
Mohamedán vallási és szellemi élet a törökkori Budán. 

Az egyház és állam a mohamedán világban mindenütt szorosan 
összeforrva szokott megjelenni és pontosan így jelent meg Budán is 
a török uralom alatt. Az állam itt is ugyanazon intézményekkel alapozta 
meg az egyházat, amelyekkel másutt s azt ekképen útjára bocsátva, ráhagyta, 
hogy további fejlődését és gazdagodását Ugyanolyan eszközökkel és módo
kon biztosítsa magának, mint máshol szokta. A külső forma és a keretek, 
amelyek között a mohamedán egyház Budán megjelent, ugyanazok voltak, 
mint más tartományi központokban vagy a török fővárosban, csak a méretek 
változtak; a fővárost a szultánok és az udvari nép gazdagították nagy 
anyagi értékekkel és egy széles birodalom tudósai táplálták szellemi kin
csekkel, a vidéket viszont a maga helyi nagyságai látták el alkotásokkal, 
az itteniek lelki életének szükséglete és vagyoni tehetségének foka szerint, 
általában a nagy mohamedán központoktól való távolsággal ellentétes 
arányokban. 

Buda és Pest, a birodalom fővárosától és a mohamedán centrumoktól 
messze, kívülesett azon a hatósugáron, ameddig az iszlám vallási ereje 
népi tömegeken keresztül közvetlenül eláradt, azért itt a mohamedán vallási 
szervezkedés hivatalos állami intézkedésekkel indult meg, mégpedig a 
korábban meghódított nem-mohamedán országokban gyakorolt forma 
szerint, nem nagy pénzáldozatokat kívánó új építkezésekkel, haneiri csak 
a készen talált intézmények, meglevő épületek lefoglalásával és felhasználá
sával ; a mohamedán intézmények módosabb kifejlesztésére és gazdagabb 
felszerelésére, anyagiakban és szellemiekben egyaránt, meg kellett várni, 
hogy ezen a nemrég még keresztény talajon népesebb mohamedán szigetek 
képződjenek és azok lelki buzgóságban meg anyagiakban megerősödjenek : 
áldozatkészségükre a kívánt mértékben csak azután lehetett számítani. 
Az alapvetés tehát a nagy számban itt talált szilárdépítésű középkori keresz
tény templomnak mohamedán istentiszteleti célra való átalakításával kez
dődött, aminek különböző templomoknál ismert egyes mozzanatait a Nagy 
Boldogasszony-templomra a következőkben összesíthetjük. 

Az átalakítás a belső berendezésen azzal indult meg, hogy a templom
ból eltávolították mindazokat a felszerelési tárgyakat és templomi szereket, 
amelyeket az első napok zavarában kegyeletes kéz meg nem mentett, ellen
ség nem bántott, a török hivatalos leltározás tehát helyén talált. A templom 
középkori felszereléséből a törökök semmit nem tartottak és nem őriztek 
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meg, éppen úgy, ahogy 145 évvel később Buda visszafoglalásakor az ugyan
csak ép állapotban keresztény kézre került mohamedán templom felszere
léséből a keresztények sem tartot tak és nem őriztek meg egyetlen darabot 
sem. A jelesebb tárgyakat mint hadizsákmányt elvitték Isztanbulba, ágyúk, 
profán világi tárgyak között, s ezeknek további sorsáról csak a legritkább 
esetben érkezett valami hír. így került már 1526-ban a török fővárosba és 
később az Aja Szófiába, ekkor mohamedán főtemplomba, mihrab-jának 
két oldalára a Nagy Boldogasszony-templom két ezüst gyertyatartója,1} 
melyeket a törökök máig nagy becsben őriznek, s ugyancsak Isztanbulba, 
a bizánci korszak Hyppodromjára, a törökkori At mejdáni-ra Ibrahim 
pasa palotája elé a budai palota Szombat-udvarának három bronzszobra, 
Apollóé, Dianáé, meg a Mátyás király kivégzett bátyja, Iyászló emlékére 
állított Herkules-szobor, melyeket lázadó janicsártömegek már nem sokkal 
később, az Ibrahim pasa megöletesekor támadt zavargásokban darabokra 
törtek.2) Ami a templomok eltávolításra ítélt anyagából nem érte meg a 
hosszú szállítás nehéz munkáját, azt itt Budán használták fel új célokra : 
a nehéz művészi munkákat, faragott köveket, reliefeket leszerelték, mert 
az ő istenházaikba nem illettek bele, s azután lecsiszolva vagy nyers olda
lukkal kifordítva, tehát közönséges épületkő gyanánt dolgozták be új épít
ményeikbe, ha pedig még ennyi egyszerű anyagértéket sem tudtak felfedezni 
bennük, akkor összetörték, szétdarabolták azokat, így különösen a szob
rokat és képeket vallási okokból is, mert tanításuk szerint ezeket bálványok
nak tartották. Buda tömérdek vallási jellegű középkori képe és szobra közül 
egyedül a Nagy Boldogasszony-templom Szent György-reliefje menekült 
meg, a későbbi törököknek is nem csekély csodálkozására, amiért ezt Bvlia 
Cselebi még 120 évvel később is szükségesnek látta megmagyarázni.3) 
Szerinte a szobrot azért kímélték meg Szülejman harcosai, mert maga 
Szülejman szultán, »ráborítván felséges palástját«, azt elrejtette előlük ; de 
ennél valószínűbb, hogy nem vették észre, vagy felismerték benne Szent 
Györgyöt, az ő nyelvükön Hizir Eljász-t, népies nevén : Hedrellesz-t, egy 
Szent György és Illés próféta alakjából eggyéforrott misztikus személy képét, 
aki a törököknek is »szent« embere volt, felfogásuk szerint ma is él és 
mindenkinek segítségére jön, aki hívja őt.4) 

A teljesen kiürített templomok lefosztott falait bemeszelték, majd 
geometrikus vonalas díszítéssel, ábráknak rheg virágok rajzának végtelen 
sokaságával borították, azután szalagszerűen körbefutó Korán-idézetekkel 
és — képek gyanánt — feliratos táblákkal díszítették, Allah, Mohamed és 
az első négy kalifa : Abubekir, Omar, Oszmán, Ali nevével vagy valami 
rövid imával. A szöveg arab nyelven, arab írással volt írva, az írásnak rend
kívül dekoratív változataiban, melyeknek létrehozásában és alkalmazásá
ban versenyre keltek a mohamedán népek, hogy az alakábrázolástól eltiltva, 
i t t fejtsék ki művészi ösztönüket ; ebben a versenyben a törökök is kivá
lóan jeleskedtek, az írást nemcsak gondolatok kifejezésére szolgáló eszköz
nek használva, hanem egyben gazdag ornamentikái elemmé is kifejlesztve. 
A »jeruzsálemi török templom képe«, melyet Gerlach 1573-ban az egyik 
budai dzsámi falán felrajzolva látott,6) valószínűleg szintén ezt a temp
lomot, a középkori Nagy Boldogasszony-egyházat díszítette, a kép maga 
pedig a mekkai Fekete Kő temploma, a Kába képe volt. . 
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Az oltárokat a templomból eltávolították, mert nem volt rájuk szük
ségük. Azt az irányt, amerre nekik imájuk közben fordulniok kellett, kelet
nek Mekka felé, a kible irányát, egyházaikban egy feliratos táblán (mihrab) 
Korán-citátummal jelezték, amelyet a falnak egy mélyedésébe helyeztek 
él. B tábla felé fordulva végezték imájukat, elől az imám, mögötte a közön
ség. Olyan helyen, ahol a kible iránya nem esett egybe a templom hossz
tengelyével, a gyékényeket és szőnyegeket úgy rakták le a padlóra, hogy 
ezek szövése és csíkozása â kible felé haladt, ezzel is jelezve a mekkai irányt. 

A padokat is kihordták, mert ők nem ülve imádták istenüket, hanem 
— mint köztudomású •—- térdenállva és ismételten arcra borulva. Kzért 
a padlót szőnyegekkel borították be, a Nagy Boldogasszony-templomot 
már az első napokban »igen díszítette a szultán« a török tábor ajándékai
ból,0) amelynek minden neves vitéze legalább egy imaszőnyeget és sátra 
bélelésére több mást mint nélkülözhetetlen útikelléket állandóan magával 
hordott. Mivel ima közben homlokukat többször földhöz értették, egy
házaikban a szőnyegek tisztaságára nagy gondot fordítottak és utcai láb
belijüket már az előcsarnokban levetve, csak tiszta saruval léptek a dzsámiba. 

Szószékre a mohamedánoknak is szükségük volt, de a templomok 
régi szószékeit mégis lerombolták, mert azok keresztény szobrokkal, dombor
művekkel voltak ékesítve. Maguknak új, meredek feljárású szónoki emel
vényt (kürszí) állítottak a szentély baloldalán s azt szintén arabos vonal
díszekben lömbfűrész-szerű kivágásokkal és intarziával szerették díszesebbé 
tenni.6a) 

A szentély karzatát meghagyták, az előkelőségek erről a kitüntető 
helyről (mahfü) vettek Teszt az istentiszteleteken. Ugyanúgy megtartották 
a kórust is, de nem a templomi zene vagy ének céljára, mert a mohamedán 
vallás ilyent nem ismert, hanem hogy ott, sűrű rácsok mögött láthatat
lanul, a mohamedán nők is résztvehessenek a közös istentiszteleten. 

A templom tetejéről a keresztet leszedték és helyébe két hegyével 
felfelé álló arányos félholdat tettek. 

A toronyból a harangokat leszerelték és hajókra rakva elszállították 
az isztanbuli fegyvergyárakba. 1541 augusztus 29-én, a mohácsi vész 15-ik 
évfordulóján a budai Nagy Boldogasszony-templom harangjainak szíve 
utolsót dobbant, másnap már nem harangszó, hanem emberi hang, vontatott 
hangú ének ébresztette fel Buda lakosait és hívta közülük a mohamedá
nokat imára: »Nincs több Isten, csak egy; az Isten végtelenül hatalmas, 
jöjjetek hát, imádjátok őt, az ima édesebb, mint az álom.«7) 

Ezt à szózatot kisebb változásokkal a nap folyamán ötször, a torony 
ablakából kiáltotta ki egy alsórangú egyházi ember, a muezzin, de rövidesen 
a torony teteje alatt egy erkélyt építettek a számára, hogy ezen körüljárva, 
innen szólhasson a világ négy tája felé az emberekhez. Külön, saját egyházi 
stílusukhoz tartozó tornyot a keresztény templomokból átalakított dzsá
mikhoz Budán később sem igen építettek a müezzin számára, a régi stílu
sában meghagyott torony az egykori Nagy Boldogasszony- és több más 
budai templomnál a török uralom végéig emlékeztetett ezen épületek 
korábbi rendeltetésére. 

Általában a kész épületek konstruktív részét nem bolygatták meg 
legfeljebb még, hogy a nekik kedvesebb félhomályt, fokozzák, a magas 
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gótikus ablakokat vették kisebbre, azt is lehető legegyszerűbb módon, alsó 
részüket befalazva.8) 

Új építményeknél, ha a falakat is teljesen újonnan építették, szerettek 
szabályos és hasonló méretű fehér kockaköveket használni. Ekkor egy-egy 
sor kőkockára két sor tetőcserépvastagságú, barnára égetett téglát raktak 
s ezeket vastag habarcsréteggel kötötték egymáshoz, illetőleg a kőkockák
hoz. A barnára, esetleg kékre színezett habarcs és a téglarétegek meg a 
szürke kőkockák megfelelő szimmetrikus csoportosításával (derz volt a neve 
ennek a falformának) kellemes szín- és formahatást tudtak elérni. 

Tetőfedésre leginkább az ólomlemezt használták s ha újat építettek, 
vagy ha a régi tetőt teljesen ki kellett cserélni, lehetőleg ezzel dolgoztak, 
így a budai Nagy dzsámit, a Nagy Boldogasszony-templomot 1570-ben, 
amikor a teteje már igen megromlott, többé nem zsindellyel borították be, 
ahogy addig volt, hanem ólomlemezzel (kursun), mert »ez a templom — 
magyarázták budai hatóságok az isztanbuliaknak —• hegytetőn áll, nagyon 
ki van téve a szelek támadásának és mivel olyan magas, mint az Aja Szófia, 
a zsindelyt igen hamar leverné róla a vihar«.9) A várfalon kívül, a Duna
parton fekvő külváros legnagyobb mohamedán egyházai, a Tojgun és 
Musztafa pasákról, a Hadzsi Szeferről és Oszmán bejről elnevezett dzsámik 
a XVII. században ólomlemezekkel voltak fedve.10) 

Új dzsámi mellé egy vagy több sarkához egy-egy tornyot, a rend
szerint négyzetalaprajzú tömzsi főépítményhez karcsútestű, hegyes süvegű 
mináre-t építettek, amelyet mi a szó francia leírása után minaret-nek neve
zünk. A müezzin ezen az építményen belül, egy belső csigalépcsőn kapasz
kodott fel a körülbelül kétharmad magasságban kiugró erkélyre (serefe), 
ahová az emberek nemcsak akkor figyeltek fel, amikor ő rezgő hangján 
hozzájuk szólt, hanem még nagyobb és fokozottabb gyönyörűséggel bizo
nyos ünnepi kivilágítások (donanma) alkalmával, így az egy hónapig tartó 
mohamedán nagyböjt, a ramazán hónap éjszakáin, amikor csak a nappalok 
nyúltak el nehéz böjttől terhesen, az éjszakák ellenben lakomák között 
hangos vígságban zajlottak le, továbbá a hadiszerencse forgandósága sze
rint sűrűbb, vagy ritkább győzelmi ünnepségeken, főleg perzsiai hadjáratok 
sikerei után, melyekben a törökség éppen olyan kiváló alkalmat talált fölös 
erejének apasztására, mint a keresztény Európa a maga vallásháborúiban. 
Ezekre az ünnepi éjszakákra a serefe peremén sűrű füzérben mécseket 
(kandil, innen : kandiili gedzseler »lámpásos éjszakák«) kötöttek ki, aminek 
megcsodálása egyformán visszatérő élménye és már igénye volt minden 
töröknek Bagdadtól Budáig. 

Templomaik között rangban kétfélét különböztettek meg : a maga
sabbrangú dzsámit és az egyszerűbb mecsetet. A dzsámi-t lényegében az 
emelte a mecset fölé, hogy csak szultáni engedéllyel olyan helyen lehetett 
alapítani, ahol legalább 40 hívő (családfő?) élt együtt és hogy csak ebben 
lehetett elmondani a pénteki imát (chutbe), amelynek lényege az uralko
dóért való könyörgés volt. Budán, mint azt a hosszabb időn át budai lakos 
Pecseví írja, a chatib ezt az imát külön emelvényen (minber), maga elé 
helyezett fakardra támaszkodva imádkozta, annak emlékére, hogy ezt 
a várat a szultán fegyverrel vette meg.11) A budai Nagy dzsámiban, mint 
a szemtanú Dzselálzáde, később Pecseví és mások is feljegyezték, az 
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imámi tisztséget az első pénteki istentiszteleten 1541 szeptember 2-án 
Ebuszszúd efendi töltötte be, aki akkor kádiaszker volt és később híres 
sejch ül iszlám lett, a chutbét egy széphangú tanítványa, Núrallah efendi, 
később szultáni imám énekelte, s ezen az istentiszteleten óbudai táborából 
Sztilejman szultán is megjelent. Mikor a chatib az imát recitálva a szultán 
nevét említette, a jelenlevők »reszkettek és zokogtak a boldogságtól«, a 
budai asszonyok pedig, akik szultánt látni az utcákon ácsorogtak, egyszerre 
ráemlékeztek, hogy »ugyanez a moraj már régóta kihallatszik a templomból 
és sok papjukat annyira megrémítette, hogy örökre elvándoroltak a város
ból«.12) A chutbe később is állandóan nagy tömegeket vonzott a pénteki 
istentiszteletekre, mert a mohamedán világban mint felségjog, az uralkodó 
iránt megismételt hódolatnak tekintetett, s ezért a pénteki istentiszteleten 
a helyőrség parancsnoka és a hivatalos előkelőségek mindig kötelesek voltak 
megjelenni s megjelenésükkel a padisah iránti hódolatukat megismételni. 
A pasák felvonulása ezeken a napokon díszes kíséretükkel olyasféle lát
ványosságot szolgáltatott a provinciális városok népének, amilyen a fő
városban magának a szultánnak pénteki dzsámi-látogatása volt, az újabb 
korban a szelamlik, és hogy az ünnepség hatása a köznépre egyetemesebb 
és mélyebb legyen, a pasák időnkint nem a palotájukhoz közeleső dzsámi
ban jelentek meg, hanem valamelyik távolabbi egyházat keresték fel, 
az útbaeső utcák népének ünnepi büszke gyönyörűségére. 

A mecset (meszdzsid) alacsonyabbrangú imahely volt, egyszerű, tága
sabb szoba az előírt rövid imák közös elvégzésére, amilyent régibb városok
ban, ahol a hívők mecset-alapító kedve már jóideje megnyilvánulhatott, 
lépten-nyomon talált az igazhívő. 

A dzsámik maguk között is különböző kategóriákra oszlottak, a szerint, 
hogy fenntartásukat milyen anyagi források biztosították, amiben isztan-
buli állapotok utánrezgésére ismerünk. Egyesek az állam gondviselését 
élvezték, ezek voltak az előkelőbbek, létükben és anyagi sorsukban biztosí-
tottabbak, mert az államkincstár minden anyagi és személyi kiadásukat fe
dezte, a többiek viszont csak alapítványaikra támaszkodhattak, melyek a min
dennapi élet küszködéseitől mentesítették őket, de arra nem voltak elegendők, 
hogy elemi vagy természeti csapások eseteiben is megóvják őket válságoktól. 

Állami gondozásban Budán is aránylag kevés dzsámi részesült : a 
»Nagy dzsámi«: Bűjük dzsámi, más néven — mert alapítását Szülejmán 
szultán nevéhez fűzték —- a Szülejmán kán-dzsámi, melyet a középkori 
Nagy Boldogasszony-templomból alakítottak át ; a »Palotai«- vagy »Belső 
dzsámi« : Szer aj dzsámii vagy Enderún dzsámiig) mely a középkorban a királyi 
palota temploma volt, és az ehhez a kettőhöz viszonyított fekvésénél fogva 
»Középső dzsámi«-nak : Orta dzsámi-nák nevezett dzsámi, mely a mai 
Dísz-téren, a középkori Szent György-templomból volt átalakítva moha
medán templommá. Ezekhez csatlakozott már az első időktől kezdve a Váron 
kívül, a »város«-ban, a mai Eő-utca északi végén a Törvényház helyével 
szembenálló, Oszmán bejről elnevezett dzsámi, s időben legutolsónak, hozzá
vetőleg 1596 óta, ismét a Várban, a középkori Mária Magdolna-templomból, 
a mai Helyőrségi templomból átalakított úgynevezett »Győzelmi dzsámi« : 
Fethijje dzsámii, vagy »Órás dzsámi« : Szót dzsámii, melyet azért neveztek 
így, mert óra volt rajta.13) 
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Ezeken a kincstár által közvetlenül fenntartott egyházakon kívül ínég 
sok más is szolgálta a török hívők lelki gondozását, vegyesen dzsámi és 
mecset. A várbeliek a Vár északi felében felkereshették az Úri-utca északi 
végén álló Hamam dzsámii-t : Fürdő-dzsámi-t, más néven Kirba dzsámii-t, 
mely később szinte tőszomszéd volt, az »Órás dzsámi«-val, aztán a közelben 
a Kapi agaszi dzsámii-t: »az aga (t. i. a janicsárok agája) palotájának 
dzsámijá-t, amely valószínűleg a Fortuna-utcában állt, odább a Szent 
Háromság-utcában a Sej eh dzsámii-t : »a sejceh dzsámijá«-t, amely viszont a 
Nagy dzsámitól nem esett messzebbre egy kődobásnál ; a Vár déli felében a 
Színház-utcai dzsámit, melyet Pasa-dzsámi-nak. is neveztek, valószínűleg 
csak a XVI. század vége óta, amikor a pasa az ostromok miatt a dunaparti 
szerájból a Várba tevén át szállását, ezt a szomszédjában található templo
mot szokta látogatni, végül a Vár déli alsó részében : 1650 és 1653 között 
épült Murád pasa-dzsámi-t. S ugyanilyen bőséges lehetőség nyílt a mohamedá
nok ájtatoskodásai számára a Váron kívülis, itt a mai Külügyminisztérium 
alatt a Hadzsi aga-mecsetet találták, kissé odább a Jezsuita-lépcső lábánál 
az Arab hodzsa-mecsetet, az Ybl Miklós-téren a »hídi-dzsámit« : Köprü basi 
dzsámii-t, ehhez egészen közel, a I^ánchíd-utca déli végén a Hadzsi Szefer-
dzsámi-t, a kapucinusok telkén a Tojgun pasáét, az Erzsébet-apácák temp
loma helyén a Musztafa pasáét, a Mária-tér tájékán a Szürmeli hodzsáét,. 
a Medve- és Kacsa-utca sarkán a Csemberdzsi agáét, aztán a Fő-utca északi 
végén a H orosz kapu dzsámii-t (Kakas-kapu-dzsámit), mely talán a már emlí
tet t Oszmán bej-dzsámival volt azonos, tovább a nyugati városrészekben,, 
a mai Görgei- és Menház-utca sarkánál a Jeni kapu-dzsámi-t, más néven 
Rüsztem pasa-dzsámi-t, a Széli Kálmán-tér fölött a Kinnáre kapuszu dzsámii-t : 
»Vágóhíd-kapu-dzsámi«-t s a Bécsi kapu alatt, a Várfok-utca és Iyovas-út talál
kozásánál a Hadzsi aga-dzsámi-t.Végva a Tabánban lakók a mai tabáni templom 
helyén álló, szintén Musztafa pasa által épített dzsámiban, vagy a Rác
fürdő melletti »Hévízi kis dzsámi«-ban : Kücsük ilidzsa dzsámii-han találtak 
alkalmat buzgó imádkozásra, vagy felmentek a Gellért-hegy tetejére az, 
ottani Gürz Eljász-dzsámi-ha. 

Dzsámi és mecset tehát a város minden részében szinte fölös számban 
található volt, s egyre-egyre 50 vagy 100 hívő is alig esett. Egyeseket, 
talán sohasem fogunk tudni pontosan meghatározni, mert nem is voltak 
maradandó szilárd építmények, hanem csak »hitvány tákolmányok«, 
sárból építve, fával fedve s ezért nagyon hamar elpusztultak. Ilyen volt 
például a Tabán egyik mecsete is, bizonyos Ibrahim csaus alapítása, 
amely már alig két évtized alatt »baglyok és varjak tanyája lett«, mint azt 
Szokollu Musztafa életrajzában olvassuk,14) és már 1570 körül újjáépítésre 
szorult. Az ilyen templomok második alapítójukról esetleg új nevet kaptak, 
mások viszont környezetük vagy valamely kivételes tulajdonságuk után 
ugyanazon időben is több nevet viseltek. Nevek és templomok azonosítása 
tehát még egyáltalán nincs lezárva, a mintegy 35 ma ismert elnevezés és 
körülbelül 23 építmény további forrásokból még egyformán szaporodni fog. 

Pesten három dzsámi és egy mecset részesült kincstári gondozásban r 
a Központi Városháza északnyugati sarkának helyén álló Nagy dzsámi meg 
az úgynevezett Ulama pasa-mecset valószínűleg abban a toronyban, ahol 
a városfal északon a Dunához é r t ; a másik két dzsámi, melyeket Szinan 
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meg száz dervis életrajzában igazolva nem látnók azokat. Bvlia Cselebinél 
például korának jeles dervisei között szerepel Jetmis gurus dede, aki koráb
ban simontornyai aga volt és onnan kapta nevét, hogy hirtelen megnémulva 
csak annyit tudott mondani : »Jetmis gurus«, azaz »hetven garas« és azért 
állott rendkívüli, csodálatos ember hírében/ mert »papucsa még az isztan-
büli sárban is tiszta maradt« ; a pesti származású Hüszein Lá^mekjání 
(Hüszein sejch, az Otthontalan) bajrámí rendi dervis azzal szerezte az 
»Otthontalan« melléknevet, hogy egész életét vándorlásban, hazátlanul töl
tötte, de azért írónk, mint mondja, »hála Istennek« beszélt vele ; Diváne 
duhán keszer dede (Dohányvágó díváne dede) arról volt híres, hogy szünet 
nélkül burnótozott. »Őnagysága — mondja írónk — azt a port is mind el-
tubákolta, amit a gyerekek az utcán szedtek fel neki«. Bgy további dervist 
azért hivtak Bülbül dívdneszi-nék, »Fülemüle megszállottjának«, mert egy 
fülemülét hordott állandóan magával és azért csodálták, mert az ő füle
müléje télen énekelt.17) A példáknak hosszú sora üyen csodálatosba vegyített 
fogyatkozásokkal jellemzi a dervisek testi és szellemi életét, meg azt a 
bizonytalan különös tiszteletet, amelyben a köznép a derviseket, mint böl
cseket és együgyűeket, Istenkeresőket és emberkerülőket részesítette, úgy
hogy ezek nyomán indokolva látjuk a hidegfejű Dernschwam csípős meg
jegyzését : »Törökországban három furcsa dolog v a n : hogy a férfiak be
kötött fejjel járnak (t. i. kendőből összerakott föveget viselnek), hogy az 
asszonyok nadrágot hordanak és a bolondokat szentnek tartják.«18) 

A budai dervisek társadalma is ilyen vegyes elemekből összetevődött 
tarka képet mutatott . Mint útleírásaink mondják, ezek között is voltak 
olyanok, akik hosszú lobogó hajjal, majdnem meztelenül bolyongtak szerte
szét, megjelenésükkel az utca népet gyerekes örömre derítve, de voltak 
olyanok is, akik öregek és fiatalok előtt egyformán tiszteletet ébresztettek 
maguk iránt.19) 

A dervisek u. i. egy rendben sem voltak állandóan rendházukhoz, 
tekké] ükhöz kötve és nem éltek állandó elzártságban. Bgy részük nem is 
a tekkében, hanem kint a városban lakott, családi életet élt s mint a gazda
sági élet előjog nélküli, bárki máshoz hasonló állású tagja gondoskodott 
önmaga és családja ellátásáról. Bzek a laikusok szabadságával élve iparral 
és kalmárkodással foglalkoztak, e kereseti ágaknak egészen alacsony fokán 
és méreteiben és csak bizonyos napokat töltöttek a tekkében, amikor a közös 
exercitiumok sorosai voltak. 

Benn a rendházban (tekke, dergjdh) csak a teljes jogokkal bíró es 
minden derviskötelességgel megterhelt belső rendtagok éltek állandóan, akik 
már megtalálták a »helyes utat« (eretiler : »a beérkezettek«), és rajtuk kívül 
a noviciusok (kücsekler : »a kicsinyek«), akik, különösen a Bektas-rendnél 
igen szigorú fegyelemben, 1001 napig tartó nevelési idő alatt a helyes u ta t 
még csak keresték.20) 

A tekke élén a házfőnök, a testület öregje, a sejch állt, illetőleg 
kidolgozott állatbőrön trónolt (poszt-nesin : »prémen trónoló«),21) akit a 
házfőnöki tisztségre az egyetemes rendfőnök, a sejchek sejchje (reísz ül 
mesdich) nevezett ki, több dervisrendnél a rend alapítójának nemcsak 
szellemi utóda és örököse, hanem vérbeli leszármazottja is. A házfőnököt 
rendtársai baba, dede, vagy szultán névvel tisztelték ; ha kiválóan jeles férfiú 
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rény zsoldját, esetleg csak öt-hat akcset, amennyit egy valamirevaló janicsár 
is kapott, nem is közvetlenül az állampénztárból, hanem valamelyik vallási 
jellegű alapból húzta ; egyházi szolgálatát csak hivatali kötelességszerűen 
látta el, mélyebben járó mozgalmak plántálására különben iskolázottsággal 
sem bírt. 

Az a szabályszerű hideg »középút«, melyen e hivatalos állami emberek 
a mohamedán lelki életet vezették, nem elégített ki minden hívő lelket, 
ezért az iszlám társadalmában is alakultak olyan szervezetek, melyeknek 
tagjai a tömegekre kiszabott közönséges vallásgyakorlatokon és köteles
ségeken túlmenően, hitüknek lelkesebb átérzésével és testüknek teljesebb 
odaadásával akarták szolgálni Isten dicsőségét és saját előkészületüket az 
Örök életre. E szervezetek híveit lelkiekkel a mohamedán szellem legbelső 
célkitűzései, a miszticizmus keleti fogalmazású tanai telítették, melyeknek 
összességét és rendszerét a görög aorpía származékszavával szúfizmus néven 
ismerjük, míg az irány híveit, e »bölcseségkeresőket« szúfi-nak nevezték. 
Az arab és perzsa nyelvek misztikussá avatott szavaiból még sok más, 
meleghangulatú név szolgált jelölésükre, melyek közül többet az európai 
nyelvek is átvettek. Széles körökben ismert nevük volt a szofta, e szó 
perzsa eredetije : szúhte azt jelenti : »égő«; ezzel azt akarták kifejezésre 
juttatni, hogy lángoltak és égtek Isten imádásában és Isten utáni vágyako
zásukban. Egyesek azt mondták magukról, hogy ők abdal-ok: »jámborok, 
együgyűek« ; mások, hogy ők fakír-dk : »szegények«, t. Í. Isten szegényei ; 
ismét mások, hogy ők ásik-ok. : »Isten szerelmesei, Isten rabjai«. Legáltalá
nosabban ismert nevük, a dervis pedig azt jelentette, hogy »alázatos, igény 
nélküli koldus«, aki mindenről lemond, önmagától a földi örömöknek min
den faját megtagadja s mégis boldog, mert már it t a földön bőséges jutalmat 
élvez az ő erős hitében és társai szeretetében, szinte szórul-szóra úgy, ahogy 
azt a kereszténység szerzetesei és remetéi hitték és cselekedték. 

A mohamedán egyház e szerzetesei zárt konventekben, kötöttebb for
mák között és szigorúbb szabályok szerint törekedtek a lelki tökéletességre, 
a cél keresésében azonban egymástól többszörösen eltérve, nem egy testület
ben, hanem sok szerzetben keresték a helyes lelki élet útjait. Voltak mérsé
kelt irányaik, melyeknek tagjai nem szakadtak el teljesen a világi társada
lomtól, hanem ahhoz külső magatartásukkal és komoly egyenruhájukkal is 
hozzákapcsolódtak, ezek követői köpenyt, sarut, fövegül turbánt vagy 
nemezsüveget viseltek, bár mindezeket durva anyagokból, abaposztóból, s 
akik nőtlenségi fogadalmat tettek, maguk emlékeztetésére és mások tájé
koztatására fülbevalót hordtak, amit rendjük alapítójának sírján tűztek 
először fülükbe. A dervisek másik része, több népes dervisrend követői 
ezekkel ellentétben nagy lelki gőggel lenéztek és megvetettek mindenkit, 
aki az ő körükön, az »egyedül tökéletes« szerzeten kívül állva, »tévedések 
útvesztőiben bolyongott« és csak »alsórangú« lelki életet élt. Ezek a világi 
társadalomtól teljesen elszakadtak, hosszúra eresztett üstökkel, hajadon
fővel, mezítláb, sőt ruha nélkül jártak, legfeljebb egy-egy átvetett bőr
darabbal, arcukon a kimerítő vallásgyakorlatok fáradtságának nehéz nyomai
val, lázasan égő, réveteg tekintettel. 

Európai írások olyan nyersvonalú, bizarr képet rajzolnak korunk 
derviseiről, hogy azokat lemásolni sem mérnők, ha török íróknál is száz 
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ichläsz-chvdn, inám-chván, nát-chván stb.), vagy a Korán egy bizonyos részét, 
tizedét, harmincadat stb. elrecitálták (e szerint asr-chván, dzsüz-chván stb. 
lehetett a nevük), rendszerint egy-egy alapítványtevő lelki üdvéért. Az 
alkalmazottak sorát alsórangú emberek zárták be : egy-két lámpagyujto-
gató (csiraktár), gyertyakezelő (sziradzsí), templomszolga (kajjim) s végül 
az idegenek előtt legismertebb személy, a müezzin, aki nagy dzsámikban 
esetleg egy-két másik társával egyidejűleg, a minaret erkélyéről, két 
hüvelykujját két füléhez értetve, az egész iszlám világban egységes dallam
mal és ugyanazon szöveggel imára hívta az igazhívőket, mégpedig szigorúan 
kötött időpontokban, melyeket bizonyos égitestek : hold, esti csillag meg
jelenését véve alapul, egy külön hivatalos személy : az időpont-jelző 
(muvakkit) állapított meg. 15) 

E sok ténykedő közül a legtöbb dzsámiban az imám volt az egyetlen 
tanult, iskolázott ember, csak ő volt »úr« : mevlá vagy mevláná (innen : 
molla), a többiek rendszeres képzés nélkül csak gyakorlati úton sajátítottak 
el valamit az arabnyelvű liturgikus szövegekből és a szertartás aktusaiból, 
ezek csak »segédek« (chalífe, kalfa) voltak és az általuk végzett munka is 
képességüknek megfelelően alsóbbrangú munka volt. 

Az alsóbbrangú mohamedán egyházak : a mecsetek élén szintén imám 
állt, az imám rangját tehát pontosan templomának, egyházának rangja 
adta meg, s pályafutását nemcsak átmenetileg, hanem körülbelül egész 
életére kijelölte, mert a dzsámik és mecsetek imámjai már pályájuk kezdetén 
szétváltak s aki szolgálatát mecsetben kezdte, rendszerint ott is végezte. 
Mecsetben pénteki és ünnepi istentiszteletet tartani tilos volt, itt ünnepi 
funkcionáriusok nem működtek, a köznapi imára (namaz) ellenben az igaz
hívők a mecsetekben szoktak összegyűlni, már azért is, mert ilyen egyszerű, 
kisebb imaházat lépten-nyomon találhattak, s hirtelen végzett rituális 
mosakodás után imájukat elmondva, hamar visszatérhettek munkájukhoz. 
A mecset-imám tehát ezekben a rövid, de szigorú formák közt mondandó 
fohászokban néhány percre Allah imádására egyesítette a közvetlen kör
nyék iparosait és kalmárait, a többi templomi teendőt megosztotta a hiva- i 
tásos imarecitálókkal, akiknek működése itt is, mint a dzsámikban, a hívők 
alapítványaitól, tehát az egyház korától, látogatottságától, híveinek vagyoni 
helyzetétől függött. A mecseten kívül keveset vették igénybe az imám 
szolgálatait. Nem volt szükséges, hogy az újszülöttet imám avassa a moha
medán egyház tagjává : ezt akármelyik mohamedán megtehette azáltal, 
hogy az újszülött fölött elmondta a mohamedán Hiszekegyet és az újszülött
nek »fülébe súgta« a nevét ; a gyermek circumcisióját 8—10 éves korában 
ismét nem az imám, hanem más ember (a szünnetdzsi, egy »berber« : borbély, 
felcser) végezte. A házasságkötés is inkább politikai aktus volt, mint egy
házi, azt nem az imám, hanem a kádi bonyolította le, s annak illetéke, a 
»menyasszonyi« vagyis esküvői adó, egykorú magyar nyelven nőszőpénz, 
vagy ágypénz is a kádit meg a földesurat illette meg. így az élet nagy állo
másai közül csak az eljegyzésnél volt az imámnak hivatalos teendője hívei
vel, és a halál bekövetkezése után, amikor a halottat, mindig sietve, még 
aznap eltemette, hogy »azonnal élvezhesse az eget, ha jó volt, és azonnal 
békét hagyjon rokonainak, ha gonosz volt hozzájuk«.16) Általában az imám 
inkább az állam alkalmazottja volt s akkor is az államtól függött, ha sze-
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bej- és Ferhát bej-dzsáminak neveztek, a mai Egyetemi és Ferencrendi 
templomok helyén állt ; helyüket egyenkint nem ismerjük s a többi moha
medán templomról is csak annyit tudunk, hogy azok, az angolkisasszonyok 
temploma és a belvárosi templom helyén és esetleg másutt is, túlnyomó-
részben keresztény templomokból voltak átalakítva s a törökkor elmultá
val helyüket újból keresztény egyházi intézményeknek, templomoknak 
adták át. 

Akik ezeket az intézményeket : dzsámik, mecsetek működését irányí
tot ták és lelki tartalommal megtöltötték, a mohamedán világ egyházi 
emberei, nem képeztek külön társadalmi osztályt és nem éltek olyan ön
magába zárt és világtól elkülönült szervezetben, mint a keresztény társa
dalom papjai ; a török államban a vallási intézmények is kizárólag világi 
szervekhez, kevés közbülső fokkal a legfőbb politikai központhoz, a pádisah 
személyét reprezentáló birodalmi dívánhoz kapcsolódtak. 

A mohamedán egyház papjai ugyan rangra nézve sokban különböztek 
egymástól, de a kisebb rangúak nem egy hosszú soron át, hanem csak egy
két láncszemen keresztül kapcsolódtak mindannyiuknak közös főhatóságá
hoz s mindannyian a hierarchia számos közbülső rangfokozata, lépcsője 
helyett közvetlenül voltak a legmagasabbnak alárendelve. Az egyházi 
szolgálatot teljesítő személyek nem végső fokon, hanem közvetlenül a leg
főbb birodalmi tanácstól, az isztanbuli dívántói kapták állásukat, attól 
a szervtől, amely a katonai rangokat is adta, azzal a különbséggel, hogy 
az egyházi állások betöltése egy egyházi szerv, a sejch ül iszlám javaslata 
(isáret) alapján történt. Az alacsonyabb vidéki rangokat ugyan közbülső 
emberek, Budán például a pasák is betölthették, abból a praktikus okból, 
hogy az itteni hitközségek a nagy távolságok miatt lelki vezetőiket ne 
legyenek kénytelenek sokáig nélkülözni, de mindig csak ideiglenes érvénnyel, 
amíg t. i. az isztanbuli díván döntése meg nem érkezett. 

A mohamedán templomok mellett kisebb-nagyobb rangban nagyszámú 
funkcionárius működött ; dzsámi mellett 10—15 egyházi személy, mecse
tekben 5—6 lelkészkedő ember volt állandóan hivatalosan foglalkoztatva, 
egy-két vezetőrangú ember mellett sok alsórangú segítő, apró részlet
feladatokkal és teendőkkel, szívesen vállalkozva ezekből akár többnek 
elvégzésére is, mert mindegyikért külön fizetség járt. 

Például a budai Nagy dzsámiban 1559-ben 11 személy, 1566-ban 8, 
1628-ban 10, 1630-ban 9, 1644-ben 14 személy teljesített egyszerre szolgá
latot. Az 1644-ik évben az itteni testület élén az imám: Hajreddin állott, 
aki egyben a dzsámihoz tartozó egyházközség feje (szer-i mahfil) is volt 
és a köznapi imákon kívül a pénteki istentiszteletet is vezette, az ural
kodóért mondott imában (chutbe), mint a szultáni szuverenitás hirdetője, 
chatib minőségben, most már harmadik ranggal fungálva. Máskor külön-
külön személy töltötte be az egyes tisztségeket, nyilvánvalóan tiszteletet 
parancsoló rangban. Az imám utáni rangot a prédikátor (váiz) viselte : 
Szülejmán efendi, aztán különböző kisebb rangú előimádkozók, 
»jámbor emberek« (szulehá) következtek, másik közös nevükön háfiz-dk : 
a mohamedán szent könyvet, a Koránt egészben vagy részben »kívülről 
tudók«, akik megszabott időkben bizonyos imákat elimádkoztak (ezen 
imák után különböző neveik is voltak : endzsám-chván, temdzsid-chván, 
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volt, holta után is példaképnek tekintették s emlékét egykori tekkéjének 
elnevezésében esetleg évszázadokon át fenntartották. 

A rendtársak egymásnak »testvérei«: ichván, kizárólag férfiak, idejük 
egy részét vallási gyakorlatokkal, a többit munkával töltötték el. A vallási 
gyakorlatokat majd egyenkint végezték, időnkint a keresztény szerzete
sekhez hasonlóan szigorú böjtben negyven napig tar tó elmélkedésre is 
visszavonulva, majd meg testületileg. Ilyenkor a baba elnöklete és veze
tése alatt közös nagy imatermükben (mejdán), a mennyezetről vízszin
tesen lelógó nagy vaskarikákon körbeaggatott mécsesek fényénél, régi 
relikviák, ragyogó függők, fém- és üvegdíszek csillogásánál, rózsavizek, 
füstölők bódító illatánál hosszas körforgással szédültek bele az áhított 
extázisba, a révületnek abba a fokába, ahol már érezni lehetett az Isten 
közelségit. Mikor a szertartások nehéz ájulásai után magukhoz tértek, 
testi munkával, tékkéjük gazdasági ügyeivel, főleg konyhájával vagy 
valamilyen iparral, például famunkával foglalkoztak, a materiális világ
ban keresve üdülést ; a tanultak, különösen akik szépen tudtak írruV 
könyveket másoltak. A Koránnak egy-egy lemásolása tanult dervishez 
különösen méltó, istenes cselekedet volt. 

Békében tehát jámbor munkáséletet éltek, imádkoztak, vagy »kést 
sem hordva magukkal«, a mezőn dolgozgattak, bivalyaikkal a tekke föld
jén szántogattak.22) De háború idején, amikor ellenség támadt az igaz
hívők országára, bódult mámorral az ellentétes szélsőség hangulatába 
vetették magukat és tüzeltek másokat is kímélet nélküli harcra. Evlia 
Cselebi ájtatos szavaival »harcba menő jámbor emberek« voltak,23) akik
ben búcsút hirdető barátok és harcravágyó lovagok fanatizmusa egyesült, 
ájtatos istenimádással az a reszkető vágy, hogy megöljenek mindenkit, aki 
hitüknek ellensége. B nagy indulatok, melyek más kultúrákban is kiváló 
szellemi áramlatokat éltettek, idővel az iszlámban is ugyanazon hibákkal és 
tévedésekkel lettek terhesek s a dervisrendeket is a hanyatlás lejtőjére vitték. 

Nagy tömegek lelki gondozására nem törekedve és oktatással sem 
foglalkozva, legszívesebben a városon kívül, félreeső csendes erdőszélen, 
árnyas helyeken telepedtek meg, ahová nemcsak házukat építették, 
hanem halottaikat is temették, hogy a »testvérek« a halál után is mind 
együtt legyenek. A budai tekkék is a régi szokásoknak megfelelően ilyen 
pontokon helyezkedtek el. 

A Gülbaha-tekke a Rózsadomb lejtőjén állt, melyet akkor Oülbaba-
dombnak : »Gülbaba bairk-nak neveztek. Miftah haha tekkéje Véli bej 
fürdőjén, a mai Császárfürdőn túl, a Kavics-utca táján húzódott meg, 
közel a Dunához, Véli héjé a Svábhegy keleti lejtőjén. Hizir haha tekkéje, 
amely a jelek szerint szintén Bektas-rendi tekke volt, a Sashegy észak
keleti lejtőjén, Gürz Eíjász tekkéje a Gellért-hegyen (törökül : Gürz El-
jász hegyén) állt. Hindi haha tekkéje, mely e néven 1570-ben említtetik, 
az alsó hévizek és Musztafa pasa dzsámija közelében, az Erzsébet-híd 
budai hídfője tájékán, a Dunaparton volt, s Muchtdr (Miktár) haha tekkéje 
is valószínűleg ezen a tájon állt, minthogy a baba türbéjét forrásaink itt, 
a Zöldoszlopos fürdő közelében jelzik. A pesti oldalon ismert egyetlen 
tekke »(Duna-)parti tekké«-nek, Jali tekkeszi-nek neveztetett s e szerint a 
Dunaparton volt található.24) 

10. Tanulmányok Budapest múltjából. IX. 
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Forrásaink valamennyi között legtöbbször a Gülbaba-tekkét emle
getik, ez volt a legrégibb s egyben a legtekintélyesebb és legnagyobb 
budai dervisotthon, 60 dervist foglalt magába akkor, mikor a többi tekke 
csak 10—20 tagot számlált. 25) A Gülbaba-tekke a Bektas-rendhez 
tartozott, melynek alapítója gyanánt Hadzsi Bektas Veli-t tisztelik, azt 
a mohamedán »szentet«, akinek a XIV. század első felében a janicsárok 
megalapításának gondolatát tulajdonítják. Innen van, hogy a rend a 
janicsárokkal mindenütt erős kapcsolatot tar tot t , a janicsárokat mint 
külső tagokat magához fűzve, ezeknek szellemi vezetője, rendháza 
ezeknek titkos gyülekezőhelye lett s ezek kapcsán a rend politikai 
akciókba is bocsátkozva, az államhatalommal ismételten összeütközésbe 
került. 

A budai Gülbaba-tekke, az 1543 és 1548 közötti évekből Mehmed 
pasa alapítása,26) nem volt szegény, ingatlanokkal is bírt. Több olyan 
ingatlan, mely a középkorban a katolikus egyházé volt, így az egykori 
»felhévizi templom«, az egykori Szent Mihály-kápolnához tartozó két ház, 
az azon a tájon álló öt »papi ház«, az ottani kolostor és a Király János
fürdőnek, nyilván a mai »Császárürdő«-nek négy háza, meg »bizonyos 
szántóföldek« a tekke tulajdonához tartoztak, azonkívül a tekke egész 
Solymár községet bírta,27) mindezeket valószínűleg megalakulása óta 
mint állami adományt, s a tekke sejchje rendszeres illetményt is húzott 
a kincstártól.28) De a rendtagok, hogy házuk még jobban tudjon hivatá
sának megfelelni, önmagukat a koldulásig is megalázva, állandóan élesz
tet ték és igénybevették híveik áldozatkészségét. A rendház ugyanis sokat 
költött a szegények támogatására, az akkori idők utasainak ingyenes 
beszállóháza és a szegények ingyenkonyhája volt, a mohamedán-török 
világ szokása szerint minden utasnak három napig meleg otthont és 
ételt adott, egy darab kenyérrel egy tálka búza- vagy rizslevest, ünnep
napokon édeskalácsot is. 

Ugyanez a Mehmed pasa emeltette egy dervis : Gülbaba sírja fölé 
azt a sírkamrát, türbé-t is, melyet az idő később mohamedán zarándok
hellyé avatott, és a sors sokkal jelentősebb épületek pusztulása közben 
máig megkímélt. A harcterekről szerencsésen hazatért gázik, messze földről 
Budára érkező mohamedánok, »tengerek és szárazföldek vándorai«, az. 
egész török korszakon, másfélszáz éven keresztül mind szorgalmasan 
látogatták a türbét, sőt a török uralom letűntével idegenné, ismét hitetlenné 
vált földön is sokan felkeresték, hogy a nagy sírnál a halott és saját lelkük 
üdvéért egy rövid fohászt, egy fatihát imádkozzanak.29) Egyesek hódoló és 
köszönő szavakat is véstek a türbe falára, a sokat idézett török utazó,. 
Kvlia Cselebi, egymaga három verssel fejezte ki mélységes tiszteletét 
a szentéletű ember irányában, aki »fejénél a bektasiak fényes fövegével, 
virágok között alussza örök álmát«,30) s 120 év távlatából —• ennyi 
választotta el Gülbaba állítólagos élete korától — már sokat tudot t róla 
beszélni : hogy Gülbaba a próféta családjából származott, hogy szigorú 
lelki életet élő ember volt, hogy maga Szulejman szultán is sokra becsülte és 
holta után holttestét, tiszteletadásul, egy darabon maga is vitte sírja felé,, 
sőt Buda várát és a magyar tartományt a török birodalomhoz csatolva, 
Gülbaba oltalmába ajánlotta, Gülbabát Buda védszentjévé (gözdzsü) 
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tette.31) Ezzel szemben az 1541-ben valóban Budán járt török történetíró,. 
Dzselálzáde, Gülbabának nevét nem említi. 

Gülbaba alakját tehát az idő tet te legendássá, múló századok vonták be 
a mohamedán vallási nagyságok »koronájával«, a rideg kutatás pedig, 
ugyancsak változó divatok és áramlatok hatása szerint, nevét is változóan 
magyarázta. Egyesek szerint a Gülbaba név jelentése »Rózsa-apó« volt, 
mert Gülbaba a rózsát, a földi virágot igen kedvelte, ahogy azt az utókor 
általában hitte és e hit terjedését a mai Rózsadomb elnevezésben, nagyon 
kedvesen, a hivatalos élet is elősegítette ;32) más vélemény szerint ő »Kopasz
apó« volt, a név ugyanis ebben az értelemben is olvasható ; ismét más 
vélemény szerint azért kapta a Gülbaba nevet, hogy az viselőjét a rossz 
szellem verése ellen megvédje. legvalószínűbb azonban, hogy a Gülbaba-
név maga is abba a dervisvilágba tartozik, ahova az állítólagos Gülbaba 
tartozott, s hogy azt a dervist azért hívták Gülbabának, mert cikkelyekből 
összerakott (és, mint említettük, Evlia Cselebi korában is, szimbólumként, 
a halott fejénél őrzött) sapkája búbján házfőnöki jelvényt viselt, amelyet 
szintén gül-nek, »rózsának« hívtak,33) vagy, mert az istenimádat extázisában 
a közös istentisztelet alatt minden sérülés nélkül érinteni vagy éppen 
csókolni tudta a tüzesvasat, a tüzesrózsát, amit a dervisek szintén gül-nek, 
»rózsának« neveztek, minthogy annak érintését olyan kellemesnek találták, 
mint a rózsa illatát. Valószínű, hogy a Gülbaba-név később átment a tekke 
mindenkori fejének jelölésére, a Gülbaba-tekke lakóit tehát állandóan 
egy-egy gülbaba, »házfőnök« vezette a dervisélet útjain.34) 

A többi budai tekke és ezek babái sokkal kevesebb nyomot hagytak 
maguk után, legtöbbről azt sem tudjuk, hogy a Törökországban működő 
32 szerzet, dervisrend közül melyiknek állottak szolgálatában, mik voltak 
céljaik, eszményeik, kik voltak szellemi vezetőik. Abban az egy pontban 
azonban mindannyian megegyeztek, hogy kizárólag férfiakért és férfiak 
számára létesített intézmények voltak. 

Női szerzetesrendeket a mohamedán egyház egyáltalán nem ismert,35) 
nők lelki életének irányításával hivatásos papok alig is foglalkoztak, 
a nő nevelését a mohamedán egyház általában alsó rangú, mellőzhető 
feladatnak tekintette. így a nők a lelki élet nehéz kérdéseiben többnyire 
vezetés nélkül vetődtek ide-oda, csak a mecsetekben és dzsámikban, 
a férfiak imáinál részesedtek lelki gondozásban, de csekélyebb mértékben, 
csak a »háttérben«, a férfiaktól elkülönített helyen, rendszerint egy^kórus-
szerű erkélyen, sűrű rács mögött. Egy-két közvetett adatból tudjuk, hogy 
vallásos hajlamú idősebb asszonyok, akik az élet csapásainak elszenvedése 
közben már közvetlen tapasztalatból ismerték annak a tanításnak igazságát, 
hogy »ezen a földön, a bajok földjén élvezetek után futkosni tiszta dőreség«,36) 
és mulandó földi örömök helyett inkább az örök életre gondoltak, szabad 
idejükben ájtatoskodó egyesületekbe tömörültek. Az ilyenek külön idő
pontokban imára gyűltek össze, vagy, mintegy lelki előkészület gyanánt, 
felkeresték rokonaik vagy valamely »szentjük« sírhelyét a dzsámik, 
medreszék és egyéb alapítványi épületek körül, ahol évről-évre sűrű
södtek a török sírkövek, vagy a török módra a város körül széles 
félkörben elhúzódó temetőket,37) melyeket a közemberek, kopjával meg
jelölt katonasírokban a »gázik«, a »hit vértanúi« népesítettek be, vagy még 
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távolabb a tekkék szentéletű babáit, Gülbabát, Hizirbabát stb., hogy 
ehelyeken, különösenheti főnapjuk előestéjén, csütörtökön egy-egy gyertyács
kát gyújtsanak s a halottért egy-egy fátihát mondva,38) magukban a halál 
bizonyosságának tudatát erősítsék. Vezetőik mint hivatásos előimádkozók 
vagy imarecitálók kisebb nyugdíjat is élvezhettek, így 1628-ban bizonyos 
Szabiha és Hatidzsa asszonyok egyházi ténykedésért naponkint néhány 
akcse fizetést, illetőleg nyugdíjat kaptak, egyidejűleg Abdullah nevű 
bátyjukkal,39) amiből arra lehet következtetni, hogy mint egy »papi 
család« tagjai életirányukat, örökölt családi hajlamukat képzésükkel 
együtt otthonukban nyerték. 

Természetes, hogy a lelki élet e sokágú és népes szervezeteinek 
fenntartása nehéz anyagi terhekkel járt, ami valamilyen formában a hívők 
megadóztatását hozta magával. Az állam ugyan az egyes intézményeket 
megalakulásuk alkalmával, mint említettük, támogatásban részesítette, 
de támogatását meg is vonhatta, mint pl. az egyik, Rüsztem pasa által 
alapított tekke (talán a Hizir babáról elnevezett tekke) esetében, melynek 
a kelenföldi mezőn volt egy nagyobb darab földje, de azt 1564-ben az 
isztanbuli díván tőle elvette, mert az »a hadsereg táborozására és a lovak 
legeltetésére kell«.40) Az egyes szervezetek tehát részben saját szerzeményeik
ből, pontosabban : a közönség adományaiból tar tot ták fenn magukat, 
egy erős jótékonysági hajlam gyümölcsei voltak, mely nagy bőségben 
és változatosságban gazdagította adományaival és értékes közcélú alkotások
kal a mohamedán-török világot, úgyannyira, hogy a török kultúrtörténet 
ezen az alapon a kegyes célú közjótékonyság, a vakuf címén egyetlen közös 
fejezetbe foglalható össze. 

Kegyes vallási célra anyagi értéket lekötni, magántulajdont egyházi 
intézményekre ruházni századaink mohamedán világában mindenütt erős 
vágy volt, ezt egyrészt egy érzelmi, hangulati hullám táplálta, másrészt 
a török magántulajdon bizonytalan sorsa serkentette. A török birodalomban 
fundáltak az emberek vallásos érzésből a próféta és más »szentek« dicsőségére 
és saját lelkük üdvére, de, különösen a gazdagok, vallásos érzés nélkül is, 
mert a kegyes célú fundálás volt a legbiztosabb és szinte egyetlen mód arra, 
hogy, magukat és ivadékaikat alapítványaik örökös kezelőjévé (mütevellí) 
rendelvén, jövedelmüket a jövő időre átmentsék és »öreg korukra legyen 
miből élniök«.41) Istennek tetsző emberbaráti célra alapítványt tenni 
kötelesség, kényszer és divat volt egyszerre, s azonfelül egyéni érdek ; 
ezért van, hogy a tengernyi visszaéléssel és kapzsisággal vádolt kádik, 
az adószedők, akik annyit sikkasztottak, hogy Isztanbulban külön börtönük 
volt,42) s Budán is »török emingek és zsidók« külön börtönt töltöttek meg,43) 
a defterdárok, akik háborúk idején póznákon aszalódó koponyák alatt 
járkáltak a várfalakon és csata után lábuk elé gurított emberfejeket, orrot, 
fület váltottak be pénzen,44) részint régi intézmények gazdagítására, 
részint újak alapítására annyi »kegyes alapítványt« kötöttek le. A magán
tulajdon különös helyzete tehát ' a mohamedán közjóléti intézményeket 
rendkívül gazdag értékek birtokába jut tat ta , melyek a kereszténység 
hasonló alkotásait sokoldalúságban és gazdagságban messze felülmiílták ; 
viszont a jóléti vagyonok »családi« kezelése kikerülhetetlenül magával 
hozta, hogy ezek a nagyszerű alkotások már egy-két nemzedék múlva 



MOHAMEDÁN VAIAÁSi ÉS' SZEEEEMI ÉEET A TÖRÖKKORI BUDÁN J33 

á hanyatlás lejtőjére kerültek és gaz verte föl ragyogó ólomkupolájukat, 
mint azt mohamedán országokban ma is gyakran látjuk. 

A legrégibb ilyen alapítványok, vakuf-dk a város török megszállásával 
voltak egykorúak. Maga á hódító szultán mutatot t erre példát, mikor 
a Nägy Boldogasszony-templomot sietve három nap alatt dzsámivá alakí
totta, s hivatalos személyek és magánemberek a példát nagy buzgósággal 
követték. Egy utalás Buda és Pest helyrajzában a török személynevekkel 
képzett megjelölések nagy számára feleslegessé teszi, hogy a nagyon 
töredékes emlékeinkből is gazdagon összeszedhető adatokat mind felsoroljuk; 
elegendő, ha egymással egyidejűleg szereplő három kortárs jótéteményeire 
rámutatunk. Tojgun pasa 1553 és 1556 között a karmeliták középkori 
templomából és házából45) a budai kapucinusok mai temploma és háza 
táján egy egész városrészt népesített be intézményeivel : dzsámit, fürdőt, 
medreszét, kisebb iskolát épített, illetőleg alakított át régi épületekből, 
ezt á vidéket róla az egész törökkorban Tojgun pasa-mahallénak nevezték ; 
Véli bej, aki 1'570 körül hatvani szandzsákbej is volt, vidéki alkotásain, 
nevezetesen a fehérvári dzsámin kívül Budán a Svábhegy keleti lejtőjén 
tekkét, a Császárfürdő helyén fürdőt, ezen a tájon egy védművet (meterisz), 
a Várban egy tornyot épített. Ugyanitt a fürdő feletti dombon, Gülbaba 
türbéjétől keletre állt türbéje is,46) végül Szokollu Musztafa pasa, ez a leg
kiválóbb budai török, aki különben bosnyák volt, 12 évig tartó budai 
kormányzósága alatt 1566 és 1578 között híres mohamedán egyházatyák, 
távoli arab földek szentjei tiszteletére négy egyházat alapított, egyet-egyet 
a próféta és %. három első kalifa : Bbu Bekir esz-Szadik, Omar ibn el-
Hat táb és Oszmán zí en-Núrejn nevére szentelve, azonkívül mecseteket, 
fürdőket, karavánszerajt (hán-t), magasabb- és alsóbbfokú iskolákat, s ugyan
ezt megfelelő arányokban több vidéki városban megismételte.47) 

A rangbéli emberek költséges imaházakat rendeztek be, dervis
testületeknek építettek otthont, majd a lelki élettől távolabb eső közjóléti 
célok szolgálatában kórházakat istápoltak, szegénykonyhákat alimentál-
tak ; mások a városnak a középkorban is híres hévizű fürdőit fejlesztették, 
ismét mások meghálálni igyekezvén Istennek azt a jótéteményét, hogy 
»Ötven éven át ihattak vizet ezen a földön«,48) embertársaiknak tiszta ivó
vizet hoztak messze forrásokból, primitiv, d*e leleményes csatornákon 
vezetve azt, a turkesztáni pusztákról hozott őshazái tudománnyal és a víz
nek azzal a külön megbecsülésével, szinte tiszteletével, amellyel csak 
mohamedánok, sivatagi népek tudják azt illetni, az esőt is úgy nevezvén, 
hogy »Isten áldása« : rahmet. De ugyanakkor a legszegényebbek is kielégít
hették adakozási vágyukat azzal, hogy olajat adtak a templomok mécse
seibe, vagy imát mondattak magukért, kikötve, hogy az »ne kerüljön 
naponkint fél akcsenál többe« és az alapítványba adott vagyontárgy 
csak haláluk után kerüljön ki birtokukból. Mivel kevés a pénz is, a havi 
3—4%-os kölcsönkamat világában már tíz-húsz forint vagy ekkora értékű 
ingatlan elegendő volt ahhoz, hogy a hívő ember nevét »örök időkre« 
emlékezetessé tegye a földön; az apró és nagy alapítványokból hatalmas, 
külön pénzügyi adminisztrációt igénylő vagyontestek gyűltek össze, 
noha az alapítványozók it t idegen bevándorlók, új települők voltak, 
akik itteni hazájuk mellett távoli szülőföldjüket sem szűntek meg szeretni. 
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S valóban, ahogy egyesek a Balkán szoros völgyeiből vagy Anatólia belsejéből 
Budára vetődve pénzt áldoztak, hogy ezt a várost az iszlám életébe szerve
sebben bekapcsolják, mások viszont innen is régi hazájukra gondoltak : 
boszniai falvak dzsámijai, banjalukai dzsámi, csataldzsai, belgrádi hán, piróti, 
isztanbuli j ótékonysági intézmények budai törökök pénzén épültek,4 9) s a vakuf 
budai pénztára a mohamedán szent városoknak, Mekkának és Medinának 
évenkint küldött szultáni szubszidiumhoz is rendszeresen hozzájárult.50) 

Buda tehát nem indult elhanyagolt és magárahagyott mohamedán 
szigetnek. A külső anyagi keretek, a dzsámik és mecsetek s ezeknek belső 
szellemi éltetői, az iszlám világi papsága és szerzetesei, majd tovább 
ezek munkásságának anyagi gyümölcsei és új életet adó magjai, a köz
jóléti célú, vallási jellegű, alapítványok mind azt mutatják, hogy a tÖrök-
mohamedán világ egész lelkével magához ölelte, saját világába, saját szent
jeinek oltalma alá vonta ezt a várost ; még nem múlt el az a nemzedék, 
amely teljes pompájukban ragyogni látta a katolikus egyház főpapjait, és 
Buda közelebb állt a mekkai Fekete Kőhöz, mint Szent Péter sírjához. 

Nem az akaraton és elhatározáson, hanem a mohamedán egyház 
tanításán és példaadásán múlott, hogy a város mindezek után éppen úgy 
nem lett teljesen mohamedánná, ahogyan a török népi erők hiánya miatt 
törökké sem lett ; az új vallás sem a nyugati, sem a keleti keresztényeket, 
sem a magyarokat, sem a balkáni szlávokat, sem a zsidókat nem hódította 
meg, testületben nem hódított meg senki mást, csak a cigányokat. 

Pedig szervezet, intézmény és ember bőséges mennyiségben volt 
beállítva az új egyház szolgálatába, a hívők tanítására és népiesére, szinte 
fölös számban. A mohamedán vallástan tanítása ugyanis nem adott sok 
munkát, a vallásgyakorlatok vezetése és az évenkinti két ünnep, a nagy 
»áldozati ünnep« (kurban bajrami) és a kis »cukor-ünnep« (seker bajrami) 
kevés ceremóniájának végzése szintén nem volt különösen fáradságos. 
Ami nehézség az egyházi személyek teendőinek ellátásában mégis előállt, 
onnan eredt, hogy a vallás alaptételei, melyeket a mohamedán egyház 
hirdetett és a követők, az »igazhívők«, a »magukat az Istennel szemben 
megadók«, azaz müszlimánok, vagy Mohamed neve után »mohamedánok« 
tudni tartoztak, nem török nyelvű, hanem idegennyelvű forrásokon alapul
tak, s azokat a hívők közvetlen vezetés nélkül nem tudták elsajátítani. 
A mohamedán szentkönyv, a Korán ugyanis arab nyelven volt írva, és annál 
inkább hivatalos magyarázatra és tanításra szorult, mert lefordítását 
a törvény tiltotta, s ugyanúgy arab nyelven volt megírva a szentkönyv 
kiegészítésére szolgáló hagyomány (hadisz) is. Noha a hittételek magukban 
véve egyszerűek és könnyen érthetők voltak, írástudók segítsége kellett 
hozzá, hogy a tanítás lényegét meg lehessen ismerni. 

A mohamedán vallás öt dolgot te t t hívei számára egyházi paran
csolattá : a hitvallást, a naponkint ötször megszabott időpontban és 
formák között végzendő imát, a szegények támogatására és a hitterjesztés 
céljaira szolgáló adófizetést, az egy hónapig tartó böjtöt és a mekkai 
szent helyeknek az életben egyszeri meglátogatását. 

Az öt parancsolat közül a legkisebb megterhelést a hitvallás jelen
tette, mert elmondása nem volt fárasztó. A hitvallás (sehádet) alapjául 
szolgáló szöveg a Koránban négy rövid állításból áll : »Vallj ad, hagy O, 
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Allah : egy, Allah örökké való, Ó senkitől s Tőle senki nem származik, 
és nincsen senki hozzá hasonló«,51) s maga a hitvallás is csak kevéssel 
volt hosszabb : »Hiszek az egy Istenben, prófétájában, szentkönyvé
ben, angyalaiban és az utolsó ítéletben«, ahol az »Isten« neve alatt 
Allah, a »próféta« neve alatt »Istennek utolsó földi követe«, a próféták 
pecsétje : Mohamed, a »szentkönyv« alatt Mohamednek magasan szárnyaló, 
kötöt t prózában írott tanítása, a Korán volt értendő, »Isten igéje«, mint 
a mohamedánok mondták, mert azt hittik szerint Isten először a Szent 
Iyélek, majd Gábor arkangyal közvetítésével, ennek 24.000 látogatása 
során maga adta a próféta tudomására. 

Az ima viszont azért volt terhesebb minden más parancsolatnál, 
mert abban az időben, amikor Buda török uralom alatt élt, török földön 
gyaurság vádja nélkül nemigen volt elhagyható, elmondása pedig szigorúan 
megszabott körülményei és részletei : kötött időpontja, előzetes mosa
kodás (abdeszt), az esedékes fohászok (rekat) száma, a helyenkint szabály
szerűen végzendő felállás, letérdelés, arcraborulás betartása miatt minden 
más parancsolatnál több tudást, fegyelmet és fáradságot kívánt, utóbbit 
azért, mert mindennap ötször kellett elvégezni, s miatta mind a munkát, 
mind a pihenést mindennap ötször kellett megszakítani. 

A többi parancsolat betartása nyilván nem volt ilyen nehéz. A rama-
zánhavi egyhónapos böjt napközi lemondásáért bőséges kárpótlást nyúj
tot tak az éjszaka órái, a hangos ramazáni éjszakák, melyek az esti csillag 
feljövetelétől hajnalhasadásig vidám lakomázásokban teltek el ; a közterhek 
viselését pedig, mint a szervezett közösségi élet természetes velejáróját, 
egyrészt a politikai élet terhére lehetett írni, másrészt aránylag könnyen 
el lehetett viselni, mert a mohamedán a nem-mohamedánnal szemben 
a gazdasági élet számos terén előnyöket élvezett. Még a mekkai szentföld 
meglátogatása, a nagy zarándoklás (hadzs) fenyegette volna az igazhívőt 
nagy anyagi megterheléssel, ez a parancsolat azonban az iszlám nagy 
szétterjedése következtében magától lehetetlenné vált, úgyhogy teljesítése 
alól a természeti törvény erejénél fogva érezhette magát feloldva az ember. 
Valóban, a budai és magyarországi mohamedánok mind kivonták magukat 
alóla : azokban a nyilvántartásokban, amelyekbe katonaemberek 
szentföldi zarándoklatra kapott szabadságai kerültek bejegyzésre, magyar
országi törökök neve egyáltalán nem fordul elő;52) akik tehát Budán, 
elég számosan, »a szent föld zarándokának« : hadzsi-nak nevezték magukat, 
ezt az értékében ekkor már hanyatló címet nem innen, Budáról vagy 
Magyarországról te t t zarándoklattal szerezték meg, hanem korábbi szolgá
lataik folyamán Anatóliából vagy Szíriából, vagy egyszerű módon azért 
vették fel, mert sok földet bejártak s vándorlásaik közben szentek hírében 
álló emberek sírját i t t is, ott is felkeresték. 

Volt a mohamedán egyháznak egy hatodik parancsolata is : a nem
mohamedánok ellen évről-évre megismétlődő »szent háború« : a dzsihdd, 
ez azonban nem az egyént, hanem a közösséget kötelezte. A vallás ezt 
a parancsolatot az államra ruházta, s mint a magyarországi török uralom 
szüntelen harcaiból ismeretes, azt a török állam is magáévá tet te , ezzel 
még a lehetőségét is kizárva annak, hogy nyugati határain nem-mohamedán 
szomszédaival békés élet alakulhasson ki. 
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Egészben véve a mohamedán hívőt tehát aránylag kevés vallási 
parancsolat készítette elő a túlvilági életre, de e. parancsolatokon kívül 
nem csekély erővel sarkalták a túlvilági életről kialakított elképzelései, 
melyek jórészt a mohamedán szentkönyv kijelentésein alapultak és igen 
gazdagok voltak. 

A mohamedán hit szerint a földi élet csak ideiglenes érvényű, kis 
értékű és bizonytalan, nem méltó arra, hogy az ember sokat törődjék vele, 
mert ami a sors könyvében meg van írva, az maga a végzet: kiszmet, 
és kikerülhetetlenül be fog következni. A mulandó földi vándorlást a lélek 
földöntúli élete követi, mely örökké fog tartani, s iránya már a halál napján 
kijelöltetik, amikor a halottat sírjában felkeresi a két »fekete angyal«, 
Münker és Nekír. Ezeknek kérdésére, a halott vagy azt vallja, ha t. i. 
mohamedán volt, hogy : »Istenem Allah, prófétám Mohamed, kiblé-m 
(az az irány, amerre az ima elvégzése közben fordulni kell) a Kába« (a mekkai 
Fekete Kő temploma), vagy, ha t. i. nem volt mohamedán, mást mond ; 
âz előbbi esetben azonnal ítélet alá és legtöbbször a paradicsomba jut, 
az utóbbiban a feltámadás, illetőleg az utolsó ítélet napjáig á sírban, vagy 
egyesek felfogása szerint a tisztítótűzben fog szenvedni.53) 

Az utolsó ítélet napján, »ha majd az ég kárpitja megszakad, ha 
majd a csillagok széthullanak, ha majd a vizek összekeverednek, ha majd 
a sírok kifordulnak«,54) a holtak, Izrafil arkangyal harsonájának hangjára, 
hogy viselt dolgaikról számot adjanak, mind feltámadnak (egyesek véle
ménye szerint a férfiak 33 éves földi életkorral, a nők 16-ik életévüknek 
minden bájával, melyet aztán örökké megtartanak). E napon »minden 
lélek meg fogja tudni, hogy mit cselekedett és mit mulasztott«, mérhetetlen 
boldogságban fog örökké élni, akinek mérlegét (mízán) jó cselekedetei 
lenyomják; s a gyehenna (dzsehennem) tüzére kerül, akinek mérlege könnyű 
lesz. A másvilágba az út borotvaéles hídon, aSzirat hídján vezet keresztül, 
a földi élet igaz sáfárja ezen könnyen és baj nélkül ér át a túlsó partra, 
a gonoszok ellenben a mélységbe zuhannak, ahol örök kínok várnak 
rájuk.55) 

- A mennyország és a gyehenna fokozatokból áll, a mennyország 
nyolc fokozatot, a gyehenna hetet számlál, — Isten inkább jutalmazni 
kíván, mint büntetni — melyekben a lelkek érdemeik szerint veszik ki 
osztályrészüket az örömökből és szenvedésekből. A mennyország egy forrása, 
a Kevszer, tejnél fehérebb vizének egyetlen italával örökre eloltja a szomjú
ság érzését, négy másik paradicsomi folyó ezenfelül tejet, mézet, édes 
italt és bort nyújt, árnyas ligetek és nagyszerű paloták sokféle örömöknek, 
testi, érzéki élvezeteknek is végtelen sokaságát kínálják az igazhivőknek. 
Az üdvözültek a legnagyobb boldogságot mégis Isten látásából merítik. 
A gyehennában, melyet csak egy fal választ el a mennyországtól, a kárhozot
tak tüzes parazsat esznek és forró olajat isznak és láncra kötve égnek 
az idők végtelenségéig, a legszörnyűbb fokozatban a szabéusok, akik 
legmakacsabbul vonakodtak elismerni Mohamed prófétai küldetését és 
ezzel a legsúlyosabb bűnhődésre tették magukat érdemessé.56) 

A mennyország lakóinak száma szinte végtelen, de azoké az embereké, 
akik teljes emberi élet leélése után lettek az örök boldogság részesei, nagyon 
kicsi. Szentek gyanánt még azokat sem szabad tisztelni, akikről »bizonyos-
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sággal lehet tudni«, hogy a mennyországban vannak : a régi próféták közül 
Enoch, Hizir, Illés és Jézus, akik élve szálltak az egekbe, továbbá Mohamed, 
aki a legmagasabb mennyországban van otthon — ennek aden : »éden« 
a neve—, s végül az első négy kalifa. A többi mohamedánról, még a leg
jámborabb egyházatyákról és vértanukról is csak feltételezni szabad, 
hogy ők már beérkeztek az örök boldogság otthonába, mert a tisztító
tűzben is vezekelhetnek. Előbb-utóbb azonban minden mohamedán 
hitű elnyeri a paradicsomi boldogságot, erre nem is kell különösen töreked
nie, mert a hitvallás még a pokoltól is megváltja a mohamedánt. A kiskorú 
gyermekek pedig vallásra való tekintet nélkül valamennyien a menny
országba kerülnek, mert a földi életre mindenki mohamedán vallásban 
születik, csak szülei teszik a gyermeket esetenkint kereszténnyé, zsidóvá, 
nem-mohamedánná.57) 

A hittételek és vallási jellegű ismeretek alapjait azok, akik gyermek
korukban is mohamedán vallásban éltek, az iskolákban sajátították el, 
melyek a mohamedán templomok mellett működtek és a vüági oktatás 
ügyét is szolgálták. Az iszlám egyházi szervezete ugyan, mint már emlí
tet tük, nem képezett olyan szorosan egybekapcsolt erős egységet, mint 
a kereszténységé, de a társadalomnak abban az alig letelepült félnomád 
állapotában, amelyben a törökök magyarországi térfoglalásuk első kor
szakában nálunk éltek, mégis csak az egyházi szervek mutatkoztak olyan 
szolid és maradandó központoknak, melyekre a tanításnak folyamatosságot 
igénylő munkáját legjobban rá lehetett bízni ; ezért az oktatásügyet 
náluk is az egyházhoz kapcsolva, úgynevezett »egyházi« emberek kezében 
találjuk. 

Az elemi ismeretek elsajátítására szolgáló iskolájuk a mekteb volt, 
az a hely, »ahol írni tanítanak«. Budán »híres volt az Orta dzsámi és Fethijje 
dzsámii mektebje«,58) az utóbbit »egy bég« építette a Mária Magdolna
templom mellett, ahol azelőtt a mészárszékek álltak ;59) de e kettőn kívül 
egy-egy mohamedán templom szomszédságában Budán is, Pesten is számos 
mekteb gyűjtötte össze az »ábécé-éneklőket« (ebdzsed-chván), a »moha
medán nemzet kicsinyeit«, akik már elég nagyok voltak ahhoz, hogy távol
létük otthon kívánatos legyen, főleg a hideg és esős hónapokban, amikor 
az élet teljesen a szűk lakásokba szorult. A szülők teljes hatalommal bízták 
gyermeküket az iskolamesterre (muallim): »húsa a tied, csontja a mienk«. 
Verheti, csak csontját ne törje, s utóbbi a hatalommal élve plántálta 
növendékeibe a török írás és olvasás nehéz tudományát, aztán a számolást 
és az arabnyelvű imádságokat. Az utóbbiak elsajátítását az egyház szor
galmazta, a szülőket is biztatva, hogy gyermekeiket tízéves korban szorítsák 
imára, s »ha nem engedelmeskednek, verjék őket«.60) 

Aki a mekteb tananyagának elsajátítása után tovább kívánt tanulni, 
valamelyik medfeszé-ben keresett magának helyet, ahol a tanítás legtöbbször 
bennlakással volt összekapcsolva, s a bennlakó növendékeknek másod
harmadmagukkal egy-egy cella és alumneumpénz gyanánt fejenkint 
egy-két akcse segély is jutott . A medreszék munkája egy-egy nagyobb 
dzsámi mellett, sőt részben magukban a dzsámikban folyt le mint ezekkel 
egykorú párhuzamos alapítványokban. Budán a Nagy dzsámi mellett 
Szokollu Musztafa, a Tojgun pasa-dzsámi mellett Tojgun pasa, ismeretlen 



138 FEKETE IyAJOS 

helyen Báli pasa alapítványai gondoskodtak ezen a fokon az ifjúság 
magasabb képzéséről.61) 

A tanítás a teológián és az egyházjogon (ser vagy seriát) alapult, 
melyek a mohamedán világban is mint közös gyökérből fakadó iker
hajtások egymásból táplálkoztak és egymást erősítették, területében 
talán szűkkörü volt, de igen módszeresen haladt. A Musztafa pasa medreszé-
nek épen keresztény kézre került könyvtára szakcsoportok szerint rendezve 
foglalkoztatta a medresze mestereit (müderrisz vagy hodzsa) és szolgált 
a tanításhoz is segédeszközül : teológia (többi közt Aristoteles munkáival), 
orvostudomány (Gallenus fordításával), retorika, poétika, zene, asztro
nómia, földrajz és építészettan voltak, kézzel írott munkákkal, képviselve 
benne. 62) A növendékek az iskolából kilépve, a »toll emberei« (ehl-i kalem) 
lettek, s mint tartományi tisztségviselők, katonai és »polgári« hivatalok 
íródeákjai, kjátibok, vidéki kádik vagy kádihelyettesek, imámok stb. 
teljesítettek szolgálatot. 

Az iskolázott, tanult emberek száma, főleg Budán, egyáltalán nem 
volt kicsiny. A pasa udvara, a pasa íródeákjai és csausai, a különböző 
katonai hivatalok : a tényleges helyőrség nyilvántartó és számvevőségi 
hivatalai, a katonai tartalékkeret, azaz a timár- és ziámetbirtokosok 
nyilvántartó szervei, továbbá a pénzügyi hivatalok, az adó- és vámkezelŐ-
ségek, aztán az igazságügy területén a kádi a maga külön »kapu«-jával és 
a mufti vagy sej eh ül iszlám szintén a maga embereivel s végül a templomok 
és iskolák a maguk papjaival és különféle tanítóival még akkor is legalább 
2—300 embert foglalkoztattak szellemi munkával, ha egyes emberek itt-ott 
ismételten is vállaltak feladatokat. így a budai törökök között minden 
negyedik-ötödik ember tanult embernek számított, s az a szellemi szint, 
amelyet ezek képviseltek, a török uralom kezdetén aligha mondható 
alacsonyabbnak, mint amilyent hasonló viszonyok között keresztény kultú
rán élő várakban találunk. 

Csakhogy a műveltség és az egész szellemi élet, mohamedán tanítás 
szerint, erősen vallásos színezetű volt és mindvégig egyformán az is maradt. 
»Egy napon egy szufi jött be hozzánk — írja bevezetésében egy Budán 
készült hittani munka szerzője — amint a budai medresze egy kuckójában 
meghúzódva éppen azon a kérdésen vitatkoztunk, hogy honnan, kitől 
ered a minden ima előtt előírt rituális mosakodás, az abdeszt, miért köteles
ségünk azt úgy végezni, ahogyan végezzük ; vájjon a próféta — áldassék 
az ő neve — egyenes paranccsal tette-e a hívők kötelességévé, avagy csak 
példája követésére, mint erényes cselekedetet tette-e ajánlatossá, és ha 
a mosakodást elmulasztjuk vagy az előírástól eltérően végezzük, bűnt 
követünk-e el, vagy csak egy erényes cselekedetet mulasztunk-e el?«63) 
Sokat vitatkoztak, míg a kérdést eldöntötték, és mindenütt sok idő és 
munkaerő ment veszendőbe, míg megnyugtató megállapításokhoz jutottak 
el az emberek, és végső szövegezéshez különféle nehéz kérdések, melyeknek 
jellemzésére még két példát óhajtunk felhozni. Az egyik példa így szól : 
Aki a mohamedán törvény, a ser-szék előtt nem hajlandó megjelenni, 
mert, mint mondja, »törődik is ő a ser-székkel«, az gyaurságot követ el; 
de ha az illető csak a kádi előtt nem akar megjelenni (ami pedig lényegében 
az előbbivel azonos), ha tehát csak kádiról van szó és nem a ser-székről, 
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akkor nem követ el gyaurságot. A másik példa pedig így hangzik: Aki 
azt mondja, hogy (a túlvilági élet szempontjából) kereszténynek jobb lenni, 
mint zsidónak, az szintén gyaur ; a gondolatot úgy kell mondatba Önteni, 
hogy zsidónak lenni még a kereszténynél is rosszabb.64) Úgy folytak tehát 
ezek a viták, mint egykor a skolasztika keresztény szerzetesei között, 
mintha egy már rég letűnt korszak élt volna i t t Budán tovább, sőt később, 
a török hatalom lehanyatlásának napjaiban mintha a chiliazmus egy 
változatát is kiérlelték volna. Otrokócsi Fóris Ferencnek egy török aga 
bevallotta, hogy az ő küzdelmük a keresztények ellen teljesen hiábavaló, 
mert időszámításuk 1100-ik évében (ami keresztény éra szerint 1689-nek 
felel meg) a próféta hatalma úgyis lehanyatlik.65) 

' Buda mohamedán lelkisége egy új vallásosság szellemét hozta ismét 
Budára, mégpedig annak keleti, mohamedán változatát s éltette is itt 
az egész törökkor alatt, még a másfél évszázad végén sem kívánva ki
lépni belőle. A mohamedán lelki élet vezetői, a medreszék szúfisztikus 
beállítottságú hodzsái, a tekkék dervisei a XVII . század vége felé ugyanazt 
a vallási szellemet hirdették, amelyet másfél századdal korábban elplántálni 
kezdtek, ugyanazon elveket ugyanazon külsővel, amivel nemcsak az igaz
hívők és másvallásúak vallási ellentétét tar tot ták meg állandó mély szaka
déknak, hanem a törökség szellemi fejlődését is kimozdíthatatlanul egy 
helyhez rögzítették. Ahogy közélet és kormányzat alig változott, úgy 
a kultúra és művelődés is ugyanaz maradt, szinte egy helyben topogott ; 
ä medreszék a könyvnyomtatás harmadik-negyedik századában, a kézzel 
írott két-háromszázkötetes könyvtárakkal olyan képet mutattak, melyhez 
hasonlót Európában már csak messze elmúlt századokban lehetett találni. 
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