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Bizanc,-Sztambul

-Konstantinápolyi tanulmány. 1891-

[-Bizanc démona. - Hagia Sophia. - A szegény özvegy, a konok
Az iszlám prófétája és a hozzája zarándokló bizanci papságnak furfangos kérelme. -

cipész és I-ső Justinianus. - A műromboló császárok. - Ércbe,,

öntött költészet. - Hirneves emlékoszlopok. - Egy indiszkrét

Vénus szobor. - A Hyppodrom és a keresztes-hadak. - Az

elemek, mint a démon ostorai. - Bizanc földje. - A ,,pásztor-kő."-

Történelmi lombok. -]

Az Aja-Szofia kupolája még, ideig óráig, méltósággal te,,

kint a hét halmu Contantinopolis első dombjáról a bythi,,

niai Olymps orrmáig, Kis-Ázsia rónáira, hegyláncaira. A

kereszt helyén a félhold fogja fel az alkony biborát. Az oltár

helyéről, hol hóditó II-ik Mohammed, 1453-ban, ápril hó 1-jén,

hirdeté: ,, istenen kivül nincs isten, Mohammed az ő 

höngő hordák által lemészerprófétája", ott, a foglalás három első napjában dü,,höngő hordák által lemészer

höngő hordák által lemészárolt ezrek szellemeinek

sóhaja kél s az iveket végre megrengeti.

Iszonyu lesz a dúlás, ha a katasztrófa bekövetkezik.

Majdnem a romok felett felhangzik-e a hozsanna? - -

Ez azon könyvben van megirva, mely emberi szemek

elől el van zárva. Csak az idő, a nagy tanitó olvas

abból. Az iskolás gyermekeknek: a népeknek, ha elér,,

kezett a tanóra, a leckét onnan diktálja. A kérlelhet,,

len vén pedáns, noha felnyitotta azt, nem mondta még:

,,consumatum est", még van idő, bámuljuk a csodás

boltíveket.

A nagyon alapos felvetés, hogy az Aja-Szofia kupolája 

beomlással fenyeget, megerősit azon hitben, hogy Bizancnak
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saját démona volt az ó korban s hogy ez a résen vár mai,,

napság is. Épített, rombolt, alkotott, megsemmísített; ezen

páratlan földrésznek különböző birtoklóival; a phoenrci,,

aiakkal, az athéneiekkel, perzsákkal, spártaiakkal, 

rómaiakkal, görögökkel, latinokkal irgalmatlanul

elbánt, - most a törökkel bajlódik. Nagy korszakok cso,,

dálni való romemlékeit meghagyta, hogy az uto-nemzedek

lássa, mi létezett itt egykoron s hogy észlelhesse a jelen ha,,

nyatlását

A pusztitás szelleme nem kimélte a szentélyt se. A félpogány,

félkeresztény nagy Konstantin, [ ami Gejza vezérünk hason,,

mása] a ,, Szent-Bölcsesség" a,, Hagia-Sofia" templomát

328-ik évben örök időkre épité. Az 532-ik évi ,,Nikita"

lázadás rémjeleneteit, a közeli versenytéren a Hyppodron-on

mulatni egybegyűlt népnek, a lázadóknak egy álló hétig

tartott kétségbeesett viadalát, I-ső "Justiniounis és Theodora

veszedelmét, győzelmét ; a vérengzés után megujult verseny,,

játékok, a holtetemek halmazás, az égő dómnak s vá,,

rosnak tűzárja világitá meg, a ,,panem et circensem"

népének újjongása, a haldokló ezerek jajszava s nyögése

a démon diadalát hirdették.

I-ső Justiniánus megmérkőzött véle. Hozzáfogott a dóm építésé,,

hez. Az alvilági szörny a legfurfangosabban akadályozta.

Egy szegény özvegy asszony, akinek a dóm leendő területén háza

volt, de ő ezt, az erőszakot nem ismerő igazságos császár által

ajánlott busás árért sem engedte át. Justiniánus személyesen

meglátogatta, sok kérés után csak azon feltétel mellett enge,,

dett hogy a császár az építendő domban számára fentartandó 

sírhelyet biztositott. Ő nem intézkedhetett véle oly módon mint
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perzsa  [Kr.u. 531-579]

kortársa I-ső Nuszirvan Khoszru khán, ki a ,,Tak-Khoszru"

világhírű palotát épitvén, a palota területén álló házikóját

elhagyni nem hajlandó öreg asszonyt nem háborgató; annak

gunyhóját holtáig, a tündérpalota egyik fényes udvarában

meghagyta.

A gonosz szellem sarkalta ellentállásra ama cipészt is, kivel

Justiniánusnak szintén meggyült baja, ez sem akarta ugyanott

létező házát jó áron átengedni; végre a császárnak be kellett

egyeznie a kono, magával eltett varga által szabott feltétel,,

be; ez nem volt kevesebb mint, hogy: a hippodrom-i

kocsiversenyek alkalmával, azok kezdetén, a vörös-zöld- és kék-

fehér pártbeliek tizenkét négyfogatu, kétkerekü kocsival

a versenytérre kirobogván, a császárt üdvözölvén, a császá,,
ő előtte

ri páholy átellenében követett páholya elé robogva, szintén

tisztelegjenek. A császár engedékenysége általános lehangolt,,

ságot keltett. A hihetetlen megtörtént, de a versenyzők a

császárnak, a legvégső pillanatig titokban tartott utasitása

szerint, kocsijokkal a páholy tőszomszédságába állva, lovai,,

kat a versenytér felé forditva, a kevélységtől puffadozó

vargának hátat mutatva hajlongtak s igy kiáltozták

a ,,Polükhroniszein"-t [sok boldog uj esztendőt!].

A rengeteg tömegnek kábító hahotája s örjöngő gúnyja 

elől menekülő varga nem kért többet a megtisztelés,,

ből, a nagylelkű császártól háza értékének megfelelő pénz,, 

öszveget kapván, annak s Bizancnak táját mindenkorra 

kerülte.

Justinianus épitészei: Anthenius, az Ephezus vidékével

határos Tralles-ből, [a mai Aidin-ból]; a milet-i

Isidor és Ignatius tizezer munkással rendelkezve,
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tizenhat év folyama alatt hozták létre a maga nemében pá,,

ratlan remeket, a Hagia-Sophiát. A hetvenhat méter hosszu

és hetvenegy méter széles és hét méter vastag alap, sziklává

keményedő mész- és téglapor keverékéből alkotva, a földszi,,

nen felől némileg kiemelkedvén négyszáz ötvenkét mázsa

aranyba került. Diszitéséhez phrigiai rózsacsikos fehér már,,

vány, porphyr, granit pazarul alkalmaztatott. A Bebek-nél

létezett ősi napteplomból nyolc porphyr oszlop, az Ephezus,,

ból a Diana templomából nyolc óriás nagyságu zöld Brescia

munolith-oszlop, ugyanennyi Cjzícus és Troaszból, szóval az

á,-klasszikus világ remek, de romba dőlt épitményeiből, a még

ép,-legértékesebb részlet roppant fáradsággal s költséggel ideszálli,,

tatott. A felszerelés fénye mesés volt. Az oltár lapja arany,
platina, vas

ezüst, összezuzott gyöngy és drágakővek kompozitumából ké,,

szült. A négy ezüst oszlopon s íveken nyugvó,- ezernyolc

kilogram súlyú arany cyborium kupolájának 66 kilogr. sulyú
golyoján egy

44 kilogram nehéz kereszt diszelgett. A papságnak fél,,

körben elhelyezett székei s a patriórcha trónja aranyozott ezüst,,
[ikonosztasz]

ből voltak. A szentély előtti képes  válasz-falon tizenkét arany

oszlop tündöklött. A szószék kupolája tömör aranyból, ugyanilyen

anyagból való keresztje ötvenhat kilogram sulyú volt, ugyanily

nehéz más hét arany kereszt a dóm kölünböző pontjain,

egy a Megváltó Keresztjéhez hasonló nagyságu ezüstből, továbbá

hatezer arany lámpa, arany, ezüst edények mázsaszámra,

huszonegyezer aranyszálakból szőtt,- drágakövekkel s igez gyön,,

gyel kirakott kehelytakaró, a huszonnégy egy egy mázsa sulyú

evangélium-könyv kápráztató fényű tablói s a t művészi

s anyagi értékére nézve soha, se előbb, se utóbb meg nem közeli,,

tett kincstárt képeztek.



A nép előtt mindennél értékesebbek voltak a szent ereklyék.

A téglákon ez volt benyomva: ,, isten épité, isten fogja oltalmazni"

minden tizenkettedik után egy religuia helyeztetett el. A ke,,

resztelő kút párkánya ugyanaz volt, melyen Krisztus ült,

midőn a szamaritán asszonnyal beszélgetett, afelett négy

angyalszobor ugyanazon trombitákat tartotta, melyek Jerichó,,

nál harsogtak. Az egyik főajtó belső része Noé hajójának

deszkáival volt kirakva. A dómhoz közeli,- Sámsonról ne,,

vezett kórház ajtaja fölé Justinianus méltán emeltetheté

a bölcs Salamonnak, irigységet s elkeseredettséget kifejező

szobrát. A leirhatatlan fényt a dóm falainak s íveinek mozáik

képei s a legritkább márványszemek kockáiból, hullámosan,

készült padlózat, százszorosan tükrözte vissza.

Az 548-iki év Karácsonya volt a felavatás napja. Az épitke,,

zés rengeteg költségeinek fedezhetésére keményen megadóz,,

tatott népnek meg megujuló sopánkodásait végképen elfojtan,,

dó hallatlan bőségű vendégeskedés rendeztetett. A császár

saját jóvoltából e célra leöletett ezer szarvasmarhát, 

ezer juhot, hatszáz szarvast, ezer sertést, tiz ezer tyúkot

s egyébb baromfit, tümlőkbe s rengeteg cseréedé,,

nyekben megmérhetetlen mennyiségű bor állt készen a nép

szomjának olthatására; a szegények között harmincezer

véka búzát osztatott szét. Justinianus a nevezett szent
Eutychius-tól

a patriárchától s pompától káprázatóan tündöklő udva,,

rától kísértetve, a Hagia-Sophiá-hoz járult, itt egymaga

annak fényárban úszó bensejébe hatolva, a szentélyhez futott

s itt karjait kitárva, az örömtől az önkivülettel határos lelke,,

sültséggel zengte: ,,hála légyen az egek urának, aki engemet
nékie

érdemesnek tartott arra, hogy ilyen csodaművet emelhettem.'

5.
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bölcs Salamon legyőztelek.' "

A másnap végbe ment első isteni tisztelet után kezdődő s tizennégy

napig tartó ünnepélyességek tartama alatt a császár a népnek három

mázsa arany értékű pénzmennyiséget osztatott szét.

Ime a Hagia-Sofia fényének némely adatai, melyek egykoru bizanci

történetirók összeváhó leirásai szerint idézvék. Mainapság mindennek

nyoma sincs s a mohamedán vallás követelmei szerint, a berende,,

zés a lehető legegyszerűbb, sőt kietlen, ennek dacára, mysztikus han,,

gulatu bensejének öszbenyomása elragadóan nagyszerü s ezer,,

háromszázötvenkét év multán is a világ, mint az épitészet

egyik csodaalkotását méltán bámulja. Justinisnus legyőzte

bölcs Salamont, mert méltoságteljesebb hajlékot emberi ész az isten,,

ségnek nem alkotott, de nem volt áldás ezen a páratlan remek művőn,

az égi hatalom visszavonta a védő kezét az,, isteni legájtatosabb szolgá,,

jának s despótának" alkotásáról. Az alvilág démonja feltola,,

kodott, a talaj tizenegy év után megrendült s a hetvenhat méter 

hosszu és hetvenegy méter széles négyszögön, hatvanhét méter

magasságban emelkedő, harmincöt méter átmérőjű kupola

bedőlt s a hiu hivalkodás csillogó jelvényeinek nagyrésze meg,,

semmisült.

Egy valószinűleg mohamedán forrásból eredő, anachromizmus miatt

értékéből veszitő,-de hellemzetes legenda szerint: Eliás próféta, Eu,,

tychiusnak álmában  megjelenvén, kijelenté, hogy az új kupola

csak úgy lesz tartós, ha a császár Mohamed prófétához papi

követséget küld s attól nyálkáját kéri, ezt légmentesen elzárt

lepecsételt edényben Bizancba hozatja s a kupola épitész anyaga

közé keverteti. A császár engedett. A papi követek, gazdag

ajándékokkal a prófétához eljutottak, ez miután Elias próféta

a mozlmoknál is nagy hódolatban részesül, a császár kérését teljesité.



Mohammed hajlandósága felbátoritá a popázokat, esengve

kérték őket, hogy irna néhány sort a császárnak s viszonzásul

kötnie ki azt, hogy Justinianus birodalmának összes papsága

minden néven nevezendő adótól örök időkre felmentessék,

ezt is megtette a próféta, mert hisz ebből se kára se haszna nem

származhatott; de a tehetetlennek még pecsétjének az iratra való

alkalmazását is ohajtják, erre a próféta, kifogyván türelme, a

tintatartó tartalmát jobb tenyerére önté s azon feketén az

irás alá a hártyára nyomta s igy szólt: ,,ime ez a császároto,,
első

nak szóló pecsét; a Hagia-Sophia kupolája nem tűrte a ke,,

resztet a második se fogja sokáig viselni azt, mert, vagy jobbom,

melynek ime képmása, vagy utódom keze fogja oda a félhol,,

dat feltűnzni mindenkorra " Az elképedett pápákat, ellátva

mindennek, mire utközben szükségök lehetett, elbocsájtotta.

A legenda szerint a papság az igényelt kiválságot elnyerte.
görög

Ujabb irók szerint ezen irat, [talán annak kaptájára készült 

később időbeli], még a harmincas években Galata egy ortho,,
azóta

dox görög templomában őriztetett, de nyomtalanul el,,

tűnt. Tény az, hogy a legenda jólati része beteljesedett s hogy

a török császárok jogara, régi idők óta egy szinaranyból

való nyitott jobbot hord, ennek uralma alatt a ,,Hagia-Sophia"

Justinianus által ujra felépitett, - az elsőnél alacsonyabb kupolája

hepehupás lett, megfogyott, meg is töredezett, de máig be nem

dőlt.

1453-ban, május 29-én ama kupola legszebb ékessége: a kereszt
ötvenezer zeitrin értékben megaranyozotatott

lehullott; a hódító II-ik Mohammed, az félholdat illeszteté helyébe.

Azóta a mozlim védi az egykori dómot, nevét is, kissé törökösítve

[Aja-Szofia], meghagyta. Az első védelmező maga a hódító [fátih]

volt, ki a zsákmányolásra hadainak engedményezett három nap
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letelte után, az Aja-Szofiába bevonulván, egy kincsszomjas janicsert

ki egy véletlenül addig megkimélt szent képet takaró arany lemezt

feszegetett, saját kezével ölt meg.

Legujabb időben Abd-ul-Aziz szultán védelmezte, Fossath svejci

jeles épitészszel, kivül óriási támaszfalakat épitetett s a 

rokkant kupolát egy hatalmas vasgyürüvek megabroncsol,,

tatta; Fosszati a benső javitási munkák alkalmából, a bemázol,, 

tatásra kárhoztatott ősi mozaikokat akként mentette meg, hogy

alébb azokat átrajzolva, azokra vásznat tapasztatott s ezt mázol,,

tatta be. A mozaikok más része rengeteg gömbölyü fa paizsokkal

vannak befedve, ezek mindegyikének zöld alapján kilenc méter

hosszu aranyozott betükkel IV-ik Murad, hírneves szépírója

Bitsakdzsi-Zádé-Mustafa Tselebi az első Khalifák-nak

a próféta közvetlen utódainak s kortársainak: Abis- bekr,

Omár, Othmam, Ali, nemkülönben Hasszánnak és Huszeinnek

próféta unokáinak neveit iratta.

Ha a muzulmán a naponta ötszöri imának egyikét a dzámé-ban

magányosan, vagy előimáskozó ,,imám" jelenlétében,

majd
Tömeggel együtt allva, majd földre borulva halkan végzi [ebből áll

az egész rituális szertartás] úgy  a Mekka irányát jelző fülke

[Ribla] felé fordul, az Aja-Szofiának Jeruzsálem felé irány,,

zott fekvése némileg eltérvén, a ,,mimbár" [szószék] a ,,mihráb"

a Koránt olvasó, vagy előimádkozó helye, sőt a márvány

padozatot teljesen betakaró finoin gyékények is, a dóm falai

val hajlott szöget képeznek, akár valamely adós vendének falra

írt számlája, melyet a vendéglós már keresztül huzott. Egyébb,

ként ezen nyakatekert állapottal könnyen kibékül az, aki

a körülményeket úgy veszi amint vannak s nem miként lenniök

kellene.



A földgömb legszebb pontján, a kereszt örök felmagasztalta,,

tásáért alkotott ezen legfenségesebb dómnak sorsa trágikus;

a bizanci császárok létesittettek olyan műemlékeket is,

melyek kizárólagosan saját személyök dicsőitésére szolgál,,

tak, ezeknek sorsa trágikomikus, a démon valóban gyúnyt 

üzött azokkal. Amit szépet, remeket a rombolás szelleme, 

a huszonnégy izben történt ostrom alkalmával tüzzel

vassal, vagy a föld iszonyu-gyakori megrenditésével össze

nem rombolt, azt első sorban magok a bizanci császárok

semmisiték meg; példájok után indultak a keresztény 

martalócok s barbárok, ezen műemlékek s diszépitmé,,

nyekben páratlanul gazdag várost kifosztva, pusztitva. - Máso,,

dik Theodosius a szent Helenának, Constantinus anyjának a Forum

Augusteum-on emelt szobrát ledönté s a porphyr oszlopon

saját, hétezer negyven font sulyú ezüst szobrát helyeztette;

ennek helyébe Justinianusé emeltetett s ama szobor nemes 

érce gyakorlatibb célra használtatott. Justinianus érc lovas,,

szobrának alakja bal kezében egy kereszttel diszitett golyót

tartott. Az ércló lábánál volt az utolsó bízánci császárnak az utol,,

só Constantinus-nak feje, 1453-ban május 29-én, egy napig

kitéve.

A második dombon a bazár közelében, - habár nem a régi száz

hetven lábnyi magasságban - jelenleg is létező parphyr oszlop

[most,, égett oszlop" ,,tsimberli tas"] tetején eredetileg Constan

tinusnak Bizanc alapitójának szobra állt, ezt ő Apollót, mint napot
bronz

ábrázoló szoborból úgy alakitotta, hogy anna fejét levétette s a

magáének képmását helyeztette oda, annak búbjára s nimbus suga

rait jelzendő, a megváltó keresztjének, valódi szegeit illesztete, 

ezt Julianus császár nem tűrte, a szobor helyébe

9.
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a magáét emeltette, ezét I-ső Theodosius dobatta le és a saját 

szobrával cserélte ki. Nem hiába volt ezen szobor anyaga

a nemes porphyr, hogy mindezen léha megpróbáltatásokat

elviselte.

Ezen oszlop, ne Monolith, kilenc, hasonló nagyságu belülről
[Sphorrolyl]

egymásba illesztett hengerből áll, az összeillesztések az oszlop
aranyozott

anyagából domboruan faragott babérkoszorukkal igen leleménye,,

sen maszkíroztattak. Alexius Comnenus uralkodásakor

vihar és villám néhány Sphondyl-t lerombolt. Manuel

Commenus helyezte tetejébe a most létező jellegtelen

oszlopfőt s erre egy óriási arany keresztet, mely utolsó ékessé,,

gétől a török könyitette meg. Mindezekhez még a Rözalé,,

ben dűhöngött tűzet pusztitása járult, bámulni lehet,

hogy  a nagy Constantinus Forumának ezen hajdani

dísze ezerötszázhatvankét év után, jóllehet vasabroncsok

tartogatjúk össze, még talpon áll. Két év előtt mázsás

darabok hullottak le róla, a roppant forgalom iránti tekin,,

tetből elhatároztatott az általános gyökeresen restaurálás; az áll,,

vány felkerült, de akkor sült ki, hogy a tulajdonképeni, nem

csekély költséget igénylő műveletre hiányzik a rerum

gerundium, tehát- az állvány ismét eltávolíttatott.

Mint minden földi alkotmány ez se fogja elkerülhetni sorsát-

a végpusztulást. Eme szomorító végzet esetében, a régészet

tudmányára nézve vigasztaló volna ama körülmény, hogy

ekként a Trója Palladiumra, melyet Ulyszes és Diomedes 

a Minerva templomából elraboltak s melyet Constantinus

Róbából Bizancba hozott [Sehlieman szerint Athéne

a bagoly fejjel], mely őskori történelmileg nagy nevezetességű

ereklye, bizanci írók szerint, ezen oszlop alapjába van rejtve-



a régészeknek képzelhető határtalan örömére, napfényre ke,,

rülne, ,,chi vivra, verra"!

Hamarabb elpusztult ama nagy palota, mely a török ura,,

lom fénykorában ezen oszlop átellenében állt, mely a

külhatalmak követeinek kijelölt szállója volt, melyet

ezek körül többen, az általok képviselt állammal bekövetke,,

zett hadjárat tartama alatt, a hét torony barátságta,,

lan bolívei alatt lévő szállással cserélték fel. Tizenegy év

előtti ideérkeztem idejében s azon túl is, több éven át

még láthattam ezen nagyszerű palota romjai alatt

a perzsa hajcsárok ló,- öszvér- és szamár karavánjainak

istállóit. A romok köveit nem rég hordták szét. Ne neked

földi dicsőség!

Az alapító Constantinus-nak ezen oszlopcsarnokkal bekeritett

Forum-át temérdek remek szobor diszitette. Egy görög

nőt ábrázoló szobor párja, magyar női alakot ábrázolt,

ezt Manuel Comnenus, midőn a magyarok elleni hadjá,,

ratra készült leromboltatta [Nicetas in Manuele LV.I.].

Theodosius ugyanott a három fő Arianus képrombolónak:

Sabelius, Macedonius és Eunonius-nak szobrait dobatta

sárba, a pusztítás szelleme pedig földrengéssel egy elefántot

ábrázoló, - a Forum bejáratánál álló óriási bronz szobrot, 

ennek egyik összetört combjábol egy férfi - s egy nőnek csont,,

váza és egy érclap hullott kis, melyen ez volt olvasható:

Aphrodité szűztől Hieraosz a halálban sem válik el"

[antiquit. Const. apud Banduri] ércbe öntött ritka, de

még is mulékony lyrai költemény.

Bizanc nevezetes szobrai közé tartozott egy Vénus istennőt ábrázoló, 

ez az ötödik halmon állts, a kronikák szerint, igen fura bűvős

11.
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ereje volt; mely miatt nem ritkán bizonyos bizanci hölgyecs,,

kék kellemetlen zavarba kerültek, ha ugyanis ezek közül

egy olyan haladott el nem ezen szobor előtt, kinek jövendőbelijé vagy fér,,
való

je iránt hűsége meglazult, úgy ruhájának alsó széle nem éppen 

díszkrét magasságig fellebbent, bármint igyekezett is ezt

megakadályozni. Kevés jóravaló nő járt ugyan arra, mert ezen

szobor környékén volt a prostituáltaknak szállója, rácsozatos és sürü

függönyökkel eltakart ablakaival, melyet I-ső Constantinus eme szeren,,

csétleneknek építetett. Egy ízben Justinianus császár nehe

Theodora császárné,- előbb bizánci demi-monde-nak hír,,

hedt alakja, színpadi syrén-je,-u blachernai pompás palo,,

tájába rándulván ezen szobor előtt lovaglott e, hogy hogy nem,

a legteljesebb szélcsend dacára, a császárné alsó ruhája, nagy

nép tömeg szemeláttára, szerfelett nyugtalan, kelletlen és szünte,,

len felkerekedő hullámokat vetett, a legkényesebb irányban érintett

ideges Theodora emiatt engesztelhetlen haragra lobban s az elka,,

patott szobrot darabokra zúzatta, azóta Bizanc e fajta höl,

gyei, semmitől se tartva, intrikáikat bátran üzték s űzik

manapság utódaik is.

Eltűnt a Theodosius Forumának [ma ,,Tyúk vásár'', ,tauk-bazari'']

főékessége a nevezett császárnak ezüst szobra, mely a római

Traján oszlop mintája szerint készült bronz oszlopon állt, ezen

oszop a császárnak győzelmeit művészi domborművekben

tüntette fel. A Marcianus szobrának tizenöt méter magas grá,,

nit-oszlopa még áll a negyedik halmon, a hóditó II-ik Mahommed

dzsárné-jának közelében, a jelenlegi hús Tér [,,et meridán''] közelében

egy ház udvarán, de a szobor elveszett, éppen úgy miként Arcadiusé melynek

oszlopa szintén Trajan oszlopának utánzata volt s a hetedik vagy is

a hét torony halmán díszelgett, tizennégy méter magas volt, tetejére



belől csigalépcső vezetett fel, mostanság egy roppant nagyságu elporlado,,

zott éktelen márvány darab, talpazatának bensejében egy török kol,,

dús [dilendzsi] lakik addig, mig a vendégszereplésekre indult

cigány család, melynek ezen odu rendes téli tanyája, vissza nem

érkezik.

A világhirü ovál alaku Hyppodrom [jelenleg ,,ló tér = ,,at-meidán"]

hajdan két stádium [háromszázhetven méter] hosszu és egy 

stádium [száznyolcvanöt méter] széles, jelenleg 240 méter

hosszu, 140 méter széles, Enyaliosz fiának Poszeidon-nak,

a lóverseny feltalálójának emléktere, melyet 330-ban

nagy Constantinus alapított, egyszersmind művészi reme,,

kek kiállítási piaca volt. Hercules-nek az utmutatónak

["hodigesztesz"], Mercur-nak a testgyakorlatok védőjének, a

Dioscur- oknak a lófékezőknek, Poszeidon és Zeuzippesz

a kocsizás pártfogóinak szobrai, számtalan ugyanitt léte,,

zett műremekkel együtt elpusztult. Triehesperus óriási

ércszobra, mely bal lábával térdelt, melynek hüvely-ujja

olyan vastag, - mint egy felnőtt egyén dereka, alsó lábszára

ember magasságu volt, nemkülönben a bíborban született [911-től 959ig uralkodott]

Constantinus oszlopának bronz domborművei, melyek nagy,,

atyjának I-ső Constantinus-nak győzelmeit ábrázolták,

1204-ben a francia- és velencés keresztes hordák vezérei

Balduin gróf és Dandolo pénzszomjának áldozatul es,,

tek, ezen keresztény vandalok ugyanis ezeket beolvaszt,,

va az így nert anyagból pénzt verettek; csodálni lehet, hogy

eme domborművek kőoszlopát meghagyták, ez düledező álla,,

potban most is is égnek meredez.
öt méter magas

Ennek szomszédságában létező sajátos bronz műemlék három

óriási összefónódott kigyót ábrázol, hiányzó fejökön hajdan Delphiben

13.
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de vékonyabb felerésze, melyet

Nagy Constantin a Fra,,

tegium terén [szent Vezír

hane] állított fel, mégis

elkallódott

Apolló-nak háromlábu arany áldozati állványát [Triposz] hor,,

dották. Pausaniasz és Arisztides által Platee-nél Kr. sz. előtt 479-ben

szeptember jó 26-án Mardonius perzsa király ellen nyert fényes és fel,,

szabadító győzelem emléke volt. A ,,Triposz"-ta Hierosyl-ek rabol,,

ták el. Az egyik kigyófej felső álla a régi Szeráj-ban lévő mezeum-

ban látható, Ős idők óta ezen bronz kigyóknak a mérges kígyók

ellen való talizmán erő tulajdonittatott, ezek Bizanc-ban is

igen elszaporodtak, ezért megkiméltettek. Az egyik kigyónak olda,,

lából egy darab hiányzik ezt, a hagyomány szerint a török kés-tőr-

és kardművesek pátronusa: Eszki Radzsái, egy általa készített,

nevét megörökítő karddal vágták ki.

Az említett műemlékek maradványainak közelében, azokkal

egy vonalban áll a Krisztus születése előtt ezerhatszáz évvel ural,,

kodott Phárao: I-ső Tutmosz által a deltai ősi egyetem-városban

Heliopolisz-ban emeltetett. Sziemiti rózsaszínű gránit

monolith, ambár csonka harminc méter magas. Négyszá,,

zadik évben [Kr. u.] Arcadius császár állítatta az Athéné-ből

idekerült óriást azon márvány talajzata, melyen a felálli,,

tás művelete a császári pár (a császárné Eudotia frank hölgy  volt)

s udvara nemkülönben az akkor mindenható Gainasz

birónak alakja domborodik ki, de ez utóbbinak feje hiány,,

zik, ami arra emlékeztet , hogy őket magát is később, in natura,

hasonló sors érte. Ezen obeliszk mely a Hyppodrom kellő

közepét jelölte, az ezernyi mőemlék között at egyedüli,

mellyel Bizánc démona nem bírt, Hieroglyph-jaival együtt

jo karban van, mesztörmelékből képzödött több méter magas új talajol az előlivel együtt, szabadon áll,

Az említett keresztes barbárok, a pusztítás szellemének hű
féktelenséggel

csatlósai hallatlan dúltak és raboltak 1204-től 1261 julius

21-éig tartott uralmok ideje alatt.



Ők semmisítették a Hyppodrom többi, azon idők történetírói által 

dicsőitett remekeit igy Ádám s Évának, - Heléná-nak;

nagy Leó nejének Veriná-nak, Iréné-nek nagy Károly büsz,,

ke kosaratadó ideáljának, a harcikürt hangajaira lelkesülő
a hőség és szükségnek

Lovasnak, szobrait; a rómia farkast Romolus- és Remus-szal
Victoria Stresija négyes fogatának

ábrázoló szobrot, a szamárhajcsárok hires csoportját, az elephánt,

krokodillal küzdő

a rhinocerosznak, az oroszlánt fékezőnek, Scyllának s

Charybdisnek, a repülő sphinxeknek, a kígyót széttépő sasnak, 

a vadkannak bronzszobrait. A két [zöld és kék] pártra oszló,

tizenkét négyfogatu verseny kocsik sorompója [cancelli] feletti

toronynak dísze. Lysippus-nak remeke, az Athénből Chios-ba

került, innen az ifjabb Theodosius által Constantinopolis-ba

szállitott négy bronz ló a beolvasztástól megmagyarázhatatlan

módon megmenekült ugyan, de Dandalo azokat Velencébe

hurcoltatta s azokat a legféktelenebb zsákmánylási dühhel

templomok s palotákból összeharácsolt tömérdek drága,,

mozaikkal

sággal, festészeti műkincsek sőt értékes épitészeti anyaggal ál,,

tala ,,ad maiorem dei gloriam" bőven ellátott sz. Márk

templománka homlokzatán felállitattatta.
[,,fátih"] Ri tizenkét birodalmat, kétezer várost hóditott meg

II-ik Mohammed a ,,hóditó", Constantinopolis lakosainak erélyes

és szívós ellentállása miattlankadozó harcosait, három napig

engedményezett zsákmányolhatás igéretével biztatta, a város

bevétele után ezen igéret szerint azok iszonyu dúlást vittek

véghez, de az ozmán császár három nap elmultával az ázsiai

barbárokat megfékezte, maga tisztelgett a remegő patriarchánál,

a legyőzötteknek vallási szabadságot s vagyon biztonságot igért, 

adott szavát meg is tartotta. Balduin és Dandolo, kik keresztény 

templomok szertartási öltönyeivel takarították be lovaikat, ki 

a negyedik halmon létező az apostolokról cimzett Poliandrion dómot
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16.

[hoditói: Aleibiadesz, Seyutimies

Severus, Constantinus, Amdolo,

Poleologusz Mihály, s II-ik

Mohammed voltak;]

istállónak használták, ennek sírboltjaiban eltemetett bizanci

császárok porphyr koporsóit feltörve, az azokban talált kincseket

elrabolták, a testi maradványokat széthányták s a koporsókat

itatásra vályuként használták. II-ik Mohammed kényszer,,

helyzetében a Hagia Sophia dómját s több más keresztény

templomot, mohamedán imaházzá alakított át, de nem

rombolt, sőt, névleg a Poliaszdriont remekül, naggyszerűbbé ala,,

kította át Chrisztodulosz görög építész által. A keresztes, elvete,,

mült csőcselék legföllebb a város ősi körfalait javitgatta, de persze ismét 

a templomok s paloták értékes anyagával, oszlopaival s egyébb remek

építészeti fragmentumaival, arra falakat a művészet temetőivé

változtatván, miként ezt a márvány tenger partját szegélyző bástyák,,

nál mainapság is láthatni, Ezen kalózok zsákmányolása, pusztítása

addig tartott, míg ők magok is elpusztultak: tudni illik ötven,,

hét évig.

Ellenség Constantinopolist-t huszonnégyszer ostromolta s hat

ízben meghódította, ama műkincseket, melyeket az ezekkel járó

pusztítás megkimélt, a felette számos földrengés, de mindennek,,

felett számtalan iszonyu tűzkatasztrófa emésztette fel. Bizanc démona

műkincsek ellen leginkább tűzet, az élők ellen pedig a pestist használ,,

ta ostor gyanánt, az elsőt napjainkban is gyakran használja, A

történelem a Bizánc-ban előfordult földrengéseket 478-ik

évtől kezdve jegyzé fel; az időtől 1033-ig tizenhárom rendkívül

pusztító földrendés volt itt, a tizenharmadik száznegyven napig

tartott az amlített évtől 1765-ig huszonhat borzasztó földrengés

volt. Pestis szintén gyakran dühöngött, legirtózatosabb volt a 1037-ik

évi, mely éhinséggel párosult. Tűzvész legfékezhetetlenebbűl 475-ben

Rasiliskos császár uralkodásakor dűhőnhőtt, amidőn a Hagia-Sophia

százhuszezer kötetből álló könyvtára, miként ez Cedrusnál olvasható.



17.
a lángok martaléka lett; ugyanekkor a többek között Succus

ptricius-nak a Philoxenus ciszternája közelében létezett

nagyszerü palotája is elégett s ezen mecaenás páratlanul

gazdag műgyűjteményének világhírű kincsei: az elefánt,,

csontból faragott Zeusz, Phidiász remeke; Praxitelesz

kmidiai Venus-a pároszi márványból; Juno, Saturnus

szobrai Lyzippus-tól; a smaragdból való Minerva

Schyllis és Dipinus-tól; a myndoszi szárnyas Ámor

Bupalótól s tömérdek már remek szobor, festmény

a tudományos kincs, a történészek szerint, a tudomány,,

nak s a képzőművészetnek minden más tűzesetek

közt legnagyobb veszteséget okozó eme rettenetes katasztró,,

fa alkalmával megsemmisültek.

A bizanci császárok könyvtárának csekély maradvá,,

nya, Girardin francia követ jelentése szerint harma,,

dik Ahmed szultán uralkodásakor: 1709-ben Perában

eladatott.

Phidiasz emlitett művének méltó párja volt ama,

Zeusz-t, mint Jupiter Uriosz-t, a kedvező szél istenét

ábrázoló szobor, mely a Boszporusz ázsiai partján, ennek

torkolatához közel, a mostani ,, Anatoli-Kavak" tájékán

létezett, - tizenkét istenség, de leginkább Jupiter és

Neptun kultuszának emelt templomnak [Hieron] fő,,

dísze volt, melyről Cicero a Verres szirakuzai praetor

elleni beszédében emliti, hogy a capitoliumi, a sziraku,,

zai s a Boszporusz parti Hieron-ban Jupiter-Uriosz-t

ábrázoló szobrokat felülmuló remek akkor nem léte,,

zett, ez is eltűnt.

A háromszögletű félszigeten elterülő Constantinopolis sarkain



18.
épült három császári fő rezidenciák közül, a hatosik dombon

létezett,- a ,,bíborban született" Constantin által [911-959]

koronázási palotának, a Helbdomon-nak [most Tekir Szeráj]

romjai állnak jelenleg is, de az Akropolisz tündérpalotájá,,

nak helyén a Hyppodrom szomszédjában, ma egy az I-ső

Ahmed szultán által 1630-ban befejezett nagyszerű hat mimáré-

vel bíró dzsámné körül épűlt város rész terül el. A második

szöglet palotájának a Cylobion-nak helyén, a fényt eltemető

árny borzasztó tanyája a ,, hét Torony" erőssége épült. Ebben

a szerencsétlen kivégzett keresztény foglyok hecatombá-in

a démon tőbbé nem ült tort, az ,,arany kapu"-t befoglaló

két négyszögletű torony egyikében még létező mély márvány

kut, az áldozatok oda bevetett fejei halmazától nem párolog

többé, a féktelen önkény kegyetlenségeinek eme borzalmas

tanyái, a történelem igazságszolgáltatásának fermen ta,,

nuskodó emlék maradványai; végzetük: a végpusztulás.

Az említett még jelenleg is ,,arany kapu"-nak nevezett egykori

egyik bejárat, melyben, ha valaha arany ragyogott volna, ennek

régen nyoma sincs, a lidérc nyomása alatt görnyedez, a mu,,

zulmánok hiedelme szerint a hitetlenek leginkább ezen

kapura áhitoznak, ezért a foglalás idejében befalaztatott, de

ezen fal állapota is siralmas, maholnap megeshetik, hogy az idő

kérlelhetetlen vas foga által kiharapott résen, egy két pajzán

[,,csapkin"] görög, a bűvős erőt megtörve, suttíomban be-és

kibúvik. De erre sincs már szükség; a foglaló második Mohammed

által három óriásia ágyu és egy rengeten mozsár által Constantino,,

polis ugyanazon oldalának erős falain lőtt három rés,

különösebben a Pempti Vagy Charisius nevű kapunál, hol az utolsó

Constantin és a germai Justinian János hősi halálukat lelték,



melyeken az örjöngő ozmán hadak oda berontottak, . azon

módon tárva nyitva áll, sok más felől is fel is út le is út, azo,,

kon ha a nemzedékek penitenciájának ideje lejárt, a ha,,

ladás diadalmasan lenyargalhat

Mielőtt megnyilnék az Aja-Szofiában létező azon szintén

befalazott alacsony ajtó, melyen az isteni tisztelet végzésében

meggátolt ,,kaluger" az evangéliummal eltünt akkor,

midőn oda menekült keresztények elkeseredett véde,,

kezése dacára, a bősz ozmán vérengzők a betört főkapu,,

kon a bazilikába berontottak, aki, úgy keresztény, mint

a mozlim nép körében maig is uralkodó hiedelem sze,,

rint nem halt meg, várja a pillanatot, amidőn ugyana,,

zon ajtón oda bejuthat, hogy a be nem végzett áldozatot folytathass,

ez az ő dolga,- Tény az, hogy be nem várva ezen, - az egyik részről óhajtva, 

más részről éles gyanakodással lesett pillanatot, -

a nyugati kultura már is átgázolt a szultánok régi

márványparti palotájának falain. Ha alig egy század 

előtt annak környékén járó kelő azokon szemeit legel,,

tetni merészelte, úgy a falakon szüntelenül leskelődő

janicsárok lóra pattanva az ilyen vakmerőhöz szágul,,

dottak s őket kérlelhetlenül a börtön éjjelébe hurcolták.

De napjainkban a kéjkert falai a haladás szellemének

varézstoppantására a földdel egyenlővé lapultak, gőz,,

lován azok helyén sivitva robog tova, áttörve a héttorony

tájának bástyáját, felfeltarthatlanul hatol át. A rettegve

került kéj-köszkökben ma már muzeum, képzőművészeti akadé,,

mia létezik, a trónteremben, hova hajdan a külhatalmak köve,,

tei is csak az aranyozott ablak rácsozaton átrévedeztek a khalifa

fényes színe felé, mainapság a touristák vidám csoportjai nyüzsögnek
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(Sorbole velencei mérnö,,

köt utánozta, ki 1304-ben

Velence huszonöt hajójá,,

val az Adriából, az Eto

folyón Mor-ig hatolt, ill

szekéruton Sopio tavára,

onnan hegyszoroson át

Torbolénál a Gárda Tóba

csúsztatva atokat, a meg,,

lepetett Riva elfoglaltatott)

s a kéjlakok egyik legszebbikében a nékiek kinált udvari,, serbett"-et s

moka kávét szörcsölgetik.

Pera fő utcáját átszelő uton, melyen át II Mohammed a Boszpo,,

ruszt elzáró hatalmas láncot át nem törhetvén, hajóit a Galata

szomszédságában létező mai ágyuöntödénél [=Topháné] partra

vonatván, gerendákon a perai dombra felhuzatta s innen

Constantinopolis szorongatott lakosságának kínos meglepe,,

tésére, az aranyszarv vizébe eresztette, ezen uton mostanság

Pera hölgyeinek divatos uszályhajói síklanak végig.

Bástyák és aaz elmaradottság válaszfalai, ám omoljanak a

történelem logikája szerint, de örökre kár, hogy a bizanci

császárok tündérpalotáinak ma már nyoma sincs, a török

hódító lovasok patkóinak vágása után a fű se zöldűlhetett.

A hasonlithatatlan fénynek, pompának a kincs- és a gazdag könyvtár,,

nak, művészeti remekeknek, arany, drágakövekkel kirakott trónok,,

nak, arany s ezüst lemezű ajtóknak, sőt a legszentebb religviák,,

nak, se híre se hamva. A szép Geranion kút fantasztikus

állatszobrait csak jegyzetekből s egy miniatur rajzból ísmerjük,

ennek helyén III. Achmed szultánnak érdekes kútja áll. A

hatodik domben létezett Hebdomon palotának utolérhetetlen

gazdagsága a drága kővekkel ékitett, két arany orgona, az

arany fa, amelyen arany automát repkedő madarak, a khali,,

fáknak bagdadi tündérpalotájának eredetijéhez hasonlóan,
Belizárnak

énekeltek; a közeli Blachernák gyönyörű palotái, az arany-

szarv tulsó dombján, a jelenlegi ,,Kasszim basa" nevű városrész
hol a szultánoknak a elérda skopja hajtásban való ügyességét még most is látható márvány oszlopok hirdetik. 

fennsíkján, az ,,Ok-meidan"-on [=nyilteren] létezett palotájá,,

val együtt, nemkülönben a Boszporus partjának, a szigeteknek

kéjlakjai, gazdag zárdái, a trónvesztett császárok, császárnék

s a császári család gyanús tagjainak eme börtönei, Constantinopolis

átellenben a jelenlegi ,, Kadi-kőj" [=biró falva] területén



a Megárák által Krisztus születése előtt 675-ben

alapitott Chalkédon-nak s a jevecseszegi, szomszéd világító torony,,

nak félszigetén [,,Fener-bagtse"] létezett gyönyörü márvány palotái

amannak pompás templomai, különösen jósdájáról, az

ó korban hirneves Apolló - késöbb sz. Euphemia temploma

hol 451-ben zsinat tartatott, nyomtalanul elpusztultak.

Az óriási vizvezetéki ívek többek között Valens császáré,

[364-378], mely a harmadik völgyet áthidalja, az idő kegyel,,

métől függnek. A csodálatra méltó víztartók, kiválóan

a Basilikáé, mely mecsetek, utcák s házak alatt az Aja-

Szofia közelében terül el, még dacol ugyan az enyészettel,

de több más igy Philoxenus, harmadik századbeli, a Hyppo-

drom közelében létező ezeregy oszlopos [,,bin-bin-direk"]

ciszternája, mely hajdan fáklyák világánál tündéri

lehetett, ma rom, rengeteg oszlopai közül csak kétszáz

huszonegy áll fenn, ezek is derékig földbe temetvék; a

regényes boltívek alatt, századok szemétjének miazmái,,

tól megmételyezett légkörben, pincetokokon át behatoló

kísérteties gyér világításnál, szegény kötelesek dolgoz,,

nak.

A hajdani Athéné, Róma talajában,, úgy szintén az őszi

kultura más telepein rendezett kutatások folytán, számtalan
Henrik

remek került napfényre; sőt Schlieman a kisázsiai Hiszar,,
(1870-1882)

liknál, a négy elpusztult város törmeléke alatt tíz méter 

mélyen eltemetett Trójában s az ez alatti két város porá,,

ban, roppant értékű arany- s cserépedényeket ásatott ki.

Byzanc földjében a dicső, gazdag hajdannak, jeles tör,,

ténetírók, mint: Banduri [antiquitates Contantino,,

polisznae 1711], Gylles, de Cange [Const. Christ.], Andreossy
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Némely történetírók

szerint 549-ben

ugyanott, egy körme,,

net alkalmával, a

,,vestiáriánus"-ok

a császári koronával

együtt vesztették el

22.
és mások által a leghitelesebb régibb források után feljegyzett, ilyen

emlékeinek morzsái se Találhatók, a márványból való remek

porrá zuzódott, az ércmű az olvasztóba, drágakő, arany, ezüst

kincs ragadozó vaskörmök közé került. Csak a mi Corviná,,

inkhoz hasonlóan, idején, ajándékképen külföldre került némely

irodalmi-, vagy másféle remek, amelyek például az Athosz 

hogy zárdáiban gondosan elrejtve lőnek, szóval ritka véletlen

következtében léteznek szórványosan. A művészetnek Constan,,

tinopolis-ban egykor dícsőséget, hatalmat hirdető remekei,

melyek történelmi jelleggel bírva, örök létjogot követelhettek,

megsemmisültek. Az isteni Hagia Sofia se kerülheti el végze,,

tét; nincs reménység, nincs mentség!_ _ Meglehet, hogy a

nálánál jóval régibb ,, Kis Aja-Szofia+ [=Kütsük-Aja-Szofia]

a,, megrepedt Kapu"nál [=tsataldi-kapu-nál] a márvány tenger

partján, ettől most a vaspálya töltése által elsáncolva, mely

az ős korban Jupiter kultuszának temploma volt, a látszat

után ítélve, túléli.

A hajdani hatalom egyébb telepein, az idő kérlelhetetlenségének

eredénye nem oly megdöbbentő, mint Constantinopolis rom,,

jain. Bizanc földja a régi fény legmélyebb sírja. Környékén,

sőt a birodalom dúsgazdag főtelepein, igy Nicomédiában [=Imid-ben]

s egyebütt felhalmozott kincs mérhetetlen mennyiségéből csak egy, de

talán a legbecsesebb, csodálatos módon mégis megmenekült. Ez

Justinianus koronájának legbecsesebb ékessége, egy rendkívűli

(527-ben)
nagy gyémánt solitair, melyet megkoronáztatásakor, a város

falait megkerülő díszmenet alkalmával a Hebdomon tajékán

elvesztett. Akkor s azután századokig hiába volt minden szorgos

kutatás, keresés. II-ik ,,nagy" Mohammed, a hódító uralkodásakor 1453 

körül, azon környéken egy pásztor suhanc nyájat legeltetvén, unalmá,,



ban kavicscsal játszadozott, egyszerre a nap sugarai egyik göm,,

bolyded kövön vakitó csillámmal törtek me, ez a fivkónak tetszett,

elgyönyörködött a kő sajátos tündöklésén; beesteledvén, a követ

tarisznyájába tette s a nyájat tanyájukra hajtotta, ott apjánal s

anyjának a követ megmutatta; szegényes hajlékukban a mécs

világánál egész estén át elmulatgattak a csodálatosan villogó

kővel. Másnap az öreg pásztor, éppen dolga lévén a városban, több

ismerősének mutogatta azt, ki szintén ámulattal nézegették

s biztatták a kétkedőt, hogy vizsgáltassa meg valamily arany,,

mives által. Együtt el is mentek egyik javabelihez, ki a kőre 

 egy pillantást vetve, ámulatában majdnem eszét veszté. Ká,,

bultságából magához térve, megmagyarázta az elképpedett

pásztornak és pajtásainak, hogy mily régen keresett kincs

lőn a szerencsés pásztor gyerkőc által felfedezve, mert

a jártas aranymives jól tudta, hogy ez a Justinianus

mesés értékű elveszett gyémántja; rögtön el is ment a 

pásztorral egyetemben a szultán udvari aranymiveséhez,

aki szintén magán kivül volt lelkesültségében a pásztort

összevissza csókolván, a legszerencsésebb halandók egyikének

vallotta. A kincset azonnal diadalmasan együtt elvitték a császári

udvarba. A pásztor azon kérdést kockáztatta, hogy valljon fog-e

egy kis,, baksis-"ban részesülni?

- Baksisban? - szólt az aranymives, - biztos lehetsz benne, hogy e,,

zen véletlen szernecse folytán, ivadékaids minden nemzet,,

séged, teljes életükben dúskálni fognak.

A pádisáh, elképzelhetni nagyon meg lettörvendeztetve;

a pásztort prémes díszkaftánba bújtatta, [erre jófor,,

mán szükség is volt] s legmagasb szine elé bocsájtotta,

- Szerencsés csillagzatban született pásztor fiu atyja, -
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igy szólt ünnepélyes hangon a szultán,-midőn e drága követ hatal,,

mamba veszem, fiadat s téged méltóan megjutalmazlak,

kérj tőlem amit akarsz, kérésedet teljesíteni fogom.

- Felséges pádisók! álláh adjon néked hosszú életet, áldást és dicső,,

séget, ha már szabad esedeznem fényes szíved előtt olyanért, mely,,

nek következtében az én hálám meg a fiamé és minden ivadé,,

komé soha el nem apad, úgy én azért könyörgök: tégy bennün,,

ket boldoggá s engedd meg, hogy nyájad pásztorává lehessek én,

lehessen fiam s ivadékom.

A nagy szultánt meglepte a pásztor igényei netovábbjának

szerénysége, a becsületes jó embert, az ő s családja jólétének

mindenkorra szóló biztosítása mellett, helyben: udvari főpász,,

torrá kínevezte. Azután az udvari aranymivesnek meg,,

parancsolta, hogy a követ a legnagyobb gond s vigyázattal

századok tapadványaitól megtisztítsa. Ezen kényes mun,,

kához ez fiával együtt a szeráj-nak egyik teremébe hozzá

is fogott. A szultán óráról órára ellátogatott hozzája s határ,,

talan öröme telt a jutányos módon szerzett páratlan

kincsben. A hírneves aranymives már már készen

volt munkájával, amidőn egyszerre helyéről felugrott,

felsíkoltott s összerogyott. Közelében a szerszámot tisz,,

togató, segélyére siető fiának alig hallhatóan csak még

annyit mondott: ,,végem van - - - a kő megrepest" és-

szőrnyet halt.

A szerencsétlen fia jajveszékelve besíető, elíszonyodó udva,,

ri egyének értesülvén a történtekről leírhatatlan zavarban

voltak. Ismerték ugyanis a szultán hirtelen felbőszülő termé,,
[,,mimar-basi"]

szetét. Chrisztodulosz-ra a jeles görög épitészre gondoltak,

ez nagy kegyben állt nála, mégis egy izben felhevülésekor



borzasztóan bánt véle. II-ik Mohammed 1417-ben az

uj török főváros negyedik halmán létezett, az apostolokról 

nevezett, romba dőlt dómot, [Polyandrion-t], melyet

Constantin és Heléna, majd Justinian neje Theodora

épittetett, hol úgy az elsőknek, mint az utánok követ,,

kezett császároknak sírboltja [Heroon] létezett, mint

nagyszerű ,,dzsámé"-t ujraépitteté. A szultán Chriszto,,

dulosznak meghagyta azt is, hogy ennek tőszomszédságá,, 

ban két sírkápolnát is építsen, egyet aző- s egyet legel,,

ső, legkedvesebb nejének, a francia származásu bájos
szép ajkán

Iréne- (a ,,Gül-bákár"= ,,rózsa-évszak" számára, kit

az iszlámra nem kényszeritett, ezért ,,Türbe-"je kupo,,

lájára félholdat nem helyeztetett. Mindezt Chriszto,,

dulosz szépen megalkotta, de az akkori gyakran elő,,

forduló nagy földrengésekre való tekintetből, a

,,dzsámé" rengeteg kupolájának főoszlopait, a császár,,

tól megállapított tervtől eltérőleg, nem akarván őtet

ezen részletért háborgatni, tudta nélkül, némileg ala,,

csonyabbravette; a szultán erről a mű befejezése

után értesülvén feldühödött s az építész jobbját 

levágatta. A mester a rettenetes csonkítás sebének meg,,

gyógyulása után, a hatalmas szultánt bepörölte, ez Sztam,,

[bírójának]

bul ,,káde"-jának megidézésére a törvényszék előtt megjelent, azon

idők szigoru szokása szerint, így írják a török kronikák,

a vádat s ítéletet állva kellett meghallgatnia. A

kenyerét kereső jobbjától megfosztott, szánalomra méltó,

jót akaró építésznek élethossziglan járó busás évi járadék

fizetésére ítéltetett. A szörnyű kegyetlenkedését megbánó s a

törvényt tisztelő szultán az ítéletbe bele is nyugodott és
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kötelezettségét mindvégig pontosan teljesite, de hiába, a mester,,

nek annyi remeket alkotó jobbja nem volt pótolható.

Az említett, méltán megrettent udvari főméltóságok borzadva

gondoltak a történendőkre. Mi lesz belőlük, ha császár, mint

várható volt, véletlenül betoppan? bizonyosan fel fog benne ébred,,

ni azon gyanu, hogy az aranymives az ő badar fecsegésük kö,,

vetkeztében szórakozottá, figyelmetlenné lőn, a kipótolhatatlan

kért első sorban ők okozták, tudták, hogy mentségökre egy kukkot

se szólhatnak, tudták, ez oly bizonyos, miként kétszer kettő négy,

hogy a szultán első felingerűltségében fejőket minden tétová,,kelet

zás nélkül lecsapatja, mert az akkori udvarnak divata szerint,

a hóhér éppen úgy mindig kéznél volt, akár a szakács; ha

ez nem történik velök, akkor a hóhértól hegyesen meg,,

kiméltetvén, a végzetes, hírhedt, vörös selyemzsineget

kapja mindegyikök s a paradicsomba való átköltözést

önmaguk intézhetik el; már hogy melyik előnyősebb
a keleti uralkodók

a két mód között, azt azonban számtalan előkelő,,

ségei mondhaták meg, kik a régibb századok folyamában

az egyik, vagy  másikat megpróbálták.

Irtózattal nézték majd egymásra, majd veszedelmük tárgyára,

mely a tisztitásnál alkalmazott olajon keresztül kisérteti,,

esen pislogott reájuk. Egyik közülök végre összeszedte ma,,

gát, a kocsonyaként remegő fiatal aranymivesnek röviden

megmagyarázta, hogy élete s a ő életük csak úgy menthető

meg, ha a gyémántből, mely megmérve úgy volt, a repedést elha,,

ritására egy darabot a lehető leggyorsabban lecsiszol. A kétség,,

beesett fiatal aranymives, ki szintén a halál fiának tarta

magát engedett reszkető kezeivel nagy elővigyázattal a mun,,

kához fog, egyszerre ő is felsikolt, mahd a guta ütötte meg őtet is,



de nem ijedtében, hanem örömében, mert a repedés azonnal

eltűnt nem is volt a kő megrepedve, csak úgy látszott, ugyanis

az öreg aranymives, egy, fejéről a gyémántra hullott hajszálakat

nézett annak és ez okozta mindannyiok csalodását, melyről

persze nagy örömük dacára sokáig hallgattak s az előhivott

orvos által azt jelentették, hogy az érdemes öreg aranyműves

szívszélhűdés következtében szörnyet halt.

Ime a démon szeszélye és szeszélyének végzetes hatálya! - -

Ezen gyémánt, a jelenleg ismert solitair-ek egyik legna,,

gyobbika, a török császári korona megbecsülhetlen értékű dísze

azóta; mainapság is, úgy az udvari körökben, miként a nép,,

nél szerény neve: ,,pásztor-kő", törökül: ,,tsobán-tás".

A zsákmányra áhitozó mozlim seregek által, századokon át,

leginkább édes hazánkban dühöngő, pusztító hadjáratok folya,,

mában, százezrek vérébe, életébe került, Sztambulba össze,,

hordott kincsek halmazából is vajmi kevés maradt fenn, a

démon segített a harácsolásnál és segitett az elszéllesztésnél

is, nem gyarapodik az többé, hanem fogy szemlátomást. - -

A hajdnai Byzanc területén és tájékán vannak olyan tárgyak,

melyeknek ugyan kezdetben a történelemre semmi vontakozá,,

suk nem volt, méltatásra nem is érdemesíttettek, mégis a 

jogosultakat túlélték és szerény valójukhoz lefolyt századok

történeti emlékei füzödtek. Ilyen a többek között ama hét

oriási hársfa, melyeknek tiszteletet gerjesztő csoportja, a külhatal,,

mak követségeinek jelenlegi nyaraló helyén, a Boszporus európai

partján létező Therápia és Bujuk-dere falvak közti kies

mezőn pompázik. A török ezen óriásokat ,,hét testvér"-nek

[,,jedi-kardas"-nak] hívja. Ezeknek lombozata alatt 

1096-ban Bouillon Gottfrid-nek a keresztes hadak vezérének
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sátora állt. Mindegyiköknek odvas belseje, hol két lovas egyén

könnyen mozgathat, mainapság a mokka és nárghilé [vizi-pipa]

barátainak kedvenc tanyája. Hatalmas, legjobb erőben lévő

hársfa az is, mely a sztambuli régi szeráj első udvarán, az

egykori, sz. Irénéből nevezett templom közelében áll, amazok,,

nál valamivel ifjabbnak látszik, törzsének kerülete húsz lépés.

Ugyanott a szeráj második kapuja emellett, véle együtt iszonya,,

tos szereplésről hirhedt pajtasai díszelegnek, a régi szultánoknak

mostanság már csendes palotajának falaira nagy árnyat vetve.

Konstantinápolyban és környékén számos öt,- hat- s több száz

éves hársfa példányt láthatni. A régi szeráj udvarán létezőknek

s emezek közül többeknek ágain, II-ik Mahmud szultán ural,,

kodásakor, 1826-ik évben junius hó 13-ától 16-ig, a janicsárok

utolsó forradalma s azoknak végpusztulása alkalmával, annyi

ezer meg ezer függött, amennyi csak reájuk fért.

Ezen, még mindig szép lombozatu vén kérgesek a mult idők

tanúji, a jelen mementói, puszulás, enyészet mögöttük, romlás,

bomlás előttük. _ _

Beszédes Kálmán


