
Címlapsztori

lexumának felkutatásához. 2014 decemberére sikerült is azonosítani az épületek maradványait. A következő év 
szeptemberétől pedig a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésében 
a turbéki szőlőhegyen megindultak a régészeti feltárások. A 2016-os Zrínyi-emlékév idejére már nemcsak a türbe, 
de a mellette álló dzsámi és a derviskolostor egy részének maradványai is napvilágra kerültek. A legmodernebb 
távérzékelési módszerek (az úgynevezett LIDAR műszer és fotogrammetria) segítségével a komplexumot védő 
erődítmény védműveinek körvonalait is kitapogattuk. [A LIDAR a Light Detection and Ranging angol kifejezés 
rövidítése, és egy lézeres alapú letapogatást alkalmazó műszert takar – a szerk.]

Pap Norbert – Fodor Pál 

A magyarországi hódoltság különleges létesítménye volt Szulejmán szultán szigetvári türbéje, amely 
a Magyar Királyság jó részét meghódító uralkodónak állított emléket annak halála helyén. Az oszmánok 
kiszorulása után a mauzóleumot lerombolta a császári katonaság, és rövidesen már semmi sem emlékez-

tetett arra, hogy ezen a helyen a birodalom egyik legnevezetesebb zarándokközpontja állt. Felkutatására 1903-ban 
indultak meg a tudományos kutatások, de több mint száz évig senkinek sem sikerült az épület maradványait meg-
találnia. E munka 2013-ban vett új lendületet, amikor a Pécsi Tudományegyetem négy kutatója – török kormányzati 
támogatással – Szigetvár határában hozzáfogott az 1566. évi ostrom idején elhunyt Szulejmán szultán sírkomp-

Turbék, 
Szulejmán szultán zarándokvárosa

„Szulejmán pecsétje” egy 
kőfaragványon a türbéből 
(fotó: Hancz Erika)
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Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

2017-től már egy magyar kormányhatározat kere-
tében és állami támogatással folytak tovább a mun-
kák. Feltártuk a derviskolostor falait, a zarándokok 
elszállásolására szolgáló „vendégházat” és az őrség 
kaszárnyáját is. A környezettörténeti vizsgálatok nyo-
mán világossá vált, hogy milyen jellegű mezőgazdál-
kodás folyt a településen, illetve, hogy 
milyen állatokat tartottak Turbék lakói.

A kutatást időközben térben 
is kiterjesztettük. A sírkomple-
xumtól délre sikerült megtalál-
ni a palánkhoz tartozó polgári 
település maradványait, ame-
lyet egykor muszlimok és ke-
resztények egyaránt laktak. 
A szigetvári vár körül foly-
tatott fémkereső műszeres 
és távérzékeléses vizsgálatok, 
valamint a Leandro Anguissola itáliai 
hadmérnök által 1689-ben készített térkép 
georeferálása révén sikerült meghatározni az 
1688–89-es ostromblokád több sáncát, és beazo-
nosítani azok maradványait. Mivel az ostromló csa-
patok főhadiszállása Turbékon volt, olyan tárgyak 

is előkerültek a sáncokból, melyeket a zarándokvá-
rosból hoztak el az itt állomásozó katonák.

A régészeti vizsgálatokat forrásfeltárás egészítette 
ki. Az újonnan talált és részben ki is adott keresztény 
és török források segítségével jóval pontosabb képet 
alkothattunk az 1566. évi ostrom menetéről, annak 

nemzetközi összefüggéseiről, valamint 
a Turbék nevű török kisváros kialaku-

lásáról és mindennapi életéről.

Turbék rövid története

A nagybeteg I. Szulejmán szultán 
1566. szeptember 7-én hajnal-

ban hunyt el. Utódai fontos-
nak tartották, hogy halálának 
helyét megjelöljék és idővel 

oda emlékezeti épületeket emel-
jenek. Az emléktürbét és a sírkomp-

lexum más épületeit csak 1573 után, talán 
1574-ben kezdték el építeni. 1576-ra a főbb épü-

letek és az erőd már készen állt. Az építkezés ezu-
tán is folytatódott, s ebben a periódusban került sor 
a zarándokhely működése szempontjából fontos to-
vábbi funkciók kialakítására. Legtovább a komplexum 

A türbe oszmán (muszlim) sír-
építmény, mauzóleum, sírká-

polna. Az Oszmán-ház tagjainak, 
szentéletű vallási vezetőknek és tu-

dósoknak, kiemelkedő államférfi ak-
nak és családtagjaiknak emeltek ilyen 

építményeket. A szigetvári türbe úgyne-
vezett makam türbe volt, szimbolikus épít-

mény, melyben nem nyugodott holttest: 
a sehiddé, azaz vértanúvá vált 

szultán halálának he-
lyét jelölte.

A halveti dervisolostor feltárás közben 
(fotó: Univ Tv)
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fenntartását biztosító gazdasági 
háttér megteremtése tartott. E 
folyamat során lett a turbéki 
kolostor elöljárója (sejh) több 
környékbeli magyar falu föl-
desura.

Az újonnan létesített 
településen dervisek, ka-

tonák és más polgári sze-
mélyek szolgáltak, idő-

vel pedig kereskedők és 
földművesek, különö-
sen szőlőművelők te-
lepedtek le. A polgári 
település (kaszaba) az 
1570-es évek végén 
két ,  önálló név vel 
b író városne gye d -
re (mahalle) oszlott, 
melyekben összesen 
51 háztartást vettek 
nyilvántartásba. A 17. 
századra a kaszaba to-
vább terjeszkedett, és 
a  muszlimok mellett 
egyre több keresz-
tény telepedett meg 
benne, akiknek hama-
rosan saját katolikus 
papjuk is lett.

I. Szulejmán szultán 1566. szeptem-
ber 7-én kora hajnalban elhunyt. 

Szokollu Mehmed nagyvezír paran-
csára ezt a hadsereg elől eltitkolták, és 

az uralkodó orvosait arra utasították, hogy 
megfelelő kezelésekkel készítsék elő a holt-

testet az Isztambulba való szállításra. A testet 
koporsóba helyezték, és az uralkodói sátor alatt el-

temették. 42 nap múlva kiemelték, és 1270 kilométert 
utaztatva Isztambulban, a Szulejmánije-dzsámi mellett 

temették el. Pár éven belül a sír fölé díszes tür-
bét építettek. A hagyomány szerint a 

szultán belső szervei Sziget-
váron maradtak.

A halveti derviskolostor déli szárnya légifotón 
(fotó: Szász István)

Szigetvár és könyéke a turbéki 
palánkerőddel (H) Leandro 
Anguissola 
1689. évi térképén

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa
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A település életének rendjét a der-
visek, főként pedig az ő rendfőnö-
kük, a sejh határozta meg. Az 
első turbéki sejh a mosztari 
(Hercegovina) születésű Ali 
Dede al-Bosznavi lett, annak 
a Núreddinzáde halveti sejh-
nek a tanítványa, aki Szulejmán 
szultán szellemi vezetője volt, 
és aki Szigetvárról Isztambulba 
kísérte a szultán holttestét. A sejh 
kinevezésének körül-
ményei arra világíta-
nak rá, hogy milyen 
kivételes jelentőséget 
tulajdonítot tak az 
oszmánok a  szultán 
emlékhelyének.

Ali Dede jó szerve-
ző és kivételes intellek-
tus volt, igen gazdag 
irodalmi hagyatékkal. 
Az ő kemény munkájá-
nak, valamint politikai 
befolyásának köszön-
hető, hogy a  szilárd 
alapokra helyezett te-
lepülés több mint 120 

évig fennállt. Ali Dede III. Murád szul-
tánnal (ur. 1574–1595) is jó kapcso-

latokat ápolt. Az ő felkérésére 
egy évre Mekkába utazott, 
hogy felügyelje Ábrahám 

sírjának felújítási munkálata-
it. A szulejmáni sírkomplexum 

spirituális és politikai jelentő-
ségét talán az ő írásai segítenek 

legjobban megérteni: oszmán 
dinasztikus, propagandisztikus és 

Az 
Oszmán 

Birodalom tár-
sadalmi-politikai életében 

fontos szerepet töltöttek be a musz-
lim misztikusok, a szúfi k és az általuk alapított 
dervisrendek. Ezek egyike volt a halveti, amely 

arról a rendi előírásról kapta nevét, hogy 
tagjainak 40 napra, szigorú böjtöt tartva, 

teljes magányba kellett vonulniuk. A 
halveti rendházak behálózták a biro-

dalmat: a hódoltságban ötöt alapí-
tottak, ezek egyike volt a turbéki.

A turbéki palánkvár 1664 előtt (tervezte: Pap Norbert, 
Kitanics Máté; grafi ka: 
Történelmi Animációs Egyesület)

Dervisek Isztambulban 

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

24 25



fenntartását biztosító gazdasági 
háttér megteremtése tartott. E 
folyamat során lett a turbéki 
kolostor elöljárója (sejh) több 
környékbeli magyar falu föl-
desura.

Az újonnan létesített 
településen dervisek, ka-

tonák és más polgári sze-
mélyek szolgáltak, idő-

vel pedig kereskedők és 
földművesek, különö-
sen szőlőművelők te-
lepedtek le. A polgári 
település (kaszaba) az 
1570-es évek végén 
két ,  önálló név vel 
b író városne gye d -
re (mahalle) oszlott, 
melyekben összesen 
51 háztartást vettek 
nyilvántartásba. A 17. 
századra a kaszaba to-
vább terjeszkedett, és 
a  muszlimok mellett 
egyre több keresz-
tény telepedett meg 
benne, akiknek hama-
rosan saját katolikus 
papjuk is lett.

I. Szulejmán szultán 1566. szeptem-
ber 7-én kora hajnalban elhunyt. 

Szokollu Mehmed nagyvezír paran-
csára ezt a hadsereg elől eltitkolták, és 

az uralkodó orvosait arra utasították, hogy 
megfelelő kezelésekkel készítsék elő a holt-

testet az Isztambulba való szállításra. A testet 
koporsóba helyezték, és az uralkodói sátor alatt el-

temették. 42 nap múlva kiemelték, és 1270 kilométert 
utaztatva Isztambulban, a Szulejmánije-dzsámi mellett 

temették el. Pár éven belül a sír fölé díszes tür-
bét építettek. A hagyomány szerint a 

szultán belső szervei Sziget-
váron maradtak.

A halveti derviskolostor déli szárnya légifotón 
(fotó: Szász István)

Szigetvár és könyéke a turbéki 
palánkerőddel (H) Leandro 
Anguissola 
1689. évi térképén

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A település életének rendjét a der-
visek, főként pedig az ő rendfőnö-
kük, a sejh határozta meg. Az 
első turbéki sejh a mosztari 
(Hercegovina) születésű Ali 
Dede al-Bosznavi lett, annak 
a Núreddinzáde halveti sejh-
nek a tanítványa, aki Szulejmán 
szultán szellemi vezetője volt, 
és aki Szigetvárról Isztambulba 
kísérte a szultán holttestét. A sejh 
kinevezésének körül-
ményei arra világíta-
nak rá, hogy milyen 
kivételes jelentőséget 
tulajdonítot tak az 
oszmánok a  szultán 
emlékhelyének.

Ali Dede jó szerve-
ző és kivételes intellek-
tus volt, igen gazdag 
irodalmi hagyatékkal. 
Az ő kemény munkájá-
nak, valamint politikai 
befolyásának köszön-
hető, hogy a  szilárd 
alapokra helyezett te-
lepülés több mint 120 

évig fennállt. Ali Dede III. Murád szul-
tánnal (ur. 1574–1595) is jó kapcso-

latokat ápolt. Az ő felkérésére 
egy évre Mekkába utazott, 
hogy felügyelje Ábrahám 

sírjának felújítási munkálata-
it. A szulejmáni sírkomplexum 

spirituális és politikai jelentő-
ségét talán az ő írásai segítenek 

legjobban megérteni: oszmán 
dinasztikus, propagandisztikus és 

Az 
Oszmán 

Birodalom tár-
sadalmi-politikai életében 

fontos szerepet töltöttek be a musz-
lim misztikusok, a szúfi k és az általuk alapított 
dervisrendek. Ezek egyike volt a halveti, amely 

arról a rendi előírásról kapta nevét, hogy 
tagjainak 40 napra, szigorú böjtöt tartva, 

teljes magányba kellett vonulniuk. A 
halveti rendházak behálózták a biro-

dalmat: a hódoltságban ötöt alapí-
tottak, ezek egyike volt a turbéki.

A turbéki palánkvár 1664 előtt (tervezte: Pap Norbert, 
Kitanics Máté; grafi ka: 
Történelmi Animációs Egyesület)

Dervisek Isztambulban 

Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

24 25



politikai mobilizációs célokat egyaránt szolgált. A sejh 
fejlesztései egyúttal a turbéki muszlim zarándoklatok 
feltételeit is megteremtették.

A 17. század végi visszafoglaló háborúkig Turbék 
egyszer került igazán komoly veszélybe: az 1664-es  
téli hadjárat során, amikor Zrínyi Miklós csapatai fel-
dúlták, és jelentős károkat okoztak az épületekben 
is. Ám a komplexumot IV. Mehmed szultán (ur. 1648–
1687) parancsára újjáépítették, sőt jelentős mérték-
ben kibővítették. Az előkelő utazók fogadására ekkor 
épült meg a vendégház a derviskolostor mellett. A 
funkcióbővítés, az újabb telepesek érkezése és a nö-
vekvő presztízs a település 
késő oszmán kori virágzására 
utal. Erről az időszakról Evlia 
Cselebi, a nagy török utazó 
ad képet, aki 1664 nyarán, 
a felújítási munkálatok ide-
jén látogatott Turbékra, az-
zal a céllal, hogy Szulejmán 
sírjánál imádkozzék.

Ez a  másodvirágzás 
1684-ig tartott. Kara Muszta-
fa nagyvezír 1683-ban, Bécs 
ostromára vonulva elzarán-
dokolt Szulejmán turbéki 
sírkápolnájához, hogy nagy 
elődje spirituális támogatá-
sát kérje hadi vállalkozásá-
hoz. Mint tudjuk, a hadjárat 

teljes kudarccal végződött, 
és a  rákövetkező évben 
megkezdődött az oszmán 
hatalom kiszorítása a Ma-
gyar Királyság területéről. 
Buda 1686. évi visszafog-
lalása után nem sokkal Szi-
getvárra és környékére is 
megérkeztek a felszabadí-
tó seregek, és ostromgyű-
rűt vontak a vár és a város 
köré. A védők 1689. február 
13-án megadták magukat, 
így 126 év után Szigetvár 
(Turbékkal együtt) felsza-
badult a török uralom alól.

1692-re a zarándokhely elpusztult, emlékezettör-
ténete a 18. században többfelé ágazott. A 18. század 
végétől a szőlőhegyi helyszíntől a Segítő Boldogasz-
szony-templom vette át a türbe emlékezetének he-
lyét. A templom falán 1913-ban oszmán és magyar 
nyelvű emléktáblát helyeztek el, ami lassanként an-
nak bizonyítékává vált, hogy egykor itt állt a szultán 
sírkápolnája. A török tudományos életben ez szinte 
máig komoly hivatkozási alap  ahhoz, hogy itt keres-

Turbék 1664-ben Esterházy Pál vázlatrajzán 
(fotó: Stiller Ákos)
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sék az egykori török emlékhe-
lyet. A templomban található 
török építőanyag alapján 
számos kiváló magyar kutató 
is azt gondolta, hogy az épü-
letnek kellett lennie oszmán 
előzményének.

Leandro Anguissola 
császári hadmérnök 1689-
ben, a blokád idején készí-
tett térképén Szigetvártól 
északra jelölt be egy úgy-
nevezett „F” helyet, ahol 

szerinte a szultán 1566-ban meghalt. Ennek forrása 
a helyi hagyomány volt, amely évszázadokig fenn-
maradt. Később a területet „Török temető” néven 
emlegették (ilyen megálló létezett a Kaposvár–Szi-
getvár-vasútvonalon is, amíg az 1970-es évek kö-
zepén meg nem szűnt), és a szultán születésének 
500. évfordulóján, 1994-ben ezen a helyen építet-
ték fel a Magyar–Török Barátság Parkot a szultán 
szimbolikus sírjával és síremlékével (türbéjével). Ma 
már tudjuk, hogy a park – legalábbis emlékezeti 
szempontból – „rossz” helyen létesült: a szultáni 
emlékkomplexum valódi helyszíne onnan két kilo-
méterre keletre, a szőlőhegy tetején volt.
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