
Címlapsztori

A mocsaras vidéken fekvő síkvidéki Szigetvár, a maga 
2000 főnyi védőjével és olasz mintára kiépített bástyáival 
azonban elég sokáig ellenállt a közel százezer fős oszmán 
seregnek ahhoz, hogy az már meg se kísérelhesse Bécs 
ostromát. Sőt, a szultán még Szigetvár kínkeserves be-
vételét sem érhette meg, mert betegsége miatt elhunyt 
a szigetvári táborban.

Utódjai, hogy kiemeljék ezt a fontos helyet, 1574-ben 
egy szimbolikus türbét (síremléket) emeltek a nagy szultán 
tiszteletére oda, ahová a legenda szerint a szultán szívét 
és belső szerveit helyezték (testét azonban az oszmán fő-
városba, Isztambulba vitték és ott temették el, szigetvári 
sírja mégis nagy jelentőségű). Elé egy dzsámi, köréje egy 
halveti derviskolostor, s mindezek katonai biztosítására 

Minden idők legnagyobb oszmán szultánja, Nagy Szulejmán Szigetvár 
mellett halt meg az 1566. évi magyarországi hadjárata során. Élete egyik 
legfőbb célja ugyanis Bécs meghódítása volt, ezért hét hadjárata is a bi-
rodalma, valamint a Habsburg Birodalom között fekvő magyar területek 
ellen irányult. 1566-ban is Bécs elfoglalása lebegett idős szemei előtt, és 
hogy biztosítsa a hátát, menet közben a Habsburg kézen lévő két kulcs-
vár, Gyula és Szigetvár ostromával kezdte meg a katonai műveleteket. 
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talanul eltűnt. De hová lett? Ez 
volt az első és legfontosabb 

kérdés, melyet meg kellett 
válaszolni.

Nagy Szulejmán 
szultán síremlékét 

regénybe illő mó-
don sokan sok-
felé próbálták 
megtalálni: ke-
resték a  turbéki 

templom alatt, 
a mai Magyar-Török 

Barátság Park területén, 
valamint az Almás-patakhoz közel 

eső területeken egyaránt. Végül a Pap Norbert vezette 
kutatócsoportunk Szigetvár, Turbék-Alsóhegy területén, 
komplex vizsgálatok eredményeképpen, terepbejárá-
sok, környezeti rekonstrukciók, geofi zikai és LIDAR-fel-
mérés során talált rá az elveszett türbére, amely mellett 
a 2015-től indult ásatások során előtűntek a köréje épült 
épületek alapfalai, valamint a kerítőárok vonala is. Hama-
rosan elkezdtük a türbe, a dzsámi és a halveti derviskolos-
tor teljes, valamint az azt övező kerítőárok és kaszárnya 
részleges régészeti feltárását. Egy török hódoltságkori, 
balkáni hatásokkal rendelkező komplexum képe rajzo-
lódott ki a kutatás során, mely mind az épületek kiala-
kításán, mind pedig az itt talált több tízezer tárgyon és 
díszítményen egyaránt megmutatkozik. 

pedig kaszárnya, illetve palánk-
falak épültek. A palánk mellett 
pedig egy kisváros (kasza-
ba) is kialakult annak ki-
szolgálására. Mindezek 
együttesét a  mai 
kutatás türbepa-
lánknak vagy 
türbevárosnak 
nevezi.

A sziget-
v á r i  t ü r b e 
nyugat felé az 
oszmán fenyegetést 
jelezte, a dzsámi és derviskolos-
tor a helyi muszlim hitéletet és a muszlim berendezkedést 
volt hivatott elősegíteni, a katonai erő pedig a szigetvári 
várkatonasággal együtt a nyugatról be-betörő ellenséges 
csapatokkal szembeni védelmet biztosította. Ily módon 
egy, törökül meshednek nevezett kegyhely alakult ki a szi-
getvári vártól északkeletre található szőlőhegyen. Ezek 
a szultáni alapítványként épült épületek 1576. március 
elején már álltak. Az 1579-es tahrír defterinek nevezett 
összeírásban Szulejmán szultán kegyes alapítványaként 
említik. Szokollu Musztafa budai pasa kormányzóként 
a szigetvári várban történt munkálatok mellett a komple-
xum építését felügyelte. Ez az épületkomplexum a vissza-
foglaló háborúk időszakáig állt fenn, utána viszont nyom-
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dény legendája, mely szerint a szultán szívét és belső szer-
veit ebben rejtették el azon a helyen, ahol elhunyt.  Arról, 
hogy a gödör ásói megtalálták-e az aranyedényt vagy 
sem, semmi adatunk sincs. Viszont a számunkra mégis 
csak kincsesgödörnek bizonyult: a már említett lelete-
ken kívül előkerültek olyan palmetta alakú kupoladíszek, 
melyek a szultáni családhoz kötik az épületet. Hasonlók 
Nagy Szulejmán isztambuli türbéjén éppúgy megfi gyel-
hetők, mint a fi ának épített ún. Sehzáde dzsámi és türbe 
épületein is. 

Az épületelemeken (köveken, téglákon) megfi gyelhető 
a török típusú fogasvésők nyoma. A márga, homok- és 
mészkövek felszínét szépen megfaragták, az épületek 
külső falrészét alkotó hasáb alakú köveket is igényesen 
alakították ki. Az épületelemek segítségével pedig re-
konstruálhatjuk a türbe egykori szerkeztetét.

A dzsámi épülete

A 16. század második felében és a 17. században a türbe 
bejárata előtt egy annál másfélszer nagyobb alapterületű, 
hasonló alaprajzú, Mekka felé tájolt, négyzetes imatérrel 
és háromosztatú előcsarnokkal rendelkező épület, egy 
dzsámi állt. Egy minarettel rendelkezett, mely 3,4 méter 
széles négyzetes pódiumon állt.

A dzsámi imatermének egészét és háromosztatú elő-
csarnokának közepét egykor teljes egészében téglafelszín 
borította. A felszín rózsaszín habarcsos alapozása került 
elő ugyanis a téglák lenyomatával. Ezeken olykor még 
a tégla alsó részére ujjal besimított díszítmények (kon-
centrikus körök és hullámvonala) is megmaradtak, me-

A szultáni türbe

Az először feltárt épület a szultáni türbe volt, mely – a töb-
bi épülettel együtt – északnyugat–délkeleti tájolású volt. 
Az épület maga egy négyzetes alaprajzú, Mekka felé 
tájolt, központi helyiséget és egy háromosztatú előcsar-
noki részt tartalmazó kis méretű, ólomkupolás oszmán 
épület. Fő helyiségének alapterülete 7×7 méter, teljes 
hossza 10 méter. Az ásatás tanúsága szerint az épület 
belsejében rózsaszín habarcsos padlóalapozás, azon pe-
dig vörösmárványszerű mészkő padlóborítás volt. A he-
lyiség közepén négyszögletes alakban azonban hiányzott 
a rózsaszín habarcs, úgy véljük, hogy itt egy fapódium 
állhatott. Erre kerülhetett a szimbolikus koporsó. 

Az északnyugati oldalán az épület háromosztatú, osz-
lopos előcsarnokán keresztül lehetett belépni a központi 
térbe. Itt az épület belsejében egy nagy méretű, utólagos 
beásás volt megfi gyelhető, melyet az épület elhagyását 
követően alakítottak ki, de nyitva hagyták, és még az épü-
let elemei hullottak bele a későbbiek folyamán, így töltő-
dött fel. A betöltésben nagy mennyiségű kisebb-nagyobb 
faragott márványszerű vörösmészkő-töredéket találtunk 
(bordás oszloptöredékek, hasábkövek, padlótéglák). A két, 
csillag- és hatszögmintájú arabeszkes kőtöredék egyértel-
műen keleti mester munkája. Egy vakolt, fekete festésű 
arab betűs feliratos török tégla, számos faragott épület-
kő, bordűr, ablakkeret, égett téglák, ablakszemtöredékek, 
a kupolát borító ólomlemezek egykor ennek az épültnek 
a részét képezték. 

Ezt a gödröt tehát a török távozása után ásott rablógö-
dörnek értékeljük, mely szerencsésen megőrizte a türbe 
pusztuló maradványait. Ekkor ugyanis már élt az aranye-

Tárológödör a kolostorban A százazárok déli része és a hozzá kapcsolódó palánkfal
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hadjáratban, ő is imádkozott a  döntő roham előtt 
a katonákkal a győzelemért. Nem véletlen tehát, hogy 
Ali dedét, a mosztari származású halveti sejhet helyezték 
át Szarajevóból a rendház és a komplexum élére. Ő lett 
Szulejmán szultán szigetvári szimbolikus türbéjének első 
őrzője, a türbedár. 1577-től kezdve az egész alapítványt ő 
irányította. Előimádkozóként (imámként) és pénteki prédi-
kátorként is működött a dzsámiban. A szultáni alapítvány-
ként létrejött kolostor lakói a többi épületben is láttak el 
feladatokat, és falai között a zarándokok fogadása mellett 
aktív vallási élet folyhatott. 

A szigetvári kolostor a dzsámihoz közel, attól három 
méterre helyezkedik el. Először L, majd pedig egy átépítést 
követően U alakban kerítette a dzsámit. Egy egyszintes 
épületről van szó, melyet többségében vörös mázatlan 
tetőcserepekkel borítottak. Három szárnyból állt. Az észa-
ki szárny szélessége 6 méter, hossza (az északnyugati sar-
kában lévő nagyteremmel együtt) 27 méter volt. A falak 
szerkezetéből, kialakításából ítélve nem helyi, hanem a ka-
tonasággal együtt érkező építészek építették. 

lyeknek funkcionális szerepe volt: jobban tartották a tég-
lákat a habarcsalapon. A délnyugati sarokban egy nagy 
összeolvadt ólomlemez került elő, mely valószínűleg egy 
ledőlt minaret ólomsüvegének darabja lehet. Egy trapéz 
alakú tégla tompaszögű, egy másik élesszögű oldalú tö-
redéke is előkerült, melyek esetleg egy kupololtozat vagy 
boltív része lehetnek. Na de hogyan kell elképzelnünk ezt 
a dzsámit? A belső térben a mekkai irányt fülke jelezte, 
tőle jobbra szószék állt, a padlót szőnyegek fedték, és me-
csetlámpák, valamint gyertyák világították meg a teret az 
imák idején.

A halveti derviskolostor

A szigetvári halveti kolostor Ali dede idejében épült fel 
a komplexum belsejében, északnyugati irányban a dzsá-
mitól és a türbétől. A dede török szó, eredeti jelentése: 
apó, tisztelt személy. Ali dede nem ismeretlenül bukkant 
fel ekkor Szigetváron: 1566-ban részt vett a szigetvári 

A halveti dervisek közös 
szertartása, az ún. Allah 

nevének ismételgetéséből 
és rövid vallási formulák egyre 

intenzívebb és mélyen átélt kiál-
tásából áll, így kerülnek közelebb 

Istenhez. Emellett a kolostor vezetője 
tanító célzatú beszédeket is intéz az őt 

követőkhöz. Tanításai az élet 
minden területére 

kihatnak.

Bajszos férfi fejet ábrá-
zoló pipatöredék
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dött fel. A betöltésben nagy mennyiségű kisebb-nagyobb 
faragott márványszerű vörösmészkő-töredéket találtunk 
(bordás oszloptöredékek, hasábkövek, padlótéglák). A két, 
csillag- és hatszögmintájú arabeszkes kőtöredék egyértel-
műen keleti mester munkája. Egy vakolt, fekete festésű 
arab betűs feliratos török tégla, számos faragott épület-
kő, bordűr, ablakkeret, égett téglák, ablakszemtöredékek, 
a kupolát borító ólomlemezek egykor ennek az épültnek 
a részét képezték. 

Ezt a gödröt tehát a török távozása után ásott rablógö-
dörnek értékeljük, mely szerencsésen megőrizte a türbe 
pusztuló maradványait. Ekkor ugyanis már élt az aranye-
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hadjáratban, ő is imádkozott a  döntő roham előtt 
a katonákkal a győzelemért. Nem véletlen tehát, hogy 
Ali dedét, a mosztari származású halveti sejhet helyezték 
át Szarajevóból a rendház és a komplexum élére. Ő lett 
Szulejmán szultán szigetvári szimbolikus türbéjének első 
őrzője, a türbedár. 1577-től kezdve az egész alapítványt ő 
irányította. Előimádkozóként (imámként) és pénteki prédi-
kátorként is működött a dzsámiban. A szultáni alapítvány-
ként létrejött kolostor lakói a többi épületben is láttak el 
feladatokat, és falai között a zarándokok fogadása mellett 
aktív vallási élet folyhatott. 

A szigetvári kolostor a dzsámihoz közel, attól három 
méterre helyezkedik el. Először L, majd pedig egy átépítést 
követően U alakban kerítette a dzsámit. Egy egyszintes 
épületről van szó, melyet többségében vörös mázatlan 
tetőcserepekkel borítottak. Három szárnyból állt. Az észa-
ki szárny szélessége 6 méter, hossza (az északnyugati sar-
kában lévő nagyteremmel együtt) 27 méter volt. A falak 
szerkezetéből, kialakításából ítélve nem helyi, hanem a ka-
tonasággal együtt érkező építészek építették. 

lyeknek funkcionális szerepe volt: jobban tartották a tég-
lákat a habarcsalapon. A délnyugati sarokban egy nagy 
összeolvadt ólomlemez került elő, mely valószínűleg egy 
ledőlt minaret ólomsüvegének darabja lehet. Egy trapéz 
alakú tégla tompaszögű, egy másik élesszögű oldalú tö-
redéke is előkerült, melyek esetleg egy kupololtozat vagy 
boltív része lehetnek. Na de hogyan kell elképzelnünk ezt 
a dzsámit? A belső térben a mekkai irányt fülke jelezte, 
tőle jobbra szószék állt, a padlót szőnyegek fedték, és me-
csetlámpák, valamint gyertyák világították meg a teret az 
imák idején.

A halveti derviskolostor

A szigetvári halveti kolostor Ali dede idejében épült fel 
a komplexum belsejében, északnyugati irányban a dzsá-
mitól és a türbétől. A dede török szó, eredeti jelentése: 
apó, tisztelt személy. Ali dede nem ismeretlenül bukkant 
fel ekkor Szigetváron: 1566-ban részt vett a szigetvári 

A halveti dervisek közös 
szertartása, az ún. Allah 

nevének ismételgetéséből 
és rövid vallási formulák egyre 

intenzívebb és mélyen átélt kiál-
tásából áll, így kerülnek közelebb 

Istenhez. Emellett a kolostor vezetője 
tanító célzatú beszédeket is intéz az őt 

követőkhöz. Tanításai az élet 
minden területére 

kihatnak.

Bajszos férfi fejet ábrá-
zoló pipatöredék
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edény került innen elő. Egyik érdekes leletünk egy szinte 
teljesen ép balkáni mázas kiöntőcsöves korsó, melyen két 
kisebb és egy nagyobb, bekarcolt „Hüszeyin a tulajdonos” 
felirat olvasható.

A kolostor belsejében ledöngölt padló volt, néhol fe-
hér habarcsozás nyomaival, felette pedig egykor textil 
vagy gyékény padlóborítás lehetett. Ez az épület a türbe 
és a dzsámi mellett kevésbé volt reprezentatív; a szeré-
nyebb fi zikai igényekkel rendelkező dervisek lakhelyéül 
szolgált. Ugyanakkor a leletanyagban számos izniki és 
perzsa fajanszedény – zömében kávéscsészék –, illetve 
kínai porceláncsészék töredékei, szépen megmunkált 
bronztárgyak, elhullajtott akcsék (török ezüstpénzek) is 
voltak, melyek arról árulkodnak, hogy a lakók egy része 
jómódú lehetett.

A kolostor harmadik, déli szárnya később épült, mint 
ahogy az írott forrásokban is adatolható, és az alapfalak 
közvetlen módon nem csatlakoznak a nyugati szárnyhoz. 
Ezt az épületszárnyat az ásatási megfi gyelések tanúsá-
ga alapján is igényesebben alakították ki, mint a kolos-
tor többi részét. A falak szerkezete jobb minőségű volt, 
azokon belül vörös festésű vagy vörös mintákkal díszített 
vakolás látszott. Igényes, minőségi tárgyakat találtunk 
az épületrész feltárása során. Kívül, a bejárat felől, a déli 
oldalon habarcsba rakott vörös téglákból kialakított járda 
húzódott, hogy esős időben se legyen sáros a vendégek 
cipője. Az itt talált zöld mázas tetőcserepek pedig 
a  mázatlan vörös tetőcserepekkel kombinálva egyedi 
külsőt varázsolhattak a tetőnek. Az egész épületkomple-
xumra jellemző volt egyébként a piros-fehér-zöld színek 
kombinációja: a fehér építőkövek és a vörösmárványszerű 
mészkő, valamint a vörös tetőcserép-borítás mellett az 

Az északi részen és a nyugati szárny nagy részében 
a dervisek szűk lakócelláinak alapfalai kerültek elő. Itt 13 
olyan szűk helyiség volt ugyanis megfi gyelhető, melyek 
közül 11 hasonló nagyságú és jellegű volt. A további kettő 
közül az egyik egy rendkívül szűk helyiség volt, mely ta-
lán inkább elvonulási helyként szolgálhatott, a másikban 
pedig egy mély tárológödröt találtunk. A szobákban bal-
káni típusú szemeskályhák alapjait, átégett agyagrögeit és 
lehullott kályhaszemeit fi gyeltük meg. Többnyire minden 
második szobában állt ilyen kályha, így a téli hidegben 
megfelelően be tudták fűteni az épületet.

Az északi szárnyon a keleti végétől számított második 
helyiség érdekes képet mutatott: 1,6 méter keskenynek 
bizonyult. Ez a törökül csilehánénak nevezett helyiség le-
hetett, mely a dervisek visszavonulási, meditációs helyéül 
szolgált. Előkerült innen egy kis szürke pipatöredék, mely-
nek felületén a szár végén egy emberi arc tűnt elő. Ez azért 
érdekes, mivel a muszlimok – főleg az oszmánok – nagyon 
ritkán ábrázolnak embert. 

A kolostor ceremoniális helyisége a kolostor északkele-
ti sarkában helyezkedett el. Ez a helyiség 10 méter hosszú 
és 7 méter széles volt, vagyis a sarka ki volt ugratva a fal 
síkjából. A nagyterem közepén egy pódiumalapozást si-
került megfi gyelni.

A kolostor L alakú szárnyának déli végén, a derviscel-
lák után ismét egy ilyen nagy méretű helyiség követke-
zett. Alaprajzát tekintve akkora volt, mint a ceremoniális 
helyiség, ily módon a nyugati szárny teljesen szimmetri-
kus volt. A fal alapozása viszont sokkal mélyebbre nyúlt. 
Kiderült, hogy a  helyiségből egykor egy pince nyílt. 
A fapadlóból nyíló csapóajtón keresztül lehetett lejutni 
ide. A feltárása során rengeteg kerámiatöredék és egész 

Csinka-puska csontverete
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a síremlékről a katonák csupán a tetején található arany 
csúcsdíszt vitték el. Hamarosan ismét felépült a palánk 
a többi épülettel, kolostorral és laktanyávl együtt. 

A kaszárnya a türbétől északnyugatra helyezkedett el. 
Sokkal puritánabb, de a célnak tökéletesen megfelelő volt 
ez az épület. Palánkfallal, döngölt padlóval rendelkezett 
és valószínűleg nagyobb termek voltak benne a katonák 
együttes elszállásolására. A katonai tárgyak egy része 
innen, nagy részük viszont a kolostor területéről került 
elő. A sarkantyúk, cipővasalások, egy puskacsőtöredék és 
számos ólomlövedék a dervisek után kis időre beköltöző 
katonák leletanyaga. Két faragott csontveret is előkerült, 
mely ún. Csinka-puska díszítő verete lehetett. Ezek közül 
az egyik példány virágmintával díszített.

A komplexumot kerítő szárazárok 480 cm széles és 265 
cm mély volt. A cölöpökből, sövényfonatból és sártapasz-
tásból álló palánkfal ennek az ároknak a belső, déli olda-
lához kapcsolódott, melyet minden bizonnyal többször is 
megújítottak, hiszen széles sávban, több sorban cölöpök 
nyomai kerültek elő. A komplexum bejárata először a déli 
hosszanti oldalán, majd a későbbi renoválást követően 
nyugati irányban helyezkedett el. 

Amikor 1688–89-ben a törökök Szigetvárral együtt fel-
adták ezt az előretolt erősséget is, amelyben a kolostor 
állt, megszakadt itt a misztikus, szúfi  vallási élet gyakorlása 
is. A köveket, téglákat elhordták, és az alapfalakat magába 
temette a föld egészen addig, amíg mi, régészek meg nem 
találtuk és újra napvilágra nem hoztuk. 

C C C

iszlám színe, a zöld is megjelent a tetőcserepeken, illetve 
a kolostor melletti dzsámi minaretjének borításán is.

A mindennapi élet használati tárgyai, a csontnyelű ké-
sek, fém késnyélveretek, fúrók, reszelők, sarlók, kulcsok, 
zárak, vasalások, konyhai eszközök – köztük egy arab be-
tűs felirattal díszített rézedény peremtöredéke – és lószer-
számok mellett több érdekes leletre is bukkantunk. Az 
épület funkciójához illően előkerült egy muszlim rózsafü-
zérhez tartozó égetett agyaggyöngy, rajta végtelencso-
mó-ábrázolással. Találtunk különböző egyszerű öv-, táska- 
és cipőcsatokat, valamint kapcsokat, melyek a dervisek 
ruhájához tartozhattak. A vendégházban az itt elszállásolt 
családok női tagjai által viselt bogláros övekhez tartozó 
csattestek, üvegkarperec-töredékek, gyöngyök, gombok, 
kapcsok voltak megfi gyelhetők. Érdekes, hogy kagyló-, 
köztük osztrigahéj is előkerült a feltárás folyamán, mely 
utóbbit minden bizonnyal a prominens vendégek szá-
mára hozattak jégbe hűtve hajón, majd ökrös szekéren 
távoli vidékekről.

A türbepalánkhoz kapcsolódva feltételeznünk kell egy 
kis sírkeret is, ahová a derviseket temették. Lokalizálása 
a jövő feladata. 

A kaszárnya és a kerítőárok

Egy 1619-es irat szerint az erősség már 69 főnyi török 
őrséggel rendelkezett, amely hivatalosan Szigetvárhoz 
tartozott. Csütörtökhely és Becefa falvak jövedelmét 
a létesítmény fenntartására fordították. Az 1664. évi téli 
hadjárat alkalmával a költő és hadvezér Zrínyi Miklós egyik 
hadnagya, Kiss Farkas felégette a türbe körüli palánkot, ám 

A palánk nyugati bejárata az tépítést követően
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edény került innen elő. Egyik érdekes leletünk egy szinte 
teljesen ép balkáni mázas kiöntőcsöves korsó, melyen két 
kisebb és egy nagyobb, bekarcolt „Hüszeyin a tulajdonos” 
felirat olvasható.

A kolostor belsejében ledöngölt padló volt, néhol fe-
hér habarcsozás nyomaival, felette pedig egykor textil 
vagy gyékény padlóborítás lehetett. Ez az épület a türbe 
és a dzsámi mellett kevésbé volt reprezentatív; a szeré-
nyebb fi zikai igényekkel rendelkező dervisek lakhelyéül 
szolgált. Ugyanakkor a leletanyagban számos izniki és 
perzsa fajanszedény – zömében kávéscsészék –, illetve 
kínai porceláncsészék töredékei, szépen megmunkált 
bronztárgyak, elhullajtott akcsék (török ezüstpénzek) is 
voltak, melyek arról árulkodnak, hogy a lakók egy része 
jómódú lehetett.

A kolostor harmadik, déli szárnya később épült, mint 
ahogy az írott forrásokban is adatolható, és az alapfalak 
közvetlen módon nem csatlakoznak a nyugati szárnyhoz. 
Ezt az épületszárnyat az ásatási megfi gyelések tanúsá-
ga alapján is igényesebben alakították ki, mint a kolos-
tor többi részét. A falak szerkezete jobb minőségű volt, 
azokon belül vörös festésű vagy vörös mintákkal díszített 
vakolás látszott. Igényes, minőségi tárgyakat találtunk 
az épületrész feltárása során. Kívül, a bejárat felől, a déli 
oldalon habarcsba rakott vörös téglákból kialakított járda 
húzódott, hogy esős időben se legyen sáros a vendégek 
cipője. Az itt talált zöld mázas tetőcserepek pedig 
a  mázatlan vörös tetőcserepekkel kombinálva egyedi 
külsőt varázsolhattak a tetőnek. Az egész épületkomple-
xumra jellemző volt egyébként a piros-fehér-zöld színek 
kombinációja: a fehér építőkövek és a vörösmárványszerű 
mészkő, valamint a vörös tetőcserép-borítás mellett az 

Az északi részen és a nyugati szárny nagy részében 
a dervisek szűk lakócelláinak alapfalai kerültek elő. Itt 13 
olyan szűk helyiség volt ugyanis megfi gyelhető, melyek 
közül 11 hasonló nagyságú és jellegű volt. A további kettő 
közül az egyik egy rendkívül szűk helyiség volt, mely ta-
lán inkább elvonulási helyként szolgálhatott, a másikban 
pedig egy mély tárológödröt találtunk. A szobákban bal-
káni típusú szemeskályhák alapjait, átégett agyagrögeit és 
lehullott kályhaszemeit fi gyeltük meg. Többnyire minden 
második szobában állt ilyen kályha, így a téli hidegben 
megfelelően be tudták fűteni az épületet.

Az északi szárnyon a keleti végétől számított második 
helyiség érdekes képet mutatott: 1,6 méter keskenynek 
bizonyult. Ez a törökül csilehánénak nevezett helyiség le-
hetett, mely a dervisek visszavonulási, meditációs helyéül 
szolgált. Előkerült innen egy kis szürke pipatöredék, mely-
nek felületén a szár végén egy emberi arc tűnt elő. Ez azért 
érdekes, mivel a muszlimok – főleg az oszmánok – nagyon 
ritkán ábrázolnak embert. 

A kolostor ceremoniális helyisége a kolostor északkele-
ti sarkában helyezkedett el. Ez a helyiség 10 méter hosszú 
és 7 méter széles volt, vagyis a sarka ki volt ugratva a fal 
síkjából. A nagyterem közepén egy pódiumalapozást si-
került megfi gyelni.

A kolostor L alakú szárnyának déli végén, a derviscel-
lák után ismét egy ilyen nagy méretű helyiség követke-
zett. Alaprajzát tekintve akkora volt, mint a ceremoniális 
helyiség, ily módon a nyugati szárny teljesen szimmetri-
kus volt. A fal alapozása viszont sokkal mélyebbre nyúlt. 
Kiderült, hogy a  helyiségből egykor egy pince nyílt. 
A fapadlóból nyíló csapóajtón keresztül lehetett lejutni 
ide. A feltárása során rengeteg kerámiatöredék és egész 
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a síremlékről a katonák csupán a tetején található arany 
csúcsdíszt vitték el. Hamarosan ismét felépült a palánk 
a többi épülettel, kolostorral és laktanyávl együtt. 

A kaszárnya a türbétől északnyugatra helyezkedett el. 
Sokkal puritánabb, de a célnak tökéletesen megfelelő volt 
ez az épület. Palánkfallal, döngölt padlóval rendelkezett 
és valószínűleg nagyobb termek voltak benne a katonák 
együttes elszállásolására. A katonai tárgyak egy része 
innen, nagy részük viszont a kolostor területéről került 
elő. A sarkantyúk, cipővasalások, egy puskacsőtöredék és 
számos ólomlövedék a dervisek után kis időre beköltöző 
katonák leletanyaga. Két faragott csontveret is előkerült, 
mely ún. Csinka-puska díszítő verete lehetett. Ezek közül 
az egyik példány virágmintával díszített.

A komplexumot kerítő szárazárok 480 cm széles és 265 
cm mély volt. A cölöpökből, sövényfonatból és sártapasz-
tásból álló palánkfal ennek az ároknak a belső, déli olda-
lához kapcsolódott, melyet minden bizonnyal többször is 
megújítottak, hiszen széles sávban, több sorban cölöpök 
nyomai kerültek elő. A komplexum bejárata először a déli 
hosszanti oldalán, majd a későbbi renoválást követően 
nyugati irányban helyezkedett el. 

Amikor 1688–89-ben a törökök Szigetvárral együtt fel-
adták ezt az előretolt erősséget is, amelyben a kolostor 
állt, megszakadt itt a misztikus, szúfi  vallási élet gyakorlása 
is. A köveket, téglákat elhordták, és az alapfalakat magába 
temette a föld egészen addig, amíg mi, régészek meg nem 
találtuk és újra napvilágra nem hoztuk. 

C C C

iszlám színe, a zöld is megjelent a tetőcserepeken, illetve 
a kolostor melletti dzsámi minaretjének borításán is.

A mindennapi élet használati tárgyai, a csontnyelű ké-
sek, fém késnyélveretek, fúrók, reszelők, sarlók, kulcsok, 
zárak, vasalások, konyhai eszközök – köztük egy arab be-
tűs felirattal díszített rézedény peremtöredéke – és lószer-
számok mellett több érdekes leletre is bukkantunk. Az 
épület funkciójához illően előkerült egy muszlim rózsafü-
zérhez tartozó égetett agyaggyöngy, rajta végtelencso-
mó-ábrázolással. Találtunk különböző egyszerű öv-, táska- 
és cipőcsatokat, valamint kapcsokat, melyek a dervisek 
ruhájához tartozhattak. A vendégházban az itt elszállásolt 
családok női tagjai által viselt bogláros övekhez tartozó 
csattestek, üvegkarperec-töredékek, gyöngyök, gombok, 
kapcsok voltak megfi gyelhetők. Érdekes, hogy kagyló-, 
köztük osztrigahéj is előkerült a feltárás folyamán, mely 
utóbbit minden bizonnyal a prominens vendégek szá-
mára hozattak jégbe hűtve hajón, majd ökrös szekéren 
távoli vidékekről.

A türbepalánkhoz kapcsolódva feltételeznünk kell egy 
kis sírkeret is, ahová a derviseket temették. Lokalizálása 
a jövő feladata. 

A kaszárnya és a kerítőárok

Egy 1619-es irat szerint az erősség már 69 főnyi török 
őrséggel rendelkezett, amely hivatalosan Szigetvárhoz 
tartozott. Csütörtökhely és Becefa falvak jövedelmét 
a létesítmény fenntartására fordították. Az 1664. évi téli 
hadjárat alkalmával a költő és hadvezér Zrínyi Miklós egyik 
hadnagya, Kiss Farkas felégette a türbe körüli palánkot, ám 

A palánk nyugati bejárata az tépítést követően
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