
ezek a karavánszerájok, hogy a szent helyekre zarándokló csoportok is ezekben
kapnak szállást.

A síremlékek már közvétlenebbül kapcsolódnak a túlvilági életet hirdető isz
lámhoz. Az emléksír-kápolnák egyszerű változata a kör, négyzet vagy sokszög
alaprajzú torony. Később a kupolás építmény terjedt el. A derviskolostorok ház
főnökeit és jelesebb rendtársaikat is díszes kupola alá temették. A budai Rózsa
domb Dunára néző lankáján a derviskolostor ugyan teljesen elpusztult, de ma is
áll aszentélení Gül Baba türbéje, boltozott sírkápolnája. A marabu, a mecset for
májú kis síremlék talán nem ennyire közismert, de a mauzóleum, a monumentá
lis síremlék igen. Legszebb példái: a Gur-Emír (Timur, az emir sírja) és a Sahi
Zinda-nekropolisz Szamarkandban; valamint Iszmail Szamani buharai mauzóle
uma.

A síremlékek melletti.zarándokközpontok az Abbaszida-dinasztia (750-1258)
korában alakultak ki. A mauzóleumokat medreszékkel, templomokkal és kara
vánszerájokkal egészítették ki. Az épületegyüttes így "tartalmában rokon a ke
resztény zarándoktemplomokkal, formájában felhasználja az iráni-mezopotá
miai-bizánci eredményeket, de egészében újszerű térszervezet" (Cs. Tompos
Zádor-Sándor: Az építészet története - Középkor Bp. 1971) Kanaka (kha
naka, hanaka) összefoglaló néven említik a dzsámi, mecset, medresze, der
viskolostor, síremlék együttest, amihez gyakran nemcsak egy, hanem több me
cset, medresze, s majdmindig számos síremlék tartozik.

Befejezésül - s mintegy összefoglalásként - Szejjed Hosszein Naszr teheráni
professzornak az UNESCO Courríere-ban megjelent véleményét idézzük: "Az
iszlám templomépítészete a Korán szellemébőlfakad. A kupola az isteni szépsé
get, a minaretek az isteni fenséget szimbolizálják." Naszr két lényeges elemet
említ: a minaretet és a kupolát. Gondoljuk végig: a keleti és a nyugati keresztény
egyház egyaránt a közös klasszikus örökségből indult ki. Alaptípusuk a hossz
házas bazilika és a centrális rotonda volt. De nyugaton a harangtorony lett a je
lentős építészeti elem, míg az ortodox egyház döntő térelemévé a kupola vált. Az
iszlám a tornyot és a kupolát egyesítette, a hosszhajós és a centrális elrendezést
is bevonta vallásos építészetébe.

Talán ez a rövid, a teljesség igénye nélkül készült gondolatsor hozzásegít ah
hoz, hogy mi is fel tudjuk fedezni az iszlám kultikus építészetének értékeit, esz
mevilágát - és így közelebb kerüljünk saját vallásunk építészetéhez.

Megnevezések
Ballagi, magányos messzi út
az összehajló fák alatt,
állattalan, embertelen,
de csupa bimbó és virág.

Szaladj, fehér híd, éjen át,
kérdezz, keresd meg társaid:
a sok magány mind összeforr
mezön s hegyen túl valahol.

Szólaljatok, kertek, falak,
eljö a ti ösvénytek is:
az út, a híd átváltozik
azzá, ki éppen rajta jár.
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