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„itt minden oly kék, mint az ég, s 
oly aranyló, mint a nap…”

Az óváros másik nevezetes-
sége az úgynevezett Szűz-torony, 
amelynek építését a 12. századra 
teszik, bár némelyek régebbinek 
tartják. Elnevezésének megfejté-
sére is több magyarázat létezik, 
az egyik szerint a név a bevehetet-
lenségére utal. Fontos stratégiai 
ponton helyezkedett el, így vél-
hetően őrtorony volt, bár egyesek 
csillagászati megfi gyelő helynek 
tartják. Baku fontos állomása volt 
a Selyemútnak, így itt is kialakul-
tak karavánszerájok a vándorok, 
kereskedők fogadására.

A mártírhalált halt Szent 
Bertalan
Az óvárostól kissé odébb sétálva 
török fürdő kupolái tűnnek fel az 
egykori török uralom emlékeként. 
Az azeri írók antológiájában olvas-
tam egy novellában, hogy a szerző 
miként mentette meg barátjával a 
török fürdőt a megsemmisítéstől. 
Nem tudom, igaz-e a történet, de a 

leírás szerint egy markológép már 
lendült volna a rombolásra, ami-
kor egyikük tiltakozásul beleült a 
lapátjába, másikuk pedig elrohant 
intézkedni, hogy megállítsák a fo-
lyamatot. Sikerült. A megmentett 
fürdővel szemben Szent Bertalan 
(a bőrtelen) romtemploma látha-
tó. A szentté avatott apostol e te-
rületen is hirdette Krisztus tanát, 
amiért bőrét lenyúzván mártírha-
lált szenvedett. Érdekes, hogy a 
romtemplom névadójához fűződő 
legendát Pécs környékéhez kap-
csolódóan is felfedezhetjük egy tö-
rökökkel szemben ellenálló barát 
történetében.

Modern, összetekert kárpitot 
formázó épületben található a 
szőnyegmúzeum. Gazdag gyűj-
teménye az egyszerű gyékényből 
font padlótakarótól a vékony se-
lyemszálakból készültig több szin-
ten mutatja be a pompás szín- és 
formavilágot. A mintákban vallá-
sok motívumai keverednek, meg-
jelenik a négy elem: a tűz, víz, föld, 
levegő, s van, amikor az alkotók a 

kívánságaikat szövik, csomózzák 
a szőnyegekbe. Meghökkentőek 
az egyes történelmi alakokat áb-
rázoló kárpitok. Érdekes interaktív 
összeállítás mellett ragadtam le: 
festmények képeit lehetett előhív-
ni, amelyeken azeri, keleti szőnye-
geket illesztett kompozíciójába a 
művész. Ilyen például a holland 
festő, Van Eyck Trónoló Madonná-
ja, ahol a királynői széket körbeö-
lelik a fi nom mintával megfestett 
kőpadlóburkolók. Továbbá két, 15. 
században élt olasz művész alkotá-
sa: Verocchio Madonna festménye 
Keresztelő Szent Jánossal és Szent 
Donáttal. Valamint Messinának 
Szent Sebestyén képe, ahol nekem 
úgy tűnt, a háttérben lévő alakok 
keleti szőnyegeket porolnak.

Személyi kultusz
A modern épületek egyike a Hey-
dar Aliyev Központ. Múzeum, 
konferenciaterem található ben-
ne. Névadója a 2003 óta regnáló 
jelenlegi elnök apja, aki a szov-
jeturalom alatti Azerbajdzsán 
kommunista pártjának főtitkára, 
s a szocialista tagköztársaság ve-
zetője is volt. 1993-tól a független 
ország elnökeként személyi kul-
tuszt épített ki, amit fi a is folytat: 
saját feleségét nevezve ki első al-
elnökének. Az épület hullámokat 
utánzó megjelenése kellemes a 
szemnek, körötte nagy füves teret 
hagytak, így érvényesülhet a hír-
neves, Bagdadban született, 2016-
ban elhunyt Zaha Hadid építésznő 
egyedi alkotása. Számos egyetem 
működik Bakuban, s mivel az or-
szág ebből él, külön intézmény az 
Azerbajdzsáni Olajipari Akadémia. 
A város híres szülötte Garri Kasz-
parov sakknagymester s Msztyisz-
lav Rosztropovics világhírű gor-
donkaművész, karmester.

A Baku közeli Bibi-Heybat me-
csetet a szovjet érában felrobban-
tották, most újjáépítve hirdeti az 
azeri, muzulmán öntudatot. Be-
térve meghökkentő esetnek lehet-
tem tanúja. Egy muzulmán szent 
sírhelyét magas faráccsal sze-
gélyezték, s hosszú köpenyben, 
fejüket eltakaró asszonyok imát 
mormolva járták körbe-körbe. 
Egyiküknek hirtelen megszólalt a 
mobiltelefonja, zsebébe nyúlt, ki-
kapta, s beszélni kezdett. Közben 
járta útját. Hát igen, a megholtak-
nak is szembesülniük kell a tech-
nika fejlődésével.
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