
A hódoltság építészete

Az Oszmán Birodalom a Magyar Királyság területének déli és középső részét foglalta el, ezen

belül is a városias vagy erődített központokban telepedett meg a hódító lakosság, a továbbélő

falvakban megmaradt az eredeti népesség. Így a török építészeti emlékek az ország középső

területének városias településeire és erődítményeire korlátozódnak. Bizonyos épületekről

sohasem ment feledésbe török kori eredetük (működő fürdők, türbék), de a komoly történeti

és régészeti, valamint művészettörténeti kutatás a 20. században kezdődött meg. Ebben

történészként vitathatatlan érdemeket szerzett a század első felében Fekete Lajos,1 aki több

épület azonosítását és nem álló épületek lokalizálását végezte el, újabban pedig Sudár Balázs

foglalkozik a történettudományok ezen ágával is. Régészként Gerő Győzőnek nyílt lehetősége

kutatásokra az ország különböző városaiban, melynek során többféle típusú épületben

végezhetett feltárásokat.2 Az ezredforduló környéki kutatások már konkrét beruházásokhoz

kötődnek, s a kutatók személye is területenként változik. Jelentősebb épületkutatásra

Budapesten és Esztergomban nyílt lehetőség.

A visszafoglaló háborúk után a vissza- ill. betelepülő lakosság eltérő (keresztény és nem

muszlim) kultúrája miatt mára már a hódoltság során épült épületek jelentős része elpusztult

vagy átalakult. Így az elsődleges forrás, maga az épület csak kevés esetben áll

rendelkezésünkre – alig néhány dzsámi, türbe és fürdő látható ma is. Azonban írott és képi

adatokból sokkal nagyobb léptékű építkezés bontakozik ki előttünk. Minden olyan épülettípus

megjelenik a forrásokban, mely a birodalom más részein is jellemző Oszmán épület (pl.

karavánszeráj, fedett piac, kolostor, iskola) Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy

meghódított középkori városok esetében a középkori épületeket felhasználták a hódoltság

során. Egyrészt a lakóépületeket, melyekkel kapcsolatban a régészeti és írott adatokból3

kiviláglik, hogy a középkori lakóházakat főként hevenyészett, favázas paticsfalú épületekkel

egészítették ki.

A középkori templomok többségét dzsámivá alakították, a belső berendezést eltávolították, és

mihráb fülkét alakítottak ki a déli falán. A tornyokat minaretként használták4, de többnyire új

minaretet építettek az épülethez5. Sajnos a magyarországi emlékanyagban kevés középkori

1 Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Budapest 1940.
2 Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet Magyarországon. Budapest 1980.
3 Hans Dernschwam 1555-ben járt Budán. (Hans Dernschwam: Erdély, Besztercebánya, törökországi útinapló.
Közreadta: Tardy Lajos, Budapest 1984 498.o.)
4 A pécsi székesegyház délnyugati tornyát minaretté alakították (Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet. 38-
39.o.)
5 pl. a budai Szent György templomról írja Hans Derschwam. (H. Dernschwam: útinapló. 498.o.)



templom török kori kialakítása ismert (főként a 19. század végi átalakítások során tűntek el a

maradványok), bár írott forrásokból jól adatolhatóak, hogy mely épületeket alakítottak át6. Az

újabb kutatásokból a legjobban ismert a pesti belvárosi plébániatemplom átalakítása, ahol a

középkori templomnak csak a szentélyrészét használták dzsámiként. Déli falába elkészítették

az egyszerű, íves záródású mihráb fülkét, melynek fehér meszelt felületén feketével festett

arabeszk díszítés volt látható7.

Az átalakított középkori épületeken túl jelentős építkezésekre is sor került.

Dzsámik/mecsetek, türbék, fürdők8, karavánszerájok, medreszék tették keletiessé a városokat.

Már a 16. század végi metszeteken is a minaretek, kupolák uralják a városképet9, a nyugati

utazók pedig néhány évtizeddel a hódítás után keleties városokat írnak le. (1. kép) Ezzel

összhangban a történeti kutatás alapján is az állapítható meg, hogy a nagyobb építkezésekre

már a 16. század második felében sor került, kialakítva ezzel a városok keleties képét, ill. a

hódítók számára otthonosabb hangulatot.

Az Oszmán birodalom építészetére jellemző formakincs jelenik meg ezeken az új épületeken.

Egyes építészeti elemeket mindegyik épülettípus esetében alkalmazták: pl. falsíkok pár

centiméteres kiugrasztásával találkozhatunk a boltozatok kialakítása környékén.10 Jellegzetes

építészeti elem a sarokboltozatok kialakítása, csegelyek, kupolák használata. Díszítőelemként

általában a sztalaktit boltozatok, ill. szamárhátívek, csúcsívek jelennek meg. A falfelületeket

vakolták.

A legjobb állapotban fennmaradt dzsámik Pécsett11, Szigetváron12, Siklóson13,

Esztergomban14 és Budán15 találhatóak, de szerte a hódoltságban sok újonnan épült mecsetről

vagy dzsámiról van tudomásunk16, melyek túlnyomó többsége mára már elpusztult. Az álló

6 Budán: Nagyboldogasszony templom, Szent György templom, Mária Magdolna templom,
7 Gerő László: A pesti belvárosi plébániatemplom. Budapest 1956. 23-24.o. A 2010-ben folytatott
festőrestaurátori kutatás során megállapítható volt, hogy a mihráb fülke kialakítása török kori, azonban esetleges
sztalaktit díszére ma már semmi sem utal, a fülke záródása teljesen elpusztult. Felszínre került a mihráb fülke
kétrétegű török kori vakolata és az arabeszk dísz halvány nyoma, mely a még Lux idejében készült fotón sokkal
erősebben látható (BTM Középkori osztály fotótára ltsz.: 25.969). Festőrestaurátor kutató: Derdák Éva.
8 Összefoglaló munka: Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet Magyarországon. Budapest 1980.
9 Pl. Budáról: Dilich metszetein (Rózsa György: Budapest régi látképei (1493 – 1800). Budapest, 1990.)
10 pl. Jakováli Haszan pasa dzsámi Pécsett, Császár fürdő Budán
11 Jakováli Haszan pasa dzsámi (Sudár Balázs: A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi, Budapest 2010), Gázi
Kászim pasa dzsámi (Gerő Győző: Hódoltságkori kutatások Baranyában. Újabb adatok a magyarországi
dzsámiépítészet történetéhez. In: JPMÉ 17-18 (1972-73) 95-116.o.)
12 Szulejmán szultán dzsámi (Gerő Győző: A szigetvári Szulejmán szultán dzsámi. In: Műemlékvédelem 1966.
111-116.o., Ali pasa dzsámi (Gerő Gy.: Baranya)
13 Gerő Győző: A siklósi Malkocs bej dzsámi. In.: Építés-Építészettudomány. XV (1983) 117-131.o.
14 Horváth István-Zsembery Ákos: Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi kutatása és műemléki
bemutatása. In.: Építés-Építészettudomány 36 (1-2) 3-41.o.
15 Gerő Győző: A Buda-vízivárosi Tojgun pasa dzsámi és a Tojgun pasa mahalle. In:BudRég XXXVII (2003)
197-208.o.
16 Sudár Balázs összeállította a hódoltsági dzsámik katalógusát.



épületek alapján kirajzolódik, hogy alaprajzukat és méretüket tekintve az Oszmán Birodalmon

belül az egyszerűbb és kisebb épületek közé tartoznak. Általában négyzetes vagy téglalap

alaprajzúak17 és egy félgömb kupola fedi. Ennél tagoltabb felépítmény, több félgömbkupola

alkalmazása nem ismert a magyarországi emlékanyagban. Az épület délnyugati sarkában állt

a minaret, az Oszmán Birodalom építészeti formáinak megfelelően hengeres testű, kúpos

fedésű. Néhány példája ma már a dzsámi nélkül áll: Egerben és Érden. Más esetekben pedig

pont a minaret pusztult el és a dzsámi épülete áll a mai napig, pl. Esztergomban. A dzsámihoz

kapcsolódó udvar vagy előcsarnok sehol sem maradt fenn épen, csak kutatások során vált

rekonstruálhatóvá.18 A pécsi Jakováli Haszan pasa dzsámi (2. kép) esetében a feltárások az

előcsarnok és a csatlakozó udvar kialakítására is elképzelést nyújtanak: a háromosztatú

előcsarnok boltozatát oszlopok tartották.19 Szintén rekonstruálható a pécsi Kászim pasa

dzsámi előcsarnoka és a szigetvári Ali pasa dzsámi előcsarnoka is. A belső térben vakolt

felületen színes (vörös, fekete és kék) festést20 alkalmaztak, a falakat növényi mintákkal,

arabeszkekkel ill. feliratokkal díszítették (festés maradványai ismertek Budáról a mai Mátyás

templomból, Pestről a Belvárosi templomból, Székesfehérvárról a Szent Anna kápolnából,

Pécsről a Kászim pasa dzsámiból és a Jakováli Haszan pasa dzsámiból, Esztergomból az

Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámiból). A sarkokban, konzolok indításánál gyakran találkozunk

különbözőképpen kialakított sztalaktit díszekkel. A dzsámik és mecsetek déli, délkeleti falán

találjuk a mihráb fülkét, mely az ima irányát jelzi. A díszes fülke a magyarországi

emlékanyagban igen töredezetten maradt fenn, de a feltárt példákból21 is megállapítható, hogy

az újépítésű dzsámik esetében sokszögzáródású, sztalaktit boltozattal fedett fülkék a

jellemzőek. Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi rekonstrukciója során felszínre

kerültek a mihrábfülke darabjai, melyeket a kutatóknak sikerült összeilleszteniük. A fülke

érdekessége, hogy a töredékeken a török kori festés is fennmaradt: vörös színnel gránátalma,

tulipán és sokszirmú virágmotívum látható.22 A dzsámik elengedhetetlen tartozéka a pénteki

imához szükséges szószék, a mimber. Ennek főként csak az alapozása szokott felszínre

kerülni régészeti feltárások során, felső díszes oldalának töredéke csak két helyről ismert: a

17 Gerő, Gy.: Baranya. 100.o.
18 Pécsett: Kászim pasa dzsámi, Jakováli Hazsán pasa dzsámi, Szigetvári Ali pasa dzsámi (Gerő Gy.: Az
Oszmán-török építészet 53-54., 62. o.)
19 Sudár Balázs: A pécsi Jakováli Haszan pasa dzsámi. 2010.,
20 Gerő Győző: The Relics of Turkish Wall-painting in Hungary. In.: International Congress of Turkish Art 9. 2.
volume, 1991 157-166.o.
21Pécs: Jakováli Haszan pasa-dzsámi, (Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet 31. kép) Buda: Tojgun pasa-dzsámi
(Gerő Gy.: Tojgun pasa dzsámi, 7.kép), Szigetvár: Szulejmán szultán dzsámi, Siklós: a Malkocs bej-dzsámi
(Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet. 14. és 59-60.kép), Esztergom: Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi  (Horváth
I.-Zsembery Á.: Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi. 29. ábra)
22 Horváth I.-Zsembery Á.: Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi . 31-33.o.



budai Magdolna templom23 valamint a Szent János templom24 dzsámivá való átalakítása után

készült mimberek töredékei. Az előbbit hatágú csillag köré V alakú és szabályos hatszög

alakú elemekből készített végtelen mustra díszíti, míg az utóbbin piskóta szerű alakok

végtelen mustrája látható. Mindkettő minta jellegzetes eleme az Oszmán Birodalom

díszítőművészetének25, melyet a hódoltságban is alkalmaztak. Talán a magyarországi

dzsámiépítészet legimpozánsabb emléke lehetett Szokollu Musztafa pasa egyik dzsámija,

melyet a korszak legnagyobb építésze Mimar Sinan épített. A teljesen elpusztult épület Budán

a mai Vízivárosban állt, mellette a pasa türbéjével.26

A vallási épületek közül két türbe maradt fenn Magyarországon, bár pl. Evliya Cselebi27

lényegesen többről tesz említést. Budán Gül baba türbéje (épület 1543-48), Pécsett Idrisz baba

türbéje (3. kép) áll a mai napig is, az előbbi zarándokhelyként jelenleg is ismert. Mindkét

épület nyolcszög alaprajzú, kupolával fedett, sajnos belső falainak esetleges díszítését nem

ismerjük. A Gül baba türbében 1915-ben végeztek feltárásokat, ekkor felszínre került két sír:

egy idős és egy középkorú férfié. Talán az idősebb férfit azonosíthatjuk Gül babával.28 Több

szent életű muszlim sírja mellett egy kiemelkedő polgári személy síremlékét is csak írott

forrásokból ismerjük: Budán állt Szokollu Musztafa pasa türbéje, melyet szintén Mimar Sinan

épített, akárcsak a pasa mellette álló dzsámiját..29

A Gül baba türbe környezetében egy bektasi derviskolostor működött, a hódoltságban a

legnagyobb, a források szerint 60 dervis élt benne, és jelentős birtokokkal rendelkezett.30 A

kolostor építészeti kialakításáról semmilyen álló emlékünk nem maradt fenn, korbeli

térképeken, metszeteken látható egy nagyméretű épület a türbe alatti hegyoldalban. Sajnos

bármilyen derviskolostorhoz kapcsolható álló emlékünk gyakorlatilag nincsen a hódoltság

területéről. Azonban elképzelhető, hogy több esetben valamilyen középkori épületet

használtak fel és nem feltétlen új építésű épületet kell keresnünk. Erre ismert példa Pécsett a

Tettyén, Szathmáry György püspöki középkori nyaralójából kialakított derviskolostor.31 Gerő

Győző az általa Pécsett a Jakováli Haszan pasa dzsámi környezetében feltárt oszlopokat és út

23 Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet 7. kép
24 Kovács Eszter: A budai ferences kolostor a török korban In.: Tanulmányok Budapest Múltjából 31 (2003)
241-262.o.
25 Yıldız Demiriz: OsmanlıMimarisi'nde süsleme I. 27c és 33a minta
26 Gülçin Küçükkaya: Mimar Sinan dönemi Istanbul-Belgrad arası menzil yapıları hakkında bir deneme. In:
Vakiflar Dergisi XXI(1990)183-254.o., 227.o.
27 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. ford.: Karácson Imre, Budapest 1904
(Evliya Çelebi Seyahatname, Magyarországról szóló leírás a 6. kötetben található)
28 Ágoston Gábor - Sudár Balázs: Gül baba és a magyarországi bektasi dervisek. Budapest 2002. 85-94.o.
29 G. Küçükkaya: Istanbul-Belgrad arası menzil yapıları227.o.
30 Ágoston G. - Sudár B.: Gül baba 73.o.
31 Parádi Nándor: Beszámoló a pécsi Tettyén az 1957. évben végzett ásatásról. In.: JPMÉ 1958 129-134.o., Gerő
Gy.: Az Oszmán-török építészet. 59.o.



maradványokat a mevlevi kolostor részeiként azonosította. Elképzelése szerint a kolostorral

összefüggő medresze kapott itt helyet.32

A városokban működtek mektebek (alsó fokú iskolák), Evliya Cselebi 165-ről tesz említést a

hódoltságban,33 a nagyobb városokban medreszéket is találunk. A hódoltság legrangosabb

iskoláját Szokollu Musztafa pasa építtette a budai várban, a nagy dzsámi (ma Mátyás

templom) mellett. Az építész Mimar Sinan volt34, de építészeti emléke nem maradt fenn,

írásos adatok alapján a medreszékre jellemző egymás mellé rendezett, kupolával fedett kis

termeket feltételezhetünk.   (szám szerint 12 db-ot).35

A polgári épületek közül a legtöbb fennmaradt épülettel a fürdők dicsekedhetnek.

Magyarország természetes hőforrásokban gazdag terület, így nem véletlen hogy hamamok

(gőzfürdők) mellett kaplidzsák (termálfürdők) is épültek a török korban. Termálfürdők csak

Budán, Egerben és Esztergomban épültek, de az egész hódoltság területéről vannak adatok

(főként írásos) a gőzfürdőkre.36 A visszafoglalás után a hamamok gyakorlatilag teljesen

elpusztultak (a keresztény fürdőzési szokások nem voltak összeegyeztethetőek egy olyan

fürdővel, ahol nincsen medence), de régészeti feltárásokból és 18. századi felmérési rajzból

ismerünk néhány gőzfürdőt.37 Ezek alapján tudjuk, hogy alaprajzi elrendezésük, építészeti

megformáltságuk, gépészeti kialakításuk egyezik a korszakban az Oszmán Birodalom más

területein is alkalmazottakkal. Sokkal kevesebb termálfürdő épült a hódoltságban, mint

gőzfürdő. Ugyanakkor ezek az épületek nagyobb arányban maradtak fenn, hiszen medencéjük

miatt a visszafoglalás után is fürdőként tudták hasznosítani ezeket az épületeket.  Minden

budai termálfürdő (mai nevükön: Rác38, Rudas39, Király40, Császár41) áll és a mai napig

használatban van, míg Egerben feltételezhető, hogy szintén folyamatosan használatban van

32 Gerő Gy.: Az Oszmán-török építészet. 58-59.o.
33 Ágoston Gábor: Muszlim oktatás és nevelés a török hódoltságban. Keletkutatás 1987 tavasz 47-65.o. 51o.
34 Gábor Ágoston: Muslim cultural enclaves in Hungary under Ottoman rule. In.: Acta Orientalia Scientiarum
Hung. XLV (2-3) (1991) 181-204.o.191.o.
35 Ágoston G.: Muszlim oktatás 54.o.
36 Ezeket tételesen Sudár Balázs gyűjtötte össze: Sudár Balázs.: Török fürdők a hódoltságban. In: Történelmi
Szemle XLIV (2003) 3-4, 213-263.
37 Pécs: Gerő Győző: Das Neuerdings ferigelegte Memi Pasa-bad in Pécs. In.: Ars Turcica. Akten des VI.
Internationalen Kongresses für Türkische Kunst. 1979. München. 219-225.o., Szőnyi Ottó: Ferhád pasa fürdője
Pécsett. In.: Historia 1928. 32-42.o., Pest: Beszédes József – Papp Adrienn – Zádor Judit: Római kori védmű és
törökfürdő a pesti belvárosban. In: Aquincumi füzetek 14 (2008) 165-171.o., Székesfehérvár: Siklósi Gyula:
Adattár Székesfehérvár középkori és törökkori építészetéről. Székesfehérvár 1990. 39-40.o.
38 Maráz Borbála, Papp Adrienn: Régészeti kutatások a Rác fürdő és a tabáni késő La Tène-kori fazekastelep
területén. In.: Régészeti kutatások Magyarországon 2005. Budapest 2006. 109-124.
39 Lászay Judit, Papp Adrienn: Régészeti feltárás és falkutatás a Rudas fürdőben. In: Régészeti kutatások
Magyarországon 2004. Budapest 2005. 73-90.o.
40 Gerő Győző: A törökkori Király fürdő. Kakas kapu fürdője. In: Budapest Régiségei XVIII. 1958. 587-599.o.,
Gerő Győző: A törökkori Király fürdő II. In: Budapest Régiségei XX. 1963. 137-154.o.
41 Lászay Judit, Papp Adrienn: Kutatások a budafelhévízi fürdőkben. In: Régészeti kutatások Magyarországon
2007. Budapest 2008. 63-84.o.



egy török termálfürdő, a volt érseki fürdő42. A termálfürdők jellegzetessége, hogy a

melegvizes forrás közelében építik fel, az épületben medencét (esetleg többet43) készítenek.

A termálfürdők alaprajzi elrendezéséről elmondható, hogy szervesen illeszkednek az Oszmán

Birodalom fürdőépítészetébe. A Semavi Eyice által készített tipológiába44 csak a Rudas fürdő

nem illeszthető be45 (4. kép), melynek oszlopos elrendezése igen ritka, de Isztanbulban

találunk párhuzamokat46. A gépészeti kialakítás ugyan eltérő a két típusú fürdőnél (termál és

gőz), de az épület belső megformáltsága nagyon hasonló. A három alapvető része az

előcsarnok, az átmeneti helyiség vagy langyos helyiség és a forró helyiség. Ezt egészítette ki a

gőzfürdők esetében egy fűtőberendezés, melyben a vizet melegítették és a padlófűtés-

rendszert is innen üzemeltették. A fürdők közül a legépebben a Rác fürdő maradt fenn,

melynek előcsarnokának falai is állnak. Ez a nagy kupolás, első ránézésre funkció nélküli tér

általában átalakult a visszafoglalás után, kisebb termekre osztották, majd többnyire a második

világháborúban szerzett sérülések nyomán a 20. század közepén elbontották.

Mindkét fürdőtípusnál azt tapasztalta a magyarországi kutatás, hogy kőpadló borította,

falaikat vakolták: téglaporral anyagában színezett vakolatot tártak fel több épület esetében.47

A fürdők belső színvilágát így a vörös, a rózsaszín és a fehér határozta meg. Sőt ugyanezt

tapasztalhatjuk a budai pasapalota fürdőjében is, melyet a pasák magánhasználatú fürdőjének

tekinthetünk. A további díszítést az építészeti elemek adták: pl. a budai Rudas fürdő és

Császár fürdő valamint a székesfehérvári Güzeldzse Rüsztem pasa fürdő sztalaktit boltozatai,

a Rác fürdő falfülkéi. A jelenleg feltárás alatt lévő Esztergomi fürdő48 falain szintén hasonló

színes vakolatot tártak fel, melyen bekarcolt díszítést is találtak.

Sajnos csak térképes és írott forrásokból ismerjük, hogy a hódoltság területén több

karavánszeráj is épült. De La Vigne Budáról készült térképén jól látható egy téglalap alakú

épület, melyet Sokollu Musztafa pasa által építtetett karavánszerájjal azonosíthatunk. A

térképhez tartozó látképi metszeten már csak egy romos egyszintes épület látható. A

szigetvári un. török ház funkciója nem egyértelmű, esetében is felmerült, hogy talán

karavánszerájként használták.49

42 Sudár B..: Török fürdők
43 A budai Rác fürdőben 3 medencét készítettek, a Császár fürdőben kettőt
44 Eyice, Semavi: Iznik’de „Büyük hamam” ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir deneme. In: Tarih Dergisi
1960. 99-120.
45 Rác és Király fürdő: Eyice b típus, Császár fürdő: Eyice a típus
46 Sultan Süleyman Hamamı, Yeşil Direkli Hamam férfi része.
47 Gerő Gy.: Memi Pasa-bad ,  Lászay Judit, Papp Adrienn: A budai török fürdők kutatása az évezred elején. In.:
Műemlékvédelem LIII (2009) 290-316.o., Beszédes J. – Papp A. – Zádor J.: .törökfürdő a pesti belvárosban.
48 Várfalon kívül épült kisebb fürdő, ásatásvezető: Horváth István
49 Kováts Valéria: Török hódoltsági épület Szigetváron. In: JPMÉ 14-15 (1969-70) 155-182.o.



Szintén álló emlék nélkül kell megemlítenünk a fedett piacokat, melyekről írott forrásokból

értesülünk.

Az Oszmán Birodalmon településeinek egyik jellegzetes elemei az épületkomplexumok

(külliye). Ezek a gyakran közel egyszerre épülő, egy építtetőhöz kapcsolódó épületcsoportok,

melyek általában egy kegyes alapítványhoz (vakf) tartoznak. Egyes elemei térben egymáshoz

közel helyezkednek el, akár fal is övezheti. Legszebb isztambuli példája a Süleymaniye

komplexum, melyhez dzsámi, türbe, medrese, fürdő, szegénykonyha is tartozott. Hasonló, de

természetesen kisebb léptékű épületkomplexumokat alakítottak ki a hódoltság területén is a

vagyonos építtetők. Budán Szokollu Musztafa pasa 4 ilyen épületkomplexumot hozott létre50,

melyek közül a mai Vízivárosban állt a legnagyobb. Ehhez a pasa dzsámija, türbéje továbbá

egy medrese, karavánszeráj és egy fürdő tartozott. Hasonlóakat figyelhetünk meg Pécsett az

egyes dzsámik környezetében. Az épületek döntő többsége elpusztult, egy esetleges

körítőfalra sincsen adatunk.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Magyarország 150 éves hódoltsága során a városokban

jelentős számú új épület épült, főként közintézmények, melyek szervesen illeszkednek a

korabeli Oszmán Birodalom építészetébe, mind alaprajzuk, megformáltságuk, mind díszítésük

tekintetében. A korszak legjelentősebb építészének csak néhány munkája kötődik ehhez a

régióhoz, sajnos azok sem maradtak fenn. Arányaiban kevés épület érte meg a 21. századot,

ma is használatban lévő termálfürdőink és néhány dzsámi és türbe alkotják a kevés kivételt.

Álló épületeinkben azonban ma is élvezhetjük a török kori épültek hangulatát.

1. kép Dilich metszet, 16.., BTM Metszettár 30638-1602

2. kép Jakováli Haszan pasa-dzsámi mai állapota

3. kép Idrisz baba türbéjének mai állapota

4. kép Rudas fürdő 16. századi állapotának rekonstrukciója, készítette: Szőke Balázs

50 A pasa építkezései és az általa épített ill. birtokolt épületek elhelyezkedése a pasa vakufnamejéből jól
követhető. (D 7000) Fontos támpont még De La Vigne Budáról készült térképe.
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