
A dohányzás szokása a török uralom idején 
érte el a három részre szakadt Magyar-
országot, egyszerre két irányból: kelet 

felől és nyugatról. Ennek időpontja vitatott, de 
az a régészeti leletek alapján kétségtelen, hogy 
e térfoglalásban a nyugati, ún. hollandi típusú 
pipa igen kis szerepet kapott. Ezeknél a hosszú, 
vékony szár és a fej egyetlen darabból készült, 
emiatt meglehetősen törékeny volt, egyetlen 
leejtést sem viselt el, s előállítása is kifi nomult 
műveleteket igényelt, nem beszélve fi nom, fe-
hér anyagának beszerzési nehézségeiről. Nem 
is kezdődött el nálunk ezek készítése, csupán a 
nyugat-európai zsoldos katonák által magukkal 
hozott néhány példányt találják meg régészeink 
a magyar végvárakban.

Kény telenség és 
praktikusság is tette, hogy 

az úgynevezett török jellegű pipa 
terjedt el, s lett uralkodó nemcsak a tö-

rökök által uralt hódoltságban, de a félholddá 
soványodott királyi Magyarországon és Erdélyben 

is. Aztán az maradt még három századon keresztül. E for-
mánál csak a fej készült agyagból, a pipaszár pedig fából. 
A fejhez rövid nyak tartozott, ez fogadta be a pipaszárat, 
ezért a nyak végén megerősítésül gyűrűt alakítottak ki, de 
legalábbis megvastagították azt. E török jellegű pipa elké-
szítése egyszerű volt, voltaképp bárki félmaréknyi agyagból 
elkészíthette. Fazekasok meg is próbálkoztak vele: kissé 
rusztikus, vastag falú, súlyos példányok kerekedtek ebből, 
valószínűleg a pipázás elterjedésének kezdetén. Amint a 
füstölés szokása szélesebb körben elterjedt, hamar kialakult 
az új mesterség, a pipakészítőké. Bár a Török Birodalom 
területéről egyetlen műhelyük közvetlen bizonyítéka sem 
került elő mindmáig (égetőkemencék, selejtgödrök vagy a 
pipák mintázásához használt kétrészes modellek), a gyara-
podó régészeti leletek, azaz pipák elemzése alapján mégis 
igazolódik, hogy minden jelentősebb településnek/város-
nak saját pipakészítője volt. A nagyobbaknak nem is egy.

Mivel a pipa új tárgy volt, előképek nélkül, a készítők 
képzeletének még semmi sem szabott határt. A pipázás 
első évszázada ezért a legváltozatosabb típusokat hozta 
létre. (Ez nem értendő Nyugat-Európára, ott a hollandi 
tojásdad fejforma egyhangúsága uralta a századokat.) 
Emellett a díszítéseket különben is igen kedvelő Kelet 
előtt új terep nyílt a pipák felszínén is.

Ezzel megkezdődött az a hatalmas folyamat, melynek 
során egy-egy új pipaforma képében hatások járták be az 
egész Török Birodalmat, követőkre találtak vagy új fejlődési 
ágakat sarjasztottak, sokszor azonban elenyésztek. A kuta-
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tás még e nagy családfa felderítésének elején tart, egy-egy 
szálat bontogat, de a tisztánlátáshoz még igen sok lelet 
közreadására lenne szükség. E nagy mozgás életben tartója 
elsősorban a kereskedelem volt, bár ezek az apró tárgyak – 
sokkal kisebb arányban – személyes holmiként is érkeztek.

A sarkos tőkéjű pipatípust egyes kutatók a legrégibb 
formák közé sorolják, noha keltezésére mindmáig nincse-
nek támpontok. Az bizonyos, hogy egyenes, hosszú, nyolc-
szögletes nyaka teljesen egyedi megoldást követve olvad 
a fej alsó részébe, a kúpos csészébe. A nyakat övező sávba 
sokszor arab nyelvű feliratot hengereltek. A hódoltságban 
leggyakrabban talált felirat így hangzik: Liqa al mahbub liqa 
al qulub („Találkozás a szeretett személlyel a szívek találko-
zása”). Ezt a feliratot gyakran a kéményen is megismételték. 
E mondás eredetije, mely ettől kissé eltért, egy 14. századi 
kairói szúfi  tanítótól, Abul Maalitól ered, s szerte az iszlám 
világban népszerű lett. Kétségtelen, hogy a felirat nálunk 
kevésbé szövegével hatott, hisz arabul a hódoltsági muszli-
mok közül is vajmi kevesen tudtak, inkább a pipának adott 
komolyságot, a betűk pedig díszítést. Erre utal, hogy amint 
a pipaforma nálunk is meghonosodott, a felirat hamar el is 
tűnt, helyét pedig díszítések vették át.

Előbbinél sokkal kedveltebb, elterjedtebb formák voltak 
a gömbölyded csészéjű pipafejek. Ezeknél a nyak és fej ta-
lálkozását a hajótőkéhez hasonlatos alakzattal hidalták át. 
Ennél az igen tetszetős megoldásnál a nyak a fej aljához 
érve, annak ívelését követve, abban fokozatosan süllyed el. 

A tőke használata aztán a legkülönbözőbb típusoknál 
uralkodóvá vált, gyakorta külön vonalakkal még hangsú-
lyozták is. Számos kismester és nagy műhely készítette a 
kerek csészés formákat, sőt, azok továbbfejlesztett válto-
zatát, a bordázott csészéjű alakokat, a legkülönbözőbb 
minőségben. A jó minőség az alapanyag fi nomságát, a 
formák szabályosságát, szépségét, a felhasznált díszítő-
eszközök részletgazdagságát, változatosságát és – az idők 
előrehaladtával – a műhelybélyegző alkalmazását jelen-
tette. Ezeket a 17. században még igen ritka, arab betűs 
mesterjegyeket a fej aljára vagy a nyak tövébe pecsételték.

Születtek nagyon eredeti formák tehetséges mesterek 
kezén, melyek mégis visszhangtalanok maradtak. Ezek 
sorában említhető egy Budán előkerült, zöld mázas pipa, 
mely csizmát formáz. Ennél gyakoribbak a talpas pipák, 
melyek talán tintatartót vagy más korongolt kerámiát 
utánoztak, és lerakva megálltak a talpukon.

A leggyakoribb hazai török típus kialakítását viszont 
láthatóan nem esztétikai szempontok vezették, hanem 
az ellenállóság és nyilván az olcsóság. Megjelenésük ösz-
szefüggésben lehet avval, hogy az importált pipák drá-
gák és törékenyek is voltak. A vörös vagy barna, durvább 
nyersanyagból készült példányok még képlékeny felszínét 
gyakran csonteszközzel dörzsölve fényezték, de más díszí-
tést nem viseltek. Sokuknál a félgömb alakú csésze oldalán 
gyufafej nagyságú bütyköt találni, ez talán kézben tartásu-
kat könnyítette meg. Leggyakoribbak a Duna mentén, itt 
arányuk a 60%-ot is eléri, e szám dél és kelet felé csökken, 
s az egykori magyar területeken túl már ismeretlenek.
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Elkerülhetetlen szót ejteni az egyik legszebb, ráadásul 
hazai fejlődésű típusról. Ennek ugyan volt előképe, egy 
valószínűleg Kisázsiából származó, meglehetősen geo-
metrikus ősforma, de ez nálunk több lépésben annyira 
átalakult, hogy e leszármazás első ránézésre, de még má-
sodikra sem világos. A rozettás típus olyan messze esik 
minden más, megszokott török formától is, hogy joggal 
vethető fel, hogy nem török etnikumú mester kezén 
formálódott. Elterjedési adatok alapján Északkelet-Ma-
gyarország lehetett a kialakulásának területe. Mázazása 
nemcsak újszerű a török pipák körében, de új eljárást is 
követelt. Máz alatt a pecsételt dí-
szek kevésbé érvényesülnek, 
sokkal kedvezőbb a plaszti-
kus elemek számára, mint a 
fej oldalán lévő rozetta vagy 
a nyaki szirmok.

Vannak pipák, melyek nagy 
bőségben fordulnak elő a hódoltság déli 
településein, viszont ugyancsak jelentős 
számarányban ismertek Bulgáriában, sőt, 
szórványosan előfordulnak a Fekete- és a 
Földközi-tenger kikötőiben is. E hajón való 
terjedésből következik, hogy készítésük 
elsődlegesen nem itt, hanem bolgár földön történt. Sze-
geden vagy Temesvárott főként rendszeres, nagyarányú 
balkáni kereskedelemnek tulajdonítható jelenlétük, de 
gyártásuk hazai átvétele sem zárható ki. E típusokon ke-
resztül érdekes módon és váratlanul, keleti irányból ér-
vényesült, hatott legjobban a hollandi jellegű pipaforma, 
nyilván a bolgár partokon is kikötő nyugati matrózok által. 

Mindkét típus tagolatlan (a nyak átmenettel olvad a fejbe), 
nyakuk vékony. Egyiknek jellegzetessége a vörös, fényes 
külső (ez a későbbi századokban csaknem minden török 
pipára jellemző lesz), melyet a pipa különleges agyagoldat-
ba mártás, majd polírozás után kap. A másik típus fehér, s 
nagyon kevéssé tér el a hollandi előképtől, csak a „törökö-
sítés“ kötelező lépcsőin ment át: a nyakat megrövidítették, 
és nyakgyűrűt kapott. E formákat a török alóli felszabadulás 
után is évtizedekig szállítják és árusítják déli városainkban 
a balkáni kereskedők.

Végül a török motívumok gazdag készle-
téből is érdemes párat külön kiemel-

ni. Az ún. futókutya-motívum, 
mely az antik meandermin-
tára nyúlik vissza, mindig 
reliefként jelenik meg. Ezt 
pecsétlőhengerrel vitték fel, 
általában a nyakgyűrűre. Gya-

kori a mihrábmintasor, mely 
az iszlám építészetben kedvelt 

sztalaktitboltozatot stilizálja. Ennek 
bemélyedő mintájához szintén görgőpe-
csétlőt alkalmaztak, határoló és felület-
kitöltő szerepben használták. Az egyedi 

pecsétlők közül az ún. papucsos fenyő az egyik legjel-
legzetesebb, mely leginkább a hódoltságban terjedt el a 
különféle típusokon. A pecsétlők fajtái azonban belátha-
tatlan számban voltak használatban, hisz minden műhely 
saját készlettel rendelkezett, s épp ezért ezek hordozzák 
a legnagyobb lehetőséget egykori műhelyek típusainak 
azonosítására.                    C C C

Pipák a hódoltságban

Csizma alakú mázas pipa
a budai Vízivárosból

Török tömegáru: a közpipa (Buda, 

Vízviváros)

Gömbös-rozettás típus

 a nagyváradi várból

Festett-polírozott pipa a 
szegedi várból

Hollandi hatást tükröző, mandula-
metszetű pipa a szegedi várból
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Lelő-hely

Pest, a virágzó középkori kereskedőváros élete 1541–1686 
között, a török elnyomás közel 150 éve alatt teljesen át-
alakult. A gazdag európai keresztény város fokozatosan 
mohamedán településsé vált. Megváltozott a helység kül-
ső arculata is. Eltűntek a gótikus és reneszánsz lakóházak, 
paloták, illetve a keresztény templomok díszes tornyai. 
A 16–17. században készült metszeteken Pestet karcsú 
tornyos mecsetekkel, kupolás épületekkel, tipikus keleti 
városként ábrázolták. A középkori utcarendszer a török 
uralom első évtizedeiben nem változott. Az 1547-ből szár-
mazó összeírás még magyar utcanevekkel megnevezett 
lakóterületeket sorolt fel. Később az utcák és terek új ne-
veket kaptak, amelyekből egyelőre még nagyon keveset 
azonosíthatunk. Az 1547-es összeírás szerint a városban 
lakó polgárcsaládok száma nem érte el még a kétszázat 
sem, ugyanakkor a 17. század békésebb időszakában a 
polgárság létszáma jelentősen megnőtt. Ekkor Pest la-
kosságának nagy részét mintegy 500–600 mohamedán 
és 200 rác katonacsalád alkotta. Rajtuk kívül néhány mo-
hamedán és zsidó kereskedő, továbbá keresztény magyar 
élt itt. Ezzel szemben a török helyőrség létszáma a 16. szá-
zad közepére emelkedett meg jelentősen (1400–1700 fő), 
ugyanakkor a 17. század első felében – a háborús időszak 
végére – a harmadára csökkent. A bevándorló lakosság 
a templomokat dzsámivá, illetve mecsetekké építette 

Zádor Judit
A török kori Pest a közelmúlt 
régészeti kutatásai tükrében

Pest látképe a 17. században, Peters Jacob nyomán

Pesti Nagymecset, Fischer van Erlach rajza
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