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Az egykor mocsarak és ingovány által körülölelt dél-dunántúli települést ma

sokan a Kisváros címû, egykori tévésorozaton keresztül ismerik — s mint ilyen,

nem elhanyagolható a szerepe a magyar 
”
kisvárosi etalon” kialakításában. 

A hírhedten szegény Ormánság közvetlen szomszédságában szomorú neveze-

tessége, hogy a rendszerváltozást követõen ez volt az elsõ olyan városi rangú

település, amely csôdbe ment. Ám egykor daliásabb idôket is megélt: a belvá-

ros északi részén, egy tágas park közepén áll a vár: ez az — illetve a múltja —, ami

Szigetvárt felhelyezi a térképre. A falak és bástyák helyreállítása az elmúlt

két évben lezajlott, és soron következik — jelentôs török támogatással — a 

Szulejmán-dzsámi felújítása. Sôt, mivel közeleg Nagy Szulejmán halálának

450. évfordulója, különleges kutatás kezdôdött: feltárásra kerülhet a várostrom

során életét vesztett szultán elveszett síremléke is!

SZIGETVÁR

NAGY SZULEJMÁN
NYOMÁBAN

2012 végétől a Szulejmán-kutatócsoport – helyi megbízásból, de török
támogatással – arra vállalkozik, hogy összegyűjti és feldolgozza a 
Szulejmán halálával, síremlékével vagy annak emlékezetével kapcsolatban
született történeti forrásokat – terepi vizsgálatokkal karöltve.

A kutatások főként a Turbék-puszta környékén zajlanak, amely 
Szigetvár belterületétől északkeletre fekszik, és a helyi néphagyomány 
szerint nevét a szultáni síremlékről (a türbéről) kapta. 

Itt áll ma a Mária-kegyhelyként működő turbéki katolikus kápolna.
Talán különösnek tűnhet, hogy minden igazhitűek nagy szultánjának
tisztelettel övezett síremlékét „ugyanazon” a he-
lyen később egy keresztény zarándokhely kiala-
kulása követte. Ugyanakkor pedig a kor vallási-
politikai gondolkodásában ez nemcsak jól
megfért, de talán logikus következmény is le-
hetett. A szulejmáni síremlék ugyanis megjelölte
és véglegessé kívánta tenni a dárüliszlám (az
Iszlám Földje) területét. A visszafoglalás fizikai,
háborús aktusát pedig mi sem zárhatta volna le
és jelölhette volna meg szimbolikusabban, mint
a Nagyboldogasszony megjelenése ugyanezen a
földön.

Szulejmán szultán szigetvári türbéjét már több alkalommal keresték 
– eddig sikertelenül. Most új utakon indul a kutatás. Első lépésben az 
egykori környezet megismerése és pontos ábrázolása a cél. Csak ezt 
követően kezdődhet meg a történeti adatok térben történő elhelyezése,
s legvégül az ezek alapján kiválasztott pontokon a régészeti feltárás. 

Szulejmán szultán szigetvári türbéjét
már több alkalommal keresték 
– eddig sikertelenül. Most új utakon
indul a kutatás. Első lépésben 
az egykori környezet megismerése 
és pontos ábrázolása a cél.

SZÖVEG: SZULEJMÁN-KUTATÓCSOPORT

16. SZÁZADI MINIATÚRA 
SZIGETVÁR TÖRÖK 
OSTROMÁRÓL 
Seyyid Lokman: Tarih-i Sultan
Süleyman (Szulejmán szultán
története) címû mûvébôl, 
Dublin, Chester Beatty Library
(jobbra) 
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sul keletről a „hegyek” és áthatolhatatlan erdőségek, nyugatról a mocsárvilág termé-
szetes módon védte. A régi iratok megnevezik a Semlékhegyet, vagyis azt a helyet, ahol
feltehetőleg a főparancsnoki, nagyvezíri sátor állt. Ez a mai becefai temető–turbéki
templom közötti magaslat lehetett az ostrom vezetési pontja. 

Földrajzi elhelyezkedése ideális: a főútvonalakon keresztül jól megközelíthető, a
vártól lőtávon túli kiemelkedés, ahonnan az egész hadszíntér jól belátható. Ezt veszi
birtokba a padisah augusztus 5-én vagy 6-án, s ahogy Budina Sámuel krónikás írja:
„… állandó tábort építtetett, kimérette saját táborhelyét is és megpihent”. 

Ám mindez – a jól szervezett, nagy táborozási gyakorlattal rendelkező sereg mű-
ködésében – mégis valamilyen rendellenességet jelez, hiszen a fővezér szálláshelyé-
nek előkészítésével egy időben elvileg a szultán emberei is táborépítési munkához
láthattak volna. A késlekedés okáról Szalai Benedek, az özvegy nádornéhoz 1566.
augusztus 8-án írt levelében így számolt be: „... mikor elől eljüttek vót az török csá-
szár sátorát felvonni az több sátorokkal egyetembe, akkor a zygetiek kiütettek és hat-
van töröket vittek bel Zygethbe és sátorokat is vittek be…”. Tehát a szultán szál-
láshelyének előkészítését a főbb tisztekével együtt kezdték meg, de Zrínyi várból
kitörő katonái megzavarták a munkát. A sátrakat lerombolták, egy részét el is ra-
bolták. Ezért kellett a Szigetvárra érkező szultánnak átadni a helyet, amíg kialakít-
tatta saját, ideálisabb környezetben fekvő, de feltehetőleg a Semlékhegytől nem túl
nagy távolságban elhelyezkedő táborát. Pecsevi Ibrahim a szultáni sátor és ezzel
együtt a majdani türbe helyét említve tölgyfaligetről és nehezen járható felületű bo-
zótosról ír, amelyet fejszések és szolgák alakítanak át „gyönyörű hellyé”. Innen az-
után már a történetíró szerint a szultán az ostrom folyamán nem mozdult el.

Ám mire a sokezres áldozattal járó ostrom véget ért (csak a harcok végi lőportorony-
robbanásban mintegy háromezer török vesztette életét), a szultán is „… elhagyta
földi trónját, megtért atyáihoz. A bölcs és előrelátó Szokolli vezír… felhasította a
szultán hasát, ámbrával, mósusszal, sáfránnyal hintették meg. Belső szerveit a sá-
tor belsejében elhantolták. Szívét, tüdejét, máját és a később levágott fél kezét pe-
dig ott temették el, ahol jelenleg türbéje áll.” (Evlia Cselebi) 

A szultán halála után a sátorhelyen előbb gyümölcsöskertet gondoztak, majd
Szokollu Musztafa budai pasa közreműködésével márványborítású türbét emeltek.
A palánkkal körbevett mauzóleum hamarosan köztiszteletnek örvendő, messze föl-
dön híres zarándokhellyé vált, amely mellé 50 katona befogadására alkalmas lak-
tanyát, nagyobb mecsetet és dervis-rendházat is építettek. A negyvennapos medi-
tációs elvonulásukról is ismert, halveti rendhez tartozó kolostor házfőnöke a kor
ismert vallási gondolkodója, a mosztari származású Ali Dede sejk lett. Itt írta meg

egyik leghíresebb művét, Elbeszélés az első tör-
ténésekről és beszélgetés az utolsó eseményekről
címmel. A birodalomszerte ismert türbedárt
végakaratának megfelelően Szigetvárott temet-
ték el, a vár elfoglalásakor elhunyt szent életű
Kászim sejk mellé. 

Az idő múlásával a környező területet a tür-
béről Turbéknak kezdték nevezni, a környék
forgalma pedig jelentősen megnövekedett. A
nagy török hadjáratok első állomása is gyakran
e kegyhely, a szultáni sír volt. Még a legutolsó,
1683-as Bécs elleni támadás során is elzarándo-

kolt ide és imádkozott a sikerért a sereg fővezére, Kara Musztafa és négyezer lovasa. 
A török hódoltság fennállása alatt a turbéki palánkot mindössze egyetlen alka-

lommal sikerült elfoglalni: az 1664. évi téli hadjárata során a szigetvári védő déd-
unokája, Zrínyi Miklós volt sikeres. „Sziget felé menvén, közel a várhoz akadtunk
Turbek nevű kastélyra, a hol Szulimán Császár koporsója volt, mivelhogy (a mint
hogy ott való emberek mondották) azon a helyen halt meg s a szívét ott temették

A szigetvári vár ostromához kapcsolódóan a legnagyobb helyet elfoglaló, és ezért
a legkönnyebben elhelyezhető egység a török katonai tábor helyszíne. Ezen belül
a szultáni sátor kitüntetett szerepet kap, mivel a visszaemlékezések és korabeli for-
rások tekintélyes része szerint a türbét annak a helyén építették fel.

Az 1566. augusztus elején körbezárt terület
középpontjában a minden külső kapcsolattól el-
vágott vár állt. Ezt övezték a támadók előretolt ál-
lásai, az ostromokhoz ásott futóárkok és a sáncok
mögé rejtett ágyúütegek, mégpedig a széles mo-
csaras terület miatt gyakran új, mesterségesen
emelt magaslatokon. Ez utóbbiak, valamint az ár-
kok helyét és a vártól való távolságát eléggé szűkre
szabta a tüzérség lőtávolsága. 

A tényleges katonai tábor kialakításában már
nagyobb mozgástér adódott, miközben alapve-
tően három szempontnak kellett megfelelni.
Lehetőleg ne legyen az ellenség lőtávolában, ugyanakkor a körülzárás és az ostrom
miatt mégis elég közel a várhoz. Mindezek mellett a kiválasztott területnek akár hó-
napokig történő tartózkodásra is alkalmasnak kellett lennie. 

Az írott források és ábrázolások alapján tudjuk, hogy a várat az Almás-pataktól ke-
letre körbezáró fősereg a szőlőhegynél verte fel sátrait, ahol akkor még a kaposvári és
pécsi út is futott – e széles terepen több tízezer embert is el lehetett helyezni. Ráadá-

Az írott források és ábrázolások 
alapján tudjuk, hogy a várat az 
Almás-pataktól keletre körbezáró fő-
sereg a szőlőhegynél verte fel sátrait,
ahol akkor még a kaposvári és pécsi
út is futott – e széles terepen több 
tízezer embert is el lehetett helyezni. 

Az idő múlásával a környező 
területet a türbéről Turbéknak 

kezdték nevezni, a környék forgalma
pedig jelentősen megnövekedett. 

A nagy török hadjáratok első 
állomása is gyakran e kegyhely, 

a szultáni sír volt.

FOTÓ: SZABÓ GÉZA

A SZÔLÔHEGY, 
ahol Evlia Cselebi
szerint Szulejmán
türbéje állt, 
s ahol az útkanya-
rulatban újabban 
egy török kori 
település maradvá-
nyai kerültek elô
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Zrínyi Miklós

A Szigetvárt védő 2-3000-es magyar–horvát sereg
vezére. Azt, hogy milyen lehetett a 17. században
már a magyar és horvát identitás határán álló fő-
úri família sarja, épp kiemelkedő hőstette okán
nehéz pontosan látni. Az 1566-os események és
a dédunoka eposza a későbbi korok emberének
szemében mitikus magasságokba emelték, mi-
közben kortársa, Forgách Ferenc
velejéig romlott, kapzsi oligar-
chaként írta le…

Valószínűleg aligha külön-
bözött más nagy uraktól, ő is
hatalmának és birtokainak
gyarapításán dolgozott. Ám
a megszerzett vagyont
gyakran a központi for-
ráshiány pótlására, hadi-
célokra fordította. 1556-
ban önként mondott le
a királyi Magyarország
rangban harmadik
méltóságáról, a még
34 évesen megszer-
zett báni címéről –
később szigetvári ka-
pitánnyá, majd du-
nántúli főkapitánnyá
nevezték ki. 

Szulejmán

Trabzonban született
1494 körül. Iráni, ka-
ukázusi, velencei, ge-
novai kereskedők jár-
ták a várost, így ez a
színes, korai környe-
zet meghatározó volt
uralkodása egésze

tekinteté-
ben. A
műve l t ,
s z á m o s
nyelvet beszélő, újítások iránt fogé-

kony trónörökös 1520-ban foglalta el
a szultáni trónt. Uralmának világtör-

ténelmi jelentőségét hódításai mellett
államszervező tevékenysége alapozta

meg: hódító volt, aki ügyelt az ipar, a ke-
reskedelem és a földművelés fejlesztésére,

miközben számos törvényt hozott a közálla-
potok javítására is. Az Oszmán Birodalom
uralkodása alatt élte fénykorát. Ennek megfe-
lelően nevét gyakran a „Nagy” vagy „Dicső”
jelzővel együtt említették, népe azonban a
„Kanuni”, vagyis a „Törvényhozó” névvel tisz-
telgett előtte. Legfőbb célja a nyugati császár-
ság megdöntése volt, s ehhez éppen a Kárpát-
medencén át vezetett az út. 1521-ben
elfoglalta Nándorfehérvárt, majd Mohácsnál
mért megsemmisítő vereséget a középkori
Magyarországra. 1529-ben Bécs alatt kudar-
cot vallott, 1532-ben pedig a horvát Jurisics
Miklós maroknyi csapata tartóztatta fel Kő-
szegnél. Budát 1541-ben foglalta el. A ki-
vételes uralkodó utolsó, hetedik magyar-
országi hadjáratát Szigetvárnál Zrínyi
Miklós és a sors állította meg. 

A SZEMBENÁLLÓK 
ESTERHÁZY PÁL 
1664. ÉVI ALAPRAJZA 
A SZULEJMÁN-TÜRBÉRÔL
ÉS A KÖRÜLÖTTE 
ELHELYEZKEDÔ 
ÉPÜLETEKRÔL 
1. Sepultura Solymanni
2. Moscea interior
3. Moscea exterior
4.  Habitatio monarcho-
rum turcicorum
5. Fossa
6. Milites ex Sziget

AHMED FERÍDÚN NÜZHETÜ’L-ESZRÁRI’L-AHBÁR DER SZEFER-I SZIGETVÁR, 
„A szigetvári hadjárat titkos híreinek kelleme” címû mûvének egyik miniatúrája a négy részbôl álló 
szigetvári erôsségrôl (jobbról balra: belsô vár, külsô vár, Óváros és Újváros), 
16. század. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 1339. 32b—33a

ZRÍNYI MIKLÓS, 
a szigeti hôs 
(Michael Stebik alkotása)
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el s igaz is, hogy szép, kápolna formára temető hely volt s mint egy epitaphium is
benne; azt is a törökök egy ideig oltalmazták, de nem sokára ki kiszökött belőle,
ki elveszett benne, a kastélyt pedig épen megégettük.” (Draskovich János leveléből)

Bár az erődöt felégették, lerombolták, úgy tűnik, a türbe túlélte e vészterhes idő-
ket. Zrínyi az „arany edényben” eltemetett belső szerveket sem engedte kiásni,
mondván: „Nem a holtak, hanem az élők ellen jöttek.” Az erősség ekkori állapo-
tát Esterházy Pál részletes helyszínrajzából ismerjük.

Alig telt el néhány hónap, a törökök kijavították a károkat. A híres utazó, Ev-
lia Cselebi 1664 nyarán Szigetvárról Pécsre tartva járt a helyszínen: „… alig egy óráig
keletre mentünk s Szulejmán khán türbéjéhez értünk. …Szigetvártól egy órányira
van ez s a sátor helyén, egy magas halmon, Szigetvártól keletre, szőlőkkel borított
sétahelyen hosszúkás épület áll, mely a szigetvári mezőről teljesen meglátszik. A szi-
getváriak mind ide járnak s itt szórakoznak. Palánkszerű erődítmény ez, melynek
északra nyíló kapuja van, árka fölött pedig fel-
vonóhídja. …Az 1074. évben IV. Mohammed
khán fermánja folytán e türbe erődítménye is
újra igen díszes lett és az előbbinél ezerszeresen
terjedelmesebb. Kerülete ezerötszáz lépés és pa-
lánkfalai, árkai is sokkal jobbak. Az előbbi türbe,
dsámi, mecset, medresze, fogadó, fürdő s egyéb
épület mind II. Szelim khántól való volt, ez ál-
dott esztendőben pedig minden IV. Moham-
med szultán alapítványa lett.”

A törökök kiűzésekor, az 1688–89-es visszafog-
laló harcok során Turbék település ugyan el-
pusztult, ám a jelentések szerint a türbe sértet-
len maradt. Ezután – az akkoriban általánosan
elterjedt szokásnak megfelelően – Nagy Szulej-
mán síremlékét a jezsuita szerzetesek Szűz Má-
ria tiszteltére szentelték fel, de a szertartásokat
nem ott, hanem a nagy moséban tartották, s
többször is misézett itt Radonay Mátyás pécsi
püspök. 1692-ben Turbékkal kapcsolatban már

csak a szőlőket és gyümölcsösöket, valamint az egykori magas tornyú templomot
említették, amelynek tégláit a császári raktár építésénél használták fel.

Szulejmán mauzóleuma sem kerülte el végzetét: ezt követően már csak néhány hó-
napja volt. 1693 tavaszán a Haditanács tudomására jutott, hogy a türbét lerombolták,
köveit széthordták. A vizsgálat kiderítette: a „teljesen márványból épült” emléket
Gallo Tesch élelmezési tiszt bontatta el, hogy köveit hasznosítsák, ólomtetejét, tor-
nyának „ónját” és nagy, aranyozott gombját (mely akkora volt, hogy két mérő gabona
belefért) eladják, abból hasznot húzhassanak. Szigetvár kapitánya, de Vecchi báró fel-
tehetőleg nem egészen őszinte, mentegetőző levele jól érzékelteti, hogy a kegyhely el-
pusztítása egyes felsőbb körökben komoly felháborodást váltott ki: „… örök szégyen,
hogy e pompás épületet, melynek csupán márványkövei ezreket értek, ily barbár mó-
don elpusztította…” Ám végül Vecchi és Tesch is megúszta mindezt büntetlenül: úgy
tűnik, az Udvart csak az érdekelte, hogy a befolyt összeg a kincstárba kerüljön.

120 év után így semmisült meg a nagy szultán különleges mauzóleuma. Valószí-
nűleg nem tévedünk, ha azt állítjuk: talán az uralkodó és a Haditanács sem keser-
gett sokáig azon, hogy a Dunántúl kapuja mellől végleg eltűnt a törökök hatalmát
és felségterületét fennen hirdető építmény.

A közeljövő feladata tehát adott: minden fellelhető adat begyűjtésével lehatárolni
az egykori turbéki erőd és ezzel együtt a türbe helyét.

Bár az erődöt felégették, lerombol-
ták, úgy tűnik, a türbe túlélte 
e vészterhes időket. Zrínyi az „arany
edényben” eltemetett belső szerveket
sem engedte kiásni, mondván: „Nem
a holtak, hanem az élők ellen jöttek.”

...a „teljesen márványból épült” 
emléket Gallo Tesch élelmezési tiszt

bontatta el, hogy köveit hasznosítsák,
ólomtetejét, tornyának „ónját” 

és nagy, aranyozott gombját 
eladják, abból hasznot húzhassanak.

A LEGKORÁBBI, 
16. SZÁZADI 
FAMETSZETEK 
KÖZÉ TARTOZIK 
G. S. monogramista
ábrázolása Szigetvár
1566. évi ostromáról,
mely az egykori 
szigetvári Zrínyi
Miklós Múzeum
Helytörténeti
Gyûjtemény
55.28.1.H jelzete
alatt is megtalálható

A SZULEJMÁN-KUTATÓCSOPORT
TAGJAI: HANCZ ERIKA, PÉCS,
RÉGÉSZ-TURKOLÓGUS —
KITANICS MÁTÉ, PÉCS, 
GEOGRÁFUS DOKTORANDUSZ 
— PAP NORBERT, PÉCS, GEO GRÁ-
FUS — SZABÓ GÉZA SZEKSZÁRD,
RÉGÉSZ-MUZEOLÓGUS

FOTÓ: SZABÓ GÉZA

A SZIGETI VÁR 
és a kutatásnak 
az Almás-pataktól 
a Szôlôhegyig 
terjedô területe


