéktelent, kincset és lomot. 
De legújabb időkig alig-alig sejteti ük, hogy 
ezek a holmik nem néprajzi kuriózumok, 
hanem egy hatalmas, a miénktől alapjaiban 
különböző kultúra apró hulladékai csak. Úgy 
voltunk ezzel a „keleti hoImi"-val, mint nem-
régen még a japáni és kinai „furcsaságokkal." 

így van az, így kell lennie : mi mindent, 
ami a világon történt és van, a mi hellén-
latin alapú kultúránk szemüvegén át tudunk 
csak vizsgálni és nézni. És értelmetlenül kell 

megállanunk olyan kultúrák előtt, melyeknek 
a mienkhez vajmi csekély köze van. 

Az ozmán-török kultúra alapja a perzsa 
és az arab ; ezekre mint izlám alapokra 
épült és fejlődött éppen Konstantinápolyban 
legmagasabbra és legmonumentálisabbra a tu-
ráni törökök nemzeti és öntudatos művészele, 
melyet mi ma sem tudhatunk megmérni és 
megbecsülni, mert nem tudjuk, vagy nem 
akarjuk megszokott szemüvegünket letenni, 
hogy szabad szemmel, elfogulatlanul láthas-
sunk. 

Próbáljuk lenézni — mert ez a legköny-
nyebb —, próbáljuk bizonyítani, hogy archi-
tektúrája nem más, mint Bizáncnak egyszerű 
fattyuhajtása, kultúrájának egyéb nyilvánulásai 
pedig részben arab, részben perzsa kópiák, 
részben a kellőnek szerencsétlen, torz, értel-
metlen maradványa. 

De tévedés ez és csalása önmagunknak. 
Mert igenis : török kultúra van és abban 
hatalmas, nemzeti művészet, mely független 
Nyugattól és Kelettől egyaránt. A középázsiai 
turáni mag gazdagodott és termékenyülf arab 
és perzsa, de bizánci, sőt olasz elemekkel 
is, végeredményében azonban török maradt 
és a XVI. és XVII. század Sztambulja egy 
önálló, öntudatos kultúrnemzet fővárosa már. 

Hogy mi, a magunkéra olyan nagyon hiu 
Európa minderről nem tudtunk, de tudni nem 
is igen akartunk, az nem a törökség hibája. 
Kultúráját ezzel nem lehet eltüntetni, hogy mi 
kijelentjük azt, hogy : nincs. 

Csudálatos dolog ez is : Jusztiniánusz csá-
szár felépítteti a világ legszebb keresztény 
templomát: a Hágia Szófiát (VI. sz.). Ezer 
esztendeig él még Bizánc, de ennek a temp-
lomnak mása, sőt megközelítő korcsa sincs. 
Sem elődje nem volt, sem utódja nem szü-
letett. Nyugaton nem értették, idegen volt ; 
Keleten nem szolgált mintául, mert keresztény 
templom volt. Az Aja Szófia a művészet-
história problémája volt és ma is az még. 

Eltelik ezer esztendő és Mohammed szul-
tán győzelmes hadai 1453 május 29-én el-
foglalják a várost: egy elpusztult, leégett, 
kirabolt romvárost. És Mohammed idején 
felépül a „Fatik dsámi", az első konstanti-
nápolyi tipusú ozmán-török nagymosé, egy-
séges, monumentális belső megoldással, mint 
az Aja Szófia. Amif máig nem tud megma-
gyarázni a művészethistória, amit meg nem 
érthetett sem a nyugati, sem a keleti keresz-
ténység, azt megértette, mert ismerte már 2 5 5 
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régen az izlámita török : a kupolát, a valódi 
centrális térmegoldást. 

Rövid száz esztendővel ezután pedig a 
törökség fénykorában Szulejmán szultán, a 
törvényhozó felépítteti Sztambul legnagyobb 
és legszebb moséját : a „Szulejmánie-diámit" 
és néhány évvel utóbb Edirnében (Drinápoly) 
az ozmán-lörök architektúra és műszaki tu-
dás örök dicsősége épül fel: a „Szelimie", 
melynek kupolafenfávolsága eléri immár az 
addig elérhetetlennek gondolt Aja-Szofia ku-
polafentávolságáf, de külső felépítésében kon-
struktivabb ennél, sziluettjében elegánsabb, 
könnyebb és alaprajzi elrendezésében egészen 
más. Felépül pedig ez a kupolás templom 
akkor, amikor a reneszánsz örökéletű nagy-
mesterei még siker nélkül kísérleteznek a 
Szent Péter templom kupolájának felépíté-
sével. 

A Michelangelo jól ismert neve mellett 
illik megjegyeznünk az ozmán-török Szinán-
hodzsa nevét. Méltók ők egymáshoz, mint 
építészek. 

Szégyenlem, de bevallom : nem tudom, hol 
porlanak Michelangelo halandó csontjai. De 
Sztambul legmagasabb dombján, a büszke 
„Szulejmanie" mellett, két, hegyes szögben 
összefutó utca szögletén van egy kicsi, kupo-
lás, nyitott furbé, áttört munkájú kőfallal 
kerítve. A kupola alatt turbános sírkő és 
minden valamirevaló török tudja : ez a 
Szinán-hodzsa furbéja, aki a Szulejmaniét 
építette. 

Ez a világ legszebb építész-sírja, Szinán-
nak legpoéfikusabb alkotása. Szfambulnak 
mint városnak egyik legkedvesebb dísze és 
legbájosabb sírja. 

Pedig Sztambul a sírok és temetők vá-
rosa is. 

Ahány temploma van a városnak — pedig 
sok van — a kis imaháztól kezdve a nagy-
pénteki moséig mindegyik körül ott a temető 
is. De alig van utca, ahol ne volna egy-egy 
kicsi kert néhány lombos fával és néhány 
turbános és virágkosaras sírkővel. És ahogy 
nálunk régi kisvárosaink öreg házain egy-egy 
Mária-szobor áll a falfülkében vagy az eresz 



alatt, úgy itt is kis görbe utcák házához la-
pulva, egy-egy szögletbe szorulva apró tur-
bános vagy virágos sírkő, fölötte olajlám-
pás lóg. 

De aztán az igazi, a nagy temetők. Sok-
sok kilométer hosszú a régi külső fal Sztam-
bul körül Ejubtól Jedikuléig, az Aranyszarv-
fól a Márvány-tengerig : egyetlen temető szegi 
a falut kívülről. Százezer és százezer sír 
sorakozik egymás mellé: európai Törökország 
históriája nyugossza ott örök álmát. 

Szépek Itália temetői, szép a párisi Père 
Lachaise, de a halált soha és seholsem érez-
tem úgy, mint ebben a nagy, véghetetlen 
török temetőben. Azok talán szebbek, de ez 
igazibb. Ehhez csak a mi kalotaszegi teme-
tőinket merem hasonlítani, de csak úgy, mi-
ként a nyirfaligetet hasonlítom a fenyőren-
gefeghez. 

Ma arat a halál és szaporodnak a teme-
tők. Millió és millió ember csontjai fölé csi-
nálódnak sírkertek és emlékek. Be jó volna, 
ha a tervezők, a temetőt csinálok elmehetné-
nek az „Ejubu-ba, a holtak városába, ahol 
sokszázados platánok és fekete ciprusok 
alatt sorakozik százezer és százezer hófehér 
kő : az embereké turbános, az asszonyoké 
virágkosaras és a kő oldalán szép talik-írás. 
Olyan egyszerű ez ! És olyan komolyan, 
méltóságosan szép. 

A török nem féli a Halált; nyugodtabban, 
szebben hal meg, mint mi ; de halottját meg-
becsüli ; talán nem jobban, mint mi, de szeb-
ben, talán olcsóbban, de poétikusabban. 

Nekünk, hűvös ég alatt élő embereknek a 
k e n y é r jelenti az életet; a mi parasztunk 
a gabonára mondja : É l e t . 

Másképpen van ez ott, a forrón tűző keleti 
nap alatt. Ott az Élet : a v í z . Sztambul 
ncpe az utcai kutakból viszi a vizet. Nagyobb 
épületekben van ciszterna, az európai házak-

ban vízvezeték is van rendesen, de Sztambul 
faházainak legtöbbjében nincs se vízvezeték, 
se ciszterna ; ásott kutak nincsenek az udva-
rokon. A város ellenben tele van kutakkal. 

Vannak szabadon álló kutak : négy olda-
lukon bronzcsapon folyik a víz belőlük már-
vány vályúba, négy szögielükön áttört, gazdag 
bronzrácson keresztül, bronzcsészéből iszik 
a szomjas ; a kútházra erősen kiugró ereszű 
sátortető borul. 

Vannak falikutak, vagy kerítésbe építelt 
kutak az utca során és ilyen a legtöbb 
utcai kút. 

De minden mosé udvarán vannak mosa-
kodó kutak, sok sok csappal, kupolával fedve. 

És ezer meg ezer kicsi és nagyobb kút 
számára szolgáltatja a vizet a régi Bizánc 
ősi akvaduktja. 

A nyilvános kút a legszebbiitca-, illetve város-
díszítő elemek közé tartozik. És ebből a 
szempontból a sztambuli kutak elsőrangú 
alkotások. Olaszország is fele van kutakkal: 
a reneszánsz és barokkor fő városdíszítő ele-
mül használta. De Rómában pl. a kút elveszti 
igazi karakterét és lesz belőle szoborcsoport, 
műszikla stb., a víz mellékes lesz. 

Egy budapesti kút bosszant engem vég-
telenül és különösen : a budavári Mátyás-
kútja, ahol a sok ember, állat, növény, szikla 
között kell keresnem azt az elemet, aminek 
cégére alatt az egész dolog készült : a vizet. 

* 

. . . . Török ember mondta ezt német 
embernek és én megjegyeztem : „Mi me-
gyünk nyugatra tanulni: c i v i l i z á c i ó t ; ti 
nektek keletre kell jönnötök k u l t ú r á t 
tanulni. " 

Merész mondás, de egy csepp kicsi igaz-
ság van azért benne. Ös-Ázsia nem élte ki 
magát és még sok minden fog onnan jönni 
nyugatra, mint a muliban is örökkön-örökké 
akkor, amikor eljött az idők teljessége . . . 
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