
                      KALÁSZATOK  
Mecsetépítési tervek Budapesten az 1930-as  években  Udvarvölgyi Zsolt 
 Írásunkban az iszlám magyarországi történetének egy – jóformán – telje-sen elfeledett epizódját kívánjuk felvillantani. Több jeles magyar és külföldi építészt foglalkoztatott már a budai Gül Baba türbe rekonstrukciója és a köré építendő mecset tervezése. A múlt században ambiciózus elképzelések születtek, a harmincas években Kismarty Lechner Loránd és Suppinger Fe-renc műhelyeiből. A téma aktualitását és fontosságát az alábbi közlemény is alátámasztja:  „A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította Gül Baba türbéjének műemléki felújítását. A főváros II. kerületében talál-ható törökkori műemlék a 19. század eleje óta a turisták kedvelt úti célja […] Gül Baba a Buda 1541-es elfoglalásának évében elhunyt harcos dervis már életében nagy tiszteletnek örvendett, kultusza mindmáig fontos része az iszlám hitűeknek. Történelmi és szakrális jelentősége mellett Gül Baba síremléke a magyar-török kapcsolatok szempontjából is kiemelt jelentősé-gű […] Az iszlám vallás egyik legészakibb zarándokhelyének felújítása a két állam közös vállalkozásaként valósulhat meg.”1  A munkálatok 2015-ben elkezdődtek és azóta jó ütemben folyik a türbe régészeti feltárása és rekonstrukciója.2 A beruházás keretében nemcsak a síremlék, hanem annak teljes környezete is megújul, így az ide vezető ut-cák, az érintett közterületek, a vízelvezető-rendszer, valamint az egykori Wagner-villához tartozó teraszos kert is újjáépül. Tizenkét sírkőmásolattal idézik meg az egykor ott lévő török temetőt, az emlékhely környezetében kávézót, múzeumot, közösségi tereket álmodtak meg.3 Írásunknak továbbá az is aktualitást adhat, hogy 2015 májusában nagy magyarországi sajtóvisszhangot kapott4 egy török forrásból megvalósítan-dó, Budapesten, Kőbányán felépíteni kívánt óriásmecset és komplex in-tézmény tervezése. A Türkiye Diyanet Vakfı (Törökország Vallásügyi Ala-
                                                   
1  Kiemelt beruházás lesz Gül Baba türbéjének rekonstrukciója. In: Magyarország 
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pítványa) által közzétett, impozáns látványterveket bemutató kisfilm sze-rint grandiózus, Közép-Európában unikális beruházásról lenne szó.5 A források szerint a „Macaristan Budapeşte Camii ve Külliyesi” elnevezésű komplex építészeti projekt a Fehér út – Gyógyszertár út környékén épül-hetne fel, de kivitelezése egyelőre lekerült a napirendről. Először a budapesti mecset megálmodóit, a magyarországi bosnyák muszlimok közösségét szeretnénk röviden bemutatni: Az első világháború végével több társával együtt Bécsben rekedt egy harmincegy éves bosnyák kapitány „K. und K. Militär-Imam, Leiter der Islamitischen Seelsorge in Wien”, Durics Huszein Hilmi, Durics Mahmud Agának, a Bosna Krupa-i polgármesternek fia.6 1914-ben, mint katonai imám, katonai szolgálatra behívták, és 1914 októberében a Monarchia összes muszlimhitű katonáinak tábori lelkészévé nevezték ki. E szolgálatban a háború alatt az összes had-színteren megfordult, és Szerbiában meg is sebesült. A világháború után, mint muszlim, menekülni volt kénytelen, s így került Bécsbe. A szerb ül-döztetés miatt Boszniában fekvő 1040 holdnyi birtokára vissza nem térhe-tett, a birtokot a szerbek kezelték, és édesapját is megölték. Durics 1919-ben feleségül vette Hindy-Szabó Elek testőrezredes lányát, a nálánál idő-sebb Idát. 1920 októberében Budapestre költöztek, mintegy beletörődve a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulásába és a vagyon elvesztésébe. Ekkor csatlakozott 85 bosnyák társával Prónay Pál különítményéhez, és része volt abban is, hogy Sopron magyar maradhatott. Durics Budapesten alig öt év leforgása alatt „budai nagymuftivá vált”, aki élete utolsó évtizede-iben folyvást egy szép álmot kergetett, a Gül Baba türbe oldalán magasodó mecsetét. Első beszédét 1931. augusztus 20-án olvasta fel erős akcentussal az alig három hete megalakult Gül Babáról elnevezett Budai Független Magyar Iszlám Vallásközség bosnyák muszlim tagjainak és nagy számban megjelent keresztény pártolóinak.7 A bosnyák muszlimokat pártoló, formálisan 1932-ben megalakult Gül-Baba Kultúrkomité8 elnöke a Városházán 1926-ban megbuktatott főpol-gármester, és nyugdíjasként a Gül-Baba utcába költöző „városépítő” dr. Bárczy István volt. Durics beköltözött előbb a Belleuve, később a türbéhez közel álló Esplanade Hotel lakosztályába, amit ingyen bocsátottak rendel-kezésére „amíg felépül a mecset”; itt tartották ünnepeiket, imáikat, illetve itt működött a titkársága is Duricsnak. Ám később az iszlám hazai pártfo-gói nem érték be Suppinger Ferenc (1931)9 és Kismarty Lechner Loránd 
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hagyatéka) A Gül Babáról elnevezett Budai Független Magyar Iszlám Vallásközség 
történetével először Lederer György foglalkozott behatóan. Jelen írásunk részben az ő 
kutatásait veszi alapul: LEDERER GYÖRGY: A magyarországi iszlám újabb kori 
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(1935)10 cseppet sem kicsinyes mecsetterveivel, hanem eltökélték egy muszlim főiskola, azaz „Collegium Islamiticum” felépítését is, ugyancsak a türbe mellett. Durics már-már egy „muszlim város emírjének” képzelhette magát. A tervezett vállalkozásnak semmiféle anyagi fedezete nem volt. Hiába próbálkoztak Gömbös Gyula miniszterelnöknél és más, a Horthy-rendszerben befolyásossá vált egykori bajtársaiknál, mindenhol csak szép szavakat kaptak. Terveikhez külföldi mecénásokat is vártak, és Durics „ma-gyaros főpapi ornátusban” kétszer is elutazott Keletre adományokat gyűj-teni. A budapesti muszlimok legaktívabb külföldi pártfogója, a pániszlám és arab nacionalista mozgalom nagyhírű alakja, a Népszövetség mellett működött „Comité syrio-palestinien” elnöke, Chekib Arslan volt, aki sok-szor megfordult a magyar fővárosban. 1934-ben Durics és Mehmedagics Iszmail adományszerző körúton jártak Egyiptomban, Szíriában és Palesz-tinában. Jeruzsálemben a Pániszlám Kongresszus fejétől, Hadzs Amin al-Huseini nagymuftitól sokatmondó ígéreteket kaptak, hogy a Kongresszus majd miként támogatja a bosnyák-magyar muszlimok mozgalmát.11 1935–1936-ban hatalmas utat járt be ismét Duricsék küldöttsége: Alexandria, Jeruzsálem, Damaszkusz, Bagdad, Bombay és Haiderabad volt az útvona-luk.12 Ha adományokat nem is kaptak, nem lehettek egészen elégedetlenek. Arisztokraták, vezető politikusok fogadták őket – Irakban a király, Haide-rabadban a helyi uralkodó, a nizám –, és a sajtó is sokat írt róluk. A hazai iszlámot propagáló előadásaiknak sikerük volt, és mindvégig „magyarok-nak vallották magukat, akik Magyarországért dolgoznak”.13 Duricsék biza-kodva tértek haza 1936 nyarán, de a mecset és a muszlim internátus felépí-tésére nem gyűlt össze a pénz. A nagymufti „volt harcostársának”, az időközben albán királlyá lett Zogunak segítségében is csak bízni lehetett. Pedig Durics számos alkalommal látogatott el Tiranába, még ajándékot is, egy, a felépítendő mecsetet ábrázoló, márványlapra szerelt ezüst plakettet vitt a királynak, akit kikiáltott a magyar iszlám mozgalom védnökévé.14 A barátságos levelekkel Zogu sem fukarkodott, anyagi áldozatokra azonban nem vállalkozott, bár menyegzőjét Apponyi Geraldine-nal a nagymuftinak kellett volna megáldania a Budai Napló szerint.15 A mecset építése végül albán szponzorációból sem kezdődött el. Durics 1940-ben elhunyt,16 a kö-zösség tagjai közül sokan meghaltak a világháborúban, a túlélők megöre-gedtek, többen emigráltak és a mecset építésének terve is feledésbe merült. Végezetül szeretnénk a két, mecsetet tervező magyar építész rövid élet-rajzát feleleveníteni, Lechnerét Haba Péter és Sós Zsuzsanna cikkei alap-ján:  
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január 7. 3. p.; 1937. június 10. 2. p.; 1937. október 21. 3. p. 
15  Budai Napló, 1938. február 10. 1. p. 
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„Kismarty Lechner Loránd Vácott született 1883. július 6-án. Építészeti tanulmányait a budapesti Műegyetemen végezte, majd olaszországi ta-nulmányútja után az Orth és Somló irodában dolgozott. A Műegyetem ókori építészeti tanszékének tanáraként 1908-tól egészen 1940-ig, nyugdí-jazásáig dolgozott. A húszas évek végéig gyakran segédkezett testvére, Kismarty Lechner Jenő munkájában. Sváb Gyula kultuszminisztériumi fej-lesztési programja keretében számos iskolát és templomot tervezett, de részt vett a Wekerle-telep házainak megalkotásában is. Főbb művei közé tartozik a dabronyi (1912 körül), a pestújhelyi, a bodrogkisfaludi és a bátai templom, a Mester utcai gimnázium és a susáki erdőhivatal (Fábián Gás-párral, 1910). »Egyik legkülönlegesebb munkája, a Gül Baba-mecset nagy-szabású tervének elkészítése közben is nagy figyelmet fordított erre. Tör-tént ugyanis, hogy Arszlán Chehib szíriai herceg a világ muszlimjainak érdekeit képviselve egy programot készített elő az iszlám-hívők európai za-rándokhelyének megvalósítása céljából. Az új zarándokhelyet Gül Baba sírja felett képzelték el. A herceg megismerte Lechner Lorándot, és felkérte őt a terv elkészítésére. Az építész végiggondolta: hogyan illene az épület legjobban a városképbe, ennek figyelembevételével elkészítette, majd eljut-tatta a terveket a hercegnek, amit ő el is fogadott. A monumentális építke-zésből végül semmi sem lett, kitört a világháború.«17 A mester építészeti formálás módjára kezdetben a Fiatalok csoportjának nemzeti stílustörek-vése hatott, melyet Lechner Ödön építészetével szemben az ornamentikát háttérbe szorító, inkább a kortalan, ősi építőhagyományból eredő formák-ra és szerkezetekre alapozódó szemlélet jellemez. Később a középkori épí-tészeti stílusok, különösen azok itáliai változatai ihlették épületeit. Kismar-ty Lechner Loránd nem hagyta abba a munkát nyugdíjba vonulása után sem. Nagybátyja, Lechner Ödön 1956-ban megsérült alkotását, az Iparmű-vészeti Múzeumot az ő tervei szerint állítják helyre, de neki köszönhető a Halászbástya egyik restaurálása is. Az építész 1963. június 6-án hunyt el.”18  Suppinger Ferenc életművét nehezebben lehetett rekonstruálni: Bizo-nyos, hogy a húszas-harmincas évek jeles építésze volt. Ő készítette el az első terveket a budapesti Attila út 107. sz. alatti ház felépítéshez. Legendás alkotása a városligeti Angol Park helyén, a Hermina úton álló favázas Alpe-si Falu vendéglő és mulató, amely az 1920-as évek elején épült és 1944 telén, a főváros ostroma során égett le. Szintén ő tervezte a budapesti Fel-sőerdősor u. 11. sz. alatti négyemeletes épületet, ill. a Petőfi híd budai híd-főjéhez álmodott, de soha fel nem épített, „Tánc –és zeneépület a strand-fürdő területén” c. alkotást is.  
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MELLÉKLETEK  

1. Kismarty Lechner Loránd mecsetterve, 193519 
 

  
2. Eisenhut Ferenc: Gül Baba halála (1886)20 
 

  
                                                   
19  Forrás: A Magyar Iszlám Közösség honlapja. Online: magyariszlam.hu – 2017. január. 
20  Forrás: Terebess Online. Online: terebess.hu – 2017. január. 
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3. Gül Baba türbéje, 2009.21 
 

  
4. Gül Baba szobra, 2009.22 

 

  
                                                   
21  A szerző felvétele. 
22  A szerző felvétele. 


