
A KONSTANTINÁPOLYI KÖNYVTÁRAK. 
D E . KARÁCSON IMKÉTÖL. 

A Keletre utazó turisták számára kiadott franczia, német, 
angol s más egyéb nyelvű kalauzoló könyvekben Konstantinápoly 
leírásánál többnyire előfordul ily czimű fejezet is: könyvtárak. 
S ebben a fejezetben igazán turistái felületességgel megírt ismer
tetések olvashatók Konstantinápoly könyvtárairól. 

Ez ismertetések nagy részében, a sztámbuli Topkapu-Szeráj 
könyvtárának leírásánál azt a nevezetes kijelentést találjuk, hogy 
ebben a könyvtárban őrzik mai nap is a budai királyi palotá
ból 1526-ban elhozott Corvinákat. Még a legutóbb, alig egy évvel 
ezelőtt, magában Konstantinápolyban megjelent Guide interna
tional pour le voyageur en Orient czimű könyvben is szórói-szóra 
ez olvasható: «Bibliothèque du Palais Top-kapou. Elle contient 
environ 3000 manuscrits, parmi lesquels 17 de Buda, qui appar
tenaient à Mathias Corvin, roi de Hongrie.» 

Pedig mindez csak mese. 
Ezt a valótlanságot a Sztámbulban őrzött állítólagos Corvi

nákról azonban oly gyakran ismétlik, hogy nem is csoda, 
ha itt-ott hivőkre talál. A kik ismerik ezeket a sztámbuli könyv
tárakat s azokban hónapokon, sőt éveken át kutatgattak, mint e 
sorok irója is, azok előtt kétségtelen, hogy az említett közlemé
nyeknek, ismertetéseknek irói csak annyit láttak ezekből a 
könyvtárakból, hogy az állványok, szekrények tele vannak könyvek
kel s ezzel aztán be is fejezték egész tudásukat. 

Azt hiszem tehát, nem végzek fölösleges dolgot, midőn a 
konstantinápolyi könyvtárakról, azok berendezéséről és tartalmáról 
a valóságnak megfelelő, rövid ismertetést irok. 

Előrebocsátom, hogy midőn itt a konstantinápolyi könyvtá
rakról irok, csakis a török, vagyis muzulmán könyvtárakat értem 
s nem szólok arról az ujabb keletű két nagy könyvtárról, melyek 
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Konstantinápoly európai negyedében, Perában vannak, melyek 
egyike az oroszok régészeti intézetének, az Institut russe-nek 
modern berendezésű nagy könyvtára, a másik pedig a bizanczi 
tanulmányok művelését czélzó görög intézetnek, a Syllo-
gosnak görög könyvtára. Ezekben a könyvtárakban keleti kézira
tok nincsenek, hanem megtalálhatók, különösen az oroszok könyv
tárában mindazok az európai művek, folyóiratok és könyvek, 
melyek a Balkán-félszigetnek és Kis-Ázsiának történelmével, föld
rajzával, gazdasági és természeti viszonyaival foglalkoznak. 

A nyilvános könyvtárakat Konstantinápolyban közönségesen 
mecsetkönyvtáraknak nevezik, mivel jelentékeny részük tény
leg a mecsetek mellékhelyiségeiben van s a főbb mecsetekben, 
mint az Ája-Szófiában, Szulejmánieben, Nuri Oszmánieben, Fátih-
ban, sőt többször a kisebb mecsetekben is értékes könyvgyűjte
mények találhatók. A nyilvános könyvtárak jelentékeny része 
az alapítók temetkezési helyével, mauzóleumával, a mit törökül 
türbe néven ismernek, van kapcsolatban. 

Ezek a muzulmán könyvtárak mind megannyi ájtatos ala
pítványok, ezért helyezték el őket mecsetekben, türbékben. Ez 
az intézkedés nemcsak azért mutatkozott czélszerűnek, hogy így 
a könyvtárakat mint vallási jelleggel biró ájtatos alapítványokai 
az elkallódástól lehetőleg megóvják, hanem tűzbiztonsági szem
pontból is előnyös volt. Sztámbulban az épületek legnagyobb 
része fából készült, csak a mecsetek, türbék és ujabban néhány 
középület kivétel. A mecsetek, türbék szilárd épületek s így a 
Konstantinápolyban mindennapos tűzesetek alkalmával nincsenek 
annyira kitéve az elpusztulás veszed elmének, mint a fából épült 

.magánházak és paloták. 
A nyilvános könyvtárak száma Konstantinápolyban több 

hatvannál. Ezeket a könyvtárakat azonban nem az európai nyil
vános könyvtáraknál szokásos méretekkel kell elképzelni, mert 
akárhány ily török könyvtárban a könyvek száma az ezret sem 
éri el. A melyik könyvtárban 3000—4000 darab könyv van, az 
már nagyobb könyvtár számba jön. Ezeknek a könyvtáraknak 
érdekessége és értéke nem is a könyvek számában rejlik, hanem 
főleg abban, hogy mindegyik könyvtárban a könyveknek igen 
jelentékeny száma még kiadatlan kéziratokból áll. 

A törökök a többi európai nemzetekhez képest natryon későn 
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A KONSTANTINÁPOLYI KÖNYVTÁRAK. S 

kezdtek könyvnyomdát állítani, mert csak 1729-ben nyilt meg az 
első török könyvnyomda, melyet Rákóczinak török tolmácsa, a 
Icolozsvári születésű renegát Ibrahim efendi állított föl. Ez a könyv
nyomda azonban nem győzte s a később állított nyomdák sem 
győzték kinyomatni a századok óta fölhalmozódott különféle tar
talmú kéziratokat. Sőt, ha a török nyomdák munkaereje és a 
könyvkiadók vagyoni helyzete megengedte volna is a sokféle 
török kézirat kinyomatását, akkor sem tehették volna ezt a foly
ton akadékoskodó czenzura miatt, mely hol kisebb, hol nagyobb szi
gorúsággal egész a legeslegújabb időig megvolt. Ennek a követ
kezménye lett azután, hogy még a török könyvnyomtatás meg
kezdése után is nagyon sok iró volt, a kinek munkái csakis 
kéziratban vannak mai napig is. Még magának a török könyv
nyomtatás megalapítójának, Ibrahim efendinek Riszále-i iszlámie 
czimű munkája sem jelent meg nyomtatásban soha. 

Ez a körülmény okozta, hogy a török nyilvános könyvtárak 
jelentékeny része kéziratokból áll ma is. Ugyanazt a munkát 
megtaláljuk kéziratban gyakran négy-öt könyvtárban, sőt töb
ben is. Ez olykép történt, hogy a nyomtatásban meg nem 
jelent kiválóbb munkákat az illető könyvtáraknak alapítói ma
guk számára lemásoltatták s így az általuk alapított könyv
tárba kerültek. A könyvmásolás szokása még mai nap is meg
van és Sztámbulban még most is vannak szépíró hodsák, kik 
kéziratos könyvek másolásával keresik kenyerüket. A középkor
nak ez a maradványa azonban az alkotmány kihirdetésével életbe 
lépett sajtószabadság folytán most már végső napjait éli s igen 
rövid idő múlva már csak a múlt emlékei közé tartozik. 

Nyilvános könyvtárak alapítása nagyon régi szokás a törö
köknél, mivel a könyvtárak, mint említettem, ájtatos alapítvány 
jellegével birnak s azért, a kik nagyobbszámú könyvet össze
gyűjtöttek életükben, öreg napjaikban vagy pedig végrendeletileg 
kegyes alapítványként valamely mecsetnek vagy medreszenek 
(theologiai iskola) adták azokat *át s gondoskodtak egyidejűleg 
megfelelő alapítványról, melynek jövedelméből a könyvtár őrei 
fizetésüket kapják. Ez alapítványok megőrzése és kezelése az 
evkáf-miniszteriumnak, vagyis az ájtatos alapítványok miniszté
riumának hatáskörébe tartozik. A legrégibb könyvtárak Konstanti-
nápolynak Ejub városrészében keletkeztek, hol a hagyomány 

1* 



4 DR. KARÁCSON IMRE 

szerint Mohammed próféta zászlótartójának Ejub-el-Ánszárinak 
a sírja van. 

A könyvtárak alapítói között találunk szultánokat, hadvezé
reket, ulemákat, sőt még nőket is. A hazánk történetében is 
szerepet játszó szultánok és hadvezérek közül is többnek a neve 
foglal helyet a könyvtáralapítók között. A szultánok közül leg
elsőben Konstantinápoly meghódítója Mohammed szultán alapí
tott kis könyvtárat az Ejub-városrészi szent mecsetben. Szulej-
mán, a mohácsi győző, az alatta épített nagy mecsetben, a Szu-
lejmánieben alapított könyvtárat. III. Ahmed, Rákóczinak szövet
ségese, két nagy könyvtárat is alapított: egyet a Szerájban, 
melyről majd alább szólunk, egyet pedig saját temetkezési helyén 
a Validé-mecset mellett. Utódja I. Mahmud szultán is két könyv
tárat létesített, melyek egyike az x4ja-Szofia mecsetben, a másik 
a Fátih-mecsetben van. I. Abdul Hamid könyvtára saját türbeje 
és medreszeje mellett van. Nagyobb könyvtárat alapított III. Osz
mán szultán a Nuri Oszmánie mecset mellett és III. Szelim a 
Laleli medreszében. Abdul-Medsid szultán anyjának könyvtárából 
létesítették a múlt század második felében az európaias beren
dezésű Kütübhháne-i umurmit (közkönyvtár) a Szerászker-
kapuszi-téren. 

A magyar történelemből ismeretes nevű török hadvezérek 
közül Rusztem pasa, továbbá Győr vára elfoglalója Szinán pasa, 
Köprüli Ahmed pasa, Kara Musztafa pasa, a péterváradi ütkö
zetben elesett Ali pasa és még más nagyvezirek mindegyike ala
pított egy-egy könyvtárt, melyek ma is alapítójuk nevét viselik 
s külön-külön épületekben találhatók. 

Még többen alapítottak könyvtárakat az ulemák, vagyis hit
tudósok közül többnyire az általuk épített medreszében, a hol 
temetkezési helyük is van. Még a hárem-agák, vagyis máskép 
főeunukhok közt is akadt néhány könyvtáralapító. Ilyen volt 
Hadsi Besiraga főeunukh, ki a Magas-Porta közelében csi
nos mecsetet építtetett s benne igen értékes kis könyvtárat ala
pított. Ugyanő Ejub városrészben is építtetett egy medreszet, 
melyben szintén alapított könyvtárat. Hasonlókép Mehemed aga 
főeunukh is az általa épített kis mecsetben alapított könyvtárat. 

A nagyszámú nyilvános könyvtárak használatát megnehezíti 
az a körülmény, hogy szerteszét vannak a nagy kiterjedésű török 
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főváros különböző helyein nemcsak az európai oldalon, hanem 
az ázsiai parton fekvő Szkutariban is. Az alkotmány kihirdetése 
után fölmerült ugyan az óhajtás, hogy ha a sok apró könyvtárat 
nem is egyesítik, legalább a bennük található nagyszámú kiadat
lan kéziratot, melyekből számos esetben csak egyetlen példány 
van egész Törökországban, valamely biztos helyre hordanák 
össze s ott szigorú pontossággal őriznék. De a terv megvalósí
tását megakadályozza az alapítók végrendelete. Az eddigi gon
dozás és felügyelet, különösen II. Abdul Hamid idejében, nem 
bizonyult elégségesnek. 

Észrevették ezt néhány évvel ezelőtt az illetékes hatóságok 
is s az 1907. évi november 23-án Ferid pasa akkori nagyvezir 
rendeletet adott ki, hogy egy bizottság a leltárak szerint az ösz-
szes könyvtárakat felülbírálja. A vizsgálatot megtartották s kitűnt, 
hogy számos mecsetkönyvtárból nyomtalanul tűntek el kéziratok. 
A háfizMtüb (könyvtárőr) urak a felelősséget természetesen nem 
vállalták magukra, hanem az eltűnést elődeiknek, a már elhalt 
háfizkütüböknek rovására írták. így a felülvizsgáló bizottságnak nem 
maradt más hátra, mint azt a szomorú valóságot jegyezni a lel
tárban a könyv czime mellé : «elveszett.» Előfordult az a furcsa 
eset is, hogy az illető kéziratos könyv szerencsére még meg
maradt, de a táblája tűnt el valahová nyomtalanul. Az Aja-
Szoíiában őrzött egyik nagy értékű Korán-példányról, a 4. szá
múról köztudomású dolog, hogy egykor a mecsetből már eltűnt 
s a galatai rakodóparton a török vámőrök vették észre, midőn 
az Európa felé induló egyik hajóra készültek azt rakni. A kéziratos 
gyönyörű Koránt visszavitték az Aja-Szoíiába, de ezt a kalandos 
utat följegyezték róla a könyvtár leltárában. A többi esetekben 
azonban valami módon eltűntek a kéziratok, de valószínűleg nem 
a könyvtárőrök tudta nélkül. 

A nyilvános jellegű könyvtárakon kívül van még a régi szul
táni Szerájban három könyvtár, melyeknek használatához külön 
szultáni engedély szükséges, a mit IL Abdul Hamid idejében, 
kivált az utolsó években, nagyon nehéz volt megszerezni. E könyv
tárak közül a legnagyobb a Szeráj harmadik udvarán, a régi 
trónteremmel szemközt, külön diszes épületben levő könyvtár, 
melyet III. Ahmed szultán létesített. A könyvtárhelyiségül szol
gáló csinos kioszk bejárata fölött aranyozott betűkkel írt arab 
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nyelvű fölirás van, melynek szószerinti fordítását, mivel az még 
sehol sem jelent meg, itt közlöm: 

«A királyok királya Ahmed építette e házat, 
az értékes könyvek összegyűjtésére. 
Személyesen kezdett megalapításához, 
Istentől sugalmazott őszinte szándékkal, 
hogy a tudományok haladását elősegítse 
s elnyerje az emberek dicséretét. 
Vezérelje őt Allah az egyenes út világosságában 
s örökkétartó birodalmát tegye maradandóvá ! 
Adja meg neki Allah viszonzásul, 
hogy kegyelmet találjon mindenkor! 
Ez legyen a túriklija Faizától : 
Az értékes könyvek számára rendeltetett. 

1131. 

Ez év megfelel az 1719. évnek a mi időszámításunk szerint. 
Ez a könyvtár ezrekre menő kiadatlan kéziratot tartalmaz,1 

melyek nagyobb részben theologiai és filozófiai tartalmúak. Nem 
olvastam pontosan össze, hogy mennyi e könyvtárban az arabnyelvű 
könyv száma a törökkel szemben, de átlagosan úgy becsülöm, 
hogy legalább fele vagy felénél is több arabnyelvű. Ezeket a 
kéziratokat nem Ahmed szultán gyűjtötte össze, mert az arab-
nyelvű könyvek egy részéről kétségtelenül bizonyos, hogy azo
kat Egyiptom elfoglalásakor I. Szelim hozta Konstantinápolyba. 
Az itt őrzött könyvek valamely más helyen voltak a Szerájban, 
míg nem III. Ahmed e kioszkot megépíttetvén, abban helyezte el 
e könyveket. Ez a könyvtár azért is nevezetes, mert ebben őriz
ték azokat a Corvinákat, melyeket annak idején II. Abdul Hamid 
szultán ajándékba küldött Magyarországba. Ebben a könyvtárban 
most is van 35 darab régi görög codex s egy görög-latin szó
tár, melyek a X.—XIV. századból valók. Ezek a kéziratok 
mind bizánczi eredetűek. Legérdekesebb közöttük Ptolomaeus 
földrajzi műve gyönyörű rajzokkal. Az új-szövetségi szentírásnak 
is van itt egy kéziratos példánya, de alig lehet régibb a X. szá
zadnál. 

A Szeráj másik könyvtára a régi hárem lakosztály irányá-
1 A múlt évben Ahmed Zeki bej, az egyiptomi kormány megbízásából, 

Kairóból hosszabb időre Konstantinápolyba jött és számos könyvről foto
gráfiai másolatot vétetett. 

L 
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ban fekvő Bagdad-kioszkban van. Nem bocsátkozom e kápráza
tos fényű kioszk belsejének leírásába, csupán a könyvtáráról 
említem föl, hogy a könyvtár ugyan nem nagy, de remek szép
ségű kötésekben nagybecsű kéziratokat tartalmaz, melyek a keleti 
kalligrafiának gyönyörű példányai. A mi történelmi szempontból 
minket érdeklő ismeretlen török kézirat van itt, azt majd más 
alkalommal közlöm. 

A harmadik kis könyvtár a Szerájban közvetlen azon pavil
lon mellett van, a melyben a próféta köpönyegjét s egyéb erek
lyéit őrzik. Ebbe a könyvtárba az iszlám szent ereklyéinek 
közelléte miatt nem muzulmán ember nem léphet be. Ennek 
kéziratait nem vizsgálhattam meg, de muzulmán barátaimtól 
tudom, hogy a vallási munkákon kívül a legérdekesebb kézirat 
ott az Oguz-náme, melyet Houtsmas valamelyik európai könyv
tárban levő csonka példányból kinyomatott már, de a sztámbuli 
példány teljes, azért mostanában megkezdték e kéziratból annak 
kinyomatását Konstantinápolyban. 

A Szerájnak csak a nagyobbik könyvtáráról van irott kata
lógus, a kisebbekről nincs. A mecsetekben, medreszék és türbék 
mellett levő nyilvános könyvtárak mindegyikének van nyomatott 
katalógusa, csakhogy, sajnos, ezek a könyvjegyzékek nagyon 
felületesen készültek és igazán kevés útbaigazítást adnak a könyv
tárban kutatóknak, úgyannyira, hogy tág tere nyilik a fölfedezés
nek. Ezek a könyvjegyzékek megjelölik a könyv czimét, sokszor 
azt is hibásan; azután jelzik, hogy mily nyelven van? (török, 
arab, perzsa, más nyelven nincs) ; kézirat-e vagy nyomtatás ? 
ki a szerzője? (ezt a rovatot nagyon sokszor üresen találjuk, 
pedig a szerző neve az első lapok elolvasásával megtudható) ; 
azután még egy, rendszerint hibásan kitöltött, legtöbbször üre
sen hagyott rovat arról, hogy mikor halt meg a szerző. A meg
jegyzések rovatában arról van szó, hogy a könyvnek nincs-e 
díszesebb, aranyozott kötése. Ez egyetlen tekintetben megbízhatók 
a könyvtárjegyzékek, de más tekintetben nem. 

A könyvjegyzékeknek nagyon kevés hasznát veszi az olvasó 
azért is, mivel csupán a kézirat czimét mondják meg és csak 
igen általános tájékoztatást adnak tartalma felől. A keleti írók 
pedig ugyancsak különös czimeket tudtak adni munkáiknak, 
amelyből még csak sejteni sem lehet annak tartalmát. Csak 
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példakép említem a mi történelmünkre vonatkozólag általam 
fölfedezett kéziratok közül, hogy az egyiknek czime : Dseváhir-
ül-menákib, magyarul: Az erények drágakövei. S kérdem, vájjon 
kinek jutna eszébe, hogy ezen czím alatt Musztafa budai pasának 
életrajzát kell érteni. Ilyenféle s még ennél is furcsább czimekre 
találunk a régi török kézipatokban. 

Egyébkint még ezt a czimet is munkába kerül megtalálni a 
kéziratokban. Ezeknek a kéziratoknak ugyanis nincs olyan czím-
lapjuk, mint a mi könyveinknek, hanem a szokásos Biszmilláh-
irráhmán-irráhimi bekezdéssel cikornyás, unalmas bevezetés indul 
meg s abba foglalja bele az író a könyv czimét s ott mondja 
el, hogy miről szándékozik írni. 

A mi a könyvtárak elhelyezését illeti, ezek a mecseteknek 
olyanféle mellékhelyiségeiben vannak, mint például a keresztény 
templomok sekrestyéje; a türbék, medreszék mellett alapított 
könyvtáraknak pedig kis külön épületük van, mely rendszerint 
egy teremből áll, a mely egyaránt könyvraktárul és olvasó-
termül is szolgál. 

A könyvtárba lépéskor az ajtónál mindenkinek le kell vetni 
a czipőjét, hogy az utcza porát, sarát be ne vigye a könyvtár 
helyiségébe. A könvvtár padlózatát keleti szokás szerint szőnyeg 
borítja. A könyvtárak olvasótermében székek, asztalok nincsenek, 
hanem a fal mentén kosszában, elég széles, de meglehetős ke
mény s igen egyszerű vánkos húzódik végig, amelyen keleti szo
kás szerint keresztbe tett lábakkal üldögél az olvasó. Ez az ülési 
mód nekünk európaiaknak, tapasztalásból mondhatom, nagyon 
fárasztó. Ettől a keleti szokástól két könyvtárban van eltérés : a 
Szeráj könyvtárában és a Szeraszkeriát téren levő ujabb keletű 
Kütübkháne-i unnimiban, a hol az európai könyvtárak olvasó 
termeihez hasonlóan székek és asztalok vannak. 

A kis kupolás könyvtár-épületek belseje némelykor valóban 
meglepő szépségű. Némelyiknek belsejét egészen fajansz-burko
lat fedi gyönyörű keleti díszítésekkel. Nem is szólva a Szerájban 
levő könyvtár-épületről, mely a keleti építkezés egyik remek 
műve, csak az Aja-Szofia mecset könyvtári helyiségét említem. 
A fajánsz-burkulaton levő óriási méretű, fantasztikus virágdiszí-
tések valóban bámulatot keltők. A könyvtár-épületek bejáratánál, 
belsejében bőségben vannak a keletiek által igen kedvelt fölira-
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tok, melyek részint a könyvtár alapítójának ájtatos szándékát 
mondják el lehető czikornyás, keleti stílusban, részint pedig a 
Koránból vett vallási mondatok. Legkülönösebb az ily föliratok 
közöttt az Ája-Szofia belső könyvtárhelyiségében igen diszes kal-
ligrafiával rajzolt, de érthetetlen arab fölirat, melyet kászide-i 
münferidse néven neveznek. A könyvtárőr hodsák állítása szerint 
ennek az a csodálatos tulajdonsága van, hogyha valaki a sok tanul
mányozásban, gondolkodásban fejfájást kapott, erre a föliratra 
tekint s azonnal megszűnik a fejfájása. 

Egészen európai mintára berendezett modern könyvtára van 
a török császári múzeumnak, a melyben mindenféle nyelvű, még 
néhány magyar könyv is van, de természetesen nem nagyon 
régiek. Ez a könyvtár az európai művelségű Khálil bej múzeumi 
igazgatónak és a könyvtár tudós tisztviselőinek felügyelete és 
vezetése alatt egészen más képet nyújt, mint a hodsa háfizkütü-
bök igazgatása alatt álló apró könyvtárak. Ezektől a jó hodsák-
tól hasztalan kér az olvasó útbaigazítást a gondozásuk alatt levő 
könyvekről, kéziratokról. Ők nem érdeklődnek s nem is ismernek 
mást a gondjaikra bizott könyvek közül, csakis néhány Korán
magyarázatot. 

A nyilvános könyvtárakon kívül van még Konstantinápoly
ban két nagy török könyvtár magán kézben, melyeket a tulajdo
nosok szívességéből alkalmam volt megtekinteni. Ezek egyike a 
néhai Riza pasa egykori igazságügyminiszternek Rumili-Hiszár-
ban, a Boszporus mentén, magas hegytetőn épült könyvtára, mely 
mintegy 4000 kötet könyvet, közte igen számos kéziratot, foglal 
magában. A másik Ortaköj városrészben Khálisz bejnek mintegy 
10.000 darab füzetet és könyvet magában foglaló könyvtára. 
Ezrekre menő értékes kézirat van ebben is. Egyik ritkasága e 
könyvtárnak Dsem szultánfinak, a Mátyás király korabeli szám
űzött török herczegnek európai bujdosása alatt írt költeményes 
kézirata. 

Hogyan szerezték össze ezek a könyvkedvelő tulajdonosok 
a nagyszámú kéziratokat? Ki tudná ma ezt megmondani? Saj
nos, egyik könyvtár sincs rendezve s maguk a mai tulajdonosok 
sem igen tudják, hogy mi lappang a könyvtárukban. 




