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Előszó
Magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok történetét több okból is érdemes vizsgálni.
Egyrészt a téma aktualitását jelzi a számos, napjainkban is folyó, oszmán eredetű
épületállományon végzett kutatási és örökségvédelmi munka. Mindezen aktualitások mellett –
vagy épp előtt – fontos kiemelni a téma egyetemességét. Ugyanis az oszmán hódoltság időszaka
alatt egy jól körülhatárolható, világszerte részletesen kutatott kulturális közeg által egy ettől
viszonylag eltérő tulajdonságokkal rendelkező helyszínen, zárt időintervallumban keletkeztek
épületek. Az épületek-épületegyüttesek, létrejöttüket követő, megváltozott politikai, gazdasági,
szociális közegben továbbra is megtalálhatóak voltak – az épületen végzett átalakítások, a későbbi
korok emberének ezen épületekhez való viszonya pedig jelentős adalékul szolgál az adott korszak
történetéhez. A hódoltságot követő időszak lehetőséget és sok esetben igényt formált számos
olyan építészeti beavatkozásra, mely a 19–20. század fordulójától kezdve az Oszmán Birodalom
és a Török Köztársaság területén valósult és valósul meg - a folyamat napjainkban is tart. Mindez
egy olyan időbeli és térbeli határhelyzet-jelenség, mely több mint egy évszázada jelentős kutatási
terület, és továbbra is számos kérdés feltevésére ad okot.
A dolgozat széles téma bemutatására adhat lehetőséget, a terjedelem azonban bizonyos
korlátok felállítását igényli. Így miközben a magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok
történetét elemzi, szűkebben a hódoltság területén épült, napjainkban is álló memoriális épületek
vizsgálatára szorítkozik, azonban az épülettípus vizsgálatához bizonyos szempontok szélesebb
körű kutatása szükséges. Természetesen a dolgozat adta keret szűkös, így valamennyi téma
részletezhető, folytatható – mindez további tanulmányozásra ösztönző.
A dolgozat megírásában, az anyaggyűjtési folyamatban biztosított segítségéért, gondolataiért és
támogatásáért köszönetem szeretném kifejezni témavezetőnek, Dr. Rabb Péternek. Köszönetet
szeretnék mondani az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék valamennyi oktatójának,
munkatársának és doktorandusz kollégáimnak, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szakán, a Kocaeli Egyetem Építészeti és Tervezési Karán, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műemlékvédelmi szakmérnöki képzésén, a
részben az Isztambuli Műszaki Egyetem Építészeti Karán eltöltött tanulóidőszakom és a Török
Együttműködési és Koordinációs Ügynökségnél végzett munkám során megismert valamennyi
kollégám, oktatóim, mestereim és évfolyamtársaim számára. A dolgozat megírása alatti türelméért
köszönetet szeretnék mondani Családomnak.
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1. Bevezetés:
a magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok általános periodizációja, a
kutatott téma kijelölése és célja, kutatásmódszertan és források

1. ábra: a magyar és oszmán-török építészeti kapcsolatok periodizációja, a disszertáció tartalmi felépítése. A táblázat
felső része a történettudomány, alsó része az építészettörténet korszakhatárolását mutatja be. (Kovács Máté Gergő,
2019.

A kutatás a magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok három fő időszakának
építészeti tendenciáit vizsgálja. (1. ábra) Elsőként a hódoltsági oszmán építőtevékenységet elemzi
– elsősorban a memoriális épületek példáján. Azon kérdésekre keresi a lehetséges válaszokat,
hogy létezik-e összefüggés az oszmánok által Magyarországon létrehozott épületek funkciója, az
építtető személye, az építés módja közt, illetve milyen téralakítási és szerkezetalakítási elvek
mentén jöttek létre a memoriális épületek. Olyan szabályszerűségeket keres, mely az épületek
értékelése, azonosítása és örökségvédelmi munkálatai során is adalékul szolgálhatnak.
A hódoltság fogalma mind az oszmánok által megszállt terület földrajzi, mind pedig időbeli
meghatározására alkalmas. Habár a hódoltság kifejezést széles körben használja a tudományos
szakirodalom, mégis, sok esetben egy fiktív, jórészt területalapú, változó fogalom, mely és
jellemzően a Dráva–Al-Duna vonaláig terjed, azonban a szerémségi területek, Belgrád, vagy épp
Boszniára fontos kitekinteni.1 A kifejezés definíciójára Szakály Ferenc tett javaslatot, mely a
hódoltságot öt zónára osztotta az oszmán hatalomgyakorlat szerint, és megkölönböztette a
„hódoltság”, illetve a „hódoltsági peremvidék” területét.2 Mindez az oszmán és magyar
adóösszeírások esetében is indokolható, ugyanis a határvidéki szandzsákok szerkezete eltér a
törzsterületekéétől, egyúttal a magyar adóösszeírások alapján is jól megkülönböztethető.3

SUDÁR, 2014. 34.
SZAKÁLY, 1981. 24., 28–29.
3 SZ. SIMON, 2014. 86.
1
2
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A kutatás alapját a vizsgált memoriális épületek adattára adja. A kézi és TLS-szkennerrel
végzett alakhelyes felmérési rajzokon, illetve a török nyelvű szakirodalomban elérhető
felméréseken alapuló adattár az épületeket mint elsődleges forrást kezeli.4 Az adattár áttekinti a
belső teret határoló és átmeneti teret képző memoriális épületek, vagyis a zárt és nyitott terű
mauzóleumok (türbék és kümbetek) épülettípusát. A gyűjtemény a Kárpát-medence, a Balkánfélsziget, illetve az Anatóliai-félsziget területére terjed ki abból a célból, hogy megkülönböztesse a
dolgozat témáját adó hódoltsági területek közvetlen szomszédságát jelentő balkáni területeken
emelt, illetve az Oszmán Birodalom klasszikus időszakában a Birodalom központi térségén emelt
memoriális épületeket. A megkülönböztetés oka, a disszertáció második fejezetében részletesen
olvasható indoklás, miszerint a hódoltsági építészet közvetlen mintájaként a balkáni építészet
szolgál, helyi jellegzetességekkel.5 A táblázat a régió, település, építtető/ építész személye, építési
ideje, alaprajzi forma és téri kialakítás, térlefedés típusa, homlokzati nyílások száma, mihráb
jelenléte szempontjából vizsgálja az épületeket.
Az oszmán építészet számos európai és keleti előzményből táplálkozik. Remélhetően jelen
dolgozat is hozzájárul annak a ténynek hangsúlyozásához: amiként a korai oszmán
építőművészetre Bizánc, vagy a klasszikus oszmán építészetre a reneszánsz Itália építészete
hatással volt, olyannyira a keletről érkező tudás is látható az oszmán épületeken, melyhez a
nomád törökség is hozzájárult. Az Oszmán Birodalom kialakulását megelőzően a belső-ázsiai
építészeti kultúra anatóliai megjelenése az anatóliai Szeldzsuk Birodalom területén létrejött
épületekhez köthető, így az adattár a szeldzsuk memoriális építészet legfontosabb kulcsemlékeit is
tartalmazza.
A dolgozat második szakasza az oszmán hódoltságot követő időszakot vizsgálja. Egyrészt a
hódoltság időszaka és a 19. század közti magyar és oszmán-török építészeti kapcsolatokat, és a
hódoltság során létrejött oszmán épületek utóéletét, illetve az Oszmán Birodalom területén lévő
magyar vonatkozású épületeket érinti.
Másrészt pedig a századfordulót követően, az Oszmán Birodalom kései szakasza és a Török
Köztársaság korai évtizedei során létrejött építészeti kapcsolatokat, mely mind újonnan tervezett
épületeket, mind pedig a meglévő örökség védelmét érinti.6 A fejezet a török építészettörténeti
4 Az adattárban szereplő rajzok helyszíni manuális, illetve digitális felmérésen, valamint a következő forrásokon alapul:
(AYVERDI, 1966.; AYVERDI, 1978.; AYVERDI, 1981.; KILCI, 2007.; ÖNKAL, 1996A; ÖNKAL, 1996B.) A rajzok
elkészítése során a tájolás minél pontosabb bemutatása fontos szempont volt. Az adattár lehetőséget nyújt további elemzésre, a
kutatás folytatásához. Egyúttal a későbbiekben a kutatás kiterjeszthető az Oszmán Birodalom centrumától távolabbi, azonban az
épülettípus tanulmányozásához releváns, további területekre is (az ún. Maghreb-területek, Egyiptom, a Közel-kelet időszakosan
oszmán fennhatóság alá tartozó területei), illetve az oszmán építészet előzményeként vizsgálható területekre (Irán, illetve BelsőÁzsia).
5 GERŐ, 2003b; PAPP, 2013.
6 Az első világháborút követő időszak, azon belül is az 1920-as évek, illetve a köztársaság 1923. évi kikiáltása sok tekintetben
választóvonal az oszmán-török fogalomkör szempontjából. Az azt megelőző időszak során, az 1300-as évektől kezdve mintegy
hatszáz éven keresztül fennálló Oszmán Birodalom területén és hatósugarában létrejött művészeti és építészeti produktum

6

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

irodalom korszakhatárait alkalmazza és így mutatja be a kor törökországi építészetének
magyarországi vonatkozású fejezeteit. Az említett korszak történetét újonnan feltárt
esettanulmányokkal illusztrálva igyekszik bemutatni a korai Török Köztársaság építészetének
kevésbé ismert történetét és párhuzamait.
A kutatás levéltári forrásokon (Esztergomi Balassa Bálint Múzeum Adattára, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajz- és Tervtára, Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Tervtára, Magyar Művészeti Akadémia Magyar
Építészeti Múzeum Műemléki Dokumentációs Központ Tervtára, Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Török Köztársaság Miniszterelnökség Oszmán Archívuma, Török
Köztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma, Kulturális Vagyon és Múzeumok
Főigazgatóságának Elnöksége, Edirnei Örökségvédelmi Hivatala, Topkapi Palota Múzeum
Archívuma), korabeli török7 és magyar8 nyelvű folyóiratok adatain, valamint török, magyar és
angol nyelvű szakirodalmon alapul. A Török Köztársaság építészete vonatkozásában felmerülő
tulajdonnevek esetében a kortárs török helyesírást, az azt megelőző időszak építészetével
kapcsolatosan a kiejtés szerinti átírást, az arab nyelvű földrajzi nevek esetében az Encyclopaedia of
Islam9 által alkalmazott átírási módszert alkalmaztam.

2. Oszmán építőtevékenység a hódoltság területén
Miután a Magyar Királyság a 14. század során először került szembe oszmán hadakkal,10
változatos intenzitással ugyan, de történelmünket nagyban meghatározták összecsapásaink. Ezen
folyamat a korábbi magyar politikai berendezkedés fokozatos változásához, a Kárpát-medence

meghatározására az oszmán kifejezés használata javasolt, ugyanis – akárcsak a birodalom korábban leírt öndefiníciója esetében - ez
magában foglalja annak heterogén, számos forrásból merítő és a sajátos tudástranszfernek köszönhetően különböző területekre
közvetítő jellegét. Habár a nyugati leíró hagyományban – így a magyarban is az oszmán és a „török” megnevezés egyaránt
helyesnek tekinthető – mégis fontos érzékeltetni a különbséget a 13. század előtti sokszínű törökség által létrehozott művészet, és
ennek egyik utolsó, gazdag megjelenése a rúmi szeldzsuk építészet – valamint a korai, a Konstantinápoly elfoglalását követő, a
klasszikus és kései Oszmán Birodalom építészete, és az Oszmán Birodalmat követő Török Köztársaság építészete közt. Így a
következőkben az oszmán kifejezés használata az építészet sokszínű és heterogén – többek közt belső-ázsiai, közel-keleti, hellén,
római, bizánci, perzsa és klasszikus iszlám (omajjád és abbászída) – eredetére igyekszik utalni.
7 Arkitekt; Tarih Dergisi [Történeti Folyóirat]; Ankara Araştirmaları Dergisi [Ankarai Kutatások Folyóirata]; Akademi 10 Mimarlık
ve Sanat [Akadémia 10 Építészet és Művészet]; İstanbul Araştırmaları Yıllığı – Annual of Istanbul Studies.; Türk Sanat Tarihi
Araştırma ve İncelemeleri [Török művészettörténeti kutatások és tanulmányozások].
8 Főként: Az Est, Magyar Építőművészet, Vasárnapi Ujság.
9 BEARMAN et al., 2006.
10 A stabil központi had-és államszervezet, valamint a hódítások és politikai szövetségek következtében szerzett vagyoni és
politikai tőke lehetőséget adott viszonylag korán az oszmán hódítás kiterjesztésére a Balkán-félsziget területére. 1352-ben, a
Gallipoli-félszigeten (Gelibolu) fekvő Csimpe elfoglalása jelentette az első oszmán hódítást a Balkánon, mely Oszmán fia, Orhán
vezette hadak Edirne (Hadrianopolisz) felett aratott győzelme koronázta meg az 1360-as években – innentől fogva a település látta
el az oszmán székváros feladatát. Utóda, I. (Hüdávendigár azaz Világteremtő) Murád trónra lépését követően, 1375-ben pedig
először kerültek közvetlen hadi konfliktusba a magyar és oszmán seregek, mely hosszú, változatos intenzitású összecsapások
sorozatának kezdete volt, és a Balkán-félsziget, valamint a Kárpát-medence középső területeinek oszmán fennhatóság alá
kerüléséhez vezetett. Bővebben lásd: FLEET, 2009.
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népességének, etnikai összetételének, valamint településhálózatának, ezáltal építészeti képének
módosulásához vezetett.11
Az oszmán hódoltság korának a magyarországi kulturális emlékezetben hagyott lenyomatának
széles skáláját vázolhatjuk fel, amennyiben a hódoltság korában a Kárpát-medence területén épült
gazdag építészeti emlékek és a hazánk területére került iparművészeti cikkek lajstromát vizsgáljuk,
ugyanis ezek alkotják máig az országunk területén található oszmán művészeti produktum
leggazdagabb állományát.12
A 16. és 17. század során bekövetkezett magyarországi oszmán hódoltság időszakának
folyamatos összecsapásai, pusztítása mellett a korszak során olyan egyedülálló épületcsoport jött
létre, melynek a 19. század végétől kezdődő folyamatos kutatása, védelme, helyreállítása és a
fokozatos átépítések története sajátos helyet foglal el az építészettörténet-írás, illetve a
magyarországi örökségvédelem tudománykörében.

A hódoltság-kori népesedés és közigazgatás-történettel kapcsolatban lásd: DÁVID, 2005.
A hazánk területén fellelhető oszmán iparművészeti termékek között jelentős az ötvösművészet – ezen belül is a
díszfegyverek – csoportja, valamint a kerámiaművészet elemei és építészeti szempontból is kiemelkedő válfajuk, az oszmán
közvetítéssel hazánk területére érkező keleti motívumokat tartalmazó kályhacsempék. (POSTA, 1917.) A kerámiaművészet
esetében megállapítható, hogy az oszmánok a magyarországi épületeiken nem használtak díszítés, vagy burkolás céljából kerámiát,
mint az Anatólia területén jellemző. Az is megállapítható, hogy izniki kerámia sem érkezett Magyarország területére épületdíszítés
céljából, Belgrádtól északra ezen gyakorlat nem volt jellemző. Erdély, illetve a Magyar Királyság területén a Konstantinápolyból
érkező kerámiák esetében megrendelésre gyártás volt jellemző. A kerámiaművészet egyedi oszmán vonatkozását a sárospataki
bokályos ház esetében is fontos megjegyezni. A Lorántffy Zsuzsanna által tervezett motívummal a kerámiákat
Konstantinápolyban gyártották- a gyártás során számos elem Kairóba is került. Így Ibrahim al-Kulshani mauzóleumán fellelhetők
a sárospataki és regéci kerámiák. (BEHRENS-ABOUSEIF, 2005. 51–52.) A leggazdagabb, építészeti szempontból is
kiemelkedő jelentőségű oszmán eredetű iparművészeti művek közt említhetjük a textilművészet széles emlékcsoportját, amelyben
hímzések és szőnyegek egyaránt megtalálhatók. Ezen emlékek leginkább főúri családok gyűjteményeiből kerültek elő, amelyek
vásárlás mellett diplomáciai ajándékként kerültek főként erdélyi főúri tulajdonba. Így legtöbbjükön – amellett, hogy a balkáni
közvetítés miatt az ott élő népcsoportok művészetének hatásai érződnek rajtuk – a központi, Fényes Porta műhelyében alkotók
közvetlen kéznyomai figyelhetők meg. Hatásuk mind a magyar hímzésvilágra, mind pedig az öltözködésre jelentős – utóbbira
példa az oszmán eredetű viseletdarabok, vagyis a salvár és kürdi esetében egyértelműen, a dolmány (dolama), fosztán, foszlány esetében
pedig részben kifejtett hatás. (GERELYES, 1994B) Az oszmán szőnyegművészet gazdag gyűjteményét a budapesti Iparművészeti
Múzeum őrzi. (PÁSZTOR, 2007) A szőnyegek esetében építészeti szempontból is különleges elemekről beszélünk, ugyanis az
egykor oszmánok által vallási célra használt imaszőnyegek később keresztény templomok falait díszítették, egyúttal a belső tér
szempontjából hőszigetelő funkciót is elláthattak. (Ezúton köszönöm Dr. Mezős Tamásnak, hogy felhívta figyelmem utóbbi
funkcióra.) Az imaszőnyeg nem csupán dísztárgy vagy iparművészeti cikk, hanem az iszlám szakralitás számára a két legfontosabb
kritériumot, a tisztaságot és az imairány imádkozó számára jelölését biztosító liturgikus téralkotó eszköz. Ebben az értelemben
elmondható, hogy az imaszőnyegekkel a keresztény liturgikus közegben az iszlám liturgia egyik legfontosabb eleme jelenik meg –
természetesen funkciójától és elhelyezési módjától megfosztva, falidíszként. E jelenséget támasztja alá Batári Ferenc gazdag
életművének idevonatkozó kutatása, amely feldolgozza a gyulafehérvári palotaberendezések 1629-ben készült inventáriumát. Az
említett kutatása a brassói magyar evangélikus templom oszmán faliszőnyegeit veszi sorra. Mivel Brassó a Havasalföld és a Balkán
felől mind a Buda, mind a Debrecen felé vezető út fontos kereskedelmi csomópontja volt, ezért ezek a szőnyegek is szép számmal
fordultak meg itt és kerültek a helyi templom falára főként földesurak vagy polgárok ajándékaként, újabb ajándékozásra
ösztönözve őket. E szőnyegek ma főként csak evangélikus templomokban találhatók, ugyanis a református és unitárius felekezetek
idővel túladtak rajtuk. Ami a római katolikus templomokat illeti, néhányuk – főként Bars, Hont, Liptó és Borsod megye
templomai – szintúgy tartalmaztak oszmán szőnyegeket. Érdemes elgondolkodnunk azon a jelenségen, ahogy az oszmán
iparművészeti cikkek formakincse beépült a magyarországi iparművészet formai eszköztárába. Ez némiképp magyarázható az
inkább identitásképző, kevésbé a megszálló hatalmat reprezentáló és sokkal inkább a mindennapi életvitelhez, a lakossággal való
mindennapi érintkezéshez kapcsolódó funkciókkal (bővebben ld. BATÁRI 2005, 337). Az iparművészeti kapcsolatok
tekintetében tehát Erdély szerepét fontos kiemelni. Nem kizárólag kályhacsempék, vagy a fent is említett szőnyegek, de a
református templomok kazettás mennyezetfestése esetében is egyedi vonatkozás említhető. A barátosi református templom
mennyezetfestése a település szülötte, Kovács János nevéhez köthető. Egyes vélekedések szerint János Deák oszmán fogságban
sajátította el a fafestés művészetét, és hazatérte után sorozatosan kapta a vidék templomainak kifestésére vonatkozó
megrendeléseit. (SZŐCSNÉ GAZDA–MIHÁLY, 2013, 627. Ezúton köszönöm Danielisz Dórának, hogy felhívta figyelmem a
jelenségre.)
11
12
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A következő fejezetek célja a hódoltsági oszmán épületek egyes funkcionális csoportjai, az
újonnan épített vagy átalakított épületek csoportjai és az építtető személye közti összefüggés
vizsgálata. Az elemzés arra a kérdésre keresi a lehetséges válaszokat, hogy vajon milyen tér-és
szerkezetalakítási előzmények, illetve elvek határozták meg a hódoltság kora oszmán memoriális
építészetét.
2.1

Magyarország területén létrejött oszmán építőtevékenység általános jellemzése

Az oszmánok folyamatos balkáni terjeszkedése13 az 1526. évi mohácsi csatát követően tovább
folytatódhatott északi és nyugati irányban. Szapolyai János halálát követően, Buda 1541. évi
elfoglalásakor, és a Buda-központú közigazgatási egység, vilájet megalakulásával a Birodalom egyik
távoli, ám a további hódítások szempontjából fontos irányba eső Kárpát-medence központi része
szakadatlan harcok színhelyévé vált, melyet mind a Királyi Magyarország, mind pedig az Oszmán
Birodalom

befolyási

övezetének

tekintett.14

Épp

ezért

nehéz

feladat

a

korszak

építőtevékenységéről pontos képet adni, annál is inkább, mivel a mintegy százötven éves oszmán
jelenlét ellenére – összehasonlítva a balkáni területekkel – kevés új épület épült, és még kevesebb
maradt fenn napjainkig sértetlenül. Az oszmán szemszögből nézve jelentős, mégis távoli
határterületre a szükséges katonai csapatok mellett viszonylag kis számú lakosság érkezett – így a
hódoltság viszonya össze sem hasonlíthatók a 14–15. századi balkáni viszonyokkal.15 A hódoltság
oszmán lakossága zsoldos, vagy mukátaa-rendszernek16 megfelelően az adók beszedéséből és
továbbításából jövedelemhez jutó katonaságot és adminisztrációs réteget, a kiemelt
centrumokban, az állami közigazgatási feladatokat ellátó tisztviselőket, és a velük érkezett
betelepülőket (iparosokat, kereskedőket és az oszmán mindennapi élethez szükséges intézmények
működtetőit) találunk. A katonaság, illetve a hivatalnoki réteg a már korábban is meglévő, és a
harcokban megrongálódott, majd részben helyreállított központokban élt.17 A betelepülő lakosság
többnyire a meglévő centrumokba költözött, és gyakori volt a személycsere. A meghódított

13 Miután a mohácsi csata 500. évfordulója 2026-ban lesz esedékes, ezért az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a
Pécsi Tudományegyetem konzorciuma elindította a „Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet” című projektet. A
multidiszciplínáris kutatás célja „a csatatér meghatározásától az emlékezetpolitikán át a Jagelló- és a Szapolyai-korszakkal
kapcsolatos alapkutatásokig az összes lényeges kérdés” vizsgálata, mely közelebb vihet ahhoz, hogy kiegyensúlyozott képet
kaphassunk a 16. század első felének magyarországi történetének eme számos, sztereotípiával és félreértelmezésével terhes
időszakáról. A kutatás legfrissebb beszámolóit lásd: MOHÁCS 1526-2026 – REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET, 2018.
14 HEGYI, 1976. 274-277.
15 HEGYI, 1976.
16 A szeldzsukoktól átvett mukátaa-rendszer a török pénzügyigazgatásban egészen a 19. század elejéig (1826) nagy szereppel
bírt. A 15-16. századi iratok alapján valamely tartományból eredő jövedelem, illetve egy meghatározott területi egységből
beszedendő kincstári jövedelem összegét jelentette, melynek beszedését a kincstár bizományba (emanet) vagy meghatározott
összegért vállalkozásba (iltizam) adhatta. Ezáltal a mukátaa-elszámolások az oszmán intézmények egyik fontos forrását képzik.
KÁLDY-NAGY, 2002. 5.; SUDÁR, 2014. 15.
17 HEGYI, 2007.
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erődített központokba érkező hivatalnokok, illetve a zsoldos és birtokkal javadalmazott katonai
réteg az Oszmán Birodalom sajátos gazdasági és társadalmi berendezkedésének köszönhetően
kevésbé kötődött új lakóhelyéhez. Az időszakos katonai mozgások – hadjáratok, kisebb
összecsapások, harcok következtében települési léptékben vizsgálva többnyire a meglévő
települési centrumok hálózatában történt időszakos súlyponti változás – a vonzáskörzetükben
lévő települések esetében pedig pusztulás. Ennek megfelelően az oszmánok által épített épületek
száma viszonylag alacsony – ezek főként az újonnan felmerült szakrális és szociális igényeket
elégítették ki. Mindezek közül pedig kevés az, ami napjainkig megmaradt, méghozzá változatlan
funkcióval, nagy részük a hódoltságot követően, főként a 18. század során megsemmisült,
részben, vagy egészében átépült.18
2.1.1

Összefüggés az épületek funkciója és az építési tevékenység típusa közt

Az oszmánok Magyarország területén végzett építőtevékenységének funkcionális csoportosítása
esetén elsőként a hadi építkezést fontos megemlíteni, melynek két alaptípusa különböztethető
meg: a kale és a palanka. A kale jelemzően kőanyagú, és az oszmánok a kő- vagy téglával történő
pótlását, kiegészítését végezték, a palanka pedig a gyorsan építhető, és a támadásnak rugalmas
szerkezete folytán hatékonyan ellenállni képes fa- és földanyagú konstrukció.19 Az oszmán
források a meglévő, oszmánok által meghódított várakat és erődítéseket következetesen kale-nek
nevezték, még akkor is ha kicsi, romos, vagy épp magyar építésű palánk volt és az oszmánok által
újonnan emelt erődítményeket pedig palánkváraknak (parkan, vagy palanka), még akkor is, ha
méretük és stratégiai fontosságuk jelentősebb volt, vagy épp kőből épített magja volt.20 Azonban
a századfordulót követően a terminusokat sok esetben nem egyértelműen használták, és cserélték.
A palánkvárak – anyaghasználatuknál fogva sok esetben az elmúlt évszázadok során eltűntek, így
az oszmán hódoltság időszakában állt, napjainkra eltűnt palánkvárak helyszínének pontos

18 A hódoltság során Magyarország területén működő dzsámik és mecsetek száma oszmán nyelvű és egyéb írott források
alapján 250 és 300 közé tehető (SUDÁR, 2009. 630.), azonban ezen épületek jelentős része nem újonnan emelt szerkezet, hanem
meglévő épületállomány felhasználásával, módosításával jött létre (SUDÁR, 2018.), és a hódoltságot követően megsemmisültek,
vagy átépítésre kerültek. Ezen épületek őrzik a lakosság kulturális emlékezetének egyes – sok esetben rejtett rétegét. (BAKU–
KOVÁCS, 2018. 425-448.) Épp ezért, a máig rejtett oszmán épületek azonosításához ígéretes alapnak bizonyulnak a hódoltságot
követően átalakított épületek, azon belül is templomok. (GERELYES, 2011.)
19 Az újonnan alapított, vagy a hódoltságot megelőzően védművekkel nem rendelkező, esetleg korábban is hasonló falakkal
védett települések esetében az oszmánok könnyűszerkezetes, földbe ásott fa cölöpökből és helyenként sövényfal kitöltésből,
köztük pedig földfeltöltésből álló úgynevezett palánkvárat építettek, melynek oszmán elnevezése parkan vagy palanka. Ezek formai
alakításukat tekintve poligonális (legtöbbször négyszög) alaprajzú, körbástyás védművek voltak, általában egy méter vastagságú
földfalakkal, amelyeket két oldalról cölöpsor támasztott – mindez Ottendorff Henrik rajzaiból, (OTTENDORFF-HERMANN,
1943.) valamint régészeti ásatások eredményeiből is igazolható. Ezen építésforma több szempontból is ideális volt az oszmán
védműépítés szempontjából, ugyanis gyorsan felépíthető, és a különféle támadásoknak rugalmasan ellenálló falszerkezetet
eredményezett. Az oszmán palánkvárak falazatát ugyanis általában a talajba erősített fa cölöpök adják, így a talajban, illetve az
esetleges alapozásban lévő cölöpnyomok megtalálhatók, amint az Szekszárd (az oszmán hódoltság idejében Jeni Palanka, vagyis Új
Palánk), vagy Barcs palánkvára esetében megtörtént. (KOVÁCS–RÓZSÁS, 1996.)
20 HEGYI, 2007. I. 78.
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azonosítása és az építmények feltárása továbbra is fontos feladat. Példaként álljon itt a budai
szandzsák és náhije elsőként alapított tímár-birtokai között21 Ercsi esete, mely település köré az
oszmánok palánkvárat emeltek.22
Ercsi palánkvára a Belgrádot Budával összekötő hadi- és kereskedelmi út védelme érdekében
épített erődítmények egyik jelentős objektuma volt.23 Az erődített településről kevés adatunk
maradt fenn,24 a vár a hódoltság idejében is több esetben megsérült.25 A település oszmán
történetéről tárgyi emlék egy apró oszmán sírkőfejezeten26 kívül egyáltalán nem őrződött meg.
Azonban akár egyetlen dűlőnév27 fontos adalékul szolgálhat a palánkvár pontos helyének
behatárolásához. A helyi lakosság emlékezete megőrizte a „Bosztonok” dűlő-elnevezést, mely
oszmán nyelven kertet jelent. A „Boszton” elnevezés mind az egyes történeti térképeken, (2. ábra)
mind pedig Evlia cselebi leírásában (4. ábra) beazonosítható. Összevetve Heinrich Ottendorff
palánkvárról készült rajzával, (3. ábra) meghatározható az Evlia által említett, konyhakertekkel
(bostānlar) határos külső város, majd az attól délre fekvő palánkvár területe.28 A fenti módszertan
további, azonosítatlan palánkvár helyének pontosításához is adalékul szolgálhat. Az így
azonosított terület további tudományágak bevonásával (például légi régészet) pontosan
meghatározható, majd feltárható lehet az ercsi palánkvár falának alapozása.

DÁVID, 1995. 111–114.
HEGYI, 2007. II. 685.
23 FODOR, 1985. 165.
24 A település oszmánli nyelvű alakja Ercsin, mely a 17. század égi keresztény forrásokban is megjelent, Lotharingiai Károly is
legtöbb esetben így használja, és von Hasslingen váró is Ercsint ír. (HEGYI, 2007. II. 685.) A települést említi az 1541–1542. évi
rúznámcse, amelyben először írták le a budai náhije nevét és tüntették fel az oszmánok által a Dráva vonalától északra először
birtokba adott hat települést. A listán Venyim, Pentele, Bölcske, Adony és Rácalmás közt Ercsi is szerepelt. Ld. DÁVID 1995. 111.
A palánkvár megjelenik az 1627–1628. évi zsoldjegyzékben, amely 87 katonát említ. (LÁSZLÓFALVI VELICS–
KAMMERRER, 1886. 425.) Az 1681. augusztus 5-én (1041. mohammer 7.) lezárt pénztári napló 87 katonát említ, köztük 62
lovast és 25 azabot – a lovasok nagy száma arra enged következtetni, hogy az őrség a Duna-parti palánkok legtekintélyesebbjei
közé tartozott, nagysága meghaladta a száz katonát. (HEGYI, 2007. II. 685.) A települést megemlítő utazók közül Claes Bronson
Rålamb, V. Károly Gusztáv svéd királyi megbízott 1658-ban ír Ercsiről. (TARDY, 1979. 145–151.) Eduard Brown angol orvos
1669-ben járt a településen. (GÖMÖRY, 1994. 74.) A legismertebb közülük a palánkvárról vázrajzot készítő, 1663-ban itt járt
Heinrich Ottendorff. (OTTENDORFF-HERMANN, 1943. 39.) Fejér megyei oszmán palánkvárak kutatásával
legrészletesebben Hatházi Gábor foglalkozott, kutatásait a következő írásában foglalta össze: HATHÁZI, 2003. 107–128.
Korábbi, a várral részletesebben foglalkozó kötet, amely a tizenöt éves háború idejére datálja a vár építését: FITZ, 1956. 9. A
várban 1686-ig őrség állt. (HEGYI, 2007. II. 685.)
25 Heinrich Ottendorff leírása szerint: „Ez is silány és Hamzabéghez hasonlóan egészen újjá van építve, mert három évvel ezelőtt szintén
porráégett”. (HERMANN, 1943. 39.) Egy datálatlan, ismeretlen szerzőhöz köthető, a 17. század közepén keletkezett irat szintén
felújításról számol be: „Mivel Ercsi palánkja a Budáról Belgrádba menő közúton és veszedelmes helyen fekszik, elpusztult; ismét teljesen
felújíttatott és kitapasztatott és sorompója is megcsináltatott; mivel állomáshely, egy új nagy karavánszeráj építtetett.” (FODOR, 1985. 169.)
26 A sírkőfejezet (turbán) napjainkban a város pélábaniatelmploma kertjében látható.
27 Hódoltság-kori dűlőneveket gyűjtött és publikált Weidlein János. (WEIDLEIN, 1935. 665–692.) Hódoltsági eredetű adatot
nem rögzít ugyan, de részletes tipológiát és módszertani leírást közöl Szabó T. Attila. (SZABÓ, 1934. 160-180.). Ugyancsak eltűnt
épített objektumok azonosítását, ezáltal építészettörténeti következtetéseket von le Guzsik Tamás pálosrendi építészeti emlékeket
tárgyaló összefoglalójában és katalógusában (GUZSIK–FEHÉRVÁRY, 1980.), illetve K. Németh András, aki doktori
értekezésében a középkori Tolna megye templomait veszi lajstromba (K. NÉMETH, 2006.).
28 Részletesen lásd: KOVÁCS, 2017.
21
22
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2. ábra (bal oldali): Ercsi településének északi határában olvasható, „Bostoni” dűlőnév (Ercsi települését jelölő,
vörös színű mező feletti második, sárga színnel jelölt terület) Berényi, Jos[ef]: Situations Plan der auf der Ercsiner Donau
neu errichtenden Mühlstände. 1855. térképén. Forrás: MNL OL D 240 1855:6029; 3. ábra (jobb oldali): Ottendorff
Henrik ábrázolása Ercsi palánkváráról 1663-ban. Az ábra jobb oldalán a Duna látható, bal oldalán pedig a Duna
mentén egykor húzódó római hadiút. Köztük Ercsi téglalap alaprajzú palánkvára, kör alakú sarokbástyákkal. A kép
felső szegletében sötétebb színnel kiemelt terület a bal oldali, 2. ábrán is látható, ’Bostoni’ terület. Forrás:
OTTENDORFF–HERMANN, 1943.;

4. ábra: Evlia cselebi: Szejáhátnáme című művének oszmánli nyelvű szövege. A piros színnel bekeretezett kifejezés a
perzsa eredetű ’bostān’ (a szövegben ragozott,’bostāndır’ alakban szerepel), jelentése: zöldséges-és gyümölcsöskert
(konyhakert). Forrás: EVLİYÂ, 1896.

Az oszmán építőtevékenység másik legjellemzőbb épülettípusának csoportját a szakrális
épületek alkotják, ezen belül is az imaépületek: mecsetek és dzsámik. Az elfoglalt területen a
központi hatalom reprezentációjának céljából állami kezelésű, uralkodói dzsámivá alakított –
részben, vagy teljesen átépített épületeken kívül nagyszámú magánalapítású imaépület épült. Ezek
olyan kegyes alapítványok, (vakufok) központi épületei, melyeket magasrangú tisztségviselők
magánvagyonából alapítottak – rendszerint épületegyüttesbe, vagyis küllijébe tömörülve.29 A
29

SUDÁR, 2014. 47.
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küllijéken kívül fontos épületegyüttes-típust alkotnak a szerzetesi (dervis) építkezések nyomán
létrejött kolostorok (tekkék). Szintén külllijék részeként, vagy önállóan, esetleg tekkékhez
kapcsolódva jöhettek létre memoriális épületek (fedett és zárt, illetve nyitott térrel rendelkező
türbék és sírkövek), valamint küllije részeként, vagy önállóan közfunkciót és vallási funkciót ellátó
fürdők (ilidzsák, kaplidzsák vagy hamamok), esetleg kereskedelmi épületek (bedesztánok),30 illetve
oktatási épületek (medreszék).31 Mindezek közül sajnos kevés a mai napig megmaradt, és még
kevesebb a viszonylag sértetlenül látható emlékek száma. Fontos megemlíteni egy további, sajátos
emlékcsoportot, melyet hajlamos az építészettörténet figyelmen kívül hagyni, azonban kis
méretük ellenére mind az oszmán mindennapokban, mind a városi léptékű építészetben
jelentősek – és egyaránt bírnak profán és szakrális funkcióval. Ezek pedig a kutak- és kútházak
épületcsoportja.32 Megállapítható, hogy az oszmán épületek jellemzően nem önállóan, hanem
épületegyüttesbe tömörülve jöttek létre, mely hatással volt a környező városszövetre.
Az újonnan épült épületek mellett jelentős számú a hódoltság időszaka előtt állt, és az
oszmánok által átalakított építmények csoportja.33 Ennélfogva, a funkcionális csoportosítás
mellett az oszmán építőtevékenységet érdemes újonnan épült, illetve az oszmánok által
átalakított épületek csoportjaira bontani. Utóbbi funkcionális, vagy szimbolikus34 szempontból is
történhetett.35 A két csoportosítási mód közt kapcsolat áll fenn, és jelentős építészeti
következménnyel szolgál. Miután – akárcsak a birodalmi adminisztráció, így maga az oszmán

30 A bedesztán (bedeszten) rendszerint téglalap alaprajzú, középen bazilikálisan kiemelt, kupolával fedett, peremén üzletsorokkal
rendelkező üzletház. A bedesztánok általában a város központjában épültek, iparcikkek, fűszerek árusítóhelyeiként, valamint
kezdetleges bankokként (pénzletét) szolgáltak. Egyik legszebb példája az edirnei, Mehmed cselebi korabeli Bedestan.
31 Felsőfokú iskola, mely a klasszikus iszlám tudományokat oktatja. Főként a klasszikus oszmán építészetben megszokott
térrendszerrel párosul – általában egy külső teret keretező, kupolákkal fedett kolonnád, valamint az ebből nyíló, szintúgy
kupolákkal fedett cellák sorozata.
32 Magyarország területén oszmán eredetű kútház található Zsámbék, Törökkoppány, illetve Babócsa településén, utóbbi
fölött emelt egykupolás épület feltehetően nem oszmán, hanem 19. századi építmény. A hagyomány Ercsi településén is számon
tart egy oszmán-eredetű kutat, mely a település Duna-felőli, ún. Törökkút-dűlőjén található. Habár a forrás oszmán-eredetű lehet, a
felette álló kút szintén 19. századi, a báró Wimpffen-kastély angolkertjének orientalizáló építménye.
33 SUDÁR, 2018. 312–406.
34 Építészeti szempontból releváns kérdés, hogy tett-e az oszmán hódító különbséget az egyes keresztény egyházak és
felekezetek – ezáltal az egyes felekezetek által épített és használt épületek – között. A válasz több oldalról közelíthető meg. Az
oszmánok nem fordítottak különösebb figyelmet az egyes felekezetek közti különbségekre, de a protestáns egyházat és a római
katolikus egyházat -többek közt építészeti- külsőségei alapján szétválasztották. A protestáns épületek sorsa hasonlóképp alakult,
mint a katolikusoké, bár a római katolikus templomok – főleg belső kiképzésüket tekintve (szentképek, szobrok, oltárok) –
nagyobb pusztítást szenvedtek. Ennek sokszor nem esztétikai, hanem vallási előírásra vonatkozó oka volt. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy a protestánssá lett keresztény templomok esetében többszörös átépítésről kell beszélnünk – először katolikus
templomból protestáns imahellyé való alakításról, később pedig muszlim átalakításról. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a
templomok nem célzott pusztítások során, hanem sokkal inkább egyes harcok következtében rongálódtak meg. Példaként a III.
Mohamed szultán 1596. évi hadjárata során elpusztult templomok esetét említhetjük, amikor a szultáni csapatok Szegeden át Eger
ellen vonultak. A harcok során elszenvedett pusztítások után előfordult, hogy a kegyetlenül pragmatikus oszmán hozzáállás a
megrongálódott templomok egy részét mint építőanyagot hasznosította (Szigetvár, Babócsa, Csákvár). Azonban bizonyos
mennyiségű összeg megfizetését követően számos templom maradt használatban, illetve előfordulhatott a harcok vagy természeti
csapások által megrongálódott templomok felújítása, illetve újjáépítése is, természetesen szintén nagyobb összeg befizetése mellett
(Kecskemét és Jászberény). Bővebben ld. DOBROVITS–ŐZE, 2017.; FÖLDVÁRY, 1940, 12.
35 Jellemző példa a budai Nagyboldogasszony-templom dzsámivá történő átalakítása, mely során az első pénteki hutbét az
oszmánok itt mondhatták el, kinyilvánítva azon tényt, miszerint a terület a dar-ül iszlám, vagyis az iszlám területe, uralkodója pedig
Szulejmán szultán.
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építőtevékenység is erőteljesen központosított,36 így feltételezhető, hogy az uralkodói parancsra
átalakított épületeken, az építőtevékenység hatására megjelenő oszmán jegyek közvetlenül a
birodalmi központban található épületek jegyeivel mutatnak rokonságot, így a központ és a
birodalmi periféria közt kialakult tudástranszfer közvetlen. Ezen állításhoz fontos támpontul
szolgálhat az építtető személye, mely alapján megkülönböztethetünk uralkodói, vagy
magánépítkezést – utóbbit jelentős állami ellenőrzés mellett.
2.1.2

Összefüggés az épületek funkciója és építészeti kialakítása, az építési tevékenység
típusa és az építtető személye közt

Az uralkodói építési tevékenységről elmondható, hogy a 16. század során virágkorát élő klasszikus
oszmán építészet, és az épületekhez kapcsolódó iparosmunkák tudatosan építő szultánok
sorozatos művészetpártolási tevékenységének köszönhető. II. Mehmed (uralk.: 1451–1481) az
Akkojunlu uralkodó, Uzun Haszán felett aratott győzelmét követően, az ott dolgozó, főként a
heráti festőakadémia egyes művészeit telepíti át Konstantinápolyba, teret adva a festők és
díszítőművészek által megalapított első udvari stílusnak. Ekkor az udvari szkriptórium, vagyis a
nakkasháne élén Baba Nakas lehetett, tagjai pedig főként nyugat-iráni mesterek. Udvarában
azonban számos itáliai művész, Gentile Bellini, Matteo de’ Pasti, vagy épp Consanzio da Ferrera
is járt. II. Bajezid (uralk.: 1481–1512) folytatta elődje művészetpártolását új műhelyek alapításával,
akárcsak I. Szelim (uralk.:1512–1520), aki Tebrizből hozott festőket, többek közt Sahkulut, aki
egy gyökeresen új, úgynevezett szaz stílust honosított meg. Szulejmán szultán (uralk.: 1520–1566)
korában így a kézművesek, művészek csoportja, az ehl-i hiref tagjai jól szervezett, szakmánként
specializált csoportokban, műhelyekben dolgoztak.37 A 16. század során, a birodalom uralkodói,
és a felsőbb birodalmi körökhöz kapcsolódó építészeti beruházások tervezése az uralkodói
építészeti műhely, vagyis a mimárán-i hássza, vagy hassza mimárlári feladata volt. A csoport az
építészeti tervezés és kivitelezés mellett az oktatás – utódnevelést is végezte, tehát az építészeti
oktatás fontos intézményének számított.38 Az építészek és építőmesterek két területen dolgoztak.
Egyrészt a Topkapi palota első udvarában, a Birun területén lévő műhelyekben, ahol
adminisztrátorok, könyvelők, restaurátorok, különböző építőanyag szerint szakosodott mesterek
(faművesek, fémművesek, üvegművesek, ólomművesek, mészégető-mesterek) dolgoztak, illetve
Konstantinápoly Vefa-negyedében, a régi palotához közel működő birodalmi főépítésziGÜNAY, 2016. 186.
GERELYES, 1994A. 22–23.
38 A birodalmi építészek, akárcsak a roppant oszmán adminisztráció egyéb területén tevékenykedő személyek, szintén sok
esetben devsirme révén kerültek a palotába, ahol aztán az egyes szakterületeken – jelen esetben műhelyekben nevelődtek. Az
építészoktatás ezen formája egészen a 19. századig fennmaradt, amikor is megalapult az első szépművészeti akadémia, vagyis a
Szanaji-i Nefisze Mektebi (a Mimár Szinán Szépművészeti Egyetem elődje) Oszmán Hamdi bej vezetésével. Az intézményről és
Oszmán Hamdi bej munkásságáról a késsőbbiekben olvashatunk.
36
37
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negyedben.39 A birodalmi főépítészet élén két tisztségviselő állt: a sehremíni,40 illetve a mimarbasi.
Utóbbi feladata volt az építészeti tervezés minden fázisának kidolgozása, felügyelete, és sok
esetben a szerájbeli kézművesekkel történő egyeztetés. Különböző mérnöki létesítmények,
infrastruktúra (csatornázás, útépítés) tervezése, illetve különböző hadi építmény kivitelezésének
sok esetben helyszíni felügyelete is a tevékenységei közé tartozott. Szulejmán szultán korában a
tisztséget a legendás mester, Szinán töltötte be.41 Szinán hatalmas életműve, melyet kortársa, Szái
Musztafa cselebi is megörökített,42 négyszáznál is több épületet számlál – köztük roppant méretű
uralkodói dzsámikkal, vagy épp épületegyüttesekkel (küllijék).43 Mindezen életmű létrehozásához
munkáját közvetlenül nyolc építész, birodalomszerte viszont számos, a tartományi központokban
működő építész segítette. Habár a 17. századig hivatalosan nem létezik a városi építész pozíciója,
mégis, Szinán idejében válik elterjedtté az egyes székvárosokban működő tartományi építészek
hálózata. A tartományi építészeknek szükséges volt érteniük az építészet művészetéhez (szanat-i
mimarijje), a geometria tudományához (ilm-i hendesze), a kivitelezési módszerekhez (emr-i biná),
illetve a felmérési módszerekhez (meszáha).44 Közvetlenül a helyi kádi alá tartoztak, és az ő
közvetítésével kommunikáltak a birodalmi tanáccsal, vagy épp a főépítésszel.45 Budán is dolgozott
tartományi építész,46 aki a korábban leírt módon - főként a kádi írásos közvetítésével - konzultált
a birodalmi főépítésszel, és a szultáni parancsra létrejött építőtevékenység tartozott
feladatköréhez.
Az építőtevékenység nem csupán szultáni parancsra, hanem a birodalmi elit magánépítkezése
során is végbemehetett, jelentős állami ellenőrzés mellett. Az elitet alkotó, a birodalom számos
területéről, főként devsirme során a palotába kerülő, majd kiemelkedő birodalmi pozíciókba került
személyek által alapított családok, az odzsakok tagjai igyekeztek vagyonukat kegyes alapítványokba,
vagyis vakufokba fordítani, melyek megteremtették az újonnan alapított épületegyüttesek, küllijék
pénzügyi és jogi hátterét. Magyarország területén is mintegy huszonnyolcra tehető az egykori
vakufok száma,47 alapítóik pedig főként balkáni eredetű családok, így a magyarországi oszmán elit
magánépítkezésére balkáni épületek szolgáltak mintául,48 mely kapcsolat az épületek

A két csoport II. Mehmed idejétől kezdve, az említett helyszíneken működött. NECİPOĞLU, 2005. 154.
Főként az építészeti beruházások költségvetésének megszervezésével megbízott személy, akinek tisztsége az 1831. évet
követően a Sehremínligi hivatalába szerveződve tulajdonképp Konstantinápoly „polgármesteri” tisztségét jelentette.
41 RABB, 2014.; NECİPOĞLU, 2005.; GÜNAY, 2016.
42 Az írás legújabb kiadása és angol nyelvű fordítása: TEZKİRETÜ’L-BÜNYAN, 2002.
43 RABB, 2014. 26-37.
44 NECİPOĞLU, 2005. 160.
45 Forrás számol be arról a tényről, hogy a tartományi építész közvetlen a birodalmi főépítésszel konzultált – többek közt a
jeruzsálemi Sziklamecset 1579–1788. években történt helyreállítási munkálatai során. NECİPOĞLU, 2005. 160.
46 A budai tartományi építész (Budun mimári) tevékenységéről árulkodik az 1572. évben keletkezett irat, mely tervezetet
tartamaz a Nagyboldogasszony templom dzsámivá alakításáról. NECİPOĞLU, 2005. 160.; BOA-KK 67 (5 M 980, 5.).
47 SUDÁR, 2015. 84.
48 GERŐ, 2003b
39
40
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tömegformálásában és részletképzésében egyaránt tetten érhető.49 Ennélfogva nem csupán a
földrajzi közelség, hanem az építtető személye kapcsán is elmondható, hogy a magyarországi
oszmán magánépítkezés legközelebbi analógiái balkáni területen találhatók, és ezen épültcsoport
esetében az építészeti tudástranszfer a birodalmi központ és a balkáni félperiféria közvetítésével
érkezett a periférikus hódoltsági területekre.
A fenti állítás bemutatható az oszmánok által átépített szakrális épületek példáján. Verancsics
Antal leírása alapján, a budai Nagyboldogasszony templom szultáni dzsámivá történő átalakítása
során a szentély bal oldalán, a konstantinápolyi Hagia Sophiában (Aja Szófia) található példának
megfelelően egy kör alaprajzú, magas pulpitus50 épült az uralkodó számára.51 A memoriális
építészet példáján is kimutatható a közvetlen központi kapcsolat. A közelmúlt során, Szulejmán
szultán emlék (makam) türbéjének nemzetközi, interdiszciplináris kutatása alapján a szultán
Szigetvárott épített türbéje négyzet alaprajzú, háromosztatú előépítménnyel rendelkező, kupolával
fedett, díszesen faragott kőburkolatú, tégla- és kőszerkezetű építmény volt.52

A régészeti

feltárások során felszínre került ornamenstöredékek alapján az épület palmetta, hatszögletű csillag
és hexagonális-geometrikus motívumlánccal volt díszítve.53 Habár az épület méreteit és építészeti
megvalósítását tekintve eltért a Szinán mester által a konstantinápolyi Szulejmánije-komplexumban
emelt nyolcszögletű alaprajzú, belső, nyolcszögletű pillérsorral osztott, kéthéjú-kupolás türbétől,
azonban a rajta alkalmazott motívumok (főként a „Salamon pecsétje”, vagyis a mühr-ü Szulejmán
elnevezésű hexagonális motívum tekintetében) kapcsolatban állnak a szigetvári épület
motívumaival, és számos, Szulejmán tetteit bemutató miniatúrán lévővel.54 Mindezek alapján egy,
a szultán tiszteletére emelt memoriális épület esetében kimutatható a közvetlen építészeti
kapcsolat a birodalmi központ és periféria közt.
A magánépítkezések főként boszniai területekről származó családok (odzsakok) tagjaihoz
köthetők (Szokolluk, Jahják és Malkocsogluk). Sokuk személyesen vett részt a magyarországi
hadjáratokban, így magasrangú tisztségviselők lettek a hódoltsági területeken, jelentős
építőtevékenységet folytatva, és a közvetlen balkáni kapcsolat kimutatható az általuk emelt
PAPP, 2013.
Dzsámivá alakítása során a konstantinápolyi Hagia Sophia belsejében, a templom apszisában, a főtengelyhez képest pár
fokkal elfordítva kialakított mihráb fülke bal oldalára (tehát az épület északi területére) uralkodói erkély épült. A II. Hódító (Fatih)
Mehmed időszakából nem maradt ránk egyetlen példa sem, így a Hagia Sophiában található legkorábbi uralkodói erkély építésének
ideje nem ismert. Az oszmán építészettörténetben gyakori, hogy a dzsámikban az uralkodók számára elkerített imaterületet
(oszmánliul makszure), vagy erkélyt (oszmánliul mahfil) építenek. Elnevezései oszmánli nyelven: ’Hünkar Mahfili’, vagy ’Mahfil-i
Hümayun’, vagyis fenséges erkély. A legkorábbi példák az oszmán dinasztia uralma előtti, illetve az oszmán uralmon kívül eső
bégségek területén a késő 12. és 13. századból maradtak ránk, ezek a Diviğri városában álló Kale dzsámi (1180-81), az ugyancsak
diviğri Ulu dzsámi (1229), és a Beyşehirben található Eşrefoğlu dzsámi (1229) uralkodói karzatai. A korai oszmán karzatok a
burszai Yeşil (Zöld) dzsámiban (1424), valamint az edirnei Bajezid dzsámiban (1488) található, közös ismertetőjegyük, hogy
mindegyikük az imatér északnyugati vagy északkeleti területén, tehát az ima irányát, a qiblát mutató mihráb fülke bal vagy jobb
oldalán álló, oszlopokon nyugvó, boltozott, korláttal ellátott balkon. Bővebben ld.: TEKAY, 2010.
51 SUDÁR, 2015. 139.
52 PAP– FODOR, 2017.
53 HANCZ, 2017. 97-101.
54 ÖZDENGİZ BAŞAK–PEKER, 2017. 147.
49
50
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épületeken mind az építészeti részletek (ablakkiképzés, exedrák, kapuzat, mihráb), mind pedig az
általános térképzés tekintetében.55 Gerő Győző tértipológiája alapján56 a magyarországi oszmán
imahely-építészet esetében a négyzet alaprajzú, egy kupolával fedett épülettípus (például a pécsi
Gázi Kászim pasa-dzsámi analógiája a szarajevói Ali pasa-dzsámi), illetve a téglalap alaprajzú,
kontyolt nyeregtetővel fedett épülettípus (a szigetvári várban lévő Szulejmán szultán-dzsámi és az
esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim pasa dzsámi57 analógiájaként a focsai Dzsareva-dzsámi
említhető) mindegyike rendelkezik boszniai előképpel. Létezik olyan eset, amikor magánépítkezés
során emelt épületen közvetlen kapcsolat mutatható ki a birodalmi központ építészetével.
Szokollu Musztafa pasa, budai beglerbég (hivatali idő: 1566–1578) és Szokollu Mehmed nagyvezír
(hivatali idő: 1565–1579) közt rokoni kapcsolat állt fenn, így Musztafa által Budán emelt
Zöldoszlopos (mai nevén Rudas) fürdő oszlopokon nyugvó kupolás baldachintere és Mehmed
által a konstantinápolyi Azapkapı részén emelt, szintén Zöldoszlopos fürdőjének hasonló tere
közt közvetlen kapcsolat feltételezhető, és egy központi építészeti jegy periférikus variánsának
tekinthető.58
2.2

Az oszmán-török memoriális építészet a hódoltság területén

A fentiek alapján megállapítható, hogy összefüggés áll fenn a hódoltsági oszmán épületek egyes
funkcionális csoportjai, az újonnan épített vagy átalakított épületek csoportjai és az építtető
személye közt, hatással az építészeti kialakításra. A közvetlenül uralkodói igény alapján épített, az
elfoglalást követően gyorsan átalakított, meglévő szakrális épületállományon főként a birodalom
központjában található építészeti jegyek szolgálnak mintaképp, így a birodalmi központ és a
periféria közt közvetlen építészeti transzfer figyelhető meg. Míg az újonnan épült épületek
többsége a birodalmi elit magánépítkezéséhez köthető, és közvetlen analógiául balkáni épületek
szolgálnak, így a birodalmi központ és periféria közti építészeti transzfer a félperiférikus balkáni
területek közvetítésével történt. Az építéstechnika, téralakítás, építőanyag, funkció közti
összefüggés az alábbi táblázat szerint foglalható össze. (1. táblázat) Az összefüggés a memoriális
épületek esetében is kimutatható.

PAPP, 2013.
GERŐ, 1980. 70. ábra.
57 HORVÁTH–ZSEMBERY, 2008.
58 PAPP, 2013.
55
56
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1. táblázat: Építéstechnika – téralakítás – építőanyag – funkció összefüggése a magyarországi oszmán épületek esetlben
Építéstechnika

Funkció

Jellemző Építési mód
Profán építészet
Profán épületek
anyaghaszn
szakrális
Erődítmény Lakóép Kereskedelmi jelentőséggel
álat
ek
ületek
épületek
könnyűszer Újonnan
Palanka –
kezetes
épített
parkan: fa
épületek
és föld
tégla vagy Átépített/
kale: kő palota,,
kőépítkezés kiegészített vagy tégla lakóépül
etek
Újonnan
épített

bedesztán

Tértípus
Szakrális építészet

Belső teret
határoló
imaépületek – dzsámik és mecsetek

fürdők (hamam,
ilidzsa és
kaplidzsa)
oktatási épületek
kolostorok (tekke)
mektep, medrese
szociális épületek memo- mauzóleumok
zárt
imarethane
riális
(türbe)
mauzóleumok
épületek
(türbe)
nyitott,
Átmeneti tér
baldachin-terű
mauzóeumok
(türbe)
kútházak (szebil)
sírkövek (mezártası)
Belső teret
és vízvételi
nem határoló
források (csesme

A memoriális épületek jól körülhatárolható csoportját alkotják a Magyarország területén
található oszmán építészeti emlékeknek. A 16-17. század során épült, legkevesebb 1759-18-2260
épület közül kettő napjainkban is látogatható (Gül Baba budai és Idrisz Baba pécsi türbéje), egy
pedig feltárás alatt áll (Szigetvár mellett, Turbék-Szőlőhegy területén Szulejmán szultán emlék
/makám/ türbéje). Azonban mind az egykor létezett türbék tényleges száma nyitott kérdés, mind
pedig számos türbe vár azonosításra és régészeti feltárása. A napjainkban látogatható türbék is
számos kérdést tartogatnak, ugyanis az oszmán hódoltságot követően mindegyikükön lényeges
átalakítások történetek. Éppen ezért a hódoltsági türbék kutatása és birodalmi viszonylatban
(periféria, illetve félperiféria) elhelyezése fontos területe az oszmán építészettörténet-kutatásának.
Hozzá kell tenni, hogy számos funkciójú épület rendelkezhet memoriális jelleggel. Miután a
hódoltsági építőtevékenység jelentős része magánalapítású (főként balkáni eredetű családok,
odszakok által alapított) épületegyüttes részeként jött létre, ezért szinte valamennyi épülettípus
rendelkezhet memoriális, vagyis az alapító személyre való emlékezeti céllal. Az alapító
személyének emlékét sok esetben az egyes épületen lévő kitábén olvasható. Éppen ezért az írás
kizárólag olyan memoriális épületekkel foglalkozik, amely egyúttal sírépületként is funkcionál.
Ezen épületeknek is két típusát különböztethetjük meg: egyrészt olyan mauzóleumokat, ahol az
59
60

AYVERDİ, 2000, 84.
SUDÁR, 2013, 39., 70-91.
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építtető személy nyugszik, másrészt pedig olyan mauzóleumokat, melyek megbecsült személy
(dervisek) számára épültek – utóbbi esetben az épület mind az építtető mecénás, mind pedig az
épület padlószintje alá eltemetett szent emlékét őrzi. A hódoltság területén mindkét eset
előfordult, napjainkban azonban csak az utóbbi kategóriába tartozó épületek láthatók épen.
A következő fejezetek a hódoltsági oszmán memoriális építészet téri és szerkezeti előzményeit
veszik számba, válaszokat keresve az egyes jellemzők eredetére. Sorra veszik az egyes téri és
szerkezeti jellemzőhöz tartozó típusalkotó kulcsemlékeket, és a tér- és szerkezetalakítási
tencendiák hatását területi- és időbeli összefüggésben.
2.2.1

Memoriális építészet kérdése az iszlám világban – a hódoltsági oszmán
memoriális építészet előzményei

Általánosságban tapasztalható egyfajta ellentmondás az iszlám vallás „normatív” felfogása, illetve
a memoriális funkciójú sírépítmények léte közt. Az iszlám egyik alapvető tétele a sahada, vagyis a
mindenütt

felelelhető,

ezáltal

kijelölt

hellyel

nem

rendelkező

szakrális

szubsztancia

egyedülvalóságának elismerése.61 A sírépületek alapvető célja egy objektum emlékezeti, adott
esetben szakrális funkcióval való felruházása, kijelölése, mely lehetőséget kínál a helyi
kultuszhelyek kialakulására62 – mindez az előbbi állítással nehezen fér össze. Ennek ellenére a
korai iszlám időszakban is épültek memoriális épületek. Az iszlám által befolyás alá vont nagy
kiterjedésű, különböző történeti előzménnyel rendelkező, heterogén népességű területen
megfigyelhetők az egyes helyi, preiszlám szokások továbbélése. Ezen jelenség egyik legjellemzőbb
megnyilvánulási formája a sírépítészetben mutatkozik meg, mely az iszlám által meghódított
valamennyi területen egyedi építészeti formában jelent meg – legyen Észak-Afrika, azon belül is a
nyugati, maghrebi területek, valamint Egyiptom területe, vagy Belső-Ázsia.
Egyiptom területén az idők kezdete óta fontos szerepe volt a halotti kultusznak. A túlvilággal
való közvetlen és egyedi kapcsolat az iszlám térhódításával sem szűnt meg – sem a Fatímidadinasztia (9–12. század), sem pedig az oszmán fennhatóságot megelőző mameluk-kor (13–16.
század) során. A pénteki imát a férfiak rendszerint dzsámikban végzik, de különösen a nők
esetében jellemző, hogy péntekenként nekropoliszokba látogatnak. Az egyiptomiak az év nyolc

61 Alapvetően a Kába építményének központisága, az azt hangsúlyozó irányítottság, és az imára kijelölt tér (muszallá) esetében
is ellentmondás érezhető. Mindez árnyalható azon jelenséggel, amikor az imára kijelölt tér nem a valóságos irányt, hanem egy
elvont, szakrális irányt jelent. Lásd: GIMARET, 2006.; WENSINCK–HILLENBRAND, 2006.
62 Az iszlám által érintett területek szinte valamennyi irányzata által lefedett számos földrajzi pontján lehet példát találni a helyi
kultuszközpont kialakítására, ezéltal pedig a mekkai Kába „szentségének átvételére”. Ennek oka lehet reprezentatív, a helyi
uralkodó propagandisztikus célja, a valódi Kába messzesége, az út veszélyessége, az ellenséges politikai légkör. Így alakulhatott ki
helyi kultuszközpont Belső-Ázsiában (pl. Ahmed Jeszeví mauzóleuma Turkesztánban, napjaink Kazahsztánjának területén),
éppúgy, mint az észak-afrikai maghrebi-területeken (a marínida uralkodói nekropolisz, Shālla épületegyüttese Rabat mellett). Ld.:
NAGY, 2018a.
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kitüntetett napján is meglátogatják őseik sírjait (ziyāra).63 Bizonyos ünnepségek során (mawlīd)
szintén jellemző a sírépületek látogatása az eljövendő utolsó ítéleten való bűnbocsánat céljából.64
Mind szentek, mind uralkodók, mind pedig emírek esetében évezredes hagyománnyal bír a sír
fölé emelet mauzóleumok építészete. Éppen ezért nem meglepő, hogy Egyiptom építészeti
örökségének jelentős hányada síremlékekből áll. Kairóban óriási kiterjedésű nekropoliszok
alkotnak egy-egy városrészt, amelyet napjainkban rendszerint forgalmas utak szelnek át, így a
holtak kerületei az ott élők mindennapi életterének részei, és jellemző, hogy a síremlékeket
szegények és hajléktalanok veszik birtokba. Kairóban három jelentős nekropolisz található: a
városszövetbe ékelődő Bāb an-Naṣr, a Keleti Nekropolisz és a Déli Nekropolisz. Az utóbbi,
melynek neve Qarāfa, a középkor óta jelentős méretű, ma mintegy ötszáz hektáron fekvő terület.
Észak felől a Citadella, keletről a Muqaṭṭam-dombok, nyugatról lápos terület, délről pedig ipari zóna
határolja. A Qarāfa északkeleti területén, a Citadella szomszédságában fekszik a keskeny
háromszög alakú terület, amely a halotti város 13. századi síremlékeinek helyszíne, benne számos
mameluk-kori (1250–1517) sírépülettel. (29. ábra)
K.A.C. Creswell véleménye szerint a Szíria, Palesztina és Transzjordánia területén található
baldachin-terű sírépítmények (pl. Asszár, Szíria, i.sz. 3. sz.), egyiptomi előzményekkel
rendelkeznek, (Saba Banat, Fusztát, Fatímida-kor, 1010 körül) és létrejöttük oka a korai iszlám
síremlék-tiltás megkerülése egy kevésbé markáns, lényegében nyitott, csupán fedett építménnyel,
melyet „a szél átjár, és ahová a nap besüt”.65
Egyiptomtól nyugatra fekvő területeken mind szent emberek (marabout) sírépületei,
mind pedig uralkodói nekropoliszok megfigyelhetők – lásd a Marokkó területén lévő Shālla,66
illetve az algériai Tlemcen67 esetét. Habár a síremlékek, mauzóleumok változatos formája ismert,
mégis két jellemző formát meg kell említeni: egyrészt a téglalap alapú, sok esetben kontyolt
nyereg alakú, kerámiamozaikkal borított fedkövekkel fedett síremlékeket, mely típus előfordulhat
a szabad ég alatt, mecsetek előtereiben (lásd Shālla esete: 5. ábra), különféle térformájú
épületegyüttesekben (Szádita-sírok, Marrákesh), illetve a főként egyterű, négyzet alaprajzú
mauzóleumok (6. ábra).

EL KADI–BONNAMY, 2007.
IVÁNYI, 2017.
65 CRESWELL, 1952. 113
66 NAGY, 2019.
67 NAGY, 2018b.
63
64
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5. ábra (bal oldal): Téglalap alapú, kontyolt nyereg alakú fedkövekkel fedett síremlékek az egykori mecset
előterében és előtt. Shālla, Marokkó. 6. ábra (jobb oldal): Al Hasan imám négyzet alaprajzú mauzóleuma, Shālla,
Marokkó. Fotó és felmérés: Kovács Máté Gergő, 2018.

Baldachin-terű épületek az iszlám által 9. században meghódított Szicília esetében is
jellemzők. Egyik fontos kulcsemlék az iszlám fennhatóság végeztével ám Palermo területén
továbbra is élő arab mesterek által épített Cubula (más néven Piccola Cuba) 12. században emelt
baldachin-terű épülete, melyet négy, négyszög keresztmetszetű pillérre emelt anyagában szépen
díszített szamárhátíven nyugvó félgömb alakú kupola fed.
2.2.1.1 Memoriális építészet Belső-Ázsia területén
Hasonlóan egyedi, számos preiszlám elemet örökítő építészeti csoport jött létre iráni és török
hatásra Belső-Ázsia területén. Ernst Diez véleménye szerint a legkorábbi mauzóleumok a belsőázsiai nomád népek sír fölé épített halotti sátrával hozhatók összefüggésbe– mindez a sátor
szövését tégla-textúrával imitáló kialakítás is igazolhatja. Szintén a síremlékek nomád eredetét
hangsúlyozta Arthur Upham Pope, Eric Schroeder, S.P. Tolstov, Katharina Otto-Dorn és Emil
Esin is.68 Katharina Otto-Dorn véleménye szerint az Anatóliai szeldzsuk kümbetek (pl.: Malik
Gázi-türbe, Kirşehir, 11.sz.), illetve a nyugat-iráni gonbadok (pl.: Gunbad-i Shiblí, Damávand, 11.
sz.) kétszintes kialakítása a belső-ázsiai temetkezési szokásokkal hozható összefüggésbe. Míg a
felső tér, a cella memoriae (namazgáh) azon sátrat szimbolizálja, ahová az elhunyt személyt halálát
követően a látogatók tiszteletüket tehetik, addig az alsó kamra, a hypogeum (dzsenázelik) pedig
magát a holttestet tartalmazó, földbe temetett sírkamrát.69
68
69

Bővebben ld.: DANESHVARI, 1986. 5.
OTTO-DORN, 1978. 115.
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Az iszlám fokozatos keleti irányú terjeszkedésének folyamatában, a 751-es talaszi csata után
megszilárdult a muszlim-arab uralom a belső-ázsiai Amu-darja és Szír-darja vidékén, vagyis
Transzoxániában. Így az egykori nyugati-türk területen a bagdadi muszlim kalifa befolyása vált
meghatározóvá. Ezzel párhuzamosan, egy iráni eredetű uralkodóház, a Számánidák a bagdadi
kalifátust helytartóként képviselték emíri rangban Szamarkand, majd Buharában található
székhelyükön.70 Mindez az épületekben is megmutatkozott: a folyóköz vidékén a preiszlám, iráni
építészeti hatás kezdett megjelenni. Így tehát az iráni építészet joggal tehető a Belső-Ázsiai török
mauzóleumépítészet előképének.
Egyes ikonográfiai elemzés szerint a sírépítmények a menyország, a paradicsom földi
megfelelői,71 és mind szerketi elemeiben, mind részletképzésében paradicsomi szimbólumok
fedezhetők fel. 72 A paradicsom-szimbolika73 egyik legősibb formája a sír fölé magasodó, árnyékot
VÁSÁRY, 2003. 58.
Az iszlámban, akárcsak a kereszténységben szintúgy létezik a Pokol és a Paradicsom fogalma. Az iszlám
gondolkodásmódban az eszményi kert szorosan összekapcsolódik a túlvilággal, azon belül is a Paradicsommal, mely az örök jóság
és szépség helyszíne, és mint ilyen, a megfelelően élő muszlim jutalma.
Az iszlám gondolatvilágban a kertet a kegyes élet jutalmaként ígéri a Korán második szúrája, miszerint „Add hírül azoknak,
akik hisznek és kegyes cselekedeteket végeznek, hogy kertjeik lesznek, amelyek alatt patakok folynak.” (Simon Róbert fordítása) „Allahnál van a
legszebb szálláshely, ahová az ember megtér. / Mondd: Hirdessek-e vajon jobbat mindezeknél? Az istenfélőknek Uruknál [majdan] kertjeik lesznek,
amelyek alatt patakok folynak, s örökké ott fognak időzni.” (2:14 sq, Simon Róbert fordítása) illetve: „….azok, akik közel állnak [Allahhoz]
a gyönyörűség kertjeiben…[Arannyal és drágakővel] átszőtt pamlagokon hevernek kényelmesen egymással szemben, és örökifjú fiúk járnak körbe
közöttük kelyhekkel, kancsókkal és forrásvízzel teli kupákkal…és gyümölcsökkel, amit csak választanak…nyugalom, fűszeres illatú növények és [a]
gyönyörűség kertjei [várják őt].” (56. szúra, Simon Róbert fordítása).
Három alapvető kerttípust sorolhatunk fel, melyek különféle szerkesztési elvet képviselnek. A palotaegyüttesen belül
kialakított kertek, melyek legtöbbször a csahár bagh (vagyis a négy mezőre osztott kert perzsa megnevezése) modelljét használták
fel; a városon kívüli kert körülkerített, sátrakkal, pavilonokkal, ideiglenesen lakott építményekkel és a síremlékkel ellátott kert
(rawda). A Paradicsom mása mellett ezen fallal körülvett, négyes osztású kertek az iszlám gondolatvilágban az „univerzum
modelljét” képzik le apró mikrokozmoszként. Éghajlati öveket és tájegységeket különböztethetünk meg: a Paradicsom négy
folyója, mely a négy égtáj felé néz, a világot régiókra bontja, melyek további „királyságokra” osztódnak: sziklák, növények, fák,
virágok, gyümölcsök, fűszerek, halastavak és madárházak, valamint háziasított vadállatok. Az iszlám kertépítészet ókori és főként
közel-keleti alapokon sarjadt – de ahogy maga a vallás is számos területet hódított meg, így az építészet és ezáltal a kertépítészet is
rengeteg elemmel színesedett és bővült. Mindez komplex gondolatvilággal és eszmei háttérrel gazdagodott – mely megmutatkozik
a kertépítészet gyakorlatában is – a nyugati, ibériai kalifátusoktól kezdve az anatóliai félszigeten át Iránon, Belső-Ázsián keresztül
egészen az indiai mogul birodalmak környezetalakításában. Forrás: FAJCSÁK, 2007; ORMOS, 1967; SIMON, 2009.
72 SOUSTIEL–PORTER, 2003.; DANESHVARI, 1986.
73 A Koránban olvasható Paradicsom-elképzelés egyesíti az ideális égi ősformát, az Édent (arabul: cAdn) az Arab-félszigeten
ritkán, épp ezért csodálatos szerencsével megtalálható oázisokkal. Az oázist jelentő arab wáׅhat az óegyiptomi wH3.t – kopt
ouahe/ouah/ouehi átvétele, mely az enyhet adó árnyékot és szomjúságot oltó vizet hangsúlyozza. A Paradicsomra használt
kifejezéseknek keresztény (arámi), zsidó (héber) és görög eredetük van – épp ezért a fogalom használatában rengeteg párhuzamra
lelünk a keresztény, zsidó és az ősi iráni zoroasztriánus eszkatologikus elképzelésekkel. Az egyik leggyakrabban használt kifejezés
az arámi eredetű dzsanna, mely pálmaültetvényt jelent. Ez a kifejezés a héber gan, vagyis a Paradicsom bibliai nevére hasonlítva
került a Korán lejegyzésekor használatba – és társult ezáltal a Paradicsom gondolatával. Az cAdn, vagyis Éden kifejezés szintén
héber eredetű (ceden, jelentése: gyönyörűség), így ezen fogalom is ismeretes volt a Korán lejegyzésekor. A Paradicsomot emellett a
firdawsz szóval is illetik, mely a farádísz, ekképp pedig a görög paradeiszosz kifejezésből ered. A paradeiszosz kifejezés pedig az óiráni
pairidaéza kifejezésre vezethető vissza, mely a pairi = körül, daéza = fal tagokból állva fallal körülvett területet jelent. A koráni
Paradicsom-kép elemei: fallal körülvett, messzire nyúló árnyék, vízzel, mézzel, borral és tejjel teli patakok, gyümölcsök és húsok,
kerevetek, párnák és szőnyegek, sátrak hurikkal (a paradicsomban lakó csodálatos szépségű lények), illetve az arra érdemes
családtagok gazdagon díszített ruházattal. E. Herzfeld által a szamarrai ásatások során talált kerámiatöredéken egy időszámításunk
előtti 2000 körüli, négy – keresztformában elrendezett – csatornákkal tagolt, mezopotámiai kertet láthatunk – ez lesz a tipikus
csahár-bágh, vagyis az utakkal és csatornákkal négy mezőre osztott kert. Hozzá kell tenni, hogy a feltehetően szogd, vagyis a mai
Üzbegisztán és Tádzsikisztán területén az i.e. 1. évezredben fennálló Szogd Királyság, illetve a selyemút mentén ezen indoeurópai
nyelvet és perzsa eredetű kultúrát őrző kereskedőnépek által használt csahár-bágh kifejezés eredetileg nem kertet jelölt- csak később
társították formai hasonlóság alapján a kertművészethez. Mindenesetre a szimbólumhoz további képzettársítások is köthetők.
Egyfelől a világot újrafelosztó, újrateremtő, vagyis birtokba vevő és uraló uralkodó attribútuma – i.e. 2250 körül elterjedő királyi
titulatúrában a „négy égtáj ura” jelző szerepel. Másfelől a négyes osztás a Paradicsom négy folyójának képzetével is társítható (Gen
2.10-14: Pisón [Indus?], Gíhón [Nílus?], Hidakkel/Tigris és Pórat/Eufrátesz) – mely a koráni Paradicsom-képben is szerepel: „a
Paradicsom, amire az istenfélők ígéretet kaptak, ekképpen fest: vannak benne nem poshadó vízű patakok, mások tejjel folynak, aminek íze nem
70
71
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adó fa,74 mely a szerkezetek burkolatán megjelenő növényi ornamensben jelenik meg. Egyúttal
megjelenhet a téralkotásban, mely a fához hasonlóan a sír számára árnyékot adó tető
archetípusából kialakuló sátor, az oszlopokon, vagy pilléreken nyugvó kupolák alkotta baldachin
tér, vagy a falakon nyugvó kupola alkotta zárt mauzóleumtér.
A tömegformálás vertikális irányának hangsúlyozása is értelmezhető a menyország szimbolikus
megjelenítéseként – így eljutottunk az iráni területeken megjelenő toronymauzóleumok
csoportjához. Egyik legfontosabb példája a gurgáni Gunbad-i Qābūs. A kör alaprajzú épület
magassága 61 méter, míg míg átmérője 17 méter. A vertikális méretek hangsúlyozása
étrelmezhető egyrészt az uralkodói reprezentáció fontos, győzelmi szimbólumának, mint azt Oleg
Grabar is hangsúlyozza.75 De értelmezhető egy „menyországba vezető létraként”, mint azt a 14.
században Bunákati (+1330) leírta.76 Az iráni sírtornyokat jelölő gondbad szó jelentése kupola,77
azonban emellet mind egy tértípus (kupolával fedett poligonális tér), mind pedig egy funkció
(iráni mauzóleum) megnevezése. Fontos előképe mind a szászánida csáhár táq,78 mind pedig a
zoroasztriánus dakhma,79 illetve az imámzáda80. Az épület állhat önállóan, illetve állhat
épületegyüttes részeként – legtöbbször medreszékkel együtt, ahol az alapító emlékét őrzi.81
Az iráni és török befolyás alatt álló belső-ázsiai területeken a memoriális építészet tértípusainak
széles válzotatai alakultak ki, mely épületek alaprajzukban formálhatnak kört (kupolával fedve,
néhol kúp külső felülettel, különféle vertikális nyújtással),82 négyzetet (kupolával fedve),83
hatszöget (kupolával fedve),84 nyolcszöget (egy-, vagy kéthéjú kupolával fedve),85 tízszöget

változik, és vannak borral folyó patakok, ami gyönyörűség az ivóknak és vannak tisztított mézzel folyó patakok” (47:15, Simon Róbert
fordítása). SIMON, 2009.
74 A paradicsomot számos muszlim hiedelem és ábrázolás árnyékot adó fákkal, tetővel írja le. A legenda szerint Mohamed
lánya Fatima sírját levelekkel takarták. Irán temetői esetében fontos elem az árnyékot adó növények, fák: Amír Iszmáilt (+ 892.)
óriás gesztenyefa alá temették el, az iráni temetők esetében fontos a telepített növényzet, az árnyékot adó fák. DANESHVARI,
1986. 9
75 GRABAR, 1966. 44.
76 DANESHVARI, 1986. 15.
77 Irán legkorábbi kupolái a Szászánidákhoz köthetők (Firúzábád), ejvánokkal kombinálva fontos, uralkodói reprezentatív
szerkezet volt. Lehet egy-, vagy kettőshéjú, vezérgörbéjét tekintve félgömb, ovális, hagyma, polihedrális vagy lépcsős.
78 Jelentése: négy ív, mely négyzet alaprajzú teret négy pillérrel határoló, kupolával fedett tömeget jelöl. A szászánida (i.sz.
224–651) zoroasztriánus tűztemplom (átisgáh – a késő Ahhamenida /i.e. 550–330/, Szeleukida /i.e. 138–i.sz. 224/ és párthus-kor
teraszos oszlopcsarnokai, majd a szászánidák kupolával fedett, négy pillérel határolt terei) jellemző térformája volt, mely funkció
esetében fontos volt, hogy a tűz védve legyen, de szellő átjárja. A tértípus az iszlám építészettörténet baldachin-terű türbéi fontos
előképévé vált.
79 Aveszta nyelvű megnevezéssel a „csend tornya”, zoroasztriánus temetkezési forma jellemző épülettípusa. A települési
szövettől távol eső területeken épített kör alaprajzú épületek, határolófalai belső felületén emelt szinttel, amelynek felszínére a
holtakat fektetve a túlvilág számára szimbolikusan felajánlották – a természet erőinek, enyészetnek vagy keselyűknek kitéve. Az
épülettípus Jazd és Kermán környékén fordul elő számottevően.
80 A tizenkét első (és síiták által kiemelten tisztelt) imám valamely hozzátartozója sírhelye, melyet a gonbadokkal ellentétben
kiemelt vallásos tisztelet övezett, és zarándokhellyé vált.
81 Mecsetekkel együtt kevésbé fordul elő, de a mecset előterét gyakran használták temetkezési célokra. Ld. Gerelyes, I.–Szántó
I.: Gunbad in FAJCSÁK, 2007. 85.
82 Kulcsemlékek: Gunbad-i Qābūs, Gurgán, Zijárida-kor, 1007.; Gunbad-i Pīr-i Alamdār, Dāmghān. Gaznavida-kor, 1021.;
Gunbad-i Chihil Dokhtarān, Dāmghān, Szeldzsuk-kor, 1058.; Gunbad-i Mihmandust, Dāmghān, Szeldzsuk-kor, 1097.; Burj-i
Tughril, Rayy, Szeldzsuk-kor, 1139.
83 Kulcsemlékek: Iszmáil Számáni mauzóleuma, Ilhanida-kor, Buhara, 10.sz.; Pīr mauzóleum, Tákisztán, Szeldzsuk-kor, 12. sz.
84 Kulcsemlékek: Pīr-i Murād, Turánpusht; számos romos épület Kāj és Qubeyrā településeken.
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(jellemzően kupolával fedett belső térrel és poligonális kúp alakú külső tömegformával)86 és
tizenkétszöget (jellemzően kupolával fedett belső térrel és poligonális kúp alakú külső
tömegformával).87 (7. ábra)
Függőleges osztásukat tekintve az épületek lehetnek kétszintesek (alsó kriptatérrel, a
dszenázelikkel és felső emlékezeti térrel, a namazgáhhal), vagy egyszintesek. Mindez alapján
megállapítható, hogy a korai, belső-ázsiai, iráni és török hatásra létrejött memoriális építészet
szinte valamennyi alapvető alaprajzi és térforma-változatot ismert, mely a későbbi, kisázsiai
memoriális építészet során megjelenik, és legfeljebb részletképzésében, anyaghasználatában
módosul.

a

b

c

d

e

f

7. ábra: A korai belső-ázsiai memoriális épületek alaptípusai. Kupola: a: Iszmáil Számáni mauzóleuma, Buhara,
10. sz.; b: Gunbād-i Ghāzān Khān, Ghāzāniyya, 14. sz.; sokszögre szerkesztett kolostorboltozat: c: Pīr-mauzóleum,
Tākistān, 14. sz.; d: Gunbad-i Pīr-i Alamdār, Dāmghān, 11. sz; e: Gunbad-i ’Alī, Abarqū, 11. sz; f: Gunbad-i Kabūd,
Marāgha, 12. sz.; Rajz: Kovács Máté Gergő.

A síremlékek esetében fontos meghatározni a települési szövetben elfoglalt helyüket, illetve
megvizsgálni miszerint önálló épületről van szó, vagy épületegyüttes részéről – akár azonos
funkciókat, akár különböző funkciókat tömörítve.

85 Kulcsemlékek: Gunbad-i Alī, Abarqū, Kakuyid-kor, 1038. (a muszlim irán területén a legkorábbi ismert nyolcszögű
mauzóleum); Karraqán, Szeldzsuk-kor, 1067
86 Kulcsemlék: Gunbad-i Kābūd, Szeldzsuk-kor, 1197.
87 Kulcsemlék: Gunbad-i Ghazan Kān, Ilhanida-kor, 14. sz. A tizenkétszög szimbolikus jelentőséggel is rendelkezhet utalva az
iszlám első tizenkét imámjára.
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8. ábra: Iszmáil Számáni mauzóleuma, Buhara (10. század). Fotó: Kovács Máté Gergő, 2016.

Az első kategória kulcsemléke a belső-ázsiai, muszlim memoriális épületek első jelentős, máig
álló épülete, mely az iszlamizált, iráni eredetű Számánida-uralkodóházhoz köthető. Iszmáil
Számáni 10. század során épült buharai mauzóleuma a négyzet kontúr határolta sokszög alaprajzú
belső terű, kupolával fedett épület. (7. ábra a. rajz, 8. ábra) A teljes építmény téglaszerkezetű,
mely mind a belső, mind pedig a külső homlokzati felületen páratlanul szép díszítőfelületet ad. A
poligonális tér és a fölé emelt félgömb kupola közti átmeneti zóna sarkain tölcsért formáló
boltozat figyelhető meg, mely a homlokzaton futó ablaksornak köszönhetően fénnyel átszőtt,
könnyed hatást kelt.
Az iszlám építészetre jellemző a falazat és kupola közti átmenet díszítése, változatos szerkezeti
megoldással. Az átmenet töbféleképp oldható meg. Jelen esetben áttört tölcsér figyelhető meg, de
az iszlám világban a cseppkő-, vagy sztalaktitboltozattal (mukarnasz) való megoldás a
legjellemzőbb.88

Az épület a szászánida, preiszlám tűztemplomok korábban tárgyalt

88 A mukarnasz, vagy sztalaktitboltozat az egyik legjellemzőbb megnyilvánulása az iszlám építőművészet geometrikus
felületképző-díszítőművészete és a térbeli-szerkezeti megoldás harmonikus kapcsolatának. A sokszög alaprajzú tér kupolával
fedése esetén, a falazat és térlefedő szerkezet közti mező kialakításának egyik lehetséges megoldása ez a formai átmeneti módszer.
Alapvetően gömbfelületek és síkfelületek, valamint különféle kötőelemek alkotta háromdimenziós felület, mely mind vízszintesen
(sok esetben egy, vagy több középpont köré centrálisan), mind függőlegesen (lépcsőzetesen) sorolódik. Mukarnasz előfordulhat
belső térben – konvex formákkal, illetve külső térben – konkáv formákkal. A szászánida iráni Firúzábádhoz köthető a négyzet
alaprajzú tér sarkaira ültetett sarokboltfülkével képzett átmenet a kupola irányába, mely tagozódásával alakult ki a jellegzetes
cseppkőboltozat. Az iszlám világban Belső-Ázsiai használatát követően az Abbászída Kalifátus alkalmazta előszeretettel, így
Bagdad környékéről mind keleti irányban (Nisápúr és környéke), mind nyugati irányban (ajjúbída közvetítéssel egészen az Ibériai
félszigetig) gyorsan terjedt. Az eljárás történeti változására jellemző a formák és felületek aprózódása – mely az egyes építőelemek
„összeolvadásával” járt. Legaprólékosabb és legszínesebb példái a timurida Belső-Ázsia (Szamarkand, Buhara, Khíva, Sahrisabz),
illetve az anatóliai félsziget Szeldzsuk-építészete. Ezek alapján rögtön felmerül a különféle anyaghasználat és szerkezeti szerep
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térformájával, a csáhár-taq (Chāhār-ṭāq) szerkezetével hozható összefüggésbe, mely négy pillérre
feszített négy íven nyugvó kupolát jelent, és számos iráni legenda paradicsomi szimbólumként
említ.89
A teljes épület, akár egy finoman szövött sátor emelkedig a padlószint alatt található sír fölé,
létrehozva belső-ázsiai területen a muszlim sírépítészet egyik zárt terű, félgömb kupolával
fedett, poligonális alaprajzú alaptípusát, mely ékszerdoboz típusalkotó mind nyugati irányban
szeldzsuk, majd oszmán területeken, mind pedig keleti irányban, a belső-ázsiai timurida (15. század
eleji) mauzóleumépítészet esetében.
A sírépületek számos alkalommal épületegyüttest képeztek. Az épületegyüttes lehetett azonos
funkciójú épületekből álló nekropolisz, vagy különböző funkciókat tömörítő épületkomplexum.
Az előbbi kategória példája, a legjelentősebb belső-ázsiai nekropolisz a Sah Zinda (élő király)90
épületegyüttese. A nekropolisz az ókortól kezdve fontos temetkési hely, Afrászijáb későbbi nevén
Szamarkand város peremén. Az iszlám előtti időkben is fontos zarándokhelynek számító dombos
terület, és az ott fakadó forrásból csörgedező patak mentén, egy magaslatra vezető, lépcsős út két
oldalán emelkedik a 11–15. század91 közt épült mintegy tizennégy mauzóleum és két mecset,
kupolás átjárókkal (csarta) és szerzetesi fülkékkel. A mauzóleumok jellemzően négyzet alaprajzú,
kupolával fedett, díszes kapuzattal rendelkező épületek, gazdag kobaltkék alapszínű, változatos
motívummal borított mázas kerámiával burkolva. (9. ábra) Az épületek jellemzően egysejtű belső
térrel (gurkhána) és díszített, illetve az epigráfiát tartalmazó hangsúlyos, ejvános kapuzattal,
előtérrel (písztáq) rendelkeznek. A díszes, téglaszerkezetű, gazdag ornamentális mázas kerámiával
borított kapuzat később előtérré bővül. Habár a későbbi szeldzsuk időszakban kevésbé jellemző,
azonban az oszmán türbék esetében ismételten meg fog jelenni – és az előtér ekkor kő, illetve fa
szerkezetű lehet.

kérdése is. Míg előbbi területeken a színpompás mázaskerámia-burkolatú mukarnasz a jellemző, addig a rúmi szeldzsuk
művészetben a burkolatlan téglaszerkezet a meghatározó. Legjellemzőbb alkalmazási zóna az egyes építmények határoló falai és
kupolája közti mező. Itt általában teherhordó mukarnaszról beszélhetünk, mely a falszerkezet anyagából készült (tégla – lásd rúmi
szeldzsuk művészet, vagy kő – például a Maghreb-államok, jellemzően Marokkó területe), de előfordul, hogy az átmeneti zóna
teherhordó szerkezetéről aláfüggesztett díszítőelem – stukkóból, fából, vagy mázaskerámiából (például Belső-Ázsia timurida
épületei). Azonban mindezek közül a legmonumentálisabb használata a folyóköz, ma Irak területén, a dél-iráni szigetvilágban,
illetve egyes szír területeken jelentkezik: itt ugyanis nem ritka, hogy a teljes térlefedő boltozat mukarnasz – méghozzá nem csupán
konvex felületekkel az építmény belső felületén, hanem konkáv felületekkel a külső térben is. A mukarnasz ezenkívül előfordulhat
még kapuzatok álkupolájában (timurida, szeldzsuk, oszmán építészet), valamint párkányzatok és oszlopfők esetében (például
jellemzően belső-ázsiai kánságok: Szamarkand, Khíva és Buhara épületein).
89DANESHVARI, 1986. 22–23.
90 A legenda szerint Mohamed próféta unokaöccse, Kuszam ibn Abbász fekszik itt, aki a 7. században a helyszínen térített.
91 Az épületek nagy része 15. századi, ugyanis a területet a mongolok a 13. században feldúlták.
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9. ábra: Sah Zinda, Szamarkand (ma: Üzbegisztán) – az épületek homlokzatán kerámiával gazdagon borított
pisztáq-kapuzattal, 11., 14–15. szd. (Fotó: Kovács Máté Gergő, 2016.)
10. ábra: Ahmed Jeszeví mauzóleuma, Turkesztán (ma: Kazahsztán) 14. szd. (Fotó: Kovács Máté Gergő, 2018.)

Az azonos funkciójú épületek alkotta nekropoliszok mellett jellemzőek a különböző
funkciókat tömörítő épületkomplexumok. A belső-ázsiai sztyeppei népek hiedelemvilága eltért az
arab területeken kialakult iszlámétól, ezért a beső-ázsiai török népek saját gondolatrendszerükhöz
igazították az iszlám kizárólagosságra épülő előirásati. Épp ezért a törökök nem átvették, hanem
adaptálták az iszlámot. Ehhez segítettek a személyes hitélet megerősítését, a belső út követését
céluknak tekintő szerzetesek, dervisek, akik a belső-ázsiai hiedelemvilág és az iszlám közt hidat
képeztek – a helyi verses formában tanították az iszlám előírásait, így egy-egy kiemelkedő
személyiség köré követők, iskolák, szerzetesrendek és kolostorok szerveződtek, és haláluk után
sírhelyük különféle: szakrális és profán, emlékezeti, tanító és gyógyító funkciót92 tömörítő
komplexummá alakultak, egyúttal zarándokhellyé váltak. Ilyen épületkomplexum Ahmed Jeszeví
timurida-korban (14. sz.) épült turkesztáni mauzóleuma is, (10. ábra) mely amellett, hogy belsőázsiai nomád népeket iszlám hitre térítő szent ember sírhelye, egyszerre oktatási és gyógyító
központ, fontos zarándokhely. Mindez egy monumentális, többosztatú, fagerendákkal stabilizált
téglaépület köré szerveződve.
2.2.1.2 Szeldzsuk memoriális építészet Anatóliában
Az iszlamizált iráni világ Transzoxániában hamar szembe találta magát a nomád törökséggel. A
10. század végén két török dinasztia, a Karahanidák93 és Gaznavidák94 vetettek véget a Számánidák

92 A szakrális (emlékezeti – sír) funkciót és a gyógyítási funkciót tömörítő épületegyüttes elnevezése: khanaqa. Ld.:
SOUSTIEL–PORTER, 2003. 38.
93 A Karahanida-dinasztia 992-ben elfoglalta Buharát, a számánida emír székhelyét, Transzoxánia központját. Nevüket az
uralkodóinak címében levő kara han ’fekete kán’ titulusról kapta, mely kifejezésben a fekete a „nagy, fő” értelemben használható.
Csak a 19. század 70-es évei óta nevezik így ezt az uralkodóházat V.V. Grigorjev orosz orientalista nyomán, addig a J. Deguignes
használta „turkesztáni ujgur kánok” elnevezés volt használatban. Ld. VÁSÁRY, 2003. 58.
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uralmának, utat nyitva a belső-ázsiai Transzoxánia török betelepülésének. Mindezzel
párhuzamosan a 10. századra az Aral-tótól északra levő területen egy erős, szintén török eredetű
oguz-törzsszövetség, a szeldzsukok állama alakult ki Togril vezetésével, akinek 1063. évi halála
után Csagri fia, Alp-Arszlan lett (1063–1072).95 Uralkodása alatt tovább növekedtek a szeldzsukok
által meghódított területek mind nyugatra, mind pedig keleti irányban.

nyolcszögű
négyzet alaprajzú sírkamra (dzsenázelik)
sírkamra
(dzsenázelik)
nyolcszög alaprajzú emlékezeti tér (namazgáh)
tízszög alaprajzú
emlékezeti tér
(namazgáh),
belső felülete kör
ablakok a
ablakok a páros
fülkék a belső
páratlan
homlokzati
homlokzaton
homlokzati
szakaszon
szakaszon
Emir Szaltuk,
Csifte, Kayseri,
Izzeddin
Mengüdzsek Gázi, Döner, Kayseri,
Erzurum, 13. sz
13. sz.
Kejkavus, Konya,
Kemali, 12. sz.
13. sz.
13. sz.
Hunad Hatun,
Szelime Szultán,
Gümüslü,
Kayseri, 13. sz.;
Aksaray, 13. sz.
Erzurum, 13. sz.
Kurejs Baba,
Afyon, 13. sz.
Burmali Minare,
Amasya, 13. sz.
Melik Gazi,
Kirşehir, 13. sz.;
Keszikbas¸Konya,
13. sz.

tizenkétszög
alaprajzú
emlékezeti tér
(namazgáh)

Padisah Hatun,
Erzurum, 13. sz.

11. ábra: kétszintes, terepszint feletti sírkamrával rendelkező négyzet és nyolcszög alaprajzú sírkamrával
(dzsenázelik), illetve nyolc-, tíz-, és tizenkétszög alaprajzú emlékezeti térrel (namazgáh) rendelkező szeldzsuk
kümbetek. A felső sor és rajz: kulcsemlék. Alsó sor: hasonló jellemzőjű épületek. Piros téglalap: sír. Kék téglalap:
szanduka. Rajz: Kovács Máté Gergő, 2019.

94 A 10. század közepén az afganisztáni Gazni városába törökök érkeztek, majd foglalták el egész Afganisztánt. Hatalmuk
csúcspontja 977-től kezdve, Szebük-tigin és fia, Mahmúd alatt volt.
95 KAFESOĞLU, 1988.

28

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

Miután 1064-ben Ani a szeldzsukok uralma alá került, 1068-ban a grúzok ellen harcoltak,
1071-ben pedig Szíria és Bizánc irányában is tovább hódítottak. Ez vezetett Rómanosz Diogenész
bizánci császár támadásához, majd az 1071. évi manzikerti (Malazgirt) csatához, mely a bizánciak
vereségével végződve utat nyitott a szeldzsukok számára Kis-Ázsia felé. Alp-Arszlan utóda fia,
Malik-sáh lett, aki helyett -miután kiskorú volt- a perzsa Nizám al-Mulk kormányzott. Egy olyan
birodalomnak volt hosszú ideig uralkodója, mely mind nomád török, mind perzsa és muszlim
gyökerekből táplálkozott egykori bizánci területeken. Egy török katonai réteg állt az arab és
perzsa adminisztráción, folytatva a helyi építészeti hagyományokat is. 1081-ben Iznikben (Nikaia,
Nicaea) lett az anatóliai szeldzsukok központja, 1097-től székhelyüket Konyába, (Ikónium), és
egészen a 14. század kezdetéig uralták a félszigetet, mely időszakot követően a bizánci-szeldzsuk
határon lévő kis török bégség, Oszmán dinasztiája kezdte hódító időszakát.
A szeldzsukok anatóliai megjelenésével az iráni területekről származó, a fentiekben leírt
módon iszlám előtti építészeti gondolatot megőrző kümbet épülettípusa is megjelenik az Anatóliaifélszigeten.96

A legelső kümbetek az 1071–1178 közt uralkodó Danismendida-dinasztiához

kapcsolódnak, akiknek főbb központjaik a kelet-anatóliai: Sivas, Kayseri és Malatya városok.
Hozzájuk köthető a hat legkorábbi, önállóan épült kümbet.

nyolcszög alaprajzú emlékezeti tér (namazgáh)
.Han Dzsámi, Kayseri, 12.
sz.

Halifet Gázi, Amasya, 13. sz.

Tadzsü’l Vezir, Konya,
13. sz.

tízszög alaprajzú
emlékezeti tér
(namazgáh)
Kilics Arslan, Konya, 13.
sz.

Mübarizüddin Ertokus, Atabey, 13.
sz.; Szeyfeddin Kara-Szungur, Konya,
13. sz.

12. ábra: Egyszintes és terepszint alatti sírkamrával rendelkező nyolcszög, illetve tízszög alaprajzú szeldzsuk
kümbetek. A felső sor és rajz: kulcsemlék. Alsó sor: hasonló jellemzőjű épületek. Piros téglalap: sír. Kék téglalap:
szanduka. Rajz: Kovács Máté Gergő, 2019.

96

ÖNKAL, 1996a.
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A szeldzsuk korai kümbetek jellemzői az egyszintes és terepszint alatti sírkamrával rendelkező
(12. ábra), illetve a korábbi fejezetben leírt kétszintes és terepszint feletti sírkamrával rendelkező
téralakítás, melyet a földszinti, vagy pár centiméterrel a földszint alá süllyesztett sírkamra
(dzsenázelik), illetve a fölötte kialakított emlékezeti tér (namazgáh) alkot. Előbbi sírkamra
jellemzően négyzet, ritkán nyolcszög alaprajzú, addig a felső tér a korai, 12. század során hat,
nyolc, tíz,97 vagy tizenkétszög (11. ábra) – egyúttal jellemző a kör alaprajz is (13. ábra). A
térlefedés belső térben kupolával, külső térben piramidális, vagy kúp alakú tömeggel történt.
Külön ki kell emelni az Ahlat településén álló kümbeteket mint összetartozó épületcsoportot,
melyek mindegyike két szintes, kör alaprajzú,98 belső terét kupola fedi, melynek külső megjelenése
kúp (13. ábra).99

zárt namazgáh
Haszan Padisah, Ahlat, 12. sz.
Hüszejin Timur, Ahlat, 12. sz.
Bugataj Aka, Ahlat, 12. sz.
Uszta Szagird, Ahlat, 12. sz.
Gürojmak, Ahlat, 12. sz.
Jarım, Ahlat, 12. sz.

részben nyitott
namazgáh
Emir Bajindir,
Ahlat, 13. sz.

külső felületén kupolával fedett
namazgáh
Sircsalı, Kayseri, 14. sz.

cikkelyes namazgh
Mama Hatun, Tercan, 13. sz.

Sandzsaktar, Kemar, 13. sz.
(dzsenázelik nyolcszögű)

13. ábra: Kétszintes, négyzet alaprajzú sírkamrával (dzsenázelik) és kör, illetve cikkelyes emlékezeti térrel
(namazgáh) rendelkező szeldzsuk kümbetek.100 A felső sor és rajz: kulcsemlék. Alsó sor: hasonló jellemzőjű
épületek. Piros téglalap: sír. Rajz: Kovács Máté Gergő, 2019.

A konyai Alaeddin dzsámi nyitott udvarán áll II. Kılıçarslan szultán tízszögletű türbéje, mely a 12. század végén épült.
Az 1276-ban épült kayseri Döner-kümbet külső homlokzatát gazdag kőfaragvány: emberfejek, kétfejű sas, oroszlán-alakok
díszítik. Hasonlóan sátorra emlékeztet a 13. század végén Ahlatban épült Ulu-kümbet hét méter átmérőjű, kör-alaprajzával, vagy a
kayseri Szircsali-kümbet.
99 Hasan padisah, Hüszejin Timur, Bugataj Aka, Uszta Szagird, Yarım – mindeyikük 12. századi épület.
97
98
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Az épületek jellemzően épületegyüttes részét alkotják, ahol az épületcsoport alapítójának földi
maradványait helyezték el. Ez alól kivételt képeznek a mecsetek – miután a mecset előterében is
előfordult temetkezés, így ebben az esetben nem épületek kümbetek. Mind térformájában, mind
épületegyüttesében egyedülálló emlék a 13. század elején Tercanban épült Mama Hatun kümbet
(13. ábra). Az épületegyüttes fókuszpontjában álló kümbet kétszintes: a kriptatér (dzsenázelik) főlé
nyolckaréjos, kúppal borított sírtorony emelkedik emlékezeti térrel (namazgáh). Az épületet kör
alaprajzú fal határolja, melynek belső oldalán falfülkék helyezkednek el.
Habár ezen épületek térformájukban és szerkezeti kialakításukban számos belső-ázsiai
hagyományt őriznek, anyaghasználatukban jelentősen eltérnek. Míg a korábbi épületek, akár az
iráni területek szeldzsuk épületei esetében is a tégla volt a jellemző építőanyag, addig az anatóliai
szeldzsuk építészetben a kőépítészet – általában a terméskő - a meghatározó.101
A kínai eredetű mázas csempeművesség építészeti használata a szeldzsukokkal jelenik meg
jellemzően Anatólia területén, főként a falazóanyagba helyezett mázas díszítőelemek
formájában.102 A szeldzsuk memoriális épületek szinte kivétel nélkül gazdagon díszítettek, külső
felületükön pedig változatos ornamentika fedezhető fel. A díszítmények jellemzően a kapuzat
környékén, poligonális alaprajz esetén az egyes homlokzati mezők keretezésén és a
koronázópárkányon jelennek meg. Az általában növényi ornamensek esetében a korábbiakban is
írt, édenkertre utaló gondolatkört azonosíthatjuk. Az ornamensek eredete egyrészt a kaukázusvidék építészetében jelentkező gazdag felületdíszítésben keresendő. Az indaként fonódó növényi
motívumok közt számos alkalommal képzeletbeli lények, illetve az anatóliai hettitaerőszimbólum, az egy-, illetve kétfejű sas látható. Mindemellett sok belső-ázsiai motívum is
felfedezhető – melyek szintén ember- vagy állatalakot ábrázolnak. A növényi ornamensek közt az
ún. „eurázsiai állatstílus” jegyei, a sámánizmus nyomaként a bolygók, csillagképek
megszemélyesítése, vadászjelenetek, vadászó állatok, emberi alakok ülő helyzetben, évszakok
változását szimbolizáló küzdelem az oroszlán és bika közt, összefonódott testű sárkány foglalhat
helyet.103
A falazatot adó anyagból képzett felületi díszítés nem egyszer szalagszerűen fonódó
motívumot, illetve feliratot rajzol ki. A belső és a külső felületeket mindkét területen a
falazóanyagból kiképzett elemekkel, sokszor szőtteshez, vagy csipkéhez hasonló gazdagsággal
100 A sírkamra sok esetben dongaboltozattal fedett, az alap és felépítmény közti átmenet nem tölcsér alakú sarokátmenettel
van megoldva.
101 Természetesen kivételek is megnevezhetők: a közép-iráni Jazd közelében álló, Gunbad-i Ali (1055) helyi terméskőből épült,
illetve a délkelet-törökországi Hasankeyf településén lévő Zeynel bég 15. századi mauzóleuma, mely esetben a falazat szerkezetét
adó tégla az épület felületén szőtteshez hasonló mintázatot ad, melyet a kapuzat, illetve a párkány vonalában mázaskerámia díszít.
Utóbbi épület gátépítés miatt teljes egészében át lett telepítve. Az anatóliai szeldzsuk építészetben a tégla kizárólagos használata
jellemzően a minaretek esetében állapítható meg.
102 Lásd Zeynel bég 15. századi mauzóleuma Hasankeyf településén.
103 Gerelyes, I. Szeldzsuk művészet in FAJCSÁK, 2007. 301.
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díszítik, mindez Hüdavend Hatun niğdei, kőből épült 14. századi kümbetén figyelhető meg. Így
ezen épületek gazdag épüeltdíszítésükben is mind anatóliai, mind kaukázus-vidéki, mind pedig
iszlám előtti belső-ázsiai vonást őriznek.
2.2.1.3 Oszmán memoriális építészet jellemzői
A 13. század során Belső-Ázsián végigsöprő mongol támadás következtében a mai Irán
területének korai iszlám építészete szinte teljesen elpusztult. A törökországi szeldzsuk építészet
emlékei – részben az ellenállóbb kőanyag és a mongol pusztítás kisebb volta miatt – ugyanakkor
nagy számban fennmaradtak.
A mongol hódítás az anatóliai szeldzsukok államszervezetét sem hagyta sértetlenül, az 1243.
évben Köszedágnál történt vereség következtében a birodalom több részre oszlik Konya, Sivas,
Malatya központokkal. Ennek következtében, a 13. század második felétől-végétől az anatóliai
szeldzsukok meggyengülése nyomán többé-kevésbé független török államalakulatok, bégségek104
jönnek létre Kis-Ázsiában. A 13. század végén, III. Aláeddin Kejkobád szeldzsuk szultán felkelés
következtében meggyengült hatalma lehetőséget adott a bizánci és szeldzsuk államok határán
Ertoğrul fia Oszmán vezette, Szöjüt központú bégség számára a szeldzsuk államtól való
függetlenedésre, és az Oszmán Dinasztia vezette bégség fokozatos hódítására. Az Anatóliaifélszigeten lévő bégségek függetlensége párhuzamosan tovább folyt, míg 1483-ban a Karamánok
területe is az Oszmán Birodalom része lett. Építészeti szempontból így a korai oszmán építészet,
mely Konstantinápoly 1453. évi bevételéig datálható, párhuzamosan vizsgálható a bégségek
építészetével.
A bégségek területén a szeldzsuk építészet hagyományainak továbbélése figyelhető meg,
azonban kisebb méretű, egyszerűbb téralakítású példákkal. Jellemző, hogy míg a szeldzsuk
síremlékek többnyire kétszintesek, és kör, vagy poligonális alaprajzú emlékezeti térrel
rendlelkeznek, addig a bégségek területén jellmezően egyszintes, négyzet alaprajzú mauzóleumok,
melyek belső tere kupolával fedett, külső tömegük négyzet alapú gúla. (14. ábra)
1326. évben az oszmánok meghódították és székvárosukká tették Burszát (Brussza). Habár
épp Oszmán és fia, Orhán mauzóleuma nem eredeti állapotban látható, de a város teret ad az
oszmánok legjelentősebb korai, jellemzően 14. századi építőtevékenységének. Az oszmánok első
két évszázada során megközelítően 120 türbe épült,105 ezek többsége mind anyaghasználatában
mind díszítményében egyszerű, letisztult építmények. Anyaghasználatukat tekintve szinte
104
Legfontosabbak: Aydın, Denizli / Ladik, Candar (központ: Kastamonu), Eretna (Sivas, majd Kayseri), Esref
(Beyşehir), Germiyan (Kütahya), Hamid (Eğridir), Karaman (Larende/Karaman, Konya), Karasi (Berhama, Balikesir), Menteşe
(Muğla), Pervane (Sinop), Saruhan (Manisa), Teke (Antalya).
105 AYVERDI, 1966.; ÖNKAL, 2016. 103.
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kizárólag kőből épültek, jellemzően mészkő kváderfalazatúak. A díszítés tekintetében, az oszmán
építészetre lesz jellemző a teljes belső falfelület mázas csempével történő burkolása, melynek első
korai példája az 1421-re keltezett burszai Yeşil (zöld) türbe.106 A folyamat döntően az izniki
manufaktúra létrehozásával (1514) teljesedik ki.

14. ábra: a kayseri Aladzsa-kümbet egyszintes, négyzet alaprajzú épülete. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik:
Kidzsi Hatun, Konya, 14. sz.; Eyüp sejh, Akşehir, Konya, 14. sz.; Szeydisehir Rüsztem, Konya, 14. sz. Rajz: Kovács
Máté Gergő, 2019.

Térszervezésüket tekintve a legtöbb türbe négyzet, vagy nyolcszög alaprajzú, egy kupolával
fedett építmény, a kupola jellemzően 3–4 cm vastag téglából falazott.107 A türbék sok esetben
előtérrel rendelkeztek, mely mind a belsző-ázsiai és iráni díszes kapuzat (pisztáq), mind pedig a
bizánci építészet hatásaként értelmezhető. Az előépület falazott szerkezető, vagy könnyű, favázszerkezetes lehet. A zárt tömegű türbék mellett jellemzővé váltak a baldachin terű nyitott
türbék108 mind Anatóliai, mind pedig Balkáni területeken – mind pillérre, mind pedig oszlopra
emelt kupola formájában, melyben a csáhár táq belső-ázsiai formája figyelhető meg. A baldachinterű nyitott türbék jellemzően négyzet alaprajzúak, de ritkán hatszög, illetve nyolcszög alaprajzú is
megjelenik, illetve átmeneti-formák is kialakulhatnak (15. ábra).109 A 17. századtól kezdve
megfigyelhető a pillérközök kerítéssel történő bezárása,110 az összetettebb határolófal kialakulása,
vagy a kupola megnyitása – mindezen jelenség a balkáni periférikus területeken is
megfigyelhető.111
106 A türbe csempeburkolatát a rajta lévő felirat alapján biztosan tebrízi mesterek készítették, de az vitatott, hogy tebrízi
mesterek kerültek-e Iznikbe is.
107 TAYLA, 2017. 81.
108 KILCI, 2007.
109 Burgacs Hatun tokati türbéje eredetileg hatszög alaprajzú, nyitott türbe volt, de a 14. századot követően pillérközöket
befalazták, így mai állapotában sokablakos, zárt türbeként látható. A gebzei Malkocsoğlu-türbe téglalap alaprajzra szerkesztett,
hatpilléres baldachin-türbéje szintén típusalkotó, a környékben számos példát felmutató egyedi baldachin-türbe.
110 Köprülü Mehmed pasa türbéje, Isztambul, 17. sz.
111 Tetovo-türbéje, Észak-Macedónia.
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nyolcszö
g alapú
gúlával
fedett
Dörtajak,
Kayseri,
14. sz.
Gömecsli
k dede,
Bayındır,
15. sz.
Hadzsi
Szinán,
Bayındır,
15. sz.

L alapú pilléres
félgömb kupolával fedett

Szülejmán Sah, Afyon, 13. sz.

1. sor: négyzet alaprajzú
téglalap alapú pilléres
sarok-átmenet,
félgömb kupolával
félgömb kupola
fedett
Dörtajak, Niğde,
14. sz.

Szarı Szaltuk, Koszovó,
16. sz.

Szarı Szaltuk, İznik, 14. sz.; Yakub
cselebi, İznik, 14. sz.; Kanlı, Malatya,
14. sz.; Sehzádeler, Amasya, 14. sz.;
Umur bej, Bursa, 15. sz.; Ebe hatun,
Bursa, 15. sz.; Kömbed hatun,
Merzifon, 15. sz.; Akdagmadeni Ali
cselebi, Yozgat, 15. sz; Csinli Mesdzsit,
Bayındır, 15. sz.; Keszikbas, Ürgüp, 15.
sz.; Skodra (Albánia) 15. sz.; Kizanlık,
Bulgária, 15. sz.

Ilok (Újlak),
Horvátország, 16. sz.
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félgömb
kupolával
fedett

oszlopos
négyzet
alapú gúlával
fedett

Keszikbas,
Ankara, 15.
sz.

Katip Haydar,
Szarajevó, 16.
sz.
Famaguszta,
19. sz.

nyolcszög
alapú
gúlával
fedett
Hadzsi
Szinán,
Szarajevó,
16. sz.
Mehmet
Juszuf,
Szarajevó,
16. sz.

2. sor: nyolcszög alaprajzú
szimmetrikus
kétszintes
egyszintes
nyolcszög alapú gúlával fedett
L alapú pilléres
Hızır bej,
Szuyakanmıs Hatun, Kayseri, 13.
Ürgüp, 14. sz.
sz.
Rum Mehmed pasa, Tire, 15. sz.

asszimmetrikus
félgömb kupolával fedett
L alapú pilléres
oszlopos
Büyük, Urfa, 15. sz.
Muhszinzáde
Abdullah, 15. sz.
Kücsük, Urfa, 15. sz.
3. sor: átmeneti térformák
nyitott türbe utólagos zárással

oszlopos
Mehmed pasa,
Vakifebir, 18, sz.

osztott pilléres
négyzet alaprajzú
téglalap alaprajzú
Malkocsoglu, Gebze, 14. sz.
Seyh Ibrahim Juji, Mostar, 14. sz.
Devlet Hatun, Bursa, 15. sz.
Szaraylilar, Bursa, 15. sz.

Burgacs Hatun, Tokat, 14.
szd.

Burgacs Hatun, Tokat,
napjaink

L alapú pilléres
Darülhadisz,
Edirne, 15. sz.

nyitott türbe fedés
nélkül
Tetovo, ÉszakMacedónia, 17. sz.

Seyh Mehmed Kreho, Mostar, 14.
sz.

15. ábra: Baldachin terű türbék jellemzőbb típusai. Piros téglalap: sír, kék: szanduka. Rajz: Kovács Máté Gergő, 2019.
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Méretüket tekintve a legtöbb korai türbe megközelítően 10 m magas. Mindez a klasszikus
oszmán építészet korában, Szulejmán (1520–1566), illetve II. Szelim (1566–1574) idejében sem
különbözött. Egyes uralkodók türbéi esetében ritka kivételként előfordul a nagyobb méret,
azonban a 17–18 méteres magasság a legnagyobb, így nem közelítik meg a néhol 20 méter magas
szeldzsuk kümbeteket, vagy az iráni toronymauzóleumokat.112 Méretbeli növekedés III. Szelim
(1789–1807) idejétől, a 18. század végétől figyelhető meg, ekkortól kezdve a 41 szandukát is
befogadni képes tér sem ritka.
Az épületek függőleges osztása a korai oszmán korban, II. Murád (1421–1451) és II. Bajezid
(1481–1512) idejét követően teljesen eltűnik, ekkortól kezdve nem épül külön földszinti sírkamra
(dzsenázelik), a sír minden esetben a padlószint alatti talajban található. Emellett jellemző, hogy
az oszmán sírépítészetben a kör alaprajz teljesen eltűnik, és kizárólag a 19. századi, nagyméretű,
ablakkal borított türbék esetében jelenik meg újból.
Habár az oszmán türbék jellemzően egyterűek, mégis, II. Murád (1421–1451) türbéjét
követően előfordul a belső tér finom differenciálódása. Az épület több szempontból is fontos
kulcsemlék. Egyfelől Murád akarata szerint egykoron a sír fölötti tér nyitott volt. Másfelől, a sírt
keretező oszlopsor körül szintén az uralkodó kérésére kerengő épült, mely célja az uralkodó
üdvéért történő imádkozás, Korán-recitálásra alkalmas térsor létrehozása volt.113 Hasonló belső
téri kerengő figyelhető meg Szulejmán (1520–1566), III. Murád (1574–1595) és III. Mehmed
(1596–1603) türbéi esetében is.
Amennyiben az épület és épületegyüttes viszonyát vizsgáljuk, megfigyelhető, hogy a korai
oszmán építészet során megszűnt a korábban szeldzsuk területeken jellemző, mecsetek előterébe
való temetkezés gyakorlata, és jellemzővé vált a mecset, vagy dzsámi szomszédságában lévő,
sokszor kifejezetten az ima iránya, a qiblafal mögötti független türbe építése. A folyamat az
oszmán uralkodói türbék114 példáján mutatható be.
I. Oszmántól (1299k.–1324) I. Ahmedig (1603–1617) minden szultánnak saját, különálló
türbéje épült. Oszmán és Orhán gázi burszai síremléke napjainkban jelentősen módosulva látható,
azonban az eredeti épületek mindegyikének bizánci előzménye volt, így a bizánci építészet
alapvető hatása – mind térformálás, mind vegyes, tégla-kő anyaghasznlálata tekintetében
kézenfekvő. I. Murád (1362–1389) és I. Mehmed (1413–1421) türbéje esetében négyzet, illetve
nyolcszög alaprajzú, előtérrel rendelkező épületeket láthatunk, II. Murád (1421–1451) burszai
négyzet alaprajzú, belső pillérbaldachinnal-osztott, körüljárós, középső terének felső síkjában
nyitott türbéjének típusalkotó jellegét pedig a fentiekben láthattuk. Konstantinápoly elfoglalását
Például: Kalender Baba türbe, Konya. ÖNKAL, 2016. 104.
ÖNKAL, 2016. 105.
114 ÖNKAL, 1996.
112
113
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követően az uralkodók Bursza helyett az új oszmán székvárosba építkeztek. A sort II. Mehmed
(1451–1481) nyitotta, akinek nyolcszögletű, oszlopos előcsarnokkal rendelkező épületének
példáját utódai II. Bajezid (1481–1512) és I. Szelim (1512–1520) is folytatták. Szulejmán (1520–
1566) türbéje egyedülálló. Nem kizárólag azért, mert I. Murádhoz hasonlóan nem csak a szultáni
székvárosban, hanem halálának helyszínén (jelen esetben Szigetváron) is rendelkezik emlék
(makám) türbével, hanem azért is, mert nyolcszög alaprajzú, belső oszlopsorral rendelkező,
kéthéjú kupolás türbéje egyedülálló mestermű, Mimár Szinán alkotása. Az épület belső felületén a
paradicsomot szimbolizáló gazdag növényi ornamens látható, bejárata felett pedig a mekkai
Kábából származó fekete kő egy darabja.115 A felsorolt uralkodók mindegyike az általuk alapított,
dzsámival is rendelkező épületegyüttes részeként építtették síremléküket. II. Szelimtől (1512–
1520) kezdve a gyakorlat megváltozik: az ő, és az őt követő uralkodók türbéje az Aja Szófia
szomszédságába kerülnek. A türbék mérete megnövekszik, és általános típussá válik a négyzet
alaprajz, lekerekített sarokkal. A birodalom utolsó szultánjai esetében pedig jellemzővé válik, hogy
több uralkodó ugyanazon épületbe temetkezik- így a 20 utolsó oszmán uralkodó összesen 7
türbében van eltemetve.

116

Az utolsó szultánok közül II. Mahmúd (1808–1839) és II.

Abdülhamíd (1876–1909) nagyméretű türbéje Konstantinápoly szívében, számos síremlék
szomszédságában épült grandiózus sírkertben található.
Az épület-épületegyüttes viszonya tekintetében tehát elmondható, hogy a korai időszakban az
uralkodók esetében türbéjük az általuk alapított küllijékben, általában a dzsámi qiblafala közelében
épültek. II. Szelimtől kezdve az Aja Szófia mellett türbék épületegyüttese alapult. Nekropolisz
létrejötte ezenkívül Isztambul Eyüp-negyedében is jellemző. Itt, az Aranyszarv öböl északnyugati
partjainál Abu Ajjúb Al-Anszári sírja körül számos türbe épült mauzóleum-városrészt alkotva.
Jellemzően a késő-oszmán időszakban pedig a város szívében is kialakultak sírkertek, ahová
uralkodók (II. Abdülhamíd, II. Mahmúd) temetkeztek.
Az oszmán épületek belső terei, habár egyszerű osztásúak, de berendezésükben mégis fontos
szerkesztési szabályok és kötöttségek figyelhetők meg. A padlószint alatti sír jellemzően a qiblairányra merőleges, így a türbe belső terében található kő vagy keményfa anyagú, díszes szőttessel
borított, korláttal keretezett, fa vagy kő fejezetű szimbolikus koporsó, vagyis szanduka is a sírral
azonos irányba tájolt. A szanduka fejezet részének két sarkán, a belső térbe szerkesztve
rendszerint két gyertyatartó (samdan) áll, melyek magassági mérete megegyezik a szandukáéval. A
kupola fölötti csúcsdísz, vagyis alem117 félhold, ökörszarv, vagy láng alakú éke szintén a sír és a
Hadzserülesved-kő. Ld. ACUN, 2014. 2.
ÖNKAL, 2016. 108.
117 Az alem szó jelentése: univerzum, tudás, jel. Leggyakrabban zászlórudakon, illetve épületek csúcsán (mecsetek, türbék,
minaretek) helyezkedhet el. Alakja lehet félhold, ökörszarv, láng vagy emberi kéz. Anyaga lehet kő, vagy fém (jellemzően réz, vagy
aranyozott vörösréz). Az épületek kupoláin elhelyezett csúcsdísznek a qibla irányra merőlegesen kell állnia, magassága pedig
115
116
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szandukával párhuzamosan, a qibla irányra merőlegesen áll. Tehát a földszint alatti sír, a térszinten
lévő szanduka és a kupolán lévő csúcsdísz (alem) szigorú geometriai rend alapján tájolt, az épület
szakrális tengelyének fontos alkotóelemei.
Az oszmán memoriális építészet tehát részben belső-ázsiai és iráni alapokon létrejött szeldzsuk
hagyományokra alapozva, részben pedig a bizánci építészet hatására alakította ki sajátos arcát,
mely megjelent a félperiférikus balkáni, illetve a periférikus hódoltsági területeken.
A bizánci építészet oszmán építészetre gyakorolt hatása kézenfekvő. Az első uralkodói türbék
esetében, a korábban leírt módon szoros a kapcsolat. Fontos kérdés, hogy a klasszikus oszmán
építészetre, mely a 15–16. század során Mimár Szinán időszakára tehető, mennyire volt építészeti
kölcsönhatás az itáliai reneszánsz és az oszmán építészet közt. Konstantinápoly elfoglalását
követően, 1453-tól kezdve az Oszmán Birodalom és Velence, illetve Firenze közt élénk
kereskedelmi kapcsolat volt, emellett számos itáliai művész, építész megfordult az oszmán
szultánok udvarában. Matteo de’ Pasti, Gentile Bellini éppúgy, mint Michelangelo, vagy Leonardo
da Vinci. Az uralkodói megrendelés mellett céljuk főként nem az oszmán, sokkal inkább a bizánci
építészet tanulmányozása. Mindazonáltal Szinán és kortársai tisztában voltak a nyugati, itáliai
építészet főbb elveivel, és mind arányrendszerük, mind részletképzésük tekintetében mutatkozó
hatás felfedezhető épületein.118
A szeldzsuk és oszmán memoriális építészet kulcsemlékeinek téri tipológiáját az alábbi
táblázata foglalja össze az alaprajzi forma, szintszám és téralkozás módja alapján, jelölve a sír és a
szimbolikus sír (szanduka) pozícióját, megkülönböztetve típusalkotó kulcsemlékeket, és további
példákat. A táblázat mezőinek háttere mutatja, amennyiben egy téri típus a szeldzsuk, a bégségek,
az oszmán, azon belül pedig a hódoltsági oszmán építészetre jellemző.
A táblázatban látható, mely térformák jellemzők a hódoltsági oszmán építészetre.
Megállapítható, hogy szinte valamennyi téri típus a szeldzsuk építészet során kialakult, az
oszmánok ennek egy részét (jellemzően az egyszintes, poligonális formákat), a hódoltsági
területen pedig annál is korlátozottabb variánsokat használtak. Az oszmán épületek esetében sem
kétszintes

épületeket,

a

13.

és

18.

század

közt

kör

alaprajzot

sem

láthatunk.

szerkeszthető: az épület kupolájára a főpárkányt, illetve a kupolát érintő kúpot ültetve a kúp csúcsa adja ki az alem csúcsának
magasságát. A csúcsdísz nem kizáróan szimbolikus fontosságú, de épületszerkezeti szerepet is betölt. A jellemzően tégla
kupolaszerkezetet borító sártapasztásra kerülő kerámia vagy fém héjazatú kupola záradéka fölötti csomópontját a csúcsdísz zárja
le, és az esővizet a csúcsdísz vezeti a héjazatra. Egyúttal sok esetben villámhárító szerepe is van. Ld.: ULUENGIN ETAL. 2014.
28–29.
118 (KUBAN, 2011.) Emellett Szulejmán udvarában a Budáról zsákmányolt Corvinák közt Vitruvius is szerepelt, melyhez akár
Szinán is hozzáférhetett. Az említett Corvina 1877-ig oszmán tulajdonban volt, míg számos más példánnyal együtt a 19–20. század
fordulója során közledő magyar-oszmán kapcsolatok diplomáciai ajándékaként vissza nem került. A parancsot lásd.: BOA, HR.
SYS 176/11, 18. Közli: SCHMIDT–SZ. SIMON–YILDIZTAŞ, 2016. 383.
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A hódoltsági memoriális építészet fő jellemzői

Mint az a korábbiakban olvasható, a 16-17. század során a hódoltság területén épült, teret határoló
memoriális épületek, vagyi türbék mennyisége legalább 17119-18, de a szám a 22-t is elérhette.120 Az
épületek közül kettő napjainkban is látogatható (Gül Baba budai és Idrisz Baba pécsi türbéje), egy pedig
feltárás alatt áll (Szigetvár mellett, Zsibót-Szőlőhegy területén Szulejmán szultán emlék /makám/
türbéje). A hódoltsági memoriális építmények esetében is, térformálás szempontjából két altípus
különböztethető meg: az olyan építészeti objektumok, melyek síremlék helyét jelölik, de nem határolnak
teret, illetve a teret határoló épületek.

16. ábra: 16–17. századi oszmán sírkövek a Budai várdomb déli lejtőjén. Fotó: Kovács Máté Gergő, 2018.

Az első kategóriába tartoznak a sírkövek (mezartası).121 Magyarország területén számos településen
találhatunk sírköveket, azonban ezek egyikük sem in situ, vagyis általában régészeti kutatások során
előkerült, és belső-, vagy külső térben kiállított sírkövek. Egyik legjellemzőbb példa a budai várdomb déli
lejtőjén lévő, 16–17. századi sírkövek. A mészkő emlékek közös jellemzője, hogy poligonális hasáb

119 Ekrem Hakkı Ayverdi katalógusa alapján az egykori hódoltsági türbék száma legalább 17 volt. Budán 10 (Debbaghane varoşu /
Tabán: 3, Büyük varoş: 7) (Gürzilyas, Hızır baba, Hindi baba, Kalayli Koz Ali pasha, Miftah baba, Muhtar baba, Sokollu Mustafa pasha, Veli
bej, ismeretlenek), Csanád: 1 (Gazi Bali bey) Esztergom: 1 (Mehmed bey), Pécs: 2 (Nişanci Mehmed pasha, Idrisz baba,), Szigetvár: 2 (Ali
pasa, Szulejmán szultán), Temesvár: 1 (Baba Hüseyin). Forrás: AYVERDİ, 2000, 84.
120 Sudár Balázs katalógusa alapján az egykori hódoltsági türbék száma legalább 18 volt, de ez a szám 22-re is emelkedhet. Buda: 9
(Ahmed bey, Gül baba, Hızır Baba, Miftah baba, Muhtar baba, Orta dzsámi melletti türbe, Svábhegyen lévő türbe, Szokollu Musztafa pasa,
Veli bej); Csanád: 1 (Kücsük Báli bég), Eger: 1 (bektasi türbe), Esztergom: 1 (ismeretlen bég), Fehérvár: 3 (Szulejmán pasa, Szabadság-téri
türbe, plébániatemplomnál lévő türbe), Gyula: 1 (Pirzis Ali bég), Pécs: 3 (Ferhád pasa, Idrisz Baba, Tiryaki Haszán pasa), Szigetvár: 2
(Szulejmán szultán, Ali pasa), Temesvár: 1 (Baba Huszein). SUDÁR, 2013, 39., 70-91.
121 ACUN, 2014, 16.

39

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

alakúak, felirat nélkül, tetejükön turbánnal.122 A kiállítási területen egykor temető feküdt, azonban a
sírkövek számos, budai várbéli ásatásról kerültek elő és lettek a helyszínen kiállítva (16. ábra).123
A második kategóriát alkotják a fedett térrel rendelkező memoriális épületek, a türbék. A türbék
térszervezésükben lehetnek nyitott, baldachin-terűek, vagy zártak. A hódoltság területén valamennyi téri
típus megtalálható volt, habár napjainkra csak zárt terű türbék maradtak. Alaprajzukban pedig különféle
poligonra szerkesztettek.
Mindegyik téri típus alapvető jellemzője a világos belső tér – mely a zárt türbék esetében számos, a
környezetre nyíló ablak tesz lehetővé. Az oszmán türbék mindegyik példája sokablakos épület:
általánosságban szimmetrikusan elhelyezkedve az öszes, vagy minden második homlokzati szakaszon
rendelkezik ablakkal – ezen szabály alól egyedül Gül baba budai türbéje kivétel, melynek egy, a Duna
irányába néző ablaka van.
A türbék megkülönböztethetők az emlékezet célszemélye szerint: lehetnek profán: uralkodók,
magasrangú hivatalnokok, vagy szakrális: szentként tisztelt személyek sírja fölé épített mauzóleumok. A
fenti kategóriák mindegyike megtaláható volt a hódoltság területén, napjainkban azonban csak az utóbbi,
dervisek, vagyis szentek számára épült türbék láthatók.
Valamennyi hódoltsági türbe centrális,124 poligonális125 alaprajzú. A két, napjainkban is látogatható
türbe, Gül baba budai, illetve Idrisz baba pécsi muzóleuma mindegyike nyolcszög alaprajzú, félgömb
kupolával fedett mauzóleum (17. ábra). Mindezen tömegforma általános a 16–17. századi türbék
esetében. A két épület építőanyagában, magasságában, ablakainak kialakításában és számában, illetve a
bejárat tájolásában tér el (habár mindkét esetben a qibla tengelyében, azonban egymáshoz képest
ellenkező oldalon nyílik ajtajuk). Részletes tulajdonságairól később olvashatunk. Jelenleg egy türbe áll
régészeti kutatás alatt – ez Szulejmán szultán szigetvári makám, vagy is emlék türbéje, mely négyzet
alaprajzú, háromosztatú előtérrel rendelkező és kupolával fedett épület volt.126 A hódoltság területén
egykor állt türbék tulajdonságai a disszertációhoz mellékelt adattárban kerülnek felsorolásra.

122

A 18–19. század során válnak jellemzővé a lapos, téglalap alakú, állított, feliratos sírkövek, melyek felső felületére szintén állítható

turbán.

123 A kiállított emlékekkel ellentétben a sírkövek jellemzően a sírok fejrészéhez igazodva állnak, így egykori viselőjükhöz hasonlóan, a
qibla-irányra merőleges tengelyben. Hozzá kell tenni, hogy a Budapesti Történeti Múzeum kőtárában számos oszmán sírkő található, melyek
kiállítása a jövőben fontos. Hasonló temető állt egykor Pest területén, a mai József Nádor-téren, mely terület régészeti feltárása nemrég
történt. Sírkövek találhatók Esztergomban, ahol Szenttamáshegy (az oszmán időkben Tepedelen) területén egykor oszmán temető állt.
Szabadbattyán középkori eredetű, az oszmán korban is használt tornyában szintén számos sírkő van kiállítva. Az itt felsorolt területeken
szereplő sírköveken kívül lényegesen több turbános sírkő ismert, melyek összegyűjtése és rendszerezése, adott esetben megfelelő kiállítása
fontos feladat.
124 Mind Anatólia, mind pedig a Balkán-félsziget területén látható nem centrális – általában téglalap alaprajzú türbe. Példaként említhető:
Dörtajak, Kayseri és Haszán Káfi sejk, Akhisar (15-16. század); Behrám Efendi, Banja Luka (15-16. század); Desztári Musztafa pasa;
Isztambul (17. század).
125 Kör alaprajz a korábbi fejezetben leírt módon a szeldzsuk építészet során volt jellemző, illetve a késő-oszmán birodalom nagyméretű,
uralkodói türbéi esetében (III. Szelim szultán lánytestvére, Sah szultána türbéje, Isztambul, 19. sz.; II. Mahmud szultán édesanyja, Naksidil
szultána türbéje, Isztambul, 19. század; VI. Mehmed, az utolsó oszmán szultán édesanyja, Gülusztu szultána türbéje, Isztambul, 19. sz.), a
18–18. század közt egyáltalán nem. ÖNKAL, 1992.
126 HANCZ, 2017. 95. Az épület egyedülálló a hódoltsági emlékek közt, de hasonló I. Murád koszovói emlék-türbéjéhez.
ÖZDENGIZ BAŞAK–PEKER, 2017. 27.
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17. ábra: Gül baba budai és Idrisz baba pécsi türbéje. Fotó: Kovács Máté Gergő, 2018–2019.

A hódoltság területén a fenti, zárt-terű példák mellett, baldachin-terű, nyitott türbe is állt, EsztergomSzenttamáshegy (Tepedelen) területén. Az épület négyzet alaprajzú, kő pilléreken álló kupolás építmény
volt, kő szandukával és kerítéssel, melyről korabeli források és ábrázolás tanúskodik.127 A türbe napjainra
nem maradt meg, legközelebbi analógiája a szerémségi szandzsákszékhely, Ilok (Újlak) településén álló
baldachin-türbe.
Felmerül a kérdés, miszerint a hódoltsági türbék közt a fenti, általános tulajdonságokon kívül milyen
egyéb összefüggés mérhető, illetve miként illenek az épületek az Oszmán Birodalom általános, 16–17.
századi építési gyakorlatába. A kérdés válaszolásához mindenekelőtt a korabeli oszmán tervezési elveket
érdemes áttekinteni.
2.2.2.1 Az oszmán építészeti tervezési kultúra a 16–17. században
A középkori muszlim építészeti kultúrában mind építészettörténeti - elméleti leírások, mind pedig
ábrázolások léteztek. Mindezek nem kizárólag városok, vagy épületek léptékében – de szerkezeti
részletek és szerkesztőmódszerei esetében is. A szunnita filozófus Mohamed al-Gazáli (1059-1111) leírja,
hogy az „építész miképp tervez, a dekoratőr pedig miképp dekorál”. A perzsa történész, Bajhaki (9951077) feljegyzi, hogy a gaznavida uralkodó, Maszúd (uralk.: 1031-1041) miként tervezi meg az épületeit:
„a saját geometriai tudása alapján épít”. Az 1270-es évekből származik az egyik legkorábbi mukarnaszszerkesztés rajzi ábrázolása, mely négyzetekből, háromszögekből és rombuszokból felépített mukarnaszvetületet ábrázol az iráni Taht-e Szolejmán településén, és az ilhanida Abaka Kán palotájának
tervezéséhez használták. Mindez bizonyítja a háromdimenziós, bonyolult sztalaktitboltozatok, vagyis
mukarnaszok egyszerűsített-sematizált, kétdimenziós projekcióban történő tervezését. Egyúttal történeti
adatok bizonyítják, hogy egyes tervezett kompozíciók az ilhánida fővárosából, Tábrizból egyéb, a kor
127

A forrásokról a disszertáció későbbi fejezetében, illetve a mellékelt adattárban esik szó.
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periférikus településeire is került – és épült meg: többek közt Jazdba. Ekképp az uralkodói székváros
szerkesztőmódszerei a muszlim birodalom több pontjára is eljuthattak- és terjedhettek. A rúmi szeldzsuk
uralkodóról, Alaeddin Kejkobádról is leírja Ibn-Bibi, 13. századi történetíró, hogy az emír miként
„rajzolja fel” palotájának elrendezését és struktúráját – melyet aztán építőmesterek részleteznek és
terveznek tovább. Habár természetesen ebben az esetben megkérdőjelezhető a „rajzolás” szó szerinti
elfogadása, a leírás mindenképp bizonyítja a középkori muszlim tervezés és szerkesztés gyakorlatának
rajzi vonatkozását és annak továbbélését.128
Annak ellenére, hogy a klasszikus oszmán építészet 16. századi virágkora során meghatározó
jelentőségű épületek ezrei jöttek létre, a klasszikus oszmán építészeti tervezés dokumentumaiból
elenyészően kevés rajz maradt fenn napjainkra, modell pedig egyáltalán nem.129 Így az építészeti
történetírás kutatásához főként elszámolások, illetve levelezések, tehát többnyire írásos dokumentumok
használhatók. Mindezekből kirajzolódik a fenti építési gyakorlat, tehát a döntéselőkészítő és
költségbecslés-alapjául szolgáló vázlattervek, és kivitelezési részlettervek készítési, szerkesztési
gyakorlatának továbbélése az Oszmán Birodalom területén is.
Az írásos forrásokból tudott, hogy a korszakban a kivitelezésre vonatkozó írásos utasítások mellett130
a rajzi dokumentáció számos formája létezett. A részletes tervezés megkezdése előtt, illetve a kivitelezést
követően számos alkalommal készült építészeti felmérés (meszáha), mely szolgálhatott egy épület
uralkodó általi ajándékozása során az értékbecslés alapjául, vagy információt adhatott a tervezési
környezet

felmérésének

adatgyűjtéséhez,

ugyanakkor

a

kivitelezés

tisztségviselők is készíttettek felmérést jelentésküldés céljából.

131

felügyelésével

megbízott

Vázlattervek és tervváltozatok is

készültek (reszm és tarh), mely a megbízó – sok esetben az uralkodó – döntéselőkészítését szolgálták, és
költségbecslést is tartalmaztak (tahmín). Mindez rajzi, vagy modell formában is készülhetett. Utóbbi
műfaj, vagyis a modellkészítés (timsál) bevett gyakorlat volt mind a döntéselőkészítés során, mind pedig
az uralkodói reprezentáció során, melyek az úgynevezett ceremoniális, vagy felvonulási modellek132
segítségével valósultak meg.133 A tervezési koncepció elfogadása után műszaki rajzok, részletrajzok
készültek.134 A rajzok mind a költségbecslés, mind pedig a kitűzés alapjául szolgáltak.

NECİPOĞLU, 1995.
A kevés, napjainkban is ismert klasszikus oszmán építészeti rajzi dokumentum oka vitatott. Egyik lehetséges magyarázatát Gülru
Necipoğlu adja. Véleménye szerint mindezt a korábban is említett, birodalmi főépítészi központban, vagyis a Vefa-negyedben sajnálatos
módon történt számos tűzvésznek tulajdonítható, így tulajdonképp a Topkapi Palota Múzeum Archívumában legtöbb esetben jóváhagyásra
és döntésre előkészített pár tervváltozat maradt csak fenn, mint az a későbbiekben látható. NECİPOĞLU-KAFADAR, 1986.
130 NECİPOĞLU, 2005, 174.
131 NECİPOĞLU, 2005, 162.
132 Például a szultán előtti felvonulás során a Szulejmánije dzsámi modelljét viszi nyolc személy a Surname-i Hümayun miniatúráján. TKSM
H 1244 f. 190V-191R. Közli: KUBAN, 2011, 10-11.
133 NECİPOĞLU, 2005, 176.
134 Például a Szulejmánije dzsámi építéséről fennmaradt elszámolásból kiderül, hogy a kivitelezés egyik fázisában mintegy 120 ív isztambuli
papír volt szükséges a kupola díszítményeinek részletrajzainak rajzi dokumentálásához (reszm-i hatt-i kubbehá). NECİPOĞLU, 2005, 176.
128
129
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A korábbi fejezetekben leírtaknak mefelelően fontos hangsúlyozni, hogy a 16. század során Budán is
dolgozott tartományi építész,135 aki a korábban leírt módon - főként a kádi írásos közvetítésével konzultált a birodalmi főépítésszel. Egyúttal vázlatterv (reszm) írásos nyomát tartalmazza a budai
beglerbégnek címzett parancs arra vonatkozóan, hogy reszm készüljön Szigetvár váráról, melyet
jóváhagyásra el kell küldenie a szultáni tanács részére.136 Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni a
16–17. századi oszmán építészeti ábrázolás módszerét.
2.2.2.2 A kalligráfiaművészet és építészeti ábrázolás viszonya a 16–17. századi oszmán építészeti
gyakorlatban
Az Oszmán Birodalom építészeti gyakorlatában az építészeti rajz és a kalligráfia137 művészetét (hat szanat)
végzők sok esetben ugyanazon személyek voltak,138 ezáltal megállapítható, hogy ábrázolási módszerek
hatottak egymásra, rajzeszközei számos esetben megegyeztek. Előzményként említhető, hogy az anatóliai
szeldzsuk építészet mesterei közt természetes módon előfordult, hogy egyazon személy tervezte az
épületek rajzait, mint a felületen látható kalligrafikus feliratokat – mely legtöbb esetben a falszerkezetet
alkotó tégla textúrája adott. A konyai Bedreddin Gevhertas jó példája ennek az összművészeti
gyakorlatnak.139 Mindezen gyakorlat az oszmán építészeti kultúrában is jelen volt. Hadzsi Iváz pasáról,
burszai Zöld dzsámi építészéről a dzsámi kitábéján fennmaradt felirat szerint mind az épület, mind pedig a
díszítőkalligráfia tervezése az ő munkáját dicséri.140 Mindezen jelenség a különálló műhelyekben, mégis
egymáshoz közel dolgozó szultáni palota művészei közt is megfigyelhető.
Következésképp kijelenthető, hogy a 16–17. századi oszmán gyakorlatban a kalligráfiaművészet,
illetve az építészeti tervezés és ábrázolás ugyanazon eszközökkel történt, emiatt a képzőművészet és
építészeti tervezés ábrázolásmódja közt közvetlen kapcsolat állt fenn.
Így fordulhat elő, hogy a kalligráfia-művészetben használt, vonalháló rajzolásához szükséges eszköz, a
misztár tahtaszi az építészeti rajzolás – azon belül is maga a tervezési folyamat – meghatározó kelléke volt.
Az eszközre papírt helyezve, a majd azt puha pamuttal becsavart ujjal satírozva, a papír felületén finom
domborvonal keletkezett, mely az írás és rajzolás során sorvezetőként szolgált.141 Az így létrehozott
modulháló szolgálhatott kiindulási alapként mind a kalligráfia,142 mind egyes szerkezeti részlet
135 A budai tartományi építész (Budun mimári) tevékenységéről árulkodik az 1572. évben keletkezett irat, mely tervezetet tartamaz a
Nagyboldogasszony templom dzsámivá alakításáról. NECİPOĞLU, 2005. 160.; BOA-KK 67 (5 M 980, 5.).
136 Forrás: Mühimme Defterleri, No: 23, 30. oldal, 58-as parancs. Kelt: 981. év Cemâziyelevvel hónap 25. BOA, MD. 23, #58, (25. Ca.
981
137 Tagjai a nakkasháne műhelyében dolgoztak, mely műhely kiemelkedő vezetői alapvető hatással voltak a birodalom művészeti életére –
elég csak Baba Nakas, Sahkulu, Kara Memi, Matrakcsi Nászuh, vagy Nakkas Oszmán munkásságára gondolni. GERELYES 1994A, 25.;
GERELYES, 2007, 236.
138 ŞENYURT, 2015, 28.
139 ŞENYURT, 2015, 27.
140 ŞENYURT, 2015, 27.
141 SENYURT, 2015, 54.; DERMAN, 2012, 229.
142 A kalligráfiaművészetben a modulhálóra „sakktáblaként” hivatkoznak.
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(jellemzően a mukarnasz) (18. ábra) tervezése során. Egy ilyen, mukarnasz-szerkesztési variációkat
tartalmaz az úgynevezett Topkapi-tekercs mintarajz-gyűjteménye.143 Azonban nem kizárólag építészeti
részletek, hanem az épület egészének tervezése során is jellemző volt a szerkesztés dokumentálása.

18. ábra: ortogonálisan és radiálisan ismétlődő, négy és nyolc ágú csillagos, valamint 45, 90 és 135
fokos élekkel határolt felületi egységekből álló mukarnasz-mintarajz. A különböző színezés
különféle vízszintes síkú magassági kiemelést jelent. Rajz: Kovács Máté Gergő, a szerkesztőmódszer
forrása: (NECIPOĞLU, 1995, 272, 333.).; 19. ábra: Çorum településén található, Abdal Ata, Emir
Szejjid Redzseb és Bermekán dede számára készült (bektasi) türbe egyik változatának rajza, rajta az
arsun/zirá-modulháló. A tervrajz forrása: TKSM E.9495/11., publikálva: (NECIPOĞLU, 1995, 6.).

Az esetre, mikor az épület egészének tervezése négyzetes modulhálóra történik, példaként a Topkapi
Múzeum archívumában őrzött, 16. század első feléből származó tervrajz említhető.144 (19. ábra) Az
alaprajz feltehetően egy döntéselőkészítés és kivitelezés céljából készített terv lehetett (kárnáme), mely a
Çorum településén található bektasi türbe145 tervezési menetét, vagyis három lehetséges változatát
ábrázolja, mindegyik egy 10 x 10 modulból álló hálóra szerkesztve.

143 Az említett mű egy tipikus țūmār, vagyis fa pálcára feltekert, bőr borítású papírtekercs. A teljes tekercs 2-3 töredékes tekercs
együttese, hossza 29,5 méter, magassága 22-24 cm. Összesen 114 rajzot tartalmaz téglalap és négyzet keretben, mely mindegyike mukarnaszszerkesztést ábrázol síkvetületben. Írást, dátumot nem tartalmaz. Nevét az őrzésének helyéről, vagyis a Topkapi palota kincstáráról (később
levéltáráról) kapta. Legkorábbi ismert provenienciája 1505. évi, az akkori kincstári összeírás tartalmazza. Stíluskritikai összehasonlítás alapján
azonban a rajzok sokkal korábbiak, és valószínűleg belső-ázsiai eredetűek – ugyanis mind színhasználata, illetve a felületek színnel történő
megkülönböztetése, mind pedig kifinomult ábrázolásmódja szoros hasonlóságot mutat a taskenti és szamarkandi hasonló műfajú, timuridakorú (13-14. századi) tekercsekkel. Miután a kor fejlett és kifinomult építőművészettel és burjánzó, összetett mukarnasz-motívumrendszerrel
rendelkezett, így feltételezhető, hogy a rajta rögzített tudás régebbi – a késő-középkori ilhanida-ábrázolások fejlett, kiforrott változatai. A
tekercsen található szerkesztések felhasználásához és szerepének értelmezéséhez rövid kitérőt érdemes tenni az oszmán építőmesterek
világába, mely jól reprezentálja a muszlim építési kultúrát. A konstantinápolyi Sehzáde-dzsámi építéséről ugyanis tudott, hogy az uralkodó
nagy figyelemmel kísérte – akár részletekbe menően is. A korábban említett uralkodói részvétellel történő tervezés ebben az esetben igazolt
és hihető módon került leírásra. Itt ugyanis a mimár, vagyis építész koncepcióját követően a mühendiszán, vagyis a mérnök-építész rajzokat
(tarhler) és terveket (reszmler) készített – egy részletről sokszor több változatban, melyek alapján az uralkodó döntötte el, melyek a mevzún
(tetszetős, szabályos), és matbú (elfogadható) minták – amelyek pedig ebbe a kategóriába nem esett, az ugyan az adott építés során nem
került megvalósításra, azonban az uralkodói kincstárban megőrzésre került. Részletesen: NECİPOĞLU, 1995
144 A 16. századi rajz Abdál Ana, Emír Szejjid, Redzseb és Burhán (Bermekán) Dede számára készült türbe három változatát ábrázolja.
A tervrajz forrása: TKSM E.9495/11., publikálva: ÜNSAL, 1963, 189-190.; ORGUN, 1938, 336., NECİPOĞLU, 2005, 169-171.
145 DÜNDAR, 2008.
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2.2.2.3 A hódoltsági türbék méretei, tervezési elvei
A fenti, türbe alaprajz modulhálójának egysége 1 arsun.146 Belső tere 10x10 arsun méretű. Az épület
falai pedig 1 arsun szélesek.
Az arsun (rőf, könyök) a klasszikus oszmán építészet jellemző mértékegysége, melynek a 16–17
századra két fajtája alakult ki: az építészeti, illetve az általános, utóbbit általában textilmérés során
használták. (2. táblázat)
2. táblázat: Az arsun típusai, elnevezései és osztása.147

nyelv
török
arab
magyar fordítás
török
arab
perzsa
magyar fordítás
SI mértékegységben kifejezett érték

m.e.
1

24

építészet
elnevezése
bennāʾ arşunı
arşın)
bennāʾ ẕirāʿı
könyök
barmaḳ
isbaʿ
angush
ujj / hüvelyk
75,774 cm

mértékegység típusa
egyéb /pl. textilmérés/
m.e.
elnevezése
(mimarî
ʿāmme arşunı
1

ʿāmme ẕirāʿı
rőf
100

barmaḳ
isbaʿ
angush
ujj / hüvelyk
68,597 cm

1 építészet területén használt arsun (arşun, arşın), mely egyes forrásokban zirá néven szerepel, 0,758
méternek felel meg.148 Az Oszmán Birodalom területén, akárcsak Európa-szerte számos helyi mérték volt
használatban, így az építőtevékenységek során használatos mértékek kérdése is összetett.149 Létezett egy,
az Oszmán Birodalom területén használt másik arsun-méret is, ez azonban főként textilek mérésekor volt
használatos, mérete: 68,579 cm.150 Az arsun építészeti használatáról, illetve a 16–17. századi, az oszmán
építészeti tervezésben a mértékegység alapul vételéről számol be az 1606–1623 közt a birodalmi

146 NECİPOĞLU-KAFADAR, 1986, 230.; ŞENYURT, 2015, 55.
TKSM YY. 339. fol. 1r–87v, közli: CRANE, 1987, 76–77.
148 Utóbbi mértékegység szakrális építészet területén történő használatát az adja, hogy az imaszőnyegek hosszát sok esetben ezen
mértékegységben adták meg. (Például 1012–13. évben a kairói al Hákim mecset részére az uralkodó 1036 zirá hosszú szőnyeganyagot
vásárolt 5000 dinárért. (PEDERSEN, et al. 2016)
149 Az arsun egysége jelen dolgozatban a témában leginkább elfogadott forrás, Halil İnalcık által összeállított, 1300-1600 közt használatos
mértékegységek táblázata alapján szerepel (İNALCIK, 1994, 987.), illetve az 1606–1623 közt a birodalmi főépítészi pozíciót viselő Mehmed
aga életéről szóló tezkerét veszi alapul. (TKSM YY. 339. fol. 1r–87v, közli: CRANE, 1987.)
150 A mértékegységgel kapcsolatos további forrás: HINZ, 1955., melyben olvasható, hogy az oszmánokat megelőzően létezett az ún,
abbászída fekete (vagyis uralkodói) zirá is, mely 54,04 cm volt. HINZ, 1955. 55. Hinz összefoglalója szerint további zirá (D̲h̲irāʿ) méretek is
léteztek, melyek azonban nem felelnek meg a 16. századi, oszmán klasszikus építészeti mértékegységgel, mely az alábbiakban is említett,
Mehmet aga tezkeréjében olvasható. Ezen további méretek: egyiptomi könyök: 48,25 cm; a perzsa királyi könyök (zirá al-malik): 65,6 cm; a
levantei textil-rőf: 58,15 cm; a damaszkuszi textil-rőf: 63 cm; az aleppói textil-rőf: 67,7 cm (legszélesebb körben elfogadott); a bagdadi textilrőf: 82,9 cm; az isztambuli textil-rőf: 68,6 cm); a kis hásimi könyök: 60,05 cm; az abbászída ház-könyök (765-től, kádi Ibn Abi Lajlá által
bevezetve): 145,6 cm; Omár kalifa-könyök mérete: 72,8 cm a perzsa könyök: 49,8 cm; az iszfaháni könyök: 79,8 cm; a rövidített perzsakönyök: 68 cm; az indiai mogul királyi-könyök: 81,3 cm. HINZ, 2006.
147
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főépítészi pozíciót viselő Mehmed aga151 életéről szóló írás, vagyis tezkere.152 Az építészeti arsun, arabul
zirá, magyarul könyök osztása hagyományosan 24-gyel történt. 1 arsun (zirá) = 24 parmak, vagy barmak (ujj –
hüvelyk) = 12 x 24 hat, (vonal, vonás) = 288 x 2 nokta (pont) = 0,75774 méter.153
Számos, napjainkig fennmaradt oszmán építészeti rajzon látható, hogy az épületek terei, és
szerkezetei154 az arsun egész számú többszöröseként kerültek meghatározásra.155 Az arsun-modulháló
pedig nem csupán a szerkezetek és terek méreteinek rögzítésére, hanem építőanyag-becslési módszerként
is szolgált, és lehetővé tette az épület egységesítését elszámolás esetében.156
Kérdésként merülhet fel, hogy milyen eszközt használtak méréshez a kivitelezés során. Egyrészt
használatban volt az ún. misztár, vagy masztár, mely nevében megegyezik a korábban tárgyalt, modulháló
rajzoláshoz haszált misztár tahtaszival, azonban használata különböző: így nevezték a falszerkezetet
készítő kőművesek által, a falsík ellenőrzésére használt vékony lécet is.157 A kivitelezés területén mérésre
használt eszköz kérdése kapcsán érdemes megvizsgálnunk Seyyid Lokman Târîh-i Sultân Süleymân158 című
krónikájában fennmaradt, 1579. évre datált miniatúra-ábrázolást, melyen Mimár Szinán szerepel. Az
említett miniatúrán Szulejmán szultán temetési menete látható, melyet a sejhüliszlám Ebusszúd vezet. A
szultán szandukáját, az isztambuli Szulejmánije dzsámija mögötti kertben vivők mellett, Hürrem türbéje
mellett álló díszes temetési sátor alatt két személy gödröt ás, egy harmadik pedig a kezében téglát fog. A
munkásokat ketten figyelik, a bal felől nagy, fehér turbánt viselő, őszülő szakállas személy Mimár Szinán,
a birodalmi főépítész. (20. ábra) A mester két kezében hosszú lécet fog, melyen egységnyi rovások
láthatók. A tárgy így feltehetően mérőeszköz, mely fontos 16. ábrázolása a kivitelezés során használatos
mérőrúdnak – ráadásul a főépítész kezében, mely lehet szimbolikus, de lehet pontos ábzárolás is. Az
ábrázolást összevetve a Szinánt a főépítészi pozícióban követő Mehmet aga tezkeréjével, ahol az arsun

151 Mehmet aga ruméliai, feltehetően nyugat-makedóniai származású, keresztényként született, és akárcsak számos kortársa ő is devsirme
révén került a palotába, ahol építész, illetve a kor bevett gyakorlata lévén hadmérnök lett. A gyorsan ívelő karrierje során 1586. évben
egyedülálló lehetőséghez jutott: Szinán mester kinevezte a maniszai Murádije mecset befejezési munkálataival, ahol nem csak építészi,
hanem birodalmi díszítő (hássza nakkasi) pozíciót is kapott. Ezt követően szutáni megbízás alapján ruméliai erődítmények felmérését
végezte, ezáltal beutazta a Balkán-félszigetet, és eljutott a hódolt Magyarország területére is. Miután Szinán mester, a birodalmi főépítész
elhunyt, Mehmet aga lett a birodalmi építészeti hierarchia második legfontosabb személye, az ún. szu náziri, 1606. évben pedig birodalmi
főépítész lett. Körülbelül nyolcvan évesen hunyt el, körülbelül 1623-ig birodalmi főépítészként tevékenykedett.
152 Mehmet aga életrajzát Cafer efendi (Dzsáfer efendi) jegyezte le, melynek keletkezési éve iszlám időszámítás szerint 1023, mely Kr.u.
1614–15 közé tehető. Az írás több fejezetből áll: első fejezetet Mehmet aga életéről, a második fejezet műveinek listájáról szól, míg a
harmadik fejezet mértékegységekről és építészeti geometriáról, a negyedik pedig építőanyagokról és építészeti fogalmakról szól, perzsa, arab
és török nyelven, így a 16–17. századi építésmód fontos forrása. Érdekességképp, létezik olyan beszámoló is, miszerint Dzsáfer efendi,
akárcsak Ibrahim Pecsevi oszmán történetíró, szintén pécsi születésű volt, ez a tény azonban vitatható. (CRANE, 1987, 6.) Az életrajznak
csupán egy kézirata létezik, forrás: TKSM YY. 339. fol. 1r–87v, közli: CRANE, 1987.
153 ÜNSAL, 1963, 194.
154 1 arsun vastagságú falat rögzít az idézett, Çorum városába készült türbeterv, (TKSM E.9495/11.), szintén 1 arsun falvastagság látható
a 9493 leltári számú hán tervén (ÜNSAL, 1963, 170., 1. sz. terv); 2 arsun vastagságú falat rögzít egy páros fürdő alaprajza (ÜNSAL, 1963,
184., 12. sz. terv.)
155 ÜNSAL, 1963, 194.; NECİPOĞLU-KAFADAR, 1986
156 A belső-ázsiai, perzsa építészet is használta a modulhálóra szerkesztett rajz alapján történő anyagbecslést. A modulháló osztóköze
bizonyos számú építőanyaggal (például tégla) megszorozva, és az épület magasságával felszorozva becsülhető volt a szükséges építőanyag.
Az eljárást a klasszikus oszmán építészeti kultúra is használta. NECİPOĞLU-KAFADAR, 1986 231, 233.
157 HASOL, 2016, 311.
158 CHESTER BEATTY LIBRARY, DUBLIN: CBL, MS. 413. FOL. 38B
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korabeli építés és tervezés során történő használata részletesen meg van örökítve, újabb adalékul szolgál
a mértékegység gyakorlati alkalmazásához.

20. ábra: Mimár Szinán, kezében rovásos mérőrúddal. Részlet Seyyid Lokman Târîh-i Sultân Süleymân című krónikájában
fennmaradt, 1579. évre datált miniatúra-ábrázolásból. Chester Beatty Library, Dublin: CBL, Ms. 413. fol. 38b, közli:
NECİPOĞLU, 2007. 182.

Magyarország területén is bizonyítottan használatos volt az oszmánok által a mértékegység, minderről
Musztafa pasa budai beglerbég kegyes alapítványának alapítványi okirata számol be. Az építészeti zira’,159
vagyis az arsun mértékegység arab nyelvű megfelelője szerepel a 16. század során kelt „Budán, a néhai
Musztafa Pasa kegyes alapítványának alapító okirata” (Budin’de merhum Mustafa Paşa’nın Vakıfnâmesi) által
közölt mértékek közt a következők szerint: „ […alapítványi vagyonná tettem…] az említett hely mellett [Budán
kívül] lévő 200x120 zira nagyságú másik üres földterületet (bővítményeként 4 pincével és minden jogával együtt),” 160
Felmerülhet a kérdés, hogy az Oszmán Birodalom periférikus területén, a hódolt Magyarországon
található memoriális épületek esetében miként kerület meghatározásra az épületek méretei?
2.2.2.3.1 Gül Baba türbéje, Buda

A hódoltság területén napjainkban is álló két zárt terű oszmán mauzóleum közül, az 1541-es budai
hadjáraton részt vevő, főként balkáni eredetű oszmán seregekkel érkezett Gül baba budai türbéjét
1543–1548 közt Jahjapasazáde Mehmed pasa, budai beglerbég építtette, a kor egyik köztiszteletben álló
bektasi dervise számára. Habár Gül baba életéről viszonylag keveset tudunk,161 a hagyomány szerint

ذ راع
TS.MA.d, 7000, p. 10., 2. sor; közli: SCHMIDT-SZ. SIMON–YILDIZTAŞ, 2016, 133.
161 ÁGOSTON–SUDÁR, 2002.; YILMAZ, 2003.
159
160
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temetésén maga az uralkodó, Szulejmán szultán, illetve a ruméliai kádiaszker, 162 Ebusszúd efendi is részt
vett. Így a sírja fölé épített türbe is – habár a birodalmi központtól távol eső budai vilájet központjában
emelték, mégis, kiemelkedő építészeti minőséget kellett képviseljen.
Az oszmán hódoltság idejében a mauzóleum közelébe kolostort, vagyis tekkét alapítottak bektasi
dervis követői, és környékére temetkeztek.163 Így az észak-budai dombokon a muszlim világ egyik jelentős
zarándokhelye épült, mely a területen megtelepedni kívánt oszmánok szimbolikus helyi szentje mellett
egyben a szúfizmus, a taszavvuf fontos objektuma.
Annak ellenére, hogy a hódoltságot követően számos átalakítást végeztek rajta,164 mégis látszódik a
korabeli oszmán türbék viszonylatában a magas építészeti színvonal. A nyolcszög alaprajzú, félgömb
kupolával fedett épület szabályosan rakott mészkő kváderkövekből épült, téglából boltozott kupolája
ólomfedésű volt, vagyis építőanyagában értékes.165
A türbe falvastagsága a legújabb, TLS-szkennerrel166 végzett mérés alapján 75,6–77 cm, mely
pontosan 1 arsun méretű. Mindez összhangban áll a fenti, 19. ábrán bemutatott 16. századi oszmán
rajzon látható türbeterven lévő 1 arsun falvastagsággal. A türbe külső homlokzati síkjának kontúrja egy
10x10 arsun méretű, míg belső homlokzati síkjának kontúrja egy két irányban szimmetrikus, szabályos,

162 Rumélia a birodalom nyugati, főként Balkáni területeit jelöli, a kádiaszker pedig a szultáni tanács tagja, hadbíró, a kádik felettese, a
jogtudomány és igazságszolgáltatás egyik legbefolyásosabb személye.
163 PAPP, 2018b
164 Az oszmán hódoltságot követően a terület a jezsuiták tulajdona lett, akik a türbét Szent Józsefről elnevezett kápolnává alakították. A
jezsuiták tulajdonlása alatt az épületen számos átalakítás történt. Az épületen új ablakokat nyitottak, kupolája, melyről Evlia
ólomburkolatúként beszélt – zsindelytetőre cseréltetett, és apró lanternával bővült, melynek belső nyílása nem lévén csupán az épülettömegalakítása volt a funkciója. A muszlim sajátosságok miatt szükséges egykori könnyűszerkezetes előtető vélhetően ebben az időszakban
elbontásra került. 1773-ban a területet a jezsuitáktól a város saját kezelésébe vette és értékesítette, mely során a türbe és környezete 1830ban előbb Thoma János budai polgár, majd 1857-ben Wagner János építész tulajdona lett. Wagner két különálló villát épített, mely részben a
türbét is magába foglalta – a villa Duna-felé eső szárnya a türbe alapozásával összeépítve valósult meg. A 20. század fordulójáig tehát
számos tulajdonosváltás, funkcióváltás, és az ebből fakadó átépítések határozták meg a türbe életét. Az 1900-as évektől viszont a műemléki
nyilvántartásba-vétellel megkezdődött azon időszak, mely során a fokozatos átépítések az eredeti, oszmán-kori történeti állapot
helyreállítására törekedtek. Ebben pedig mind magyar, mind pedig török szakemberek részt vettek, és az egyes, hangsúlyos periódusok közül
sok az oszmán-magyar, vagy török-magyar diplomáciai kapcsolatok alakulásával hozható párhuzamba. 1855-ben Auguszt Antal rendeletére
a budai régiségekről elkészült 29 tételes jegyzékben szerepel az épület. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 150951/1914. sz.
határozatával a Gül Baba türbét ...annak történeti s kulturális jelentősége folytán, a MOB előterjesztése az 1881. évi XXXIX. tc. alapján
fönntartandó műemlékké nyilvánította – mely védettség mind a mai napig megmaradt. 1914-ben valósult meg a türbe műemlékké
nyilvánítása. Ezt követően, 1918-ig bezáróan mind építészeti helyreállítási munkák, mind pedig régészeti kutatások történtek az épületben.
1918. évben történt Gül Baba földi maradványainakk azonosítása, illetve Möller István részéről az épület helyreállítása, mely során többek
közt egyes ablakok, illetve a padlószint módosításra került. Ezen állapotot jól dokumentálja a Foerk Ernő professzor és tanítványa, Szemih
Rüsztem által készített felmérési rajz. Ekkor nem csupán az épület, hanem a környezete is fokozatosan kezdte elnyerni mai arculatát.
Azonban a villa környezetének állapota továbbra sem volt rendezett, ahol az egykori villaépületben bérlakások működtek. 1942-ben a villa
fővárosi tulajdonba került, majd a II. világháborúban a türbe környezete megsérült – tulajdonképp a villaépület nagyban hozzájárult az
épület épségéhez. A Fővárosi Műemléki Felügyelőség 1960-1962- ben Pfannl Egon tervei szerint újabb helyreállítási munkálatokat rendelt
el, mely során a jelenlegi padlóburkolatot lefektették, a nyílászárókat kovácsoltvas ráccsal fedték, a lanternát elbontották és a tető héjalását
fémburkolatra cserélték. Az 1980-90 -es évek során a Gül Baba türbe helyreállítására és környezetének hasznosítására időnként megújuló
kezdeményezések születtek, melyek egy része diplomáciai látogatások alkalmával született. 1987-ben Műegyetem az Aga Kán Alapítvány
támogatásával létrejött nemzetközi építész alkotótábora keretében foglalkozott a területtel. A 90-es évek elején a török Kulturális
Minisztérium Turgut Cansever (Turgut Dzsánszever) építészt bízta meg a türbe és környezetének rendezési tervének elkészítésével.
Mindezen koncepciók egyike sem valósult meg. 1996-ban, K. Pintér Tamás és munkatársai tervezésében helyreállításra került a türbe és
közvetlen környezete. A türbe környezetét kertépítészeti eszközökkel rendezték. 2015. február 24-én Budapesten a magyar és török
miniszterelnök-helyettes megállapodást írt alá a türbe és közvetlen környezetének örökségvédelmi munkálatainak, valamint komplex
környezetrendezésének munkálatainak elkészítéséról, mely munkálatok 2018-ban fejeződtek be.
165 KOVÁCS–RABB, 2020.
166 A TLS-szkenner használatát a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TİKA) támogatása tette lehetővé.
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8x8 arsun méretű hálóra illeszthető. Az épület qibla-irányba néző ajtaja szélességének névleges mértéke
pedig 2 arsun. (21. ábra)
Miután Musztafa budai pasa alapítványi levelében olvasható módon magyar területeken is jellemző
volt az arsun/zirá mértékegységben való számítás, egyúttal az épület felmérése alapján mind falszerkezete,
mind pedig belső terének mérete kifejezhető az arsun egész számú többszörösével, ezért feltételezhető,
hogy tervezése és kivitelezése során a türbe méretei arsun mértékegységben kerültek megadásra. Egyúttal,
akár a fentiekben mutatott 16. századi türbe-terv esetén, úgy Gül baba budai türbéjének tervezésekor is
igénybe vehették az arsun-modulhálót.167

21. ábra (fent): Gül Baba türbéjének (bal oldali ábra) és Idrisz Baba türbéjének (jobb oldali ábra)
alaprajzi arányai. A türbék TLS-szkennerrel készült modelljeinek az alsó ablaksor felező síkjában felvett
vízszintes metszete, rajta 10x10 arsun osztású, piros színű háló. A rajzok északi irányra tájoltak. A
felmérést készítette: Gül baba türbéje: Kovács Máté Gergő, 2019., Idrisz Baba türbéje: Fehér Krisztina
és Kovács Máté Gergő, 2018.;168 22. ábra (lent): Gül Baba türbéjének (bal oldali rajz) és Idrisz Baba
türbéjének (jobb oldali rajz) felmért alaprajzai, rajtuk 10x10 arsun osztású, piros színű háló. A rajz északi
irányra tájolt, a jobb alsó sarokban lévő nyíl az északi irányt, míg a félholddal zárt vonal az épület
koordinátarendszere alapján meghatározott qibla-irányt jelöli. A rajz a fenti felmérések alapján készült,
rajzolta: Kovács Máté Gergő, 2019
KOVÁCS, 2019a.
Ezúton szeretném megköszönni a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány vezetősége, illetve a pécsi Jakováli Haszan dzsámi
kezelőjének munkatársai számára, hogy lehetővé tették az épületekbebe való bejutást és a felmérések elvégzését.
167

168
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2.2.2.3.2 Idrisz baba türbéje, Pécs

Fontos megvizsgálni a hódoltság másik, napjainkban is álló oszmán mauzóleumának, Idrisz baba
türbéjének méreteit.
Idrisz Baba sírhelye térszervezésében megegyezik Gül Baba sírja fölé emelt türbével, szerkezetében,
valamint ajtó és ablakkialakításában azonban különbözik. A türbe nyolcszögű alaprajzú, kupolával fedett
centrális épület. A falazat anyaga: vegyes terméskő, egyes rétegekben tégla kiegyenlítő sorral, szabálytalan
elrendezésben; a kupoláé mészkő. Az épület külső falfelülete 130,3 m2, belső falfelülete 127,5 m2,
alapterülete: 44,69 m2. Nyugati homlokzatán csúcsíves kőkeretezésű bejárat található, mellette, az
északnyugati homlokzaton elfalazott, Gerő Győző kutatása alapján az eredeti, oszmán-kori bejárattal.
Két szinten rendelkezik ablakokkal, az alsó ablaksor három négyzet alakú, míg a felső ablaksor három
kör alakú ablakból áll.169 A négy égtájra tájolt, szabályos alaprajzú épület eredeti, oszmán-kori bejárata az
északkeleti homlokzaton nyílt. Az épületen – akár Gül baba türbéjén – az oszmán hódoltságot követően
számos átalakítást végeztek.170
KOVÁCS–RABB, 2020.
A türbe Pécs visszafoglalását követően, de 1695-től biztosan jezsuita tulajdonban állt és kápolnaként használták. (SUDÁR, 2013. 52.)
Ekkor számos átalakítás történt az épületen: az eredeti délkeleti irányú tengely egy újabb ajtó létrehozásával keleti irányba változott, a
nyugati homlokzatra csúcsíves ajtókerettel ellátott bejárat került. A jezsuiták az eredeti, oszmán ablakok befalazása mellett, az északi és déli
homlokzaton nagyméretű, félkörívás záródású ablakokat nyitottak, az oltár feltehetően a keleti falon állt. A jezsuitákat követően az épület
városi tulajdonba került, és 1793-tól lőporraktárként funkcionált. (SUDÁR, 2013. 57.) Ekkor a korábbi bejárat befalazásával a délkeleti
homlokzaton új bejáratot nyitottak rajta, mindez az 1913-as, Möller István-féle rekonstrukcióig így állt. Ekkor ugyanis a csúcsíves ajtó
ismételt megnyitása mellett részben helyreállításra került a keleti és délkeleti ablak (belülről fülkeként, a külső homlokzaton pedig az
ablakkeretezés jelezte), illetve a korábban befalazott barokk ablakok is ismét megnyitásra kerültek. A kupola azonban csak cementborítást,
később zsindelyfedést kapott, az épület vakolása pedig elmaradt. Ekkor az épület Baranya megyei Tanács Gyermekkórházának tulajdonában
állt. (FERENCZY, 1961.) 1955. október 21-én a Gyermekkórház vezetősége bejelentette az Építészeti Tanács Titkárságának, hogy a
kórház területén lévő türbe műemlék kupolája a Ny-i oldal felől beázott. A bejelentést követő, december 11-i válaszlevél az 1949. évi 13. sz.
törvényerejű rendelet alapján kötelezi a kórházat a gyógyszer- illetve göngyölegraktárként használt műemléken a hiba kijavítására. 1960-ban
Pécs város idegenforgalmi hivatala és az OMF részéről közös terv született a műemlék helyreállítására és idegenforgalmi hasznosítására.
1960. aug. 19-én kelt határozat a műemléket meghatározott területrésszel együtt igénybe vette és idegenforgalmi hasznosításra kiutalta a
Pécs Város Idegenforgalmi Hivatalnak. 1960. november 2-án Erdei Ferenc tervei alapján a Geodéziai Vállalat felmérte a területet, majd
november 21-én Erdei tervtanácson ismertette a türbe helyreállítási problémáit. 1961. január 25-i határozat a műemléket a hozzátartozó
területrészekkel együtt a Pécs Város Idegenforgalmi Hivatal kezelésébe adta, a kórház 1961. május 13-ig kiürítette a műemléket. Az épület
helyreállítása 1961-ben Gerő Győző és Sándor Mária régészeti kutatásával kezdődött. A falkutatást megelőzően a türbe falsíkjai és belső tere
teljesen vakolatlan, ezáltal az épületen az elfalazott nyílások jól láthatóak voltak. A kutatás során valamennyi török ablaknyílást kibontották.
Ezek béllete vakolt volt, fehér meszelés fedte. Ugyancsak vakolt volt az egyenes lezárású, oszmán-ajtónyílás, melyben a kutatási jegyzőkönyv
szerint felirattöredékeket is találtak. (GERŐ-SÁNDOR, 1960.) Az ajtónyílás eredetileg egyszerű fa, vagy kőkeret lehetett. Sok helyen
nyomokban a fa szemöldök-gerendák is láthatóak voltak. Az egyes – felül szamárhátíves mélyített tükörmezővel díszített – ablaknyílások
igen kisméretűek voltak, majdnem szabályos négyzet. Fölöttük felülvilágító ablak nem volt, a már említett ablakok fölött ugyancsak mélyített
tükörrel keretezett kis kör alakú ablaknyílások helyezkedtek el. A kutatási jegyzőkönyv szerint a barokk-korban - feltételezhetően az egyik
ablaknyílást megnagyobbítva – oltárfülkét építettek a türbébe. Ekkor helyezték el a mai bejáratot szegélyező gótikus kőajtókeretet. Ettől
balra került elő a türbe eredeti törökkori bejárati nyílása, amelynek barokk-kori elfalazásából több török sírkőtöredéket bontottak ki. A
türbe hajópadlójának felbontása után Idrisz Baba sírjának feltárása céljából 1961. november 1-11. között kutatóárkot ástak az épületben.
Ennek során megtalálták Idrisz Baba csontvázát. A sír sziklába volt vájva, részben pedig a fölötte lévő termőtalajba. A kutatás először is a
türbe belső területén fekvő talajrétegek meghatározását eredményezte, mely a következőkből áll: „hajópadló, homoktöltés, sárga homok,
sötétbarna döngölt föld kupos-cserép töredékeivel, világosbarna föld, mész-csík, habarcsos-murvás törmelék, mész-csík szikla”. A talajban
lévő cseréptöredékek a tetőfedés eredeti anyagára utalnak. A kutatás egyértelműen feltárta az építéskori nyílások és szerkezetek megoldását,
de sem ép nyíláskeret, sem nyílászárószerkezet nem került elő. Az türbe helyreállítási terveit Cseh István és Erdei Ferenc tervelőzményei
alapján Ferenczy Károly tervező készítette el 1961 augusztusában, a kiviteli munka beindításával egyidőben. A tervekben olvasható értékelés
alapján a kutatás és ásatás eredményeként sikerült a türbe törökkori állapotának a hiteles rekonstrukcióját – legalábbis elméleti szinten –
elkészíteni. A tervezők az egykori helyreállítási tervben kitérnek arra, hogy elvi és módszertani szempontból a részleteiben is kiforrott
műemlékhelyreállítást megnehezítette, hogy a tervezőnek nem állt módjában a török emlékanyag közvetlen (külföldi) tanulmányozása.
169
170
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Amennyiben a pécsi türbe méreteit vizsgáljuk,171 láthatjuk, hogy belső terének vízszintes méretei
szintén 8x8 arsun méretűek. Falvastagsága azonban Gül Baba türbéjének 1 arsun méretéhez képest
eltérő: az átlagos eltérés oldalanként megközelítően 13 centiméter. (22. ábra)
Az fenti eltérésre az alábbi lehetséges magyarázatok adhatók:
a. Az épület nem az arsun mértékegység által meghatározott rendszer szerint épült.
Mindez természetesen lehetséges, több okból is. Egyrészt az épület az Oszmán Birodalom két
szempontból is periférikus területén épült – a birodalom központjához képest távoli tartományának
központjától szintén távoli Pécsett. Habár Pécs a korszak oszmán építőtevékenysége szempontjából
frekventált területnek számított (érdemes Ferhád pasa, Jakováli Haszán pasa küllijéire, vagy Kászim pasa
építkezéseire gondolni), mégis, Idrisz baba kevésbé számított jelentős személyiségnek Gül babához
képest, épp ezért a tiszteletére emelt épület minősége is lehet alacsonyabb. Azonban, a türbe belső tere
pontosan 8x8 arsun méretű, mely megegyezik Gül Baba türbéjének belső méretével. Épp ezért egy másik
lehetséges magyarázat is felmerülhet:
b. Az épület kialakításakor az arsun modulháló szolgált alapul, azonban a kivitelezés
pontatlanul ment végbe.
Az épület minden valószínűség szerint helyi mesterek, a helyszín közelében elérhető anyagokból
kivitelezték. Ez természetesen összhangban áll az épület kialakításával. Ugyanis ellentétben a budai példa
szabályos mészkő kváderfalazatával, a pécsi türbe vegyes kőfalazatú, és kupolája is kerámiával borított,
így kevésbé nemes anyagokból épült. Mindez szintén összhangban áll a fenti, „a” állításban
megfogalmazott, periférikus területen található, és Gül babához képest kisebb presztízzsel rendelkező
személy számára történő építés gondolatmenetével. Így az anyaghasználatban történő minőségkülönbség
megmutatkozhat a méretezésében, illetve kivitelezésében történő pontatlanságban is. Azonban a belső
tér pontosan 8x8 arsun méretű, ráadásul az 1 arsunhoz képest 13 cm eltérés az átlagos falvastagság tíz
százalékát meghaladja, így jóval jelentősebb, mintsem kivitelezési pontatlanságból eredő méreteltérés. Így
ezen állítás is megkérdőjelezhető, mely egy következő magyarázathoz vezet:
c. Az épület kialakításakor az arsun modulháló szolgált alapul, és az attól való eltérés
tudatosan történt
A türbék belső tereinek, ablakukon keresztül felvett vízszintes síkjának szimmetriatengelyében
mért szélességi méretei (h1) megegyeznek: Idrisz baba türbéjének belső tere akárcsak Gül baba
türbéjének– 8x8 arsun méretű hálóra illeszthető. Tehát a két türbe alaprajza esetén a belső tér vízszintes

Emiatt a helyreállítás– a megalapozott ismeretanyag hiányában – nem erőltette a kupolacsúcs visszaállítását, a bejárati ajtólap újrakészítését,
az ablakszerkezet teljes rekonstrukcióját. (FERENCZY, 1961.)
171 Idrisz Baba türbéjének alakhelyes építészeti felmérése térszkenner segítségével készült. A felmérést készítette: Kovács Máté Gergő és
Fehér Krisztina, 2018. őszén. A műszer 10 m-es távolságig +/- 4 mm pontossággal működik – a felmérés ezen tartományon belül készült.
Miután az épület vakolatlan, nyers vegyes kőfalazata falazatán tapasztalható felületi egyenetlenség 1-2 centiméteres nagyságrendű, így ezen
hibahatár jelen épület esetében elfogadhatónak tekinthető.
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dimenziói megegyeznek. A méretbeli eltérés a falazatának vastagságában jelentkezik (v). (22. ábra) Míg
Gül Baba türbéjének jellemző falvastagsága (v) pontosan 1 arsun, addig Idrisz baba türbéjének jellemző
falvastagsága 1 arsunnál átlagosan 13 cm-el nagyobb. Ez a mérték kifejezhető az arsun osztásának
figyelembevételével (1/24 arsun = 1 parmak/barmak = 3,16 cm). Így az átlagos eltérés 13 cm = 6
parmak/barmak, ami az arsun negyede. Vagyis Idrisz Baba türbéjének átlagos falvasagsága 1 arsun 6
parmak/barmak = 1 ¼ arsun. (22. ábra)
A falvastagság növelésének oka kereshető a választott építőanyagban. Gül baba türbéje szabályos,
mész kváderkő-falazatú, mészkő kváder köpenyfalazattal,172 addig Idrisz baba türbéje falazata heterogén,
főként terméskőből épült, szabálytalan sorokban, helyenként vízszintet adó falegyenek közbeiktatásával.
Egyúttal Idrisz baba türbéje pontosan 1 arsunnal magasabb Gül baba türbéjénél. Míg a mészkő
kváderfalazat esetében, a koronázópárkány szintjén a kupola terhét egyenletesebben tartó szerkezet
hozható létre, addig mindez a magasabb, ráadásul inhomogén terméskő falazat esetén nagyobb
falvastagság esetén jöhet létre.173 Azonban a falvastagság arányosan követi az arsun mértékét, Idrisz baba
türbéjének fala ¼ arsunnal vastagabb Gül baba türbéjének falánál, tehát állítható, hogy az épület
szerkezetei méreteinek meghatározása is arsun mértékegységben történt.

23. ábra: Gül Baba türbéjének (bal oldali rajz) és Idrisz Baba türbéjének (jobb oldali rajz) a 22. ábrán jelölt
vonalban felvett metszetei, rajtuk az arsun osztású, piros színű háló. A h2 magasság a kupola
szimmetriatengelyében felvett, belső téri magasság. Gül baba türbéjének felmérését készítette: Kovács Máté
Gergő, 2019.; Idrisz baba türbéjének felmérését készítette: Fehér Krisztina és Kovács Máté Gergő, 2018.

Vizsgáljuk meg a türbék függőleges metszetének méreteit. (23. ábra) Idrisz baba türbéje esetén, a
jelenlegi belső padlószinthez mérten a belső tér kupola záradékmagasságához viszonyított belső
172 A klasszikus oszmán türbeépítészet esetében gyakorta használt szokás a római eredetű opus implectum technika használata, vagyis
két, szabályosan rakott mész kváder köpenyfal közé mésztartalmú kitöltést csömöszölnek, majd a koszorú szintjén helyszínen öntött ólom
kapcsokkal stabilizálják a falat. Ld. TAYLA, 2007. Az így létrejött koszorú-felületre kerülnek a kupolát alkotó, nagyjából 4 cm vastag
téglasorok (ritkábban kősorok). A falazott kupola külső felületét sártapasztást követően ólomlemezekkel fedik, mely a vállmagasságnál
korcolt, a záradékmagasság csomópontját pedig a réz csúcsdísz (alem) borítja. Az itt leírt módon készült Szulejmán édesanyja, Hafsa szultána
16. századi isztambuli türbéjének rekonstrukciója is.
173 A szerkezeti és magassági méretek mellett az épületek altalaját is figyelembe érdemes venni. Idrisz baba türbéje lejtősebb, így a
felszíni vizek eróziójának jobban kitett terepre épült, míg Gül baba türbéje egy magaslaton lévő, azonban közel vízszintes, márga platóra
épült.
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magassága (h2) pontosan 10 arsun. Gül baba türbéje esetében azonban a padozat ¼ arsun vastag, így a
jelenlegi belső tér magasága (h2) 8 ¾ arsun, vagyis 8 arsun 18 parmak/barmak.174 Amennyiben a külső,
szerkezeti méreteket vizsgáljuk, Idrisz Baba türbéje esetén nehéz a kérdés, ugyanis a környező talajszint
nem vízszintes, és az elmúlt korokban számos alkalommal módosulhatott, így mérése nem mérvadó. Gül
baba türbéje esetében a környező talajszint megközelítően vízszintes. Ebben az esetben a lábazattól
mérve a türbe teljes szerkezeti magassága megközelítően 10 arsun, vagyis az épület metszete pontosan
négyzetes arányú 10x10 arsun befoglaló méretű. A metszet esetében még három egész számú mérték
állapítható meg: mindkét kupola esetében a záradék magassága a vállmagassághoz mérten 4 arsun. A
koronázópárkány magassága mindkét esetben 7 arsun. Idrisz baba türbéje esetén az alsó ablaksor
parapetmagassága 1 arsun – mindez a falon is látható, az eredeti parapetmagasságot jelölő falegyenhez
mért méret. Egyéb, egész számú szerkezetmagasság nem azonosítható az épületen. Összességében
azonban elmondható, hogy a metszetek főbb dimenzióinak méreteiben is megfigyelhető az egész arsun
számmal kifejezhető méretek.175
Meg kell azonban jegyezni, hogy a 15-16. század során számos esetben fordult elő, hogy a birodalom
perifériáin emelt épületek „alaprajzukban követték” a klasszikus oszmán jegyeket és arányokat, és
szerkezeti részleteikben némileg eltértek attól. Ennek oka, hogy a rajzi dokumentáció (amennyiben volt,
és nem írásos utasítás alapján épült az épület), csak alaprajzot és főbb arányokat tartalmazott, metszetet
pedig sok esetben nem. Így az épület helyi mesterek részéről, az előírt alaprajzból generált módon
épült.176 Így a hódoltsági épületekkel kapcsolatban is előfordulhat, hogy főbb befoglaló méreteik kerültek
meghatározásra, a szerkezeti részletek azonban nem voltak rajzon vagy írásban dokumentálva.
2.2.2.4 Kitekintés: a hódoltsági türbék közvetlen párhuzamai
A korábbi fejezetek során esett szó arról a tényről, hogy hódoltsági oszmán épületek alapítói főként
balkáni eredetű családok (odzsakok), ennélfogva nem csupán a földrajzi közelség, hanem az építtető
személye kapcsán is elmondható, hogy a magyarországi oszmán magánépítkezés legközelebbi analógiái
balkáni területen találhatók.177 Emiatt fontos tanulságul szolgálhat a hódoltsági területek közvetlen
határvidékén álló épületek vizsgálata. Jelen esetben a legközelebbi, máig álló türbék esetében két példát
vizsgálhatunk: egyrészt Damat Ali pasa belgrádi zárt terű, illetve a szerémségi Ilok (Újlak) nyitott,
baldachin-terű türbéjét.
174 Kérdés természetesen a jelenlegi járószintek hitelessége, ugyanis mindkét türbén az elmúlt évszázadok során számos átalakítást
végeztek.
175 Gül baba türbéjének kupoláján látható, félholddal koronázott csúcsdísz, vagyis alem nem az eredeti oszmán szerkezet, hanem 20.
századi objektum, így ezen az elemen az arsun mértékegység vizsgálata nem releváns. Annál is inkább, ugyanis az alem magassági méretét a
gyakorlatban az épület metszetén a koronázópárkányról indított, a kupolára ültetett „kúp” segítségével szerkeszthető ki, így nem a magassági
méretük, hanem az épület egészéhez viszonyított arányuk rögzített.
176 NECİPOĞLU, 2005, 174.
177 GERŐ, 2003b.
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2.2.2.4.1 Damat Ali pasa türbéje, Belgrád

Habár Belgrádot 1521-ben az oszmánok bevették, az oszmán építészeti emlékek megjelenésecsak
később, a század közepén kezd jellemzővé válni, ekkor ugyanis, főként a helyi birtokokkal rendelkező
családok nagyszabású építkezésbe kezdtek. Nagyarányú fejlődését az erődített város stratégiai helyzete is
elősegítette. A hódoltság korban a legforgalmasabb közlekedési útvonal a Belgrádból Eszékre, majd
Budára vezető út volt, mely hadiútként, kereskedelmi és személyi útvonalként egyaránt funkcionált. A
Száva és a Duna folyó három részre: óváros, újváros, külváros területekre osztják Belgrádot. Az ólommal
fedett tornyokkal tarkított óvárosi részt hegy tetején fekvő belső vár178 uralja, mely félkörű bástyákkal és
szárazárkokkal van körülvéve.
A türbék közül a 16. században épült Ali pasa türbe jelenti a legfontosabb kulcsemléket.179 Ali pasa
1716. évben, Péterváradnál hunyt el, sírja fölé 1741. évben épült zárt terű türbe. A türbe hatszögletű
építmény négy ablakkal és ugyancsak egyetlen, Mekka irányával ellentétesen néző bejárattal. A bejárat
fölött kitábe180 áll. A bejárattal szemben egyedülálló módon mihrábfülke található. Ali pasa szintén
egyedülálló, földbe süllyesztett szandukája a bejáratra merőlegesen fekszik, egyúttal a szanduka
fejezeténél zöld ornamenssel díszített téglalap alapú hasáb sírkő áll, rajta cikkelyes kő turbánnal Az épület
a hódoltsági türbéktől eltérően, azonban a balkáni példákra sok esetben jellemző módon osztópárkánnyal
tagolt. A türbe eredeti kupolája egy első világháborús bombatalálat következtében megsérült, ma
helyreállítva látható. A felújítás során a kupola fém burkolatot kapott, ezt megelőzően kerámiaburkolatú
volt.

178 A belső vár 9 területből áll és Evlia összesen 116 tornyát számlálta. A belső várnak 4 kapuja, a Saat kapısı (órakapu) óratoronnyal,
Küçük demir kapı (Kis vaskapu), Uğrun kapısı (Szerencsekapu), és a Száva felé vezető kapu és öt nagy bástyája van, ezek a Şahin, Zindan
(tömlöc), Kızıl (vörös) és Kanlı (véres) nevűek. (AYVERDI, 1982. 8-9.) Itt emelkedett Szulejmán magas minarettel rendelkező ólomtetejű
dzsámija, előtte a Szokolluk kútja. A dzsámi mihrábja mögötti széles terület az At Pazarı, vagyis Lóvásár. Az alsó vár 4 területből áll, ezek a
Baruthane (Lőporház), Büyük iskele (Nagy kikötő), Küçük iskele (Kis kikötő), Uğrun Kapıları (Szerencsekapuk). Evlia összesen 400 házat
számlált. Fő jelentősége, hogy itt feküdt Belgrád dunai kikötője. Érdemes Belgrád sokszínű lakosságáról beszélni, ugyanis az egyes
nemzetiségek mahallékat, vagyis önálló központtal rendelkező városrészeket alkotva telepedtek le, meghatározva egy-egy városrész
építészeti arculatát. A raguzaiak, vagy latinok a nagy vár alatt, felül fedett utcában laknak, közel a Dunához. Itt található a ferencesek
kápolnája, emellett fontos kereskedelmi központ, fókuszpontjában a bedesztánnal, vagyis az ólomtetejű, fedett vásárlóépülettel. A városban
két bedesztán állt: az egyiket Mehmed pasa építtette, akiről később szó esik, a másikat Musa pasa, aki a XVII. században volt Buda válija. A
bedestennel szemben található az asszonyok fedett tere, a hímzett, varrt kendők és női iparcikkek árusítóhelye. Belgrád területén nagyjából
800 zsidó lakott, akik Temesvár felől vezető dunai átkelő mentén alkottak városnegyedet. A zsidó lakosság négyszegletes tér köré telepedett,
ahol a kereskedelem és kézműipar mellett Ottendorff leírása alapján foglyok és más holmik árverése is zajlott. A görögök és örmények a
város közepén laknak, központjában saját templomukkal, a cigányok utcája pedig a Száva mellett feküdt, az „új híd”, vagyis a fent említett
kőhíd felé vezető úton. (OTTENDORFF, 1943., 69.) A városban Ottendorff szerint 56 ólommal fedett, szőnyeggel borított nagy mecset
és 20 kis mecset áll. míg Ekrem Hakkı Ayverdi, kiemelkedő török építészettörténész 96-ot említ. Ayverdi szerint a városban 9 medresze, 10
mektep, 17 tekke, 3 imaret, 14 han, 11 hamam, 3 óratorony, 38 szebil (kút) és 10 türbe állt, melyből ma 1 dzsámi, 2 türbe, 1 csesme (kútház)
és 1 lakóház maradt. (AYVERDI, 1982, 10-18.) A város közepén hatalmas török temető fekszik, mely a nagy vár alatt kezdődik és városon
kívül húzódik. A keresztényeknek külön temetőjük volt, mely a város déli részén feküdt.
179 KOVÁCS–RABB, 2016.
180 A kitábe-kő sok esetben az építtető nevét jelöli, jelen esetben epitáfium. Felirata: “1716 sene-i miladiyesinde Petervaradin Muharebesinde
şehiden vefat eden Mora 2. fatihi Damad Ali Paşa’nın ve türbesinde medfun Tepedelenli Selim ve Hasan Paşaların ruhuna fatiha 1938”, mely az 1716. évben
Péterváradnál elhunyt Damat Ali pasáról, valamint a szintén türbe alatt eltemetett tepedeleni Szelim és Haszán pasákról emlékszik meg.
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24. ábra: A belgrádi Damat Ali pasa-türbe alaprajzi és metszeti arányai. Felső ábrasor: a türbe TLS-szkennerrel készült
modelljének, a kupola szimmetriatengelyében felvett függőleges metszetei (TLS-modell és rajz), rajtuk az arsun osztású, piros
színű háló. A h2 magasság a kupola szimmetriatengelyében felvett, belső téri tartószerkezeti magassága. Alsó ábrasor: a türbe
TLS-szkennerrel készült modelljének az alsó ablaksor felező síkjában felvett vízszintes metszete, rajta 10x10 arsun osztású,
piros színű háló. A rajz északi irányra tájolt. A felmérést készítette: Kovács Máté Gergő, 2019. 181

Az épület mész kváderkőből falazott falszerkezete 1 arsun vastagságú, akárcsak Gül baba budai
mauzóleuma esetében. Alaprajzát megvizsgálva megállapítható, hogy belső téri mérete szintén
kifejezhető arsun mértékegységben - 7 arsun átmérőjű kör köré írható hatszög alkotja a belső tér
vízszintes metszetét. A függőleges metszetet vizsgálva megállapítható, hogy belső téri magassága is
kifejezhető az arsun mértékegységében, jelen esetben 9 arsun. A kupola belső szerkezeti magassága (a váll

181 A felmérés az „Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia – Belgrade” 2019. február 26-án kiadott, 13-25 /2019-1.
sz. engedélye alapján készült. A kutatási engedélyhez történő pályázatban nyújtott segítségét szeretném megköszönni Dr. Viktorija Aladžić,
az University of Novi Sad adjunktusa, illetve Vladimir Džamić számára. Egyúttal szeretném megköszönni a helyszíni segítségét a Public
Enterprise Belgrade Fortess, valamint a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) Belgrádi Programkoordinációs Irodája
munkatársainak, illetve a felmérés során nyújtott technikai segítségét Baranyai Márknak.

55

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

és a záradék közti magasság) pedig 4 arsun, mely adat megegyezik mind Gül baba, mind pedig Idrisz
baba türbéjével. (24. ábra)
2.2.2.4.2 Baldachin-terű nyitott türbe, Ilok (Újlak)

Horvátország területén napjainkban álló egyetlen türbe182 a szerémségi Ilok (Újlak) Duna-menti
településén található. Az egykori szerémségi szandzsák központjában épült 16. századi türbe a nyitott,
baldachin-terű mauzóleumok csoportjába tartozik.183 A négy pilléren álló szamárhátíveken nyugvó
téglakupola alkotja. A pillérek mész kváderkő és tégla vegyes falazásúak184 – jellemzően minden kváderkő
sort dupla télasor követi. A téglák vastagsága jellemzően 5 cm, mely vastagabb, mint a klasszikus
Oszmán építészetben használt téglaméret, 185 így habár a falazási mód jellemzően anatóliai vonatkozású,
de a használt építőanyag helyi jellemzőjű.
Az épület valamennyi szerkezeti és téri mérete kifejezhető az arsun egész számú többszörösével.
Pillérei 1 x 1 arsun méretűek. Belső terének vízszintes metszete 3 x 3 arsun méretű, így az épület egy 5 x 5
arsun osztású hálóra illeszthető. Az épület belső terének magassága 8 arsun, kupolája pedig 2 arsun. (25.
ábra) Ezáltal megállapítható, hogy az épület tervezésekor szintén az arsun mértékegység adta
méretrendszer került használatra.
Az épület térformálásában legközelebbi, hódoltsági rokona az Esztergom-Szenttamáshegyhez
(Tepedelen) közel, a domb tövében egykor állt négyzet alaprajzú, négyoszlopos, kupolával fedett, fallal
kerített baldachin-terű türbe, mely Hoefnagel 1595. évi metszetén is látható (ld. disszertáció
mellékleteként olvasható Adattár E pontját). Az épületről beszámolt Kjátib cselebi, aki szerint a vár
átadásáról szóló 1595. évi tárgyalás helyszíne a türbe, és a benne álló kő szanduka volt.186 Szintén leírást
közöl a türbéről a pécsi származású oszmán történetíró, Ibrahim Pecsevi,187 aki részletesebben említi az
épületet, egyúttal nemcsak a négy márványoszlopra emelt kupolát, hanem a Hoefnagel-metszeten is

182 Egykor a szlavóniai Stara Gradiška településén is állt türbe, emellett jelentős emlék volt Halil bég 17. századi türbéje Visuće
településén, mely 1815-ben semmisült meg. Kaszim pasa eszéki türbéjének maradványait régészeti kutatások hozták felszínre, egyúttal a
közelben egy nyitott, baldachin-terű türbe is előkerült. Musztafa pasa poligonális, zárt türbéje szintén Eszéken állt, akár csak Bajram bég
türbéje. Hindi bég vukovári türbéje egy tekke mellett feküdt, Haszán efendi türbéje pedig Pozsegán, ahol a Dönmez-türbe is megtalálható
volt. Horvátország mai területén számos oszmán sírkő található, azonban egyik sem in situ, sokkal inkább múzeumokban (Požega, Vukovar,
Brod, Đakovo), valamint Cernik, Hrvatska Kostajnica és Makarska ferences templomaiban. 2001 jelentős régészeti felfedezésének számított
Vinogradi melletti nekropolisz azonosítása. Ld. KARAČ, 2011; RATKOVČIĆ, 2014.
183 KILCI, 2007. 138.
184 Az Anatóliában (mind bizánci, mind pedig oszmán épületeken) jellemző falazási mód törökül almaşık duvar. Ld. TAYLA, 2007. 191.
185 A korai oszmán éptészetben, illetve Szinán korában, a 15–16. században a 4 cm vastag építőtégla, míg a 17–18. század során a 3 cm
vastag építő- és (főként padló-) burkoló tégla volt jellemző az Oszmán Birodalom centrumában, Konstantinápolyban, illetve Anatóliában.
Ld. TAYLA, 2017. 81.
186 „Az ellenség három főembere az árok partján állott s mindegyik egyiket kézenfogva [ti. Pecsevi Ibráhimot és Áhmed cselebit,
Mohamed pasa titkárát] és barátságot mutatva Tepedelen felé vitték őket. Négy márványoszlop fölé épített türbébe mentek és ott leültek.”
Kjátib cselebi fezlikéjéből: Esztergom átadása a hitetleneknek. KARÁCSON, 1916. 239.
187 Életéről ld. FODOR, 2001.; HANCZ, 2016.
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látható, a türbét keretező falat is említi.188 Habár a türbe megsemmisült, az esetleges elvi
rekonstrukcióhoz adalékul szolgáló, egyik oszlopa 1926–27. évben előkerült,189 azonban sajnálatosan
nyoma veszett.190 Megtalálása esetén mind az iloki (Újlak) épületet, mind pedig az arsun adta
méretrendszert alapul véve elvi rekonstrukció készülhet.

25. ábra: Az iloki (Újlak, Horvátország) baldachin-terű türbe metszeti és alaprajzi arányai. Felső ábrasor: a türbe TLSszkennerrel készült modelljének kupola szimmetriatengelyében felvett metszete és rajza. A h2 magasság a talajszinttől a
kupola belső záradékmagasságáig mért magassági érték. Alsó ábrasor: a türbe TLS-szkennerrel készült modelljének az alsó
ablaksor felező síkjában felvett vízszintes metszete, rajta 10x10 arsun osztású, piros színű háló. Felmérés, rajz: Kovács Máté
Gergő, 2019. 191

188 „…egyenesen Tepedelen felé vezettek. Az esztergomi emirek közül valamelyik itt régebben meghalt, s föléje négy márványoszloppal
egy türbét építettel s löréje kis falkerítést is vontak. Ide bementünk s ők a sírra leültek, erre mi egymás mellé leültünk közéjük s félretettük
minden szégyenkezést.” KARÁCSON, 1916. 112.
189 „1927-ben a mai Bajcsy-Zs. út 28. sz. ház sarkánál egy kb. 3 m magas márványoszlop került elő a földből.” HORVÁTH–
KELEMEN–TORMA, 1979., 161. 89. jegyzet
190 „Matulai István, Esztergom, Vasvári Pál utca 30. sz. alatti lakos közlése alapján: az 1926-27. évi vízvezeték-fektetés során a
Bibliotheka melletti Dohány-árudánál került elő egy vájatos (kanellurás?) kő-oszlop. A Prímási palotába beszállításért 60 p-t kaptak érte.” Az
oszlop jelenlegi helye ismeretlen. Ezúton köszönöm Dr. Horváth István számára, hogy megosztotta velem feljegyzését (EBM Adattár 285.
8. füzet 15. old.).
191 A felmérés a Croatian Conservation Institute vukovári irodájának tudtával készült. Ezúton szeretném megköszönni Eduard Hudolin
útmutatását. Egyúttal köszönöm a felmérés során nyújtott technikai segítségét Baranyai Márknak.
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Összegzés: az oszmánok hódoltsági építészeti tevékenysége – értékelés és a módszertan
gyarkolati hasznosításának felvázolása

Az oszmán épületek egyes típusai esetében megállapítható, hogy arányrendszerük kialakításában
szerkesztési szabályok játszanak szerepet. A legjellemzőbb példát a minaretek épületcsoportja adja, ahol
sok esetben centiméterre kimutatható az egyes elemek192 vízszintes és függőleges méretei közti
összefüggés, valamint az elemek közti magassági arányban jelentkező rögzített arány.193 Mindez az
épülettípus tervezését algoritmizálhatóvá teszi, ezáltal alaprajzból generálható az építmény tömege.194
A korábbi fejezetekben leírtak alapján elmondható, hogy Magyarország területén napjainkban is álló
oszmán türbék jellemző méretei közt egyrészt arányosságbeli összefüggés tapasztalható (Gül Baba
türbéjének vízszintes és függőleges belső téri méretei megegyeznek). Másrészt mind belső terének
vízszintes méretei, mind belső terének függőleges méretei, mind pedig szerkezeti méretei kifejezhetők a
16. század során az építészetben használatos mértékegység (bennāʾ arşunı /mimarî arşın) egész számú
többszöröseként. Szerkezeti vastagságuk pedig a felhasznált építőanyag függvényében módosulhat, de
továbbra is a mértékegység adta léptékben. Ezáltal TLS-szkennerrel végzett felméréssel igazolható, hogy
a hódoltsági türbék esetében a 16. századi oszmán építészeti gyakorlatban használt mértékegység
rendszere határozta meg a pontos szerkezeti és téri mértékeket.195
A méretek közt összefüggés jelentkezik: a napjainkban álló nyolcszög alaprajzú türbék belső terének
vízszintes méretei megegyeznek: 8x8 arsun méretűek. Függőleges méretei közt 1 arsun eltérés figyelhető
meg: míg Gül baba budai türbéjének belső tere 10 arsun magas (ezáltal vízszintes és függőleges mérete
azonos), addig Idrisz babáé 11, noha utóbbiban két vízszintes ablaksor is található.
Mindezen tényeket összevetve, a falvastagságban jelentkező méreteltérés összefügghet a
magassági méretek mértékével, egyúttal falazatuk anyaghasználatával. (3. táblázat)
Miután az arsun mértékegység írásbeli forrásokban (ld. Musztafa pasa alapítványi okirata), mind rajzi
dokumentumokban (ld. Çorum településén található, Abdal Ata, Emir Szejjid Redzseb és Bermekán dede
számára készült türbe rajza, rajta az arsun-modulháló) is előfordul, illetve a hódoltság területén
készítettek az oszmánok rajzi dokumentumot (ld. Szigetvár várával kapcsolatos parancs) ezért
feltételezhető, hogy a fenti türbék is írásbeli, vagy rajzi formában készült központi parancs alapján
épültek, melyben a jellemző méreteit (szerkezet, belső tér) rögzítve iránymutatásul és előírásként szolgált
a helyi építőmesterek számára. Így az írásbeli parancsok, a rajzi dokumentumok, illetve az alkalmazott
építészeti mértékegységek összefüggésbe hozhatók a hódoltság területén is.196
A talajszinttől felfelé haladva a zsámoly (kürszü), papucs (pabucs), törzs (gövde), erkély (serefe), kas (petek), süveg (küláh).
HORVÁTH–ZSEMBERY, 2008.
194 EL KORDY, 1997.;
195 KOVÁCS, 2019a
196 KOVÁCS, 2019a
192
193
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3. táblázat: A Kárpát-medence területén álló és régészeti kutatás alatt lévő türbék jellemző méreteinek és a falazat
anyagjellemzőinek összehasonlítása
jellemző
vizsgált épület
tértípus
zárt terű
nyílt,
baldachin
terű
alaprajzi
nyolcszög
hatszög
négyzet
poligon
jellemző
mértékegység Gül baba türbéje,
Idrisz Baba
Damat Ali pasa Szulejmán szultán Türbe, Ilok
Buda
türbéje, Pécs
türbéje, Belgrád türbéje, Szigetvár
a belső tér ablakain
cm
604 - 607
610 - 615
542–547
509–608 x 612–622
238–240
felvett vízszintes síjának
(befoglalt kör
szimmetriatengelyében
átmérője)
(h1) mért mérete
arsun
8x8
8x8
7
8x8
3x3
(befoglalt kör
átmérője)
a belső tér, kupola
cm
665 - 669
756 - 759
679–681
nem ismert
530–532
vezérgörbéjén felvett
arsun
8¾
10
9
nem ismert
7
függőleges síjának
(1 arsun 18 parmak)
szimmetriatengelyében
/belső
(h2) mért mérete
padlószekezet
vastagsága: ¼ arsun,
vagyis 6 parmak/
jellemző falvastagsága
cm
75,6 - 77
86 - 89
75,4–75,7
előcsar- türbetér
76–76,3
nok
határoló
köztes
falai
falai:
70-80
95-100
arsun
1
1¼
1
1
1 1/4
1
(1 arsun 6 parmak)
(1 arsun 6
parmak)
kupola belső magassága
arsun
4
4
4
nem ismert
2
(vállmagasság és
záradékmagasság közti
függőleges távolság)
falazat anyaga
mészkő kváderek, heterogén
anyag mészkő kváderek, tégla és márga vegyes mész
belső felülete vakolt, szabálytalan
belső
felülete falazat,
beépített kváderkő
külső
felülete elrendezésben
és vakolt,
külső vízszintes
páros
mészkő
kváder megmunkálásban. felülete
mészkő fagerendázattal
téglasorköpenyfalazattal
helyenként
kváder
közökkel
borítva
vízszintes
köpenyfalazattal
falegyenek
borítva
figyelhetők meg

A módszer aktuálisan Szulejmán szultán szigetvári emlék (makám) türbéje esetében próbára tehető.
Az elmúlt években a türbe és épületegyüttese (dzsámi, tekke, kaszárnya és palánkvár) pontos helye
nemzetközi és interdiszciplináris kutatócsoport által azonosításra,197 egyúttal alapfalai régészeti ásatás
eredményeként felszínre kerültek.198 Szulejmán szultán émléktürbéje, mely az uralkodó halálát követően a
szultáni sátor alá temetett belső szervei fölé épült, négyzet alaprajzú, kupolával fedett építmény volt,
háromosztatú előtérrel. Alapfalai tégla és kő vegyesfalazásúak,199 fagerenda kiegyenlítő sorokkal. (3.
táblázat) A türbéről készült felmérési rajz alapján rajzolt alapfal-kontúrra szintén ráilleszthető az arsun
egységű modulháló, így a türbe jellemző szerkezeti és téri méretei kifejezhetők a mértékegység
többszöröseként, belső tere pedig pontosan 8 x 8 arsun méretű. (26. ábra)
PAP–FODOR, 2017
HANCZ, 2017.
199 Törökül ahşap hatıllı moloz taş duvarı. Ld. TAYLA, 2007. 202.
197
198
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26. ábra: Szulejmán szultán szigetvár-turbék-szőlőhegyi makám (emlék) türbéjének alapfal-kontúrja, rajta a piros színű,
arsun-osztású háló. A türbe fenti alapfal-kontúrja Hancz Erika és Simon Béla által „Szigetvár-Turbék-Alsóhegy felrárt épület
alaprajza” című dokumentum alapján készült. Az alaprajz forrása: HANCZ, 2017. 95. oldal 4. ábra.

A fenti gondolatmenet építészeti információként szolgálhat eddig feltáratlan, de a jövőben esetlegesen
felszínre kerülő türbék maradványainak azonosításához.200 Egyrészt, amennyiben a fenti méretbeli
szabályosság kimutatható az előkerülő falszakaszokon, segíthet az oszmán eredet megállapításához.
Másrészt a méretet tekintő összefüggések adalékul szolgálhatnak az épületek elvi rekonstrukcióinak
készítéséhez.201 Egyúttal a módszertant további munkákban fontos lenne más funkciójú oszmán épületek
esetében is megvizsgálni, melyre jelen dolgozat terjedelmi korlátai nem adtak lehetőséget.

3. Hódoltság időszaka és a 19. század közti magyar – oszmán-török építészeti kapcsolatok
Az oszmán hódoltság kora több szempontból nyomot hagyott az épített környezeten: mind az újonnan
épített, átalakított, vagy megsemmisített épületek, mind pedig az átalakult településhálózat, a módosult
településszövet tekintetében. E lenyomatok rögzülnek egy közösség emlékezetében, és az eseményekhez
képest későbbi generációk emlékezetében is kifejtik hatásukat.202 Az oszmán uralom alól való
felszabadulás egy kényszerű együttélésnek vetett véget, amelyet a következő generációk és korszakok
sokszor tudatosan akartak elfedni.203 Mindez jelen esetben az oszmán építészeti emlékek
jellegzetességeinek átépítésével járt. Egyúttal, az oszmán épületek sokszor egyszerűen a településszövet,
illetve egyes épületek változásának, a pusztulás, enyészet, vagy felejtés áldozatai lettek.

Ld. a disszertáció mellékleteként olvasható Adattár D pontjában felsorolt türbéket.
KOVÁCS, 2019a.
202 ASSMANN, 2013.
203 Bővebben ld. BAKU–KOVÁCS, 2017.
200
201
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A magyarországi oszmán épületek utóélete

A magyarországi oszmán épített örökségből kevés az, amely napjainkig megmaradt, méghozzá
változatlan funkcióval, ugyanis a hódítást követően az oszmán épületállomány jelentős része
megsemmisült, vagy átalakult. Az átépítések vagy rombolások mértéke sokrétű. A visszafoglalás során
megsérült, elpusztult vagy elpusztított épületállomány mellett jellemző volt az újbóli használat – akár
keresztény templomként, akár számos más – profán – funkcióként. A fennmaradt szakrális épületek
jelentős része (amennyiben csak a napjainkig fennmaradt memoriális épületeket vizsgáljuk, mind Gül
Baba budai, mind pedig Idrisz Baba pécsi türbéje) jezsuita tulajdonba került. Főként a budai, vízivárosi
dzsámikat sokáig katonai raktárnak használták, esetleg börtönnek vagy gazdasági épületnek
(gabonaraktár). A szigetvári Szulejmán-dzsámi a visszafoglaló csapatok parancsnokságaként, majd
szintén gabonaraktárként szolgált, a 20. század elején az Andrássy család magánkastélyának lovagterme
volt, melyet a közelmúltban múzeummá alakítottak. Előfordult mindezek kombinációja is, vagyis a több
éves profán használat után ismét katolikus templomként kezdtek használni egy épületet, mint az a budai
Tojgun pasa dzsámija vagy a csongrádi dzsámi – később Szent Rókus-templom – esetében
megfigyelhető. Az egyedi funkcióváltások jellegét a 4. táblázat vázolja fel, a feltüntetett esetek csupán
szűk mintavétel eredményei, a felsoroltaknál több példa ismert.
4. táblázat: A hódoltsági imahelyek funkcióváltásainak tipológiája és jellemző példái

Magán építésű imahely

Példák

Uralkodói imahely

A dzsámi funkcióváltásának jellege

1. Újonnan épített, majd keresztény
templommá alakított

2. Templomból
átalakított, majd
elpusztult

3. Újonnan épített,
majd profán funkciót
kapott

4. Templomból átalakított, majd
templommá visszaalakított

Bács, Szulejmán szultán dzsámija
Becskerek, állami imahely
Csongrád, Szulejmán szultán dzsámija
Érsekújvár (Újvár), IV. Mehmed
szultán dzsámija
Simontornya, Szulejmán szultán
dzsámija
Szarvaskő, uralkodói dzsámi;
Szigetvár, Szulejmán szultán dzsámija

Bátaszék, egykori
ciszterci monostor
Csanád, Hünkár
Dzsámi-i seríf
(középkori eredet)
Temesvár, Szulejmán
szultán dzsámija
Vác, Szulejmán
szultán dzsámija

Borosjenő,
Mehmed
szultán
dzsámija

Becskerek, Szokollu Mehmed pasa
dzsámija
Buda, Víziváros, Oszmán bég
dzsámija
Buda, Víziváros, Tojgun pasa
dzsámija
Szigetvár, Ali pasa dzsámija

Buda, Arab hodzsa
dzsámija (gótikus
kápolnából
átalakítva)

Buda, Sejh-dzsámi Pécs, Gázi Kászim pasa
dzsámija (egykori Szent
Bertalan-templom);
Pécs, Jakováli Hasszán pasa
dzsámija
Székesfehérvár, Veli bég
dzsámija (jezsuita, majd
ciszterci templom)

Buda, Fethije dzsámi (Mária
Magdolna-templom)
Buda, Szulejmán szultán
dzsámija, vagy Büjükdzsámi
(Nagyboldogasszonytemplom)
Székesfehérvár, Szulejmán
szultán dzsámija

Az 1700-as évek során ismét érdeklődés indult számos épületen fellelhető oszmán jegyek irán. Az
egyik legkorábbi, ilyen jellegű munka Jakob Tollius nevéhez köthető. Tollius a budai Nagyboldogasszony
templom dzsámi-korából fennmaradt, illetve az egykori érsekújvári (Nové Zámky) dzsámi néhány
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oszmán feliratát lemásolva rögzítette, ezáltal átmentette az utókor számára.204 Épp ezért elmondható,
hogy az oszmán hódoltságot követően szinte azonnal megindult az érdeklődés az oszmán építmények
iránt, mely folyamat később, a 19–20. század fordulóján vesz újabb lendületet.
3.2

Magyar vonatkozású épületek az Oszmán Birodalom területén

A 18–19. század nagy politikai eseményei jelentősen befolyásolták a magyar és oszmán-török
kapcsolatok korábbi, az oszmán hódoltság által meghatározott viszonyát. Az 1848–49. évi magyar
forradalom és szabadságharc leverését követően a szabadságharc vezetői és résztvevői közül sokan az
Oszmán Birodalomban leltek menedéket. A krími háború (1853–1856) után pedig az Orosz Birodalom
balkáni térnyerése miatt indult meg közeledés az Oszmán Birodalom és a Monarchia, s főleg oszmán és
magyar értelmiségi körök között.205 Ez a tény mind a magyarországi oszmán emlékek megítélését
jelentősen befolyásolta, mind pedig létrehozott egy sajátos emlékcsoportot: az Oszmán Birodalom
területén (sok esetben napjainkban is) megtalálható, magyar vonatkozású épületekét.206
Konstantinápoly keresztények (örmények, bizánci görögök), illetve zsidók által lakott Balat
városrészében található az egykori erdélyi követség épülete, melyet az erdélyiek az 1550-es évektől
tartottak fenn. A ház Erdély Habsburg uralom alá kerülését követően Thököly Imre kurucainak, majd a
Rákóczi-emigráció tagjainak kezében volt. Az épület sokszot átépült, jelenleg romos állapotban látható.
Kutatása, illetve átfogó örökségvédelmi munkálatok elvégzése szükséges. Az erdélyi követségi épület
mellett a Velencei Köztársaság isztambuli rezidenciája, a Palazzo Venetia említhető, mely 1879–1918-ig a
Habsburg, majd az Osztrák-Magyar Monarchia központja volt, ahol mind ifjabb Andrássy Gyula, mind
pedig Kánya Kálmán dolgozott.

207

Az oszmán földre emigráltak közül Kossuth Lajos által használt

kütahjai épület mellett Thököly Imre és Zrínyi Ilona Kodzsaeli területén lévő háza is említhető. Thököly
Imre és Zrínyi Ilona 1701-ben Izmitben, az egykori Nikomédiában208 ezt követő évben pedig a közeli
Kartepe faluban, az izmiti öbölre néző magaslaton telepedett le, és egy települést is alapítottak „Virágok
mezeje” néven.
Az épületcsoporton belül talán a legismertebb II. Rákóczi Ferenc és kísérete által a Márványtenger partján fekvő Rodostó (Tekirdağ) településén használt épületegyüttes.209 Habár napjainkban
csupán az egykori ebédlőház látogatható (a későbbiekben esik szó az épület 20. századi
helyreállításáról), de az együttes egykor számos épületet magába foglalt, melyeket tornácos udvar, illetve
TOLLIUS, 1700. 198.
FODOR, 2017.
206 HÓVÁRI–K. PINTÉR, 2017.
207 Magyar emlékek Törökországban. <https://www.turkmagyarizi.com/magyar.html> Utolsó megtekintés ideje: 2019. augusztus
204
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31.
208
209

RABB– KOVÁCS, 2014.
Az egykor a fejedelem és kísérete által használt épületcsoport elemeinek azonosítása és helyreállítása napjainkban is folyik.
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oszlopcsarnok kötött össze. A díszítőelemek és burkolatok láttán a kortársak „nyugati ízléssel kevert
rendkívül bizarr keleti-örmény – török szoba”-ként írták le az épületet, melynek nyugati elemeit a fejedelemmel
érkező francia és olasz mestereknek tulajdonítottak.210 Az épületet később megvásárló Thaly Kálmán
követ is leírja, hogy „itt, a távol keleten – kivált akkor még – szokatlan franczia barokk stÿlban épült”, mely a
Rákóczi udvarnépe között élő francia, olasz mesterembereknek köszönhető, és ötvözi a „mór stÿlt a franczia barokkal, és
[…] az olasz renaissance-al”.211 Így az épületről beszámoló források a díszítésmódot nem a helyi építési
szokásoknak, sokkal inkább Rákóczi XIV. Lajos udvarában eltöltött éveinek tulajdonítják.212

27. ábra: II. Rákóczi Ferenc és kísérete által használt rodostói (tekirdaği) ebédlőház enteriőrje. Forrás: Örökségvédelmi
Hivatal, Edirne213, Törökország. Katalógusszám: Edirne Koruma Kurulu 59.00.138.

Amellett, hogy a fenti állítás hitelességét és jelentőségét cáfolnánk, a jellemzés abból a szempontból
árnyalható, hogy a ház magán viseli mind a hagyományos anatóliai, mind az oszmán-török építészet
külső és belső jegyeit is. Az épület jellegzetes anatóliai lakóház: földszintjén fagerendákkal merevített
kőalapzattal, emeletén konzolosan kinyúló zárterkélyben végződő, faszerkezetű, vályogkitöltésű épület.
Belső tere is tipikusan anatóliai: a nagy egybefüggő belső terét keretező, funkció szerint felöltöztetett
falak214 és a hozzá szorított kerevetek jellemzik, falain pedig Edirnére és környékére jellemző gyümölcsés virágmotívumokkal festett panelek. (27. ábra)
BÉRCI, 2007. 124.
THALY, 1889. 481-485.
212 BÉRCI, 2007. 124.
213 A Rákóczi-ház helyreállításával kapcsolatos írásos és rajzi dokumentumok edirnei kutatásában nyújtott támogatásáért köszönöm az
edirnei Örökségvédelmi Hivatal (teljes nevén: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Dairesi
Başkanlığı, Edirne Koruma Kurulu) munkatársainak támogatását, illetve köszönöm Gökçe Günel és Mesude Şenol segítségét.
214 Az építészeti jelenség a török nyelvű szakirodalomban ismert, elnevezése: dört duvar – ’Cidâr-i erbaa. Bővebben lásd: ŞENYURT,
2015.
210
211
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A III. Ahmed szultán (1703-1730) uralkodása alatti, úgynevezett Tulipán-korszakban (Lale Devri)
erősödött a klasszikus oszmán építési jegyek kölcsönhatása a nyugati, jellemzően francia földről érkező
építésmóddal- és ennek megnyilvánulása jellemző volt előbb a reprezentatív, majd a középítészetben. A
klasszikus oszmán stílusjegyek (pavilonszerű tömegformálás, erős szimmetriára való törekvés, hangsúlyos
kapuzat, burjánzó oszmán ornamentika) éppúgy jellemzők a korra, mint az európai barokk, majd
historizáló építésmód elemei, díszítményei. Ebben a gondolatrendszerben fogant a kor, és az azt követő
évtizedek legtöbb épülete (Legjellemzőbb példák: III. Ahmed kútja a Topkapi Palota mellett (1728),
Nuruoszmanije dzsámi (1748-55), vagy a későoszmán Kuleli Aszkeri Liszeszi (1843) és Dolmabahcse
Palota (1856) – csak hogy a legjellemzőbb és legszélesebb spektrumot említsük.).215 Így ennek a
jelenségnek a rodostói házakon, illetve díszítményein történő megnyilvánulása nem tulajdonítható
kizárólag a „bujdosó” magyarokkal érkező francia mesterek hatásának – az oszmán építészeti közegben
általánosan elterjedt módszer volt. Az épület kutatásának és helyreállításának története már egy újabb
időszakra, a 19–20. század magyar és oszmán-török diplomáciai és építészeti kapcsolataihoz vezet.
A fenti épületcsoport esetében a magyarországi vonatkozás az épületek használatában merül ki, és
jellemző építészeti hatásról nem beszélhetünk.

4. 19 – 20. századi magyar – oszmán-török építészeti kapcsolatok
A 19–20. század fordulóján, a historizmus korszakában a „keleti” építészeti jegyek kutatásának és
használatának oka két gondolatra vezethető vissza: egyrészt az Európára általánosan jellemző
érdeklődése az Európától keletre fekvő területek művészete iránt, mely a számos művészeti ágban
megjelenő orientalizmusban öltött testet; másrészt egy sajátosan magyar jelenségből, a turanizmusból,
mely egy romantikus eredet – és aktuálpolitikai kapcsolatkeresési igényből ered. Mindkét ideológia
hatással volt az Oszmán Birodalom nyelvének és művészetének kutatásának kezdeteire és kialakulására,
illetve a magyarországi oszmán emlékek iránti érdeklődés fokozódására, ezáltal védelmük kezdetére.216
A Napóleoni-korszaktól kezdődő keleti hadjáratok során Európába áramló keleti termékek okozta
kíváncsiság – mely a gyengülő Oszmán Birodalom által uralt területen egyre inkább befolyást szerző brit,
francia és német katonai és kereskedelmi kapcsolatok (lásd Berlin-Bagdad vasútvonal építése)
következtében tömegesen nyugatra kerülő keleti tárgyak gyűjtésében tetőzött és okozta a századfordulóra
kialakult keleti divatot. Ez a „kelet-kép”, az orientalizmus217 nem abszolút értékű, hanem sajátosan
nyugati alkotás218 – vagyis, ahogy a nyugat látja, illetve elképzeli a valóságban heterogén, és épp ezért egy
Bővebben lásd: KUBAN, 2007. 497-673.
GERELYES, 2014. 87.
217 SAID, 2000. 11–12., 15.
218 Tehát paradox módon ez a fajta szembeállítás szintén „nyugati” találmány - mint ahogy a „kelet” fogalma és az annak ellentéteként
feltételezett „nyugat” is, és egy adott korszak – a kategorizáló 19. század terméke. Kérdés természetesen, hogy mit is jelent pontosan a
215
216
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fogalommal leírhatatlan „keletet”. Szintén igaz ez a másik jellemzőre, vagyis a magyar formakincs
megalkotásának igényére – mely, habár sajátosan hazai, mégis – akárcsak az orientalizmus – valamivel
szemben határoz meg és hoz létre nem egyszer elképzelt, romantikus gondolatokat nem nélkülöző
kategóriát. Mindez a századforduló során számos egyéb, keleti művészeti hatásban testet öltött, legyen az
a japonizmus, vagy chinoiserie.

28. ábra (bal oldali): A lágymányosi Konstantinápoly épületegyüttes Duna-felőli főbejárati épületének homlokzati rajza.
Tervezte: Gerster Kálmán. A tervek 1896. január 24-ei dátummal kelteztek. Forrás: MNL OL T 08.02.38.;219 29. ábra (jobb
oldali): a Rabat városa mellett fekvő Shālla uralkodói nekropolisz téglaszerkezetű, Marínida Dinasztia-korabeli (13–15.
század) kapuépítménye. Rajz: Kovács Máté Gergő, 2018.220

Az orientalizmus építészeti megnyilvánulása jellemzően a 19–20. század fordulóján számos európai
nagyvárosban megrendezett világkiállításokhoz (pavilonok), illetve a divatossá váló különféle kulturális és
szórakoztató épületekhez (állatkertek, vigadók, színházak és diorámák) kötődött. Habár a legtöbb
esetben létező analógiákból építkezett, mégis egy elképzelt, romantikus világot alkotott. Így volt az a
Lágymányos területén, a vasúti hídtól északra található, a Duna szabályozása során elkerített öböl esetén
is, melyet egy 1895. évben kelt minisztertanácsi rendelet egy újonnan létesítendő szórakoztatóközpont
számára adott át.221 Az 1896. évben, Gerster Károly által tervezett épületegyüttes, melynek neve
„Konstantinápoly Budapesten” egyedülálló, híres-hírhedt színfoltja volt a korabeli közéletnek és
orientalizáló építészetnek. A többnyire könnyűszerkezetes, sok esetben díszlet módjára kialakított
épületek (lásd a Duna-felőli főbejárati épületének homlokzati rajzát: 28. ábra) egy-egy konstantinápolyi
épületet igyekeztek megidézni, habár a közvetlen felhasznált forma sok esetben nem konstantinápolyi,
nem is anatóliai, vagy balkáni, hanem távolabbi, az Oszmán Birodalom területén kívüli, észak-afrikai
„nyugat” fogalma, amennyiben egyáltalán definiálható-e. Természetesen a kérdésre adható válasz(ok) helytől és időszaktól függőek, a
különféle „Európa-fogalmakról”, az „Európa-központúság” kérdéséről, a „Nyugati civilizáció” definiálási lehetőségeiről lásd: DAVIES,
2002. 24–46.
219 A lágymányosi Konstantinápoly épületegyüttese tervdokumentációjának felkutatásáért köszönettel tartozom Kiss Zsuzsanna
Emíliának, Dr. Rabb Péternek, Dr. Schmidt Anikónak és Dr. Fodor Gábornak.
220 A felmérési manuálé az Oxford Egyetem Khalili Kutatási Központ programja keretében készült, 2018. augusztusában.
Kutatásvezető: Nagy Péter Tamás. Munkatárs: Tuğba Sarıcaoğlu, Dokuz Eylül University, Izmir, Törökország. A nekropolisz történetéről
lásd: NAGY, 2019.
221 MNL OL W 12. Miniszterelnökségi levéltár - Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1895.08.26. A kutatásért köszönet illeti Kiss
Zsuzsanna Emíliát.

65

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

(maghrebi) (lásd a marokkói Shālla uralkodói nekropolisz tégla kapuépítményét: 29. ábra), vagy ibériai,
mór területek építészeti jegyeit használták. Az épületegyüttes nem volt hosszú életű, megnyitását követő
évben bezárt. Azonban jól illeszkedik a századforduló Magyarországán tapasztalható fokozott
érdeklődéshez az elképzelt, fiktív „kelet” iránt.
Mindezen gondolatok egybeestek egy sajátosan magyar jelenséggel. Főként a Habsburgokkal történő
szembenállás hangsúlyozása miatt a 19. század második felében nemzetépítési ideológia részévé vált a
magyarság keleti eredetének gondolata. Az úgynevezett kultúrnemzet-koncepció a nemzetet a közös etnikai
eredet és az azonos nyelv alapján kialakuló közösségben látta, és az értelmiség által felfedezni kezdett
népi kultúra, valamint az abban rejlő ősi, keleti vonások keresésében öltött testet. Ehhez járult az egyre
erősödő egyedülvalóság érzése, az ún. pán- mozgalmakkal (pángermán, pánszláv) szemben. Az
eredetüket kereső magyarok a „Kelet” felé fordultak, mindez pedig alapot adott a turanista222
gondolkodásmódnak. A korszak számos magyar építészének célja volt egy, magyarnak tartott formanyelv
megalkotása, melynek a népi és vernakuláris motívumok mellett a keleti, vagy épp annak feltételezett
222 ’Turáni’ kifejezés mint népnév Belső-Ázsia nem sémi és nem indoeurópai népeire használt, Fírdauszi (Ferdowsi) Sáhnáme című
művében is említi. Bár tudományos körökből viszonylag hamar kikerült az elnevezés, mégis megmaradt egyfajta romantikus rokonsági
hipotézisként, mely a magyar nemzetet más ázsiai, főként török eredetű népeihez fűzi. Így tökéletes eszköz volt az erősödő pánmozgalmakkal szemben a magyar identitás rokonsági rendszerének kialakítására. A pánturanizmus vagy türkizmus ideológiája az Oszmán
Birodalomban futotta be a legnagyobb karriert, ahol az ún. oszmanizmus mellett az értelmiség, illetve a főként balkáni ifjú katonák közti
ideológiának számított az első világháború végéig. Ezen ideológiát használta fel Musztafa Kemál a Török Köztársaság koncepciójának
kialakításához. A „török” vagy „türk” ugyanis az Oszmán Birodalom során egyáltalán nem volt pozitív etnikai megjelölés, csupán a 19.
század során vált azzá, méghozzá irodalmárok, illetve a szultánnal szemben álló katonai elit ideológiateremtő tevékenységének
köszönhetően.
Az Oszmán Birodalom élén mintegy hatszáz éves működésén keresztül végig Oszmán leszármazottjai álltak, az oszmán kifejezés valójában
a birodalom uralkodóházára vonatkozott. A gyors területi növekedés következményeképpen, rengeteg nemzetiség került az oszmánok
fennhatósága alá, mely számukra lényegében az oszmán államszervezet és az iszlám vallás átvételét jelentette. Már a 14. század végén
megfigyelhető volt a birodalom társadalmának differenciálódása, az irányító és termelő rétegek szétválása. A 15. század során még csupán a
dinasztia szolgálatából élő elitet hívták oszmánlinak, mely osztály azután tovább tagozódott: csúcsán a palota-elit állt, akiknek tagjai az óriási
és soknemzetiségű birodalom különböző területéről származó, rab-eredetű alattvalók voltak. Ezzel a társadalmi differenciálódással
párhuzamosan a birodalmon belül az oszmánli=birodalmi elit megnevezése is megjelent, míg a türk kifejezésnek pejoratív értelme volt. A
köznép számára a legfontosabb a szűkebb lakóhelyhez, szülőföldhöz tartozás (memleket) volt, így a török-tudat, ezzel a török- etnikum
jelentősége fontosságát vesztette. Annál jelentősebbé vált saját identitástudatuk a 19. század elején az Oszmán Birodalomban mind nagyobb
önállóságra vágyó egyéb nemzetiségek (görögök, albánok, örmények) számára, akik ezt a nacionalizmus korszakában sorra fogalmazták meg.
Erre válaszul született a tanzimat reformkora és az azt követő időszakban a pániszlamizmus (vagyis a szultán mint kalifa, azaz szakrális vezető
legyen minden muszlim uralkodója), és oszmanizmus ideológiája. Ekkor találtak szavakat az oszmánok az olyan fogalmakra, mint „haza” vagy
az „egyenlőség”, ám a török megnevezés továbbra is pejoratív maradt, mivel a végső cél még mindig a birodalom egységének megőrzése
volt. A változást kezdetben a török művészet iránt egyre erősödő nyugati érdeklődés, valamint az európai orientalisztika hozta (jeles
képviselője Vámbéry Ármin, vagy Kúnos Ignác volt). Megjelentek a török értelmiségi klubok, Ziya Gökalp (1876-1924) vezetésével
koherens török ideológia is kidolgozásra került, mely nyelvi, erkölcsi, jogi, vallási, majd gazdasági síkon főként az oszmánli ideológia
fogalomrendszerét vette alapul. Az első világháborúval azonban a területi és gazdasági szempontból is zsugorodó birodalom a katasztrófa
szélre került, ezzel bármilyen nagyhatalmi törekvés irreálissá vált. Ekkor lépett színre Musztafa Kemál pasa (1881–1938), a gallipoli csata
köztiszteletben álló hadvezére, aki a szultáni parancs ellenére a közép-anatóliai Szamszun, Szivasz és Angorából kiindulva, a világháborúban
győztes hatalmakat folyamatosan kiszorítva az országhatárt a mai Törökország határaihoz igazíttatta. Egyidejűleg hatékony közigazgatást
épített ki Ankarai központtal, élén a Nagy Török Nemzetgyűléssel. Így kerülhetett sor az 1923-as lausanne-i béke keretében a sévres-i béke
felülvizsgálatára, majd a kalifátus és padisahi rendszer megszüntetésével és az Oszmán Ház trónfosztásával a Török Köztársaság kikiáltására.
Ekkor kezdődött Musztafa Kemál paternalista rezsimjének, a modern török ideológia megteremtésének időszaka. Számos reformot vezetett
be Kemál: az anyakönyvezés pontosítását, a vezetéknév felvételét (ő maga: Atatürk, vagyis a Törökök Atyja nevet vette fel), az oszmánli
nyelv reformálását, mely főként az arab és perzsa jövevényszavaktól való megtisztítást jelentette, az arab helyett a nyelvhez jobban illeszkedő
latin betűs írás bevezetését, de az öltözködés, üdvözlés, mindennapi szokások, időszámítás terén is rengeteg újítást hozott. A himnusz, a
zászló, az államforma, a gyermekek és fiatalok ünnepe és maga az ország elnevezése, vagyis Türkiye Cumhuriyeti (Türkije Dzsumhurijeti,
Török Köztársaság) bevezetése pedig a török nemzettudatnak adott erős alapot. Mindezzel párhuzamosan a 19. század utolsó harmadától
kezdve Magyarországon megerősödtek a törökbarát nézetek. Ehhez járultak a törökök sorozatos vereségei és az oroszok balkáni
előrenyomulása, ami főként a magyarországi ifjú értelmiség részéről heves törökbarát és oroszellenes megnyilvánulásokhoz vezetett. Ezt
követte számos diplomáciai látogatás oszmán félről, mely a magyarországi ifjú értelmiség körében pozitív fogadtatásra talált. Lásd: OLÁH,
2012. 67.; AKYÜREK, 2009.
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formavilága is mintaként szolgált. Magyarországon 1914-ben megalakult a Magyar Turáni Társaság,
melynek művészeti bizottságának tagja volt többek közt Huszka József223, Kós Károly, Kertész K.
Róbert és Alpár Ignác.224 Ekkortájt beszélhetünk Lechner Ödön turáni ideológiájú művészetéről, mely
Alpár Ignác gondolkodásában is felfedezhető volt.225 A turanizmus praktikus haszna a nagypolitika
számára pedig abban állt, hogy a keleti nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok kiépítésének is
adott egyfajta eszmei alapot.226
Ekkoriban, vagyis 1917-ben alapult az első külföldi magyar kultúrintézet Konstantinápolyban,
melynek célja a kultúrdiplomácia eszközeivel politikai tőke kovácsolása volt.227 Kós Károly az első
ösztöndíjasok közt megírta Sztambul, Várostörténet és architektúra című művét, melyben szintén a
minőséget képviselő magaskultúra keleti eredetét hangsúlyozza – egyúttal, Le Corbusier-vel szinte egy
időben koncepciót vázol föl Isztambul élhető, kortárs fejlesztésével kapcsolatban.228 A Turáni Társaság
jóvoltából számos oszmán hallgató érkezett Budapestre, többek közt a Királyi József Műegyetemre. Így
tett Szemih Rüsztem229 is, aki építészhallgatóként Gül baba türbéjének első felmérési rajzát készítette,
Foerk Ernő professzor témavezetésével.
A 19. század végi, 20. század eleji, oszmán–török és magyar építészeti kapcsolatok két nagy fogalmi
körbe csoportosíthatók. Elsőként beszélhetünk az újonnan tervezett épületek esetében megfigyelhető
kölcsönhatásról. Egyrészt jellemző a 19–20. század fordulóján a keletről származó, vagy annak vélt
formai kultúra használata magyarországi épületek esetében, illetve a századforduló és 20. század során
magyar és török építészeti „export” csoportjáról, mely két irányban vizsgálható.
Elsőként beszélhetünk a késő Oszmán Birodalom és az 1923. évben alakult korai Török
Köztársaság terülére Magyarországról érkező építészek által tervezett épületekről, mely folyamat
periodizált áttekintése a 4.2. alfejezetben következik. Miután az oszmán-török földről származó
építészek magyarországi megjelenése szorosan összefügg a magyarországi oszmán épületek
kutatásának és védelmének történetével, így ez a kategória az 4.3. alfejezet témaköréhez tartozik.
Ugyanis, miután a századforduló során fokozódó magyar és oszmán-török közeledés egybeesett az
intézményesített műemlékvédelem háború utáni újjászervezésével, mely érintette mind az oszmán-török
területeken lévő, magyar vonatkozású épületeket, mind pedig a Magyarország területén lévő oszmán

223 Huszka József (1854-1934) rajztanár, művészettörténész és etnográfus, legismertebb műve: A magyar turáni ornamentika története.
Megjelent Nyers Csaba magánkiadásában, Budapest, 1996 (eredeti: Budapest, 1929 október)
224 FARKAS, 2007.
225 ALPÁR, 1910.
226 ABLONCZY, 2016; KATONA, 2018.
227 NAGY, 2010. 21.
228 Sztambul. Várostörténet és architektura. (Franklin-Társulat, Budapest, 1918) című művét, melyet 1995. évben török nyelven (Károly
Kós: İstanbul. (Ford.: Naciye Güngörmüş) Şehir tarihi ve mimarisi. T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1995.), 2015. évben magyar nyelven
(KÓS, 2015.) is kiadtak, illetve; újabb, jegyzettel ellátott török nyelvű kiadás: KÓS, 2017. Fordítás: Tarik Demirkan, előszó: Fodor Gábor,
jegyzetek: Kovács Máté Gergő.
229 GÜMÜŞ, 2015.
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eredetű emlékeket, így a vonatkozó építészeti örökség kölcsönös védelme érdekében tett lépések
külön kategóriaként említhetők. A 4.3. számú alfejezet tehát ezen témát igyekszik kifejteni.
4.1

Magyar építészek a kései Oszmán Birodalom területén

A 19. század végén az Oszmán Birodalom lassú belső reformjainak és alkotmányos törekvéseinek230
következményeképp a roppant közel-keleti állam területén számos infrastrukturális fejlesztés koncepciója
körvonalazódott, illetve részben meg is valósult. Ezen fejlesztések jelentős része nyugatról érkező
mérnökök és építészek munkái voltak. A fényűző, oszmán barokknak nevezett stílusban épült
Dolmabahcse palotát is építtető Abdülmedzsíd szultán (1839–1851) idejében nagyszabású kutatás
kezdődött a Hagia Sophia (Aja Szófia) épületén.231 A szultán utóda, Abdülazíz idejében Széchenyi Ödön
létrehozta az oszmán tűzoltó-rendszer alapjait, bővült a birodalom vasúthálózata, távírórendszer és
kábelvasút épült Isztambul Galata negyedében. 1867-ben elkészült a mai napig is üzemelő, a francia
Eugène-Henri Gavand irodája által tervezett isztambuli földalatti, a Tünel. A fontos fejlesztéseket szintén
reprezentatív, francia nyelvű album mutatta be.232 Abdülazízt (1860–1876) – V. Murád (r.: 1876) rövid
uralkodásával megszakítva – követő II. Abdülhamíd (1876–1909) egyik jelentős terve a távoli
országrészek minél szorosabb összekötése volt. A fejlesztésekre jelentős összeget kívánt áldozni.
Fejlesztette a vízellátást, csatornázást, kiépítette a telegráfvonalat Konstantinápoly és Kösztendzse
(Constanţa, Románia) között, bővítette a birodalom vasúthálózatát,233 egyúttal tervet készíttetett egy, a
Boszporusz vizében futó, Konstantinápoly európai és ázsiai felét összekötő alagútról.234
Mindezen fejlesztések bemutatására az uralkodóház igénybe vette az új médiumot, a fotográfiát, amely
hamar a szultáni propaganda fontos eszközévé vált.235 Abdülazíz és II. Abdülhamíd szultán fotográfusai a
230 Miután Abdülmedzsid szultán 1839. július 1-jén trónra lép, az év novemberében a szultáni palota szomszédságában álló Gülhane
parkban kihirdetésre kerül az átfogó reformokat célzó szultáni rendelet, mellyel megkezdődik az ún. Tanzimát-korszak, vagyis az oszmán
reformkor, melynek fő elvei az alattvalók egyenlőségére, az igazságos adóztatási gyakorlatra és a katonai szolgálat átlátható szabályozására
tett kísérletek voltak. A következő évben francia minta alapján kiadásra került az oszmán büntetőtörvénykönyv, az 1850-es években pedig
az oszmán kereskedelmi törvénykönyv. 1956-tól ismét reformintézkedések következtek, mely az ún. második Tanzimát 1875-ig tartó
korszakában főként a nem muszlim alattvalók jogbiztonságát erősíti.
231 A szultán 1849. február 25-én kelt rendeletében a konstantinápolyi perzsa és orosz követségi épületeket tervező svájci Gaspare T.
Fossatit bízta meg az épület helyreállítási munkálataival. Gaspare-hez idővel testvére, Giuseppe is csatlakozott. Az épületen végzett
nagyszabású kutatási és helyreállítási munkálatok megvalósítására – mely folyamat eredményeként a több évszázados vakolatréteg alól
kiszabadulhatott a pazar bizánci mozaikburkolat, a kupola szerkezeti erősítése és burkolatának cseréje is megtörtént. A Fossati-testvérek
épületfelmérési és épületrekonstrukciós munkálataikon kívül új uralkodói karzat tervezésére is megbízást kaptak, mely tulajdonképp az
Oszmán Birodalom területén zajló historikus építésmód stílusban tervezésének szép példája volt. Ld. FOSSATI, 1852. Az eredeti album az
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárában található. Az album felkutatásáért köszönet illeti Kollár Tamásnét. Egyúttal
köszönöm Fehér Krisztinának az album francia nyelvű szövegében való eligazodásában nyújtott segítségét.
232 GAVAND, 1876.
233 YILMAZ, 2010. 5.
234 KOVÁCS, 2014A.
235 Az Abdullah Frères, vagyis az Abdullah-testvérek örmény származású fényképészek voltak, akik 1858-ban nyitottak üzletet
Konstantinápoly Bejoglu (ma Beyoğlu) városrészében. A tehetséges fivérek hamarosan az egymást követő uralkodók figyelmét is
felkeltették, és Abdülazíz, majd II. Abdülhamíd szultán udvari fotográfusai lettek. A padisah és családja portréinak elkészítésével és a
birodalom számos területén készült látképeikkel részt vettek a Nyugat felé nyitó uralkodói reprezentáció formálásában. Hasonló módon
működött a Sébah&Joaillier, valamint a Bonfils műhely is. Pascal Sébah isztambuli születésű, de örmény és katolikus szír származású
fotográfus volt, először az isztambuli Pera (amely Bejoglu másik elnevezése volt) városrészben, majd Kairóban nyitott műhelyt, míg a
francia származású Bonfils család Bejrútban dolgozott. (ÖZTUNCAY, 2011. 33.; WOODWARD, 2003. 364.) II. Abdülhamíd idejében a
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birodalom teljes területén készítettek képeket, amelyek azután a világ számos pontjára eljutottak, így
többek között Alpár Ignác236 tulajdonába is.
A nyugatról Konstantinápolyba érkező mérnökök közt Alpár Ignác neve is felbukkan. Alpár
kollégáival több alkalommal közel-keleti utazásra indult, egyik konstantinápolyi látogatását az Oszmán
Levéltárban őrzött irat is megörökíti.237 Alpár érdeklődése a keleti művészet iránt a „turanizmus”
ideológiájából ered.238 Mindez megmutatkozik a Millenniumi Kiállítás számára tervezett Történelmi
Csarnok pályatervének első változatán is.239 (30. ábra) A Millenniumi Kiállítás egyik legnagyobb
látványosságának a Történeti Épületegyüttes ígérkezett, amelyet a városligeti Nagy-tó szigetén terveztek
felépíteni. Az épületek formai kialakítását nyílt tervpályázat útján igyekeztek megtalálni. A magyar
történelem emlékeit bemutató épülettől a múlt nagyságához méltó kialakítást vártak el, de az épület
stílusát a pályázókra bízták. Ebből a meglehetősen laza kiírásból következett, hogy a beadott pályaművek
nagyban eltértek egymástól. Míg például Schikedanz Albert egy, az akadémikus formákra sokat adó,
ókeresztény ízű monostor-együttest, Pfaff Ferenc és Tandor Ottó egy-egy Országház-idézetet tervezett,
addig Alpár Ignác egy történeti részletekkel feldíszített modern középületet álmodott meg. Ennek a court
d’honneurös alaprajzú, két belső udvart is magába foglaló hatalmas épület központi csarnokát koronázza
a kairói Holtak Városából megidézett kupolás építmény, illetve a két oldalszárny végeit is a sírépítmény
visszatérő motívumai díszítik. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
könyv- és rajztárában240 található keleti albumgyűjtemény mameluk-kori sírokat ábrázoló fotóján minden
bizonnyal Alpár rajzai láthatók, amelyeken megfigyelhető a közvetlen formai átvétel és annak
továbbtervezése.241 (31. ábra) Így az Alpár Ignác által elképzelt Történelmi Csarnok pályatervének formai

fotográfia egyedi ága, a képeslap is szót érdemel. A képeslapok számos esetben udvari ceremóniát örökítettek meg, mint például az uralkodó
pénteki imára vonulását a Jildiz Palotából a Hamídije-dzsámi felé. (DÁVID, 2018.) Az említett fényképészek az Oszmán Birodalom majd
minden szegletében készítettek fotókat, amelyek többnyire a birodalom nagyságát, történelmi tekintélyét és fejlesztési törekvéseinek
eredményeit voltak hivatottak bemutatni. A fotókból összeállított albumok II. Abülhamíd kedvelt ajándékai voltak különböző protokolláris
eseményeken. Így történhetett meg, hogy az említett fotók eredeti példányait számos nagy könyvtár, így többek között a washingtoni
Library of Congress vagy a British Library archívuma is őrzi (Ld. ABDUL HAMID II COLLECTION IN LIBRARY OF
CONGRESS; BRITISH LIBRARY), utazók gyűjteménye is tartalmaz számos fotót (GIGORD, 1850–). Sajátos úton a Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltárának Festetics-családi gyűjteményében is található hasonló album, méghozzá a legkorábbi fotók közül. Az
szultáni fotóalbumot a kiterjedt európai kapcsolatrendszerrel rendelkező Festetics család vásárolta meg. Az ő hagyatékukból került a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárba. A fényképek egyedülálló lehetőséget kínálnak kutatók számára nem kizárólag Isztambul 19.
századi arculatának tanulmányozásához, de egyikükön – Szaloniki egyik első képi ábrázolásaként – az 1869-ben már lerombolt városfal is
látható, megismerhető. (HORVÁTH, 2017; SCHMIDT, 2017; N.N. 2017)
236 MARÓTZY, 2005.
237 Az Oszmán Levéltárban őrzött irat szerint 1891. évben egy magyarországi küldöttség részeként az Oszmán Birodalomban járt. Az
írásban szereplő bejegyzés: „Mösyö İgnas Alpar madamesiyle – mimar”, vagyis „Alpár Ignác úr feleségével – építész”. Forrás: BOA Y PRK
EŞA 13.27:1–2. Ezúton köszönöm Dr. Fodor Gábornak, hogy felhívta figyelmem az írásra.
238 ALPÁR, 1910.
239 A pályaterv végül nem valósult meg. Bár a bizottság az alaprajzi elrendezést az összes pályamű közül a legjobbnak találta
(áttekinthető, kiállítási célokra alkalmas), a homlokzatformálást kritikával illette: „E terv homlokzatának festői benyomása nem tagadható. A
bizottság mégis úgy véli, hogy e keleti stílus a magyar történelmi kiállítás jellegének nem felel meg.” Uo. A kereskedelmi miniszter a
bírálóbizottság javaslatai alapján új programot adott ki 1893. október 15-én, amelyre aztán Schikedanz Albert, Pfaff Ferenc és Alpár Ignác
küldött tervet, amely a kiállítási épületcsoport ma látható formáját eredményezte. BLOCH–FIDRICH, 1932. 53.
240 Ld. KRÄHLING–BAKU, 2016A; KRÄHLING–BAKU, 2016B; KRÄHLING–BAKU–FEHÉR, 2017; KRÄHLING, ET AL.
2015.
241 KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2015.

69

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

mintája a kairói Sūdūn emír síremlékét242 ábrázoló fotó, a formai átvétel egyes fázisait pedig annak
margóján követhetők nyomon.243 (32. ábra) Habár az épület felépítését a bírálók egyöntetűen legjobbnak
ítélték, azonban megvalósítását nem javasolták.

30. ábra (bal oldali): Alpár Ignác: Történelmi Csarnok pályaterve, 1893. Forrás: BLOCH–FIDRICH, 1932. 59.;
31. ábra (jobb oldali): Tombe dei Mamelucchi, Cairo. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék rajztára. A fotó
jobb oldali margóján a 32. ábrán kiemelt vázlatrajzok láthatók. Katalógusszám: 800211

32. ábra: Sūdūn emír mauzóleuma, rajzok a fotó keretén és a Történelmi Csarnok pályaterve. Kapcsolat a fotó és a
pályaterv közt. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék rajztára. Katalógusszám: 80021 (az első három ábrázolás);
BLOCH–FIDRICH, 1932. 59. (a negyedik ábrázolás)

Összességében a fenti esettanulmányok is rámutatnak azon jelenségre, miszerint a 19–20. század
fordulóján főként az oszmán területekről érkező kézművesség, miniatúrafestészet, iparművészet, vagy
fényképeken (is) megörökített építészet elemei ajándékozások, eltulajdonítás, kutatás, vagy kereskedelem
útján a birodalom területéből kijutva eltérő kulturális közegbe kerülnek, ott pedig, vagy a technikának,
vagy pedig egyes elemeinek konkrét formai átvételével inspirálják az adott művészetet. Mindez a
legkülönbözőbb művészeti ágakat öleli fel. Példát mutathatunk be oszmán fazekasság Európára és az

242
243

EL KADI–BONNAMY, 2007. 15. Az azonosításhoz nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Nagy Péter Tamásnak.
KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2018.
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Újvilágra gyakorolt hatásáról244, oszmán textilnyomási technikák európai átvételéről és elterjedéséről245,
oszmán és európai metszetek kapcsolatáról246, az oszmán, a mameluk és az európai reneszánsz
könyvkötés kapcsolatáról247, vagy az úgynevezett „török szalon” megjelenéséről európai otthonokban
(egy 19. századi Genovai utazó: Enrico A. D’Albertis példája alapján),248 vagy a pisai Santo Stefanon
található oszmán zászlók szerepét a Medici Dinasztia propagandájának szolgálatában.249 A hatás nem
csupán nyugati, de keleti irányban is kimutatható: beszélhetünk a török elemek megjelenéséről az arab
miniatúrafestészetben, és így az arabokban kialakult individuális török-képről,250 a török művészeti
hatásokról Indiában,251 vagy épp egy egyéni európai alkotó, az 1814-ben született magyar képzőművész,
Libay Lajos kelet-képéről.252 Fontos hozzátenni, hogy magyarországi példák esetében a fenti tendencia a
legtöbb esetben független az oszmán hódoltság idejében Magyarország területén épült épületektől,253 és
nem tulajdoníthatók a hódoltsági épületek hatásainak – sokkal inkább egy általános európai divat, illetve a
sajátosan magyar eredetkeresés, a turanizmus ideológiájának – mely sok esetben egybemosódik, de jellege
különböző.
Mindezen példák közös nevezője: időben és térben heterogén kulturális közegben létrejött
elemek idegen kontextusba való kerülésével kialakuló, a helyi kultúrával keveredő művészet,
végeredménye pedig egy „orientálisnak” nevezett jelleg – melynek csupán egy közös nevezője van: az
inspirációt adó elemek vagy az Oszmán Birodalomból, vagy pedig az Oszmán Birodalom perifériájáról,
esetleg a birodalmon kívülről: észak-afrikai, maghrebi területekről érkeztek.254
Azonban az alkotó építész a saját kulturális közegében alkot, az adaptáció általában a formakincs,
ornamens szintjén mutatható ki – a tér- és tömegalkotás jellemzően a saját, helyszíni közeg igényeinek és
szokásainak megfelelően változatlan – mint az Alpár Ignác, vagy a „Konstantinápoly Budapesten”
épületegyüttes tervén is látható. A fentiek is mutatják, hogy a korszak kelet képének kevés köze van a
történeti oszmán építészethet, sokkal inkább egy általános európai divathoz. Az inspirációt adó
formakincs eredete pedig sok esetben észak-afrikai, maghrebi területekről származtak.
4.2

Magyar építészek a korai Török Köztársaság területén

HELMECKE–RUEHRDANZ, 2009.
KURTULUŞ, 2009.
246 KUNDAK, 2009.
247 OHTA, 2009.
248 ORLANDI, 2009.
249 KARL, 2009.
250 KERESZTÉLY, 2009.
251 MONDINI, 2009.
252 BEHRENS-ABOUSEIF, 2009.
253 Sem Lechner Ödön, sem Zsolnay Vilmos és Miklós, sem pedig Alpár Ignác nem a kézenfekvőnek tűnő, magyarországi oszmán
épületeket, hanem európai világkiállításokon, folyóiratokban, illetve az Oszmán Birodalomból a 19–20. század fordulóján érkező fotókon,
tárgyakon, kerámiákon látható formakincset használta kortárs alkotásaik létrehozásához.
254 KOVÁCS, 2014C.
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1923. október 29-én az Ankarában ülésező Nagy Nemzetgyűlés (Büyük Millet Meclisi – Büjük Millet
Medzsliszi) kikiáltotta a Török Köztársaságot, mellyel hivatalosan is megszűnt egy mintegy hatszáz évig
fennálló, expanzív ideológiát követő muszlim világbirodalom, és átadta a helyét egy szekuláris,
parlamentáris alapokon nyugvó, alapvetően semlegességre törekvő köztársaságnak. Az oszmán
uralkodóház leváltását és a köztársaság kikiáltásának hátterét katonai és politikai téren megszervező és
véghezvivő Musztafa Kemál Atatürk és az általa vezetett kormány az élet minden területére kiterjedő
nemzetépítő reformpolitikát hajtott végre, melynek egyik célja a nemzetiségében, nyelvében,
műveltségében heterogén oszmán társadalomból az egységes, török nemzet felépítése volt. A Török
Köztársaság korai évtizedeiben, az 1920-as évektől kezdve nagyjából Musztafa Kemál Atatürk 1938. évi
haláláig egyértelmű elvárásként jelentkezett, hogy az építészetben is kifejezésre kell juttatni a „nemzeti”,
vagyis a „török” jegyeket, élesen elkülönítve a korábbi, későoszmán építészettől. A török építészeti
szakirodalom három szakaszra bontja ezen időszakot, elnevezve Első Nemzeti Építészeti Mozgalomnak
(a mozgalom gondolatai a 19-20. század fordulójában csíráztak, de jellemzően az 1920-as évektől az
1930-as évek közepéig datálható), Második Nemzeti Építészeti Mozgalomnak (1930-as évektől az 1950es évekig), illetve a kettő közti, nyugati építészek alkotásai fémjelezte átmeneti időszaknak.255 A
következő oldalak ezen periodizációt követve törekednek a magyarországi és oszmán-török építészeti
kapcsolatok bemutatására. Az egyes szakaszok közt sok esetben nem állapítható meg éles határ, és
számos párhuzamos tendencia is felfedezhető.256
4.2.1

Magyar építészek az Első Nemzeti Építészeti Mozgalom időszakában

Az ideológiai program mellett a korai köztársaságban megjelenő új funkcionális és gazdasági igények is
erősítették az építészeti tervezésben történő újítást: sorra jelentek meg olyan eddig nem jellemző
funkciók, melynek építészeti megfelelőjét ekkor kellett feltalálni, és a formálódó közízléshez alakítani.257
Mindezzel párhuzamosan az új főváros, Ankara kiépítésében is meg kellett felelni a nagyléptékű köz- és
lakóházépítészettel szemben támasztott igényeknek, egyúttal az atatürki nemzetépítő ideológia stiláris
elvárásainak,

mely

legfőképp

az

oszmán

építészethez

köthető

építészeti

jegyekkel

való

szembefordulásban fogalmazódott meg. Ezt a komplex igénykört a köztársaság egészen korai
szakaszában a „preoszmán”, szeldzsuk stílusjegyek (szimmetriára való törekvés, hangsúlyos kapuzat,
szeldzsuk ornamentika használata, történeti párkányzat hangsúlyozása) felhasználásával, azonban a
kortárs nyugati téralakítási tendenciák és építőanyagok (például a vasbeton) fokozatos megjelenésével
jellemezhető első nemzeti építészeti mozgalom építészei, így Kemalettin, Vedat, és Giulio Mongeri,
SÖZEN, 1984.
KOVÁCS, 2013.
257 ASLANOĞLU, 2010. 71.; BOZDOĞAN, 2012. 276., 281.
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valamint munkatársaik épületein figyelhetjük meg. Ez az úgynevezett Első Nemzeti Építészeti Mozgalom
időszaka, melynek csírái a századfordulótól kezdve megfigyelhetők, de hivatalos stílusként az 1920-as
évektől kezdve az 1930-as évek közepéig volt jellemző.
A törökországi építészek mellett a korszakban jellemző volt a nyugati építészek megjelenése.
1911. évben az Oszmán Birodalomba látogató nemzetközi építész szövetség (UIA) fejlesztési tervet
javasolt Galata városrésze számára, mely érintette a közlekedési infrastruktúrát is.258 Ugyanebben az
évben, a 24 éves Le Corbusier az Oszmán Birodalomba érkezett tanulmányútra. Edirne, Konstantinápoly
és Bursa városait bejárva Le Corbusiert lenyűgözte az Oszmán Birodalom építészeti és természeti
adottsága. Konstantinápollyal, vagyis ahogy ő nevezi, a zöld várossal kapcsolatban ember és természet
harmonikus viszonyát hangsúlyozta.259 Le Corbusier utazásához képest mintegy hat évvel később, a keleti
építészet tanulmányozása céljából, egyúttal a világháború viszontagságai elől eltávozva, Kós Károly
megpályázza az 1916. decemberében megalapított Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet260
ösztöndíját, melyet elnyerve 1917. évben a városba utazott és megírta a Sztambul – Várostörténet és
Architektúra című kötetét. A kötet első része turanista gondolatoktól átitatva elemzi a város
építészettörténetét – kitekintve a Közel-Kelet és Belső-Ázsia építészetére. A kötet második fejezetében a
város adottságaira érzékeny elemzését, illetve városfejlesztési javaslatait közli – mely Le Corbusier
írásaival együtt az első, kortárs nyugati városfejlesztési javaslatoknak tekinthetők, és a hely történeti és
természeti adottságait veszik alapul.261 A köztársaság kikiáltásával Musztafa Kemál elnök és kormánya
végül 1924–25 közt elrendelte az újonnan kijelölt főváros, Ankara fejlesztési tervének elkészítését, melyet
először Alfred Lörcher, majd egy következő tervpályázaton, 1928-ban Hermann Jansen német építész
nyert el. Ezzel egy időben az elnök Isztambul fejlesztését és modernizációját is fontolgatta. Le Corbusier
maga szerette volna elkészíteni a rendezési tervét, ezért levelet írt a francia nagykövetségen keresztül a
török elnöknek, melyet a török külügyminiszter tolmácsolt Atatürk számára. Az 1933. március 13-án
keltezett levélben a külügyminiszter leírta, hogy Corbusier a Párizsi Nagykövetségen keresztül megbízást
kért Isztambul városrendezési tervének elkészítésére.262 Célja a város kortárs szükségleteinek kielégítése
volt a történeti arculat minél teljesebb megőrzésével, munkájáért pedig nem kért jutalmazást. Leveléhez
két katalógust és három könyvet csatolt. A megbízást azonban nem ő, hanem egy francia építészvárostervező, Henri Prost (1874-1959) nyerte el, melynek oka feltehetően a Le Corbusier-hez szokatlan
ERYILDIZ, 1993. 205.
LE CORBUSIER, 1929. 79.
260 1917 januárjában, Konstantinápoly Pera negyedében, a Bayram utca 23. szám alatt megnyílt intézet igazgatója Dr. Hekler Antal lett,
és az intézet hat kutató számára biztosított ösztöndíjat: Kós mellett Oroszlán Zoltán, Dr. Ralbovszky Endre, Luttor Ferenc, Dr. Fehér Géza
és Zsinka Ferenc dolgozott falai közt. A kutatók nyolc kötetet jelentettek meg: Dr. Glück Henrik: Török művészet, 1917.; 2.: Dr. Hekler
Antal: Isteneszmény és portrait a görög művészetben, 1917.; 3. J. H. Mordtmann: Adalék Buda 1526-iki elfoglalásához, 1918.; 4-6. Kós
Károly: Sztambul, várostörténet es architektúra, 1918.; 7-8. Moravcsik Gyula: Szt. Lászlo leánya es a bizánci Pantokrator-Monostor, 1923.
Ld. Fodor Gábor előszavát: KÓS, 2017.
261 Sztambul. Várostörténet és architektura. (Franklin-Társulat, Budapest, 1918); újabb, magyar nyelvű kiadás: KÓS, 2015.) török nyelvű
kiadás: KÓS, 2017. (Fordítás: Tarik Demirkan, előszó: Fodor Gábor, jegyzetek: Kovács Máté Gergő).
262 KORTAN, 2013. 140.
258
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elfogultság a város történeti adottságai iránt,263 így 1936–37 között Prost készítette el Isztambul rendezési
tervét. Főként a történelmi félsziget és Galata városrészek fejlesztésével foglalkozott. Tervének
összefoglaló mottója: a nyilvános terek városa – fő szempontjai: a közlekedés (la circulation), a higiénia
(l’hyhiene) és az esztétika (l’esthétique). Határozott célja volt a Corbusier által is egyedülállónak nevezett
városi sziluett megőrzése: a történelmi félszigeten háromemeletes építménymagasság-határt határozott
meg.264 Kiemelten fontosnak tartotta a parkosítást, mondván: „a zsúfolt Isztambulnak friss levegőre van
szüksége.” Újonnan létrehozandó parkként említhetjük a Taksim tér Gezi Parkját, emellett fásított
sétálóutcák létrehozását szorgalmazta. Számos városi térrel kiemelten foglalkozott, többek közt Aksaray,
Eminönü és Beyazit területekkel. Elképzelései közt megjelent a közlekedésfejlesztés, melyek főbb
vázlatpontjai: metróvonalak tervei, új híd az Aranyszarv-öböl fölött, illetve mindezeket összekötve egy
„intermodiális csomópont” létrehozása Yenikapı városrészben.265

33. ábra: Bardon Alfréd és ifj. Dávid Károly: „Yelken”, vagyis vitorla jeligéjű pályatervének dokumentációja. Felső sor:
makettjének tengerre néző homlokzata, makettjének város felé néző homlokzata, tengerpart felőli homlokzata és
keresztmetszete. Alsó sor: alaprajzok. Az épület bal oldali traktusa a bérelhető üzlethelyiségek tömbje, jobb oldali pedig a
közönségforgalmi szalon. A tengerpart az alaprajzok felső oldalán található (Mimar. Vol. 7. (1937) No. 2. 44., GYÖRGYI ET
AL. 1938. 5.)

Prost rendezési tervével egy időben tervpályázatot írtak ki egy új nemzetközi kikötő
közönségforgalmi épületének tervezésére Galata városrész tengerparti sávjában. A pályázat eredményéről
Törökország legrégebbi építészeti folyóirata, az 1931-ben Mimar, vagyis Építész néven alapított, majd
263 Le Corbusier csalódottságát a török Arkitekt folyóirat számára adott interjújában a következőképp fejezte ki: „Jól ismerem
Isztambult. Utolsó látogatásomat a régi rezsim idején tettem, vagyis jó ideje. De még mindig élénken előttem áll a szépség, melyet
megtapasztalhattam. Őrzöm rajzaimat, melyek Isztambul arcát idézik fel előttem. A Yeni Cami és a Fatih Cami sziluettje még most is
élénken él bennem. Milyen szépséges, színes és élő város! … Ha nem lett volna a levél, melyet Atatürknek írtam, mely életem legnagyobb
hibája és melléfogása volt, ma én lennék, és nem a nagy riválisom Prost, aki dolgozhat Isztambul gyönyörű városának tervén. Ebben a
levélben azt ígértem a nagy forradalmárnak, hogy úgy hagyom Isztambult, ahogy van, jelen állapotában, még az évszázadok porát sem
seprem le, mely házaira telepedett. De később észrevettem, micsoda nagy hibát követtem el.” DEMİREL, 1949. 11–12., 230–231., idézte:
KORTAN, 2013. 84-85.
264 BİLSEL, 2010. 250.
265 Mindezek ma is napirenden lévő célok, vagy nemrég megvalósult beruházások. Lásd: KOVÁCS, 2014.

74

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

1936-tól Arkitekt névem megjelenő folyóirat számolt be,266 mintegy bemutatva a Török Köztársaság
kortárs építészeti potenciálját.267 A Török Köztársaság Gazdasági Minisztériuma és az Isztambuli
Kikötői Igazgatóság268 által kiírt pályázat helyszíne Galata városrész Karaköy nevű tengerparti negyede,
azon belül is két álló épület, a Merkez és Çinili Rıhtım Han, vagyis Központi és „Csempézett”
raktárépületek közti terület. A kiemelkedő presztízsberuházásra a török építészet legnagyobb alakjai
mellett külföldi építészek is neveztek. A zsűri hét pályaművet értékelt: megosztott első helyet kapott
három terv: tervezői Seyfi Arkan, Rebii Refik és Bardon Alfréd (ifj. Dávid Károllyal közösen). Bardon
Alfréd és Dávid Károly tervét a szigorú, precíz szervezettség, és a szépen komponált tömeg és
térarányok jellemzik, mellőzve mindennemű preoszmán, szeldzsuk figurális motívumot. (33. ábra)
A terv végül nem valósult meg,269 azonban jelentőségét két szempontból is értékelhetjük.
Egyrészt, Bardon Alfréd és ifj. Dávid Károly terve Seyfi Arkannal együtt kapott első díjat, aki az időszak
legnagyobb presztízsberuházásain dolgozó építészeként, megrendelője számos alkalommal közvetlenül
maga Musztafa Kemál Atatürk elnök volt.270 Másrészt pedig, a terven nyomát sem lehet látni a
köztársaság korai évtizedeire jellemző, szeldzsuk építészeti jegyeket és ornamentikát tartalmazó nemzeti
formanyelvet. Ezáltal egy típusalkotó szellemiségű állami pályázatról beszélhetünk, mely a jelentős
csomópontba telepített közlekedési épületen keresztül fogalmazta meg az állam célját: a kortárs nyugati
építészeti elveket meghonosítani, ezáltal pedig meghatározni a következő évtizedek Törökországának
építészeti tendenciáját.271
4.2.2

Magyar építész a két nemzeti építészeti mozgalom közti, átmeneti időszakban

Mindezzel párhuzamosan folyamatosan jelentek meg – elsősorban Ankara kiépítése során – nyugati,
főként német területekről érkező építészek, akik a Bauhaus-iskola szemléletét képviselték. Hans Poelzig,
Bruno Taut - a korábban leírt tervpályázat zsűrijének elnöke, Clemens Holzmeister vagy Hermann
İSTANBUL LIMANI YOLCU SALONU PROJE MÜSABAKASI. 41-56.
İstanbul Limanı Yolcu Salonu Proje Müsabakası 44.; GYÖRGYI, et al. (szerk) 1938. 5
268 İktisam Bakanlığı, İstanbul Liman Direktörlüğü
269 Érdemes megvizsgálnunk a két évvel később, 1939-ben ifj. Dávid Károly által tervezett Repülőtér felvételi épületének tervét. Az
épületek alaprajzukban ugyan különböznek, de a kikötő tenger felőli homlokzata és a repülőtér kifutópályák felőli homlokzata hasonlóságot
mutat. Bár ifj. Dávid Károly a Pesti Hírlapnak adott interjújában elmondta, hogy épületéhez közvetlen előképek nem köthetők,269 de
homlokzatán az isztambuli kikötő tervéhez hasonló elemeket és szerkesztési elveket figyelhetünk meg. Akár a feszesen szerkesztett
nyílászárók arányát, akár a közönség által használható, a teljes homlokzati szakaszon végigfutó teraszt nézzük.
270 Seyfi Arkan (eredeti neve: Seyfettin Nesih) Konstantinápolyban született 1903-ban, majd a Szépművészeti Akadémián tanult, ezután
pályatársaihoz, Emin Onathoz, Arif Hikmet Holtayhoz hasonlóan Berlinben végezte tanulmányait, ahol mestere Hans Poelzig volt.
(BOZDOĞAN, 2001. 172.) 1933-ban hazatérve az első fiatal török építészgeneráció tagja volt, akik a köztársaság korai korszakában a
modern mozgalom építészeti elveit követték. 1933-ban megtervezte a külügyminiszter rezidenciáját Ankarában, ahol a hagyományos
anatóliai építészeti elemeket (hangsúlyos eresz, fa tolóablak) ötvözte a nyugaton tanult modern építészeti elvekkel. Ez az épület felkeltette a
török nemzeti építészet meghatározását fontosnak tartó Atatürk figyelmét, melynek köszönhetően Arkan több közvetlen elnöki megbízást
kapott, és idővel már „Atatürk építészének” nevezték. Munkái közül e korszakban a kiemelkedőbbek: az elnök nővérének ankara-çankayai
házának 1933-as megtervezését ugyanabban az évben a kormányzó párt, a CHP épületeinek tervezése követte. Arkan emblematikus terve az
Isztambul Florya negyedében épült elnöki nyaralója, a Florya köşkü (1935), mely hagyományos oszmán pavilonépület modern
szerkesztésmóddal. A hagyományos oszmán lakóház újraértelmezésével tervezte a Teheráni Nagykövetség téli és nyári épületét. YAVUZ,
2009. 705.
271 RABB–KOVÁCS, 2016.
266
267
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Jansen nevét említhetjük. Ők a korábbi, török nemzeti építészeti mozgalomtól eltérően a szeldzsuk
stílusjegyeket már teljes mértékben elvetve, elvetve tisztán a kortárs nyugati építészeti elveket képviselték.
Amellett, hogy alkotó, tervező építészként praktizáltak, Musztafa Kemál Atatürk megbízásából részt
vettek az egyetemi építészoktatásban is, melynek első, jelentős intézménye, a késő-oszmán időszakban
alapított, a kora-köztársaság időszakában pedig kiteljesedett isztambuli Szépművészeti Egyetem (Sanayi-i
Nefise Mektebi – Szanaji Nefisze Mektebi).272 Számos, főként német és osztrák területről érkező oktatója
volt, akik főként a II. világháború során Törökországban leltek menedéket menedéket, akik a nyugati
tudást az anatóliai vernakuláris építészeti tudással ötvöző második nemzeti építészeti mozgalom
generációjának kinevelésében kulcsszerepet játszott. Tanított itt többek közt Hans Poelzig (1869-1936),
Ernst Egli (1893-1974) és Bruno Taut (1886-1938).

34. ábra: Családi ház a Boszporusz partján. Terv és vázlatrajz: Hillinger Ferenc, 1938. Forrás: KURT, 1970. 293. ábra.

Számunkra érdekes, hogy 1937-től kezdve a magyar származású Franz Hillinger273 (Hillinger Ferenc)
(1895-1973) is az intézményben tanított, egészen 1939-ig. Hillinger tervei közül egyik figyelemre méltó
példa a Boszporusz partjára tervezett, meg nem valósult családi ház. (34. ábra)
272 A késő-oszmán korszak oszmán művészet és építészet védelmét, illetve oktatását patronáló jogász-művész pionír, Oszmán Hamdi
bej (életművéről az örökségvédelmet tárgyaló fejezetben lesz részletesebben szó) közreműködésével még a késő-oszmán időszakban,
egészen pontosan 1881-ben nyílik meg a konstantinápolyi Régészeti Múzeum, utat nyitva a kora-köztársaság szisztematikus
múzeumalapítási sorozatának. A Török Köztársaság 1923. évi kikiáltását követően az uralkodói palota, a Topkapi bezárásra került, és 1924.
évben immár múzeumként nyílt meg. Az Aja Szófia szintén 1926. évben zárt be mint mecset és mintegy hét év múlva, 1944-ban nyílt meg,
szintén múzeumként. Az épület mind a mai napig múzeumként működik, és fontos, hogy ez a következő években se változzon.
Hasonlóképp, 1927. évben nyílik meg az Ankarai Etnográfiai Múzeum, illetve a dervisrendek feloszlatását követően 1927-ben a konyai
Mevlána Múzeum. Oszmán Hamdi egyúttal a művészeti, ezen belül is a szekuláris, a szultáni palotától független, intézményesített építészeti
oktatás alapítója. Az Oszmán Birodalom klasszikus, 15–16. százada során, majd azt követően egészen a köztársaság kikiáltásáig birodalmi
építészek, akárcsak a roppant oszmán adminisztráció egyéb területén tevékenykedő személyek, szintén sok esetben devsirme révén kerültek a
palotába, ahol aztán az egyes szakterületre szakosodva – jelen esetbe műhelyekben nevelődtek. Ezt a rendszert váltja fel a különféle
művészeti ágakat egyesítő Szépművészeti Egyetem (Sanayi-i Nefise Mektebi – Szanaji Nefisze Mektebi), mely 1883-ban kezdte meg
működését a Boszporusz európai partjainál, és működése a köztársaság kikiáltásával teljesedett ki. Az intézményben nem csupán építész, de
különböző restaurátori képzés, illetve régészet is része volt az oktatási programnak. Neve számos alkalommal változott, 1928-tól az
intézménynév „törökösítve” lett Güzel Sanatlar Akademisi-re (Güzel Szanatlar Akademiszi – Szépművészetek Akadémiája). Később Szinán
mester nevét felvéve Mimar Sinan Üniversitesi (Mimár Szinán Egyetem), és Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimár Szinán
Szépművészeti Egyetem) lett – jelenleg is ezen néven üzeme, és a törökországi építészképzés legjelentősebb intézményei közt főként az
építészet művészi ágának képzését helyezi előtérbe.
273 Hillinger Ferenc (Ferencz) 1895. március 30-án született Nagyváradon, izraelita családban. (BMEL_105/d_G._32.) Mindezt a
törük egyetem által kiadott archív iratok gyűjteményében szereplő, 1937. november 17-én kelt, 15975. sorszámú török nyelvű szerződés is
rögzít – hibásan, ugyanis az írásban „Nagynavad” szerepel. (DEMİR, 2008. 291.) Az 1914/15. tanévtől kezdve felvételt nyert a Királyi
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Habár számos magyar szakértő,274 köztük építész járt a kései Oszmán Birodalom és kora-köztársaság
időszakában az országban (Alpár Ignác, Kós Károly, Bardon Alfréd, Janáky István), egyúttal az építészeti
kivitelezésen nagyszámú magyarországi mérnök és kivitelező dolgozott,275 Hillinger volt az egyetlen
magyarországi születésű építész, akinek megvalósult épülete található Törökország területén, egyúttal a
törökországi építészoktatásban is részt vett.276
4.2.3

Magyar építészek a Második Nemzeti Építészeti Mozgalom idejében és az azt követő
időszakban

Az 1930-as évek második felében, a második világháborút közvetlen megelőző időszaktól kezdve a helyi
hagyományokon nyugvó, népi és vernakuláris építészet elveit kutató és a kortárs tervezésben felhasználó
építészeti gondolat Törökországot sem kerülte el. Így a korábbi, első nemzeti mozgalom alkotóitól,
valamint a nyugati mesterektől tanult harmadik generáció (Seyfi Arkan, Sedat Hakkı Eldem, Emin Onat,
Sevki Balmumcu) a történeti anatóliai lakóházépítészet formakincsének, téralakítási módjának
alapelveinek kutatását, és a kortárs építészetükben való felhasználását tűzte zászlajára. Ezt nevezi a
szakirodalom a második nemzeti építészeti mozgalomnak, mely jellemzően a huszadik század harmincas
éveitől Atatürk 1938. évi halálát követően, az 1940-es évekig datálható, de kifutása az 1950-es évek
közepéig megfigyelhető. A korszak kultúrpolitikája nagy hangsúlyt fektetett Törökország művészetének
kutatására és bemutatására – megkülönböztetve a perzsa és arab művészetektől.277 Az 1932-ben alapított

József Műegyetem építész szakára, ahol Csonka Pállal, Forbát (Füschl) Alfréddel, illetve Komor Jánossal egy évfolyamban tanult. Budapesti
tanulmányait követően 1919-22 közt a berlini Technische Hochschule Charlottenburg tanulójaként Bruno Taut (1880–1938) tanítványává és
munkatársává vált, követve mestere által képviselt „Neue Sachligkeit” irányzatát. Miután Taut a weimari Németországból távozni
kényszerült, majd előbb Japánban, később Törökországban kapott megbízatást, Hillinger is követte őt, és az isztambuli Szépművészeti
Egyetem oktatójaként szerepet játszott a Bauhaus-szellemiség oktatásában. Emellett, főként Taut munkatársaként számos építészeti projekt
tervezésében részt vett, többek közt: Ankara, Atatürk Lisesi (Atatürk Gimnázium), 1937-38, vezető tervezők: Bruno Taut és Asım
Kömürcüoğlu; Ankara, Cebeci Ortaokulu [Dzsebedzsi Középiskola), 1938; Trabzon Lisesi (1938-41); İzmir, Cumhuriyet Kız Enstitüsü
(Köztársasági Lány Intézet), 1938; İzmir Nemzetközi Vásár Kulturális Pavilonja, 1939. Taut 1938. évi halálát követően Hillinger volt az, aki
egyes munkáinak tervezését befejezte. (WINKLER, 1980. 19.; JUNGHANNS, 1970. 98.) Tervezői tevékenysége mellett épületszerkezeti
témájú szakcikket írt a „Tető kivitelezési módjáról” címmel, melyet az Arkitekt folyóirat 1941. évben közöl. (HILLINGER, 1941.) Egyúttal
török levéltári források igazolják, hogy 1942, 1949 és 1950. években a Török Nemzeti Oktatási Minisztérium továbbra is megbízta Hillingert
szakértőként. (Milli Eğitim Bakanlığı, 3/8702 4.2.1949; 30.18.1.2.118.96.3; 3/10735 22.2.1950; 30.18.1.2.121.111.14; 2/18236 1.7.1942;
Közli: SARAL, 2016. 495. ) Ezt követően -miként a kor számos törökországi építésze tette- az Amerikai Egyesült Államok területére
távozott és ott is élt élete végéig. Bővebben ld.: KOVÁCS, 2020.
274 Réthly Antal a modern török meteorológia kiépítésében játszott fontos szerepet. Rásonyi László az ankarai Hungarológiai Intézet
alapítója, Mészáros Gyula az Etnográfiai Múzeum alapítója, Tittes Györgynek köszönhető számos anatóliai város infrastrukturális tervezése,
György János a mezőgazdaság területén alkotott alapvető fontosságút, Máthé János Atatürk rezidenciájának kertészetét vezette, Wellman
Oszkár az állattenyésztés területén végzett maradandót, Ormos Imre Ankara tájépítészeti tervezése során dolgozott.
275 Az 1920-as években nagyjából 100-ra tehető a főként ankarai kivitelezésen dolgozó, magyarországi mesterek száma, akik főként a
török-német Rellah cég alvállalkozóiként kivitelezési, szakipari és infrastrukturális munkákban vettek részt, egyúttal az Ankara-Sivas, illetve a
Samsun-Sivas vasútvonal kiépítésén dolgoztak – melyről Hüszrev Gerede, magyarországi török követ is beszámolt 1924. évi interjújában.
SZMRECSÁNYI, 1924. Érdekességképp, legtöbbjük Tolna megyéből, sokuk Bátaszékről származott. Ld. SARAL, 2017a. Az ankarai Ulus
városrészen belül az építészettörténet megkülönbözteti az ún. magyar házakat, melyek kivitelezési és díszítési módja azonos, egyik középület
pedig az Ulus-ban található Erzurum Hotel szintén magyar mesterek keze nyomát dicséri. Ld. ÇÜGEN etal., 2013.
276 KOVÁCS, 2020.
277 Ezen termékeny évtizedek során rendezték meg 1959-ben Ankarában az első Török Művészettörténet Nemzetközi Konferenciáját.
A konferencia elnöke Suut Kemál Yetkin professzor volt, résztvevői pedig az iszlám és oszmán-török művészet neves professzorai a világ
minden tájáról, köztük Fehér Géza. Ezt követően minden negyedik évben rendeztek hasonló konferenciát, a helyszínek pedig európai és
közel-keleti nagyvárosok. Kezdetben a beszámolók főként a szeldzsuk és oszmán-művészetre korlátozódtak, idővel viszont az európai és
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népházakban (Halkevleri)278 rendszeres előadásokat és művészettörténeti képzéseket tartottak, megnyíltak
az első török művészettörténeti témájú kiállítások („A török műveszet ötven éve”, Dolmabahcse Palota, 1937),
megjelentek az első művészeti témájú folyóiratok (Güzel Sanatlar, vagyis Szépművészetek, 1940–44).
Emellett az anatóliai népi és vernakuláris építészet kutatása, és a kortárs építészetben való
felhasználása a korszak építészgenerációjának oktatásában jelentős szerepet játszó nyugati építészek céljai
közt is szerepelt – mindennek manifesztuma az Ernst Egli által 1930-as években elindított ’Türk Jurdu’
folyóirat. Konkrét épületek vizsgálata során megemlíthetjük a Bruno Taut által 1937-ben épített ankarai
Nyelvtörténeti és Földrajzi Fakultáns épületét, melyen az anatóliai hagyományos lakóházépítészet
nyílásrendszere, vagy a Martin Elsaesser nevéhez köthető ankarai banképületét, ahol a hosszasan kiugró
párkányzat szerkesztőmódszerének alkalmazása látható, vagy a történeti pavilon, a kösk térszervezését
átértelmező Seyfi Arkan által az isztambuli Florya-ban épített elnöki nyaraló, a Florya Köşkü épületét.
A vernakuláris és népi építészet formai jegyeit vizsgálva nem az ornamentikát és
díszítőmotívumokat használta fel az új épület tervezésekor, mint az a korábbi időkben jellemző volt,
hanem a hagyományos tömegképzést, és az arra jellemző fény-árnyék hatást, így az új épületen a
hagyományos anatóliai lépték és arányrendszer érezhető.279 Az így létrejött épület kortárs nyelvet beszél,
de egyúttal beleillik a több évszázados helyi kontextusba. Az általuk képvielt építészeti nyelv (akár az
Első Nemzeti Építészeti Mozgalom szeldzsuk motívumai), ebben az esetben is a hivatalos, államilag
támogatott építészeti megfogalmazásnak minősült.
Jellemző módon, akárcsak az Első Építészeti Mozgalom végeztével Bardon Alfréd és ifj. Dávid
Károly kikötőterve, Atatürk halálát (1938) követő évtizedek, az 1950-es évek kezdetével végződő
Második Nemzeti Építészeti Mozgalmat követően Magyarországról érkező építészek terve ismét a frissen
Törökországba jutó nemzetközi áramlatokkal együtt érkezett. A példa, a LAKÓTERV műhelye, Janáky
István, Körner József, Molnár Péter, Vass Antal és Zilahy István által tervezett Kavala Hotel (Kavala
Oteli). (35. ábra) A szállodaépület az első, úgynevezett építészeti exporttervek egyike volt, melyet az
utolsó szocialista-realista stílust képviselő épületeket követően,280 a stílus kötöttségeitől mentesen Janáky
István és kollégái külföldre terveztek. Törökország szemszögéből nézve a Nemzeti Építészeti Mozgalom
balkáni kultúrákkal való interakció is nagy hangsúlyt kapott. Ebből a szempontból volt jelentős az 1975-ös ötödik kongresszus, melynek
Budapest adott helyszínt, illetve a szintén Budapesten tartott 2007. évi. Ld. DÁVID–GERELYES, 2009.
278 Az atatürki nemzetépítési stratégia részeként a török kormány létrehozta a népház, törökül halkevi intézményét. A népházak az
„oszmánból törökké válás” átmeneti korszakának egyik legjellemzőbb építészeti lenyomata. Az 1932-51 közt, a kora köztársaság korszak
utolsó évtizedeiben majd minden török településen létesült népház: a falvaktól egészen a nagyvárosokig, így az intézményhálózaton
keresztül a társadalom széles spektrumával tudott a kormány közvetlenül kommunikálni. E célból 1932. február 19-én a kormányzó párt 14
nagyvárosban (Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü, Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya, Samsun)
nyitott népházat, mellyel a török népesség számára karnyújtásnyira jelentek meg az új köztársaság szellemiségét hirdető, népoktató épületek.
Érdekesség, hogy Törökországon kívül is nyílt török népház, méghozzá 1942. február 19-én Londonban, a török kultúra népszerűsítése,
valamint a helyi török népesség szociális támogatása céljából. A népházak fénykora majdnem két évtizedes volt: politikai irányváltás
következtében 1951. augusztus 8-án hivatalosan az összes bezárt. Ekkor számuk 478-ra és az 1 külföldire duzzadt. Magyarországi
kötődésként meg kell említeni, hogy Bartók Béla anatóliai népzenei gyűjtőútján többek közt az adanai népház vendége is volt. Bővebben
lásd: YEŞILKAYA, 1999.
279 ÖZEL, 2009.
280 SIMON, 2000.

78

MAGYARORSZÁGI ÉS OSZMÁN-TÖRÖK ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK - MEMORIÁLIS ÉPÍTÉSZET A HÓDOLTSÁG TERÜLETÉN

PhD ÉRTEKEZÉS

stílusjegyeit sem viselte magán. Az épület Isztambul ázsiai oldalán, Fenerbahçe ilcse, vagyis a városrész
boszporusz-parti területére épült volna.

281

Egyúttal, mialatt az építészek a szállodaterven dolgoztak,

Janáky István kollégáival, Jánossy Györggyel, Mináry Olgával és Zalaváry Lajossal egy másik, ezúttal az új
köztársasági főváros, Ankara egyik legfontosabb csomópontjához, Ulus városrész Atatürk-szobrához
közeli területre egy megvalósíthatósági tanulmányt is készített egy apartmanház-irodaház együtteseként
létrehozandó iroda-lakóépület együtteséről, az ún. Munkaház (İşhane) tervéről.282 (36. ábra)

35. ábra (bal oldali): Kavala Hotel, Isztambul, 1956. Forrás: PAZÁR–APÁTI-NAGY, 2004. 15.
36. ábra (középső és jobb oldali): Janáky István, Jánossy György, Mináry Olga és Zalavári Lajos: İşhane, Ankara, Ulus,
1956. Helyszínrajz és homlokzat. Forrás: JANÁKY, 1958. 15, 17, 21.

Sajnálatos módon egyik terv sem valósult meg.283 Azonban, habár Isztambuban nem is,
Magyarországon napjainkban is látható a terv megvalósult hatása, méghozzá a Janáky István által Perczel
Dénessel közösen tervezett kecskeméti Aranyhomok Szálló épülettömbjének általános tömegformálásán
és homlokzatképzésén. A szálló határozott építészeti megfogalmazású tömbje teret alkot, egyúttal kívül
helyezi magát a történeti rétegekből284– azonban a jellegzetes teraszok, mely nem a Boszporusz
hullámaira, hanem a kecskeméti Kossuth Lajos tér felé tekintenek. Fontos összefüggésre ad okot azon
tény, hogy az épület terveivel egyidőben épült Isztambul egyik máig jellegzetes, korszakalkotó
szállodaépülete, az amerikai Skidmore, Ownings and Merrill (SOM, New York), valamint helyszíni
partnerként a Második Nemzeti Építészeti Mozgalom legendás mestere, Sedad Hakkı Eldem által
jegyzett Hilton Hotel épülete,285 melyet Janáky István és kollégái is tanulmányoztak szállodájuk tervezése
előtt. Éppen ezért állítható, hogy a törökországi beruházás kapcsán az amerikai tervezőiroda isztambuli
épülete egyik fontos előképe a kecskeméti szállónak, a helyszíni adottságokhoz alakítva. Mindez

GYÖNGYÖSI, 1957, 58.
JANÁKY, 1958.
283 A szállodaterv bemutatásra került volna Budapesten egy kiállítás keretében – a feltételes mód pedig azon körülmény miatt szükséges,
miszerint a tervek Magyar Építőművészek Szövetsége székházában 1956. október 23-án, délután 5 órakor kerültek volna kiállításra.
MOLNÁR, 1984. 15.
284 VUKOSZÁVLYEV, 2013.
285 Az épület számos, törökországi követőre is talált. Egyikük a Rana Zıpçı, Ahmet Akın és Emin Ertan 1959. évben tervezett Çınar
Hotel épülete, a másik pedig az 1958-74 közt épült Sheraton Hotel, melyet a török AHE Mimarlık jegyzett, és az 1950-es évek törökországi
építészetének meghatározó ikonjai. TAPAN, 1984. 107-110.
281
282
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bizonyítja a korszak egyik jelentős magyar épületén mutatkozó építészeti transzfer útvonalát.286 Egyúttal
megállapítható, hogy a terv mind a magyarországi, mind a törökországi viszonylatban ismét a határozott
stiláris megkötés jellemezte korszakot követően jött létre.
4.2.4

Összegzés: a 19–20. század fordulójának magyar és oszmán-török építészeti kapcsolatai
az újonnan épített épületek tekintetében

A fentiek alapján elmondható, hogy míg a 19. század vége, 20. század első évtizedei során, a kései
Oszmán Birodalom és Osztrák-Magyar Monarchián belül a magyar területek építészeti kapcsolataira
általában a jellemző formakincs használatában mutatkozott meg a két terület közti építészeti transzfer,
mozgatórugója pedig jellemzően identitáskeresésben fellelhető okai voltak, addig az első világháborút
követően a korai Török Köztársaság területén alkotó magyarországi építészek tervei is ismertek.
A kora-köztársaság korszakában, 19–20. század fordulójával ellentétben nem a formakincs
átvételéről, hanem a térstruktúra és tömegképzés elemzéséről, illetve az egyes építészek eltérő kulturális
kontextusban történő alkotási tendenciái figyelhetők meg. A korai Török Köztársaság területén az
ismert, Magyarországról érkező építőmunkások mellett, a korszak minden periódusában (Első- és
Második Nemzeti Építészeti Mozgalom, illetve a köztes, átmeneti időszak) bemutatható egy-egy,
Magyarországról érkező alkotó terve (Bardon Alfréd és Dávid Károly, valamint Janáky István és kollégái
tervei), jellemzően az adott ideológiai célból létrehozott, az állami, hivatalos stílust képviselő periódus
végső, jellemzően átmeneti szakaszában. Habár az épületek nem valósultak meg, hatásuk mégis érezhető
a kor építészetében, nem kizárólag Törökország, hanem Magyarország esetében is (lásd Janáky István
terve). Emellett, nem csupán időszakosan, egyes projektre érkezett, vagy tervpályázaton részt vett (ld.
Bardon Alfréd terve) alkotók mutathatók be, hanem a kora-köztársasági Törökország területén fontos
szellemi és oktatási műhely, a Szépművészeti Akadémián oktató építészek közt is szerepel egy
Magyarországról származó építész, Hillinger Ferenc.287
4.3

Épített örökség védelme

A 19–20. század fordulója az épített örökség szisztematikus kutatásának és védelmének kezdeti időszaka
mind Magyarország területén, mind pedig az Oszmán Birodalom területén, illetve a műemlékvédelem
világháborúháború

utáni

újjászervezésének

időszaka.

Az

oszmán-török

művészet

célzott,

intézményesített, törvénnyel szabályozott kutatása és védelme a 19. század végén kezdődött.288 Az
KOVÁCS, 2014B.
KOVÁCS, 2020.
288 Habár nem szigorúan véve oszmán örökséggel kapcsolatban, de fontos megemlékezni Herz Miksa iszlám örökségvédelem területén
tett érdemeiről. Herz Miksa (1856–1919) Műegyetemi tanulmányait követően a bécsi Technische Hochschule hallgatója volt, majd négy év
286
287
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oszmán uralkodó, Abdülazíz szultán (1861–1876) 1869. február 13-án adta ki az úgynevezett Asar-ı Atika
Nizamnamesi-t (Régi Alkotások Szabályzata) a neves jogász, egyben művész Oszmán Hamdi Bej289
koncepciója alapján, mely engedélyhez köti a birodalom területén dolgozó régészeti munkavégzést,
egyúttal tiltja az előkerült értékek külföldre szállítását. Azzal a céllal tette mindezt, hogy
megkülönböztesse az oszmán-török művészeti örökséget a perzsa és iszlám művészet halmazából,
egyúttal védje az értéket képviselő elemeket elsősorban a korra jellemző külföldre szállítástól.290
Egyúttal a több évszázadon keresztül fennállt kegyes alapítványok (vakufok) szerveződését veszi
alapul és örökíti át a Török Köztársaság szekuláris intézményrendszerére. A történeti vakufok, vagyis
kegyes alapítványok az oszmán építészettörténet széles tárházát foglalják magukban. A klasszikus oszmán
építészet kegyes alapítványai általában szociális, szakrális és oktatási, valamint memoriális funkciójú
épületek széles tárházát foglalhatták magukba, melyek a Török Köztársaság kikiáltásával a minisztériumi
felügyelet alatt álló Kegyes Alapítványok Főigazgatóságához (Vakıflar Genel Müdülüğü) tartoznak. Az
igazgatóság pedig a történeti vakufok épületállománya vagyonkezelése mellett annak működtetését,
fenntartását, karbantartását is végzi, egyúttal roppant tudásközpontként is működik a vakufok által
felhalmozott archív anyagok kezelésével, az épületek kutatásával, a kutatások közlésével, szakértők
foglalkoztatásával. Tulajdonképp a paloták, az infrastrukturális építmények (utak, vízvezetékek, hidak), a
lakóépületek és katonai létesítmények nagy része kivételével szinte minden történeti középület az
igazgatóság felügyelete alá tartozik. Mindezen intézményi folytonosság hozzájárul Törökország sajátos és
gazdag oszmán építészeti örökségének kezeléséhez és kutatásához.291

Bécsben tölött év után Kairóba utazott. Itt később a Vallási Alapítványok Igazgatóságának tagjaként majd de facto vezetőjeként az egyiptomi
épített örökség jeles kutatója, műemlékek védője, egyúttal az Arab Múzeum igazgatója lett, ezért joggal tekinthető az egyiptomi
műemlékvédelem egyik atyjának. (ORMOS, 2009.) Műemlékvédelmi tevékenysége mellett aktív tervező volt, a századfordulós, keleti
területeken jellemző, helyi motívumkincset felhasználó historista építészet képviselője volt, aki főként az ún. mamluk revival stílusban
alkotott. Herz 1887 decemberében a keleti üzleti- és tanulmányútja során Kairóba utazó Zsolnay Miklóssal is találkozik, és együtt keresnek
olyan, fusztáti kerámiatöredékeket, melyeket Zsolnay Magyarországra vitt, és motívumait gyárában is felhasználja. (GERELYES–
KOVÁCS, 1999. 20, 43.) 1914-ben pedig Hauszmann Alajossal találkozott Kairóban, és egykori műegyetemi tanárát körbevezette a
városon. (ORMOS, 2009. 43.)
289 Oszmán Hamdi Bej (1842-1910) a későoszmán birodalom polihisztora, jogász, festő, régész – gondolkodó. Számos tekintetben
pionírnak számított, életét az oszmán-török kultúra szolgálatába állítva több szempontból. Édesapja görög származású, az oszmán
államszervezetben magas rangban szolgáló államférfi volt. Tanulmányait mind Konstantinápolyban, mind pedig Párizsban végezte, ahol
francia romantikus-orientalista művészek (Jean-Léon Gérȏme, Gustave Boulanger) munkáival került kapcsolatba. Mind jogászként, mind
pedig múzeumalapítóként eltökélt szándéka volt az oszmán épített és tárgyi örökség védelmének, bemutatásának. Régészként a Nemruthegyen végzett kutatást, publikált, illetve 1891-től alapítója volt a konstantinápolyi Régészeti Múzeumnak. Fontosnak tartotta a különböző
művészeti és mérnöki ágak oktatását – a konstantinápolyi Szépművészeti Akadémia (Sanayi-i Nefise Mektebi) alapítójaként. Művészként
egyik legismertebb festménye a Teknősoktató (1906).
290 Az Oszmán Hamdi Bej által szorgalmazott eredeti törvény számos módosítással ugyan, de az 1950-es évekig fennállt. A koraköztársaság időszakában pedig folyamatosan alakult a törvényt segítő intézményi háttér is, ugyanis a Nemzeti Oktatási Minisztérium (Milli
Eğitim Bakanlığı, Milli Ejitim Bakanliji) keretén belül létrejött a Műemlékek Felső Bizottsága (Anıtlar Yüksek Kurulu, Anitlar Jükszek
Kurulu). A korábbi törvény minden művészeti elemre érvényes volt, azonban 1973. évben megszületett a kifejezetten építészeti műemlékek
szabályozására vonatkozó Eski Eserler Kanunu (Eszki Eszerler Kánunu), amely kategorizálta az emlékeket régészeti lelőhelyre, történeti és
természeti tájra és épületekre. Ennek értelmében az 1973-80 évek közt mintegy 100 települési szintű történeti táj (kentsel sit – kentszel szit),
417 terület (sit alanı – szit alani), 3447 műemléki épület (anıtsal yapı – anitszal yapi) és 6815 ún. civil építészeti példa (sivil mimarlık örneği –
szivil mimarlik örneji) került regisztrálásra. Mintegy 10 éves lemaradással ugyan, de nemzetközi szintű szabályozási modellt alkalmazott az
1983. évi 2863. számú törvény, mely az UNESCO irányelveivel összhangban a műemlék fogalom helyett a mozgatható/ movable / taşınır
(tasinir) és a nem mozdítható / immovable / taşınmaz (tasinmaz) kulturális vagyon (kültür varlıkları – kültür varliklari) kifejezéseket és
kategóriákat használta. UMAR, 1981. 56.; AHUNBAY, 2014. 196.
291 KOVÁCS, 2018.
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Magyarország területén lévő oszmán örökség védelme

A 19– 20. század fordulóján hazánk területén fellelhető oszmán építészeti örökség iránti érdeklődés több
forrásból is táplálkozik és együttesen közrejátszott benne az általános magyar-oszmán politikai közeledés,
a magyar szellemi életben az eredetkeresésből adódó turanista gondolkodás, az orientalizmusból fakadó
kelet iránti érdeklődés, illetve a műemlékvédelem intézményesülése és az építészeti örökség védelme
céljából tett első, jelentős lépések. Ezen folyamat egyik kulcsemléke a budai Gül Baba türbéje, mely
egyaránt tárgya a legkorábbi műemlékvédelmi szabályozásnak, így az épület és örökségvédelmi
munkálatai szoros kapcsolatban állnak a hazai műemlékvédelem történetével – de az épület sorozatos
kutatása és helyreállítása egyúttal az oszmán–török diplomáciai kapcsolatok alakulásának szimbolikus
helyszíne.
A Magyarország területén lévő oszmán épületeket mint az oszmán építészet elsődleges forrását
alapjául vevő kutatások 1917-ben, Foerk Ernő professzor vezette felmérésekkel kezdődtek, aki az
úgynevezett szünidei felvételek során diákjaival mérte föl az akkor ismert magyarországi oszmán
emlékeket.292
Nem a Foerk Ernő vezetésével készült munka volt az első olyan lista, mely említette ezen
épületcsoportot. Jakob Tollius korábbiakban említett, 17. századi munkáját követően megemlíthető, hogy
Rómer Flóris érdeklődését is felkeltették oszmán emlékek, többek közt az egri Válide Szultána fürdő
maradványai.293 Az első, oszmán épületeket szisztematikusan felsoroló művek diplomáciai látogatások
kapcsán jöttek létre. 1867-ben Abdülazíz szultán látogatásakor a Császár fürdő orvosa, Franz Xaver
Linzbauer néhány oldalas értekezést adott közre Buda török építészeti emlékeiről.294 Ezt követően
Némethy Lajos írt kismonográfiát a budai török imahelyekről,295 munkáját Károlyi Árpád és Wellmann
Imre folytatta. 1855-ben, Auguszt Antal által a budai műemlékekről készült lista tartalmazta a budai Gül
baba-türbét, ugyanabban az évben a Vasárnapi Ujság hasábjain szintén megjelent egy lista az oszmán
emlékekről.296 Gerecze Péter által összeállított, és az 1906. évben publikált katalógusa fontos mű az
oszmán eredetű épületek, illetve épülettöredékek publikált listái közt.

297

A kötet számba veszi a

korszakban ismert török eredetű épületeket, épülettöredékeket, feliratos köveket, egyúttal a török eredetű
emlékek irodalmát is hivatkozza. 298
FOERK, 1917.
GERŐ, 2003a. 17.
294 LINZBAUER, 1867.
295 NÉMETHY, 1878.
296 VASÁRNAPI UJSÁG, 1855. 11, 85-86.
297 GERECZE, 1906.
298 Többek közt az alábbi emlékeket tünteti fel: Pécs: „Korház-templom (előbb török mecset és minaret) [az egykori Jakováli Haszán
pasa dzsámi], Török fürdő romjai (Állott a Ferencz-rendi zárda keleti oldalán, a kertben) [Memi pasa hamamja], Török rom, Török kút [a
Kerjela-domb területén lévő kút], Egykori török mecset maradványok; Eger: Török mecset, Török minaret, helyreállítva, A Mecsettér
292
293
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Az érdeklődés természetesen nem kizárólag Budára korlátozódott, Majorossy Imre pécsi
polgármester 1906-ban szintén kifejezte azon szándékot, miszerint „ezen épületeket meg kell
becsülni”,299 de a budai oszmán emlékek a századforduló során fokozottabb figyelemben részesültek.

37. ábra: Foerk Ernő 1917. szeptember 26-án, a belgrádi Damat Ali pasa türbéjéről készített felmérési vázlata. A
rajzon az alábbi elemek láthatók: alaprajz melynek sajátossága, hogy a bejárattal szemközti falszakaszon, mai mihráb fülke
helyén ablakot jelöl. Egyúttal a jobb alsó sarokban jól látszódik a turbános kő fejezettel ellátott szanduka (rituális koporsó). A
jobb alsó, homlokzati rajzon kerámia burkolat látszódik, melyet a legutóbbi helyreállítás fémfedésre cserélt. Forrás: MMA
MÉM MDK, 3/19., 67.

szögletén, Ürményi Antal udvarában kiásott török építmény alapfalai; Pest: Török mecset; Gosztony: templomon lévő török feliratú tábla;
Somodi: Török-korabeli földsáncok a Földvár nevű dűlőn; Boros-Jenő: A régi török mecset, ma honvéd-iskola; Pécska és Szemlak között:
Török mecsetomladék; Szakács: „Török templom” fala; Siklós: Török-mecset helye, Török-fürdő; Lédecz: Török időkből való olvashatatlan
feliratú kőoszlop; Nagy-Salló: Törökök által emelt őrhalom; Bács: Bácsi török-fürdő romjai; Csataalja: A vaskuti határ mesgyéjén török
kápolna helye (1768. térkép); Zombor: egykori hat török mecsete, török fürdő helye; Hegyköz-Szent-Miklós: Várdomb nevű dülőn, a
hagyomány szerint török erődítmény állott.; Szudrics: g.k. templom, állítólag török mecsetből átalakítva; Esztergom: török feliratos
emléktábla az egykori víztorony Duna felé vezető, most befalazott kapuja felett, török feliratos tábla a dunaparti bástya falában, 1543.; Érd:
török minaret; Győr: török-pincze nevű folyosók; Krivadia: Babi-hegyen sánczok (török sáncznak nevezik); Tiszaderzs. Templomrom
Borbély Géza beltelkén. (Hagyomány szerint török templom volt.); Guta (Gutta). Közelében a Vág és a pozsonyi Dunaág összefolyásánál
Békevár, ma Békavár nevű földvár nyomai. Mások szerint : Régi váromladéka, melyet a törökök építettek; Mocsa: Határában török feliratos
kő.; Dognácska. Török forrás, építmények. (Kápolnácskák.); Toplecz: Török vízvezeték a vasút mentén, félig lenyesve.; Endrefalva és
Dolány között török sáncznak tartott, nagy kövekből rakott tógát, talán a ludányi apátság vízfogója vagy halastavának fala.; Buda: Budai
török építmények : Rudas-fürdő, Sáros-fürdő, Rácz-fürdő, Császár-fürdő, Király-fürdő, Gülbaba sirmecsete. A kapuczinus-templom
mecsetrészlete. Az Uri-utcza 39. sz. kapubejárat.; Császár-fürdő törökkori részei., Sz.-János egyház és török imaház Budán.; A Császár-fürdő
török felirata 1570-ből.; A Rácz-fürdő.; Rudas-fürdő; Vác: Az egykori török templom helye. (Ma itt polgári leányiskola áll.); Kismácséd. R. k.
templom. (Állít, török mecset.); Babócsa: Egykori várának maradványai. (Török vár.); Puszta-Szemes. Török építkezés befolyására mutató
kupolás juhásztanyák.; Temesvár: Török feliratos tábla a városház kapubálványában.; Ireghez tartozó békái pusztán vörös-barátok
klastromának omladékai. A kolostor alatt „12 fiókos" pincze, mely latin és török feliratokkal van bemázolva.; Váralya. A fölötte levő hegy
csúcsán régi váromladékai., Török várrom.; Kajd. R. k. templom a XVI. századból. Török időkből származó földhányások.;
Öskü.
Török
mecsetvagy
őrtoronyhoz
épített,
kerek
apsissal
ellátott
kápolna.;
Nagy-Kanizsa:
Török sírkőből alakított, török feliratos szenteltvíztartó.; Dernis. Török minaret.; Újlak: Török fürdő.; Zalán-Kemény: Régi, talán török
fürdőépület maradványa Mrksic gazda pinczéjében a hegyoldalban.
299 SUDÁR, 2014. 30.
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Azonban a Foerk Ernő vezette munka az első olyan, építész által készített katalógus, mely átfogó
igénnyel, az ország teljes területén akkor ismert valamennyi épületet igyekezett felsorolni, katalogizálni és
naprakész építészeti felmérést közölni. Egyúttal a munka interdiszciplinárisnak számít abban a
tekintetben, hogy a felmért, temesvári sírköveken lévő feliratokat Kúnos Ignác turkológus professzor
fordításában is közölte.300 Egyúttal Foerk a felmérési rajzokhoz egy átfogó bevezetőt írt, mely az
építészeti értékre koncentrálva foglalta össze az oszmán hódoltság építészetét, épületeinek tipológiáját.
A felmérési program során 20 épületről, szerkezeti részletről és sírkőről készült rajz, melyet a
Budapesti Állami Felső Építő Ipariskola másod- és harmadéves tanulói készítettek.301 A munka értékét
nem csupán az adja, hogy a korban ismert oszmán épületekről aktuális állapotfelmérést közöl, mely
műemlékvédelmi munkák alapjaként szolgálhat, de az is, hogy a rajzi anyagot Foerk felhasználta oktatási
célra mind a felmérés oktatásához, mind pedig az általa készített, építészettörténeti tankönyvhöz. Utóbbi
munkájában egyedülálló módon, külön fejezetet szentel az oszmán kor építészetének. 302 Egyúttal, Foerk
két tanulmányúton is részt vett a Balkánon, beutazva Boszniát, Albániát, Szerbiát és Macedóniát.303
Útjának egyik célja, hogy a magyarországi oszmán emlékek tanulmányozásához analógiát gyűjtsön – útja
során pedig számos épületről, többek közt a belgrádi Damat Ali pasa türbéről készített felmérési vázlatot.
(37. ábra) Ezen vázlatok abszolút megfeleltethetőek az épülettípus, vagyis a memoriális épületek
téralkotásának rögzítési módszertanával, ugyanis nem csupán az egyes szerkezeti elemet, de a szintén
fontos belső téralkotó elemeket, berendezéseket is rögzítette (szanduka, vagyis az épületbelsőben lévő
szimbolikus koporsó, gyertyatartó). Így elmondható, hogy a memoriális épülettípus esetében Foerk
munkája volt az első átfogó, analógiák ismeretében készített, építészeti felmérési katalógus.
Természetesen hozzá kell tenni, hogy tagadhatatlan értékei ellenére a Foerk-vezette felmérési
rajzok – főként alakhelyességi szempontokból nem teljesen pontosak. Habár az épületek arányait,
nyílásrendszerét, jellemző tagozatait pontosan közli (például Idrisz Baba türbéje esetében a Möller
István-vezette helyreállítási munkálatokhoz képest négy évvel korábbi, ma nem látható állapotot rögzít,
ld. 38. ábra), de a falszövetek textúráit csak jellegében jelölt és egyes tagozatok, illetve szemöldökívezetek vonalvezetése nem pontos, sokkal inkább stilizált. Így Foerk sokkal inkább a Wiener Bauhütte,
illetve a ‘Magyarországi Műemlékek’ gyakorlatát folytatta, ahol az általános és ideálisnak tekintett rajzi
ábrázolás volt jellemző.304 Mindemellett a szakszerű építészeti leírás és tipológia mellett írásait a
turanizmus ideológiája jellemzi.305
FOERK, 1917.
SCHODITSCH, 1918.
302 FOERK, 1929.
303 Az első tanulmányút állomásai: 1917. szeptember 26.: Belgrád, szeptember 29.: Üszküb (Szkopje), október 1.: Mitrovica, okbóter 6.:
Decsán, október 7.: Gyakova (Gjakovë). október 9.: Prizren, október 16.: Szkutari (Skodra), október 17.: Vorra, október 20.: Tirana, október
23.: Skodra, október 25.: Szarajevo (Szarajevó), október 27.: Budapest. Forrás: MMA MÉM MDK, Foerk Ernő Naplója, 71.; FOERK,
1918.
304 KOVÁCS–FEHÉR, 2019.
305 FOERK, 1917. 1.
300
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A felmérési programban három, az Oszmán Birodalomból érkezett diák is részt vett, ők Mehmet
Kámil, Musztafa Száhin és Szemih Rüsztem – rajtuk kívül az Ipariskolában további négy oszmán tanuló
volt. A diákok magyarországi oktatását egy körrendelet306 tette lehetővé, és mind a diákok, mind pedig
maga a felmérési program is felkeltette a korabeli oszmán diplomácia érdeklődését – a felmérést
bemutató előadáson, 1918. márciusában a török főkonzul (ekkoriban nagykövetség helyett az Úri utca
45. alatt főkonzulátus, úgynevezett Bassehbenderlik működött), Ahmet Hikmet, illetve Abdüllatif efendi
vallási vezető is részt vett.307

38. ábra: A pécsi türbe (Idrisz baba türbéje) északnyugati homlokzata. Bal oldali rajz: a Foerk Ernő vezette felmérés
során, Sinogli János, a Budapesti Királyi Felső Állami Építő Ipariskola másodéves hallgatója által készített rajz, rajta jelölve az
érintett falszakasz, melyen homogén kőtextúra látszódik. Középső fotó és job oldali felmérési rajz: a jelölt falszakasz jelenlegi
állapota, melyen látszódik, hogy Gerő Győző illetve Sándor Mária 1960. évi feltárása308 és Ferenczy Károly helyreállítása309
nyomán az oszmán-kori bejárat téglaszövettel lett jelölve. Forrás: a Sinogli János-féle rajz: MMA MÉM MDK
Tervgyűjtemény 13213/a, közli: FOERK, 1917. Fotó és alakhelyes felmérés: Fehér Krisztina, Kovács Máté Gergő, Rabb
Péter, 2015.

Szemih Rüsztem (1898–1956), aki a felmérési program során Gül baba türbéjének, Bács fürdőjének
(hamam), illetve a temesvári oszmán sírkövek rajzát készítette a 20 század eleji magyar-török építészeti
kapcsolatok történetének fontos szereplője. 310 Rüsztem szintén az isztambuli Szépművészeti Akadémia
hallgatója volt, ahonnét pályatársaival ellentétben nem német, vagy francia földre, hanem Budapestre
indult tanulmányútra. Tanulmányait a Turáni Társaság támogatta, és a fent közölt, 1916. évi körrendelet
tette lehetővé. Az évben, mikor Kós Károly Konstantinápolyba utazott, Rüsztem Budapesten kezdett
tanulni. Elsőként, pályatársaival együtt a Budapesti Királyi Felső Állami Építő Ipariskola tanulója volt,
majd 1918. évben a Királyi József Polytechnikumban tanult építészetet, mint azt az intézmény jogutódja,

306 1916. aug. 25. 56.154 VI. B. Körrendelet. A Keleti Kultur-Központ feladata s a magyar iskolákban elhelyezett török ifjak
neveléséről.
307 Az iskola évkönyve eképp hivatkozik: ‘Achmet Hikmet török főkonzul Ő Exellentiája és Abdul Latif török főpap’ SCHODITSCH,
1918. 8.
308 GERŐ– SÁNDOR, 1960, Forster Központ Tervtár. Leltári szám: 05461
309 FERENCZY, 1961, Forster Központ Tervtár. Leltári szám: 09349.
310 GÜMÜŞ, 2014.; GÜMÜŞ, 2015.
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a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem levéltárában őrzött irat rögzíti.311 Miután visszatért
Konstantinápolyba, 1929–1933 közt magánépítészként praktizált, és a kora-köztársaság kor néhány
emblematikus épületét tervezte.312 Ezek közül is különleges példa az adanai Vágóhíd épülete, mely
épületegyüttes víztornya és a pesti Vajdahunyadvár tornya közt hasonlóság fedezhető fel – újabb példát
közölve a magyar-török építészeti jegyek exportjára.313 Emellett az isztambuli Szépművészeti Akadémia
oktatójaként is tevékenykedett, melyről egykori mesterének, Foerk Ernőnek 1923. évben, a Török
Köztársaság kikiáltásának esztendejében írt szívélyes levelében is olvashatunk.314 1923. évtől Rüsztem az
Ankarai Fejlesztési és Lakhatási Tanács igazgatójaként fontos szerepet játszott az új főváros
infrastruktúrájának fejlesztésében. Mindez egybeesett a Második Nemzeti Építészeti Mozgalom
időszakával, és a Hermann Jansen által 1928. évben készült ankarai szabályozási terv megvalósításával.
1933-ban Szegedre látogatva munkájáról, az új főváros kortárs kiépítéséről, illetve magyarországi
élményeiről mesélt.315
Összességében elmondható, hogy a Foerk Ernő-vezette teljességre törekvő felmérés további utat
nyitott a magyarországi oszmán emlékeken végzett kutatási munkák számára, habár a Foerk-szintű
széleskörű, és építészeti szempontból történő további összefoglalás még váratott magára. Habár
szigorúan véve a magyarországi emlékekkel nem, de az oszmán építészeti emlékekkel foglalkozott
Genthon István,316 illetve Buda oszmán kori történetével bővebben Fekete Lajos. Az oszmán
művészetről átfogóan írt könyvében az iszlám művészet és építészettörténet-kutatás legendás alakja,
Fehérvári Géza.317 Ugyan a magyarországi oszmán építészettel részletesebben nem foglalkozott, de a
bizánci és iszlám építészettörténet kutatója, Tompos Erzsébet nevét fontos kiemelni.318 Török részről
magyarországi emlékeket közölt Celal Esad Arseven,319 illetve Oktay Aslanapa.320 A korszak kiemelkedő
személyiségeinek köszönhetően Magyarország nem csak az oszmanisztika és turkológia, hanem az
oszmán és iszlám művészettörténet-kutatás nemzetközi palettájára is felkerült, ennek köszönhetően
hazánk kétszer is otthont adott a Török Művészettörténet Nemzetközi Konferenciájának.321 Mindezek

BMEL_EPK_K-17_Szemih_Rusztem, 1918.
Şevket Bey és İsmail Hakkı Bey lakóházai, 1933-28
313 GÜMÜŞ, 2015. 41.
314 A levél fejlécén Rüsztem névjegye két nyelven olvasható: franciául és magyarul: „Sémihe Rustéme Séfay, Architecte, Professeur,
École Imperiale D’Arts et Métiers / Szemih Rusztem Szefai, Építész, Török Császári Felső Építő Ipariskolai Tanár” Forrás: MMA MÉM
MDK RÜSTEM, S. (1923) Semih Rüstem 1923. április 27-én írt levele Foerk Ernő részére.
315 MAGYAR, 1933.
316 GENTHON, 1944.
317 FEHÉRVÁRI, 1987. 231-254.
318 TOMPOS, 1986.
319 ARSEVEN, 1928.
320 ASLANAPA, 1946.
321 Első alkalommal 1975-ben. Másodszorra 2007-ben Budapesten, pontosabban a Magyar Nemzeti Múzeumban került megrendezésre
öt napon keresztül az immáron tizenharmadik konferencia. Érdekesség, hogy a találkozót két alapító tag, Aslanapa és Grube Professzorok is
megtisztelték részvételükkel, ők már az első, ankarai konferencián is részt vettek. A kongresszus fő célkitűzése a török művészet
tudományos vizsgálata, egyben népszerűsítése, melyre a konferenciával párhuzamosan zajló oszmán kerámia és szőnyegkiállítás is hivatott.
Az így létrejött mintegy száz tanulmány az oszmán-török művészet legszélesebb spektrumából merített: könyvkötészet, miniatúrafestészet,
kalligráfia, iparművészetek témákban egyaránt, döntő többségben voltak azonban az építészettörténeti témájú előadások a korai
311
312
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alapján elmondható, hogy a 19–20. század fordulóján jellemzővé vált a hódoltsági oszmán
épületállomány kutatása – azonban kezdetben az egyes épületek szintjén, és az intézményesülő
műemlékvédelem mellett diplomáciai látogatások, nagypolitikai események kapcsán.
A helyreállítás-történetre térve meg kell említenünk Möller István nevét, aki számos oszmán épület
örökségvédelmi munkálataival foglalkozott. A magyarországi oszmán emlékek közül a budai Gül Baba,
illetve a pécsi Idrisz Baba türbéjének kutatási és helyreállítási munkáit vezette, emellett Henszlmann Imre
és Ipolyi Arnold mellett a 20. századi oszmán-magyar kapcsolatok egyik fontos szimbóluma, a rodostói
Rákóczi-ház örökségvédelmi munkálatain is dolgozott.322 Az épületen végzett munkálatok mind az
Oszmán Birodalomban található, magyar vonatkozású műemléken végzett helyreállítások egyik fontos
példája, mind pedig a magyar-oszmán diplomáciatörténet jeles eseménye, mely a következő fejezet
tárgya.
4.3.2

Törökország területén lévő, magyar vonatkozású építészeti örökség védelme

Az első világháború időszakát a magyar és oszmán-török politikai közeledés jellemezte. A mindkét fél
számára kedvező diplomáciai egyzemények323 mellett, vagy épp kirakatában a közös kultúra, azon belül is
a közös épített örökség védelme is fontossá vált. Ezen folyamat egyik jellemző épülete II. Rákóczi
Ferenc és kísérete által használt rodostói épületegyüttes ebédlőházának megvásárlása, helyreállítása és
múzeummá alakítása.
Az emlékház megvásárlása nem először merült fel. Szádeczky-Kardoss Lajos történész már 1903ban javasolta a helyreállítást, ezt követően Edvi Illés Aladár festőművész 1904-ben készített Rodostóban
festményeket,324 illetve végzett állapotfelmérést, melyről jelentést is írt, azonban Szádeczki
kezdeményezése ellenére Magyarország csak az ebédlőház belső borítását és bútorait vásárolta meg 1905.
április 25-én Móricz Péter drinápolyi konzul közvetítésével. A leszerelt fa és gipszelemeket hajón
Fiumébe, onnan vonattal Kassára szállították. A kassai épület 1910 júniusára készült el, azonban a

időszakoktól a klasszikus oszmán építészeten és a hódoltság kori magyarországi oszmán építészeten át egészen a 20. századig, a népi
építészetet is beleértve. Lásd: KOVÁCS, 2014.
322 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018.
323 Az első világháború végeztével Magyarország és az Oszmán Birodalom hamar felismerte érdekközösségét. Miután a Párizs környéki
békéket követő időszakban a biztatónak mondható török-magyar viszony kapcsán Magyarország a kemáli függetlenségi háború sikerében
bízott, és elvi támogatásáról több ízben biztosította az Anatóliában harcolókat, az 1919–1923 közti török függetlenségi háború befejezése és
az ország nemzetközi elismerése után nem sokkal, 1923. december 18-án került sor a Magyar Királyság és a Török Köztársaság közötti
barátsági és megnemtámadási szerződés aláírására. Ez voltaképp az első világháborút követően mindkét fél első fontos diplomáciai
sikerének tekinthető. Míg Budapest igyekezett kitörni a nemzetközi politika elszigeteltségéből, Ankara pedig, miután a hosszú évekig tartó
háborúskodás után, a Szovjetuniót leszámítva stabil szövetséges nélkül jelent meg a világpolitika színpadán, ismét nemzetközi egyezményt
írt alá. SARAL, 2017b. A szerződés szövege: MNL OL K 70 II. 1. Törökország, 1923. fol. 1–11. Közli: SCHMIDT–SZ. SIMON–
YILDIZTAŞ, 2016. 457–458. Hamarosan megtörtént a hivatalos külképviseletek megnyitása: Magyarországot 1924-től 1933-ig egy, a
Közel-Keletet jól ismerő, a konzuli szolgálatból a diplomácia területére került személy, Tahy László képviselte Isztambulban (majd
Ankarában), Budapestre pedig Musztafa Kemál egyik megbízható katonáját, Hüszrev Geredét nevezték ki. Ilyen politikai keretek között
került sor a magyar állam részéről a Rákóczi-ház 1927-es megvásárlására.
324 EDVI, 1906.
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tárgyak csak 1939 októberében kerültek kibontásra.325 A Tahy László követ által megvásárolt épületet
Möller István mérte fel.326 A meglehetősen rossz állapotban lévő ház újjáépítése 1931-ben, Gridi-Papp
Imre tervei alapján kezdődött meg. (39. ábra)

39. ábra. A rodostói Rákóczi-ház homlokzata. Készült: Budapest, 1931. augusztus 1. Rajta Gridi-Papp Imre aláírásával, a
török nyelvű mimar, vagyis építész megnevezéssel, valamint Tahy aláírásával, török bélyeggel, 19. X. 1931. dátummal. MNL K
59. 34. csomó, 25. tétel

A témában készült 1931 márciusában keletkezett minisztertanácsi jegyzőkönyv szerint az épület
lebontása is szóba került, de a magyar fél végül – főleg szimbolikus okok miatt – a ház felújítása mellett
döntött.327 A több évtizedes pusztulás, valamint a korábbi burkolateltávolítási tevékenység
eredményeként, Möller munkájának kezdetén az épület rossz állapotban volt. A helyreállítás célkitűzése a
ház tömegformálásának, homlokzati osztásának, a nyílászárók, valamint belső térszervezésének,
berendezésének mérethelyes és részleteiben is hiteles rekonstruálása volt. Eredetiben csupán az épület
földszinti kőfalazata, illetve kétszárnyú kapuja maradt meg.328 Az ebédlőterem enteriőrjének fala díszített
lett, azonban az újra kivitelezett nyílászárók, famennyezetek, valamint almárium csupán alapszínekkel lett
325 BÉRCI, 2007. 123-124. A kassai épület 1910 júniusára készült el, azonban a tárgyak csak 1939 októberében kerültek kibontásra. Az
egyes elemek felmérését Lux Kálmán, fa műtárgyak restaurálását a Műemlékek Országos Bizottságának Titkára, Szentiványi Gyula, fia
Endre, valamint Mauro Pellicioli végezte. A múzeum teljes egészében 1944-ben készült el, a megnyitása azonban elmaradt, sokáig csupán
raktárként használták.
326 A rodostói Rákóczi-ház műemléki kutatása az 1860-as években kezdődött. 1862-ben Kubinyi Ferenc, valamint Henszlmann Imre és
Ipolyi Arnold utaztak a helyszínre, és végeztek felméréseket, kutatásokat. Az út során Henszlmann lerajzolta a fejedelem lakóházát, a fa
tornác festményeit, a lakóház környezetében álló kutat, vagyis a „madzsar csesmét”, valamint Bercsényi, Esterházy és Sibrik sírköveit. Ipolyi
jegyzeteket készített az anyakönyvekből, valamint Rákóczi lakóházának mennyezetéből egy kis cédrusfa kockát hozott el. Őket Kutschera
Hugó, majd Beszédes Kálmán festőművész követte. Beszédes több rajzot és festményt készített, illetve jelentetett meg 1880 körül a
Fővárosi Lapokban. 1888. év őszén Thaly Kálmán az akkoriban Konstantinápolyban tartózkodó Kúnos Ignáccal Thököly emlékét őrző
Izmitet követően utazott Rodostóba. Ott beszélt a bujdosó magyarok leszármazottjaival, akik bizonyították a Rákóczi-féle ebédlőház és
egyéb épületek hitelességét. Útjáról beszámolót tartott a „fővárosi iparoskörben”, melyről összefoglalóan írás jelent meg a Századok hasábjain.
THALY, 1889. 457-506., 561-633.
327 NAGY, 2004. 154.
328 PINTÉR–DEÁK, 2003.
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lefestve.329 Mindezek után a Rákóczi-ház hivatalos megnyitójára – az 1929-es gazdasági válság okozta
elhúzódó pénzügyi problémák miatt – végül 1933. október 24-én került sor.330
4.3.3

Paradigmaváltás: az oszmán építészeti örökség kutatása az 1960-as évektől

Az magyar és oszmán-török közös épített örökség, illetve a magyarországi oszmán emlékek
kutatásában és helyreállítási munkálataiban a századfordulón megkezdődött folyamatban az 1960-as évek
srán jelentős paradigmaváltás következett be, mely napjainkban is meghatározó. Az időszak kezdete
egyrészt az építész Molnár József,331 másrészt a régész-turkológus Gerő Győző nevéhez köthetők. Míg a
korábbi időszakok során a műemlékvédelem általános tevékenysége során előkerülő oszmán emlékeken
végzett kutatások és helyreállítási munkák voltak jellemzőek (kivételként Foerk Ernő komplex kutatása
említhető), addig az 1960-as évektől kezdve az oszmán emlékek célzott, komplex igényű és
interdiszciplináris kutatása kezdődik, magyar és török oldalról egyaránt, kifejezetten a témára szakosodott
építészek, régészek, filológusok, történészek és geográfusok részéről, így joggal mondható, hogy az
időszak tekinthető a magyarországi oszmán emlékek régészeti és építészettörténeti-kutatásának
születésének.
Gerő Győző a magyarországi oszmán eredetű épületek régészeti, művészettörténeti, elsősorban
építészeti kutatásával foglalkozott. Számos épület, illetve épülettöredék feltárása (a budai Király-, Rác- és
Császár-fürdő oszmán részei, az egri Valide szultána hamam, a pécsi Jakováli Haszán pasa dzsámi, a
szigetvári Szulejmán szultán és az Ali pasa dzsámik, a a siklósi Malkocs bej dzsámi épületének feltárása,
részvétel az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim pasa dzsámi helyreállításában). Munkássága az oszmán
építészti emlékek kutatása mellett monografikus, illetve átfogó művek közreadásában, és az oszmán
régészet historiográfiáját leíró tanulmányban332 teljesedett ki. A korszak legátfogóbb, számos funkciót
felsoroló, az oszmán építészetet tipologizáló műve napjainkban is fontos kézikönyv.333 Az épületek
jellemzése és osztályozása mellett számos, fontos párhuzamot, analógiát közölt, és a Magyarországi
oszmán építészetet főként a balkáni (azon belül is boszniai) oszmán építészettel hozta párhuzamban,
melynek oka a földrajzi közelség mellett a balkáni eredetű családokból kikerült alapítók személyével
magyarázta.334
Az oszmán építészeti emlékek kutatásának és helyreállításának nagy alakjai közt török kutatókat is
meg kell említeni. Ekrem Hakkı Ayverdit Törökország-szerte az oszmán építészettörténet atyjának
tekintenek. Egyedül, illetve kollégájával, İ. Aydın Yüksellel végzett kutatásai felölelték a korai oszmán
HAVASSY, 1982. 36.
ERKIN, 2010. 367.
331 MOLNÁR, 1973.
332 GERŐ, 2003a.
333 GERŐ, 1980.
334 GERŐ, 2003b.
329
330
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építészettől kezdve a klasszikus oszmán építészettörténet szinte minden területét, emellett nagyszabású
könyvsorozatában külön kötetet szentelt a Balkán egyes területein lévő valamennyi, a korszakban
fellelhető oszmán emlékeinek is.335 Ayverdi Magyarországon is járt, és helyszíni felmérésekkel adta közre
az általa ismert oszmán emlékeket.336 Napjaink legtekintélyesebb oszmán építészettörténésze Doğan
Kuban337 is említhető a magyar emlékek kapcsán, ugyanis az egri Kethüdá dzsámi minaretjének
helyreállítási munkálatai számára maga is szakvéleményt adott ki.
4.3.4

Összegzés és kitekintés: oszmán építészeti örökség védelme Magyarország területén a
századfordulótól napjainkig.

A fentiek alapján elmondható, hogy az oszmán jellegzetességek eltörlésének, s ezáltal a múlt kulturális
emlékezetben való átalakításának folyamata egészen a 19. század közepéig folyt. A még álló épületek
elbontását csak részben vezette a „kulturális emlékezet” átalakításának szándéka, a háttérben sokszor
gyakorlati igény, a valóság adta szükségszerűség, városrendezések, új épületek emelése állt, melynek az
oszmán vonatkozású épületek áldozatául estek. A 19–20. század során végzett örökségvédelmi munkák
következtében azonban új folyamat indult, mely során egyrészt az oszmán kori állapot lehető
leghitelesebb helyreállítása, másrészt kifejezetten az egyes korok által hagyott lenyomatok olvashatósága
vált az épületen végzett módosítás koncepciójává. Ezáltal az épületek nem csupán elsődleges, szakrális
funkciója, valamint az adott korszak hatalmi berendezkedését reprezentáló építészeti megjelenése, hanem
az épület retrospektív, emlékező funkciója is kiemelt fontosságú lett. Így a huszadik század során végzett
örökségvédelmi munkák következtében az épület olyan komplex kordokumentummá vált, melyen az
eredeti, később számos alkalommal módosított állapot mellett a történelmi folyamat változása is
leolvasható,

egyúttal

városi

szövetben

elfoglalt

pozíciója

következtében

mindez

kollektív

identitásformáló elemként őrzi a közösség kulturális emlékezetét.
A 19–20. század fordulójától kezdve bizonyos tendenciák figyelhetők meg a magyar-török
műemlékvédelmi, örökségvédelmi kapcsolatokban. (5. táblázat) Egyrészt jellemző, hogy nem kizárólag a
magyarországi oszmán emlékeket, hanem minden periódusban az Oszmán Birodalom, illetve Török
Köztársaság területén lévő, magyar vonatkozású emlékeket is érinti, és sok esetben az egyes beruházások
valamely szimbolikus, két ország közti diplomáciai tett eredményeként jöttek létre. Megfigyelhető, hogy
bár az oszmán emlékek kutatása és a műemlékek védelme viszonylag korán, a 19. század közepén
kezdődött, és minden esetben mind magyarországi, mind pedig török szakértők figyelmét is felkeltette az

335 Az oszmán építészettörténetet széleskörűen felölelő, mind írott forrásokat, mind pedig saját készítésű épületfelméréseket közlő
katalógusa mai napig alapműnek számítanak a téma kutatói számára. Ld. AYVERDI, 1966.; AYVERDI, 1978.; AYVERDI, 1981.
336 AYVERDI, 1977.
337 KUBAN, 2007.
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épületcsoport, de kezdetben elszigetelt, egyes emlékeken végzett beavatkozásokat figyelhetünk meg, és az
oszmán jelleg sok esetben másodlagos, az alapvető értéket az épület műemléki volta adta.

1990-es évektől napjainkig

1950- 1960- 1970-es évek

A 20. század eleje

5. táblázat: A magyarországi oszmán építészeti emlékek kutatói és a kutatási irány aspektusának időbeli változása.
Magyarországi
kutatók, építészek,
történészek,
filológusok, régészek

Törökországi
kutatók,
történészek,
építészek,
filológusok,
régészek

Legfontosabb
példák

A kutatás aspektusai

Foerk Ernő, Genthon
István, Fehérvári Géza,
Grill Lajos, Möller István
Henszlmann Imre, Ipolyi
Arnold, Gerecze Péter,
Gosztonyi Gyula

Mimar Kemalettin

Egyes emlékeken
végzett
műemlékvédelmi
beavatkozások, pl.
Gül baba türbéje,
Buda; Gázi Kászim
pasa dzsámija, Pécs

Az oszmán eredet helyett az épület
történeti jellege a fontos, azonban
részben az oszmán jegyek is
megőrzésre
kerülnek.
Emellett
jelentős
háttér
ideológia
szempontjából a Turanizmus és az
Orientalizmus,
diplomáciai
szempontból pedig a pozitív
magyar–oszmán-török kapcsolatok.

Gerő Győző; Molnár
József,
Kováts Valéria
(általánosságban az
iszlám építészet kutatása:
Tompos Erzsébet),
Ferenczy Károly, Sándor
Mária

Ekrem H. Ayverdi,
İ. Aydın Yüksel

Kutatási és
helyreállítási munkák
szinte valamennyi, a
korszakban is mert
oszmán épület
esetében.
Összefoglaló művek,
monográfiák,
tipológiák.

A célzott, „oszmán-török régészeti
kutatás” születése. Szisztematikus
építészettörténeti
kutatás,
interdiszciplináris
megközelítés
(történettudomány, levéltári és írott
források kutatása, filológia, régészet,
építészettörténet, művészettörténet).
Figyelem a magyarországi oszmán
emlékek felé mind török, mind
magyar oldalról.

Dávid Géza, Fodor Pál,
G. Lászay Judit, Gere
László, Gerelyes Ibolya,
Hancz Erika, Hegyi
Klára, Horváth István, K.
Pintér Tamás, Kovács
Gyöngyi, Mányi Dániel,
Mányi István, Mezős
Tamás, Pap Norbert,
Hóvári János,
Papp Adrienn, Rabb
Péter, Sudár Balázs,
Zsembery Ákos, Botos
Judit, Cséfalvay Gyula

Burcu Özgüven,
Mehmet Emin
Yılmaz, Gökçe
Günel,
Doğan Kuban,
Emre Saral,
Erdal Çoban
İsmail Tosun Saral

Egyes oszmán
emlékek
örökségvédelme
nemzetközi szakértői
bázis bevonásával
(Gül Baba türbéje,
Buda; Kethüdá
dzsámi minaretje,
Eger). Meghatározott
funkció
szisztematikus
kutatása: budai
oszmán fürdők;
mecsetek és dzsámik.
Kutatócsoportok:
Mohács mint
történeti táj,
Szulejmán szultán
emléktürbéje
(Szigetvár, Turbék).
Regionális, tematikus
együttműködések.

Országos szinten:
Aktuális, nemzetközi szinten is
fontos alapkutatási történeti témák
köré alakult nemzetközi,
interdiszciplináris kutatócsoportok.
Oszmán emlékek örökségvédelmét
célzó kormányhatározat. Regionális,
tematikus együttműködések.
Nemzetközi szinten:
Nemzetközi (török-magyar)
kutatások és helyreállítási projektek
török és magyar állami támogatással,
mely kifejezetten a magyarországi
oszmán emlékeket, mint speciális
épülettípust veszi alapul.
Magyarországi és törökországi
tudásbázis kölcsönös megosztása.
Diplomáciai testületek, kétirányú
nemzetközi megállapodások.

Azonban az 1960-as évektől egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg, mely a célzott, szisztematikus,
interdiszciplináris és nemzetközi kitekintéssel rendelkező épületkutatás és helyreállítási munkáknak adott
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alapot. Ettől kezdve tekinthető valóban az oszmán jelleg az elsődleges értéknek, mely során az
épülettípusra szakosodott kutatók, az épülettípust feldolgozó monográfiák és katalógusok, illetve átfogú
helyreállítási munkák születtek. Természetesen a korszak munkálataihoz képest az épületkutatás komoly
fejlődésen ment keresztül – így a korszakban végzett, paradigmaalkotó és alapvető kutatási
tevékenységének értékét elfogadva és tiszteletben tartva, de az eredmények néhány ponton a korszerű
szemlélettel felülvizsgálható és újraértékelhető – és sok esetben ismertnek tekinthető emlékek is
szolgálhatnak új eredményekkel.
Napjaink magyar-török építészeti kapcsolatai is főként az örökségvédelem területét érintik, melyet
három szinten is lehetséges elemezni: az egyes kutatók, kutatócsoportok, valamint a magyar-török
diplomáciai kapcsolatok szintjén. A folyamat egyik fontos állomása volt a 2010. évben, mikor Isztambul,
Pécs és Essen egyszerre viselte az Európa Kulturális Fővárosa tisztséget.338
Az egyes épületek szintjén megvalósuló örökségvédelmi munkálatok mellett jellemző az egy, kiemelt
funkcióra szakosodott kutatássorozat – itt Papp Adrienn, a budai oszmán fürdőket,339 illetve Sudár
Balázs magyarországi dzsámikat és mecseteket340 összegző kutatásai alapvetőek. Az interdiszciplináris,
nemzetközi kutatások pedig számos aktuális téma köré csoportosítva az egyetemes történelemtudomány
számára is fontos területeket építenek: mindezek közül Szulejmán szultán szigetvári emléktürbéje (makam
türbesi) helyének azonosítását, régészeti és építészettörténeti kutatását célzó munkálatokat,341 illetve a
mohácsi csata helyszínének és körülményeinek rekonstrukcióját célzó általános kutatásokat fontos
kiemelni.342 Történeti épületeinkbe beépítve még sok, több esetben ismeretlen oszmán épület
maradványa található.343 Így a „hordozó” épületen végzett munkálatok, illetve kutatás során külön
figyelmet kell fordítani ezen előkerülő maradványokra – részletesen felmérni és a védelmükben eljárni.
Fontos kutatási terület tehát a beépített, vagy átépített oszmán emlékek, épülettöredékek, szerkezeti
elemek szisztematikus felmérése, nyilvántartása és védelme.
A kutatói és szakértői munka, illetve a szakma belső törvényszerűségei alapján létrejött
kutatócsoportok munkássága mellett fontos megemlíteni napjainkban folyó, kifejezetten az oszmán
építészeti örökség örökségvédelmi munkáit célzó, országos szintű kormányhatározatok,344 nemzetközi

KOVÁCS, M. G. (2014D)
PAPP, 2018a.
340 SUDÁR, 2014.
341 PAP–FODOR, 2017.; SZIGETVÁR ÉS TURBÉK … (ONLINE)
342 MOHÁCS 1526-2026. REKONSTRUKCIÓ ÉS EMLÉKEZET (ONLINE)
343 GERELYES, 2011. 58-59.
344 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozata a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékének megőrzésével és hasznosításával
kapcsolatos intézkedésekről. f): „a Gül Baba Türbéje Örökségkezelő Alapítvány vezetésével – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az
emberi erőforrások minisztere és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával – a külgazdasági és külügyminiszter felügyeletével
stratégia kerüljön kidolgozásra a Magyarországon található oszmán-török kulturális értékek megőrzése tekintetében.”
338
339
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diplomáciai szervezetek,345 kétoldalú és regionális nemzetközi diplomáciai együttműködések346 adta
keretek szerepét az oszmán épületek kortárs helyreállításában és kezelésében.
A török-magyar tudományos életet napjainkat fentiekben leírt, komplex igényű, szakosodott,
interdiszciplináris kutatások jellemzik, magyar és török részről egyaránt. Másrészt fontos mind az egyes
tématerületek és kutatók közti diskurzus nem kizárólag országos, hanem nemzetközi szinten is jelen van.

5. Összegzés:
a PhD értekezésben megfogalmazott új tudományos eredmények, tézisek alapján
A dolgozat egyes fejezetei a magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok tendenciáinak
áttekintését igyekeznek felvázolni. A kutatás során létrejött a magyarországi és oszmán-török építészeti
kapcsolatok és építészeti tendenciák áttekintő periodizációja három periódusban: a 16–17. század
hódoltság időszaka idejében, a hódoltság időszaka és a 19. század közti átmeneti korszak során, illetve
19–20. század fordulójától kezdődő ismételt intenzív, a korábbiaktól eltérő kölcsönhatással. Célja
párhuzamos, illetve a periódusokon átívelő jelenségek felrajzolása,347 kitekintéssel napjainkra, számos
újonnan felfedezett építészeti esettanulmánnyal, adattal feltüntetve. Az egyes időszakok tendenciái
területi vonatkozásban, illetve az építőtevékenység jellege alapján is csoportosíthatók – melyek közt
összefüggések és párhuzamok állapíthatók meg. (6. táblázat)
Megállapítható, hogy a századforduló és a kései Oszmán Birodalom építészete időszakában a keleti
formakincs használata független az oszmán hódoltság idejében Magyarország területén épült épületektől,
és nem tulajdoníthatók a hódoltsági épületek hatásainak – sokkal inkább egy általános európai divat,
illetve a sajátosan magyar eredetkeresés, a turanizmus ideológiájának – a formakincs pedig jellemzően az
Oszmán Birodalom területén kívülről érkező, észak-afrikai eredetű.348 A 20. század elején, a korai Török
Köztársaság területén az ismert, Magyarországról érkező építőmunkások mellett, a korszak minden
periódusában (Első- és Második Nemzeti Építészeti Mozgalom, illetve a köztes, átmeneti időszak)
345 Magyarország területén a Török Köztársaság 2014. évben megnyitotta a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TİKA)
Budapesti Programkoordinációs Irodáját, mely 2018. szeptembere előtt a Török Köztársaság Miniszterelnökségéhez tartozott, ezt követően
pedig a Kulturális és Turisztikai Minisztériumhoz tartozik. A szervezet története 1992. évre nyúlik vissza, jogelődje kezdetben a Szovjetunió
felbomlásával a belső-ázsiai törökség történeti területén létrejött államokkal közös fejlesztési beruházások céljával jött létre, idővel mind
afrikai, balkáni és dél-amerikai területeken koordinált két, vagy három állam közti beruházásokat. A TİKA az Európai Unió területén
először Budapesten nyitott irodát (később a bukaresti és zágrábi iroda is megnyílt). Magyarországi tevékenységét pedig különféle oktatási és
szociális projekt koordinálása mellett a magyar és török államközi megállapodások keretében létrejött oszmán emlékek nemzetközi
örökségvédelmi munkálatainak szakértői és pénzügyi támogatása jellemzi.
346 A regionális kulturális, turistikai és örökségvédelmi összefogás jellemző pédlája: A „Zrínyi-Szulejmán tematikus út” nevű szerveződés
az Európai Uniós támogatásával (Hungary- Coratia IPA Cross-Border Co-operation Programme), mely magába foglalja Újlak / Ilok, Atya /
Sarendgrad, Diakóvár / Điakovo, Bellye / Bilje, Eszék /Osijek, Valpo/Valpovo, Mohács, Siklós, Pécs, Szigetvár, Verőce / Vitrovitica,
Csurgó / Curguj, Csáktornya / Cakovec, Varasd / Varazdin, Bikszád / Bisag, Konszkaszentdomonkos / Konscina, valamint Kapronca /
Koprivnica oszmán-kötödésű emlékeit. Mindez párhuzamba állítható a Balkán-félsziget északi részét célzó török turisztikai törekvésekkel.
VARGA, SZ.– MÜLLER, 2016.
347 KOVÁCS, 2019b.
348 KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2015; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2018.; KRÄHLING, ET AL.,2015.
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bemutatható egy-egy, Magyarországról érkező építész terve (Bardon Alfréd és Dávid Károly, valamint
Janáky István és kollégái tervei), jellemzően az adott ideológiai célból létrehozott állami, hivatalos stílust
képviselő periódus végső, átmeneti szakaszában.349
6. táblázat: A magyarországi és oszmán-török építészeti kapcsolatok és építészeti tendenciák áttekintő
periodizációja

megsemmisülés

Magyarországról érkező
emigráció tagjai által
használt épületek

Diplomácia által használt
épületek

Hódoltsági épületállomány kutatása,
helyreállítása

funkcióváltás
következtében
visszaépítés

Magyar részről

Meglévő pületállományon végzett
kutatások, műemléki/örökségvédelmi munkálatok354

teljes
átépítés

Török részről

Újonnan emelt épületek,
tervek355

részleges
átépítés

Osztrák-Magyar Monarchia magyar
területei, Magyarország területe352

funkcióváltás
következtében
átépítés

19 – 20. század fordulójától
napjainkig

Oszmán Birodalom tés Török Köztársaság területe

megsemmisült
épületállomány

Habsburg Birodalom magyar
területei
Oszmán épületállomány utóélete351

oszmánok által
átépített
épületállomány

A korszakban emelt épület magyar
vonatkozással353

Oszmán Birodalom területe

Oszmán építőevékenység a hódolt Magyarország
területén350

oszmánok által
emelt
épületállomány

Hódoltság időszaka és a 19. század
közti korszak (17-19. század)

Oszmán Birodalom területe

Oszmán hódoltság időszaka
(16-17. század)

Magyar
építészek
tervei
Magyar
mérnökök/
kivitelezők
tevékenysége
Magyar
vonatkozású
épületek

KOVÁCS, 2013.; KOVÁCS, 2014A; KOVÁCS, 2014B; KOVÁCS, 2014C, RABB–KOVÁCS, 2016.
KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB, 2016; KOVÁCS, 2017; KOVÁCS, 2018; KOVÁCS–RABB, 2018; RABB–KOVÁCS, 2014;
KOVÁCS–RABB, 2020; KOVÁCS–FEHÉR, 2019.
351 BAKU–KOVÁCS, 2018; KOVÁCS, 2014C.
352 BAKU–KOVÁCS, 2018; KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB, 2018; KOVÁCS–RABB, 2020; KOVÁCS–FEHÉR, 2019.
353 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018.
354 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018.; KOVÁCS, 2018.
355 KOVÁCS, 2013.; KOVÁCS, 2014A; KOVÁCS, 2014B; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2015; KOVÁCS–RABB–
KRÄHLING, 2018; KRÄHLING, ET AL., 2015; RABB–KOVÁCS, 2016.
349
350
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A 19–20. század során a magyarországi oszmán építészeti örökség védelme három periódusra
bontható: a 20. század eleji kezdeti szakasza, az 1960-as évek paradigmaváltásának időszakára, a
kifejezetten oszmán örökségre szakosodott kutatás kezdetére, illetve napjaink tendenciáira. Az 1960-as
években kezdődő időszak napjainkra is hatással van, átfogóbb nemzetközi jelleggel.356
A kutatás során létrejött az anatóliai szeldzsuk és oszmán memoriális építészet kulcsemlékeinek
listája, 357 illetve a disszertációban található téri osztályozás alapján csoportosított belső-ázsiai, szeldzsuk
és oszmán mauzóleumok típusalkotó kulcsemlékek táblázatai.358 Mindez lehetővé teszi a hódoltság
területén épült memoriális épületek elhelyezését téralkotási és szerkezeti szempontból a balkáni és az
anatóliai oszmán építészet, illetve annak előzményeinek skáláján.

359

Ez alapján részletezhető a kép,

miszerint összefüggés áll fenn a hódoltsági oszmán épületek egyes funkcionális csoportjai, az újonnan
épített vagy átalakított épületek csoportjai és az építtető személye közt, hatással az építészeti
kialakításra.360
Megállapítható, hogy a hódoltsági memoriális épületek méreteit tervezésük és kivitelezésük során a
15–16. századi oszmán építészeti gyakorlatban használt építészeti mértékegységben (építészeti könyök /
építészeti arsun / építészeti zirá) rögzítették. A hódoltság területén épített oszmán türbék esetében
szabályszerűség állapítható meg a belső tér mérete, a falvastagság és az alkalmazott falszerkezet közt,
mely rendszerét az építészeti arsun-mértékegység határozza meg. A hódoltság időszakában épült,
napjainkban is álló türbéket a 15–16. század során a klasszikus oszmán építészet korából fennmaradt
tervrajzhoz hasonló módon tervezték és írásbeli, vagy rajzi formában rögzítették.361 A fenti módszertan –
mely az épületek méretei, a 15–16. századi dokumentálási mód, valamint mértékegység közt összefüggést
mutat – építészeti információként szolgálhat eddig feltáratlan, és a jövőben felszínre kerülő türbék
maradványainak azonosításához, az oszmán eredet megállapításához. 362

356 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018; KOVÁCS, 2014D; KOVÁCS, 2018; KOVÁCS–RABB, 2018; KOVÁCS–
FEHÉR, 2019.
357 Ld. a disszertáció mellékleteként olvasható adattár F pontjában felsorolt épületeket.
358 Ld. jelen dolgozat 38. oldala.
359 KOVÁCS–RABB, 2016; KOVÁCS, 2017; KOVÁCS–RABB, 2018.; KOVÁCS–RABB, 2020.
360 KOVÁCS–RABB, 2018.; KOVÁCS, 2019.
361 KOVÁCS–RABB, 2016.; KOVÁCS, 2018.; KOVÁCS, 2019.; KOVÁCS–RABB, 2020.
362 Ld. a disszertáció mellékleteként olvasható adattár D és E pontjában felsorolt épületeket.
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6. Summary in English:
based on Chapter 1: Introduction: the aim and subject of the research, the thematics of the
dissertation; and Chapter 5: Summary of the Theses

Hungarian and Ottoman-Turkish Architectural Relations
Ottoman Memorial Architecture in the Territory of Hungary

Figure 40: the periodisation of the Hungarian and Ottoman-Turkish architectural relations, the concept of the dissertation.
The upper part of the chart follows the periodisation of Historiography; the lower part of the chart follows the periodisation
of the History of Architecture. (Gergő Máté Kovács, 2019.)

The research examines the architectural tendencies of three main periods of Hungarian and Ottoman
Turkish architecture. (Figure 40) First, Ottoman construction activity in the territory of Hungary is
examined; primarily, the example of memorial buildings. Possible answers are sought to the question, as
to whether there is a connection between the function of the buildings created by the Ottomans in
Hungary, the identification of the builder, and the type of construction activity. The principles of the
spatial and structural formation of the memorial buildings are also examined together with any common
features that can be used as a contribution in the evaluation, identification and heritage protection of the
buildings.
Ottoman architecture is based on many European and Eastern antecedents. This thesis will also serve
to emphasise that as Early Ottoman architecture was influenced by Byzantine architecture, Classical
Ottoman architecture was influenced by Renaissance Italy, with the knowledge derived from the East
also reflected in these buildings and contributed to by nomadic Turkish traditions.
During the period following World War I, and within that, the 1920s and the proclamation of the
Republic of Turkey, the Ottoman-Turkish transition encompassed changing views and some important
differences between the two eras. In the case of the previous era, the term ‘Ottoman’ is recommended to
define the artistic and architectural product created in the area and within the scope of the Ottoman
96
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Empire, which had been in existence for around six hundred years since the 1300s. In the self-definition
of the empire, ‘Ottoman’ includes its heterogeneous nature and diverse range of resources, which, in
turn, enabled specific knowledge transfer to different areas. Although, in Western descriptive tradition,
including Hungarian historiography, both the Ottoman and Turkish terms are correct, it is important to
emphasise the different periods within these broad terms. Turkish art before the 13th century was
influenced by Central Asian tradition with one of its last, richest appearances being Anatolian Seljuq
architecture; this was followed by early Ottoman architecture; Classical Ottoman architecture prior to the
occupation of Constantinople; late Ottoman architecture; and the architecture of the Turkish Republic.
Consequently, in the following, the use of the term ‘Ottoman’ expresses the diverse and heterogeneous
architecture that flourished from its Central Asian, Middle Eastern, Hellenic, Roman, Byzantine, Persian
and Classical Islamic (Umayyad and Abbasid) roots. Prior to the emergence of the Ottoman Empire, the
Anatolian appearance of Central Asian architecture can be attributed to the buildings of the Seljuq
Empire in Anatolia. Consequently, the database also contains the key buildings of Seljuq memorial
architecture.
The second part of the dissertation examines the period after the Ottoman domination. Initially, it
reviews Hungarian and Ottoman-Turkish architectural relationships between the period of conquest and
the 19th century; the subsequent life of Ottoman buildings created during the occupation, as well as
Hungarian-related buildings in the Ottoman Empire.

It then describes the architectural relations

following the turn of the 19th and 20th centuries, the late Ottoman Empire and the early decades of the
Republic of Turkey, referring to newly constructed buildings and the protection of the existing heritage.
This chapter uses the chronology of Turkish architectural, historical literature, and illustrates, with case
studies, the less researched, Hungarian-related chapters and architectural parallels in Turkey during the
era.
The research is based on archival sources,363 data from Turkish364 and Hungarian365 journals of the era,
as well as Turkish, Hungarian and English literature. In the case of the adjectives related to the
architecture of the Republic of Turkey, contemporary Turkish spelling has been used; the transcription

363 Database of Balassa Bálint Museum in Esztergom, Archives of Budapest University of Technology and Economics, The Drawing
and Plan Archives of Budapest University of Technology and Economics – Department of Architectural History and Monument
Preservation, Plan Archives of Gyula Forster National Heritage and Asset Management Centre, Hungarian Academy of Arts Hungarian
Museum of Architecture and Monument Documentation Centre, Hungarian National Archives, Republic of Turkey Prime Ministry
Ottoman Archives (T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism – Presidency of Cultural Asset
and Museums – Office of Monument Preservation in Edirne (T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Kurullar Dairesi Başkanlığı, Edirne Koruma Kurulu), Archives of Topkapi Palace Museum (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi )
364
Arkitekt; Tarih Dergisi [Historical Journal]; Ankara Araştirmaları Dergisi [Journal of Ankara Studies]; Akademi 10 Mimarlık ve Sanat
[Academy 10 Architecture and Art]; İstanbul Araştırmaları Yıllığı – Annual of Istanbul Studies.; Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri
[Researches and Analysation of Turkish Art History].
365 Mainly: Az Est, Magyar Építőművészet, Vasárnapi Ujság.
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of the preceding period is according to Hungarian pronunciation, and in the case of the Arabic
geographical names, the transcription method is derived from the Encyclopaedia of Islam. 366
Table 7: Periodical overview of the Hungarian and Ottoman-Turkish architectural relations and architectural tendencies

research and restoration of the
Ottoman buildings in Hungary

from the Hungarian part

Researches, monument preservation
works on existing buildings370

Diplomatic buildings

from the Turkish part

Newly erected
buildings,
plans371

buildings used by the
members of the Hungarian
immigration

From the turn of the 19th-20th centuries up to
the present day

Territory of the Ottoman Empire and the Republic of Hungarian territories of the Austro
Turkey
Hungarian Monarchy, Hungary369

368

Subsequent life of Ottoman Buildings

vanished
buildings

Hungarian related buildings erected
during the age

vanished
buildings

Hungarian territories of the
Habsburg Empire

buildings
converted by
the Ottomans

The period between the Ottoman
domination and the 19th century (17-19th
centuries)
conversion
partially
related to the
conversion
change of
total
function
conversion
reconstruction
related to the
change of
function

Territory of the Ottoman Empire

The territory of the Ottoman Empire

Ottoman construction activity in the
territory of Hungary367

The age of the Ottoman
domination in Hungary
(16-17th centuries)
buildings
constructed by
the Ottomans

plans of Hungarian
architects
Activity of Hungarian
engineers, constructors
Buildings with Hungarian
connections

The chapters of the dissertation draw and describe different tendencies of the Hungarian and OttomanTurkish architectural relations in three periods. During the research, the periodisation of Hungarian and
Ottoman-Turkish architectural relations and architectural tendencies has been framed in three periods:
the Ottoman period of Hungary during the 16–17th centuries; the transitional period between the
Ottoman domination of Hungary and the 19th century; the intensive period from the turn of the 19th366

BEARMAN et al., 2006.
KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB, 2016; KOVÁCS, 2017; KOVÁCS, 2018; KOVÁCS–RABB, 2018; RABB–KOVÁCS, 2014;
KOVÁCS–RABB, 2020; KOVÁCS–FEHÉR, 2019.
368 BAKU–KOVÁCS, 2018; KOVÁCS, 2014C.
369 BAKU–KOVÁCS, 2018; KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB, 2018; KOVÁCS–RABB, 2020; KOVÁCS–FEHÉR, 2019.
370 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018.; KOVÁCS, 2018.
371 KOVÁCS, 2013.; KOVÁCS, 2014A; KOVÁCS, 2014B; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2015; KOVÁCS–RABB–
KRÄHLING, 2018; KRÄHLING, ET AL., 2015; RABB–KOVÁCS, 2016.
367
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20th centuries with the different interactions related to the previous ages. The aim is to and draws
parallels and cross-period phenomena between the different ages, 372 reflecting also on newly discovered
architectural case studies and data. The tendencies of the individual periods can be grouped in territorial
terms, by the nature of the construction activity, and through significant relationships and parallels.
(Table 7)
It can be defined that he use of oriental motifs around the turn of 19th and 20th centuries, in the
period of the late Ottoman Empire is independent of the buildings constructed on the territory of
Hungary during the Ottoman era and are not the effect of the aforementioned construction. Rather, it is
related to a general European fashion, and a specific Hungarian research on origin, that of Turanism,
with mainly North African originated forms. 373
In the early Republic of Turkey, besides the known construction workers arriving from Hungary, at
each period of the era (First and Second National Architectural Movement and the Transition Period
between them), plans by Hungarian architects can be detected (Alfred Bardon and Károly Dávid, as well
as the plans of István Janáky and his colleagues); typically, during the final, transitional phase of the
official style created for the given ideological purpose by the state.

374

At the turn of the 19th-20th

centuries, the protection of the common Hungarian and Ottoman-Turkish architectural heritage can be
divided into three periods: the initial period of the early 20th century, the paradigm change of the 1960s
with the beginning of research specifically dedicated to Ottoman heritage, and the trends of today. The
period beginning in the 1960s, also affects the current day with a more comprehensive international
character. 375
A database containing the key buildings of Ottoman and Seljuq shrine architecture, including the
shrines (türbe) in the territory of Hungary, has been created,

376

including a table with spatial

classification of the key buildings. 377 The database can serve as a source for both the present thesis and
further analyses. The database provides data to place the Ottoman memorial buildings in Hungary on
the scale of Ottoman architecture from a spatial and structural point of view. 378 According to it, there is
a connection between the functional groups of the Ottoman buildings in Hungary, the groups of newly
constructed or converted buildings, and the identification of the founder, and their impact on the
architectural design. 379

KOVÁCS, 2019b.
KOVÁCS, 2014C; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2015; KOVÁCS–RABB–KRÄHLING, 2018.; KRÄHLING, ET AL.,2015.
374 KOVÁCS, 2013.; KOVÁCS, 2014A; KOVÁCS, 2014B; KOVÁCS, 2014C, RABB–KOVÁCS, 2016.
375 FODOR–KOVÁCS–KÖVECSI-OLÁH, 2018; KOVÁCS, 2014D; KOVÁCS, 2018; KOVÁCS–RABB, 2018; KOVÁCS–
FEHÉR, 2019.
376 See the buildings isted in the Chapter F of the Appendix of this Dissertation.
377 See Page 38.
378 KOVÁCS–RABB, 2016; KOVÁCS, 2017; KOVÁCS–RABB, 2018.; KOVÁCS–RABB, 2020.
379 KOVÁCS–RABB, 2018.; KOVÁCS, 2019.
372
373
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In the case of the Ottoman shrines in the territory of Hungary, the measure (architectural cubit /
architectural arşın / architectural zira’) applied in 15–16th century Ottoman architectural practise has
determined the exact structural and spatial dimensions. In the case of the shrines built by Ottomans in
the territory of Hungary, regularity can be detected between the spatial and constructional dimensions of
the applied wall structure, which is determined by the architectural arşın (cubit) unit. The Ottoman
shrines (türbe) built in the territory of Hungary were designed with a similar methodology, which is
visible on a plan that remained from the era of classical Ottoman architecture and was recorded in
written or drawn form. 380 The aforementioned methodology, which establishes correspondence between
the dimensions of the Ottoman memorial buildings, a 15th-16th century method of documentation and
a unit of measurement, can serve as an architectural contribution to identifying the remains of
unexcavated shrines and its Ottoman origin. 381
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<https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaediaof-islam-2> (utolsó megtekintés ideje: 2019. szeptember 1.)

7.4

Levéltári források – tervdokumentációk

Leltári szám
BMEL_EPK_K17_Szemih_Rusztem, 1918.
BMEL_105/d_G._32.

BOA, HR. SYS 176/11.

Archívum
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem Levéltára
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem Levéltára
T.C. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi [Török Köztársaság
Miniszterelnökség Oszmán
Archívuma]

114

Leírás
Egyetemi törzskönyv, Szemih
Rüsztem.
Egyetemi törzskönyv, Hillinger
Ferenc
Buda elfoglalásakor a Nagy
Szülejmán által Isztambulba
hozott Corvinákat II. Adul
Hamid
szultán
a
Pesti
Egyetemnek Ajándékozza. Kelt:
1877.
IV.
05.
Közli:
SCHMIDT–SZ.
SIMON–
YILDIZTAŞ, 2016. 383.
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BOA, KK. 67, (5. M. 980)

T.C. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi [Török Köztársaság
Miniszterelnökség Oszmán
Archívuma]
BOA, MD. 23, p. 30, #58, (25. T.C. Başbakanlık Osmanlı
Ca. 981)
Arşivi [Török Köztársaság
Miniszterelnökség Oszmán
Archívuma]

BOA Y PRK EŞA 13.27:1–2.

T.C. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi [Török Köztársaság
Miniszterelnökség Oszmán
Archívuma]

BME Rajztár Katalógusszám:
800211

PhD ÉRTEKEZÉS

Kamil
Kepeci
(Divan-ı
Hümayun Divan Kalemi) KK.d
Genel no: 7537, özel no: 116.
Kelt: 980. Muharrem hónap 5.
Buda
beglerbégének
címzett
parancs arra vonatkozóan, hogy
rajz (resm) készüljön Szigetvár
váráról, melyet jóváhagyásra el
kell küldenie a szultáni tanács
részére. Mühimme Defterleri,
No: 23, 58-as parancs. Kelt: 981.
év Cemâziyelevvel hónap 25.
1891. évben az Oszmán
Birodalomban járt magyaországi
küldöttség névsora, köztük:
„Mösyö
İgnas
Alpar
madamesiyle – mimar”, vagyis
„Alpár Ignác úr feleségével –
építész”
Tombe dei Mamelucchi, Cairo.
a.n. (Fotó)

Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem Építészettörténeti
és Műemléki Tanszéke Rajzés Tervtára.
CBL, Ms. 413. fol. 38b.
Chester Beatty Library, Seyyid Lokman Târîh-i Sultân
Dublin
Süleymân,
1579.
Közli:
NECİPOĞLU, 2007. 182.
EBM Adattár 285. 8. füzet 15.
Esztergomi Balassa Bálint Az esztergomi négyzet alaprajzú,
old.
Múzeum
négyoszlopos,
baldachinterű
türbe
egyik
oszlopával
kapcsolatos bejegyzés.
Edirne
Koruma
Kurulu T. C. Kültür ve Turizm A rodostói (Tekirdağ) Rákóczi59.00.138.
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ház helyreállításával kapcsolatos
ve
Müzeler
Genel írásos és rajzi dokumentumok
Müdürlüğü, Kurullar Dairesi
Başkanlığı, Edirne Koruma
Kurulu (Török Köztársaság
Kulturális és Turisztikai
Minisztériuma,
Kulturális
Vagyon
és
Múzeumok
Főigazgatóságának
Elnöksége,
Edirnei
Örökségvédelmi Hivatala)
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PhD ÉRTEKEZÉS

Forster
Gyula
Nemzeti Forster
Gyula
Nemzeti FERENCZY,
K.
(1961)
Örökséggazdálkodási
és Örökséggazdálkodási
és
Idrisz
Baba
türbe.
Szolgáltatási Központ Tervtár. Szolgáltatási
Központ Műemlékhelyreállítás műszaki
Leltári szám: 09349.
Tervtár.
dokumentációja.
(Országos
Műemléki Felügyelőség) Forster
Gyula
Nemzeti
Örökséggazdálkodási
és
Szolgáltatási Központ Tervtár.
Leltári szám: 09349.
Forster
Gyula
Nemzeti Forster
Gyula
Nemzeti GERŐ GY.– SÁNDOR M.
Örökséggazdálkodási
és Örökséggazdálkodási
és (1960) Pécs-Idrisz Baba türbe
Szolgáltatási Központ Tervtár. Szolgáltatási
Központ (Nyár utca 8.) Ásatás és
Leltári szám: 05461
Tervtár.
épületfeltárás 1960. Forster
Gyula
Nemzeti
Örökséggazdálkodási
és
Szolgáltatási Központ Tervtár.
Leltári szám: 05461
Milli
Eğitim
Bakanlığı, Török Köztársaság Nemzeti Hillinger Ferenc Minisztérum
3/87024.2.1949; 30.18.1.2.118.96.3; Oktatási Minisztériuma
által
szakértőként
történő
3/10735.22.2.1950;
kinevezése
30.18.1.2.121.111.14;
2/18236
1.7.1942;
MMA MÉM MDK, a.n.
Magyar Művészeti Akadémia RÜSTEM, S. (1923) Semih
Magyar Építészeti Múzeum Rüstem 1923. április 27-én írt
Műemléki Dokumentációs levele Foerk Ernő részére.
Központ.
MMA MÉM MDK, 3/19., 67.
Magyar Művészeti Akadémia Foerk Ernő 1917. szeptember
Magyar Építészeti Múzeum 26-án, a belgrádi Damat Ali pasa
Műemléki Dokumentációs türbéjéről készített felmérési
Központ.
vázlata.
MMA MÉM MDK, Foerk Ernő Magyar Művészeti Akadémia Foerk Ernő Naplója. (Kézirat
Naplója
Magyar Építészeti Múzeum gépelt példánya)
Műemléki Dokumentációs
Központ.
MMA
MÉM
MDK Magyar Művészeti Akadémia A pécsi türbe (Idrisz Baba
Tervgyűjtemény 13213/a
Magyar Építészeti Múzeum türbéje)
északnyugati
Műemléki Dokumentációs homlokzata. A Foerk Ernő
Központ.
vezette felmérés során, Sinogli
János, a Budapesti Királyi Felső
Állami
Építő
Ipariskola
másodéves
hallgatója
által
készített rajz.
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MNL OL D 240 1855:6029

MNL OL K 59. 34. 25.

MNL OL K 70 II. 1.
Törökország, 1923. fol. 1–11.
MNL OL T 08.02.38.

MNL OL W 12.

TKSM E.9495/11.

TKSM MA. d, 7000, p. 10.

TKSM YY. 339. fol. 1r–87v

PhD ÉRTEKEZÉS

Magyar Nemzeti Levéltár Berényi, Jos[ef]: Situations Plan
Országos Levéltára
der auf der Ercsiner Donau neu
errichtenden Mühlstände. 1855.
Magyar Nemzeti Levéltár A
rodostói
Rákóczi-ház
Országos Levéltára
homlokzata. Készült: Budapest,
1931. augusztus 1. Rajta GridiPapp Imre aláírásával, a török
nyelvű mimar, vagyis építész
megnevezéssel, valamint Tahy
aláírásával, török bélyeggel, 19.
X. 1931. dátummal.
Magyar Nemzeti Levéltár Barátsági
szerződés
Országos Levéltára
Magyarország és Törökország
között. 1924. 03. 21.
Magyar Nemzeti Levéltár A lágymányosi Konstantinápoly
Országos Levéltára
épületegyüttes Duna-felőli
főbejárati épületének homlokzati
rajza. Tervezte: Gerster Kálmán.
A tervek 1896. január 24-ei
dátummal kelteztek.
Magyar Nemzeti Levéltár Miniszterelnökségi levéltár Országos Levéltára
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek,
1895.08.26. a Konstantinápoly
Budapesten
épültegyüttes
számára kijelölt területről.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Abdál Ata, Emír Szejjid,
[Topkapi Palota Múzeum Redzseb és Burhán (Bermekán)
Archívuma]
Dede
számára,
Çorum
településére készült türbe három
változatának rajza, 16. század
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Budán, a néhai Musztafa Pasa
[Topkapi Palota Múzeum kegyes alapítványának alapító
Archívuma]
okirata.
Topkapı
Sarayı
Müzesi Risāle-i Miʿmāriyye
Kütüphanesi [Topkapi Palota (Kiadta: CRANE, H. (1987)
Múzeum Könyvtára]
Risāle-i Miʿmāriyye. An EarlySeventeenth-Century
Ottoman
Treatise on Architecture. Facsimile
with Translation and Notes by
Howard Crane. in: Studies in
Islamic Art and Architecture,
Supplements to Muqarnas. Vol
I. Brill, Leiden.)
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