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Az ed dig le zaj lott prog ra mok fo -
gad ta tá sa, a vá rost fel ke re sõ tu ris -
ták be szá mo lói egy aránt bi zo nyít ják,
hogy ko moly ér dek lõ dés van a tö rök
em lé kek iránt. Je len írás egy vir tu á -
lis idõ uta zás ra hív ja az ol va sót,
amely ré vén be te kint he tünk a pé csi
dzsá mik le nyû gö zõ vi lá gá ba.

Pécs az osz mán épí té sze ti em lé -
kek ben leg gaz da gabb vá ro sok kö zé
tar to zik, az or szág ban csu pán Bu dán
ta lál ha tó több muszlim mû em lék. E
te kin tet ben a me cse kal jai vá ros ma -
ga mö gé uta sít ja Te mes várt, Szé -
kes fe hér várt és  Esz ter go mot is.  

A leg újabb ku ta tá sok sze rint 18
ima hely, 3 für dõ és 5 ok ta tá si in téz -
mény mû kö dött a vá ros ban, a 18
ima hely bõl 11 dzsá mit azo no sí tott a
szak iro da lom. 

Gá zi Kászim-dzsámi. A leg -
je len tõ sebb muszlim ima hely a vá -
ros fõ te rén ál ló Gá zi Kászim-dzsámi,
amely a ma gyar or szá gi tö rök épí té -
szet leg mo nu men tá li sabb al ko tá sa.
Az épü let mé re tei meg döb ben tõ ek,
hi szen a 18 mé te res fal hos  szú ság jó -
val meg ha lad ja a ha tár tar to má nyok -
ban megszokottat. Épít te tõ jé rõl vi -
szony lag so kat tu dunk: dél szláv
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Tö rök kori emlékek nyomában
z Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa meg tisz tel õ cím 
el nye ré sé ben nagy sze re pet ját szott a vá ros egye dül -
ál ló muszlim épí té sze ti ha gyo má nya, amely ré vén 
a ba ra nyai me gye szék hely hi dat ké pez a kul tu rá lis
fõ vá ros cí met szin tén ez év ben viselõ Es sen és 
Isz tam bul kö zött.
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szár ma zá sú volt, hosszú éve kig irá -
nyí tot ta Eszé ket, és ka to nai kva li tá -
sá nak kö szön he tõ en ér de mel te ki a
gá zi, az az a hit har cos meg tisz te lõ jel -
zõt. I. Szülejmán szul tán a pé csi pol -
gá rok ké ré sé re ne vez te ki a tar to -
mány élé re, és a le gen da sze rint a
vá ros ban el rej tett me sés kin csek
tet ték le he tõ vé a fény ûzõ épít ke -
zést, ame lye ket az el me ne kü lõ pap -
ság ha gyott hát ra a vissza té rés re -
mé nyé ben. Az új szan dzsák bég am -
bí ci ó it mu tat ja, hogy nem elé ge dett
meg egy ke resz tény temp lom át ala -
kí tá sá val, ha nem a bel vá ro si Szent
Ber ta lan-temp lom el bon tá sá ból szár -
ma zó kö vek bõl egy új, Mek ka irá -
nyá ba tá jolt épü le tet emelt, amely -
hez kar csú mi na ret és az észak nyu -
ga ti be já rat elõtt egy elõ csar nok, tö -
rö kül ravak tar to zott. 

Ezek má ra el pusz tul tak, ugyan -
úgy, ahogy a ri tu á lis mo sa ko dást
szol gá ló kút, va la mint a mai bí ró ság
he lyén ál ló für dõ és a mel let te le võ
fõ is ko la med re sze és ko los to ra is. A
dzsá mi ban azon ban má ig meg cso dál -
ha tó a dél ke le ti fa lá ba vá gott, s az
ima irá nyát jel zõ mihráb-fülke, amit
gyak ran dí szí tet tek nö vé nyi or na -
men ti ká jú csem pék kel, fal fes tés sel.
Et tõl jobb ra ma már csak a he -
lye lát ha tó a szó szék nek, az az
a minbernek, amely nek lép -
csõ jé rõl az imám el mond -
hat ta a pén te ki pré di -
ká ci ót, a hutbét.  Ez

utób bi ra csak a dzsá mik ban volt le -
he tõ ség, a me cse tek er re nem kap -
tak jo got. 1579-ben a Gá zi Kászim-
dzsá mi mel lett to váb bi há rom dzsá -
mit em lít a tö rök ös  sze írás, a szé kes -
egy ház ból ki ala kí tott Szülejmán-, a
Fe ren ces temp lom he lyén ál ló Memi
pa sa-, és a Ka zin czy ut ca 4. szám
alatt az el múlt hó na pok ban rész le ge -
sen fel tárt Ferhád pa sa-dzsá mit.
Ezek azon ban a mai ér dek lõ dõ szá -
má ra lát ha tat la nok. Zrí nyi Mik lós
1664. évi ost ro ma, majd a a vá ros
1686-ban be kö vet ke zett vis  sza fog -
la lá sa utá ni épít ke zé sek el tün tet ték
a nyo mu kat. Csu pán a 17. szá zad -
ban épült bõr cser zõk me cset jé nek
fal rész le te lát ha tó az Ágos ton té ri

temp lom ba épít ve, va la mint az
egy kor Memi pa sa dzsá mi já hoz

tar to zó, ma mél tat lan kö rül -
mé nyek kö zött ál ló für dõ
em lé kez tet a tö rök vi lág ra.

Pécs má so dik leg je len -
tõ sebb muszlim épü le te a

mi na re té vel együtt
épen meg ma radt
Jakováli Haszan
pa sa-dzsá mi, ahol a
Mû em lé kek Nem ze ti
Gond nok sá ga Bardi
Te ré zia és Su dár Ba -
lázs gon do zá sá ban
egye dül ál ló ki ál lí tást
szer ve zett Al lah út ja in
cím mel, amely nem -
zet kö zi szin ten tol má -
csol ja a muszlim hit

meg élé sé nek tár gyi em lé ke it. Eh hez
kap cso lód va Su dár Ba lázs önál ló kö -
tet ben mu tat ja be a Hó dolt ság egyet -
len mevlevi ko los to rá nak tör té ne tét,
ahol az úgy ne ve zett ke ren gõ der vi -
sek a muszlim ze ne- és tánc kul tú ra
köz pont já vá va rá zsol ták a me csek al ji
vá rost. 

Jakováli Haszan a ma Hor vát or -
szág ban fek võ Ðakovóról kap ta a ne -
vét, in nen szár ma zott a csa lád ja, ap ja,
a szin tén hí res Szarhos Ib ra him azon -
ban már Pé csett lát ta meg a nap vi lá -
got, ma gya rul is tu dott, és re mek
kap cso la to kat ápolt Beth len Gá bor
er dé lyi fe je de lem mel. Ilyen csa lá di
hát tér rel gyor san emel ke dett Haszan
a rang lét rán. Az I. Rá kó czi György
fe je de lem ál tal is ked velt if jú ka ni -
zsai, majd bosz ni ai pa sa lett, és 1664-
ben õ véd te a vá rat Zrí nyi Mik lós sal
szem ben. Még fi a ta lon meg jár ta
Mek kát, és ek kor ta lál koz ha tott a
mevlevi rend del, amelyeket meg -
nyert ma gá nak. Va la mi kor a 17. szá -
zad kö ze pén – te hát száz év vel ké -
sõbb a dzsá mi fa lán ta lál ha tó em lék -
táb la év szá má nál – köl töz tek a der vi -
sek Pécs re, ahol ma gas szin tû mus-
zlim iro dal mi és mû vé sze ti köz pon tot
ala kí tot tak ki. A fel sza ba du lás után
Nepomuki Szent Já nos tisz te le té re
fel szen telt kór ház ká pol ná ban, amely
ma – ere de ti funk ci ó já nak meg fe le lõ -
en – a pé csi muszlim kö zös ség ima -
he lyé ül szol gál, be le kós tol ha tunk a
muszlim hit élet le ve gõ jé be. 

Kép ze let be li sé tánk vé gén bak -
tas sunk fel a Ró kus-domb ra, a Gyer -
mek kór ház kert jé ben ma gá nyo san
ál ló tö rök sír em lék hez, Idrisz ba -
ba türbéjéhez, amely egy muszlim
szent po ra it rej ti. Idrisz va lós tör té -
nel mi sze mély, a 16. szá zad vé gén
élt, cso dá i ról az öre gek me sél tek a
vá ros ban 1663-ban meg for du ló Evlia
Cselebi vi lág uta zó nak. Va ló szí nû leg
bektasi szer ze tes volt, jó kap cso la to -
kat ápolt a he lyi ka to na ság gal, és há -
lá ból õk ápol ták a türbéje kö rül ki ala -
ku ló kul tuszt. Az épü let a 18. szá zad -
tól pro fán cé lok ra szol gált, ma még
nem ta lál ták meg funk ci ó ját a vá ros
ide gen for gal má ban. Ám ép pen ezért
nyu god tan él vez het jük a türbe kö rü li
kert bül bül sza vú ma da ra i nak éne két,
ez zel is em lé kez ve egy haj da ni vi lág -
ra.   
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