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Péter I. Zoltán

Iszlám építészet Váradon*

A török uralom, akárcsak Közép-Európa jó részén, Nagyváradon is megszakította 
a stílusfejlődés szabályos folyamatát. Az állandó háborúktól zaklatott évszázadok 
miatt ráadásul nagyon megfogyatkoztak az előző korok, a román és a gótikus épí
tészet emlékei, míg a reneszánsz stílus a várbeli palotaépítészet kivételével méltó 
módon ki sem fejlődhetett Váradon.

Az építészeti stílusok keletkezése és elterjedése között országonként, vidéken
ként időbeli eltolódások voltak. Az átvétel idejét a keletkezési helytől való távol
ság, a két ország, vagy a közvetítők között fennálló kulturális kapcsolatok is befo
lyásolták. Azonos stílusokon belül akár több évtizednyi, de akár évszázadnyi elto
lódások is megfigyelhetők. A reneszánsz stílust felváltó barokk esetében nem sza
bad megfeledkezni a török uralom szerepéről sem, amely például Magyarországon 
150 évre akasztotta meg a stílusfejlődés szabályos folyamatát.1 Váradon a török 
uralom 1660-1692 között, „mindössze” harminckét évnyi volt. E történelmi távla
tokból nézve rövid, de mégis egy emberöltőnyi időszakba sűrűsödött tehát a váradi 
török építészet.

Sokáig úgy élt a köztudatban, hogy miután 1660-ban a törökök elfoglalták a 
várost, azon kívül, hogy kijavították a várat és néhány dzsámit és mecsetet emel
tek, nem sokat építkeztek. A valóságban nem így történt, és néhány évtizede, főleg 
Evlia Cselebi török utazó újabb, teljesebb kiadású könyvének köszönhetően, az 
1660-as évek váradi állapotairól már sokkal árnyaltabb kép alakulhatott ki, még 
akkor is, hajói tudjuk, hogy helyenként fenntartásokkal kell fogadnunk az abban 
közölt tényeket.* 1 2

* A tanulmány az OTKA T 029149. sz. pályázat támogatásával készült
1. GerőLászló: Az építészeti stílusok. Bp. 1972. 98. p.
2. Cälätori sträini despre târile romane [Idegen utazók a román országokról] címmel je

lentették meg Bukarestben azt a sorozatot, amelynek 1976-ban kiadott VI. kötetében 
többek között Evlia Cselebi bemutatja a török uralom alatti Váradot. Ugyanez a mű 
magyar nyelven 1904-ben jelent meg, Evlia Cselebi török világutazó magyarországi
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A XVII. század derekán a váradi várat több különálló város övezte. A vártól nyugat
ra terült el a belsövárosnak számító Péntekhely. E városrészt északról a Körös, dé
len az egyesült Pece és Kiskörös (a mai Kogálniceanu utca környékén) palánkkal 
megerősített medre, nyugaton pedig a két folyót összekötő széles árok határolta. Az 
árok belső falán, két végén bástyákkal végződő téglafal húzódott. Ezen túl pedig 
egy újabb település, Szombathely következett. Ahogy Szalárdi János írta: „Péntek
hely és Szombathely a derék fő épületekig régenten a kétfelől való folyóvízre kérésztől 
egy nagy kőfal-rekesz rakatott volt, merőn téglából úgy, hogy Péntekhelyből kőka
pun kellene Szombathely és Zsúpos utcákra kimenni, s a várasnak ezt a részeit is 
nem sok munkával úgy megerősíthetnék, a várnak két azon felől való bástyáihoz 
foglalván kerítéseit mindkétfelől, hogy az is erősségével majd a derék várnak erős
ségével vetekedhetnék, s hajdon is a városnak ezen része azon kőbástyáktól fogva a 
várig erős palánkkerítésben tartatott, hanem a békességes időkben a gondviseletlenség 
miatt hagyták elpusztulni.”3 A Péntekhelyt határoló nyugati kőfal elhelyezését ille
tően a vélemények igencsak eltérőek. Helytállónak Gyalókay Jenő megállapítását

A z iszlám  ép ítészet k ia lak u lásán ak  közvetlen előzm ényei

utazásait 1660-1664 címmel, de ebben csak a váradi ostromnak szántak bő teret, a várat 
körülvevő városrészek bemutatása kimaradt. Bunyitay Vincének a vár visszafoglalásá
nak kétszázados emlékünnepére, 1892-ben megjelentetett Nagyvárad a török-foglalás 
korában 1660-1692 című tanulmánya sem ismerteti a törökké lett várost, így a magyar 
szakirodalomban kialakult általános elv szerint néhány mecseten kívül az iszlám építé
szetet más nemigen képviselte itt. Evlia Cselebi leírásának teljes terjedelmű román for
dítása alapján viszont egészen más kép alakult ki a török megszállás alatti Váradról.

3. Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája. Bp. 1980.418. -  A Szalárdi által említett 
palánkkerítéssel később Olaszi esetében is találkozunk majd. Bunyitay meghatározá
sában: „Palánknak nevezték az olyan helyet, melyet czölöp- vagy sövénykerítés vett 
körül, s a kerítésen kívül árok, de víz nélkül. A palánk kisebb, portyázó csapatok 
ellenében védelmet nyújtott; de a nagyobb erőnek rendesen hatalmába esett. Vannak 
olya képek e korból, melyek Olaszit is úgy mutatják, hogy kőfal veszi körül s a kőfa
lon lőrések és öt kisebb bástya. De Badeni Lajos őrgróf, ki mint meglátandjuk, jól 
ismerte Nagyvárad védmüveit, határozottan azt mondja egyik hadi jelentésében, hogy 
Olaszit földdel töltött palánk keríti s eléggé nagy, de nem áthághatatlan árok.” (Bunyitay 
Vince: Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692. Bp. 1892. 63.) Azt, hogy az 
egykori metszeteken az Olaszit övező palánk kőfalként jelent meg, az magyarázza, 
hogy annak cövekekböl és fonott sövényből álló, döngölt agyagos földdel töltött kül
ső és belső falát tekintélyes távolságra verték le, így az nagyobb távolságról komoly 
kő- vagy téglaépítménynek tűnhetett. Egyébként 1618-ig a vár Bethlen-bástyája is 
hasonló technológiával készült, amit neve -  Földbástya -  is igazol. (Istoria orasului 
Oradea. Coordonatori: Borcea, Liviu-Gorun, Gheorghe. Oradea, 1995. 155.)
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kell tekintenünk, aki szerint e kőfal a Nagyvásár tér (mai December 1. tér) nyugati 
oldalán állott.4 Ezt igazolták az 1992-ben végzett Zöldfa (mai Vasile Alecsandri) 
utcai és Nagyvásár téri csatornázási munkálatok is. Ennek során falmaradványok, 
de még inkább az egykori csatornya nyoma az üledékes földrétegekkel együtt a 
Zöldfa utca vonalában, a Nagyvásár tér nyugati épületeinek frontjától kelet felé, 
úgy negyven méter távolságra kerültek elő.5 Ez a kőfal északnyugat-délkelet irány
ban húzódott a Körös és a Pece között. Északi saroktomya a Kossuth (Independentei) 
utca sarki Füchsl-ház helyén lehetett. Ezt látszik igazolni, hogy 1902 szeptemberé
ben, e ház alapjainak kiásásakor (amelynek helyén a XVIII. századtól nem volt más 
épület) hatalmas régi kőfalra akadtak az ásók. A kihívott dr. Karácsonyi János törté
nész, főpap a látottak alapján a következőt állapította meg: „Nagyvárad város kőfal
lal kerített részének, az úgynevezett Péntekhelynek maradványa ez. E városi kőfal 
kezdődött a Kapucnisok telkétől és úgy húzódott a Körözsig. [A Körös medre nem 
volt azonos a mostanival. -  sz. m.] Épült 1534-1555 között, fennállott 1711-ig. Ek
kor a felső részét szántszándékkal lebontották és építő anyagnak elhordták.”6 A kő
fal középtáján, a mai Zöldfa utca vonalában egy csapóhidas kapu volt -  és amint 
Houfnagel metszetén is jól látható -  nem sokkal utána egy újabb bástya következett, 
majd a már Karácsonyi által is említett sarokbástya. Az északi palánk a Körös folyá
sát követte, majd délkeletre fordulva az Aranyos bástya csúcsával szemben egy ka-

4. Lakos Lajos szerint a kőfal a Sas Palota és a Holdas templom vonalát követte, Tóth 
Szabó Pál és Zsák Adolf ettől nyugatabbra, a Kert (Avram láncú) utca és a Körös-híd 
vonalába tette a falat. Gyalókay Jenő számításai alapján ez a kőfal a Nagyvásár tér 
nyugati oldalán húzódott. „Vegyük elő az 1692. évi megbízható térképet, mérjük le 
rajta e falnak a várároktól mért távolságát, aztán számítsuk át e méretet a jelenkori 
térkép mértéke szerint. A fal másutt, mint a Nagyvásártér nyugati oldalán nem állha
tott. Ugyanezt mutatják az 1598. évi látképek is. Próbáljuk meg a kérdést más alapon 
eldönteni. Tudjuk, hogy a Kálvária hegyről és Körös oldalról 800, illetve 1000 méter 
távolságból a várba be lehetett lőni, feltehetjük, hogy nyugatfelé kedvező negatív 
terepszög mellett a vár ágyúi is elhordhattak 7-800 méternyire. így tehát a török tá
bornak a vártól legalább is 700 méternyire kellett esnie. 800 métert a várkaputól nyu
gat felé lemérve csak a Zöldfa vendéglőhöz jutunk, itt már húzódhatott a törökök 
tábora, mely azonban Szalárdi szerint a belső városon alul feküdt, s így a város falá
nak a tábortól keletre, tehát a Nagyvásártér széle felé és nem nyugatra, a Szent László 
tér felé kellett állania.” (Gyalókay Jenő: Új adatok a régi Várad helyrajzához In: 
Biharvárad I. 1913.25-280

5. Péter I. Zoltán: Nagyvárad építészeti emlékei a barokktól a szecesszióig (Második 
bővített kiadás) Nagyvárad, 1998. 14.; V. ö. Pop, Alexandra: Varadinum, a vizek 
határolta város és vár Nagyvárad. 1999. /Partiumi füzetek 12 ./10-11.

6. Nagyváradi Napló. 1902. szeptember 10.
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púval ért véget.7 Egy másik kapu, nagyjából a mai körösparti református templom
mal szemben vert fahíd felé biztosította a kijárást. A déli kerítés előbb a Pece men
tén húzódott, majd a Bethlen-bástya irányába tért el. Ezen is volt két kapu, az egyik 
a Pecén átívelő fahídra nyílt.8

Péntekhely településszerkezete alapján szabályos volt, derékszögű utcaháló
zattal, ahogy azt Szalárdi János is igencsak szemléletesen megörökített: „Az egész 
város utcáit mind hadnagyságok alá tizedekre osztották, fel számláltatták és írásba 
vétették vala.”9 Evlia Cselebi még pontosabban fogalmazott: szerinte a már török
ké lett városnak az utcáit még a „gyaurok” idejében, a geometria tudománya alap
ján sakktáblaszerüen jelölték ki.10 11 Hogy milyenek lehettek ebben az időben e há
zak arra példaként álljon itt Gyulai Ferenc főkapitány kertes kúriájának leírása: 
„Nagy tágas lugasos kertű, igen nagy épületű kőház, [...] mellynek utcasorjában 
levő, kívül az utca felől levő házai a két fél szomszédok házai kőfalaihoz, a városi 
módok szerént ragasztattak vala, kapuja is nagy erős bolt, azon felül levő sorházak 
alatt nyílik vala be udvarára ...”" És ez a tekintélyesnek mondható épület 1658 
márciusában egyszerűen csak összedőlt, Szalárdi szerint azért, mert „a régi 
obsidiókori [körülzárás, ostrom. -  sz. m.] pusztulásbul derekasan meg nem épült” 
kőház volt. Az egymást követő ostromok (1557, 1598, 1604-1606) és a háromszori 
földrengés (1603, 1604, 1614), valamint az utóbbi évtizedekben a törököktől való 
örökös rettegés miatt már senki sem mert költségesebben építkezni. Meg is jegyzi 
egy egykori író (Frölich D.), hogy Várad elég tágas, de épületei csekélyek.12 Várad 
kőtemplomai közül azok amelyek a reformáció 1557. évi győzelmét követően 
megmaradtak, mind elpusztultak a törökök 1598. évi sikertelen ostroma alatt. 
Ortelius krónikája szerint, 1665-ből, amely a török-kor előtti éveket idézi: „Jelen
leg kőből épült templom egy sem létezik, csupán a reformátusoknak van egy igény
telen, inkább pajtához, semmint templomhoz hasonló imaházuk.”13 Hasonló mó
don vélekedett Zeiller Martinus is 1660-ból való tudósításában.14 Conrad Jacob 
Hiltebrandt evangélikus lelkész, a Rákóczihoz küldött svéd követség tagja a kö-

7. Gyalókay Jenő: Nagyvárad 1692-ben. In: A Bihar Megyei és Nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet 1908/1909.-i évkönyve

8. Lakos Lajos: Nagy-Várad múltja és jelenéből. Nagyvárad 1904. 293.
9. Szalárdi 1980. i. m. 421.
10. Cälätori stràini despre tarde romane Vol. VI. Bucureçti. 1976. 663.
11. Szalárdi 1980. i. m. 628-629.
12. Bunyitay Vince -  Málnási Ödön: A váradi püspökök a száműzetés s az újraalapítás 

korában 1566-1780. Debrecen. 1935. 123.
13. Scholtz Béla: Nagy-Várad várának története. Nagyvárad. 1907. 172.
14. Zeiller, Martinus: Tudósítás. In: Boldog Várad. Szerk: Bálint István János. Bp. 1992. 

136.
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vetkezőt jegyezte le a városban látottakról 1656-1658 között írt naplójába: „Az 
erődítmény mellett elterülő város széltében-hosszában nagy ugyan, de a házai ki
csinyek, a polgároknak és a lakosoknak tilos magas házakat építeniük, hogy a be
rontó török ezeket saját előnyére fel ne használhassa. Ugyanezen ok miatt a város 
lakóinak meg kellett elégedniük egy nagy széles térre épült alacsony tetejű temp
lommal. A valaha szép templomokat és kolostorokat, akárcsak az egész püspöksé
get a háborúskodás során feldúlták és elpusztították.15 A több forrásban is említett 
nagyméretű fatemplom Péntekhelyen, a vár előtti nagyobb térségen volt, (mai fo
galmaink szerint a December 1. téri Szakszervezetek kultúrházától kevéssel észak
keletre lehetett.) és az 1598. évi török ostrom alatt elpusztult egykori Szentlélek 
templom helyett építették.16 Nem szabad megfeledkezni Péntekhely egyik legje
lentősebb épületéről, az 1557-ben alapított református iskoláról sem, amelyet rö
videsen kollégiumi rangra emeltek. Az iskola eredetileg a Vadkertben levő Min
denszentek egyházának zárdájában működött, de az 1598-ban leégett, és helyette 
az új scohlát már a belvárosban, Péntekhelyen építettek, nem messze a templom
tól.17 A Péntekhelyi református kollégium a Körös mellett, a hídon túli részen volt, 
valahol a Kereskedelmi Csarnok (ma az egyetem orvosi kara -  December 1. tér 10. 
szám) helyén.

Úgyszintén a Körös bal partján, de a vártól keletre terült el Velence. A korabeli 
térképek is igazolhatják, hogy Velencét a körös vizének számos mellékága szab
dalta.18 Gyalókay szerint: A Körös balpartján -  valószínűleg a Kolozsvári utca 
végén levő vámház tájékán (a mai benzinkút környékén lehetett -  sz. m.) -  egy 
mellékág szakadt ki délnyugat felé, a velencei rét irányába. Ez az ág átmetszvén az 
egykor Szőlősre vezető ösvényt, északnyugatra fordult, s a vár alatt találkozott a 
másik, hihetőleg a mai vasúti híd táján kiinduló mellékággal. Az egyesült két ág 
aztán a Pecének a XIX. század eleji medrében (a mai Kogälniceanu utca vonalá
ban) folyt tovább nyugat felé. A szerző szerint a Hévjó (Pece) a középkorban, sőt 
később is, nem a XIX. század elején ismert medrében folyt, hanem attól délre, a 
Kommendás réten keresztül. „Egy forrásunk (Miles: Siebenbürg Würg Engel 206. 
p.) határozottan állítja, hogy a Hévjó vizét a malmok kedvéért vezették a vár alatti 
Kiskörösbe, hogy t. i. a víz be ne fagyjon, s a malmokat ha kell, télen át is üzemben

15. Hiltebrandt, Conrad Jacob'. Napló. In: Boldog Várad. Bp. 1992. 261.
16. Péter I. Zoltán: Nagyvárad református templomai In: Református Szemle. Kolozs

vár. 1999. 1. szám XCII. évf. 68-72.
17. Péter I. Zoltán: Refonnátus egyházi építkezések Nagyváradon a 16-17. században. 

In: Református Kalendárium Nagyvárad. 1996.79.
18. Pop, Alexandra: Varadium, a vizek határolta város és vár Nagyvárad. 1999. Partiu- 

mi füzetek 12/ 11-14.
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lehessen tartani.”19 A vártól délre egy másik ősi település, Vadkert terült el. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy Péntekhelyt a Körös déli mellékága és az egykori Hévjó 
(Pece) medre határolta.

E két külvárosnál sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a Körös jobb partján elte
rülő, „derekasabb sűrű kőházas” Olaszi. Olaszit palánk vette körül, amely a mai 
Sztaroveszky (Magheru) hídtól indult észak felé az egykori Páris patak hídjáig (a 
mai Megyei Kórház előtt a Fő utca vonalában volt), majd -  Bunyitay szerint -  
innen tovább már a Páris patak bal partján húzódott egészen a Körösig, amelyet 
akkor még az Alsó Garasos-híd környékén ért el.20 Gyalókay szerint a Páris patak
nak sekély, de annál kanyargósabb medre volt, és az alsó folyása egyáltalán nem 
volt kiképezve, és vize, már amikor volt, tetszése szerint terült szét az akkori Olaszi 
nyugati oldalán.21 Szerinte már 1370-ben a mai Szent László téri híd táján lehetett 
a jobbparti városrész határa.22

Amitől a váradiak tartottak, az végül be is következett, 1660. július 11-én a 
törökök már egynapi járásra közelítették meg a várost. „Várad lakosai a törökök 
közeledésének hírére elmenekültek. Ezután a várost, hogy az ellenségnek oltalmat 
ne nyújthasson több helyen is felgyújtották. A menekülők a távolból a várba szo
rultak. A vár falairól, könnyes szemekkel látták városuk végpusztulását.”23 De mi
képpen örökítette meg mindezt a vár védelmében résztvevő Szalárdi János szemta
núként? „Melly égésnek sebességét nézni, ó melly rettenetes vala! De főképpen a 
Péntekhelyi utcai magas házakét s a város közönséges egyházáét, hol naponként az 
Istennek tiszteleti s az evangéliumunk prédikáltatása bőséges mértékben kiszol
gáltatni szokott vala! [...] az tűz az péntekhelyi házaknál éjszaka érkezvén, olly 
rettenetes sebes lánggal ég vala, hogy annak sebes lángja az éjszakai setétségben 
annál inkább az eget verdekleni láttatnék, úgy, hogy az lakosok az ellenében való 
Csonka-bástyáról és köz-kőfalakról nézvén az nagy romlást, az rettenetes tűznek 
sebessége az vár előtt való nagy széles piacon s az várnak is széles árkán nagyon 
általsüt vala.”24 Harmadnap jú liu s  13-án a törökök megérkeztek a vár alá, majd a 
45 ezer fős török sereg Köse Ali pasa vezetésével megkezdte a vár ostromát, ame
lyet mindössze 850 fő védett.25 A sok emberi áldozattal, anyagi veszteséggel, és a 
város pusztulásával járó ostrom lefolyása és kimenetele jól ismert. Külső segítség

19. Gyalókay Jenő: Uj adatoka régi Várad helyrajzához. In: Biharvárad I. 1913. 17-19.
20. Bunyitay Vince-. Nagyvárad a török-foglalás korában. 1660-1692 Bp. 1892. 63.
21. Gyalókay. 1913. i. m. 19.
22. Uo. 28-31.
23. Bunyitay-Málnási 1935. i. m. 128. p.; Bunyitay 1892. i. m. 15.
24. Szalárdi\980. i. m. 589.
25. Istoria oraçului Oradea. Coordonatori: Borcea, Liviu-Goron, Gheorghe Oradea 1995. 
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hiányában végül is győzött a túlerő, és 1660. augusztus 27-én, a megszállásnak 
negyvenhatodik napján a 300 főre fogyatkozott védősereg kitűzte a fehér zászlót.26 
A törökök másnap bevonultak a várba, és az egyik legelső dolguk a Kolozsvári 
testvérek, Márton és György királyszobrainak (Szent István, Szent Imre és Szent 
László 1370-ből és Szent László 1390-ből való lovas szobra) az elpusztítása volt.27

A török világ építészete

A törökök ostroma először letarolta a várost, aztán a várat is súlyosan megrongál
ta. A várban megsemmisült a nyári ház az Aranyos bástyán, a bástyákon és a köz
falakon törések támadtak, a belső várban megrongálódott az északkeleti sor, és egy 
robbanás leszakította az élés és czajtház bástya külső falát a Veres bástyával szem
közt.28 A török azonnal hozzálátott a vár helyreállításához. Kitisztították a várár
kot, megújították a megrongálódott külső bástyákat és kortinákat, de hozzákezdtek 
a belső vár kijavításához is. A belső vár déli szárnyában levő templomot 1662-ben 
dzsámivá alakították át, ugyanakkor a belső várudvarban építettek egy tömlöcöt 
is.29 A Bethlen Gábor idejében megkezdett, majd a két Rákóczi alatt épített ötszög
letes belső várkastély 1660-ra lényegileg elkészült. Megnyerte Evlia Cselebi tet
szését is, aki visszaemlékezésében mesteri módon megépített szép emeletes kő
épületként emlegette. Arról is írt, hogy IV. Mehmed szultánnak a várban volt a 
dzsámija, egy piros cseréppel fedett, szép tornyú, masszív és arányos épület, amely 
egykoron templom volt.30 Mivel a vártemplomot a reformátusok építették, csak a 
mekkai irány jelzésére szolgáló imafülkét, a mihrabot kellett elkészíteniük, vala
mint szószéket (mimbert) kellett emelniük. Tudvalevő, ha a dzsámivá alakított 
keresztény templomnak tornya volt, leginkább megtartották azt, és nem építettek 
minaretet, hiszen a meglévő is alkalmas volt a müezzin céljaira.31 A torony tetejére 
természetesen felkerült a törökök saját vallási, nemzeti jelképe, a félhold. Valószí
nű, hogy a várbeli templom tornya helyett később mégis csak emeltek egy minare
tet, hiszen 1692-ben, Mathias Kaiserfeld, a várat ostromló osztrák seregek tábor
kari főmérnöke által készített rajzon a belső vár déli oldalánál egy karcsú minaret

26. Uo. 148.; Bunyitay. 1892. i. m. 26-27.
27. Bunyitay. 1892. i. m. 33.
28. Balogh Jolán'. Varad ium* Várad várai. Bp. 1982. 71.
29. Uo. 72. -  A templomot 1648-ra építtette fel Rákóczi György (Balogh 1982. i. m. 1. 

68 . )

30. Cälatori sträini VI. i. m. 661 -662.
31. Weiner István: Kalauz Európa vallási műemlékeinek megtekintéséhez. Bp. 1990. 188.
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magaslik ki.32 Jellegzetes kihegyezett ceruza formájával az Oszmán uralkodócsa
lád sajátos építési módját tükrözi. A dzsámi mellé épített minaret általában négyzet 
alapon álló karcsú torony volt, sokszögű törzzsel, az éneklő hangon imára felhívó 
müezzin számára. Erre a célra egy megfelelő magasságban elhelyezett körerkély 
futott a minaret körül, amelynek kijárati ajtaja mindig Mekka felé nyílt.33 34 Cselebi 
szerint Ali pasa, Szidi Ahmed pasa és a janicsárok agájának a szerája is a belső 
várban volt.3J A bástyáknak török neveket adtak. A Bethlen bástya, Rucsuk Tabiesi; 
a Királyfia bástya, Jurám Tabiesi; a Veres bástya, Aga Tabiesi; az Aranyos bástya, 
Kapudan Tabiesi; a Csonka bástya, Tzynghine Tabiesi lett.35

Evlia Cselebi szerint a várból egy felemelhető tahidon keresztül lehetett a nyu
gatra elterülő városba jutni. A hídfő bal oldalánál egy „művészien épített” deszkával 
fedett kioszk volt, ahol a város vezető férfiai és a vendégek találkoztak, hogy meg
vitassák a világ dolgait.36 A hídtól nem messze egy „bazár” húzódott. Ebben a városi 
nagy bazárban volt négy fürdő, az ötödik fürdő a Körös bal oldalánál, az Olaszi felé 
nyíló kapu mellett volt. A törökök saját ízlésük, az oszmán építészetként számon 
tartott stílus alapján építkeztek, amely Szinán Agha pasa (1489-1588) építőmester 
tevékenységét követően teljesedett ki. A XVII. század török építészei az ő nyomdo
kain haladtak, így építkeztek az elfoglalt európai területeken, tehát Váradon is. Cselebi 
szerint mindegyik váradi pasa épített magának egy-egy dzsámit. A legszebb dzsámi 
Ali pasáé volt, amelyet kőből [valószínűleg téglából] építettek és cseréptető fedte. 
Egy minaret tartozott hozzá, de mivel szűk helyen építették nem volt udvara. Egy 
másik dzsámi, amelyet Köprülü Mellemet pasa épített a város peremén feküdt, úgy
szintén cseréppel volt befedve, és e mellett is egy minaret magasodott. Ennek vi
szont már volt udvara.37 A dzsámi előtti téglalap alapú udvart árkádokkal, esetleg 
kupolákkal fedett kis helyiségek sora vett körül. Az udvar közepére került a díszes, 
szamárhátíves nyílásokkal ellátott fedett csorgókút. A dzsámi udvarra néző főhom
lokzata előtt rendszerint árkádos előcsarnok húzódott.38 E városrészben összesen 
„17 mihrabot” számlált össze Cselebi, amiből mint írta három dzsámiban volt, ahol 
a péntek déli imát kellett elmondani. Ha az imafülkék számából kivonjuk a dzsá
mikban találhatókét, akkor a fennmaradó 14 mihrab mecsetekben mutatta a mekkai

32. Bunyitay Vince-. A mai Nagyvárad megalapítása. Bp. 1885. 8.
33. GerőLászló'. Magyar műemléki ABC. Bp. 1984. 124.
34. Cälätori strâini VI. i. m. 663.; Zádori Anna: Építészeti szakszótár. Bp. 1984. 112.
35. Balogh 1982. i. m. 1. 318.
36. Cälätori strâini VI. i. m. 662.
37. Uo. 663.
38. Weiner 1990. i. m. 190.
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irányt. Vallási szempontból a mecsetnek alárendelt szerepe van, mivel a mohame
dánok napi ötszöri imájából a péntek délit csak a dzsámiban szabad elmondani.39

A dzsámi nagyobb méretű és díszesebb is a mecsetnél, és legalább egy kihegye
zett ceruza formájú minaretje van.

Ezek után joggal kérdezhetjük: Milyenek is lehettek a váradi dzsámik, de leg
alább is a nagyobbja? Egy a Nagyvárad 1691-beli visszafoglalását ábrázoló met
szeten nem messze a vártól, (nagyjából a Nagyvásár tér közepén) egy hatalmas 
méretű impozáns kupolájú dzsámi látható, négy minarettel.40 Hogy jelentős épít
mény lehetett, mi sem bizonyítja jobban, mint a többi épülethez viszonyított nagy 
mérete, valamint az, hogy négy minarettel bírt, ami azt jelenti, hogy maga a szul
tán építtette.41 Ugyancsak ezen a metszeten a „Nagyvárosban”, azaz az egykori 
Péntekhelyen még legalább egy féltucat minaretet lehet összeszámolni.

A dzsámik belsejét illető általános elv szerint, - amely Váradon sem lehet más
képpen -  a mekkai irányt jelző imafülke, a mihrab rendszerint a bejárati ajtóval 
szembeni falnál volt. Alaprajza lehetett félkör, vagy sokszög, felől csúcsban vég
ződő, de akadt félköríves, sőt patkóíves záródású mihrabfülke is. Mindig gazdag 
díszítés fedte, márvány- vagy csempeburkolatból, melyeket növényi ornamentika, 
geometrikus motívumok díszítettek. Belsejében a Koránból vett feliratok voltak. A 
mihrabfülkétől jobbra a mimber (mimbar), azaz a szószék volt. Itt mondták el a 
péntek déli szentbeszédet. A szószék általában elég magas volt és meredek lépcső 
vezetett hozzá. A lépcső alsó végén levő kapu függönnyel vagy ajtóval záródott. A 
lépcső felső végén egy három oldalra nyitott négyszögletes építmény állt, amely 
felől csúcsos sisakban végződött. Ez hasonlatos volt a minaretek csúcsához, rajta 
egy többszörösen tagolt díszítménnyel, legfelől a félholddal. A Korán felolvasásá
ra a mihrab másik oldalánál egy fából faragott díszes szék volt, a kürszii. Más ülő 
alkalmatosság nem is volt a dzsámiban. A belső teret viszont padlószőnyeg borí
totta, amelyen ülni is lehetett. Imádkozáskor Mekka (a mihrab) felé arcra borultak 
a hívek. A müezin és a dzsámi egyéb tisztségviselői részére kis oszlopokon álló, 
vagy dobogószerű külön emelvény volt fenntartva. A nők részére külön karzatot 
emeltek, mifelénk általában a bejárat felett. A belső falakat és a kupolát is 
nonfiguratív festéssel, geometrikus formákkal és a Koránból vett idézetekkel dí
szítették.42 Hogy milyen is lehetett a hódolt területeken egy dzsámi belső díszítése 
azt a szerencsésen megmaradt pécsi Jakováli klasszán pasának a XVI. század má
sodik feléből való hasonló építményéből ismerhetjük meg. Bár az alaprajzában és

39. Gerő 1984. i. m. 46.; Welner 1990. i. m. 184.
40. BiharvármegyeésNagyváradSzerk: Borovszky Samu. Bp. 1901. 521.
41. Gerő 1984. i. m. 124.
42. Welner 1990. i. m. 192-195.
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felépítésében a legegyszerűbb típust képviselő dzsámik közé tartozik, belső terét 
gazdag ornamentikájú falfestés díszíti, amely az izniki falicsempék növényvilágát 
idézi. A gazdag virág és inda ornamentika, valamint a kalligrafikus Korán-idéze
tek a magyarországi török falfestészet páratlan alkotása.43

Cselebi a Körös bal oldalán elterülő városban három medreszeről is említést 
tett, a kisgyermekeknek szánt négy iskola mellett. De ugyanott két derviskolostort 
is megszámolt, három vendégfogadót, meg egy ,.jótékonysági intézetet”, amelyet 
a szegények hajlékának szánt az alapító Küprüdü Mehemet pasa.44 A medresze 
alatt vallási jellegű főiskolát kell érteni, amely sokszor a nagyobb dzsámikhoz 
kapcsolódott. Tulajdonképpen a medresze különböző szintű iskolákból állt, ahol 
az alapfoktól az egyetemi szintig, az írást, olvasást és a Koránt tanulták. Általában 
egy négyszögletes udvar köré épült a medresze, némileg emlékeztetve a keresz
tény kolostorok kerengőire. A négy épületszárnyban egy kötelező nagytermen kí
vül sok kis szobából állt. Az utóbbiakat gyakran kis kupolák fedték. Az udvar kö
zepén csúrgókút volt, ahol a napi ötszöri rituális mosakodást el lehetett végezni. 
Az 1691-es állapotokat ábrázoló metszeten látható is egy ilyen zárt udvarú épület, 
északnyugati sarkánál egy tekintélyes, egyminarettel bíró dzsámival. Nem messze 
volt a Körös-hídtól, a folyóval párhuzamos első utcában.45 A derviskolostor neve 
tekke volt, amelyet úgyszintén egy nagyobb dzsámi mellé építettek. Rendszerint 
egy téglalap alapú udvar körül feküdtek a szerzetesek cellái és a közös helyiségek. 
Ez utóbbiak falát -  főként ahol a közös, nyilvános szertartásokat rendezték -  fes
téssel, stukkóval díszítették. A dervisek cellái viszont egyszerűek voltak, de gyak
ran kis kupolás tetőszerkezettel és külön kéménnyel rendelkeztek. Az udvar köze
pén itt is volt egy díszes építményü csurgó a rituális mosakodásra. A szegények 
hajlékának szánt jótékonysági intézet keretében valószínűleg volt egy imáret (köz
konyha) is, ahol a rászorulók ingyenes kosztot kaphattak.46 Evlia Cselebi idejében 
a Nagyvárosban 1000 „kőház” volt, egy vagy többszinttel, ezeket cserép, vagy 
zsindelytető fedte. Olasziban csak a kétemeletes házakat számolta össze Cselebi, 
ezekből háromszázat talált a török utazó. Ezeket is cserép, vagy zsindelytető fedte. 
Leírta még, hogy a „gyaurok” idejében csak cseréppel fedték a házakat, de a törö
kök többségében zsindelyt alkalmaztak.47 Cselebi fontosnak tartotta lejegyezni, 
hogy 1660 és 1664 között Olasziban is volt egy' dzsámi és három mecset, és név 
szerint is megemlítette Panco Husszein aga palotáját is. Még két kávézóról, öt

43. Gerő Győző'. A régió török műemlékei. In: Műemléklap. Bp. 2001. január-február 9.
44. Cälätori sträini VI. i. m. 663.
45. Biharvármegye 1901. i. m. 521.
46. Welner 1990. i. m. 185-187.
47. Cälätori sträini VI. i. m. 663 665-666.
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boltról, egy vendégfogadóról és két iskoláról is írt Cselebi. A már említett 1691. 
évi metszeten, Olasziban egy kétminaretes dzsámi a mostani Sztaroveszky 
(Magheru) utcai hídfő közelében látható.

A török időkben a Körös bal oldalánál elterülő Nagyváros nyugaton csak a 
Szalárdi idejéből is jól ismert bástyákkal megerősített téglakerítésig (a mai De
cember 1. tér nyugati frontjának közelében) terjedt. Ezen túl a már említett met
szeten, de az 1691. október 11-én felvett katonai térképen sem látni az egykori 
Szombathely település nyomát. Látható ellenben a térképen a faltól, illetve a vele 
párhuzamosan húzódó csatornától nyugatra egy tekintélyes méretű, sarkain bás- 
tyaszerüen megerősített erődítmény, amellyel a török valószínűleg a várhoz, illet
ve a városba-jutást akarta akadályozni. Későbbi sorsa ismeretlen, valószínű, hogy 
az 1692. évi végső ostrom alatt pusztulhatott el. Cselebi szerint e várost körülöve
ző védműnek 12 bástyája és négy kapuja volt. A nyugati téglafalról már szó esett. 
Északon a Körössel párhuzamosan egy palánkkerítés húzódott, amely keleten az 
Aranyos-bástyával átellenben levő várárokig vezetett. így tehát a Nagyváros a vár
tól északra magába foglalta a mostani Váraljához számító (de csak Velenceként 
ismert) Kolozsvári utca környékét is. A térképen is egy nyugatról kelet felé húzódó 
utca látható, amely az ottani kőből épített kapuhoz vezetett, amelyet Ali pasa kapu
jaként tartottak számon. Ebből a hosszú utcából a térkép tanúsága szerint a Körös 
felé öt utca ágazott le.48 A másik három kapu közül az északi, fából épített egysze
rűbb a Körös-híd felé nyílt (a mostani Sztaroveszky hídtól nyugatra volt), a nyuga
ti „kőkapu” a téglakerítés tengelyében, a mostani Zöldfa (Vasile Alecsandri) utca 
vonalában volt, míg a „malomhoz vezető” déli fakapu a közös Kiskörös -  Pece 
medrére vert fahídra nyílt.49

Nem ilyen egyértelmű ellenben a Köröstől északra fekvő Olaszi palánkjának a 
nyomvonala. Cselebi a török hódoltság első négy évének állapotait tükrözve még 
azt írta, hogy a Körössel párhuzamosan nem volt palánk, de a település körül már 
volt két kapuval és hét bástyával egy palánkkerítés. A déli kapu a hídra vezetett, 
keleten a fából épített „Seykovi kapu” volt.50 Később észak felé is építhettek egy, a 
metszeten is jól látható erős téglakaput.

A város arculatára nézve is jelentős esemény történt 1664. május 27-én. Rákóczi 
László gróf álruhába öltözve száz társával együtt a pünkösdi nagyvásár idején vissza 
akarta foglalni a várat, de leleplezték és a harcban mindannyiukat leölték. Ezt látva 
az időközben a városba érkező, de a segítséggel elkéső Kopp ezred bosszúból fel
gyújtotta a várost. A huszárok által okozott tűzvész kiterjedt az egész városra s azt 
teljesen elhamvasztotta. Csupán Olaszi külváros, a basa házával s a mecset maradt

48. Bunyitay-Málnási 1935. i. m. 156.
49. Uo. 156.; Cälätori sträini VI. i. m. 664.
50. Cälätori sträini VI. i. m. 665.
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sértetlen.51 Boldvai Márton, Székelyhíd kapitánya egy nappal a harc után azt írta, 
hogy Olaszi mind megégett. „Péntekhelyen mondják, hogy maradoztak házak meg.”52 
Az 1691-es metszetet látva mindkét városrészt újjáépítették, s talán még szebbek is 
lettek mint azelőtt. Olaszit viszont kisebb területen kerítették be. Az 1691-ben elké
szített katonai térkép alapján Gyalókay szerint -  amit nagyjából mi is elfogadhatunk 
-  1668 táján a palánkot a következő vonalon építették újjá: Keleti vége bástyaszerü 
kiszögei léssel a mai Nagyhíd (Sztaroveszky utca) mellé, nyugati vége pedig toronnyal 
a mai Garasos hídtól 50 lépésre nyugatra, tehát körülbelül oda esett, ahol a sétányról 
lejáró vezet a folyóhoz. Ez utóbbi ponttól a palánk északnyugat felé vezetett, hogy 
egy közbülső rondella után észak felé vegye az irányt a mai Ady Múzeum környéké
ig. Itt egy újabb rondella volt, ahonnan a kerítés már kelet felé tartott, (itt, a mai 
Igazságügyi Palota mellett volt az északi kapu), hogy egy újabb rondellát elhagyva 
a Szemináriumi templomtól 110-120 méterre északra érje el azt a keleti saroktor
nyot, ahonnan már dél felé jelölték ki a palánkot, hogy elérje a Körös melletti bás
tyaszerű kiindulópontját.53 Ezen az aránylag kis területen számtalan kis utca volt, 
amelyek nyomvonalát kis jóindulattal azonosítani lehet a mostani utcahálózattal.

Várad visszafoglalása 1691 júliusában kezdődött a város bekerítésével, de csak 
majd októberben fogtak hozzá a hadműveletekhez Badeni Lajos őrgróf vezetésé
vel. Nagyvárad ostromzára folyamatos volt, de a végső döntésre majd csak Heissler 
Donát gróf irányítása alatt a következő év májusában került sor. A bécsi kormány 
ugyanis megsokallta a hosszasan elnyúló ostromot és erre a tapasztalt generálisra 
bízta az ostromló osztrák seregek vezetését. Heissler tábornok a végső rohamot 
1692. június 5-én akarta megvívni, de mivel úmapja volt, várt egy napot. A törö
kök ellenben ezt nem várták meg, és kitűzték a fehér zászlót. Június 6-án írásba 
foglalták a vár átadásának feltételeit. (Az iratot Ramazan hónap 20-án, a Hedzsira 
1103. évében -  1692. június 5-én -  írták alá.) Másnap, június 7-én megtörtént a 
törökök kivonulása, s a vár átvétele.54 1692. június 8-án hálaadó istentiszteletet 
tartottak a szabadban, sátor alatt. Egy későbbi tudósítás szerint maga a nagyváradi 
püspök, Benkovich Ágoston celebrálta a misét.55

51. Scholtz 1907. i. m. 179-180.
52. Boldog Várad Szerk: Bálint István János Bp. 1992. 305.
53. Gyalókay. 1908/1909 i. m. 27.
54. Bunyitay. 1892. i. m. 69-89. -  „Ha a törökök a vár feladásáról szóló levelet a Razamán 

hónap 20. napján keltezték, a Hedzsira 1103. évében, Borcea, Liviu történész szerint 
a vár 1692. május 28-án, és nem június 5-én esett el, ahogy azt tartják.” (Istoria oraçului 
Oradea. Oradea 1995. 158.)

55. Bunyitay. 1892. i. m. 89.
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A város romokban hevert. Kilenc év elteltével sem javult sokat a helyzet. 
Benkovich püspök a királynak benyújtott emlékiratában is azt írta, hogy Várad 
teljesen elpusztult.56 Ami az iszlám építészet megmaradt emlékeit illeti, nos ezen a 
téren mindössze egy szűkszavú megállapításra hagyatkozhatunk: „Itt a török l ián 
három mosché maradt.” [valószínű, hogy dzsámikról volt szó. -  sz. m.] Egy 
Olasziban a Körös hídjának közelében; másik a város piacának közepén; a harma
dik a várban, a főkapu mellett. Mind a három leégett, feldúlt állapotban jutott a 
keresztények birtokába. Egyiket sem őrizték meg az utókor számára, valamennyit 
lebontották, hogy köveiket felhasználhassák az újjáépítésekor. Az Olasziban levő 
dzsámi anyagát a közeli Szent Brigitta (a mai Sf. Treime) templom falaiba építet
ték be még 1692-ben.57 A város pusztulását híven tükrözi Mathias Kaiserfeld oszt
rák táborkari főmérnök rajza is. Ezen a vártól nyugatra egy emeletes, négyszögü 
épület áll fedetlenül, valószínűleg ugyanaz, amelyet Varkocs Tamás egy régi klast- 
romból alakított át kastéllyá (a törökök is hasonló rendelkezéssel használhatták. -  
sz. m.) A tulajdonképpeni város helyén egyetlen épület sem maradt. A váron túl 
kelet és dél felé, hol egykor Velence és Vadkert külvárosok álltak, házaknak már 
híre sincs. Lakható házak csupán a Körös jobb partján, Olasziban álltak, de ezek is 
ritkán, rendetlenül, a legtöbb belőlük romosán. „Egyébiránt Olasziról, éppen a tö
rökök kiűzetése korából, fenn van egy összeírás, melyből kitűnik, hogy e város
résznek mindössze csak 114 háza maradt.”58 Ilyen körülmények között kellett hoz
záfogni a város újjáépítéséhez.

56. Bunyitay-Málnási. 1935. i. m. 166-167.
57. Uo. 172-174.
58. Bunyitay. 1885. i. m. 8.
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Résumé

Zoltán I. Péter: Islamic architecture in Várad

The organic town and architectural development of Várad was broken by the pe
riod of Ottoman rule between 1660 and 1692. The 32-year Turkish rule was not 
enough that the architectural characteristics of the city be entirely transformed, but 
today it is known that the Ottomans did not leave the look of the city unchanged 
that had been shaped by 1660. Nevertheless, the long-lasting and bitter siege had 
the city worn severely. The paper provides a recollection of the outlook and atmos
phere of the Ottoman-period city on the basis of available memoirs, reminiscences, 
reports of field engineers, descriptions of travellers of various kind. The study 
pays a special attention to the monarch statues and Christian symbols ruined by 
the Turks, churches transformed into mosques, the several baths and serays as well 
as the -  according to the engineerial descriptions, really existing -  minaret built by 
the Moslems during the 32 years of their rule. As far as the architectural history of 
Nagyvárad is concerned, the paper makes up for a loss.
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