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ABSTRACT 
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the castles of Újpalánk and Barcs, Pál Esterházy’s pen-and-ink drawings from 1664, Turbék in 1664 in Evliya 

Çelebi’s Travelogue   

 

The various descriptions in the written sources from the time do not yield a precise location for 

the türbe (mausoleum) built at Szigetvár for Sultan Süleyman the Magnificent (1520–1566) 

following his death there. The sources tell us that a palisaded fort was constructed around the 

türbe and afterwards a small town (kasaba). 

Archaeological research at the sites of Ottoman-era castles in Hungary may supply comparative 

material important to future excavations at Szigetvár-Türbék. Namely, elements of castle 

architecture known from the Ottoman-controlled parts of Hungary may come to light at Türbék 

also, thus helping us to localise the one-time fortification and to interpret any artefacts found. 

With respect to the fortification at Türbék, a highly sketchy pen-and-ink drawing is available. 

Along with drawings of other castles in southern Transdanubia captured by the Christian forces, 

it has come down to us in Mars Hungaricus, Pál Esterházy’s description, written in 1664, of the 

winter campaign conducted by Miklós Zrínyi. 

Our short study is built around two topics. On the one hand, we briefly present the historical-

archaeological research work on two Ottoman palisaded fortifications in southern Transdanubia 

(Újpalánk, near Szekszárd; Barcs), along with lessons of general import that can be learnt from 

them. On the other, we subject the drawings linked to Pál Esterházy to close scrutiny. Based on 

cursory viewings, these pen-and-ink drawings are accurate in some details. However, it is not 

possible to accept any detail in the drawings without research and investigation, and this is in all 

likelihood the case with the drawing of the Türbék fortification also. It is important to remember 

that the palisaded fort at Türbék was rebuilt after 1664; hence, the Esterházy drawing of it can at 

the very most show it as it was in 1664 (and earlier). 

 

 

1. Bevezetés 

 

A korabeli történeti források különféle leírásai nem adnak biztos választ arra, hogy az 1566-ban 

elhunyt Nagy Szulejmán szultán (1520–1566) szigetvári türbéje pontosan hol épült fel. A források 

szerint a türbe körül palánkvár épült, majd egy kisebb város, a türbe helyszíne utáni kutatásokhoz 

                                                 
1 A tanulmány az NKFIH K 116270 kódszámú projektjének keretén belül készült. 
2 PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest. 
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ezek maradványainak azonosítása adhat támpontot. Miután a téma összetett, vizsgálatában – a 

különféle interdiszciplináris kutatások részeként – fontos szerep jut a régészetnek.  

A hagyomány szerint – mely máig tartja magát – a turbéki katolikus kápolnát a szultáni 

türbe helyére építették a 18. században.3 A kápolnára és környékére irányuló modern kori 

régészeti projektek eddigi eredményei azonban nem támasztják alá, hogy a kápolna a türbe helyén 

épült volna. Kováts Valéria 1971. évi feltárása, valamint 2009–2011 között Hancz Erikának a 

török partnerekkel végzett szondázó ásatásai és a geofizikai kutatások nem találtak adatokat arra 

vonatkozóan, hogy a kápolnának bármiféle török kori előzményei lennének. Nem találtak 

bizonyítékot arra sem, hogy az építmény térségében erődítés lett volna, vagy intenzívebb élet folyt 

volna a hódoltság korában.4 Ugyanakkor a hagyomány és annak gyökere a negatív régészeti 

eredmények ellenére is vizsgálandó, a helyszín releváns török kori vonatkozásainak teljes 

kizárására. A munka során elengedhetetlen lesz a kápolna építésére vonatkozó egyházi iratok 

feldolgozása, valamint a térségben végzett eddigi földmunkák tisztázása. 

A szultáni türbét is magában foglaló turbéki oszmán-török erődítményről a kora újkori 

történeti forrásokban számos feljegyzés található, bizonyos adatok értékelését azonban egy 

ponton túl csak a régészeti (és az azokhoz kapcsolódó természettudományos) kutatások vihetik 

előbbre. A 17–18. századi – részben újonnan feltárt – leíró források a palánk helyszínét a 

Szigetvártól pár kilométer távolságban északkelet felé található turbéki (zsibóti) szőlőhegyre 

jelölik ki,5 ennek valószínűségét azonban további kutatásokkal kell még alátámasztani. 

A magyarországi török kori várhelyek régészeti kutatása fontos összehasonlító anyaggal 

szolgálhat a jövőbeni turbéki feltárásokhoz. A hódoltsági várépítészetnek ugyanis lehetnek, 

vannak olyan elemei, amelyek a turbéki erődítménynél is előfordulhatnak, ezáltal segíthetik annak 

terepi lokalizálását, az előkerülő objektumok értelmezését. Magáról az erődítményről, lakóinak 

életéről, épületeiről, használati tárgyairól pedig a régészeti kutatások nyomán tudhatunk meg 

konkrétumokat.  

A turbéki erődítményről ismert egy erősen sematizált tollrajz, mely 1664-ben, Esterházy 

Pálnak a Zrínyi Miklós téli hadjáratáról készült leírásában, a Mars Hungaricus-ban maradt fenn, a 

keresztények által elfoglalt egyéb dél-dunántúli várak rajzaival együtt (1. kép 1-5; 4. kép 1).6 Ezeket 

az alaprajzokat használjuk, hivatkozunk rájuk, pedig azoknak hitelessége kérdéses, de legalább is 

vizsgálandó. Rövid írásunk e két – a turbéki kutatásokat segítő – téma köré épül fel: egyrészt két 

dél-dunántúli palánkerődítmény történeti-régészeti kutatását mutatjuk be röviden, általánosítható 

tanulságokkal, másrészt az Esterházy Pál nevével fémjelzett rajzokat vesszük górcső alá. 

                                                 
3 A mai barokk kegytemplom 1760 és 1770 között épült fel, a hagyomány szerint előzménye egy fakápolna volt. 
4 HANCZ E. – ELCIL, F. 2009; HANCZ E. – ELCIL, F. 2012, pp. 83–87. 
5 Pl. KITANICS, M. 2014, p. 92: 3.j. A szőlőhegyen, a Szilvási-csárdánál a terepbejárások során nagyobb török kori 
lelőhelyet regisztráltak. Vö. Evlia Cselebi leírásával (lásd később). 
6 ESTERHÁZY P. 1989, p. 139 (Berzence), p. 141 (Barcs), p. 141 (Turbék), p. 145 (Dárda), p. 148 (Segesd), p. 151 
(Kanizsa). MOL T.2. XXXII. téka, pp. 1044–1046, pp. 1049–1051.   
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1. kép Esterházy Pál 1664. évi tollrajzai: 1. Turbék, 2. Barcs, 3. Berzence, 4. Dárda,  

5. Segesd   

Forrás: ESTERHÁZY P. 1989 
 
 

2. Oszmán palánkerődítmények régészeti kutatása a Dél-Dunántúlon (Újpalánk, 

Barcs) 

 

Turbék erőssége a szultáni türbe felügyeletére, gondozására épült az 1570-es években, de egyben 

egyike volt a 16–17. századi, Magyarországon általános kisebb palánkváraknak, része volt a dél-

dunántúli, Dráva menti oszmán végvárrendszernek. A palánkvárak, nagyságtól függetlenül, 

egyeztek abban, hogy várfalaik vázát cölöpsorok alkották, az ún. töltött palánkfal esetében a 

megfont cölöpökből álló sorok közét agyagos, kevert földdel töltötték ki, majd a külső felületet 

agyaggal, sárral megtapasztották.7 Ezt az erődítési módot alkalmazták mind a magyar (királyi), 

mind az oszmán katonai építészetben. A királyi végvárrendszer várai közül a Kanizsa mellett 

1578-ban, a stájer rendek támogatásával épült Bajcsavárat emeljük ki,8 amely régészetileg az egyik 

legjobban kutatott palánkvár nemcsak a térségben, hanem Magyarországon is. Ugyanakkor más 

                                                 
7 PATAKI V. 1931; TAKÁTS S. 1915, pp. 6–85. 
8 Bajcsavár 2002.  
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korabeli várak ásatásain is, így többek között Szigetváron is,9 sorra kerültek-kerülnek elő a 

cölöpsorok, cölöphelyek maradványai, amelyek palánképítkezésről árulkodnak.  

 A továbbiakban leírt két oszmán palánkvár nem tartozik a legnagyobbak vagy a 

legjelentősebbek közé, ismertté a régészeti eredmények révén váltak. Turbék építészetileg sok 

tekintetben minden valószínűség szerint az alábbi várak jellemzőit mutatta.   

 

2.1. Újpalánk 

 

A Szekszárd melletti Újpalánk vára, török nevén Yeni Palanka, a Duna melléki oszmán várak 

sorába illeszkedik, a sárvízi átkelőt biztosította. Az 1970–80-as években, Gaál Attila vezetésével 

végzett régészeti kutatások során alapvető adatok kerültek napvilágra a kis vár építészetéről, 

lakóinak életéről, egyúttal bizonyítékul szolgáltak Heinrich Ottendorff császári követ és hírszerző 

1663-ban készült rajzának hitelességére vonatkozóan is.10  

Újpalánk 1596-ban épült és 1686-ban égett le, őrsége kezdetben 160 fő volt, később védői 

megfogytak.11 Miután maradványai szántóterületen találhatók, szinte teljes területét feltárhatták,12 

ami lehetővé tette a földtömésre alapuló palánk szerkezetének tanulmányozását, számos belső 

részlet (paticsépületek, tüzelőhelyek, hulladékgödrök sokasága, vermek, műhelyek stb.) 

megfigyelését és nem utolsósorban a 17. századi provinciális várkatonaság mindennapi életének 

rekonstruálását. Feltárult egy gazdag, korábban sok vonatkozásban nem ismert, balkáni 

hagyományokat őrző tárgyi kultúra. Az 50 × 60 m kiterjedésű, négyszög alaprajzú váracskát 80-

100 cm vastag palánkfal védte – Ottendorff leírásának megfelelően („…az épület más 

palánképületekhez hasonlóan cölöpökből és sárfalakból van megalkotva”), és sarkain négy kerek bástya állt 

– akárcsak Ottendorff rajzán (2. kép 1-2). A régészeti kutatások nyomán kiderült, hogy a bástyák 

között nem volt két egyforma, az egyik kerekebbre (északnyugati bástya), a másik szögletesebbre 

sikerült (délnyugati bástya).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kép Újpalánk, 17. század. A vár északnyugati bástyája feltárás után (1); A vár 
ábrázolása az 1663-as Ottendorff-féle rajzon (2) 

Forrás: GAÁL A. 1985, 2003 

                                                 
9 KOVÁTS V. 1966; HANCZ E. – ELCIL, F. 2012, pp. 90–91, Fig. 5. 
10 OTTENDORFF, H. 1943, p. 48. 
11 HEGYI K. 2007, II: pp. 1162–1166. 
12 GAÁL A. 1985. 
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Fontos megjegyezni, hogy Heinrich Ottendorff útleírásában az oszmán palánkok négyszög, 

nagyjából négyzet alaprajzúak, a sarkokon rondellákkal. Újpalánk régészeti kutatásának 

eredményeivel a többi Ottendorff-féle rajz hitelessége is megerősítést nyert, sőt tovább megyünk: 

a rajzok az oszmán palánkok jellemző alaprajzi jegyeit mutatják,13 mely jegyeket nagy 

valószínűséggel más esetekre – például Barcsra, de akár Turbékra – is kivetíthetjük. 

 

2.2. Barcs 

 

Szigetvárhoz közelebb és vele egykor szorosabb kapcsolatban lévő Barcs Szigetvártól kb. 30 km-

re délnyugat felé helyezkedik el. Az oszmánok a hajdani település határában, közvetlenül a Dráva 

partjára építettek palánkvárat 1567-ben. Megépítése után nem sokkal a vár alá vonták az addig 

Eszéken állomásozó drávai flottillát, az erődítmény ily módon drávai elővárként és kikötőként 

szolgálta Sziget és a szomszédos Babócsa várát. Őrségét általában 150-200 fő alkotta, katonáit 

részben a Balkánról, eleinte horvátországi várakból14 toborozták. A palánkvár először 1595-ben 

az ún. hosszú háború (1593–1606) alatt, másodszor 1664-ben, Zrínyi Miklós téli hadjárata alatt 

égett le, ekkor pusztult el végleg. A vár őrségéről több török zsoldjegyzéket,15 magáról a várról a 

korabeli történeti forrásokban néhány feljegyzést és egy ábrázolást ismerünk, ez utóbbi a már 

említett Esterházy Pál-féle 1664. évi Mars Hungaricus-ban maradt ránk (1. kép 2). 

A barcsi oszmán váracska emlékét többek között egy 1799. évi helyi térkép16 is megőrizte, 

mely a – 18. század végére már elpusztult – vár helyét „Régi Törrök Sántz” elnevezéssel jelöli a 

barcsi plébánia kertjének területén.17 E térkép, valamint a 19. századi leírások, komoly alapot 

adtak a későbbi kutatásokhoz, Rózsás Márton helytörténész a jelzett területen nagyszámú török 

kori kerámiatöredéket és egyéb leletet gyűjtött a felszínen, így azonosítva a várhelyet.  

A barcsi palánknak az 1989–1994 közötti, majd a 2002–2003. évi régészeti feltárások 

során számos részlete került napvilágra,18 amelyek alapján meghatározhattuk a vár nagyságát, 

irányát, képet tudtunk alkotni az építésről, belső struktúráról. Az ásatási megfigyelések szerint a 

16. századi várfal kb. 2 m széles ún. töltött palánkfal volt, a várfal vázát keskeny árkokba állított 

két sor cölöp alkotta. A várfalat a 17. században megújították, amely – legalább is helyenként – 

már csupán egy cölöpsoros volt. A várban egykor változó méretű, agyagtapasztásos falú, olykor 

belső osztással is tagolt, részben egymáshoz épült épületek álltak, melyeket szemeskályhákkal 

fűtöttek. A feltárt épület- és az azokat jelző (különböző korú) kályhamaradványok részben a vár 

irányának megfelelően, egy északnyugat–délkeleti irányú sávban helyezkedtek el. 

Újpalánkhoz hasonlóan a barcsi ásatások is gazdag, alapvetően az oszmán kultúra balkáni 

típusú formájához köthető tárgyi emlékanyagot eredményeztek. Mindkét vár területén a tömegáru 

mellett számos egyedi és különleges tárgy is napvilágot látott, így izniki edények és kínai 

porceláncsészék töredékei (Barcson igazi különlegesség egy minden bizonnyal Isztambulból 

                                                 
13 OTTENDORFF, H. 1943; ÖZGÜVEN, B. 2002. 
14 HEGYI K. 2006, p. 97. 
15 HEGYI K. 2007, II.: pp. 1327–1329, III.: pp. 1590–1594.  
16 A térkép első említése: JANKOVICH B. D. 1976, p. 29. 
17 A földrajzi név Turbék kapcsán is felbukkan, a kora újkori dokumentumokban a turbéki erődítményt, pontosabban 
a hajdani erődítményt is magában foglaló nagyobb területet ugyancsak „Török Sáncnak” nevezik. KITANICS M. 2014, 
pp. 92–99.   
18 A barcsi vár kutatásáról: KOVÁCS GY. – RÓZSÁS M. 1996; KOVÁCS GY. – RÓZSÁS M. 2010. 
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idekerült rozmáragyarból faragott övlap,19) és mindkét várban megjelentek a környékbeli és 

nyugati kereskedelmi árucikkek is. A régészeti anyagból mindkét lelőhelyen erődített, a Balkánhoz 

sok szállal kötődő falusias jellegű település képe rajzolódott ki, a dunai és drávai kereskedelmi 

útvonalaknak köszönhetően mindkét palánknak fontos kapcsolatai voltak az Oszmán Birodalom 

balkáni és belső területei felé.20 

Barcs esetében az 1664-es Esterházy-féle alaprajzot összevethettük a felszíni 

megfigyelésekkel és a feltárt (részben 16. századi) maradványokkal (3. kép 1).21 Ez utóbbiak 

felhasználásával a korabeli rajzhoz méretet, irányt tudtunk rendelni. A vár az előkerült 

várfalrészletek alapján mintegy 90 × 70 m kiterjedésű és északnyugat–délkeleti irányú volt, és 

egykor a Dráva partján állt, mint ahogy a rajzon is látható. A bástyák száma (öt) nem igazolt, 

formájuk, nagyságuk is vitatható, ugyanakkor a helyük részben összevetésre alkalmasnak 

bizonyult a terepi kutatások eredményeivel. Az oszmán katonai építészetben jellemző félkör alapú 

bástyaformák (rondellák) alapján a várnak valószínűleg rondellái, és nem olasz típusú bástyái 

lehettek, amit egy feltárt részlet is sejtetni enged az északi oldalon. A várbelsőben dokumentált 

kevés 17. századi épületnyomból nem következtethetünk a rajzon szereplő épületegyüttesre, de 

figyelemre méltó a rajz és egyes feltárt „helyiségek” (épületek) méreteinek hasonlósága. A rajzon 

nevesített épület csupán egy van, az uralkodói dzsámi (az imahely alkalmazottai 1619-ben és 

1628-ban szerepelnek a török zsoldlistákban), helye jelenleg nem azonosított. Összegezve, a 

kutatások alapján a rajznak vannak valós elemei, de a hitelesség több részletnél 

megkérdőjelezhető, vagy nem vizsgálható. 

3. kép Barcs, az 1664. évi rajz és az ásatási eredmények összevetése (1); Berzence, az 
1664. évi alaprajz rávetítve a Várhegy 1985. évi felmérésére (2) 

Forrás: KOVÁCS GY. – RÓZSÁS M. 2010, illetve MAGYAR K. – NOVÁKI GY. 2005 (felmérés)  

                                                 
19 GÁL, E. – KOVÁCS, GY. 2011. 
20 A barcsi feldolgozó kutatásokat az OTKA támogatta (K72231). 
21 Vö. KOVÁCS GY. – RÓZSÁS M. 2010, p. 631, 13. ábra. A maradványok alapján a 16. és 17. századi vár kiterjedése 
között nagy különbség nem volt, így az összevetés megtehető volt. 
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3. Az 1664. évi Esterházy-rajzok 

 

Az 1664. évi Mars Hungaricus-ban fennmaradt várrajzok többsége Esterházy Pál gróf (későbbi 

nádor és birodalmi herceg) saját kezű rajza.22 A védművek és az épülettömegek sablonos, vázlatos 

és egymáshoz olykor első pillantásra is hasonló ábrázolása láttán joggal merül fel a kérdés: vajon a 

rajzok mennyire hitelesek, ill. mennyire mutatnak egyfajta elképzelt, idealizált képet a várakról. A 

rajzokon nemcsak a bástyák, elővédművek mérete, formája, hanem olykor a várfalak hossza is 

szinte egyezik, a számítógépes grafikai összevetés ezt az észrevételt csak megerősítette.23 Feltűnő 

Barcsnál, Berzencénél és Turbéknál a három védművel erősített tört vonalú várfal-szakasz 

hasonlósága, míg a belső épületek azonos ábrázolásmódja felveti, hogy az egymáshoz épült 

„helyiségek” a várbelsőkben inkább épülettömegeket jelenítenek meg. Az olasz rendszerű bástya 

képzelt elemnek tűnik az oszmán váraknál, a 17. században már elterjedtebb korszerű erődítési 

forma rávetítése a rajzokra. Mindezek erősítik gyanúnkat, hogy a rajzok nem a teljes valóságot 

tükrözik, ugyanakkor alaposabb vizsgálattal valós részleteket fedezhetünk fel rajtuk.  

A barcsi várrajzon (1. kép 2) – mint fentebb szó volt róla – teljesen hiteles a helyszín, de 

az öt védművel és azok formájával kapcsolatban kétségek merülhetnek fel. A barcsi palánkvár, 

mint újonnan épült oszmán erődítmény, valószínűleg négyszög alaprajzú lehetett, félkör alakú 

sarokvédművekkel, ugyanakkor a közvetlen parti fekvés magyarázhatná az eltérő alaprajzot, és 

megengedi az ötödik védmű feltételezését is. A dárdai palánk rajzán ugyancsak helyes a drávai 

helyszín (1. kép 4), továbbá Ottendorff rajza24 (ill. rajzai), valamint Barcs, Újpalánk ásatásai alapján 

elfogadhatónak tartjuk a négyzet (négyszög) formájú alaprajzot a kisméretű, félkör alakú 

sarokbástyákkal.  

Segesdnek a 15. században castrumként említett vára 1541 után a végvári rendszer része 

lett. 1664-es Esterházy-féle alaprajzát (1. kép 5) a várhely kutatója, Magyar Kálmán – H. Takács 

Marianna véleményére is hivatkozva – hitelesnek fogadja el, véleménye szerint az oszmán vár 

magja a középkori castellum volt, a rajz pedig megfelelő módon mutatja a középkori castellum 

négyszögét, periódusait és erődítéseit.25  

A vár maradványai a 18. században még láthatóak voltak, Pesthy Frigyes (1864) és Csánki 

Dezső (1914) leírásai alapján a vár (a „tulajdonképpeni főerőd”) a 18. században épült kolostor és 

templom (jelenleg szociális otthon) helyén állhatott.26 Az Esterházy-féle rajz minden bizonnyal 

ezt a – castellum-központú – „főerődöt” ábrázolja, de a rajz további elemeinek hitelessége 

véleményünk szerint ma nem már vizsgálható. 

 Berzence vára Esterházy Pál szerint: „…török vár, amelyet mindenfelől erdő és síkság vesz körül. 

Magasabb dombon fekszik, természettől mély, s egyúttal széles árka van. Régi szokás szerint fából készült kerek 

bástyáit földdel döngölték, úgy, hogy erődítménynek nevezni semmiképpen sem lehet.”27 Evlia Cselebi leírása a 

téli hadjárat után készült: „[Berzence]… nagy lánggal égett, de amikor még ép volt, hétszeres, erős palánkú vár 

                                                 
22 BUBICS ZS. 1895, p. 17. 
23 A közreműködésért köszönet illeti Réti Zsolt számítógépes grafikust. 
24 OTTENDORFF, H. 1943, p. 58. 
25 MAGYAR K. 1988, pp. 107–112, és 12, 14. és 16. ábrák. (H. Takács M. hivatkozott munkája: Magyarországi 
udvarházak és kastélyok Budapest 1970.) Vö.: MAGYAR K. – NOVÁKI GY. 2005, pp. 114–117, és p. 260: 56. ábra: 
Segesd-Vár I–II. Héjas Pál (1982) és S [Sándorfi György] (1984) felmérése. 
26 Pesthy Frigyes és Csánki Dezső leírását idézi: MAGYAR K. 1988, pp. 110–111; MAGYAR K. – NOVÁKI GY. 2005, p. 
117. 
27 ESTERHÁZY P. 1989, p. 137. 
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(kale) volt. Csak egy kőből/téglából épült épülete, egy dzsámija és egy gőzfürdője maradt meg. E vár földjének 

délkeleti és nyugati része két órányi távolságban nagy mocsár. […] A belső vára – mely egy nagy dombon álló 

palánk volt – ennek is leégett.”28 (Sudár Balázs fordítása.) 

Berzence egykori (a 15. században castellum és castrum) várának – a „belső várnak” – 

maradványait a valóságban is a mai település központjában emelkedő domb őrzi. A vár területén 

nem volt szisztematikus régészeti kutatás, azonban a várhely bolygatásáról Magyar Kálmán, 

Nováki Gyula, Honti Szilvia, Juan Cabello beszámolói több adatot őriznek. 1998-ban Juan 

Cabello a domb délnyugati részénél történt földhordás kapcsán végzett itt kisebb kutatást. 

Megállapítása szerint a téglából épített castellum megbontott délnyugati sarkán kerek torony állt, 

két egymással derékszögben találkozó, dongaboltozatos pincével épített szárny találkozásánál.29 A 

néhány évvel ezelőtti helyszíni bejárásaink szerint a várdomb ezen délnyugati része tovább 

pusztult, leomlott téglafalakat figyeltünk meg, és jól mutatkozott a palánk támfal szerkezete is, a 

cölöphelyekkel és a kevert agyagos töltéssel. 

A várdomb 1985. évi szintvonalas felmérése szerint jelenleg mintegy 100 × 60–30/60 m-

es kiterjedésű (ha az északkeleti lekopott sarkot is hozzászámítjuk).30 A terület kicsi a viszonylag 

nagyszámú, 350-450 főt számláló őrségnek,31 még úgy is, hogy hozzáképzeljük a védműveket. 

Nyilvánvaló, hogy a katonák egy része és a lovasok máshol, az (erődített?) településen voltak 

elszállásolva. A szintvonalas felmérésre ráillesztettük az 1664-es rajzot (3. kép 2). Eszerint a Juan 

Cabello-féle „torony” az egyik védmű lenne, az általa leírt épületmaradvány pedig bizonyos 

tekintetben egyeztethető a rajzon szereplő épülettel. A rajz szerint körítőfal (palánk) védte a 

települést is. Az eredményt tekintve, valamint az egyéb leírásokat is figyelembe véve Esterházy 

Berzencéről készült rajza – bár nehezen értelmezhető – több ponton is nagyjából hitelesnek 

tűnik. A dombot, a „belső várat”, árkot, dzsámit Evlia Cselebi ugyanazon évben készült leírása is 

említi. A hét (külső) védmű, melyek közül kettő a települést védte (1. kép 3), akár létezhetett is 

egykor. Evlia leírása – [Berzence] „hétszeres, erős palánkú vár volt” – talán épp a hét védműre 

utal.32 Igaz, erre nincs bizonyíték. 

                                                 
28 „Bunun dahi âteşi alev ber-alev yanmada idi, ammâ kala amâr iken yedi kat metîn palanka kala imiş. Ancak bir kârgîr binâ bir 
câmi’i ve bir hammâmı kalmış. Ve bu zemîn-i kal’anın kıble ve batı tarafı iki sâat yer batağ-ı azîmdir. […] Bunun dahi iç kalası bir 
püşte-i âlî üzre palanka imiş, ıhrâk olmuş.” Evliyâ 2002, VI: p. 310. 
29 Az 1836. évi leírás szerint: „…várrom a Várdombon, kerek alapú épület (torony) nyomai és téglatörmelék. Hajdan 
vizesárokkal.” A leírásokat idézi és a vár területén végzett kisebb régészeti munkákról ismertetés: MAGYAR K. – 

NOVÁKI GY. 2005, p. 39.  
30 MAGYAR K. – NOVÁKI GY. 2005, 64. ábra. A különféle mérések más és más adatokkal szolgálnak. Idézett mű 
szerint pl. „A dombtető hossza 85, legnagyobb szélesség 57 m, területe 0,31 ha” p. 38. 
31 HEGYI K. 2007, II: pp. 1320–1326, III: pp. 1584–1589. 
32 Egy 1672. évi, Berzencét sík terepen ábrázoló metszeten (közli SZALAI B. 2006, I: p. 53; vö.: SUDÁR B. 2014, p. 
166, 43. kép) a körítőfal a települést is védte, az Esterházy-rajzhoz hasonlóan.  
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Kanizsa várának ismert alaprajzait a középkori várkastély régészeti kutatásával 

összefüggően Méri István vizsgálta, meghatározva néhány váralaprajz helyes – 16. századi – 

készülési idejét.33 Az általa (majd Vándor László által is) közölt és elemzett 16. századi alaprajzok 

némelyike, valamint az 1664. évi Esterházy-féle alaprajz között – kissé erőltetve ugyan – némi 

hasonlóság, vagy inkább hasonló elemek fedezhetők fel (4. kép 1-2). Az említett kutatók által 

közzétett 17. századi képi források – egy 1664. évi ostromtérkép és egy 1687. évi vázlat34 – 

várábrázolásai is csak nehezen hozhatók össze az 1664-es Esterházy-féle rajzzal. Felvetjük: 

rajzának végső elkészítéséhez segédanyagként Esterházy Pál az osztrák (bécsi?) levéltárakban lévő 

16. század második felében készült váralaprajzokat, még inkább a terveket (is) felhasználta.35 (Ez 

egyébként a segesdi várrajzról is elképzelhető.) Az 1664-es Esterházy-rajznak vannak valós elemei 

(várat átszelő út, vár és a hajdani mezőváros viszonya, mocsár), a részletek azonban nem a 17. 

századi valóságot tükrözik. 

 

4. kép Kanizsa vára Esterházy Pál 1664-es tollrajzán (1) és Pietro Ferabosco 1568–69. évi 

tervének egy másolatán (2) 

Forrás: VÁNDOR L. 1994 

 

E rövid, nem teljes körű, csupán egy-két momentumra kitérő áttekintésünk alapján 

megállapítható, hogy az Esterházy-féle tollrajzoknak vannak hiteles részletei (meglepő módon 

nem is kevés), de azok mellett sematizált, nagy valószínűséggel elképzelt, idealizált, átvett 

elemeket is találunk, vagy inkább feltételezünk, mert sok minden nem is vizsgálható. Így a rajzok 

minden részletét – kutatás és vizsgálat nélkül – elfogadni hiba lenne. Ez valószínűleg a turbéki 

erődítmény rajzára is áll. 

A turbéki szultáni türbéről és a türbe melletti dzsámiról Sudár Balázs azt írja, hogy 

Esterházy Pál rajza (1. kép 1) e tekintetben „nem tűnik megbízható forrásnak”,36 a teljes rajz 

azonban tartalmazhat megfontolandó részleteket. Az Esterházy-rajzon a téli hadjárat során 

elfoglalt erősséget például még csak az egyik oldalon védte árok. Ha elfogadjuk, hogy ez így volt, 

                                                 
33 MÉRI I. 1988, pp. 41–60. Vö.: VÁNDOR L. 1994, pp. 305–308. 
34 VÁNDOR L. 1994, pp. 376, 387. Vö. MÉRI I. 1988, XXXVII. tábla. 
35 Tervek felhasználásához: Paolo Angielini 1574-es haditérképén Kanizsa vára azzal az ötszögű alaprajzával szerepel, 
amelyet Pietro Ferabosco tervezett 1568–69-ben, de amely csak mintegy másfél évtized múlva készült el, és akkor 
sem teljesen. PÁLFFY G. 2011, p. 33. Pietro Ferabosco eredeti alaptervének másolata (ÖNB Wien), i.m. XVII. tábla, 
vö. VÁNDOR L. 1994, p. 306: 15. kép. Vö. 4. kép 2. 
36 SUDÁR B. 2014, p. 503. 
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vajon mi lehetett ennek az oka? Kérdéseket vetnek fel a palánk védművei is, 1664-ig ugyanis 

Turbék viszonylag kis erődítmény volt,37 ez a körülmény pedig nehezen egyeztethető össze a 

rajzon látható tagolt erődítési rendszerrel. A várbelsőben a türbe mellett a dzsámit, a halvetiek 

kolostorépületét más források is említik (lásd később), így ezek hajdani léte – az őrség 

lakóépületeit is hozzászámítva – nem vonható kétségbe, elhelyezkedésükről azonban nem tudunk 

semmit. 

 

 

4. Turbék 

 

A turbéki türbét és palánkját több 1576 tavaszán (a legkorábbi március 9-én) íródott szultáni 

parancs említi, mecsettel (később dzsámivá alakították) és kolostorral (záviye).38 Az adatok alapján 

a komplexum megépítésére, Szokollu Mehmed pasa nagyvezír által, nem sokkal 1576 előtt 

kerülhetett sor, III. Murád szultán (1574–1595) trónra lépését követően. Az 1577–78. évi török 

zsoldjegyzékek bejegyzései szerint az erősségben meglehetősen kevés, eleinte 21, ill. 27, később is 

csak 40, majd a 17. században közel 70 fő szolgált,39 közéjük tartoztak a türbét és a dzsámit 

kiszolgáló egyházi személyek is. A türbe és palánkja mellett-körül egy-két éven belül egy városias 

jellegű település is kialakult, az 1579. évi török szandzsákösszeírás szerint e településnek (kaszaba) 

két városnegyede (mahalle) volt.40 

A palánkot 1664-ben a téli hadjárat során felégették, majd újjáépítették, Szigetvár 1689. 

évi visszafoglalásával szerepe, jelentősége megszűnt, 1693-ban a türbét is elbontják. A 

keresztények, akik az oszmán uralom idején Turbékon és Zsibóton laktak, 1715-re Szigetvár 

külvárosába költöztek.41  

Evlia Cselebi már az újjáépített erődítményt látta, 1664-es leírásából olyan adatokat 

tudunk meg Turbékról, melyek a leendő régészeti kutatásokhoz is fontos információkat 

hordoznak. Evlia szavai szerint: „Szultán Szülejmán Hán – kegyelem és megbocsátás legyen rajta! – türbéje 

várának leírása. A 974. év győzedelmes szafer havának utolsó harmadában42 emelte Szülejmán Hán fia, II. 

Szelim szultán. […]43 Szigetvártól egy óra távolságra, egy magas domb tetején, Szigetvártól keletre, egy kertes, 

szőlős sétahelyen van, elnyújtott négyzet [formában], A szigetvári mező e várból [jól] látszik. […] Vára teljesen 

palánk. Van egy északra nyíló kapuja, árka felett pedig egy csapóhídja. Az 1074. évben a hitetlenek idejöttek, 

és a várat felégették. […]Azután az 1074. évben [1664] IV. Mehmed szultán hán parancsára e türbe vára 

újból felépült, oly módon, hogy a korábbinál ezerszer erősebb, négyzetes és szélesebb lett, tömbje körös-körül éppen 

1500 lépés. A palánk falai és árka erősek és tartósak. Kezdetben a fény alászállásával teli türbe, a dzsámi, a 

mecset, a medresze, a karavánszeráj, a gőzfürdő, a kolostor és a boltok mindegyike II. Szelim hán jótéteménye 

                                                 
37 Vö. ESTERHÁZY P. 1989, p. 141. 
38 ÁGOSTON G. 1991, pp. 197–198; ÁGOSTON G. 1993, p. 281; VATIN N. 2008, pp. 58–60. 
39 HEGYI K. 2007, II: pp. 1301, 1303, III: pp. 1568–1576.   
40 VASS E. 1993, p. 202. A kaszaba („Szultán Szülejmán Hán kolostorának helysége”) lakói gazdálkodást folytattak, a 
környék puszta faluhelyein is törökök gazdálkodtak, Mozsgó faluban török földművelő háztartásokat is feljegyzett az 
1579. évi összeírás. Lásd még SUDÁR B. 2014, pp. 501, 503.  
41 NÉMETH B.: Szigetvár története. Pécs 1903, p. 334. adatára hivatkozik BARBARICS ZS. 2006, p. 145.  
42 1566. szeptember 6–15. 
43 Evlia ezen adatai a fentiek tükrében tévesek.  
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volt. Ebben az áldott évben IV. Mehmed szultán hán jótéteményeként kitűnően rendben tartott [hely] lett.” (A 

fordítás Sudár Balázs munkája, melyet ezúton is köszönünk.44) 

Evlia leírása tudósít a helyszínről („kertes, szőlős sétahely”),45 a teljesen palánkmódon 

épült erősség eredeti („elnyújtott négyzet”), majd az újjáépítés utáni kibővített („négyzetesebb”) 

formájáról és további, a település mindennapi életéhez köthető épületekről (mecset, medresze, 

karavánszeráj, gőzfürdő, boltok). A kutatások szerint46 Evlia Cselebinél az égtájak jelölése sokszor 

rossz, így az, hogy a vár kapuja észak felé nyílt, talán figyelmen kívül hagyható, azonban a 

mérhető egységeknek (láb, lépés) lehet alapja, nagyságrendet közvetítenek. Evlia kiemeli, az 

erődítmény újjáépítése után „erősebb, négyzetes és szélesebb lett”, az adat – „a türbe tömbje 

körös-körül éppen 1500 lépés” – meglehetősen nagy területre utal. 

Egy 1738-ból való magyar nyelvű leíró forrás (tanúvallomás) szerint Turbékot a sáncon 

[várfalon] kívül a keresztények lakták, a sáncon belül pedig a törökök, míg a sáncon belül, a 

„Kerétésben” a török sejk és több török pap, a bent lévő „Kalastrom formán épéttetett Residentiájokban” 

lakott.47 Az adat megerősítheti, hogy az 1664-es várégést követően a palánkot kibővítették, a türbe 

körüli részt közvetlenül védő „kerítés” köré nagyobb palánkot építettek, amely az oszmánok lakta 

települést is magában foglalta. Turbék tehát – úgy tűnik – kis erődítményből egy nagyobb 

erődített település lett,48 amely már nem kutatható csak az Esterházy-rajz alapján. 

Az átépítések, a korai, majd kibővített erősség viszonyainak megfigyelése, a pusztulási 

rétegek elkülönítése, a palánkvár és a köré épült település, az erődítési rendszer változása nagyobb 

felületű kutatás tervezését és szervezését teszi szükségessé, az 1664 utáni építkezések, bővítések 

megnehezítik a terepi vizsgálatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy az ásatások adhatnak választ arra 

is, hogy Turbék a magyarországi (dél-dunántúli) oszmán palánkvárakhoz hogyan viszonyul. Nagy 

valószínűséggel a turbéki emlékanyag sok szempontból egyezni fog a dél-dunántúli oszmán 

palánkok emlékeivel, de miután Turbék a szultáni türbe miatt fontos zarándokhely volt, anyagi 

kultúrája talán színesebb, sokrétűbb, mint általában a dél-dunántúli oszmán váraké. A turbéki 

lelőhely nemcsak a türbe, hanem az erődítmény és a település, valamint az egész komplexum 

szűkebb és tágabb környezete szempontjából is számos érdekességet rejthet magában, a kutatási 

eredmények figyelmet válthatnak ki a legszélesebb nemzetközi tudományos fórumokon.  

                                                 
44 Evsâf-ı kal‘a-i Türbe-i Sultân Süleymân Hân aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân. Sene 974 târîhinin mâh-ı Saferü'l-muzafferinin 
evâhirinde Sultân Selîm-i Sânî ibn Süleymân Hân binâsıdır. […] Seğitvar'a bir sâ‘at karîb […] bir püşte-i âlî üzre Seğitvar'ın 
şarkında bâğlı ve bâğçeli bir mesîregâh yerde şekl-i murabba‘dan tûlânîce vâki‘ olup cümle sahrâ-yı Seğitvar bu kal‘adan nümâyân olup 
[…] . Kal‘ası cümle palankadır. Cânib-i şimâle mekşûf bir kapusu ve handakı üzre cisri asmadır. Sene 1074 târîhinde küffâr gelüp 
bu kal‘ayı ihrâk edüp […] Ba‘dehu bu sene 1074 Sultân Mehemmed Hân-ı Râbi‘in fermânıyla bu türbe kal‘ası müceddeden eyle amâr 
oldu kim evvelkiden bin kat ziyâde metîn ve şekl-i murabba‘ ve dahi vâsi‘ olup dâ’iren-mâdâr cirmi kâmil bin beş yüz adım oldu. Ve 
palanka dîvârları ve handakı dahi metîn ve müstahkem oldu. Mukaddemâ türbe-i mehbıt-ı pür-envâr ve câmi‘ ve mescid ve medrese ve 
hân ve ham-mâm ve tekye ve dekâkîn hayrâtları cümle Selîm Hân-ı Sânî'nin iken bu sene-i mübârekde cümle Sultân Mehemmed Hân-
ı Râbi‘ hayrâtı olup gâyet ma‘mûr olmuş. […].  EVLIYÂ 2003, VII: pp. 17–18. 
45 A helyszín mint „gyümölcsöskert, amelyet őrizni és védeni kell”, először egy 1573-as szeptember 11-i parancsban szerepel. 
VATIN N. 2008, pp. 57–58.  
46 Vö. pl. SUDÁR B. 2012, pp. 40–48. 
47 KITANICS M. 2014, pp. 95–96. 
48 Szilvási-csárda lelőhelyen (vö. 5. jegyzet) Kováts Valéria 1971-ben egy nagyobb kőépület részletét tárta fel, az 
épület funkciója nem tisztázott. A lelőhelyen a felszínen talált nagyszámú paticsrög  elpusztult gerendavázas, 
tapasztott agyagfalú építményekre utalhat. 
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