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alán 1566 óta nem volt ekkora érdeklődés Szigetvár iránt, mint az elmúlt
hetekben, hónapokban. A közelgő
évforduló – 2016-ban lesz 450 éve a
vár elestének, Zrínyi Miklós és
I. Szulejmán szultán halálának –,
valamint a televízióban követhető
Szulejmán sorozat egyaránt táplálják
a kíváncsiságot, hogy mi is történhetett az ostrom utolsó napjaiban a
szultáni táborban.

Török titkok Szigetváron
A török kormány megbízásából és
anyagi támogatásával egy kutatócsoport hónapok óta keresi Szulejmán
szultán türbéjének a helyét. Az eddigi
eredményekről szeptember 20-án egy
zártkörű konferencia kapcsán számoltak be a geográfusokból, informatikusokból, régészből és oszmanistából
álló csoport tagjai. Az előzetes titkolózásból úgy tűnt, hogy különleges bejelentés várható, a sajtóban több helyen
is már Szulejmán belső maradványainak megtalálását vizionálták. Az eredmény ehhez képest némileg visszafogottabb, a jelenlevő török küldöttség
tagjai szóvá is tették; ők bizony
Szulejmán türbéjének pontos meghatározását várták. Erre nem került sor,
ennek ellenére az előadásokból több új
adat is ismertté vált.
Azt eddig is tudni lehetett, hogy
nem a turbéki kegytemplom helyén
állt az egykori türbe. A további lehetséges helyek közül most azonban sikerült többet kizárni, és a terepbejárások, valamint a levéltári források alapján valószínűsíthető,
hogy a zsibóti szőlőhegyen állt a Szulejmán
türbéje körül felépült
kicsiny palánkvár és a
benne szolgáló katonák
családjainak a háza.
Régészeti ásatások és
talajradaros vizsgálatok
ezt a feltételezést hamar
igazolhatják, így elérhető közelségbe került a
pontos lokalizálás. Igaz,
nem biztos, hogy megtörténik az áttörés,

hiszen még az ásatások során sem várhatók komoly eredmények. A szultán
maradványai szinte bizonyosan nem
maradtak a helyszínen, inkább az itt
élő halveti szerzetesek mindennapjairól tudhatunk meg új dolgokat.






A másik, Szulejmán szultán halálához kapcsolódó szigetvári török épület
a vár területén álló dzsámi, amit
Szulejmán szultán tiszteletére emeltek a vár elfoglalását követő napokban.
A dzsáminak több olyan érdekessége
van, amely különlegessé teszi.
Megmaradt az előcsarnoka, valamint
két mihrábja, azaz imafülkéje is van,
ahol a muszlim hívek Mekka felé imádkozhattak. Ezenkívül látható két, a világon egyedülálló, csepp formájú ablaka,
mely megoldás más dzsáminál ismeretlen. 2013. január 25-én ebben az
épületben szokatlan fényjelenségre
lettek figyelmesek. A délnyugati, csepp
alakú ablak fénye úgy esett a szemközti falon levő szamárhátívre, hogy pontosan kirajzolta ennek a
keretét. Mivel mindez
Pálfordulás napján történt, ezért hamar elterjedt az a nézet, hogy
mindez egy tudatos építészeti
megoldásnak
köszönhető.
A médiában több
helyen megjelent, hogy az
építtetők az ősi magyar
papok ismereteivel rendelkeztek, és ez egy
„szent tudományokban”
jártas bölcsek által emelt

szakrális építmény. A lelkes hívek sok
dolgot találtak ennek igazolására. Ezek
közé tartozik az isztambuli Szulejmán
dzsámi kupolájában olvasható jelmondat, amely szerint „Allah a fény a
Mennyben és a Földön. Allah a fényhez vezeti azt, akit akar.” Ez azonban
nem jelent mást, mint hogy az iszlám
vallásban is fontos szellemi háttér a
platonizmus, az ókori hellén bölcset
bizony az Oszmán Birodalomban is
kitüntetett tisztelet övezte. Ennek ellenére senkit nem akarunk lebeszélni
arról, hogy a szigetvári Szulejmán
dzsámiban egy „összetett szimbolikájú, fényhatásokra épülő templomot”
lásson, mert ez azt jelenti, hogy van
még az embereknek erejük a mindennapok harcain túl meglátni a szép és
örök dolgokat.
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