
Lelő-hely

Ha valaki 100 évvel, de akárcsak 
40–50 évvel ezelőtt Székesfehér-
várról Mór felé utazott, a Vértes 
déli oldalában környezetbe olvadó 
várromokra lehetett figyelmes. 
Csókakő várának romjai (Fejér me-
gye) azonban az utóbbi évtizedek-
ben jelentős változásokon mentek 
keresztül. Az 1997–2017 között 
Hatházi Gábor és Kovács Gyöngyi 
vezetésével – 2014-től a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeum 
szervezésében és munkatársainak 
részvételével – folyt ásatások nyo-
mán kőfalak, épületalapok, sikáto-
rok bontakoztak ki az omladékok 
alól, melyek mára messziről is lát-
ványosan árulkodnak a vár egykori 
nagyságáról.

DOLGOZOTT-E TÖRÖK ÉPÍTÉSZ
CSÓKAKŐNKovács Gyöngyi

Csókakő sziklára épült kővárát a 13. század második felében a Csák 
nemzetség építtette. Stratégiai helyzetét egyrészt meghatározta (Székes-)
Fehérvár királyi székhely közelsége, másrészt az a körülmény, hogy a vár 
alatt haladt a Fehérvárt és Győrt összekötő főút. A vár 1543–1544-ben 
került oszmán fennhatóság alá, ami – a tizenöt éves háború (1593–1606) 
egy-két évét kivéve – 1687-ig folyamatos volt. A középkori uradalmi köz-
pontból a fehérvári szandzsák egyik végvára lett, a Buda körül kialakított 
oszmán védelmi rendszer részét képezte. A vár ezen időszakáról kevés írá-
sos adat tanúskodik, de a török zsoldjegyzékekből ismert például a török 
várőrség összetétele, főbb elöljáróinak neve, fennmaradt továbbá Evlia 
Cselebi török világutazó leírása és egy vázlatos francia nyelvű térképrajz 
is. Csókakő neve a korabeli keresztény forrásokban is feltűnik, többek 
között a Székesfehérvár körüli hadi események, csetepaték vagy éppen 
az adók kapcsán.

?

 „Magas dombon épült, kicsiny, de erős 
építésű vár”. A csókakői vár DK felől 2017-ben 
(fotó: Kovács Gyöngyi)

A karlsruhei levéltárban található, a csókakői várat ábrázoló vázlatos 
térképrajz részlete, a c betű jelöli a dzsámit, 17. század eleje
(Hatházi–Kovács–Sudár 2017 nyomán)
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A török foglalás 143 éve a  vár építészetében, anyagi 
kultúrájában nem maradt nyom nélkül. A régészeti anyag 

bővelkedik a korszakra jellemző, 
Magyarország hódolt terü-

letein máshol is előforduló 
tárgyi leletekben, melyek 
párhuzamait olykor az Osz-
mán Birodalom területén is 
felfedezhetjük, de találkoz-
hatunk olyan emlékekkel 
is, melyek jelen tudásunk 
szerint egyediek, leg-
alábbis Magyarországon. 
A vár területén végzett ki-
terjedt ásatások nyomán 

ismertté vált a középkori 
vár teljes alaprajza, egyúttal 

nyilvánvalóvá vált, hogy a várban 
a török időkben jelentős átalakítá-
sok történtek.

A korabeli történeti forrásanyag számos adattal szolgál a török várak 
erődítéseinél, felújításainál folyó munkálatokról. Tudott, hogy Budán Kons-
tantinápolyból kinevezett tartományi főépítész működött, aki nemcsak 
az erődítések, hanem egyéb épületek építkezéseit is felügyelte. Szakkép-
zett építészekről egyéb várak esetében igen ritkán van említés, azonban 
feltételezhető, hogy a valóságban sokkal több építkezés zajlott építészi 
irányítás mellett. Az oszmán hadvezetés a helyi lakosság kézműveseinek 
tudását és munkáját is használta. A 16. században a kézművesek – ácsok, 
kőművesek – a nagyobb váraknál olykor (mint például Székesfehérváron) 

Dolgozott-e török építész Csókakőn?
A török zsoldjegyzékek sze-

rint az oszmán időkben 
Csókakőn főként gya-
logos katonák (müsz-
tahfi zok) teljesítettek 
szolgálatot, de a vár-
őrségben a  16. szá-
zad végétől már tüzérek 
(topcsik) és 1609 után 
a dzsámi vallási alkal-
mazottai, a  müezzin 
és az imám is helyet 
kaptak. A  létszám a  16. 
században 30–40 fő volt, 
a 17. században 40–50 fő kö-
zött mozgott, számos katona 
– mint a magyarországi török 
végvárakban általában – balkáni 
származású volt. Evlia Cselebi 1664-ben 
fordult meg Csókakőn, a  Szejáhatná-
me („Utazások könyve”) című hatalmas 
munkájában olvasható leírása több hi-
teles elemet tartalmaz a várról, ilyenek 
például a „magas dombon épült, kicsiny, 
de erős építésű”, vagy az „egyetlen, kibla 
felé néző kapu” (értsd: a kapuból mi né-
zünk a kibla – azaz az ima iránya – felé). 
Evlia ír a várbeli dzsámiról is, építését 
– tévesen – III. Murád szultánhoz (ur. 
1574–1595) köti. Az említett vázlatos tér-
képrajz a várról ismert egyetlen hódolt-
ság kori képi forrás, a karlsruhei Badeni 
Tartományi Főlevéltárban őrzik. Látható 
rajta a vár körvonala, néhány épület az 
alsóvárban – külön megjelölve a dzsámi 
–, valamint a várhoz vezető út; ezen köz-
lekedünk ma is. A régészeti feltárások és 
a történeti kutatások összevetése ered-
ményeként a térkép nagy valószínűség-
gel 1601–1602-ben (1601-ben?) keletke-
zett, mintegy 100 évvel korábban, mint 
ahogy azt régebben gondolták.

Sgraffi  to díszes török tál, 16. század má-
sodik fele (fotó és rajz: Ősi Sándor)

A vár alaprajzának részlete a dzsámival.
Sárga: 15. század, lila: török kor, E1: dzsámi 
(rajz: Holl Balázs, felmérés: Holl Balázs, 
Pokrovenszki Krisztián)
(Hatházi–Kovács 2019 nyomán)
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A dzsámi alsó részének maradvá-
nya – a  vár középkori építészetétől 
eltérő megjelenés miatt – azonnal 
szembetűnik, mihelyt belépünk a ka-
pun. Már az ásatások során láthattuk, 
hogy olyan épület alapfalaival állunk 
szemben, melynek hajdanán kiemelt 
funkciója volt a vár török kori épületei 
között. Érzékelhető volt a többi épü-
lettől való megkülönböztetés igénye, 
melyet látványosan jeleztek a közép-
kori falszövetektől elütő nagykváderes 
homlokzatok.

A hajdani épület lábazatának magját egy visszabon-
tott 15. századi fal képezi, a fal iránya e szakaszon délke-
let–északnyugat, azaz megfelelt az iszlám vallás követel-
ményeinek. A lábazat alapján a dzsámi téglalap alaprajzú 
volt, bejárata, melyhez lépcső vezetett, a rövidebb észak-
nyugati oldalon nyílt. Vele szemben, a délkeleti oldalon 
helyezkedett el a hívőknek a mekkai irányt (kibla) jelző, 
mára teljesen elpusztult imafülke, a mihráb. A kőlábazat 
délnyugati homlokzatát – mint szó volt róla – nagy mé-
retű kváderkövek alkotják, míg az északkeleti falban má-
sodlagosan felhasznált középkori kőtagozatok fordulnak 
elő. Az épület hajdanán az oszmán építészet faszerkezetű 
felépítménnyel rendelkező régi lakóházaihoz hasonlítha-
tott, minaretje feltehetően nem volt, vagy ha mégis, az 
fából készült.

A klasszikus oszmán építészetben az épületek terve-
zésénél egy jellemző mértékegységet alkalmaztak, ez az 
arsun. Egy építészeti arsun 0,758 méternek felel meg (a tex-
tilmérésnél alkalmazott arsun ettől kissé eltér). A korabeli, 

a várőrségbe tagozódva zsoldot kaptak. De alkalmanként 
is kirendelték őket egy-egy vár javításához. Így 1572-ben 
Esztergom, Székesfehérvár és Szigetvár felújításához 
a déli szandzsákokból mozgósítottak ácsokat, kőműve-
seket. A segédmunkát – zsoldért, robotban – jobbágyok, 
parasztok végezték.

A csókakői vár építkezéseiről, a várnak dolgozókról az 
írott források alig nyújtanak információkat. A 17. század 
első évtizedeiben Sábán aga gyötörte a népet. 1639-ben 
a tápiakkal kutat (ciszternát) ásattak a várban, e munkában 
egy ember meghalt. Egy 1641-es adat szerint Nagy-Nyúl 
község török ura minden évben elküldte jobbágyait a csó-
kakői várba (is) „a császár munkájára” (valószínűleg a falak 
javítására). Az építkezésekről ugyanakkor szemléleteseb-
ben árulkodnak az ásatások során előkerült építészeti 
maradványok, melyek a javítások, elfalazások, bontások, 
toldások, illetve nagyobb terek átalakítása mellett bizo-
nyítják új épületek, köztük egy dzsámi felépítését is.

A dzsámi megépítésére az újabb kutatások alapján 
III. Mehmed szultán uralkodásának ide-
jén (1595–1603), 1599-ben vagy 1602-ben 
kerülhetett sor, amit a 17. század közepén 
(az 1630-as években) felújítás követett. 
Állami alapítású, uralkodói dzsámi volt, 
személyzetét állami pénzből fizették, 
csakúgy, mint a katonákat.

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata 
2014-ben (fotó: Kovács Gyöngyi)

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata
(fotogrammetria: Győrfi  Ilona – Vajda József)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?
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Magyarországon használt hosszmértékegységek közül hoz-
zá legközelebb a könyök áll. Az oszmánok által alkalmazott 
mértékegység Magyarországon bizonyítottan használatos 
volt, az újabb kutatások konkrét hazai példákon (így türbék-
nél) igazolták is ezt.

A képzeletben rekonstruált dzsámi a maga nemében 
egyelőre egyedülálló a magyarországi oszmán vallási épí-
tészeti emlékek között, kis provinciális, uralkodói dzsámi 
volt egy hegyi várban. S hogy kik építették? A kivitelezés-
hez minden bizonnyal környékbeli parasztokat, mestereket 
rendeltek a várba, de nem zárjuk ki, hogy a munkálatoknál 
egy, az oszmán építészetben jártas építész is jelen volt, aki 
esetleg a székesfehérvári építkezésekről (Isztolni Belgrád) 
érkezett Csókakőre. Székesfehérváron a történeti források 
szerint ugyanis a törökök szinte folyamatosan építkeztek, 
komoly erődítési munkák folytak a dzsámi építésének, illet-
ve felújításának idején is. A címben feltett kérdésre a válasz: 
kétséget kizáróan nem bizonyítható, de a fentiek alapján 
talán igen, dolgozhatott török építész Csókakőn.

C C C

Kovács Máté Gergő szerint az arsun 
alkalmazása építészeti információként 

szolgálhat a jövőben előkerülő oszmán 
emlékek azonosításához. Ennek a gondo-

latnak a jegyében megvizsgáltuk a csókakői 
dzsámi kőlábazatának méreteit. Hossza 7,65 

méter, szélessége 3,1 méter, magassága 2 méter 
(ez utóbbi növelhető egy kisebb kövek alkotta kő-

sorral, mely a feltárás során omlott le). Arsunban mér-
ve a hosszúság 10 arsun (= 7,58 méter), a szélesség 4 ar-

sun (= 3,03 méter), a magasság 3 arsun (= 2,27 méter). 
Úgy tűnik tehát, hogy a dzsámi alapjának 

megépítésekor oszmán mérték-
egységben, arsunban 

számoltak.

A dzsámi maradványai ÉNy felől, a hajdani bejárat a lépcsővel
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Középkori kőtagozat a dzsámi ÉK-i falában
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?

Szómagyarázatok

arsun = oszmán hosszmértékegység, a textilmérésnél 
és az építészetben alkalmazták, az építészetben 
használt arsun (mimári arsun) 0,758 m-nek felel meg

dizdár = várkapitány

imám = a muszlim közösség elöljárója, előimádkozó

kibla = az ima iránya, a mekkai Kába-szentély iránya, 
Magyarországon délkelet

müezzin = vallási alkalmazott, aki énekszóval imára 
hívja a muszlimokat

mihráb = falifülke, az ima irányát jelzi

szandzsák = a  tartományon (vilájet) belül nagyobb 
közigazgatási egység

A szövegben a török szavaknál a magyar 
átírást alkalmaztuk. A török betűk átírása:

ҫ = cs
ş = s
s = sz

c = dzs
y = j
ı = u vagy i
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A dzsámi alsó részének maradvá-
nya – a  vár középkori építészetétől 
eltérő megjelenés miatt – azonnal 
szembetűnik, mihelyt belépünk a ka-
pun. Már az ásatások során láthattuk, 
hogy olyan épület alapfalaival állunk 
szemben, melynek hajdanán kiemelt 
funkciója volt a vár török kori épületei 
között. Érzékelhető volt a többi épü-
lettől való megkülönböztetés igénye, 
melyet látványosan jeleztek a közép-
kori falszövetektől elütő nagykváderes 
homlokzatok.

A hajdani épület lábazatának magját egy visszabon-
tott 15. századi fal képezi, a fal iránya e szakaszon délke-
let–északnyugat, azaz megfelelt az iszlám vallás követel-
ményeinek. A lábazat alapján a dzsámi téglalap alaprajzú 
volt, bejárata, melyhez lépcső vezetett, a rövidebb észak-
nyugati oldalon nyílt. Vele szemben, a délkeleti oldalon 
helyezkedett el a hívőknek a mekkai irányt (kibla) jelző, 
mára teljesen elpusztult imafülke, a mihráb. A kőlábazat 
délnyugati homlokzatát – mint szó volt róla – nagy mé-
retű kváderkövek alkotják, míg az északkeleti falban má-
sodlagosan felhasznált középkori kőtagozatok fordulnak 
elő. Az épület hajdanán az oszmán építészet faszerkezetű 
felépítménnyel rendelkező régi lakóházaihoz hasonlítha-
tott, minaretje feltehetően nem volt, vagy ha mégis, az 
fából készült.

A klasszikus oszmán építészetben az épületek terve-
zésénél egy jellemző mértékegységet alkalmaztak, ez az 
arsun. Egy építészeti arsun 0,758 méternek felel meg (a tex-
tilmérésnél alkalmazott arsun ettől kissé eltér). A korabeli, 

a várőrségbe tagozódva zsoldot kaptak. De alkalmanként 
is kirendelték őket egy-egy vár javításához. Így 1572-ben 
Esztergom, Székesfehérvár és Szigetvár felújításához 
a déli szandzsákokból mozgósítottak ácsokat, kőműve-
seket. A segédmunkát – zsoldért, robotban – jobbágyok, 
parasztok végezték.

A csókakői vár építkezéseiről, a várnak dolgozókról az 
írott források alig nyújtanak információkat. A 17. század 
első évtizedeiben Sábán aga gyötörte a népet. 1639-ben 
a tápiakkal kutat (ciszternát) ásattak a várban, e munkában 
egy ember meghalt. Egy 1641-es adat szerint Nagy-Nyúl 
község török ura minden évben elküldte jobbágyait a csó-
kakői várba (is) „a császár munkájára” (valószínűleg a falak 
javítására). Az építkezésekről ugyanakkor szemléleteseb-
ben árulkodnak az ásatások során előkerült építészeti 
maradványok, melyek a javítások, elfalazások, bontások, 
toldások, illetve nagyobb terek átalakítása mellett bizo-
nyítják új épületek, köztük egy dzsámi felépítését is.

A dzsámi megépítésére az újabb kutatások alapján 
III. Mehmed szultán uralkodásának ide-
jén (1595–1603), 1599-ben vagy 1602-ben 
kerülhetett sor, amit a 17. század közepén 
(az 1630-as években) felújítás követett. 
Állami alapítású, uralkodói dzsámi volt, 
személyzetét állami pénzből fizették, 
csakúgy, mint a katonákat.

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata 
2014-ben (fotó: Kovács Gyöngyi)

A dzsámi lábazatának DNy-i homlokzata
(fotogrammetria: Győrfi  Ilona – Vajda József)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?
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Magyarországon használt hosszmértékegységek közül hoz-
zá legközelebb a könyök áll. Az oszmánok által alkalmazott 
mértékegység Magyarországon bizonyítottan használatos 
volt, az újabb kutatások konkrét hazai példákon (így türbék-
nél) igazolták is ezt.

A képzeletben rekonstruált dzsámi a maga nemében 
egyelőre egyedülálló a magyarországi oszmán vallási épí-
tészeti emlékek között, kis provinciális, uralkodói dzsámi 
volt egy hegyi várban. S hogy kik építették? A kivitelezés-
hez minden bizonnyal környékbeli parasztokat, mestereket 
rendeltek a várba, de nem zárjuk ki, hogy a munkálatoknál 
egy, az oszmán építészetben jártas építész is jelen volt, aki 
esetleg a székesfehérvári építkezésekről (Isztolni Belgrád) 
érkezett Csókakőre. Székesfehérváron a történeti források 
szerint ugyanis a törökök szinte folyamatosan építkeztek, 
komoly erődítési munkák folytak a dzsámi építésének, illet-
ve felújításának idején is. A címben feltett kérdésre a válasz: 
kétséget kizáróan nem bizonyítható, de a fentiek alapján 
talán igen, dolgozhatott török építész Csókakőn.

C C C

Kovács Máté Gergő szerint az arsun 
alkalmazása építészeti információként 

szolgálhat a jövőben előkerülő oszmán 
emlékek azonosításához. Ennek a gondo-

latnak a jegyében megvizsgáltuk a csókakői 
dzsámi kőlábazatának méreteit. Hossza 7,65 

méter, szélessége 3,1 méter, magassága 2 méter 
(ez utóbbi növelhető egy kisebb kövek alkotta kő-

sorral, mely a feltárás során omlott le). Arsunban mér-
ve a hosszúság 10 arsun (= 7,58 méter), a szélesség 4 ar-

sun (= 3,03 méter), a magasság 3 arsun (= 2,27 méter). 
Úgy tűnik tehát, hogy a dzsámi alapjának 

megépítésekor oszmán mérték-
egységben, arsunban 

számoltak.

A dzsámi maradványai ÉNy felől, a hajdani bejárat a lépcsővel
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Középkori kőtagozat a dzsámi ÉK-i falában
(fotó: Kovács Gyöngyi)

Dolgozott-e török építész Csókakőn?

Szómagyarázatok

arsun = oszmán hosszmértékegység, a textilmérésnél 
és az építészetben alkalmazták, az építészetben 
használt arsun (mimári arsun) 0,758 m-nek felel meg

dizdár = várkapitány

imám = a muszlim közösség elöljárója, előimádkozó

kibla = az ima iránya, a mekkai Kába-szentély iránya, 
Magyarországon délkelet

müezzin = vallási alkalmazott, aki énekszóval imára 
hívja a muszlimokat

mihráb = falifülke, az ima irányát jelzi

szandzsák = a  tartományon (vilájet) belül nagyobb 
közigazgatási egység

A szövegben a török szavaknál a magyar 
átírást alkalmaztuk. A török betűk átírása:
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