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I.

Bevezetés

Dolgozatomban a török kori Buda fürdőépületeivel foglalkozom. Ekkor négy termálfürdő
(Császár, Király, Rác, Rudas), három gőzfürdő (közfürdő a Várhegyen, a budai pasa
magánfürdője a pasapalotában, Tojgun pasa fürdője) és számos mai fogalmaink szerint
strandszerűen kialakított fürdő működött a városban. (1. ábra)
Amikor a termálfürdők kutatását említjük, olyan épületekről és épületek történetéről beszélünk,
melyeket a megépítésük óta a mai napig rendeltetésszerűen használunk. A város gőzfürdői
azonban mára elpusztultak, egyről egyáltalán nem áll rendelkezésünkre régészeti adat, a másik
kettő romjait ásatásokról ismerjük.
Eredetileg úgy gondoltam, hogy csak a termálfürdők legújabb kutatásai során nyert
eredményekkel fogok dolgozatomban foglalkozni. A munka előrehaladtával azonban kiderült,
hogy nem érdemes a sokkal kevésbé ismert épületeket teljesen hanyagolni, mert egyes elemzési
szempontok során igenis fontos a jelenleg is rendelkezésünkre álló információmennyiség.
Éppen ezért Buda mindegyik török kori fürdője szerepel a dolgozatban.

1.ábra A török kori Buda épített fürdőinek elhelyezkedése Budapesten. 1. Császár fürdő,
2. Király fürdő, 3. Tojgun pasa fürdője, 4. állami gőzfürdő, 5. pasapalota fürdője, 6. Rác fürdő
7. Rudas fürdő
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A teljes hódoltság1 területét nézve, csak a négy budai termálfürdő működik2 ma is, s bár
jelentősen javul az arányszám, ha a régészeti módszerekkel feltárt épületeket is összeszámoljuk,
mégis nagyon kevés fürdő ismert fizikai valójában: összesen tizenhét3. A hódoltság területén a
kérdés történész kutatója, Sudár Balázs 75 épített fürdővel számol4, így ennek mintegy 22%ának maradt fenn és került megkutatásra valamilyen épített maradványa. Általában csak
alapfalak állnak (pl. Pest, Babócsa), egy-egy szerencsés esetben (pl. Eger, Székesfehérvár)
azonban fennmaradtak olyan magas falrészletek, hogy a boltozatok is vizsgálhatóak.
Az épületek ilyen arányú pusztulási foka mellett kiemelkedő szerepűnek tartom a budai
termálfürdőket, ahol az egyes épületeknek több terme boltozatig áll, és a 16-17. századi
építészeti megoldások összefüggéseikben kutathatóak.
Az elemzésre kerülő négy budai termálfürdő közül három esetében (Rudas, Rác, Császár) én
vezethettem az ásatásokat az elmúlt években. Ezek a teljes török kori épületre kiterjedtek és
változó mértékig ugyan, de lehetőségünk nyílt azok környezetében is régészeti kutatást végezni.
A negyedik termálfürdőben (Király) az 1950-es években végzett kutatást Gerő Győző, 21.
századi felújítása még várat magára. A gőzfürdők feltárása szintén Gerő Győző nevéhez
kapcsolódik, akinek ásatási dokumentációi alapján dolgoztam fel az épületek építéstörténetét.
A török termálfürdőkben végzett újabb épületkutatások lényegesen mélyebbek és
részletesebbek voltak, mint a korábbiak. Így azokkal a kérdésekkel is foglalkozhattunk, ill.
olyanokra is találhattunk választ, melyeket a korábbi kutatók csak hipotetikusan kezelhettek. A
természettudományos módszerek segítségével olyan információkhoz jutottunk, melyekre
korábban gondolni sem lehetett. Így sokkal összetettebb képet rajzolhatunk az épületekről. Ez
érinti az épületek török kori megjelenéstét, működtetését, környezetét is.
Bár a ma is működő épületek története nem zárult le 1686-ban, dolgozatomban csak a török
kori épületrészekkel, építkezési periódusokkal foglalkozom. Ez a korszak nem csak
történetileg, hanem építészetileg is markánsan elválik a későbbi koroktól. Az épületek stílusa,
működése, tulajdonosa stb. mind az Oszmán Birodalomhoz kapcsolódik, ellentétben a későbbi
korok Habsburg Birodalmi kötődésével. A fürdők újkori bővítései stílusukban, műszaki
megoldásaikban a Habsburg Birodalomban/Nyugat-Európában szokásos megoldásokat
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A hódoltság fogalma alatt a 16-17. században a Drávától és az Al-Dunától északra, a Déli-Kárpátoktól pedig
nyugatra eső török kézen lévő területeket értem (SUDÁR 2003 9. lábjegyzet)
Kérdéses, hogy a ma működő egri volt érseki fürdőnek van-e török kori részlete.
Babócsa 2, Bács 1, Buda 6, Eger 1, Esztergom 2, Fehérvár 1, Gyula 1, Pécs 2, Pest 1 fürdőépület emlékei
ismertek
SUDÁR 2003
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követik, melyek jól elkülöníthetőek az oszmán technológiától. Ezért az épületek alapításától
1686-ig terjedő időszak teljesen önálló egység, melyet érdemes és lehetséges külön vizsgálni.
A doktori dolgozat elkészítéséhez kapcsolódóan 2004-2008. között kb. három teljes év terepi
munka után több külföldi és hazai tanulmányút keretében foglalkoztam az oszmán fürdők
kérdéskörével. Arra törekedtem, hogy minél több török fürdőt láthassak saját szememmel és
minél több épületet ismerhessek meg publikációkból, hogy így kellő alapot teremthessek az
általam kutatott épületek elemzéséhez.
A teljes munka során a feltárt épületeket tekintettem régészeti leletnek. A terepi munka során
kutatótársammal, Lászay Judittal közös célunk volt az épületek török kori állapotának minél
alaposabb megismerése. Az így nyert adatokat ezután több száz, az Oszmán Birodalom egyéb
területein állt fürdő áttanulmányozásával rendszerezni és értelmezni szándékoztam.
A munka megírásának két fő célja volt. A dolgozat elemző részében a fürdők tágabb
összefüggésben való értelmezését végeztem el, ez egyrészt kultúrtörténeti, másrészt történeti
elemzést jelent, melyhez természetesen az adott korszak politikai és ezáltal gazdasági, kulturális
és vallási kereteit vettem figyelembe, melyet az Oszmán Birodalom jelentett. Az összegyűjtött
párhuzamok alapján kísérletet tettem az oszmán fürdők rendszerezésére, mely során kiemelt
figyelmet fordítottam a budai fürdők kortárs építményeinek. Célom az volt, hogy a budai
épületeket az Oszmán Birodalom keretei között értelmezni tudjam. Ehhez azonban el kellett
tudnom különíteni az általános és különleges jegyeket, az adott korszakra és az egyéb
századokra jellemzőket mind az építészeti elemek, a teljes épület és a városhoz való viszonyuk
tekintetében.
A csoportosítás egyes szempontjai természetesen a fürdők kutatásának bevett elemei: az
épületek alaprajz szerinti rendszerezése, a termál és gőzfürdők, az iker és egyedül álló fürdők,
a magán és közfürdők, az épített és nyitott fürdők, a piac - mahalle és külliye fürdők
elkülönítése mind-mind az elemzésék alapjai. Ezeken túl azonban több száz épület alaprajzi
felmérésének és fényképének áttanulmányozása során érzékelhetővé vált, hogy a fürdők
megjelenésében időben bizonyos változások figyelhetőek meg. Ezt a fürdők adatainak
táblázatba rendezésével láthatóvá és elemezhetővé tettem, mely alapján bemutatom, hogy
hogyan is képzelhetünk el egy a klasszikus oszmán fürdőt.
Az oszmán fürdők megismerése után a török kori Buda bemutatására fordítottam figyelmet.
Ezzel kívánom érzékeltetni, hogy milyen jellegű városban is kell a tárgyalásra kerülő épületeket
elhelyeznünk. A foglalást követően a középkori keresztény királyi székhely hirtelen egy
muszlim birodalom határtartományának központja lett. Fontosnak érzek itt minden szót,
egyrészt ebben a korszakban az eltérő vallási környezet eltérő kultúrát is jelentett: más
3

művészetet, más jogrendszert stb. Azaz a hódítók társadalmának iszlám előzmény nélkül kellett
kialakítaniuk a város teljes intézmény-rendszerét. Bemutatásra kerül, hogy az újonnan épülő
épületek kivitelezésére a város korábbi korszaka nem volt hatással, az Oszmán Birodalom
központjában kialakult stílus így Budán változatlanul megjelenhetett.
A középkor során a királyi palota és a király személyes jelenléte fejlesztően hatott a város
életére, jelentős paloták álltak a területén. A hódolt Budán ezzel szemben csak a vilájet
vezetője, a beglerbég tartózkodott, akinek udvara/udvartarása meg sem közelíthette egy királyét
vagy adott esetben a szultánét. Ez a város fejlődésének megtorpanásán is látható volt. Ezt
tovább erősítette, hogy a birodalmak határán elhelyezkedő budai vilájet az egész korszakon át
alig vesztett katonai szerepéből, így a város hadi jellege mindvégig megmaradt.
Ebben a városban épültek fel tehát a fürdők, melyek közül egy állami fürdőt leszámítva,
mindegyik a budai beglerbégek érdekszférájába került. Külön ki kell kiemelni Szokollu
Musztafa pasa szerepét, aki 12 éves budai tartományvezetése során a város legnagyobb
építtetőjévé vált. A fürdők elhelyezkedését megvizsgálva látni fogjuk, hogy a gazdasági
megfontolás dominált.
A budai fürdők értékeléséhez megvizsgáltam, hogy a fürdők száma, megjelenése,
elhelyezkedése hogyan viszonyul az Oszmán Birodalom belsőbb területeinek városaiban
tapasztalhatóakhoz. Azaz a budai fürdőépületek mennyire átlagosak, egyediek, kicsik vagy
nagyok az Oszmán Birodalom egyéb épületeihez viszonyítva. Ehhez elsőként a kutatási
eredmények alapján elkészítettem az épületek elvi rekonstrukcióját.
Általánosságban azonban a korszak jellegzetességei figyelhetőek meg a budai épületeken is:
szigorú elrendezésben követik egymást a helyiségek, melyekben csak igen visszafogott
díszítést találunk. Építéstechnikájukban, az alkalmazott építészeti elemek tekintetében, a
világítás

kialakításában

jól

illeszkednek

az

Oszmán

Birodalom

belsőbb

részein

tapasztalhatóakhoz.
A török kutatásban is kevéssé ismert a termálfürdők vízgépészete, mely Budán vizsgálhatóvá
vált. Itt azt láthattuk, hogy nem csak az épület vízellátására kellett gondot fordítaniuk, hanem
az épület alatt állandóan vizes talaj által okozott problémára is megoldást találtak: a padlók alatt
minden esetben drénrendszer került felszínre.
Az elemző rész mellett roppant fontosnak érzem a legújabb régészeti eredmények publikálását,
mely további vizsgálatokhoz teremti meg az alapokat. A felsorolt jelenségek viszonylag épen
fennmaradt épületekben kerültek felszínre, így egyrészt maguk a statigráfiai egységek is jól
értelmezhetőek, másrészt nagyobb összefüggésrendszerben is láthatóak. A felszínre került
padlók, falak, csatornák, fülkék stb. helye, jellege, funkciója szinte minden esetben pontosan
4

értelmezhető. Mindezekből az épületek építési folyamata és működése is meghatározhatóvá
vált. Magukat az épületeket kezelve régészeti leletként, azok részletes bemutatása alkotja a
dolgozat másik felét, melyet az Adattár tartalmaz. Az Adattárban igyekeztem a konkrét
régészeti eredményeket bemutatni, anélkül, hogy további következtetéseket vonnék le belőlük.
Így ez a fejezet alkalmassá válik akár a régészeti jelenségek újraértelmezésére, akár más
épületekkel való összevetésre.
Az említett épületek kutatása természetesen csapatmunka volt, változó feltételekkel, de
lehetőség szerint állandó összetételben. A régészeti kutatást minden esetben a Budapesti
Történeti Múzeum kereti között végezhettem. Az ásatás a Rudas és a Császár fürdő esetében
szorosan össze tudott fonódni a falkutatással. Ez utóbbi vezetője Lászay Judit
művészettörténész volt (akkor még ÁMRK keretei között), aki a Rác fürdő kutatása során
művészettörténész konzulensként követte nyomon és segítette az épület megismerését. A közös
munka eredményeit több tanulmányunk mutatja be5. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Judit segítségéért és tanításáért. Tőle tanulhattam meg, hogy egy épülethez hogyan kell
„hozzányúlni”, hogyan és milyen jellegű információkat lehet megtalálni rajtuk, ő tanított meg
terveket „olvasni”.
A Rudas és Császár fürdőkben a fennmaradt török kori vakolatok elemzését és helyszíni
feltárását Makoldy Gizella festőrestaurátor végezte. A felszínre került fa leletek meghatározását
és dendrokronológiai elemzését Grynaeus András készítette el.6 Az épületek és a régészeti
jelenségek geodéziai felmérését és az alaprajzokat Viemann Zsolt és Alibán András készítették.
A klasszikus dokumentációs eszközök mellett a Rudas, Rác és Császár fürdő épületéről
fotogrammetriai felmérés is készült, melyet Győrffy Ilona és Vajda József végzett. A munkát
több éven át régész technikusként Sziget Judit, Merva Szabina, Tóth Nóra segítette, és a
csodaszép rajzokat Kangyal Orsolya és Dobos Csaba grafikusok készítették. Kísérletet tettünk
a fürdők digitális 3D-s rekonstrukciójára, amit Szőke Balázs rajzolt meg. Itt szeretnék
köszönetet mondani mindenki munkájáért!

5

6

LÁSZAY-PAPP 2005, LÁSZAY-PAPP 2006, LÁSZAY-PAPP 2007, LÁSZAY-PAPP 2009, PAPP-LÁSZAY
2009-2010
PAPP-GRYNAEUS 2011
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A munkatársak mellett elsőként szeretnék köszönetet mondani családomnak a türelemért és
kitartásért, ami a dolgozat megszületéséhez elengedhetetlen volt!

Isztambuli és izniki tanulmányutaimon Ara Altun professzor, Belgin Demirsal Arlı, Hatice
Adigüzel és Tufan Sağnak segítsége volt nélkülözhetetlen, amit ezúton köszönök!

Az évek alatt felmerülő kérdések megvitatásáért Sudár Balázsnak szeretnék köszönetet
mondani!

A dolgozat elkészüléséhez köszönöm Feld István témavezetőmnek a szakmai útmutatást!

A külföldi tanulmányutak a Magyar Ösztöndíj Bizottság, a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj és a
Turkish Cultural Foundation anyagi segítségével valósultak meg.
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II.

Kutatástörténet

1. A budai török fürdők történetének hazai kutatástörténete

Nagyon érdekes megfigyelni Buda török termálfürdői esetében, hogy hódoltságkori eredetük
ismerete szinte folyamatosan fennmaradt, nem ment ki a köztudatból. A 17. század végén még
egyértelmű, hogy melyek ezek a fürdők,7 azonban ahogy a fürdők az évtizedek során egyre
jobban átalakultak, elvesztették törökös jellegüket is. A 18. század folyamán a Császár fürdőről
továbbra is megjegyezték, hogy ez Musztafa pasa fürdője8. A 19. században is megmaradt a
köztudatban, hogy egyes termálfürdőket még a törökök építettek, de hogy pontosan mely
épületrészeket, az már kissé elhomályosult.9 Sokan és sokszor foglalkoztak a fürdők és vizeik
gyógyhatásának ismertetésével a 18-19. században.10 1837-ben Franz Xaver Linzbauer
orvosdoktor, bécsi császári tanácsos munkájában a budai fürdőkre vonatkozó középkori és
török kori írott forrásokból is összegyűjtött néhányat, valamint az egyes épületekről részletes
leírást közöl.11 Liber Endre várostörténész munkájában több olyan 20. század eleji fénykép és
ábrázolás szerepel, mely II. világháborús pusztítások és az azt követő átalakítások során
elpusztult részleteket őrzött meg.12
Tudományos világnak elsőként az épületek azonosítását, lokalizálását kellett elvégeznie, erről
először Károlyi-Wellmann13 kötetében olvashatunk. A szövegből azonban az derül ki, hogy
nem egyértelmű még, hogy ezek a ma is álló fürdők a török koriak, vagy csak előzményeik
álltak itt a 16-17. században. Fekete Lajos turkológus Budapest a török korban c. munkájában14
már több történeti kérdést is megfogalmaz és általában „zavarosnak és tisztázatlannak” ítéli a
fürdőkre vonatkozó ismereteket. Ennek okát abban jelöli meg, hogy több fürdőelnevezés
maradt fenn, mint amennyi épületet pl. képi forrásokból ismerünk. Az is nyilvánvaló volt
számára, hogy olykor ugyanazt a fürdőt más-más néven említik. A forrásanyag keltette
bizonytalanságokat jól példázza, hogy a Veli bej és Musztafa pasa fürdőket két külön épületként
kezeli.15 Fekete munkájában az alapvető kérdések tisztázása, azaz az épületek lokalizálása és
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Marsigli hagyatékban fennmaradt listák. Kiadta: VERESS 1936 136-138,
DIELHELM 1785. 612.
BARTLETT 1844. 180.
Ezt kiválóan mutatja Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma (BUDA ÉS PEST 1933 12-26.)
LINZBAUER 1837. 100-130.
LIBER 1934
KÁROLYI-WELLMANN 1936 162-163. Károlyi Árpád történész 1886-ban megjelent munkáját átdolgozta
Wellmann Imre történész
FEKETE 1944 94-97.,116-118.
Mai tudásunk szerint ugyanarra az épületre vonatkoznak a források. A két elnevezés megnyugtató
magyarázata azonban máig nem született meg.
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amennyiben lehetséges, mai fürdőépülettel való megfeleltetése megtörtént. Újabb jelentős
előrelépésre Sudár Balázsnak 2003-ban publikált munkáiig kellett várni. Ő egyrészt
összegyűjtötte, másrészt elemezte a fürdőkre vonatkozó, alapvetően írott és képi forrásokat16,
és egyes részletkérdésekkel is behatóan foglalkozott.17 A hódoltság fürdőinek azonosítását,
lokalizálását pontosította és az elsődleges forrásanyag alapján újragondolta. Mindezek miatt ma
ezt a munkát tarthatjuk a hódoltság fürdőire vonatkozó történeti kutatás alapjának.

2. ábra A török kori Buda épített fürdőinek elhelyezkedése Budapesten. 1. Császár fürdő,
2. Király fürdő, 3. Tojgun pasa fürdője, 4. állami gőzfürdő, 5. pasapalota fürdője, 6. Rác fürdő
7. Rudas fürdő

16
17

SUDÁR 2003
SUDÁR 2002/2006
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2. A budai fürdők régészeti és épületkutatása

Építész szemmel élénken elkülönülnek a kupolás, dongaboltozatos török kori részek az
épületek újabb kori tömbjétől. Nem véletlen, hogy már 1917-ben Foerk Ernő vezetésével
végzett felmérések során a budai török fürdőkben minden alkalommal csak a török kori
kupolatereket és azok közvetlen környezetét ábrázolták. Foerk úgy gondolta, hogy ezek
bizonyosan török koriak, egyéb részek azonosítását pedig szinte lehetetlennek tartotta. Ennek
az állapotnak a rögzítése sok olyan török kori részletet megőrzött, melyek a II. világháború
utáni felújítások során kerültek átalakításra. A Veli bej fürdőt, mely az írott források szerint a
legszebb volt, elpusztultnak gondolta és a fürdők török kori elnevezésének és mai nevének
összekapcsolását nála nem olvashatjuk.18
A Rudas fürdő török kori részleteinek első régészeti kutatása a főváros középkori és kora újkori
régészetében úttörő szerepet játszó Garády Sándor19 nevéhez kötődik, aki az akkor még 19.
századi kiterjedésében álló épülettől északra és az épület északi folyosóján folytatott
feltárásokat. Ekkor török kori falakat azonosított, melyek alapján egyértelművé vált, hogy a 19.
századi épületrészben melyik fal a török kori előcsarnok északi fala. A második világháború
utáni felújítás, a fürdő sérült részeinek elbontása régészeti/műemléki kutatás nélkül történt meg.
A II. világháború utáni helyreállítások adtak lendületet a terepi kutatásoknak. A jelentős
sérüléseket szenvedett épületek (3. ábra) felújításához több-kevesebb épületkutatás is
csatlakozott. A történeti kutatások nyomán már teljesen nyilvánvaló volt, hogy mely
épületekben kereshetjük török fürdőket. Azonban az első elképzelések csak ekkor születhettek
meg arra vonatkozóan, hogy pontosan mekkora hányada is áll az egykori épületeknek, és az
épületek török kori alaprajzának meghatározására is ekkor történtek az első kísérletek. Itt két
szakember munkásságát kell kiemelnem: Molnár Józsefét és Gerő Győzőét. Molnár József20 az
épületek régészeti kutatása nélkül, építészként foglalkozott a fürdők történetével és török kori
állapotuk rekonstruálásával. Jól ismerte a vonatkozó írott és képi forrásanyagot, a Rudas fürdő
esetében a forró teremhez délről kapcsolódó helyiségek török kori eredetét elveti, ennek az
elgondolásnak a helyességét a későbbi régészeti kutatás is igazolta. Gerő Győző a fürdő
alaprajzából kiindulva kísérletet tett a török kori épület meghatározására, bár az főbb
vonalaiban is több hibás elgondolást tükröz.21 Ilyen a fürdőtől délre rekonstruált különfürdők

18
19
20
21

FOERK 1918. 38-48.
GARÁDY 1943, Szent Gellért temploma a Rudas fürdőnél 184-193. alaprajz: 10. kép
MOLNÁR 1969, MOLNÁR 1973
Gerő 1980 101-102., 85. kép
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(halvetek) sora, valamint a langyos helyiség hármas tagolása. Az Oszmán Birodalommal
foglalkozó törökországi kutatóknál is fel-fel bukkannak a budai épületek, de még a legjelesebb
kutatók is igen téves megállapításokra jutottak. Teljesen a fantázia világába sorolhatjuk
Ayverdi munkájában22 a Rudas fürdőről megjelenő rekonstrukciós alaprajzot, ahol még az
épület irányát is megfordítva, a déli oldalra helyzete az előcsarnokot, az álló langyos
helyiségeket pedig halvetként kezelte.

3. ábra Rudas fürdő képe a II. világháború után (BTM Kiscelli Múzeum ltsz. 26.698.)

Gerő Győző az első átfogó terepi épületkutatásokat vezethette országszerte a török műemlékek
körében. Budán a Rác fürdőben csak kismértékű kutatásra nyílt lehetősége, a Király fürdőben
alaposabb és a Császár fürdőben is viszonylag kiterjedt kutatást végezhetett. Ő fogalmazta meg
az első, helyszíni épületkutatáson alapuló elgondolásokat, melyek a legújabb feltárásokig
meghatározták a fürdőkről alkotott ismereteinket. Eredményeit az Oszmán-török építészet
Magyarországon c. könyvében23 ismertette összefoglalóan.
Első és legrészletesebb budai fürdőhöz kapcsolódó feltárását a Király fürdő felújításakor 1958ban vezethette. Máig ezt tekinthetjük a fürdő utolsó, átfogó felújításának és kutatásának. Ekkor
jelentős török építészeti elemek kerültek felszínre, és az akkor felvázolt alaprajzi rekonstrukciót
újabb feltárás hiányában csak elfogadni tudjuk.24
A Rác fürdő épületkutatására25 1958-ban nyílt korlátozott lehetősége Gerő Győzőnek, azonban
a felújítás mértékéhez képest nagyon kis felületen végzett/végezhetett régészeti feltárásokat és
a kivitelezés menete során semmilyen újabb megfigyelést nem tett/tehetett. Ekkor az épület
tövében húzott szondában tévesen azonosította az egykori járószintet, ugyanis nem tudhatta,
hogy a fürdő mellett húzódó árokban nyitotta szondáját. Azonosította a török kori helyiségeket

22

AYVERDI 1977. 45. kép
GERŐ 1980 81-125.
24
bizonyos pontokon felmerülő kérdéseimet a fürdő ismertetésénél fogalmaztam meg.
25
BTM Adattár ltsz. 697-78
23
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(a langyos és forró helyiségeket), azonban az épület északnyugati fala mellett tévesen
rekonstruált 3 halvetet. Nem láthatta, hogy az átmeneti helyiség két részre oszlik, nem
azonosította a mai is álló előcsarnokot és a forrásfoglalást26. Ez utóbbi terület megfigyelésének
hiánya ma is fájó, mert akkor a forrásfoglalás felső részének falaira betonköpenyezés került,
melyet a legutóbbi felújításkor sem bontottak le, sok kérdés ezáltal vizsgálhatatlanná vált.
A Császár fürdőben 1974-ben végzett felújításkor szintén Gerő Győző végezte a kutatásokat.27
Ekkor a fürdő teljes alaprajzát tisztázhatta. A munka során kibontásra kerültek a fürdő kupolái
és az épület megkapta a ma is látható rézfedését, de sajnálatos módon ekkor kerültek elbontásra
a fürdő előcsarnokának és átmeneti helyiségének falai és a forró terem ajtóinak csúcsíves
záródásai. Az előcsarnok falairól semmilyen dokumentáció nem áll rendelkezésre, az átmeneti
helyiség falairól néhány fénykép készült. Ezen látható, hogy a II. világháborúban az utóbbi tér
jelentős sérüléseket szenvedett, boltozatai ekkor omlottak be, bár a déli terem boltozata még
állt. Tudománytörténeti érdekesség, hogy Ekrem Hakkı Ayverdi, a korszak egyik
legjelentősebb török művészettörténészének készülő könyvéhez28 éppen akkor készítették a
magyarországi fényképeket, amikor a Császár fürdő felújítása folyt, így a kötetében olyan
építkezés közben készült fényképeket is láthatunk, melyek a hazai dokumentációból
ismeretlenek.
A budai termálfürdők olyan jelentős részét képezik a hazai török kori emlékanyagnak, hogy
összefoglaló munkákban is gyakran szerepelnek. Itt csak a két legújabb hasonló témájú
tanulmányt említeném, melyekben felbukkannak, az egyiket Gerelyes Ibolya, a másikat
Machiel Kiel jegyzi.29
Az álló műemlék fürdők kutatásán túl a budai gőzfürdők közül kettőben is folyt régészeti
feltárás, melyekben Gerő Győzőnek volt lehetősége ásatásokat végezni: a pasapalota
magánfürdőjében és Tojgun pasa hamamjában. A pasa palota épületegyüttesét, köztük a fürdőt
is tervásatás keretében tárta fel 1961-68 között30. Az épületegyüttes talán legteljesebben
megkutatott része éppen a fürdő.31 Tojgun pasa hamamjából viszont csak kisebb részletek
kerültek felszínre,32 melyeket egyáltalán nem publikált.

26

GERŐ 1980 96-98. 82. kép
BTM Adattárába dokumentáció nem került leadásra, felmérési rajzot a BTM Középkori osztályának rajztára
őriz: ltsz.10438
28
AYVERDI 1977 120-131.
29
KIEL 2012, GERELYES 2011
30
BTM Adattár ltsz. 219–77, 230–77, 234–77, 252–77, 253–77, 244–77, 254–77, 257–77, 265–77, 698–78, a
fürdőre vonatkozó dokumentáció: 254-77
31
A palota ásatásairól kéziratban maradt összefoglaló munkája (GERŐ 1982), a fürdőről: GERŐ 1999, GERŐ
1980
32
GERŐ 2003, BTM Adattár ltsz. 43-75
27
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3. A magyarországi fürdők régészeti kutatásának története

A budai termálfürdőkön kívül az ország területén egykor működő fürdőkből csak romok
maradtak, melyeknek csak töredéke került feltárásra. Pécsett, Egerben, Esztergomban,
Székesfehérvárott, Babócsán, Gyulán, Pesten tártak fel fürdőt, ezek közül néhány romjai ma
meg is tekinthetőek. (Pécs. Eger, Székesfehérvár) Egyetlen kutató, a már többször említett Gerő
Győző foglalkozott turkológusként, azaz az Oszmán Birodalom kontextusába helyezve ezekkel
az épületekkel és végzett kutatásokat országszerte. Ennek eredményeként a 20. század közepén
a legtöbb kutatás az ő nevéhez fűződik: Buda, Pécs, Eger, Gyula, Székesfehérvár. Az
esztergomi munkák Horváth István nevéhez, a székesfehérváriak Siklósi Gyulához, a
babócsaiak Magyar Kálmánhoz kapcsolódnak. (1. - 2. melléklet)
Már a 20. század elején felszínre kerültek török kori fürdők romjai, az egyik 1914-ben Pesten.
Bár a feltáráskor Kuzsinszky Bálint török koriként határozta meg a romokat, azonban később a
felszínre került jelentős római emlékek nyomán Nagy Lajos már római korinak tartja.33 Majd
száz évet kellet várni, hogy ezt a kérdést el lehessen dönteni, ugyanis 2006-ban került újból
felszínre a fürdő. Ekkor a római koros kolléga (Beszédes József) bevonásával egyértelműen
török korinak határoztuk meg az épületet.34 A feltárt romok egy iker fürdő emlékei, talán
Musztafa pasa pesti fürdőjéé.
Pécsett 1927-ben csatornázáskor kerültek felszínre egy épület romjai, melyekkel Szőnyi Ottó
foglalkozott, és azonosította a pécsi Ferhád pasa fürdővel. A teljesen visszabontott épületről
egy nagyon alapos 18. századi felmérést is talált, ennek alapján azonosította a fürdő részleteit.35
A tanulmányban megfogalmazottakkal ma is egyetérthetünk.
Gerő Győző munkái nyomán láthatjuk fizikai valójukban is a pécsi Memi pasa fürdőt és az egri
Valide Szultán fürdőt. Sajnálatos, hogy ezekről az épületek egyikéről sem jelent meg részletes
ásatási feldolgozás.36 Ez amiatt is sajnálatos, mert a közölt fényképek és alaprajz alapján a
Memi pasa fürdőnek egy másik rekonstrukciós lehetősége is felmerül.
Sajnos a többi feltárt fürdőről is vajmi keveset tudunk meg a publikációkból. Az esztergomi
fürdők gyakorlatilag ismeretlenek37, bár Horváth István nagyon érdekes és látványos részleteket
tárt fel az épületekből. 2010-ben tárta fel az esztergomi kis fürdőt, mely az egyike a legépebben

33
34
35
36
37

NAGY 1946 10.
BESZÉDES-PAPP-ZÁDOR 2008
SZŐNYI 1928
Memi pasa füdőről: GERŐ 1987, Valide szultán fürdőről: GERŐ 1980 106-109.
HORVÁTH 1970, HORVÁTH 1971, HORVÁTH 1972, HORVÁTH 1993, MRT 5 115., 123-125.,
HORVÁTH 2011
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fennmaradt fürdőknek, hiszen kupolájának részlete is áll. A vakolt falakon megőrződött vésett
díszek (talán inkább graffitik) pedig érdekes kultúrtörténeti emlékek.38
A felszínre került fehérvári Rüsztem pasa fürdőről többször jelent meg az ásató, Siklósi Gyula
tollából rövid ismertetés39, és ma is látható, bár egyre rosszabb állapotban. Rüsztem pasa
ikerfürdője kissé szabálytalan alaprajzú, érdekes kérdés volna, hogy ezt a terepviszonyok vagy
valami más indokolta.
A gyulai fürdő romjaira Gyerő Győző bukkant, azonban az összefoglaló munkájában tett rövid
ismertetésen túl többet nem közölt a feltárásokból.40
A fenti fürdők mind viszonylag nagy erődített településeken találhatóak, jól megépített,
klasszikus megoldásokat felvonultató épületek. Érdekes elemeket mutatnak a babócsai fürdők,
melyek a kevéssé ismert, kisebb települések fürdőépítészetéről tanúskodnak.41 Teljesen egyedi
megoldás volna, ha az ásató által megfogalmazottak szerint tényleg kör alaprajzú volt a
Babócsa-Nárciszosban feltárt fürdő forró terme.
A fenti kutatások az épületek alaprajzi rendszerének tisztázásra irányultak. Gyakran a jelenleg
is álló épületek miatt csak a fürdők részlete került felszínre, mint pl. a pesti ikerfürdő, a pécsi
Memi pasa fürdő vagy a székesfehérvári Güzeldzse Rüsztem pasa fürdő esetében.
Az egri Valide Szultán és a budai pasa palota fürdője teljesen feltárásra került a tervásatások
során.
A felszínre került épületek elemzésére, összefüggéseik bemutatására Gerő Győző
vállalkozott,42 összefoglaló munkája óta hasonló elemzések nem születtek.
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4. Külföldi kutatástörténet

A török fürdőkultúra gyökerei egészen a római korig nyúlnak vissza, és az iszlám
államalakulatok, valamint a Bizánci Birodalom közvetítésével jutott el és vált az Oszmán
Birodalom kultúrájának részévé. A mai Törökország területén több száz történeti fürdő áll a
mai napig és a legtöbb használatban is van. Az Oszmán Birodalom mai Törökországon kívüli
területein sokkal kevesebb épület maradt fenn, különösen igaz ez az európai régióra, ahol az
eltérő (keresztény) kulturális szokások sem kedveztek ezen épületek fennmaradásának.
Az oszmán fürdőépítészet felöleli a birodalom egész időintervallumát, s ennek megfelelően
sokan és sok szempontból foglalkoztak a török fürdőkkel. Az igen szerteágazó szakirodalom
főbb irányait szeretném most bemutatni.
Az Oszmán Birodalom általános építészettörténetéről számos eltérő hosszúságú, mélységű,
jellegű könyv született. Van, amelyik részletes bemutatásra törekedett43, van, amelyik csak
vázlatosan ábrázolja ezt a hatalmas témát, de óhatatlanul mindegyikben szerepelnek fürdők.44
Van, amikor csak néhány mondat és esetleg egy alaprajz, máskor részletes leírás és fényképek,
alaprajzok is helyet kaptak az adott műben. Ki kell emelnünk Ekrem Hakki Ayverdi és Oktay
Aslanapa munkásságát, akik számos épület összegyűjtésével, elemzésével publikálásával az
oszmán építészettörténet legalapvetőbb munkáit alkották meg.45 A legnagyobb török
építészként számon tartott Mimar Sinan46 életével több könyv, tanulmány foglalkozik, melyek
az általa épített fürdőket is bemutatják.47. Egyre több olyan tanulmány/könyv jelenik meg,
melyek egy-egy település török műemlékeit tárgyalja, és ilyen esetekben a települések működő
fürdői is helyet kaptak benne.48
Kevés ugyanakkor a kimondottan fürdőkkel foglalkozó tematikus tanulmány vagy könyv. A
legelső tudományos összefoglaló munka Karl Klinghardt: Die türkische Bäder c. 1927-ben
Németországban kiadott munkája49, melynek ismeretanyaga ma is fontos alapot jelent.
Bemutatja a török fürdők felépítését, gépészeti rendszerét, köztük a vízmelegítés, a padlófűtés
rendszer és a szellőztetés, világítás mikéntjét.
Érdekes, hogy a sok összefoglaló jellegű munka ellenére a fürdőkre vonatkozó összegzések,
rendszerezések egy-egy tanulmányban láttak napvilágot. A fürdők tipológiáját 1960-ban
43
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Semavi Eyice készítette el,50 mely az oszmán fürdők alaprajzi megoldásait csoportosította. Ez
a rendszer máig a fürdők alaprajzi osztályozásának alapja, és az általa felállított hat csoportba
besorolható az ismert fürdők szinte mindegyike. A 13-14. századi fürdőkről szól Yilmaz Önge51
1995-ben megjelent könyve, mely olyan kitekintéssel és általános bevezetővel készült el az
egyes épületek ismertetése mellett, ami miatt fontos eleme a későbbi korszakokkal foglalkozó
török fürdőkutatásnak is. Az elmúlt években az anatóliai népek fürdőkultúrájáról egy önálló
tanulmánykötet jelent meg, mely több szempontból vizsgálta a kérdést.52 Az Oszmán
Birodalom egyes területeivel (Balkán, arab területek) foglalkozó ismertetések mellett a bizánci,
szeldzsuk és iráni fürdőépítészet is helyet kapott benne. Átfogó képanyagot válogattak össze a
fürdőábrázolásokat bemutató tanulmányhoz, melyek között több kép a 16-17. századi
fürdőkultúrához kapcsolódik.
Mivel a legnagyobb számban és a legépebben Törökországban maradtak fenn 16-17. századi
fürdők, ezért nagyon fontosak (volnának) a törökországi kutatási eredmények. A sok nagyon
értékes munka ellenére azonban nagyon kevés olyan fürdőépület van, melyet részletekbe
menően, a mai kor igényeihez mérten megkutattak volna. Bár a fürdők alaprajza alapvetően
nem sokat változott az évszázadok alatt, de a belső kialakítások, belső burkolatok, gépészet,
díszítés jelentősen módosult. Írott források gyakran szólnak épületek átalakításáról,
felújításáról,53 s ezeket szerencsés volna azonosítani és korszakok szerint elemezni minél több
épületen. Azonban ma még a mai állapotok rögzítésén, alaprajzok közzétételén túl nem sok
információnk van a törökországi fürdők változásáról. Az elhagyott romos épületek némelyikét
régészeti módszerekkel megkutatták, azonban ezek száma viszonylag kicsi és kevéssé
publikált.54
Mivel a működő fürdők általában egy kegyes alapítványhoz tartoztak, egy-egy alapítvány
feldolgozásakor is bemutatják a hozzá kapcsolódó fürdőt.55 Diyabarkir kegyes alapítványainak
feldolgozásakor olyan jelentős mennyiségű gazdaságtörténeti adatot is közölnek, melyekből a
fürdők gazdasági szerepe is látható.56
A Balkánon, Magyarországhoz hasonlóan a hamamok szinte teljesen elpusztultak. Görögország
területén hatvan fürdő létezik, de alapvetően romosak. Csupán két hamamot használnak a mai
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napig, ezeket és visszabontott társaikat Elena Kanetaki57 több tanulmányban mutatja be. A
balkáni épületekkel Machiel Kiel58 foglalkozott behatóan, köztük a balkáni fürdőkkel is.
Kevés külföldi munkában jelennek meg a magyarországi épületek, de megtaláljuk a török
építészettörténet nagyjainak könyveiben. Oktay Aslanapa és Ekrem Hakki Ayverdi59 nagy
volumenű alkotásaikban az egész Oszmán Birodalommal foglalkoztak, így mint egy tartomány
emlékei kerültek bele a hazánkban található fürdőépületek. Machiel Kiel említett balkáni
tanulmányai során olykor a magyarországi épületeket is bemutatja. 60
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III.

A budai török kori fürdőépítészet forrásai

Buda török kori története sokféle forrástípussal kecsegteti a kutatót, aki természetesen még így
is telhetetlen. Ez a korszak abban is különleges, hogy írott és képi forrásai két kultúrkör
szemüvegén keresztül maradtak fenn, így gyakran árnyaltabb képet kaphatunk.
A magyarországi régészeti korú épületek között nagyon különleges helyet foglalnak el a török
kori fürdők, mert boltozatig álló épületrészekkel is dolgozhatunk. A fennmaradt budai fürdők
épületének elemzését tartalmazza ez a dolgozat, ezért elsődleges források maguk az épületek.
Minden más forrástípus kiegészítésül, a fizikailag fennmaradt részletek értelmezéséhez és
kontextusba helyezéséhez szolgál segítségül.

1. Régészeti források
1.1. Épületek

Egy régész számára elsődleges forrást maguk a tárgyak, terepi jelenségek (mai divatos szóval
stratigráfiai egységek), jelen esetben maguk az épületek jelentik. A dolgozat alapját a
megkutatott fürdők és az azokban felszínre került jelenségek jelentik. Ez a sokrétű anyag
épületenként eltérő mértékben maradt fenn és vált kutathatóvá a számunkra. Ennek megfelelően
a legtöbb és legjobban értelmezhető információ a Rác fürdőről áll rendelkezésemre, éppen ezért
gyakran ezzel az épülettel kezdem egyes részfejezetek tárgyalását. A Rudas és Császár
fürdőknek közel azonos hányada áll ma is, 21. századi felújításuk alkalmával nagy mélységig
meg is kutathattuk ezeket az épületeket.
Sokkal nehézkesebben használhatóak a Király fürdőről fennmaradt adatok. Bár közel akkora
hányada áll a hódoltságkori épületnek, mint a Rác fürdő esetében, de csak az 1950-es években
Gerő Győző által vezetett feltárás dokumentációja61 állt rendelkezésemre. A Budapesti
Fővárosi Levéltárban62 további képanyagot és felmérési rajzokat őriznek a felújításról,
melyeket szintén felhasználtam az épület megértéséhez. Ebben az esetben azonban számos
kérdés nyitva maradt, melyek majd egy jövőbeni helyszíni kutatás során még válaszra várnak.
Hasonlóan a Király fürdőhöz, a budai hamamok esetében is Gerő Győző dokumentációiból
dolgoztam. Ezek közül a jelentősen visszabontott épületek közül a Tojgun pasa fürdője63
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egyáltalán nem látható, a pasa palota fürdőjébe64 viszont még leereszkedhetünk a budai várban,
a volt Karmelita kolostor pincéjébe. Itt a helyszínen ellenőriztem a dokumentáció kérdéses
részleteit.

1.2. Tárgyi leletanyag

A budai fürdőépületekben alapvetően nagyon kevés tárgy került felszínre, a ma is használatban
lévő épületekben az állandó karbantartás miatt szinte egyáltalán nem halmozódott fel
semmilyen régészeti lelet. Alapvetően a technológia változása miatt fennmaradt tárgyakkal
számolhatunk: pl. falakban bennmaradt török kori vízvezetékcsövek, jelenlegi padló alatt
megőrződő csatornák, mosdótálak, burkolatok. A török kor után felhagyott vízvezetékekben
olykor 1-1 pénz is felszínre került65, ill. a fürdő környezetében a tereprendezés során elfedett
török kori emlékekkel számolhatunk. Ez utóbbiak között ritka az, ami konkrétan az épülethez
kapcsolódik (mint pl. a kidobott ablakrács a Rác fürdőnél), általában a környező
településrészhez köthető emlékek: korsók, fazekak stb. kerültek felszínre. Érdekes leleteket
képeznek

az

épületek

fennmaradt

faszerkezetei,

melyek

datálásra

használhatóak,

anyagvizsgálatuk pedig a beszerzésük körülményeiről is árulkodik.66
A fürdők berendezési tárgyai közül kő mosdótálak, a csapok kő előlapja maradt fenn, egyéb
tárgyakat ritkán ismerünk régészeti környezetből, azonosításukhoz más forrástípusok
szükséges. Azok a tárgyak, melyeket a fürdőkben használtak szinte minden esetben szerves
anyagból készültek (ingek, törölközők, papucsok), így Budán nem maradtak fenn és nem
kerültek felszínre.

2. Hódoltság kori írott források

A régészeti ismereteinket az írott és képi adatok teszik teljesebbé. A budai fürdők kutatásának
korai szakaszában sor került a fürdőkre vonatkozó írott adatok első összegyűjtésére. 1933-ban
a budapesti fürdőkre vonatkozó bibliográfia összeállításakor nem csak a szakmai elemzéseket,
hanem a történeti forrásokat is összegyűjtötték, melyekből a vonatkozó részeket eredeti nyelven
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közölték is.67 Az elmúlt évtizedek során sok török kori forráskiadvány született, kifejezetten a
fürdőkre vonatkozó írott adatokat Sudár Balázs gyűjtötte össze.68

2.1.Utazók leírásai
A fürdők megismerése szempontjából az egyik legfontosabb forrástípust az útleírások
képviselik. Színes és nagyon életszerű forrástípus, hiszen ezekből a száraz tények mellett
szubjektív véleményeket is megismerhetünk. A legtöbb leírást nyugati utazók jegyzik,
többnyire Konstantinápoly felé igyekvő követek. Általában Budán láttak először oszmán várost
és szinte minden esetben elcsodálkoztak a török fürdőkön. Gyakran csak ezt az egy épülettípust
találták említésre méltónak. A változatos részletességű leírások többnyire az épületeket
mutatják be, leírva azokat a részleteket, melyek az épületkutatás során is felszínre kerültek.69
Ungnád Dávid császári követ többször áthaladt a hódolt magyar területeken és eközben Budán
is többször találkozott a beglerbéggel. Utazásairól a vele tartók készítettek beszámolókat,70
köztük Franciscus Omichius, aki az 1572-es látogatás során éppen Szokollu Musztafa pasa
budai működésének közepén járt a városban. Leírásában utalásokat találunk az egyre jobban
kiépülő oszmán városra.71
Viszonylag ritkák azok a leírások, melyek a fürdőhasználat részleteiről szólnak, olyan
dolgokról, melyek régészetileg megfoghatatlanok. Mitrovicei Vratislav Vencel szolgál több
ilyen adattal, mint pl. „szerény fizetségért különféle szolgáltatások vehet bennük igénybe”, „a
fürdő előtt nagy csarnok,...a ruhákat is ott hagyhatni”72. John Burbury arról is tájékoztat
bennünket, hogy az előcsarnokban gyékény vagy szőnyeg fedi a falak menti padkákat.73 A
termálvizek gyógyhatásáról Hans Wild 1604-ből saját tapasztalatból írt.74
Sajátos látásmódja emeli ki Evlia cselebi leírását75, aki oszmán emberként teljesen más
szemmel nézte a várost. Egy ifjúkori álom után tudatosan készült arra, hogy beutazza a
birodalmat és megismerje városait, lakosait stb. és az összegyűjtött információból később
könyvet is írjon (Szejáhatnámé). Ennek megfelelően Budát is határozott érdeklődéssel derítette
fel, és az ismereteit rendszerezve írta le. Ezek között fontos helyet foglalnak el a fürdőleírások,
az épületek ismertetése mellett azt is részletezte, hogy mely termálfürdő vize mire használható.
67
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Hosszú ideig a tudományos kutatás megbízhatatlannak tartotta adatait76, azonban Sudár Balázs
vizsgálatai nyomán mára már egyértelmű, hogy leírásai alapvetően pontosak és helytállóak77
Az orvos Edward Brown 24 évesen, 1668-ban indul másfél éves utazásra az európai
kontinensen. A klasszikus műveltséggel (antik római és görög irodalom) is rendelkező
fiatalember széles érdeklődéssel szemlélte a beutazott vidékeket. Útleírását sok rajzzal is
illusztrálta. Minden bizonnyal szakmája miatt érdekelték a gyógyvizek, ezért a budai fürdőket
is felkereste és részletes leírást készített róluk.78
Bár az útleírások történetei között felfedezhetőek toposszá vált jellegzetességek is, mint például
többen említik, hogy olyan meleg a Rác fürdő vize, hogy a disznót le lehetne vele forrázni,
mégis békák élnek benne79, mégis ezek a korabeli leírások ráirányítják a kutatók figyelmét
olyan részletekre, melyek csak nagyon töredékesen maradtak fenn. A Császár fürdőben egy
kismedence azonosítása az egyik különfürdőben azért válhatott sikeressé, mert Evlia cselebi
leírása80 nyomán ennek legapróbb jeleire is kifejezetten figyeltünk. Ugyanakkor mára már
elbontott, hiányzó részletek rekonstrukciójára is lehetőséget ad, pl. a Rudas fürdőben szintén
Evlia cselebi 8 kis mosdómedencét említ, melyek közül 7 helye egyértelműen azonosítható az
épületben, a nyolcadikat pedig a fenti leírás nyomán egy újkori átalakítás területén
kereshetjük.81

2.2. Gazdasági iratok

A fürdők komoly jövedelmet hozó intézmények voltak, ezért többnyire valamilyen kegyes
alapítvány (vakuf) részét képezték. Ezek a kegyes alapítványok a társadalmi szükségletek
megszervezésében, az infrastruktúra kialakításában játszottak alapvető szerepet. A kegyes
alapítványoknak jelentős szerepet vállaltak a vallási életben, az oktatásban, a közszolgálatban
(pl. hídépítés), a szociális szolgáltatások (pl. szegénykonyhák) terén. Ezen feladatok ellátásához
egy gazdasági egységet hoztak létre, melyek bevételeit hozzárendelték a kegyes feladat
ellátásához.82
Sajnos a magyarországi kegyes alapítványokkal kapcsolatban nem vagyunk elkényeztetve
olyan nagy mennyiségű iratanyaggal, mint pl. Diyarbekir tartományban, ahol a 16. századi
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gazdasági adatok is fennmaradtak. De ezekből az adatokból látható, hogy a fürdők közel 10%os részesedéssel szerepelnek a bevételek között.83
Budára vonatkozó információkat Szokollu Musztafa pasa alapítványának összeírásában
találunk.84 Mivel ez maga a gazdasági irat, mely összefoglalja mindazokat a gazdasági
egységeket, melyeket a kegyes alapítványhoz csatoltak, ezért a felsorolásában a budai fürdők,
a mellettük álló épületek is megjelennek, valamint megnevezi az általa építtetett és a vásárolt
ingatlanokat is. Ezek alapján a város helyrajzáról, intézményeiről máshonnan teljesen
ismeretlen adatokat is nyerhetünk.
Budán egy kincstári fürdő működött, a várban. A kincstári kiadások és bevételek között ennek
a budai hamamnak adatai is szerepelnek. A fürdő adóbérlőjének személye, felújítások időpontja
és költsége is természetes módon megjelenik a kincstári iratok között, és ebből néhány adat
fenn is maradt.85 A szandzsákösszeírásokban az állami fürdők bevételei szerepelnek.86.

2.3. Életrajzok

A budai fürdők felépülésének idején az oszmán történelem legnagyobb építészeként számon
tartott Mimar Sinan volt a birodalom főépítésze. Életét és munkáit életrajzi leírásban örökítették
meg,87 mely alapján több mint 300 épületet kapcsolhatunk hozzá.88 Az életéről fennmaradt
kézirat változatok között található némi eltérés az általa tervezett/épített épületek listájában.
Ezek közül mindegyiken szerepel Szokollu Musztafa pasa budai dzsámija, de türbéje csak egy
kéziratban jelenik meg.89 Ebből a listából azonosíthatóak azok a fürdők is, melyeket ő épített,
ezek között budai épület nem szerepel.
Sajnos nem sok hasonló munka készült a korszakban. A másik építészt, akinek életrajza még
fennmaradt Mehmed agának hívták és a 16-17. század fordulóján alkotott, a 17. század elején
volt főépítész.90 Tanulóévei alatt, a tizenötéves háború során Budán is járt.91 Életrajzi leírása
nem csak szigorúan az építész életére szorítkozik, hanem hosszas felsorolást tartalmaz a
korszakban használatos mértékegységekről, anyag típusokról, mesteremberekről is.
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2.4. Építési, technikai tárgyú leírások

Az épületek felépülése, üzemeltetése is fontos kérdés, mellyel kapcsolatban a mindig hiányosan
fennmaradó régészeti adatokat a kor technológiájára vonatkozó források egészítik ki.
Viszonylag kevés ábrázolás és építéstechnikai munka ismert az oszmán világból. Az arab és
ezáltal az iszlám kultúra számára oly fontos vízzel (kutak, szökőkutak, vízvezetékek, átemelők
stb. kérdésével) ugyanakkor több középkori munka foglalkozott92. A fürdők esetében nem csak
az épületet kellett jól megépíteni (kupolák stb.), hanem a vízellátást, vízelvezetést, szökőkutat,
ill. a medencék feltöltését, vagy hamamok esetében a víz melegítését, ill. a fűtést is meg kellett
oldani. A gravitációs rendszerek mellett a víznyomás kihasználása, ismerete is látható az
épületekben. Taquyuddin a 16. század közepén élt Konstantinápolyban, munkájában magasan
elhelyezett tározókkal működtetett szökőkutak láthatóak. Ilyen rendszert sejthetünk a 16.
századi fürdők esetében is.

2.5. Visszafoglaló háborúk során készült leírások

Buda visszafoglalását követően Luigi Fernando Marsigli gróf összeírta a város épületeit, azok
török nevét és annak olasz fordítását, valamint néhány magyarázó szót fűzött az egyes
tételekhez.93 Marsigli tanult ember volt, korábban Konstantinápolyban is járt, törökül is
megtanult. Listáját így első kézből vett adatokból állíthatta össze, valamint ismerhette annyira
az oszmán kultúrát, hogy tudta, milyen épületeket vegyen számba.94 Ezen a listán szerepelnek
a fürdők is, egy-két érdekes megjegyzéssel, és az épületek állapotával. Fontos adatokkal szolgál
ez a felsorolás arról, hogy a fürdők építésüktől fogva az egész hódoltsági időszak alatt
üzemeltek és szerencsénkre a termálfürdők a 1680-as évek ostromait is viszonylag jó állapotban
átvészelték.
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3. Hódoltság kori képi források

3.1. Korabeli metszetek városábrázolásai

Buda oszmán szempontból egy határtartomány központja volt, távol a birodalom fővárosától.
Ennek megfelelően viszonylag kevés érdeklődést mutattak a város iránt az oszmán miniatúrakészítők. Matrakcsi Nászuh Szülejmán szultán életéről szóló munkájában (Süleymanname)
szerepel egy Budát ábrázoló miniatúra is. Az 1543-as hadjárat eseményeit megörökítő Tarih-i
Feth-i Şikloş című munkában az alig pár éve elfoglalt várost ábrázolja, melyben ekkor még nem
állnak jellegzetes oszmán épületek, gyakorlatilag a középkori várost láthatjuk rajta.95 A
későbbiekben Budáról még egy részletes oszmán városábrázolást ismerünk, mely 1684-ben, a
korszak végén készült és a hódolt Budát mutatja. A képet több darabból, később állították össze
és vélhetően hiányos.96 Sajnos a fürdők jellegzetes épületei nem jelennek meg rajta.97
Ugyanakkor más városokról készített ábrázolásokon jól láthatóak a fürdők, a fent említett
Süleymanname című alkotásnak Irak területének elfoglalásáról szóló kötetében Eskişehir
ábrázolásán 98 látható egy fürdő, kupolákkal, vízemelő szerkezettel.
Buda török kori ábrázolásainak99 többségét nyugati mester készítette, és valamely hadi
eseményhez kapcsolódik. Elsőként a tizenötéves háború metszeteit említhetjük, majd a
visszafoglaló háborúk időszakában készült számos városábrázolás. Egyes képek valamely
haditudósítás illusztrálásához készültek, és emiatt kevéssé pontosak és részlet gazdagak, olykor
hibásak. A tizentöéves háború időszakából Wilhelm Dilich metszetein100 jól azonosíthatóak a
város egyes épületei, de a fürdők ábrázolása nagyon sematikus, nem sok információt hordoz
magáról az épületről.
Teljesen más léptékbe helyezik a kutatás lehetőségeit a katonai felmérések és a hozzájuk
készített látképek.101 Itt már mérnöki szemlélettel elkészített ábrázolásokkal dolgozhatunk, ahol
cél volt a város és épületeinek minél pontosabb ábrázolása. Ezek közül kiemelkedik Nicolao
Marcel de La Vigne császári mérnök alezredes munkája102, ahol a látkép és a térkép szerves
összhangot alkot. (4. ábra) Itt a fürdők kontúrja látható, és a környezetükben álló épületek is
95
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azonosíthatóak. A hozzákapcsolódó látképen pedig a fürdők állapotáról is információkat
találunk, pl. a Rudas fürdő előcsarnoka már födém nélkül látható. Roppant részletgazdagságáról
ismert Fontana-Nessenthaler103 metszet is. Északi irányú nézetén jól látható a Császár fürdő és
környéke, a Király fürdő épülete azonban már nem azonosítható rajta.
Sajnos ezeken a képeken már főként csak a pusztulás látható, azaz gyakran nem az ép
épületeket, hanem csak a romokat ábrázolják.

4.ábra De La Vigne metszete (BTM Metszettár 2014.9.1.)
Egyes épületekről külön rajzok is készültek, a már említett Marsigli104 gróf a budai fürdőket
lerajzolta, melyeken mintegy keresztmetszeti nézeten nyújt betekintést az épületekbe. Edward
Brown kéziratai között a Császár fürdőnek egy eddig kiadatlan alaprajzi ábrázolása, valamint
az egyik nyitott fürdő medencéinek elhelyezkedése szerepel.105 A Császár fürdőről Buda
visszafoglalása után egy olyan rajz is készült, mely az épület metszetét, homlokzatát és
alaprajzát is ábrázolja.106 Mindegyik nyugati ábrázolás jellegzetessége, hogy csak a forró
103
104
105

106

RÓZSA 1963 kat. 27.
VERESS 1906. 139.
BL Add Ms 5233 16a, Erre a képre Gerő Győző hivatkozik (GERŐ 1980 838. jegyzet), de tévesen a Rudas
fürdő alaprajzának tulajdonítja. A kéziratban a kép alatt azonban egyértelmű megnevezés és leírás található
az épületről, mely a Császár fürdőre vonatkozik.
BTM metszettár 10.960

24

teremre koncentrál, esetleg a különfürdők még megjelenítésre kerülnek, de az előcsarnok egyik
képen sem szerepel.
Mai mérnöki pontosságot természetesen nem várhatunk ezektől a rajzoktól, de mindegyik a
török állapotot mutatja, ezért minden tökéletlenségük ellenére is felettébb értékesek.

3.2. 16-17. századi térképek

A térképek, céljuknál és jellegüknél foga, sokkal pontosabbak és sokkal inkább mérnöki
szemléletűek, mint a városképi ábrázolások. A térképes felmérések fejlődésével már
egyértelműen azonosíthatjuk a kutatott épületeket, ill. azok helyét. Budáról a legtöbb térkép a
hadi eseményekhez kötődő katonai felmérés, főként a visszafoglaló háborúk korában, az 1680as években készültek (De la Vigne107, Bredokow108, Haüy109). A Württembergben és
Stockholmban őrzött rajzok önálló kötetben jelentek meg.110
Ezek alapján a mai fürdők megfeleltetése az írott adatokból ismertekkel teljesen egyértelmű. A
bizonytalanságok ott nagyobbak, ahol a fürdő annyira elpusztult vagy a visszafoglaló
háborúkor, vagy már korábban, hogy ezeken a térképeken nem jelenik meg, ilyen pl. a vári
közfürdő.
Van egy nagyon fontos térkép, mely Marsigli gróf gyűjteményében maradt fenn és oszmán
mester készítette.111 Ez egy befejezetlen darab, ahol még nem tisztázták le a rajz minden
részletet, csak a segédvonalak vannak olykor meghúzva (vagy kopás miatt bizonyos vonalak
sokkal halványabbak). Itt oszmán nevükön szerepelnek az épületek. Az utcarend, ill. a
háztömbök csak a várhegyen vannak kidolgozva, a külvárosokban csak az épületek felirata
szerepel. Ez a térkép is fontos szerepet játszott az oszmán elnevezések és a mai épületek
megfeleltetésében.
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4. Újkori képi források
4.1. Újkori térképek

Buda egyes részein az utcahálózat a középkor óta a mai napig nem változott. Emiatt a 17-18.
századi térképek is egyszerűbben használhatóak. Sajnos Alhévíz és Felhévíz területére ez csak
korlátozottan igaz. Mivel a városrészek jelentős átalakulása a 19. században vagy a 20. század
elején következett be (Tabán bontása, rakpart bővítés), ez már az egyre pontosabb újkori
térképeken jól nyomon követhető.112
A 18. századi állapotokról a leginformatívabban a térképes ábrázolások tájékoztatnak. Ebből a
korszakból ugyanis alig maradt fenn egyéb ábrázolás. Ekkor még jelentősen nem változtak meg
a fürdőépületek, a rajzokon több olyan részletet is felfedezhetünk, mely még a török kori
állapotokat tükrözi.
Egy 1753-ból, ill. 1760-ból származó térképen113 a Rudas és Rác fürdő látható, az épületek
török kori kiterjedésükön ekkor még nem nőttek túl. Látszik, hogy előcsarnokuk kupolája
hiányzik és a használt vizet elvezető csatornát is ábrázolták. Ez utóbbit ott, ahol a régészeti
feltárásokkor felszínre is került.
Felhévízről a Császár malom (a török kori lőpormalom) környékének több térképes ábrázolása
ismert 1725-ből, 1774-ből és 1794-ből.114 Az 1725-ben készült rajzon a közelben álló Császár
fürdőt is feltüntették, és az épület belső elrendezését is ábrázolták. Ezek a felmérések már szinte
építészeti alaprajz szintjén kerültek kidolgozásra. Hasonló ábra a Rudas fürdő mellett létesített
malomról is készült115, ennek képi megfogalmazása azonban kevésbé realista, készítői sokkal
inkább csak a csatornarendszer ábrázolására törekedtek, mint az épületére.

4.2. Újkori látképek

Buda török kori termálfürdői a mai napig használatban vannak, így az épületek újkori
ábrázolásai mind-mind a török részek továbbéléséről, változásáról tájékoztatnak. A fürdők a
19. században élték meg a legnagyobb mértékű átalakítást, de kisebb-nagyobb változások már
korábban is felfedezhetőek. Az újkorban inkább a török részeknél sokkal díszesebb kortárs
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épületrészeket ábrázolják. Ludwig Rohbock és Alt Rudolf metszetein a Rudas fürdő török kori
forró terme szerepel, mely a török kor óta szinte változatlan formában látható.

4.3. Újkori építészeti felmérések

A 19. századi átépítésekhez már tervek készültek, melyek szép számban fenn is maradtak. Ezek
a méretarányos, vagy már méretadatokkal ellátott rajzok116 olyan részleteket is megőriztek,
melyeknek olykor ma már nyomát sem találhatjuk meg. A Rudas fürdő 1830-as évekbeli
átépítésének rajza csodálatosan mutatja a fürdőt övező támpilléreket,117 a későbbi rajzokon a
forró terem már elbontott ajtajának méretei is leolvashatóak (5. ábra). A Rác fürdő Ybl-féle
átépítésének dokumentációjában látható a bontásra ítélt török kori különfürdő, annak metszet
és alaprajzával.118 A Király fürdő osztott átmeneti helyiségsora szintén tervekről ismert.119 Ezek
a rajzok nagyon fontos őrzői a mára már elpusztult építészeti részleteknek. A legtöbb fürdő
előcsarnoka ma nem ismert, nem volt kutatható. így ennek a térrésznek a megismerésére,
rekonstruálására csak a 19. századi építész felmérések alapján van lehetőségünk. A legtöbb terv
a Rudas fürdőről áll rendelkezésünkre, a legkevesebb a Császár fürdőről. Ez utóbbi
magánkézben volt, így nagyobb fővárosi tervpályázatokhoz nem készülhettek róla
felmérések.120

5. ábra A Rudas fürdőről készült átalakítási terv, (BFL XV.17.d.328.167)
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4.4. Fényképek

A 19. század végén megjelenő új technika, a fényképezés még néhány török kori részletet is
megörökített a nagy átépítések előtti időszakból. A fürdők belső tere a nagy meleg és pára miatt
még ma is nehezen fotózható. Éppen ezért csak alig készült fénykép a belső terekben, de az
épületek külső megjelenését több fotó is őrzi. Ekkorra már a külső homlokzatok többnyire nem
a török kori állapotot mutatják, újkori épületrészek ölelik körbe a legrégebbi termeket.
Klösz György fotója nagyon unikális, az 1882-ben készült kép a Rudas forró termébe nyíló
ajtajának lépcsős kiképzését őrizte meg (6. ábra).121 A Rác fürdő belsejéről csak 20. századi
fénykép áll rendelkezésünkre, ahol egy reneszánsz márvány faragvány látható a török kori forró
teremben.122 A Király fürdő 1958-as felújításáról fennmaradt kutatási, helyreállítási fényképek
a lecsupaszított fürdőt mutatják, vakolat és egyéb falburkolat nélkül sok ma éppen eltakart rész
válik láthatóvá.123 A Császár fürdőnek az 1970-es években végzett felújításakor készített
fényképeken az elbontott átmeneti helyiségről és a ma hozzáférhetetlen kupolák külső oldaláról
találunk értékes információkat.124

6. ábra Klösz György fotója a Rudas fürdőről (BFL XV.17.d.328.)
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IV. A török kori Buda
1.Buda városa a török hódítás előestéjén125
Buda a középkori Magyar Királyság központja, a király székhelye volt a 16. század elején126,
ehhez mérten jelentős és magas színvonalon megépített épületek álltak a területén. A város a
Duna jobb partján, észak-déli irányba terült el. Központját a Várhegy déli végében álló királyi
palota adta, attól északra a Várhegy teljes hosszában végig húzódott az erődített város. A
Várhegy keleti lejtőjén a Dunáig húzódó rész is betelepült, a Budához tartozó külvárosokat
találjuk itt: Szentpétermártír, Szentistván, Taschenthal, Tótfalu, Zeiselbühel. A Várhegy
nyugati lejtőjén Logod falu helyezkedett el. A Várhegy déli végében állt Buda másik külvárosa:
Alhévíz, mely természetes hőforrásairól volt híres. Alhéviznél ömlött a Dunába a Várhegyet
nyugatról megkerülő Ördög-árok nevű patak. A Duna szemközti oldalán elhelyezkedő Pest
városával rév kapcsolta össze. Budától északra, közvetlenül a város közelében feküdt Felhévíz,
mely önálló mezőváros volt. A területén természetes hőforrásokat találunk, valamint malmokat
és révet. Budát kisebb-nagyobb dombok és hegyek övezik, melyek többnyire szőlőhegyként
hasznosított területek voltak. A dunai szigeteken települések álltak.

A Várhegyen helyet kapó várost és palotát jelentős erődítés védte, melynek modernizálást
Szapolyai János király végezte el.127 Ennek nyomán vált újra jól védhető erődítménnyé Buda
vára. A külvárosokat északról ugyancsak erődítés védte, a Felhévíz és Buda közötti
határvonalon álló „új falat” azonban nem erősítették tornyok, Alhévizet egyáltalán nem övezte
fal. Szintén erődítés nélkül állt Felhévíz és Logod is.

2. Buda lakossága a hódítás előestéjén

A Várhegy déli végében kapott helyet az évszázadok óta fejlődő királyi palota, a magyar király
székhelye. A városban polgári házak,valamint jelentős főúri paloták sorakoztak, ez utóbbiak a
királyi palota közvetlen közelében álltak, a mai Szent György téren.128 Itt állt Werbőczy István
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kancellár (korábban Szapolyai János tulajdona), Kubinyi László budai udvarbíró, Désházi
István esztergomi jószágkormányzó, Mekcsei György királyi titkár, Raguzai István királyi
borbély, óbudai várnagy, Porosz Márton királyi ágyúmester, Perényi Imre nádor, Bánfi János
pohárnokmester királyi kamarás palotája. A főúri lakóhelyek mellett a városi polgárság palotáit,
házait is megtalálhatjuk a Várhegyen. A négyszögletes telkek kettő-négy oldalán húzódó
többszintes kőházakat azonosított a kutatás.129 A külvárosokban a Várhegyre jellemzőnél
kisebb, többszintes kőből készült polgárházak álltak130.
A városban jelentős egyházi épületeket (a Várhegyen: 2 plébánia templom, 3 kolostor, 5
kápolna, 1 zsinagóga, a külvárosokban: 2 templom, 2 kolostor, 3 kápolna), ispotályokat (3 vagy
4), fürdőket (2 Alhévizen, 2 Felhévizen, 1 Szentpétermártír városrészben, 1 Szentistván
városrészben), piacokat stb. találunk.131
Buda középkori fürdőiről Alhévízen és Felhévízen tesznek említést az írott források, melyek
szerint közfürdő és királyi fürdő állt a Gellérthegy lábánál, valamint az itt elhelyezkedő
ispotálynak is volt fürdője. A királyi palotában is működött egy fürdő a király személyes
használatára. Sajnos egyikről sem áll rendelkezésünkre semmilyen régészeti adat. A középkori
fürdőházak alapvetően dézsás jellegűek, épített medencét a visegrádi királyi palotából132
ismerünk, mely azonban csak fürdőkád méretű. Az esztergomi várban azonosított fürdőnél nem
ismert medence vagy kád.133 A közfürdők esetében egy nagyobb teremben több nagyméretű fa
dézsát helyeztek el, ezekben lehetett megfürdeni. Ez utóbbi épületeknek egyedi építészeti
jellemzői tudomásunk szerint nincsenek. Alhévíz területén a középkori házak oly kevéssé
maradtak fenn, hogy jelenleg azonosítani ezeket a fürdőket nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy
a jelenleg álló török fürdőknek nem előzményei a középkori fürdők, bár ugyanazt a
forráscsoportot hasznosították.

3. Buda török kézre kerülése

Buda 1541-ben került hosszú távon török kézre, de már előtte is több alkalommal felsorakoztak
falai alatt az oszmán seregek. 1526-ban a mohácsi csata után Szülejmán szultán és serege
Budáig vonult, a várost gyakorlatilag üresen találta: ekkora teljesen elhagyta a királyi udvar és
a városi lakosság. Budát ekkor kirabolták és felégették a hódítók, majd visszavonultak a Dráva
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mögé. Pár héttel később, novemberben Szapolyai János erdélyi vajda bevonult a hozzá
menekült budai lakossággal a városba, és királlyá koronázták. 1527. augusztus 20-án azonban
harc nélkül Ferdinánd kezére került a város, amelyet 1529-ben már ostrommal foglalt el újabb
hadjárata alkalmával Szülejmán. Ekkor a várost Szapolyaira hagyta, aki 1530. őszén fegyverrel
védte meg Ferdinánd ostromló seregeitől. Szapolyai 1540-ben bekövetkezett haláláig újabb
ostromot nem kellett elszenvednie a városnak. A király halálával azonban újra fellobbantak a
harcok a Magyar Királyság fővárosáért. Először 1540. őszén érkeztek meg Ferdinánd csapatai,
hogy elfoglalják Budát, majd hamarosan felhagytak a város ostromával és helyette Pestet
szállták meg. A török csapatok 1541. tavaszán sikertelenül kísérelték meg Pest elfoglalását.
Májusban felsorakozott Ferdinánd serege Buda ellen, június végén pedig az oszmán seregek is
Buda alá értek. Ekkor Ferdinánd katonái két tűz közé kerültek. Szülejmán 1541. augusztus 29én (a mohácsi csata 15. évfordulóján) vonult be Budára.134
Ekkor már nem engedte át egy vazallus királynak az ország vezetését, hanem hozzákezdett a
terület katonai meghódításához és elkezdte integrálni az Oszmán Birodalom közigazgatási
rendszerébe. 1541-ben a legközelebbi oszmán erősségek is 200km-rel délebb feküdtek135
Budától, így a városban jelentős létszámú (közel 7000 fő136) katonát hagyott Szülejmán.
A középkori város német lakossága már 1526-ban elmenekült a királyi udvarral együtt,
Szapolyai körül azonban jelentős magyar főúri kör is Budán tartózkodott. 1541-ben a magyar
nemeseket távozásra kényszerítették a városból, a városban maradottakról az első összeírások
tájékoztatnak, melyekben 269 keresztény családfőt írtak össze.137 Azaz a 8000fős138, olykor
azonban 12000 főre becsült139 középkori budai lakosságnak töredéke maradt a hódítás után is a
városban.

4. A budai vilájet és annak vezetője

Buda elfoglalásakor új tartományt szerveztek meg, a birodalom európai részén a másodikat, és
a hátország nélkül elfoglalt városhoz a Duna-Dráva vonalától délre elhelyezkedő szandzsákokat
csatoltak.140 Az a tény, hogy ilyen körülmények között is kialakításra került az új vilájet, jól
mutatja az egykori királyi székhely presztízsét, mely az egész korszakon át megmaradt. A 145
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éves török uralom alatt a budai a „nagy beglerbégségek” egyike volt, bár a budai beglerbég
nominális fizetése nem sokkal volt magasabb pl. a temesvárinál.141
Az 1543-as hadjárat nyomán kezdett formát ölteni a Magyar Királyság középső területén egy
új oszmán vilájet. Ennek a tartománynak volt a vezetője a budai beglerbég, székhelye Buda,
maga a város a beglerbég hász-birtoka volt.142 Buda környékéből szervezték meg a budai
szandzsákot, a Duna jobb parti részén, a város közelében a budai náhije terült el. A korszakban
végig határtartomány volt, bár területe többször változott, mert a környező hódítások kapcsán
újabb tartományokat szerveztek meg az egykori Magyar Királyság területén. A vilájetnek
közigazgatási/igazságszolgáltatási központja Buda volt.
A budai beglerbégség élén 101 alkalommal, összesen 80 pasa váltotta egymást, átlagosan
másfél évet töltöttek ezen a poszton. Ebből a sorból kimagaslik Szokollu Musztafa pasa, aki 12
évig állt a vilájet élén, ő volt az első budai pasa, aki a vezíri rangot is megszerezte. Birodalmi
szinten a legmagasabb posztokat is betöltő családok tagjait látjuk Budán: Jahjapasák,
Szokolluk, Lalák bukkannak fel. Olykor ugyanannak a családnak több tagja, fiak, nagybácsik
stb. is betöltötték a budai beglerbég tisztjét: Arszlán pasa a harmadik budai pasának,
Jahjapasazáde Mehmed pasának volt a fia143. A vilájet vezetése előtt a budai pasák többnyire a
környező szandzsákokban, területeken viseltek hivatalt,144 de az sem ritka, hogy messzi
tartományokban teljesítettek előtte szolgálatot. Többen a szerájban kaptak képzést, Kara Murad
pasa pedig két nagyvezíri kinevezése között töltötte be a budai beglerbég tisztjét. Hegyi Klára
három csoportba rendezte életútjuk alapján a budai pasákat: „távolból idevetődő és hamarosan
továbbálló”, „magyarországi hivatalokat cserélgető”, és a kettő közötti átmenetet alkotók.145
Feladatuk a hódításban való tevőleges részvétel mellett a vilájet működésének biztosítása
volt.146 A tartomány határ menti fekvése és a Habsburg Birodalommal való szomszédság miatt
a beglerbégek diplomáciai tevékenysége sem elhanyagolható, feladatuk volt a követek
fogadása, tárgyalások előkészítése. Szokollu Musztafa pasa pl. II. Miksa császárnak is írt
levelet, s a korszak másik jellegzetessége, hogy gyakran a magyar nyelvet használták a
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Habsburg oldallal való kommunikációra is.147

A budai pasák a 17. században szultáni

rendeleteket is kiadhattak.148
A politikai szerepvállaláson túl, a pasák jelentős szerepet játszottak a városfejlesztésben is.
Dzsámik149, medreszék, karavánszerájok, fürdők, közkutak stb. építése kapcsolódik a
nevükhöz, nem csak Budán, hanem a vilájet több városában is. Az épületek többnyire kegyes
alapítványokhoz (vakuf) kapcsolódtak, melyek alapítványi összeírásai közül alig maradt fenn
néhány150: Szokollu Musztafa pasáé151 igen hosszú, részletes és rengeteg várostörténeti
adalékkal rendelkezik, míg Rüsztem pasáé ennél lényegesen csekélyebb.152

5. Buda területe

A török foglalással Buda jogi helyzete teljesen megváltozott, elvesztette eddigi
önrendelkezését. A város erődített területe nem változott a korszak során. Továbbra is a
Várhegyen álló település maradt az erőd, mely belső és középső várra tagolódott a török
források megnevezése szerint. (7. ábra) A belső vár alatt az egykori királyi palota területét
értették, középső váron pedig az attól északra eső településrészt. A város és vár fogalma nem
válik el élesen, a külvárosokat védő erődítményt is várfalnak nevezik153. Evlia cselebi két
külvárost említ: a Debbaghane külvárosát és a Nagy külvárost. Az első a középkori Alhévíz,
mai Tabán; míg a második a mai Víziváros, mely a középkorban több részre tagolódott. A török
korban ezek a nagy külvárosok is további városnegyedekre, mahallékra különültek. Ez utóbbi
városrész középkori északi határánál húzódott továbbra is a városfal, délről és nyugatról
gyakorlatilag a Várhegy adta és védte az oldalát, keletről pedig a Duna.
Érdekesen alakul Alhévíz helyzete, mely a középkorban egyértelműen Buda része volt.
Szokollu vakufjának összeállításakor Hindi baba záviyéjét (kolostor a mai Rudas fürdő
közelében) egyszer Budán kívülinek, másszor Budán belülinek jelöli meg154. A mai Rác fürdőt
és az azt körülölelő Debbaglar mahallesit Budán kívüliként írja le. Evlia cselebi a Debbaghlar
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mahallesit Buda városnegyedei között sorolja fel, mint ahogy a termálfürdőket is Buda fürdői
között találjuk. Alhévíz Buda szélső külvárosát alkotta, mely a korszak során fokozatosan
növekedett.155
Buda közvetlen közelében lévő középkori települések helyzete megváltozott. Logod teljesen
elnéptelenedett és nem is települt újra a területe a korszakban. A visszafoglaló háborúk során
készült rajzokon sem láthatunk egyetlen épületet sem a területén. Felhévíz területe a korszak
végére Budához kapcsolódott, önállóságát már a hódoltság kezdetén elvesztette. Szokollu
Musztafa pasa vakufjában a Baruthanét156 és Gül baba kolostorát a városon kívüliként nevezi
meg, de minden esetben Budához viszonyítva említi és nem önálló településként. Evlia cselebi
pedig Buda hévizei között írja össze a mai Császár fürdőt, és Buda búcsújáró helyei között
sorolja fel Gül baba türbéjét. A Baruthánét, mint önálló erődítményt, a Buda közeli erődök
között találjuk. A Budáról készült török feliratos térképen is jelölik a Baruthanét és az egykori
felhévízi részt, mint a városhoz tartozó területet.
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7. ábra A török kori Buda. 1. Várhegy, 2. Nagy külváros, 3. középkori Alhévíz területe, 4.
Debbaghane külvárosa, 5. Baruthane, 6. pasapalota, 7. híd, 8. fürdő, 9. tekke, 10. új építésű
dzsámi, 11. keresztény templomból kialakított dzsámi, 12. medresze, 13. türbe, 14.
karavánszeráj, 15. áruraktár

A mahallék közül csak néhányat ismerünk, legtöbb területi alapon szerveződött. A Várhegyen
a középkori utcák neveit őrizték meg, ezeket a 16. században itt élő magyar lakosaik miatt az
adóösszeírásokból ismerjük: Olasz utcca mahalle, Szentgyörgy utca mahalle, Mindszent utca
mahalle, Szombathely utca mahalle, Péter Pál utca mahalle, Ötvös utca mahalle157
Azonosításuk a középkori utcarend ismeretében viszonylag pontosan elvégezhető. A Víziváros
északi részén találjuk a Szent Péter Márton mahallét, más néven gönüllük mahalléját158.
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A muszlimok lakta mahallékról viszont alig hallunk, ezek általában egy-egy személy
lakóhelyének, származási helyének megjelöléseként maradtak fenn, így lokalizálásuk is
nehézkesebb, csak az ismert épületekkel jelölt mahallék elhelyezkedéséről van pontosabb
képünk. A Tabánban kell keresnünk az orta ilica mahallesi-t, ahol Szokollu Musztafa pasa egy
mecsetet is építtetett.159 A Várhegyen találjuk a cami-i kebir mahallesi, ami a mai Mátyás
templom környékét jelöli, a mai Dísz tér környékén a középső dzsámi városrészt és a Bécsi
kapu körül a bécsi kapu városrész. A Turgud pasa és a tömlöc városrész pontosabb helyét nehéz
meghatározni.160
A területi alapon szerveződő mahallék mellett vallási alapon írták össze a zsidók és a „kiptik161”
önálló mahalléját.

6. Buda lakossága

A városban élő lakosság első összeírása 1545-46-ban elkészült, ez alapján 3200-4000 fő nem
mohamedán (alapvetően magyar ember) élt Budán, a fennmaradt zsoldlisták adatait kiegészítve
3500-4000 főre becsüli Dávid Géza mohamedánok számát a városban.162 A korszak végére a
magyar lakosság létszáma jelentősen lecsökken, már a 15 éves háború előtt sem érte el az 1500
főt. A 17. századból pedig nincsenek olyan összeírások, melyekből pontosabb adatot
állapíthatnánk meg163, de alig néhány család élt a városban.164 A Budán állomásozó katonaság
száma is csökkent, a 1568-ban 1636 főre, természetesen nagyobb háborús időszakokban
lényegesen több katonát irányítottak a városba. A zsidók és „kiptik” lélekszáma nőtt, összesen
kb. 2000 főre emelkedik a 16. század végére. Budán a korszak végére is ugyanakkora, azaz
7500-8000 fős népességet rekonstruálnak a kutatók,165 mint a foglaláskor, így kb. 2500-3000
fős polgári muszlim lakosság élhetett itt. Sajnos róluk egyáltalán nem készült semmilyen
összeírás, így a legkevesebbet róluk tudjuk.
A keresztény lakosság a Várhegy északi részén koncentrálódott, valamint a 16. században még
a Vízivárosban is éltek. A korábban is a legkevésbé védhető városrészeknek számító Al- és
Felhévíz területéről már a hódítás elején elköltöztek. Mivel ez utóbbi területeken a török kor

159
160
161

162
163
164
165

TKSM D7000 5a
VELICS-KAMMERER 1890 9, 220
Pontos meghatározásuk nem egyértelmű, vagy cigányokat vagy ortodox keresztényeket jelölhet ez a
megnevezés. (DÁVID 2005 81.)
DÁVID 2005 82.
DÁVID 2005 82.
1627-ben és 1633-ban 14 házat írnak le (VELICS-KAMMERER 1890 297, 305)
DÁVID 2005 83.

36

során is működő városrészek álltak, ahol sok-sok új építésű dzsámit, karavánszerájt, kolostort
találunk, bizonyára a muszlim polgári lakosság itt és a Vízivárosban koncentrálódott.
Származásukat tekintve a Balkánról érkeztek, erre egyrészt Evlia cselebi leírása166 is
egyértelműen utal, aki azt írja, hogy a Buda lakossága bosnyák. És ezt mutatja a tárgyi
leletanyag is167, ami jelentős rokonságot mutat a balkáni emlékanyaggal.168
A muszlim lakosság között természetesen megtalálhatjuk a katonai és a hivatalnok réteget, de
kézműves169 és értelmiségi foglalkozásúakkal is számolhatunk. Hegyi Klára kimutatta, hogy
olykor ezek a kategóriák nem is választhatóak szét határozottan, hiszen nagyon sok katona
vállalt kézműves vagy egyéb jövedelemkiegészítő foglalatosságot170.
A városban a dzsámik mellett iskolák működtek, a város legnagyobb presztízsű dzsámija, a mai
Mátyás templom (ahol maga Szülejmán szultán is imádkozott) mellett pedig több tudományág
oktatásával is foglalkozó medrese állt, mely az ott oktatók jövedelme alapján rangos intézmény
lehetett.171 A 16. század művelt budai lakosának, Ali cselebinek a tárgyait egy hagyatéki leltár
is megőrizte, melyben a rengeteg használati tárgy mellett 119 db könyv is szerepel.172 Ali
cselebi Isztanbulból érkezett és 20 évet élt Budán, mészárosként, kereskedőként, tímárbirtokosként, budai kádiként tűnik fel a forrásokban, cselebi mellékneve pedig tanult emberre
utal.
Az oszmán közigazgatási rendszer jellegénél fogva gyakran helyezte át legfőbb tisztségviselőit,
ennek megfelelően a budai pasák jártak a környező szandzsákokban, nem egyszer a birodalom
távoli sarkaiban.173 Ehhez képest a hivatalnokréteg alsóbb szintjein szolgálatot teljesítők és a
kézműves réteg lényegesen statikusabb volt, Hegyi Klára szerint „a közemberek többsége helyi
őslakossá változott”174.
Erre jó példa, hogy a hagyatékokért az örökösök gyakran ugyanabból a városból, vagy közeli
településről jelentkeztek.175
Egy-egy konkrét megbízatással Isztambulból is érkeztek Budára emberek, pl. ágyúöntő
mesterek, adószedők.
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7. Buda, a vilájet központja

Buda jellege, lehetőségei alapvetően eltértek a magyarok lakta mezővárosokat és falvakat
jellemző ismérvektől, a település erőd és város volt egyszerre. Lakosait alapvetően nem a
korábbi magyar népesség adta, hanem a hódítók. Természetesen itt rendezte be székhelyét a
vilájet vezetője, a budai pasa.
A vilájet lakosai számára peres ügyekben fellebbezési lehetőség Budán volt lehetséges,
valamint az egykori mezővárosok önkormányzatába nem tartozó ügyek intézésére is itt került
sor. 176
Bizonyos jogok, kiváltságok megerősítésére is a beglerbégnek volt jogköre.177 Ennek
megfelelően Budán sok olyan ember is megfordult, aki alapvetően nem itt lakott.
Hosszabb – rövidebb ideig tartózkodtak a városban Isztambul felé tartó vagy onnan érkező
követek, akik többnyire a budai pasával is tárgyaltak.
A zsoldot Isztambulból küldték, ennek megfelelően onnan érkeztek az azt kísérő és elosztó
emberek is.178

8. A város gazdasága
A budai vámjövedelmek és egyéb illetékek a szultáni udvart illették.179 Budán jellegénél fogva
(vilájet központ, középkorban fontos kereskedelmi központ, rév hely stb.) továbbra is jelentős
kereskedelem bonyolódott, megmaradt folyami átkelő szerepe. A budai pasa és udvara, ugyan
sokkal kisebb mértékben, de hasonló fejlődést és kulturális/társadalmi/gazdasági életet
indukált, mint korábban a királyi udvar jelenléte.
Ennek megfelelően kézművesek és kereskedők is éltek a városban, Budán mintegy 310 bolt
működött.180 Azonban Evlia úgy látta, hogy a város hadi jellege dominál, szerinte kevés
kézművesek élt itt.181
Egy részük a hadi igények kielégítésével foglalkozott: a foglalás után pár évvel már adatok
vannak ágyúöntésre, melyhez Isztambulból érkezett ágyúöntő mester és Belgrádból réz.182
Talán éppen ennek az ágyúöntő műhelynek kerültek felszínre maradványai az „öntőház
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udvarban” 2013-14-ben.183 Fegyverkovácsok is dolgoztak a városban184, puskákhoz tartozó
golyók budai készítéséről az ásatásokon felszínre került golyóöntő formák és golyóöntő fogók
tanúskodnak185. A vár karbantartására építész és építőmesterek működtek a városban a 16.
század közepén.186
Más foglalkozások már nem csak a szűken vett katonai feladatokhoz kapcsolódtak, hanem a
város polgári lakosságának élethez is. Ide tartoznak a bőrművességgel foglalkozók, akik
munkája a hadi felszereléshez is elengedhetetlen (lószerszámok, ruházat),187 talán éppen ezért
jelennek meg már a foglalás utáni legkorábbi időszakban. Tímárok működéséről a mai
Tabánban, az Ördög árok partján tudunk, ahol régészeti emlékeik is felszínre kerültek.188
Szokollu Musztafa pasa vakufjában említi tímárműhelyeit, melyek még 1601-ben is léteztek.189
Többféle szakma dolgozta fel a kikészített bőrt, közülük a nyergesek190 , csizmadiák191 Budán
is működtek. A budai bőrkikészítés jelenlétének megfelelően a vámnaplókban gyakran
feltűnnek a bőrök.192
A fennmaradt vámnaplók minden bizonnyal csak töredékét őrizték meg annak az
árumozgásnak, ami a várost jellemezhette193. Egyes szakmákat azonban megőriztek pl. a
hagyatéki leletárak, melyeket akár a vámnaplók adataival is összepárosíthatunk. Így tudjuk,
hogy élt takács Budán194 és azt is, hogy hoztak Budára lent195 De szövetek érkeztek Boszniából
is196, és ehhez kapcsolódóan többször említenek szabót, szabómestert Budán.197 A szövetek
értékestéséhez kapcsolódik a bezhane.198
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Élt Budán tollmetsző199, kifőző200, bádogos201 , lakatos202, borbély203, zöldségárus204, kovács205,
ács206, működtek gyertyaöntő-házak207, mészárszék208, malmok209.
A fenti foglalkozások esetében minden esetben muszlim nevű embereket említenek a források,
azaz a hódítás elején (1550-60-as évekből valóak az adatok) már ideköltöztek a kézműves
emberek a birodalom belsőbb területeiről. Mivel jellegzetesen az Oszmán kultúrához tartoznak
a szolgáltató ágak közül a fürdők210, bozahane-k211, az itt tevékenykedő embereik is bizonyosan
az Oszmán Birodalom belsőbb területeiről érkeztek.
A Rác fürdő közelében felszínre került egy öntőminta, amivel egy jellegzetes török fejdísz
egyik elemét lehetett elkészíteni. Azaz a török ötvösség képviselői is éltek a városban.212
A korábban már említett Ali cselebi hagyatéki leltára jól mutatja, hogy egy gazdag budai lakos
milyen tárgyakat választott/választhatott magának. Ezekben a hagyatéki leltárakban szinte csak
azokat a tárgyakat írják össze, melyekkel régészeti körülmények között sose találkozunk. A
régészeti leletek zömét adó kerámia szinte minden esetben bizonyára olyan értéktelen volt,
hogy vagy nem is jelzik, vagy ha mégis, akkor olyan általánosan, hogy régészeti lelettel nem
tudjuk összekapcsolni. Így a korszakban oly jellemző fehér anyagú, ill. a kézi korongon
készített fazekak a leltárakban nem azonosíthatóak. A két forrástípus összehasonlítása ezért
szinte lehetetlen, ugyanakkor kiegészítik egymást. A sokféle törökös öltözet, takaró-párna és
egyéb textília, díszes fegyver stb. mellett „magyar bїčaq”, „nemcse bїčaq” is összeírásra került;
kantárjai között volt három német munka, amikről azt is leírták, hogy újak, ezentúl 19db
porcelán „hoqqa”, magyar gyertyatartók, 12db asztali kés,213 izniki tál, kínai porcelán tál, 7
izniki csésze, 7 findzsa, 9 kínai csésze is szerepel a listán.214 A „nemcse”, melyet ma inkább
osztrák importként emlegetünk, egy-két díszedény és kések révén a régészeti leletek között is
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felbukkan.215 Az izniki fajanszok és kínai porcelán csészék töredékei is nagy számban felszínre
kerülnek a budai leletanyagban216. Mennyiségük már a kereskedelmi áruforgalomra utal.
A régészeti leletek között azonban sok olyan tárgytípust is találunk, melyet a vámnaplókból
nem ismerünk. Egy részük természetesen érkezhetett a lakók személyes tulajdonaként a városba
(pl. pipák, üvegáruk), de a kereskedelmi út sem kizárt. A fazekas áruk tekintetében pedig
nagyon széles a felhozatal, és egyszerre találunk közöttük az Oszmán Birodalom belsőbb
területei („talpas tál”, un. bosnyák fazekak) ill. a Magyar Királyság felé (pl. fehér anyagú
fazekak) mutató kapcsolatokkal rendelkező tárgyakat. Magáról Budáról ez idáig nem ismerünk
fazekasműhelyt, a nem oly messzi Esztergom-Szent Tamás hegyen azonban felszínre kerültek
egy török kori fazekasműhely emlékei217. A tárgyi leletanyag azt mutatja, hogy budai lakosok
egyrészt megőrizték kapcsolataikat és tárgyaik jellegében hasonlóak, mint amik pl. Belgrádban
kerültek felszínre. Ugyanakkor a 17. században már a habán korsók, festett tányérok sem
ritkák218, melyek hiányoznak a korabeli balkáni emlékanyagból.219 Ezek a tárgytípusok a
Királyi Magyarország területéről jól ismertek, ill. a habán edények vagy Erdély felől vagy a
Magyar Királyság területéről érkeztek a városba220. Budai lelőkörülményük alapján itteni
muszlim emberek használták ezeket a tárgyakat221 és nagy számuk miatt bizonyosan
kereskedelmi úton jutottak Budára.

9. Városkép változása, építkezések

9.1. Katonai jellegű építkezések
Buda a teljes korszak során alapvetően erődítmény volt, az ország visszafoglalásának kulcsa.222
Ennek megfelelően erődítésére is gondot fordítottak a törökök. Régészeti kutatás hiányában
nehezen elkülöníthető, hogy a Várhegyen mely erődítés szakaszok készültek a török korban és
melyek még Szapolyai idejében223, de mindenesetre a vár északi és nyugati erődítményeinek
karbantartása és modernizálása folyamatosan napirenden volt. Ezt a pasákról elnevezett bástyák
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(Mahmud pasa, Murad pasa, Sziavus pasa, Musztafa pasa, Veli bej, Kászim pasa, Ali pasa),
néhány torony (Karakas pasa tornya, Orudzs aga tornya), a Duna vonaláig lefutó déli (Orudzs
aga tornyához futó) erődítés is mutatja. Ugyanakkor a Víziváros északi falát a Duna mellett
szintén egy török bástya zárja, a Kakas kapu bástya.224
Itt kell megemlíteni a Felhévízen felépített Lőpormalmot, mely négy saroktornyos erőd volt és
a mai Gellért hegy tetején felépített palánkot is.

9.2. Polgári építkezések

A fenti leírás során láthattuk, hogy Budán a katonaság mellett jelentős polgári lakossággal is
számolhatunk, mely között egyre nagyobb arányban szerepelnek a muszlimok. Közöttük is
sokan tartósan maradtak Budán, ill. az idő előrehaladtával egyre többen akár több generáció óta
éltek a városban. Ehhez mérten alakult a városkép is. Alig néhány évtized alatt a középkori
városból oszmán várossá változott. A megüresedett középkori épületeket természetesen
használatba vették, de átalakították azokat.225 Az oszmán építkezés jellegzetessége, hogy
favázas, vályogtéglával kitöltött falazatot alkalmaznak. Az épületek alapvetően a belső
udvar(ok) felé fordulnak, az utcai homlokzat elveszti jelentőségét.226 Ennek megfelelően a
budai házak bedeszkázott ablakairól, fa tákolmányokról szólnak a tudósítások. Azonban Evlia
cselebi csodálatos városnak látta Budát, az ő szemének ez az építkezési stílus teljesen megfelelt
és látta a város szépségét.
A lakóházak mellett azonban jelentős számú közösségi épület is színesítette a várost. Az új
építésű dzsámik227, türbék228 és fürdők kőépületek voltak, kialakításukról változó mennyiségű
régészeti emlék informál minket. A tekkék, medresék, karavánszerájok jellegéről mit sem
tudunk, mert egyikből sem maradt fenn egy kicsiny épületrészletet sem.
A közösségi imádkozás teréül szolgáló dzsámik, mecsetek, imaházak közül alig néhányat
ismerünk. Sudár Balázs 32 dzsámit/mecsetet sor fel,229 mindezek többsége újonnan épült, és
csak hatot alakítottak át keresztény templomból.

224
225
226

227
228
229

VÉGH 1997 299.
DERNSCHWAM 1984 497-498
Ilyen módon készült a budai pasák 17. századi palotája is, ami egyértelműen mutatja, hogy ez az építkezés
nem a szegénységhez, hanem az oszmán kultúrához kapcsolódott. PAPP 2013
GERŐ 2003, SUDÁR 2014 170-230.
GERŐ 1980
SUDÁR 2014 170-230

42

A Várhegyen a legkorábbi polgári építkezésnek tarthatjuk a közfürdő megépítését, mely már
1549-ben állt, majd elkészült a közelében egy dzsámi230, alig egy évtized múlva pedig Szokollu
Musztafa pasa medreszéje épült fel az egykori Nagyboldogasszony templom231, a török kori
Büyük dzsámi mellett. A 17. században is folytatódtak az építkezések, a tizenötéves háború
harcainak következményeiként a Várban alakították ki a pasapalotát és egy új mecset épült a
nyugati oldalon232, az egykori királyi palota közelében.
A Várhegyen tapasztaltaknál jóval nagyobb volumenű építkezést láthatunk külvárosokban, ahol
jelentős polgári építkezések kezdődtek már a 16. században. Ezek többségét a budai pasák
finanszíroztak: Jahjapasazáde Mehmed már az 1540-es években felépítteti a fel- és az alhévizi
kolostorokat, Tojgun pasa a dzsámija mellett gőzfürdőt is építtetett233, Güzeldzse Rüstem pasa
szintén egy dzsámival bővítette a várost.234 A városkép átformálását a 16. század legnagyobb
budai építtetője, Szokollu Musztafa pasa folytatta.
Régészeti feltárásból vagy épületkutatásból azonban alig vannak adataink a fenti
építkezésekről. Az újonnan épített dzsámik közül egyedül Tojgun pasa vízivárosi dzsámija áll
és kutatott oly mértékig, hogy abból képet kaphatunk a budai dzsámi építészetről.235 Sajnos
azokat az épületeket sem ismerjük, melyek a legjelentősebb építtetők nevéhez kötődnek, név
szerint Szokollu Musztafa pasa, aki a nagyvezír unokaöccse volt; Murád pasa, aki két
nagyvezíri kinevezés között töltötte be a budai beglerbég tisztjét, vagy Rüsztem pasa, aki a
szerájba nevelkedett. Tojgun pasa dzsámija a klasszikus oszmán dzsámi formát mutatja, mérete
nem túl nagy, hasonló a hódoltságban fennmaradt többi dzsámiéhoz.236
Evlia 8 türbéről ír a városban, ebből ma egyet ismerünk, Gül baba türbéjét237. Töredékesen
ismerjük a budai pasák 17. századi palotáját238, a lőpormalom erődítményét239, és a jelen
dolgozat témáját képező 6 fürdőépületet. Mimar Sinan is tevékenykedett Budán, mégpedig
Szokollu Musztafa pasa megbízásából. A pasa budai dzsámiját és türbéjét ő építette240.
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Amit szinte biztosan állíthatunk, hogy a korszakban Isztambulban nagyon divatos és nagyon
drága izniki fajanszcsempével semelyik budai épület falait sem burkolták241. Ebben bizonyosan
a távolság és a csempék sérülékenysége is közrejátszott.242 A legtöbb 16. századi, izniki
csempével díszített épület Isztambulból ismert.243 Szultáni megrendelések nyomán az iszlám
szent helyein (pl Jeruzsálem) is találunk ilyen épületeket.
Azaz Budán az Oszmán Birodalom tipikus intézményei jelennek meg, melyek kialakításukban
(legalábbis amiket ismerünk fizikai valójukban) jellegzetes oszmán épületek. Azonban a
birodalom legnagyobb építtetői elkerülték a várost: szultáni építésű épület nincs, nagyvezíri
alig. Alapvetően a városhoz és tartományhoz kötődő emberek, azaz a budai pasák és helyi agák,
bégek nevéhez kötődő dzsámikról, fürdőkről stb. tudunk. Mivel az ő anyagi lehetőségeik
korlátozottabbak voltak, így az épületek mérete, kivitelezése is ennek megfelelő.

10. Az oszmán uralom vége

Buda elfoglalását követően, bár mindig közel feküdt a határhoz, alapvetően belső területnek
számított. A mindennapok csatározásainak nem volt kitéve, azonban presztízsénél fogva
kulcsszerepet játszott az ország visszahódításában. Ehhez kapcsolódóan csak nagyobb
hadjáratok idején érte a várost támadás, elsőként a tizenötéves háború alatt: 1598, 1602, 1603.
Az 1598-as ostrom során a Vízivárost is elvesztették a törökök, de a várat tartani tudták. Az
elhúzódó harcok jelentős károkat okoztak a városban.
A követező próbálkozásra csak az 1680-as években került sor. Először 1684-ben még
sikertelenül ostromolták a várat, de 1686-ban a jobban előkészített és lényegesen nagyobb
seregnek 2,5 hónapos ostrom után sikerült elfoglalnia Budát. Az ostrom során az ábrázolások
tanúsága szerint a várost rommá lőtték. Jelentős épületei ekkor szenvedhettek olyan sérüléseket,
melyek után már nem volt értelme azokat helyreállítani, hanem inkább elbontották. Ez lehet az
oka, hogy másodlagos formában, funkcióval is oly kevés török kori épület maradt fenn.
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Egy apró töredék sem került eddig felszínre régészeti feltáráson és írott adatok sem említik Budán
Ugyanekkor Bethlen Gábor és Rákóczi György erdélyi fejedelem is több palotájának fogadó termét ilyen
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V.

Fürdők az Oszmán Birodalomban

Az Oszmán Birodalom egykor jelentős építészeti kultúrával rendelkező birodalmak területén
alakult ki, építészetét közvetlenül a Bizánci és a Szeldzsuk Birodalom kultúrájából merítette.244
Fürdőépítészetének gyökerei a Római Birodalomig nyúlnak vissza245, s a fürdők használata az
iszlám kultúrán keresztül szervesen beépült az Oszmán Birodalom életébe is. Ebből a
szempontból elhanyagolhatatlan a szeldzsuk hatás, hiszen a római fürdők minden részletükben
nem felelnek meg az iszlám kultúra elvárásainak. A legfontosabb változtatást az igényelte, hogy
az iszlám kultúrában az álló vízzel (medence) szemben a folyó víz az elfogadható246. Az
Oszmán Birodalom kialakulását megelőzően fennálló iszlám birodalmakban megtörtént a
római fürdők adoptálása az új vallási/kulturális igényekhez, és ezt készen átvehették a szeldzsuk
fürdőépítészettől. Az oszmán fürdőépítészetben jelentős technológia változást nem találunk a
modern korig, az épületek építészeti megjelenése is csak kevéssé alakult át az évszázadok során.
A fürdők fő jellegzetességei, helyiségei és azok funkciója a mai napig szinte egyáltalán nem
változott.

1. A 16.-17. századi fürdőépületek felépítése

Bár jelentősebb változások nem mentek végbe az évszázadok során az oszmán
fürdőépítészetben, azonban ezek tárgyalása már túlmutat ennek a fejezetnek a keretein. Ezért
csak a budai fürdők szempontjából lényeges korszakot, a 16-17. századi fürdők jellemzőit
mutatom be.
A fürdők a tisztasági fürdőzést szolgálták, de emellett jelentős szociális térként is
funkcionáltak247, ennek megfelelően alakultak ki az egyes helyiségek. Az épületnek alapvetően
három fő tere van: az előcsarnok, a langyos helyiség, és a forró helyiség. Nagyobb fürdők
esetében további kiegészítő térként csatlakozhatnak kis termek (különfürdők), ill. további
langyos helyiségek. Minden fürdőhöz tartozott ezen túl toalett, víztartály és gépészeti tér. Az
egész fürdő általában egy épülettömb (többnyire téglalap alaprajzú), főbb helyiségei pedig
lineárisan voltak felfűzve egymás után.
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ARU 1949 29.,
ARU 1949, 29.
ÖNGE 1995. 9.
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8. ábra Egy török fürdő felépítése, 1. előcsarnok, 2. langyos helyiség, 3. forró helyiség, 4.
különfürdő, 5. toalett, 6. víztartály, 7. fűtőhelyiség

1. Előcsarnok (Törökül „szoyunmalık”-nak, vagy perzsa szóval „dzsámekán”-nak nevezik.)
A fürdő legnagyobb tere az előcsarnok vagy öltözőcsarnok, ahova a vendégek a fürdőbe
érkezve először léptek. Szinte minden esetben egy négyzet alaprajzú helyiség, mely egyúttal a
fürdők legdíszesebb tere volt. Gyakran kupolával fedték, de a fafödémes kialakítás is elterjedt
volt.248 A falakban sok esetben fülkéket alakítottak ki.249 A falak mentén egy kb. 70 cm magas
és 1,5-2,5 m széles padka húzódott, melybe oldalról kis fülkécskék mélyültek (a cipők
elhelyezésére).250 A helyiségnek általában a közepén egy kút vagy szökőkút helyezkedett el,
melyhez a padló alatt vezették el a vizet.251 A kútban elhasznált víznek általában külön elvezető
csatornát építettek, de olyan példa is ismert, hogy a langyos helyiség felé terelték a vizét. A
helyiség megvilágítását ablakok és a födém közepén elhelyezett nagyméretű nyílás (opeion)
biztosította. A falak vakoltak voltak, a padló többnyire kőlapokból készült. Ez alá a helyiség
alá nem nyúlt be a gőzfürdők padlófűtés rendszere. Fűtését hidegebb területeken mangallal
(rézből készült hordozható fűtőalkalmatosság) oldották meg.252 A törölközőket egy falfülkében
kialakított nyílt tüzelőnél szárították meg.253
Az előcsarnok egyrészt az átöltözés tere, a ruhák elhelyezését a falfülkékben oldották meg.254
Másrészt a forró belsőbb terek mellett egy hűvösebb helyiség volt, ahova fürdő használata során
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a vendégek kissé lehűlni is kijártak. Szociális szempontból ez volt a fürdő legfontosabb
helyisége, itt lehetett beszélgetni, társadalmi életet élni, emellett enni-inni.255

2. Langyos helyiség vagy átmeneti helyiség (Törökül „ılıklık”)
A legkisebb fürdőkben egy langyos helyiséget találunk256, a nagyobb épületeknél több
helyiségből álló térsor létezett. Általában téglalap alaprajzú térrész, mely több helyiségre
tagolódhatott. Kupola, teknő- és dongaboltozat is fedhette. Ez már vizes helyiség volt, a falak
mentén egy kb. 20 cm magas kb. 1m széles padka húzódott. Padka, vagy szófa257 alatt a falak
mellett, a padlónál magasabban kialakított térrészt értem. A padlóhoz hasonlóan kővel
burkolták, tetejükön kő mosdótálak (kurna) álltak. A falakban vezetett kerámia
vízvezetékcsöveken szállították a vizet a mosdókhoz, az elhasznált vizet a padlóba mélyülő
folyókák vezették a toalett felé. A vakolt falakat fülkék díszíthették. A helyiségek fűtését a
gőzfürdőkben a padlófűtés biztosította. A megvilágításról ablak, ill. a boltozatban kialakított
felülvilágítók gondoskodtak. Termálfürdők esetében előfordul, hogy medencét is találunk
ebben a térrészben.
A helyiség hőmérséklete nem volt olyan forró, mint a legbelső térnek, ide hűsölni is kijárhattak
a fürdőzők. Külön helyiséget alakíthattak ki a szőrtelenítésre. Télen akár öltözőként is
funkcionálhatott.258

3. Forró helyiség (törökül: „szıdzsaklık” , vagy arab szóval: „harara”)
A fürdő legmelegebb tere. Ennek a helyiségnek a kialakítása alapján szokták a fürdőket alaprajz
szerint tipologizálni. Általában egy kívülről négyzetes alaprajzú tér, melynek belső falkontúrjait
variálják, és alig fél tucat alaprajzi megoldást használnak a fürdőépítészetben. Semavi Eyice
készített egy tipológiát259, melyet alább részletesen tárgyalok.
A forró helyiséget mindig kupola fedi, nagyobb fürdők esetében egy központi kupola körül még
egyéb boltozatok (teknő, donga) vagy további kupolák is megjelentek.
A helyiség közepén helyezkedett el a gőzfürdőkben egy kiemelkedő, többnyire nyolcszög
alaprajzú épített „pulpitus”, törökül göbek tası (köldökkő). A termálfürdőkben ugyanitt kapott
helyet a medence, ami általában ugyancsak nyolcszög alaprajzú, de kör alakú260 kivitelezése is

ŞEHITOĞLU ÉN. 18.
pl. Bayburt, Gökcedere (GÜREŞSEVER-ALTUN 38.)
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ismert. A termálfürdőkben a göbek tası teljesen hiányzik. A falak mellett a langyos helyiséghez
hasonlóan padka húzódott, melyen csorgókutak helyezkedtek el, ezekhez a falakban
kerámiacsövekben vezették el a vizet. A csapok alatt elhelyezett mosdók (kurna) egy
kőtömbből kerültek kifaragásra, elfolyójuk nem volt, hanem a túlcsorduló víz a padlóba
süllyesztett folyókákban folyt közvetlenül a csatorna vagy a toalett felé. A gőzfürdőkben
mindig két vízvezetékcső-hálózatot és ennek megfelelően hideg és meleg vizes csapokat
találunk a csorgókutaknál. A termálfürdőkben általában csak egyféle hőmérsékletű vizet
vezettek a kurnákhoz, de pl. a budai Császár fürdőben kétfélét.
A falakban kisméretű falfülkéket csak ritkán találhatunk. A padló általában kőből készült, a
falakat vakolták.
A helyiség megvilágítását egyrészt a boltozatokon kialakított felülvilágítók, másrészt ablakok
biztosították. A gőzfürdők esetében padlófűtés melegítette a helyiséget.
Ez a tér a tisztasági fürdés helyszíne volt, melyre a falak mellett elhelyezett mosdók kínáltak
lehetőséget. A göbek tası-nál a fürdőszolgák végezték szolgáltatásaikat.

4. Forró helyiség kis termei, a különfürdők (törökül: „halvet”)
Magyarul gyakran magánfürdőnek fordítják a halvet kifejezést, azonban ezt az elnevezést
használjuk a palotákban kialakított magánhasználatú fürdőkre is. Véleményem szerint a török
szó tartalmát az „egyéni fürdő”, vagy „különfürdő”, „különterem” jobban visszaadja és
egyértelműen csak erre a helyiségre utal. A dolgozatban ezért én a különfürdő kifejezést
alkalmazom. A magánfürdő elnevezés azért is félrevezető, mert nem valaki állandó bérleménye
ez a helyiség, ahova senki más nem mehet be, hanem a nagyobb forró helyiséghez képest nyújt
egy kisebb, ezért kevesebb ember befogadására lehetőséget adó helyet. Néhány fő, általában
ismerősök használtak egyszerre, ekkor a terem ajtaját egy „függönnyel” lezárták.261
Kisméretű, négyzet alaprajzú, kupolával fedett tér, ami a forró helyiségből nyílt. Szintén vizes
helyiség, falai mentén padka húzódott, melyen csorgókutak helyezkedtek el, jellegükben,
kialakításukban megegyeztek a forró helyiség kútjaival. Ezt a helyiséget is kőpadló fedte és
falait vakolat borította, fűtését a hamamokban a padlófűtés biztosította. Néhány termálfürdő
esetében medence is előfordult a különfürdőben.262 A helyiség megvilágítását a kupolában
kialakított felülvilágítók és ablakok biztosították.
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pl. budai Császár fürdő
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5. Toalett
Minden fürdőben helyet kapott, a langyos helyiség környezetében helyezkedett el. A fürdőben
a padlóra kifolyó vizet a toalett felé vezették el, és a szennyvíz az illemhelyet leöblítve folyt ki
egy nagy csatornában az épületből. Emiatt a fürdőépület szélén alakították ki és egy nagy
csatorna kivezetése töri itt át, a föld alatt, a falát. Kőpadló borította és falai vakoltak voltak.
Födéme változó lehetett, de általában a téglalap alakú helyiséget donga vagy teknőboltozat
fedte. A boltozatban kialakított felülvilágítók biztosították a megvilágítását.

6. Víztartály
A gőzfürdők jellegzetes része, ami a fürdőépület végén helyezkedett el, és az épület teljes
szélességét igénybe vette. Dongaboltozat fedte. A gőzfürdőkhöz két víztartály tartozott, egy
meleg vizes és egy hideg vizes. A melegvíz-tartály alól indultak a padlófűtés járatai, ill. a falba
helyezett vízvezetékcsövek, melyek az egész épületbe szállították a vizet.
Víztartályok a termálfürdőkhöz is csatlakoztak, hogy az egyenletes vízellátást biztosítani
lehessen a fürdőben. Ezek a tartályok ugyanakkor nem olyan szabályos elhelyezkedésűek, mint
a gőzfürdők esetében. Alapvetően függött a kialakításuk a forrás helyétől és annak
környezetétől. Éppen ezért nem feltétlen épületek szervesen egybe a fürdőépülettel.

7. Fűtőhelyiség (9. ábra)
A gőzfürdők leghátsó helyisége volt, ami nem a fürdőből nyílt, hanem hátulról lehetett
megközelíteni. Olykor toldalékhelyiségként épült meg. Itt vitték be és tárolták a fát a víz
felfűtéséhez. A fűtőrész a melegvíz-tartály alatt található, egy lefordított, nagyméretű rézedény
fedte.263

9. ábra Egy hamam fűtési rendszere. (KLINGHARDT 1927 11. ábra)
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GERŐ 1980 113.
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2. Az oszmán fürdők csoportosítása

Az oszmán fürdőket több szempont szerint csoportosíthatjuk, alapvető kérdés, hogy
kapcsolódik-e a fürdőzés helyéhez épület. Ha nem, akkor a mai fogalmaink szerint inkább
strandról beszélhetünk, a korszakban ezeket nyitott vagy deszkafürdőnek nevezték. A másik
esetben fürdőépületek álltak, melyeket a felhasznált víz típusa (termálvizet hasznosít vagy
nem), a felhasználók köre (közfürdő vagy magánfürdő), az épületek alaprajzi elrendezése,
városon belüli elhelyezkedése alapján is csoportosíthatunk.

2.1. Alaprajzi elrendezés szerint
Semavi Eyice készítette el a fürdők tipologizálását a forró helyiség alaprajza alapján,264 mely
jól lefedi az előforduló variációkat, így nem tartom szükségesnek, hogy új tipológiát készítsek.
Két típussal azonban kiegészítettem ezt a felosztást, melyet a végéhez csatoltam. (10. ábra)
Eyice mindegyik típusra számtalan példát említ, és mindegyikre még ugyancsak sok újabb
példát hozhatnánk (3. melléklet).

10. ábra Tipológia tábla
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EYICE 1960 tipológia: 108-115, res.5. k
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A. kereszt alakú, négy ejvános elrendezésű és a sarkokon álló különfürdők típusa („haçvârî dört
eyvanlı ve köşe höcreli tip”)
Itt a nagyméretű, négyzet alakú helyiség sarkaiban kisebb négyzet alakú helyiségeket
(különfürdőket) alakítanak ki. A sarokhelyiségeket és a forró helyiség közepét kupolák fedik,
a sarokhelyiségek közét pedig donga vagy teknőboltozatok, e területeket ejvánként (elölről
nyitott, három oldalfalú előcsarnok) alakítják ki. Létezik 2-3-4 ejvános változata is.

B. csillag alakú típus („yıldızvâri sıcaklık tip”)
Itt a külső falsíkját nézve négyzetes helyiségben a belső falsíkon egy szabályos nyolcszög
oldalai mentén nagyméretű falfülkéket alakítanak ki. A forró helyiséget kupola fedi.

C. négyzet alakú forró helyiség körül sorakozó kis különfürdők típusa („kare bir sıcaklık
etrafında sıralanan halvet höcreli tip”)
A forró helyiség 2-3 oldaláról kis, akár váltakozó méretű, négyzet alaprajzú kis termek
(különfürdők) nyílnak. Mindegyik helyiséget kupolák fednek. Ritkán használt és archaikus
alaprajzi forma.

D. sok kupolás típus („çok kubbeli sıcaklıklı tip”)
A forró helyiséget boltívek tagolják azonos méretű egységekre, az egyes térrészeket azonos
méretű kupolák fedik.

E. középső kupolás típus, széles forró helyiséggel és iker-különfürdővel („ortası kubbeli, enine
sıcaklıklı ve çifte halvetli tip”)
A négyzet alaprajzú teret keresztben kettéosztják, az első helyiség a forró helyiség, ami
hosszúkás téglalap alaprajzú, közepét kupola fedi, a két szélső térrészt pedig egyéb boltozat. A
kupola alóli részből lehet a forró helyiség mellett kialakított két kis terembe (különfürdőbe)
jutni, melyeket szintén 1-1 kupola fed. A forró helyiség és a két kis terem alaprajza együtt egy
négyzetet alkot.

F. egyforma méretű kupolák típusa („Soğukluk-sıcaklık ve halvet eş odalar halinde olan tip”)
Általában kisebb fürdőknél látható, hogy a langyos, a forró helyiség és egy vagy több
különfürdő is ugyanakkora méretű. Mindegyiket kupola fedi.
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A budai fürdőket tanulmányozva egy fürdőt (a Rudas fürdőt) nem lehetett a fenti csoportok
egyikébe se beilleszteni. A Rudas fürdő párhuzamait keresve több hasonló kialakítású épületet
találtam, melyeket jellegzetességeik alapján önálló csoportba rendezhetünk:

G. oszlopos forró helyiségű típus
A forró helyiség közepe feletti kupolát oszlopok tartják, a kupola és az oldalfalak között
térrészeket dongaboltozatok fedik.

A törökországi fürdőépületek rendszerezése közben egy újabb típusra bukkantam:
H. egy kupolás forró terem típusa
Ezek közé a fürdők közé tartozik a legtöbb kisméretű fürdő, ahol a forró teremhez halvet nem
kapcsolódik. De előfordul ez a kialakítás néha nagyobb épületek esetében is. Többnyire egy
négyzetes terem, de előfordul nyolcszög alaprajzú is. Különfürdő nem csatlakozik hozzá, a
teremben egyéb alaprajzi tagolás nincsen.

2.2. Felhasznált víz típusa szerint: termálfürdők (kaplidzsa) – gőzfürdők (hamam)

A két típus vízellátásában különbözik és ehhez kapcsolódóan egy sor gépészeti különbség
található a kétféle fürdő között. Azonban alaprajzukban szinte teljesen megegyeznek.
A gőzfürdő terjedt el nagyobb mértékben az Oszmán Birodalomban, mivel bármilyen vízforrás
mellé kiépíthető volt: folyóvíz vagy kút is elláthatta a fürdőt. A termálfürdőt viszont csak
termálvizes forrás mellé építhették. Mivel a korszakban csak a természetes termálvizes
forrásokat hasznosíthatták, ezért csak kevés településen épültek termálfürdők. A nagy
vízhozamú meleg vizes forrásokat kihasználva ezekbe a fürdőkbe medencéket építettek, ami
teljesen hiányzik a gőzfürdőkből. Ez hordozza magában az eltérő gépészeti megoldások
szükségességét.
A gőzfürdőkben fel kellett melegíteni a vizet, az egész fürdőt és viszonylag kis vízmennyiséggel
gazdálkodhattak. A víz melegítéséhez használt hőt a langyos és forró helyiségek alatt kiépített
padlófűtéshez is felhasználták. A fürdővel egybeépített víztartály és fűtőház csak a gőzfürdők
sajátja. A falakban két vízvezeték hálózat volt, külön a meleg és a hideg víznek.
A termálfürdőkben kellő hőfokú volt a vízforrás, nagy mennyiségben rendelkezésre állt, és a
fürdőben megépített medence nagy meleg víztömege az épületet is kellőképpen fűtötte. Ezért a
termálfürdőkben teljesen hiányzik a padlófűtésrendszer, a fürdővel egybeépített víztartály és
fűtőhelyiség. Ugyanakkor medencét találunk a forró helyiségben és olykor még a langyos
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helyiségben vagy a különfürdőben is. Ennek több következménye is volt az épület gépészetére
nézve: egyrészt nagy mennyiségű vizet kellett eljuttatni a medencékhez, ill. elvezetni a
medencéktől rövid idő alatt. Ezért a vizet általában külön vízvezetékrendszer juttatta el a
medencékhez és a falikutakhoz. A szennyvíz elvezetésére is külön rendszert használtak: minden
medencétől külön elvezetőcsatorna indult, a csorgókutak vizét egyrészt ebbe, másrészt a WC
felé vezették el. A felhasznált forrás foglalását is ki kellett építeni, és a forrás környezetében
kisebb víztartályok is készültek. Az építkezésnél külön nehézséget jelentett, hogy a természetes
hőforrások környezete erősen vizenyős, így ezt a kérdést is kezelni kellett az épületeknél. A
termálfürdők esetében a tisztasági fürdőzés mellett a vizek gyógyhatása is fontos volt,
gyógyfürdőként is használták ezeket az épületeket.265

2.3. Magánfürdők – közfürdők

A közfürdők önálló épülettömbként álltak, bár többnyire valamilyen kegyes alapítvány (vakıf)
részét képezték, és gyakran egy épületkomplexumhoz (külliye) tartoztak. Ezek a közfürdők
viszonylag kis összeg ellenében bárki számára látogathatóak voltak. Tulajdonosuk
szempontjából nem csak állami fürdők tartoztak ide, hanem az alapítójuk lehetett a szultán vagy
egy vagyonos úr/asszony is.
Egyes fürdők azonban valamely egyéb épületen belül helyezkedtek el, pl. palotákban, nyári
lakokban, téli lakokban, karavánszerájokban, kolostorokban. Ezeknek a magánfürdőknek a
vendégköre az adott épület típusához igazodva korlátozott volt, pl. egy palotában csak a pasa
és családja számára volt fenntartva. Ettől függetlenül építészeti megjelenésük és kialakításuk
megegyezett a közfürdőkével, mivel kisebb vendégkör számára készültek, így kisméretűek
voltak. Amennyiben teljesen belefoglalják a fürdőt a másik épülettípusba, akkor a fürdő
előcsarnoka vagy langyos helyisége, vagy akár a toalett hiányozhatott.266

2.4. A fürdők elhelyezkedése

E csoportosítás alapja a fürdők elhelyezkedése a városon belül, és ehhez kapcsolódóan
alapításuk körülményei. Három típusba szokták sorolni az épületeket: csársi (piac) – külliye
(épületkomplexum) – mahalle (városnegyed) fürdők.267 A csoportosítás alapja, hogy a fürdők
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vendégkörét milyen környezet adja. A fürdőket, mivel gazdasági intézmények, olyan helyen
építették fel, ahol kellő számú fürdőzőre számíthattak. A város legforgalmasabb helyei voltak
a legkézenfekvőbb választások.

a.Piaci fürdők (csársi hamami)
Már működő piacokban vagy közelében építették fel a fürdőt. Gyakran a bejárata a piacról nyílt.
Leginkább a fedett piacokhoz kapcsolódtak, melyek azonban csak nagyvárosokban épültek.268

b. Épületkomplexumok fürdői (külliye hamami)
Külliye alatt olyan épületegyüttest értünk, melyek egy tervezéshez kapcsolódóan, egy időben,
gyakran egy egységben épültek fel. Az épületeket gyakran közös fal határolta. Bevételei miatt
sok külliye részét képezte fürdő is, melyek nem feltétlen alkottak szerves egységet a
komplexum többi épületével. Ilyen külliyéket a város szélén pl. zarándokhelyek mellett is
rendszeresen építettek fel.

c. A városnegyed fürdői (mahalle hamami)
A fürdők jelentős része egy-egy városrész lakosait látta el. Éppen ezért többnyire a mahalle
forgalmas helyén, a mecset/dzsámi mellé építették fel.

2.5. Ikerfürdők

Egy fürdőt férfiak is és nők is használhattak, természetesen nem egy időben. A nap során be
volt osztva, hogy mikor használhatják a férfiak és mikor a nők. Azonban egy másik megoldás
is kínálkozott ennek a kérdésnek a kezelésére: egymás mellé két hasonló fürdőt építettek,
melyeknek általában a hosszanti fala közös volt, átjárás a kettő között a vendégek számára nem
volt lehetséges, azaz az épület egyik felét a nők, a másik felét a férfiak használhatták. Ezeket
nevezzük ikerfürdőknek, és ide sorolható a fürdőépületek egyharmada. (11. ábra)
Ezek az épületek kívülről egy épülettömböt alkottak. Közös volt a víztartályuk, a padlófűtésrendszerük, fűtőhelyiségük. A két fürdő épülhetett szinte teljesen azonos alaprajzzal269, de a
forró helyiségük alaprajza különböző is lehetett.270
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Általában a két rész hossztengelye párhuzamos volt egymással271, ritkábban fordult elő, hogy
egy tengelyre fűzték fel a két épületet.272
A két fürdő közül a férfi rész volt a díszesebb, a nagyobb és az nyílt a forgalmasabb utcáról. A
női rész általában kevésbé díszesebb, gyakran kisebb is, és egy mellékutcáról nyílt.273
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11. ábra Az ikerfürdők és az egyedül álló fürdők aránya

2.6. Nyitott vagy deszka fürdők
Buda 1686-os visszafoglalásakor készült nyugati összeírásokban274 jelenik meg egy
deszkafürdő, ami Felhévízen működött. Buda helyrajzának ismeretében az akkor még létező
természetes hőforrások által táplált tavak mellé lokalizálhatjuk. A leírások alapján egy
strandszerű fürdőzési lehetőséget jelent ez a fogalom. A 19. század folyamán Isztambulban a
tengerparton egy stég végéhez készítettek egy magas, fából készült, négyszögletes alaprajzú,
fedetlen építményt, melyben fürdőzni lehetett.275 Ilyen kialakítású fürdőhelyiségekről
egyértelmű adatunk nincs a 16-17. századból, de a deszkafürdő elnevezés egy hasonló
építményre utalhat.
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3. A klasszikus oszmán fürdő megjelenése

Mindezek után nézzük meg, hogyan is nézett ki egy tipikus klasszikus kori oszmán fürdő. Mivel
az oszmán építészetben Mimar Sinan korát (azaz a 16. századot) tekintik a klasszikus
korszaknak, ezt vonatkoztatom a fürdőkre is. Az általánosítást 357db fürdő alapján végeztem,
melyek adatait a 3. melléklet tartalmazza.
Az egész épület alaprajzát szinte minden esetben egy téglalapba foglalhatjuk, melyben egy
tengelyre felfűzve, többnyire szigorú rendben követik egymást a helyiségek. Egy épületen belül
többnyire 6-9 helyiséget találunk, a nagy ikerfürdők esetében általában 13-16-ot. A négyzet
alakú előcsarnokot vagy fa födémmel vagy téglából épített kupolával fedték, ennek aránya kellő
mennyiségű információ híján nagyon esetleges, de 30 esetből húsz alkalommal kupola, tíz
esetben pedig fa födém fedte. A terem közepén egy kút kapott helyet, a fal mentén pedig padka
húzódott körbe. A langyos térrész általában több kisebb helyiségből állt, melyek gyakran az
előcsarnok és a forró terem között egymás mellett voltak elrendezve. A forró terem mérete
általában 50 m2 alatti, de az ennél nagyobbak is jól reprezentáltak, akár 250 m2-t is elérheti a
nagysága. A legnépszerűbb alaprajzi forma az „a”, azaz a négy ejvános elrendezésű. Az ikerkülönfürdős („e”) megoldás a következő leggyakoribb, majd a sok kicsi, egyetlen kupolával
fedett, kis forró teremmel rendelkező épületek következnek. (12. ábra)
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12. ábra Az egyes alaprajzi típusok megoszlása
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A klasszikus korszakban elmaradtak a plasztikusan díszített kupolák és csak kis felületeken
alkalmazták a sztalaktit díszeket. Ezt a változást jól szemlélteti a 13. ábra, ahol a zegzugos
elrendezés, bordás kupolák, nagy felületű sztalaktit díszek megoszlását mutató görbék
kicsúcsosodnak a 15. századnál, a 16. században pedig a mindezek lecsökkennek és helyettük
a szigorú alaprajzi felépítés válik uralkodóvá. Kockába mélyülő medence formájúak a kurnák,
melyek a langyos és forró helyiségekben, valamint a különfürdőkben sorakoztak a falak
mentén. Kedvelt megoldás volt az ikerfürdő építése, a fürdőépületek harmada ide sorolható az
Oszmán Birodalomban.
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13. ábra Az egyes építészeti elemek megoszlásának változása az évszázadok során
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VI.

Fürdők a török kori Buda életében

Buda természetes hőforrásokban gazdag területen fekszik, melyeket már több évezrede
hasznosítanak az itt lakók.276 A török fürdők azonban nem feltétlen hőforrásokra települtek,
ennek megfelelően Budán is találunk gőzfürdőket (hamamokat) és termálfürdőket (ilidzsákat)
is. A fürdők azonosítása és lokalizálása már a kutatás korai szakaszában megtörtént. A Fekete
által közölt Buda térképhez277 viszonyítva mai tudásunk szerint csak kissé változott a kép.
Összesen 7 épített fürdő állt a városban a török korban, 4 termálfürdő: újkori nevükön a Rudas,
Rác, Király és Császár fürdők, és 3 gőzfürdő: egy közfürdő a Várhegyen, Tojgun pasa fürdője
a Vízivárosban és a pasa magánfürdője a Várhegyen álló palotájában. Ezen túl néhány (3-4)
nyitott fürdővel számolhatunk, melyek a természetes termálvizes tavaknál kialakított fürdőző
helyek lehettek.

1. Az építtetők

Budán a hét épített fürdő közül csak egy volt állami gőzfürdő, a többi épületet magánszemélyek,
főként a budai pasák építtették. A Rác fürdőt Szokollu Musztafa pasa a pesti káditól vásárolta
meg. Ezeken a szépen megépített fürdőkön kívül említés szintjén tudunk a budai dizdár
fürdőjéről, valamint a dervisek által üzemeltetett nyitott fürdőről.
Amit fontos ezekről az emberekről megjegyezni, hogy bár származásuk eltérő lehetett,
alapvetően az oszmán elithez tartoztak. Neveltetésük, tanultságuk, műveltségük az Oszmán
Birodalomhoz köti őket.278 Ez azt jelenti, hogy nyelvükben, kultúrájukban nem törökök vagy
bosnyákok stb., hanem oszmánok. Az oszmán nyelvet használják, az oszmán kultúrához (zenei,
képzőművészeti stb.) tartoznak. Ezt pedig a szultán és környezete képviseli, a szultáni
művészeti műhely az oszmán művészet forrása. Így a budai elitet is műveltsége és ezen
keresztül a kulturális igénye a központhoz, Isztambulhoz köti, nem származási helyéhez, még
ha rokoni kapcsolataikat ápolják is.279 Gondolok itt arra, hogy a divatot/stílust, melyet a
mindennapi életben ezek az emberek követnek, a szultáni udvar mutatja. Éppen ezért Budán,
az Isztambultól távol eső tartományi székhelyen is ezt képviselik, ill. próbálják követni. Még
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akkor is, ha a szülőhelyük esetleg közelebb, vagy a közelben található. Éppen ezért alapvetően
fontos összevetni a budai emlékanyagot az isztambuliakkal.

1.1. Budai beglerbégek
A legtöbb fürdőépület a budai pasákhoz kapcsolódik, hétből öt fürdőt ők alapították. A
későbbiek folyamán gyakorlatilag az épített fürdők közül csak egy, a Várhegyen álló közfürdő
nem került a pasák érdekszférájába, hiszen Szokollu Musztafa pasa három saját építésű
termálfürdője (Rudas, Király, Császár) mellé megvásárolta a pesti káditól a Rác fürdőt is.

Tojgun (budai pasa 1553-56, 1558-59)
Az első magán alapítású (gőz)fürdőt Tojgun pasa építette a városban. Balkáni állomáshelyek
után került Budára, családja meggyökeresedett a hódoltságban.280

Szokolluk
Budán a leghosszabb ideig, 12 évig látta el a budai pasa tisztét Szokollu Musztafa pasa (156678), Szokollu Mehmed pasa nagyvezír unokaöccse. Musztafát a Szokollu család további három
tagja követte a budai vilayet élén: Ferhád pasa (1588-90), Mehmedpasazade Vezir Hasan pasa
(1593-94), aki Szokollu Mehmed pasa nagyvezír fia281, valamint Lala Mehmed pasa (15991600, 1601-02) Szokollu Mehmed pasa nagyvezír unokatestvére. A Szokollu család boszniai
gyökerekkel rendelkezett, a család egyes tagjai iszlamizáltak és jelentős hivatalokat töltöttek be
az Oszmán Birodalomban, az 1560-as, 1570-es években a legfelsőbb posztokat foglalták el,
egészen a nagyvezíri pozícióig. A korszakban a birodalom egyik legjelentősebb családja volt.282
Szokollu Musztafa pasa a szultáni udvarban nevelkedett, boszniai állomáshelyek után került a
budai vilájet élére283. Fürdőit kegyes alapítványához csatolta, mely még bizonyosan működött
az 1600-as évek elején is.284 A pasa építkezéseivel kapcsolatban viszonylag sok írott adattal
rendelkezünk, fennmaradt alapítványának összeírása (vakifnámé), életrajzi regénye, valamint
utazók mesélnek épületeiről. Mindezek mellett fizikai valójában is fennmaradtak az általa
építtetett fürdők, így kontrollálhatjuk és pontosíthatjuk írott adatainkat.
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1.2. A hódoltsági elit további tagjai

A hódoltságban általánosan jellemző volt, hogy a tartományban hivatalt viselők vagy katonai
feladatot ellátók valamilyen üzleti vállalkozásba is kezdtek.285 Valószínűleg ilyen okokból
alakított ki/birtokolt a pesti kádi és a budai dizdár is fürdőt a természetes forrásoknál. Mindkét
tisztviselő a hódoltság vezetőrétegéhez tartozott, bár anyagi lehetőségeik lényegesen
szerényebbek voltak, mint a beglerbégeké.286

2. A fürdők elhelyezkedése és környezete

A termálfürdők Buda két forráscsoportjához kapcsolódóan egyrészt a város déli végénél, a
Gellért hegy környékén, ill. a város északi végénél, a Rózsa domb környezetében épültek ki. A
déli forráscsoport látta el a Rác és Rudas fürdőket, az északi a forráscsoport pedig a Király és
Császár fürdőket.
Az erődített városrészen kívül, de a városban állt a Rác, Rudas és Császár fürdő, az erődített
Várhegyen az állami közfürdő és az erődített külvárosban a Király és a Tojgun pasa fürdők
működtek. (7., 14. ábra)

14. ábra A fürdők elhelyezkedése Budán, De la Vigne térképe és látképe. 2. Király fürdő, 3.
Tojgun pasa fürdő, 4. állami gőzfürdő helye, 5. pasapalota fürdője, 6. Rác fürdő, 7. Rudas fürdő
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Az állami közfürdő épült fel elsőként a meghódított városban, a vízzel nehezen megtáplálható
Várhegyen állt. Helyválasztását indokolhatta a hely védhetősége, hiszen ekkor még a város
közvetlen környezetében is harcokra, hódításokra került sor. Alapításakor nem lehetett
egyértelmű, hogy ezek a csatározások milyen mértékig érintik majd Budát is. A közelében egy
dzsámi épült fel a későbbiekben és nem messze működött tőle a város piaca. Szintén errefelé,
a vár északi részén sejthetjük a janicsárok kaszárnyáit.287
Az erődített külvárosban találjuk Tojgun pasa fürdőjét, mely mellett közvetlenül állt a pasa
dzsámija. E két épület a város észak-déli irányú főútja mellett feküdt. A főút másik oldalán, a
fürdőtől nem nagy távolságban a Duna folyt.
A mai Király fürdő, a török kori Horosz kapi ilidzsaszi szintén a városon belül, a városkapu
közelében, de a termálvizes forrásoktól távol helyezkedett el. A fürdőhöz majd 800 méter
távolságból vezették el a termálvizet, amelyhez kapcsolható vízvezeték egy szakasza régészeti
feltárás során került napvilágra.288 A fürdő közelében karavánszerájt építtetett Szokollu
Musztafa pasa, mely körül boltjai és házai álltak. Alig 300 méterrel délebbre állt a pasa
dzsámija, melynek közvetlen környezetébe lokalizálhatjuk a pasa által építtetett medreszét és a
pasa türbéjét.289 Mind a fürdő, mind a dzsámi szintén a Duna mellett haladó észak-déli irányú
főút mellett állt290.
Már az erődített területen kívül találhatjuk a legdélebbi fürdőt, a mai Rudas fürdőt, a török kori
Yesil Direkli Ilidzsa-t. A fürdő a Duna parton, a folyó mellett haladó észak-déli út mellett állt,
szomszédságában a pasa karavánszerája, az út másik oldalán pedig Hindi baba kolostora
helyezkedett el, a mecset mellett pedig a pasa boltjai sorakoztak. (15. ábra)

15. ábra A Rudas fürdő környezet, De la Vigne látképén, 1. fürdő, 2. karavánszeráj, 3.mecset?
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A mai Rác fürdő, a török kori Kücsük vagy Debbágháne ilidzsaszi közelében állt egy mecset,
mely nevét is a fürdőről kapta. A fürdő környezetében még boltokat, cserzőműhelyeket
találunk. Ez az épületcsoport a nyugat felől a Dunához vezető út mentén épült ki. Mellette
kanyarodott a Duna felé az Ördög-árok, melyen a fürdőnél egy híd vezetett át. (16. ábra) A
fürdő érdekessége, hogy egy újonnan kiépülő városnegyedben épült fel. Az ásatások során
egyértelműen láthattuk, hogy a Duna irányából az épületig húzódott a középkori város. A fürdő
nyugati oldalán középkori objektumok gyakorlatilag nem kerültek felszínre, a török korban
viszont messze túlnyúlt nyugat felé is a lakott település. A fürdő környezetében 16-17. századi
objektumok egyaránt felszínre kerültek. 291

16. ábra A Rác fürdőkörnyezet De la Vigne térképén, 1. fürdő, 2. híd, 3. karavánszeráj
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A legészakibb fürdő, a mai Császár fürdő, a török kori Veli bej ilidzsaszi a városon kívül állt, a
Buda feletti termálforrás-csoportnál. Közvetlen közelében működött a Lőpormalom, melynek
építését Szokollu Musztafa pasa fejezett be. Nem messze épült fel a pasa mecsetje.292 A fürdő
mellett pedig Miftah baba kolostorát sejthetjük. A fürdő szintén a Duna mellett haladó északdéli irányú főút mellett állt. Itt, a város északi részénél kikötő is működött. (17. ábra)

17. ábra A Császár fürdő környezet De la Vigne térképén és Fontana metszetén, 1. fürdő, 2.
Baruthane, 3. Gül baba türbéje és kolostora, 4. Kakas kapu, 5. török kori épület

2. Fürdők szerepe a városi tér szerkezetében

Budán 6 közfürdő és egy magánfürdő működéséről tudunk, kérdés, hogy sok vagy kevés ez a
szám a birodalom egészéhez mérten. Ennek a megítéléshez Evlia cselebit hívom segítségül, aki
egy időpillanatban, egy látásmód293 alapján készítette városleírásait. Mivel a mai kutatás szerint
Evlia konkrét adatai megbízhatóak,294 ezért, ha számadatai nem is teljesen pontosak, arányaiban
bizonyosan megfelelnek a látottaknak. Budához hasonló lélekszámú volt ebben a korszakban
pl. Kütahya295, ahol 9296, Tire297, ahol 13 298 közfürdő állt. Belgrádban 11,299 Skopjéban 12,300

292
293

294
295
296
297
298
299
300

SUDÁR 2014 225-226
Nehezen volna összevethető különböző személyek útleírásából származó adatok, hiszen pl. Budán Evlia
cselebi és Edward Brown teljesen más szemléletben írta össze a fürdőket, így darabszámra sem ugyanannyit
kapunk, ha összeszámoljuk azokat. Mégis ugyanarról a városról személyes tapasztalatok alapján készítették
leírásukat. Evlia cselebi viszont önmaga annyi települést látott és leírt, hogy munkája az összehasonlításokra
is alkalmas.
SUDÁR 2012 11-48.
FAROQHI 2000 Tablo 1. 7-9000 fő
ALTUN 1981-82 429.
FAROQHI 2000 Tablo 1. 7-9000 fő
ÇAKMAK 2002 1.
AYVERDI 2000 25.
AYVERDI 2000 346.

63

Szarajevóban 8301 fürdőt találunk, míg a 12 000 fős302 lakosságú Prizrenben csak kettőt303. Ezek
szerint Budán nagyságrendileg hasonló számú fürdő működött, mint a birodalom hasonló
méretű városaiban. Számszakilag inkább kevesebb, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy
3-4 nyitott fürdőt is találunk a városban, így együtt már kb. 10 fürdőről beszélhetünk.
A szeldzsuk múlttal rendelkező, majd a török hercegségek, ill. a 14-15. századtól Oszmán
fennhatóság alá tartozó városokban is hasonló számú fürdőépületet találtunk, mint Budán.
Mindezek alapján egy kb. 10 000 fős város kiszolgálásához 8-12 fürdőre volt szükség.
Budán a közfürdők 1541-1574. között épültek fel, ezek után nem véletlen, hogy a 17. században
nem készült új fürdő, gyakorlatilag nem volt rá szükség.
A fürdők mindenki számára nyitva álltak, szolgáltatásaikat elérhető áron kínálták. Evlia cselebi
ismertette a budai termálfürdők vizének gyógyhatását, az egyes betegségeket, melyek
kezelésére javallott az adott fürdő vize304. Azonban bizonyára nem csak gyógyfürdőként
használták a termálfürdőket, hanem tisztasági fürdőként is. A termálvizekben gazdag (és a 17.
században 65 000 fős lakosú305) Bursában 40 történeti (14-17. századi) fürdő közül csak 11 a
termálfürdő.306 Fent láthattuk, hogy a Budához hasonló méretű városokban 8-10 fürdő állt a 17.
században, míg Budán csak két gőzfürdőt találunk. Ezek szerint a termálfürdők kiszolgálták a
városiak tisztasági fürdésre való igényét is, bár ismerték gyógyhatásukat.

Buda fő útja (észak-déli irányú) és főbb gazdasági (pl. karavánszerájok, kikötők) és kulturális
(pl. kegyhelyek) helyszínei a fürdők elhelyezkedésében is fontos szerepet játszottak. Mindez
tudatos helyválasztásra, városrendezésre utal,307 melyet a legjobban a Rudas fürdő esetében
lehet szemléltetni. A fürdő környezete a középkorban kőházakkal volt beépítve, melyek között
egy ispotályt és egy templomot is találunk. A fürdő alatt több középkori kőépület részletét, egy
forrásfoglalást és egy hévizes kutat tártunk fel. A hódoltság elején a középkori kutat, és a 14.
századi forrásfoglalás kútszerű részét feltöltötték, és az utóbbi medencerészét hasznosították.
A Rudas fürdőt építésének megkezdésekor a forrásfoglalás maradékát is feltöltötték, a
kiválasztott területre eső középkori épületeket, középkori falakat az új fürdő alapozási szintjéig
visszabontották. Ekkor elbontottak egy 1,1m széles középkori kőfalat is, mellyel teljesen
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párhuzamosan, de attól 1,5 méterre a Duna felé építették fel a fürdő 90cm széles, folyó felőli
főfalát. Emiatt egyértelműen állíthatjuk, hogy határozott elképzeléssel, a terület földrajzi
lehetőségeit maximálisan kihasználva építették fel a fürdőt, beszorítva azt a Duna és a főút
közé. A helyszínen található, felhasználható állapotú korábbi épületeket egyáltalán nem vették
figyelembe a tervezéskor, építkezéskor.308
Hasonlóakat, a középkori emlékek elbontását és elplanírozását figyelhettük meg a Rác és
Császár fürdők esetében is. Ez utóbbi esetben valószínűleg egy középkori ispotály került
elbontásra, a fürdő környezetében egy késő-középkori temető került felszínre.
A fürdők alapvetően gazdasági intézmények, melyek természetesen a város társadalmi életében
is jelentős szerepet játszottak. Elhelyezkedésük a megfelelő forgalom szempontjából roppant
fontos kérdés volt, ezért a helyválasztás szempontjai alapján is csoportosítani szokták a
fürdőket: csársi (piac) – külliye (épületkomplexum) – mahalle (városnegyed) fürdők.
Láthattuk, hogy a fürdők nem magukban álltak, nem magukban épültek fel. A fürdők közelében
a főút, a dzsámik/mecsetek, karavánszerájok és kolostorok jelentek meg. Szokollu Musztafa
pasa vakifname-jéből tudjuk, hogy a karavánszerájokat újonnan építtette309, az érintett
mecsetek/dzsámik is újépítésűek voltak.310
Láthattuk, hogy fürdők az állami közfürdő és a pasa magánfürdőjét leszámítva a külvárosban
épültek fel. A 16. században (a város nagy építkezéseinek korában) itt betelepült lakosságról
tudunk, pontosabban a keresztény lakosság hiányáról311. A fürdők vízellátása szempontjából
szintén ez a terület volt alkalmasabb az építkezésre. Mindezek mellett mi indukálhatta az
építtetők helyválasztását?
Budán klasszikus fedett Oszmán piacról nincs tudomásunk. A város legnagyobb piaca a
Várhegyen, a Büjük dzsámi (a korábbi Nagyboldogasszony templom) közelében működött.
Ennek megfelelően Budán klasszikus „csársi hamami” nem létesült, azaz olyan fürdő, melyet
meglévő piac mellé építettek gazdasági megfontolásból. A külvárosokban a karavánszerájok
voltak az árucsere fontos helyszínei312, egyikük közelében állt a Király fürdőt, mely ezért ehhez
a csoporthoz sorolhatunk. Itt az is felmerülhet, hogy egy külliye része volt, hiszen a
karavánszerájt is és a fürdőt is Szokollu Musztafa pasa építtette, de a pasa legfontosabb (és
ehhez a fürdőhöz legközelebb elhelyezkedő) dzsámija már térben viszonylag messze található
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a fürdőtől. Inkább arra gondolhatunk, hogy az újonnan meghódított városban a fürdőt a pasa
célzottan egy forgalmas kereskedelmi hellyel együtt építette fel, a városkapu közelében.
A Rudas fürdő esetében azonban szinte bizonyos, hogy a fürdő egy külliye, azaz egy egyszerre
tervezett és kivitelezett épületkomplexum része. A helyválasztást a források közelsége mellett
Hindi baba kolostora és az észak-déli főút indokolhatta. Itt építtette fel a pasa egyik mecsetét,
karavánszeráját és a fürdőt. Ezek az intézmények együtt komoly forgalmat biztosíthattak a
fürdőnek. A komplexum helyének kiválasztását minden bizonnyal a termálvizes forráscsoport
mellett a fenti tényezők együttese adta.
Tojgun pasa első hivatali ideje alatt építtette fürdőjét, közvetlenül a dzsámija mellett. Az
épületek térbeli közelsége, valamint az a tény, hogy közel egy időben épültek szintén arra utal,
hogy közös tervezésnek, azaz szintén egy külliyének a részét képezték. A külliyék esetében
megfigyelték, hogy a város ezek körül a központok körül fejlődött tovább,313 az újonnan
meghódított területeken pedig az új lakosság számára alapként szolgál.314 Buda esetében a város
terjeszkedését a Rác fürdő esetében tudjuk jól megragadni, a többi fürdő esetében ez kevésbé
kimutatható.
Az állami hamamot egyéb épületek építéséhez nem kapcsolhatjuk, az újonnan meghódított
város ellátására hozták létre (mahalle hamamı). A Rác fürdő alapítóját nem ismerjük, de
környezetében a cserzőműhelyek és egy dzsámi arra utal, hogy a városnegyed ellátására
épülhetett. Alapítását tekintve ezért mindkettő a mahalle fürdők közé sorolhatjuk.
A Császár fürdő megítélése szintén nehéz. Bár a város szélén helyezkedett el, alapítója
(Szokollu Musztafa pasa) azonban ennek a pompás épületnek bizonyosan nem véletlen
választotta ezt a helyet. A közelében kötöttek ki a Budára érkező hajók, a közelében állt Gül
baba türbéje, a Baruthane, mellette haladt el az észak-déli főút. Ezek együttesen
mindenféleképp komoly vendégkört biztosítottak a fürdőnek. A közelében kapott helyet a pasa
egyik mecsete is. A fürdő északkeleti sarka mellett állt egy nagyméretű, ismeretlen funkciójú
épületről tudunk még. Láthatjuk De la Vigne térképén és az ásatások során is felszínre került
egyik fala. Falazata és statigráfiai helyzete alapján a török korban épült. A fürdő környezetében
közel egy időben lefolyt építkezés miatt a külliye-fürdők közé sorolom. Elképzelhető, hogy a
városrész fejlesztése is cél lehetett, hiszen Buda földrajzi helyzeténél fogva ebbe az irányba
tudott leginkább terjeszkedni. Ennek kézzelfogható nyomát régészeti feltárások hiányában még
nem láthatjuk.
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A hódoltságból kevés vakuf összeírása maradt ránk, gazdasági elszámolásukat pedig
gyakorlatilag egyáltalán nem ismerjük. Szerencsés módon Buda legnagyobb építtetőjének
Szokollu Musztafa pasának a vakufnámé-jából tudjuk, hogy mind a négy budai fürdőjét
alapítványához csatolta. A fürdők jövedelmeik miatt rendszeres tagjai a kegyes
alapítványoknak, szerencsésebb forrásadottságokkal rendelkező területekről pedig ismert, hogy
a fürdők bevételei az alapítvány összbevételének kb.10%-t adták.315 Mint fentebb láttuk, ennek
megfelelően igyekeztek forgalmas helyen felépíteni a fürdőket.
Szokollu Musztafa pasa vakufja a 16. század végéig bizonyosan fennállt. Az alapítvány feladata
volt a vagyon kezelése, ennek megfelelően az épületek karbantartása is. A Rác fürdőn, amikor
a pasa megvásárolta, nagyobb változtatásokat nem hajtott végre. Csak később, 1588-ban
bővítették ki az épületet,316 ekkor éppen egy újabb Szokollu, Ferhád volt a budai pasa. Talán
nem véletlen, hogy éppen ekkorra tehető az építkezés, melyet a nagy jövedelmet húzó beglerbég
is támogathatott. Nem csak a fürdő vizének jó híre miatt, hanem a körülötte egyre fejlődő
városrész növekvő igényének kielégítése is hozzájárulhatott ehhez a beruházáshoz.

4.Fürdők elnevezése

A budai fürdők azonosítását, egyes leírások egymással való megfeleltetését nehezíti, hogy a
fürdők elnevezése nem állandó a korszakban. A 16. századi források az építtető vagy az
elhelyezkedés alapján említik az épületeket. 1686-ra azonban bizonyos nevek állandósultak,
egymástól független forrásokban találjuk meg a Császár fürdőre a Veli bég, a Rudas fürdőre a
Zöld oszlopos, a Király fürdőre a (kakas) kapu, és a Rác fürdőre a kicsi vagy tabáni elnevezést.
Érdekes módon Tojgun pasa fürdőjét Evlia az alapító után nevezi, míg a termálfürdők esetében
egyetlen esetben sem állandósult Szokollu Musztafa pasa neve. Ez utóbbinak talán az is lehetett
az oka, hogy mindegyik termálfürdő Musztafa pasáé volt, így ezzel az elnevezéssel egyáltalán
nem lehetett volna megkülönböztetni egymástól az épületeket. Maradt az az út, hogy valami
jellegzetesség (elhelyezkedés, építészeti elem) adja az állandósuló név alapját. Érdekes módon
a Yeşil direkli elnevezést nem csak Budán találhatjuk meg, hanem pl. Isztanbulban Szokollu
Mehmed pasa Azapkapıban álló fürdőjét is így nevezik, és egy Yeşildirek hamamı Izmirben is
áll. Evlia cselebi317 szerint egy zöld oszlopról kapta a nevét, azonban a névadó zöld oszlop a
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feltárások során nem került felszínre, és ma az isztambuli fürdőben sem látható ilyen.318 Annyi
bizonyos, hogy a budai épületben használtak zöld követ (andezit tufát) és az egyik oszlopot
valamikor az évszázadok során kicserélték. Ugyanakkor a víz színe a vörösmárvány
medencében zöldes színűnek látszik, akár ez is hozzájárulhatott a név kialakulásához.
Máig tisztázatlan a Veli bej - Musztafa pasa fürdő kifejezések egymáshoz való viszonya. A mai
Császár fürdőt a török kori források is Veli bég fürdőjének319 nevezik, bár ismert tényként
kezeli Evlia cselebi is, hogy a fürdőt Szokollu Musztafa pasa alapította. Ez nem meglepő, hiszen
a fürdő tarihja akkor még a helyén, azaz magán az épületen olvasható volt. Egyazon írott
forrásban sosem jelenik meg a két fürdő (Veli ill. Musztafa pasa fürdő) külön fürdőépületként,
így bizonyosnak tűni, hogy egyszerre nem működött egy Veli bej fürdő és egy Musztafa pasa
fürdő is Budán. Fekete két külön fürdőként jelölte térképén320 a Veli bej és Musztafa pasa
fürdőt, Sudár Balázs pedig a környék általános nevének, a Veli bej elnevezésnek átvételét vagy
egy korábbi fürdőelőzményt feltételez321. Annyi bizonyos, hogy a Császár fürdő ma álló része
egy építési periódusú, és 1574-ben épült, azaz a Musztafa pasa kaplidzsával azonosítható.
Területén korábbi török fürdőnek maradványa nem került felszínre, építés közbeni
tervmódosításra utaló nyomot nem találtunk. A közelben eddig másik épített török fürdő
maradványa nem látott napvilágot. 1574. előttről azonban egyetlen írott adatot sem tudunk egy
esetleges, eleddig lokalizálatlan felhévízi épített fürdővel azonosítani.322 A fentiek alapján
Sudár Balázs azon felvetését látom legelképzelhetőbbnek, miszerint a Veli bej elnevezés inkább
egy ragadvány név, mely akár a környező mahalle nevéből eredhet.
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(SUDÁR 237.) Azonban az eredeti kéziratban ez a megjegyzés, hogy „most piros színű”, nem szerepel (BL
Sloane Ms 1913 148a). A fürdő leírásakor az oszlopok színére vonatkozóan egyéb megjegyzést nem tett.
1594, Ásik Mehmed nevezi először így a fürdőt
FEKETE 1944 Buda és Pest áttekintő térképe
SUDÁR 2002/2006
1572-ben Franciscus Omichius említi , hogy a „harmadik fürdő, mely Óbuda irányába fekszik”. Ez az adat
feltehetően a Király fürdőre vonatkozik, de jelenleg ennek építési dátumát évre pontosan nem ismerjük. Ha
természettudományos módszerekkel mégis ellentmondó adatokat kapunk (azaz, hogy 1572 után épült), akkor
felmerülhet az az értelmezés is, hogy mégis inkább egy, a Császár fürdő előtt Felhévízen épült fürdőhöz
kapcsolhatjuk Omichius megjegyzését. (OMICHIUS 1582 11a)
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VII.

A fürdők rekonstrukciós lehetőségei

Jelen dolgozatnak nem feladata értékelni a fürdők legutóbbi felújítása során megvalósult
építészeti megoldásokat. Ez minden esetben sok tényezős kompromisszum eredménye,
melynek csak egyik eleme volt a kutatás által feltárt információhalom.323 Most inkább az elvi
rekonstrukció elkészítésére koncentrálok. Ezt sem lehet egységes mértékben elvégezni
mindegyik fürdő, ill. a fürdő minden eleme esetében. Az épületeket változó mértékben
ismerjük, ennek a következők az okai:
eltérő mértékben maradtak fenn az egyes épületrészek (pl. elbontott vagy álló előcsarnok),
változó mélységű beavatkozás eltérő mélységű kutatást tett lehetővé. Ez utóbbi egy épületen
belül is váltakozó lehetett.
Tehát vannak olyan információk, melyeket még hordoznak az épületek, de jelenleg számomra
hozzáférhetetlenek. A következőkben szeretném bemutatni, hogy jelenleg mit is gondolhatunk
az egyes épületek 16-17.századi megjelenéséről, a legépebben megmaradt épület felől haladva
a töredékesebbek felé.

1. Rác fürdő (18 – 19. ábra)

A fürdő kutatása során szerződéses okok miatt elvált egymástól a régészeti és a falkutatás.
Ennek sajnálatos következménye, hogy a felújítás mélységéhez mérten lényegesen kevesebb
földfelszín feletti adat áll a rendelkezésünkre.
A fürdő az Ördög árok nevű patak és a Gellérthegy lába közé beszorítva állt, melyet ellátó forrás
az épületben található, a forrásfoglalásra ültették rá az előcsarnokot. A forrás hosszan elnyúló
sziklahasadéka határozta meg az épület irányát. Mivel az épület oldalfalai ezzel nem
párhuzamosak, látható az az igyekezet, ahogy az épületet próbálták elhelyezni a hegy és a patak
között, de a forrás közvetlen közelében. (4.1. kép)

Az előcsarnok
A budai termálfürdők közül a Rác fürdőben maradt fenn legjobb állapotban az előcsarnok,
egyedül a délkeleti fala került elbontásra, a többi több méter magasan áll. A padlójának közel
két harmadát feltártuk vagy jól rekonstruálható a maradványok alapján. (4.2. kép) A délnyugati
fal mentén, padka alatt található meg a fürdőt vízzel ellátó forrás. (4.3. kép)
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A falak mellett húzódó padka mindig az épület alaprajzához, azaz az ajtónyílásokhoz igazodik.
Jelen esetben a forráshasadék helyzete is befolyásolta. A langyos helyiség felé vezető ajtónyílás
az előcsarnok északnyugati falán nyílik, de nem annak közepén, hanem a langyos helyiség és
forró helyiség tengelyében. És ugyanennek a falnak a keleti végében nyílik a fürdő bejárata. A
két ajtónyílás között a padka részlete felszínre került, így szélessége és magassága is ismert (2
m széles és 20 cm magas).
Az előcsarnokokban kialakított padkát általában kis kocka alakú fülkék tagolják, azonban itt
ilyen nem került felszínre. A padkához a délkeleti és délnyugati fal mellett is lépcsők vezetnek
fel324, itt a padka 3 m széles és 1 m magas volt. A délnyugati fal északabbi végén a lépcső
megszűnik, a sziklahasadék közelsége miatt itt már nem fért el. Vélhetően a padka az
északkeleti fal mellett is lépcsős kialakítású volt, de ennek semmilyen nyoma sem maradt fenn.
Az előcsarnokok dísze a szökőkút. A Rác fürdő előcsarnokában ennek nincs nyoma, sem
alapozása, sem odavezető vízvezetékcsövek, sem elvezető csatorna nem került felszínre.
Azonban a délnyugati fal melletti lépcsőbe egy padlóba süllyesztett kutat találtunk, mely
nagyon ritka megoldás. (4.8. kép) Jelen ismereteink szerint ez az egyetlen kút állt az
előcsarnokban.
A falakat fülkék tagolják, a délnyugati falban 5 csúcsíves záródású fülke került felszínre. (4.4.
– 4.7. kép) Az északnyugati falon egyáltalán nem voltak, az északkeleti falon pedig
ablaknyílások voltak. A délkeleti fal külső oldalán a hegy lába nyúlt el, ezért vélhetően itt sem
ablakokat nyitottak, hanem fülkéket készítettek.
A helyiség fedéséről nincsenek információink. Általában kupola szokta fedni az
előcsarnokokat, vagy faszerkezetű födém. Dévényi Tamás építész tervező szerint az előcsarnok
falai nem bírhattak el egy téglakupolát, csegelyek részletei sem maradtak fenn, így valószínűleg
faszerkezetű fedéssel számolhatunk.
A falakat vakolták, ebből csak kis felületek maradtak fenn (4.12. kép), annyit lehetett
megállapítani, hogy sötét téglavörös színű fedővakolatot használtak, de periódusok, esetleges
változásokat nem lehetett pontosítani. A barokk osztófal az északkeleti falon megőrzött egy
fehér vakolatot (4.11. kép), egy másik helyen pedig egy rózsaszín-vörös vakolatrétegződést
(4.10.kép). Ennek pontos értelmezése nem lehetséges, de vagy időbeni különbségre utal vagy
alul vörös- felül fehér színkombinációra is gondolhatunk.
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Hasonlóan: Çarşı hamamı, Mytilene (KANETAKI 2012 res. 36.), Ummurbey Hamam, Bursa (ŞEHITOĞLU
ÉN. 94.)
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18. ábra A Rác fürdő 1. török periódusának rekonstruált alaprajza. 1. előcsarnok, 2. langyos
helyiség, 2/a tározó helye, 3. toalett, 4. forró helyiség

A langyos helyiségek
Ez a téglalap alaprajzú tér egy dongaboltozattal fedett, a boltozata is épen fennmaradt. (4.16.
kép) Keleti végéhez csatlakozik egy kisebb helyiség, amit árnyékszékként azonosíthatunk.
A helyiség déli és északi falában nyíló ajtók két részre osztják a teret. A nyugati részen minden
padlószint elbontásra került, a következtetéseket csak a falakon talált nyomokból vonhatjuk le.
Ennek oka, hogy itt helyezkedik el egy víztározó, mely igen sok kérdést vet fel. A feltárás során
a tározóban semmilyen rétegsor nem volt, az egész tér faltól-falig ill. szikláig alkotta a tartályt.
(4.15. kép) A délkeleti falán egy török kori átvezetés látható, mely azóta funkcionál. Az
átvezetés egy „C” alakú kő, melyet a sziklára raktak le, és az újkorban visszabontották, csak a
fal mellett néhány centiméteres szélességben maradt meg. (4.14. kép) Ez arra utal, hogy ezt a
teret valamilyen módon a török korban is hasznosították. Mivel az átvezetés teteje nem fedett,
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földfeltöltés nem lehetett felette. Elképzelhető, hogy a vizet csak átvezették ebbe a helyiségbe,
ami teljes terjedelmében már akkor is tartály volt. Ez két eddig feloldhatatlan vagy csak részben
megmagyarázható dolgot vet fel. A délnyugati fal ugyanis nincs lealapozva a szikláig. (4.15.
kép) Az újkorban rendre el is falazták ezt a kb. 70cm magas részt, mely a szikla és a fal alja
között található. Lehet, hogy utólag már a török korban is megtették, erre utal némi kővel
elfalazott részlet a déli sarokban. A másik gond a tartály födéme. Az újkorban dongaboltozatot
készítettek fölé. De a török korból semmilyen megoldás konkrét nyoma nem került felszínre.
Boltozva nem volt, határozottan nincs boltozatindításra utaló nyom. Helyzeténél fogva csak
valamilyen síkfödém férhetne el, akár fából, akár a hamamok padlójának kialakításához hasonló
konstrukcióban gondolkodunk.325 Ad abszurdum még az képzelhető el, hogy a forrás átvezetéshez valamilyen zárt cső csatlakozott és az egész termet föld töltötte ki. Ebben az
esetben a padlót a hagyományos módon elkészíthették. A roncsolás oly mértékű volt az elmúlt
századokban, hogy ezek közül az alternatívák közül választani nem lehet.
A padló feletti világ sem kevésbé izgalmas. Az északnyugati falban felszínre került egy
falfülke, mely a helyiség török kori átalakításáról árulkodik. Az első periódusban nem vezetett
ehhez a fülkéhez vízvezetékcső, így kút sem volt az északnyugati fal déli szakaszán. Csorgókút
csak a délnyugati falon lehetett, és minden valószínűség szerint volt is, mert az oszmán fürdők
rendszere szerint ebben a térben már csorgókutakat szoktak elhelyezni. A kutakhoz kapcsolódó
mosdótálakat (kurna) padkára szokták elhelyezni, ezért ez a délnyugati és északnyugati fal előtt
húzódhatott, L alakban. Ennek maradványa nem került felszínre, csak párhuzamok alapján
feltételezhető kialakítása.
Egy átalakítás után az északnyugati falba is vízvezetékeket helyeztek és az említett fülkénél
egy csorgókutat alakítottak ki, ami miatt a fülke alsó síkját kissé meg kellett emelni. (4.19. –
4.20. kép) Az átalakítás, mint ahogy majd látjuk a többi esetben is, azt szolgálta, hogy minél
többen használhassák egyszerre a fürdő vizét, és ezáltal a fürdőt is. (19. ábra)
A terem déli részét egy ablak világította meg, amit a délnyugati falban alakítottak ki. (4.17. –
4.18. kép) Ezen a szakaszon a dongaboltozaton felülvilágítókat nem találunk, míg az északi
részen azok biztosították a fényt.
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A sziklára felfalazott pilléreken álló törtköves alapozású padló.

72

19. ábra A Rác fürdő 2. török periódusának rekonstruált alaprajza. 1. előcsarnok, 2. langyos
helyiség, 2/b új medence, 3. toalett, 4. forró helyiség, 5. új különfürdő medencével

A helyiség északi része még jelentősebb átalakítást mutat. Eredetileg minden bizonnyal itt is
egy padka húzódott az északnyugati fal mellett és egy csorgókút helyezkedhetett el rajta,
vélhetően a fülke alatt. Azonban később egy medencét alakítottak ki a helyén, mely szinte
teljesen elfoglalja helyiség északi részét. (4.21. kép) A másodlagosságához nem fér kétség, és
a török kori datálásához sem326. A medence megépítésekor eredeti szinten maradt a toalett felé
vezető ajtó előtti padlószint (4.27. kép), így a medence jelentősen kiemelkedik. Ennek a
megoldásnak összetett okai lehetnek. Az árnyékszék felé vezető ajtónyílás záródását nem
lehetett megemelni, mert a dongaboltozata ezt nem tette lehetővé. A medencét nem volt
érdemes mélyebbre süllyeszteni, talán a forrás vízszintje vagy a forráselvezetés miatt, hiszen
onnan a víz akkor már befolyhatott volna a medencébe. Így alakult ki ez az érdekes megoldás.
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Fogasvésővel megmunkált kőlapokat török kori habarccsal illesztették. Többszörös újkori beszűkítését
találtuk meg. A medence nem süllyed bele a padlószintbe, hanem jelentősen kiemelkedik. A felszínre került
első török periódus padlójának köveire helyezték rá a medence szerkezetét.
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A fülkékben rózsaszín és sötét téglaszínű vakolat került felszínre, azonban a helyiségen belüli
színvilág rekonstrukciójához elegendő vakolt felület nem maradt fenn.
A toalett felé egy csúcsíves záródású, lépcsős díszítésű ajtó vezet. (4.26. – 4.27. kép)

Toalett
A felszínre került széles csatorna és a helyiség helyzete, mérete alapján lehet a terem funkcióját
meghatározni. Egy nagyméretű csatorna itt lép ki az épületből (4.29. kép), ezért is minden
bizonnyal ez a helyiség volt a toalett. Dongaboltozat fedi, melyet néhány felülvilágító tör át. A
boltozaton kívülről is megtaláltuk a török kori habarcsos kialakítást, ami mutatja, hogy egy
észak-kelet felé lejtő féltető borította. (4.51. kép)

Forró helyiség
A langyos helyiségből juthatunk a forró terembe, a kettőt összekötő ajtó igen roncsolt, kis
részletekből azonban mérete rekonstruálható, záródás ugyanakkor csak feltételezhető. Az
épületben fennmaradt egyéb nyílások alapján csúcsíves záródású lépcsős díszűnek
gondolhatjuk, az egyik lépcső kicsiny sarkát a kivitelezéskor a Csányi Szabolcs restaurátor
megtalálta.
Maga a forró terem olyannyira épen maradt fenn, hogy szinte egy fénykép is elegendő volna a
bemutatásához. (4.32. – 4.33. kép) A fürdő a forró helyiség kialakítása alapján a csillag
alaprajzú csoportba tartozik. A padló szinte teljesen megőrződött, két kis újkori medence
bolygatja. A padló több helyen megőrizte a kurnák lenyomatát (4.39. kép), így rendszerük
látható. Tehát a terem közepén kapott helyet a medence, a falak mellett padkák, a fülkék
közepén 1-1 csorgókút állt. A langyos terem felőli ajtóval szemben eredetileg 3 fülke volt (4.37.
– 4.38. kép), melyek közül a középsőnél volt a medence betöltését biztosító cső.
Az egyik falfülkében egy kő ülőke vízkőlenyomata is felszínre került, melyet öregek vagy
betegek számára helyeztek el.
A terem három oldalfalán 1-1 ablak nyílt (4.37. kép), melyek kőkeretesek, üvegezettek (4.53.
kép) voltak és ablakrács védte (4.52. kép) azokat a régészeti leletek tanúságai szerint.327
Az említett három fülke közül az északit később ajtóvá átalakították, ami a később hozzáépített
halvet felé vezet. A középső fülkében a 20. század elején egy reneszánsz faragvány állt, melybe
a vízköpőt illesztették328 (20. ábra). Felmerült, hogy egy török kori szituáció őrződött volna
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A fürdő mellett, a nyugati oldalon húzódó árok betöltésében ólomkeretek, ablakszemek és ablakrácsozat
került felszínre.
BTM Kiscelli múzem ltsz. 14617
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meg. Azonban a kő mérete nem illeszkedik a fülkébe. Írott források nem említik. Én inkább
arra gondolok, hogy az újkori felújítások során, esetleg a kismedencék készítésekor találták
meg a követ lefordítva a padlóba (hiszen több reneszánsz faragványt mi is találtunk), és csak
ekkor került a vízköpő mögé.

20. ábra A Rác fürdő forró terme a reneszánsz faragvánnyal, 20.sz. eleje (BTM Kiscelli
Múzeum 14617)

A termet kupola fedte, melyen kisméretű felülvilágítók nem kaptak helyet. A kutatáskor egy
nagyméretű opeion volt a közepén (4.42. kép), mely az Ybl-féle átépítéskor készülhetett.
Minden valószínűség szerint lehetett egy kisebb átmérőjű török kori előzménye, hogy a gőzt ki
tudják szellőztetni.
A helyiség itt is vörös színben pompázott, a nagyon kevés vakolatmaradvány miatt ennek
kombinációja rózsaszínnel vagy fehérrel nem volt megállapítható. Érdekes volt megfigyelni,
hogy a kurna lenyomathoz kapcsolódóan a falon többször megújított vakolatmaradványok is
felszínre kerültek. A vörös vakolat ráfordult a mosdómedencére is, és a vastagon
elvízkövesedett követ többször lekenték vörös vakolattal.

Halvet
Egyetlen négyzet alaprajzú halvet csatlakozik északról a fürdőhöz. (4.45. kép) S bár erősen
visszabontották falait, a 19. századi építészeti felmérések megőrizték pontos méreteit (21. ábra),
és a forró helyiség külső falán is sok információ fent maradt. A halvet érdekessége, hogy később
épült a fürdőhöz, 1588-ban.329
A halvetet egy kupola fedte, amelyhez vezető csegelyek indítása megmaradt. (4.48. kép) A
helyiségben egy medence kapott helyet, melyet fennmaradt padlója, alsó lépcsőfoka és a
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lépcsők alapozása jól kiszerkeszthetővé tesz. A medencét Marsilgi rajza330 is ábrázolja, a
jelenleg látható férfifej alakú vízköpő (4.46. kép) a rajzon nem látható, jelenlegi beépítése 18.
századi. A török kori források sem említenek figurális vízköpőt az épületben. Az emberfej alakú
vízköpő idegen az oszmán kultúrkörtől, de oroszlán fej alakú vízköpőt a Császár fürdőnél
említenek,331 jelenleg pedig Burszában332 is látható.
Az északkeleti fal több méter magasan fennmaradt, itt ablak nem került felszínre. A többi fal
olyan mértékben visszabontásra került, hogy nem is maradhatott volna nyomuk. Sajnos a
kupoláról annyira részletes felmérés nem maradt fenn, hogy a felülvilágítók kérdésében
tájékozódást nyújtanának, így a helyiség megvilágításával kapcsolatban biztosat nem
mondhatunk.

21. ábra A Rác fürdő felmérési rajz, az álló halvettel, 1890. előtt (BFL XV.17.f.331.b.111)

A fürdő elrendezéséről
Az előcsarnok kapott helyet a hegy lábánál, a mai Hadnagy utcától legtávolabb és a forró terem
állt az Ördög-árok, a mai utca közelében. (22. ábra) Ez alapvetően ellentétes azzal az általános
gyakorlattal, miszerint az előcsarnok az utca mellett helyezkedik el (hiszen onnan nyílik a
bejárat), a telek belső részén pedig a forró helyiség kap helyet. A feltárások adatai szerint a
forró és langyos helyiség mellett a török korban egy lekövezett tér volt, ahonnan a fürdő bejárata
nyílt. Ez látható pl. De la Vigne333 térképén is. Ilyen lekövezett terület nyomait az előcsarnok
fala mellett nem találtunk. Mindez azt mutatja, hogy a török korban a főhomlokzatot a forró és
330
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VERESS 1906 139.
EVLIYÂ 2002. 148.
Yeni kaplıca, Bursa
BTM Metszettát ltsz. 2014.9.1.
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langyos helyiség északkeleti fala adta. A fürdő alapvetően tehát észak, észak-keleti irányból
volt megközelíthető. De la Vigne térképén az Ördög-árok felett egy híd is látható az épület
mellett elkanyarodó szakaszán, mely szintén ide vezette a forgalmat. (16. ábra)
Mi lehetett az oka ennek a fordított elrendezésnek? A fürdő a középkorban beépített terület
szélén áll, az épület üzemeltetéséhez felhasznált forrás elhelyezkedése adott. Mivel az épületet
nem egy dúsgazdag építtető emelte, ezért feltételezhetjük, hogy a legköltséghatékonyabb
megoldást választották, és kevésbé az elegancia vagy a divat dominált. Azaz a forráshoz
legközelebb, a földrajzi környezetet csak a legszükségesebb mértékig átalakítva (azaz a
legkevesebb földmunkával) épült fel a fürdő. Ez bizonyos esetekben a szokásos építészeti és
gépészeti megoldások megváltoztatását vonta magával. Jelen esetben a gravitációs vízelosztás
megoldása úgy volt a legegyszerűbb, ha a hegy lábának lejtését kihasználva a forrástól
alacsonyabb térszínre kerülnek a vizes termek. Azaz az előcsarnokban helyet kapó
forrásfoglalás felől vezetik a forró terem felé a vizet. Ez ugyan azzal járt, hogy a legmelegebb
víz nem a forró teremben érkezett, hanem a langyos helyiségbe, és a medence betöltése is kissé
messzebb került a forrástól, de az igen magas hőmérsékletű forrásvíz (42ºC) mellett minden
bizonnyal nem volt akkora a hőveszteség a viszonylag kis épületben, hogy ez gondot okozzon.
Ezáltal kissé eltérő megjelenésű lett az épület az általánosan elterjedt formákhoz képest, és az
előcsarnok alakján módosítani kellett. Nem szabályos négyzet, hanem trapéz alakú lett,
melynek a langyos helyiséghez csatlakozó szára hosszabb, hogy a bejáratnak helyet adhasson.
A trapéz alakot életre hívó földrajzi adottságot nem találtunk a feltárások során. Talán szintén
a költségek miatt nem épült meg a langyos helyiségen túlnyúló, nagyobb négyzet alakban az
előcsarnok és választották a kisebb trapéz alakot. De miért nem maradtak a kisebb, a langyos
helyiség szélességével megegyező méretű előcsarnok megoldásánál? Ez sokkal inkább
illeszkedett volna a klasszikus oszmán fürdők alaprajzi elrendezéséhez. Mivel az előcsarnok a
hegy felé kapott helyet, ezért bejárata csak a keleti oldalán nyílhatott volna, ez azonban kissé
eldugott helye az épületnek. A trapéz alakkal a langyos és forró helyiségek tömbjéből kiugró
és észak felé nyíló bejárat alakult ki, mely építészetileg mindenképp fontos, mivel így az észak
felől érkezőket szinte tereli a fürdő bejárata felé. Ami viszont a forgalom orientált fürdőépület
esetében szintén nem elhanyagolható szempont.
Az előcsarnokra azonban már a „klasszikus” módon: tengelyben fűzték fel a langyos és a forró
helyiségeket.
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22. ábra A Rác fürdő török kori épületének rekonstrukciója (készítette: Szőke Balázs)

A fürdő közvetlen környezete
A fürdő északi oldalán lekövezett teret találtunk, a fürdő bejárata felé vezető útburkolat volt.
Egy 18. századi rajzon (23. ábra) közvetlenül a fürdő előtt egy hidat ábrázolnak, mely De la
Vigne ábrázolásán is megjelenik, azaz a török korban is itt állt.
A fürdő déli sarka a hegyoldalba vágódott bele, míg hosszú nyugatai oldalfala mellett egy árok
húzódott végig, ami talán a hegyről érkező vizeket tartotta távol a fürdő falától, nem a
kíváncsiskodó tekinteteket. Az árok túloldalán a település húzódott. A fürdőtől keletre, az
Ördög-árok partján tímár műhely állt.

23. ábra A Rudas és Rác fürdő ábrázolása 1760-ból (HMI Térképtára GIH67/3)
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2. Rudas fürdő (25. ábra)
A Rudas fürdő esetében lényegesen kevesebb információnk van az teljes épületről, mint a Rác
fürdőről. Itt sajnos semmi sem áll az előcsarnokból, területe a II. világháborúban olyan jelentős
sérülést szenvedett, hogy inkább elbontották.

Előcsarnok
Erről az épületszárnyról 18-19. századi tervekből (24. ábra), építési felmérésekből alkothatunk
képet, az előcsarnok mérete ezek alapján 17 méteres oldalhosszúságú négyzet alaprajzú terem
volt. Az előcsarnokokat többnyire egy nagyméretű kupola fedte és Evlia cselebi és Ásik
Mehmed is azt írja a fürdőről, hogy előcsarnokát hatalmas kupola fedi334. Isztambulban találunk
is példát 17m, vagy ennél nagyobb átmérőjű kupolákra a fürdők előcsarnokában, de azokban
az esetekben az oldalfalak 2-2,5m vastagok335. A Rudas fürdőnél pedig ilyen vastag falakra
semmi sem utal, a feltárások szerint 1,2m falvastagsággal számolhatunk. Éppen ezért
bizonyosan nem egyetlen nagyméretű kupola fedte. Lehetett a forró terem kialakításához
hasonló, azaz oszlopokon nyugvó központi kupola, a környező tereket pedig dongaboltozatok
fednék, de erre semmilyen adatunk sincsen. Azonban nagyon gyakori megoldás volt a
faszerkezetes födém is, különösen az előcsarnokok esetében, ahol kisebb a gőz roncsoló hatása.

24. ábra A Rudas fürdő terve, 1833 (MNLOL T62 No898.)

334
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EVLIYÂ 2002 148., SUDÁR 2003 229.
pl. Mahmud Paşa Hamamı, HASKAN 1995 238.
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A bejárata valószínűleg az északnyugati falon nyílt, ebből az irányból lehetett megközelíteni a
fürdőt egészen a II. világháború utáni felújításig. Azonban nem zárható ki, hogy a főútról (a
mai Szent Gellért szobor irányából) lehetett bejutni az épületbe, ez szintén jellegzetes megoldás
volna. Az északi bejáratot erősíti, hogy a legkorábbi részletes ábrázoláson is, az 1712-es
rajzon336 is észak felől láthatjuk a bejáratot, a hegy felőli fal mentén végig helyiségek
sorakoznak.
A helyiség belső elrendezése ismeretlen, bizonyosan volt benne egy kút, padkák a falak mellett,
de ezekről csak egy régészeti feltárás szolgálhatna adatokkal. A langyos helyiség felől a
délnyugati falban vízvezetékcsövek érkeztek ebbe a helyiségbe. Elképzelhető, hogy egy kút
betáplálását biztosították, akár magának a helyiség közepén feltételezhető szökőkútnak.

Az átmeneti helyiségek
Az előcsarnoktól délre elhelyezkedő téglalap alakú termek, melyek az épülettömbön keresztben
(kelet-nyugati irányban) helyezkednek el. A mai térbeosztás igen becsapós, hiszen három részre
tagolódik. Az épületkutatás egyértelműen igazolta, hogy a török korban azonban csak két
helyiségre tagolódott, a nyugati fal teljesen újkori. Az épület tengelyben helyezték el az
előcsarnokból ill., a forró terembe vezető ajtókat, így a dongaboltozatos tér két eltérő méretű
helyiségre tagolódik.
A nyugati helyiségben az újkori medencék mellett egy kis felületen fennmaradt a török kori
kőpadló ültetőhabarcsa. A falakban pedig felszínre kerültek a vízvezetékcsövek és a
csorgókutak helyét azonosítani tudtuk. Ezek alapján egyértelmű, hogy a helyiségben egy L
alakú padkát alakítottak ki, melyen 2 csorgókút kapott helyet, egyik a délnyugati, másik a
délkeleti falon. A délkeleti falhoz illeszkedő csorgókút és a fölötte látható fülke azonban később
készült. A délnyugati falon ma egy újkori kör alakú ablak látható, török kori ablaknak nincs
nyoma. Az 1885-ös terven látható337, hogy egy kisebb méretű ablakot növeltek meg, ekkor a
korábbi ablak és közvetlen környezete teljes egészében elbontásra került. Ennek a kora már
nem volt megállapítható.
A keleti langyos helyiségbe egy csúcsíves záródású, lépcsős díszű ajtó vezet. (5.4. kép) A
helyiség belső kialakítása azonban nagyon kevéssé ismert. Padlószintje vagy az azt tartó
ültetőhabarcs sem maradt fenn. Ami tájékoztatást ad az, az ajtók, a vízvezetékek és csatorna
elhelyezkedése. Mivel vízvezetékcsövek csak a délkeleti falban voltak, így a csorgókutakhoz
kapcsolódó padka emellett a fal mellett húzódott..
336
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RUDAS 2006 13. kép
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A boltozaton az északkeleti fal közelében is megtalálhatjuk a felülvilágítókat, így ablakkal itt
nem feltétlen számolhatunk.338 A szinte teljesen elbontott északkeleti fal déli részén volt egy
ajtónyílás (5. ábra), ez alatt vezetett ki az épületből egy csatorna (5.6. kép), mely a padlón
összefolyt vizet gyűjtötte össze. Ehhez kívülről egy kis helyiség csatlakozott, melyből csak két
falcsonk maradt fenn, ezt tarthatjuk a toalettnek. Ez az épület téglalap alaprajzú tömbjéből
kinyúlt kelet felé.

25. ábra A Rudas fürdő álló török kori épületrészeinek rekonstruált alaprajza. 1-2. langyos
helyiségek, 3. forró helyiség, zölddel színezve az oszlopok, 4. toalett feltételezett helye

Forró helyiség (26. ábra)
A fürdő legjobban ismert termébe a nyugati langyos helyiségből jutunk. A mai széles ajtó a
török korban keskeny, csúcsíves záródású, lépcsődíszes nyílás volt.339 (kb. 1m széles volt, 5.
ábra340). A helyiség közepén egy nyolcszög alaprajzú medence helyezkedik el, körülötte 8
oszlop (5.8. kép), melyek a kupolát tartják. A medence lépcsői eredetiek, az oszlopok alapozása
(5.14. kép) és egy kivételével maguk az oszlopok is eredetiek. A kupola és az oldalfalak között
dongaboltozatok feszülnek, a teljes boltozati rendszer török kori. A falak mellett húzódó
padkának annyi részlete felszínre került (5.1., 5.11. – 5.12. kép), melyből egyértelműen
338
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Mint pl. a Rác fürdőben láthattuk, az ablak közelében nem készítettek a boltozaton felülvilágítót. A Császár
fürdőben a kettő (ablak és felülvilágító) viszont együtt szerepel.
Klösz György fényképe BFL XV.17.d.328. K44/6
BFL XV.17.d.328. 167/73
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meghatározható az elrendezése. Ezek alapján a padka nyolcszögű kialakítású, követi a medence
vonalát. A csorgókutak helyét sikerült lokalizálni.
Azonban nem egyértelmű, hogy a sarkokat valamilyen könnyűszerkezetes módon, pl. fával,
lerekesztették-e. A törökfürdőkben szinte minden esetben találunk halvetet, ilyen nagyméretű
fürdőben, mint a Rudas szinte elvárás volna ilyen helyiségek kialakítása. Evlia cselebi341 is
említ különfürdőket, melyek kialakítására a legkézenfekvőbb hely a sarkok lerekesztése volna.
Azonban kőből, téglából bizonyosan nem készült el, faszerkezetre utaló nyomot pedig a falak
felszínének kutathatatlansága342 miatt nem találtunk. Ugyanezen ok miatt az ablakok datálása
is lehetetlen, bár ismerjük 19. századi alaprajzokról elhelyezkedésüket.

26. ábra A Rudas fürdő forró termének török kori rekonstruált állapota (készítette: Szőke
Balázs)

A teljes fürdőben több helyen került felszínre rózsaszín és vörös vakolat. Azonban olyan
mennyiségben nem maradt fenn, hogy színrekonstrukció is készíthető volna. Annyi bizonyos,
hogy a falak vakoltak voltak és a fenti színekben pompáztak. A fürdő dísze a sarkokban látható
sztalaktit boltozatok. (5.26. kép)
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EVLIYÂ 2002 148.
Jelenleg a forró terem belső falsíkja át van dolgozva, teljes felületen egységes kváderkő-falazat látható, még
az elfalazott ablakok helyén is. Ennek megbontására jelen felújításkor nem került sor.

82

Víztartály
A fürdőtől délre a 19. század első feléből származó alaprajzokon343 a víztartályok helyezkedtek
el. Annyi bizonyos, hogy a török kori fürdőbe is a fürdő déli sarkában léptek be a
vízvezetékcsövek. A forró terem külső oldalán, a török kori falrészletek kerültek felszínre,
azonban összefüggéseik nem voltak megállapíthatóak. Elképzelhető, hogy az egykori
víztartályhoz kapcsolódtak. (5. ábra)

Pillérek
A Dankó-féle 1831-es rajzokon344 jól látszik, hogy a forró terem északkeleti és délkeleti fala
mellett támpillérek sorakoznak. Az északkeleti fal mellett ábrázolt pillérek a régészeti
kutatáskor felszínre kerültek. (5.27. kép) Ekkor egyértelműen megállapíthattuk, hogy ezek a
pillérek a fürdővel egyszerre épültek, máig csak a padlószint alatt visszabontott csonkjuk
maradt fenn. Az északi és déli pillér kváderkövekből rakott falsíkja felszínre került, azonban a
középső lényegesen hosszabban kinyúlt a fürdő falából. Falsíkjai nem kerültek felszínre.
Mindenképpen más jellegű fal, aminek funkcióját nem ismerjük.
A délkeleti fal mellett ábrázolt pillérek a rajzok szerint ma köpenyezve az osztófalakat alkotják,
azonban a keleti pillér esetében nem nyílt lehetőségünk ezt a köpenyfalat megbontani és erről
megbizonyosodni. A nyugati pillért magában foglaló fal alapozásánál azonban már nem
köpenyezést, hanem a török falat találtuk meg a padlószint alatt. Szerkezetét, megjelenését
tekintve teljesen eltér a Duna felőli fal mellett feltártaktól. Törtkőből falazott falsíkja inkább
egy falcsonkra utal, nem pedig egy pillérre. Talán a víztartályhoz kapcsolható falszakasz lehet.
Pilléreket nem ábrázolnak az előcsarnok Duna felőli fala mellett, bár a talajviszonyok ott is
hasonlóak lehetnek, mint a forró teremnél, ami indokolta a pillérek megépítését.

A fürdő környezete
A fürdő környezetét az újkori fürdő medencéi, valamint egy 18. századi malom kialakítása
szinte teljesen elpusztította. A fürdőtől délre középkori épületmaradványokat találtunk,
amelyek vélhetően a török korban is beépített területhez kapcsolódnak.
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3. Császár fürdő (29. ábra)

Ebből a budai termálfürdőből maradt fenn arányaiban a legkevesebb. Csak a forró terme és az
ahhoz szervesen kapcsolódó halvetek állnak. Előcsarnoka, langyos terme elbontásra került.
A fürdő az észak-déli főút mellett állt, nyugat-keleti irányban húzódott az út és a Duna között,
az épület nagyjából téglalap alaprajzú tömböt alkotott. (27. ábra) Helységei az épület nyugatkeleti irányú tengelyére fűződtek fel.

27. ábra A Császár fürdő és környezete, Juvigny, 1686 (volt
KÖH Tervtár 11483)

Előcsarnok
Megjelenésére, kialakítására csak a fennmaradt tervanyagokból alkothatunk némi fogalmat,
mert az 1970-es években végzett bontásakor nem dokumentálták maradványait. A Császár
fürdőről viszonylag kevés, de látványos és minden korszakot reprezentáló tervsorozat maradt
fenn. Csodálatos részletességgel és pontossággal örökítette meg a fürdőt Fishcer von Erlach
rajza345, melyről az is látszik, hogy már az 1700-as évek elején sem volt érzékelhető, hogy az
előcsarnok területe a török korban szervesen az épülethez tartozott. Bizonyára nem tartalmazott
olyan keleties építészeti megoldásokat346, mely szembetűnő lett volna.
Szinte egy időben Fischer von Erlach rajzával, 1725-ben elkészült egy felmérés a Császár
malomról, a Császár fürdőről és környezetükről.347 Itt a teljes épületkomplexumot és
környezetét felmérték, jól láthatóak rajta a török épületrészben kialakított helyiségek is. A
felirat alapján tudjuk, hogy a régi fürdőhöz nyugati irányból egy új szárny épült (4-es számmal
jelölve). Ez alapján a rajz alapján feltételezzük, hogy az előcsarnok a fürdő langyos és forró
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ERLACH 1725 3. könyv 1. tábla
Gondolok itt pl. Szokpjéban a Davud pasa hamam előcsarnokának túlburjánzó sztalaktit díszeire.
BTM Kiscelli Múzeum ltsz. 8961
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termének tömbjétől szélesebb volt. Ezt erősíti meg De la Vigne térképe is, melyen az előcsarnok
területén az épület kiszélesedik.
Az előcsarnok területére a 18. században dél felől, a fürdő mellett kialakított udvarról lehetett
bejutni. De la Vigne rajzán látható ugyanaz a fal, mely az 1725-ös rajzon (28. ábra) is
megjelenik, és a Császár malom és a fürdő új udvara között húzódik. A fal mentén út vezet a
fürdő felé, és itt lehet a nagy udvarra is bejutni. Ez arra utal, hogy már a török korban is dél
felől lehetett a bejárat. Ennek három dolog is kissé ellentmond. Egyrészt a főút a fürdő nyugati
főfala mellett halad el, logikus volna, ha onnan nyílna a bejárat. Így ábrázolja Fontana348 is, bár
a rajza több téves részletet is tartalmaz. És általában a kedvelt megoldás az Oszmán
fürdőépítészetben, hogy egy tengelyre fűzik fel az épületet és annak fő ajtónyílásait.
Természetesen ezzel ellentétes megoldások is ismertek. Talán a Hild udvarban egy jövőbeni
feltárás még eldöntheti ezt a kérdést.

28. ábra A Császár fürdő rajza 1725-ből (BTM Kiscelli Múzeum 8961)

Fontana képe további meglepő adatokat is tartalmaz. Az előcsarnok területe már udvarként
látható, melynek falai mentén fedett épületrészek sorakoznak. Nagyon kérdéses, hogy ebből
mennyi lehetett a valóság. Kevéssé tartom elképzelhetőnek, hogy az előcsarnok már a török kor
végén is négyzetesen elhelyezett épületek által közrefogott udvarként működött volna.
Az előcsarnok déli fala a 19. századi felméréseken is azonosítható, közel olyan vastagságú,
mint a forró terem külső fal. Még egy hasonló vastagságú kelet-nyugati irányú fal látszik a 1920. századi felméréseken, közel, de nem teljesen, egy vonalban a forró helyiség déli falával.
Gerő Győző ez utóbbi falat török korinak és az előcsarnok déli falának tartotta. Ezt sem cáfolni,
sem megerősíteni nem tudom, azonban De la Vigne és a 18. századi felmérési rajz alapján
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hajlok afelé, hogy inkább az ettől délre elhelyezkedő falat tartsam a déli zárófalnak. Sokkal
elterjedtebb megoldás ugyanis az oszmán fürdőknél, hogy az előcsarnok kiszélesedik a többi
helyiséghez képest, mint, az ellenkező megoldás. (3. melléklet)
Az újkori alaprajzokon mérhető adatok szerint az előcsarnok oldalfalai 1 m körüli szélességűek
voltak, így itt sem egy nagyméretű kupolával számolhatunk, hanem inkább faszerkezetes
tetővel. Erre utal az is, hogy több török kori metszeten (pl. Dilich) a forró termet kör alakúnak
és kupolásnak ábrázolják, az előcsarnokot pedig mindig négyzetesnek és gúla alakú tetővel.
Evlia cselebi és Ásik Mehmed leírása kissé összezavarja a képet, ő kupolát említ,349 jelen
esetben úgy gondolom, tévesen.
Gerő Győzőnek a fürdő 1970-es években végzett felújításakor készített fotóin az előcsarnok és
a langyos helyiség közös falának déli része látszik. A nem túl jó képen (elfalazott) fülkék nem
láthatóak. Egyéb információ híján a belső kialakítást a sematikus „volt benne padka és kút”
meghatározásnál jelen ismereteink szerint jobban nem lehet pontosítani. Annyit Melchior
Besolttól tudunk, hogy a kút a terem közepén kapott helyet,350 Mitrovicei Vratislav Vencel
pedig széles „lócákat” ír a falak mentén.351

Langyos helyiségek
Mind az újkori alaprajzokon, mind az 1970-es években végzett felújítás során készített
fényképeken jól látszik ez a térrész, azonban mára szinte semmi álló emléke nem maradt. Már
a 18. századi alaprajzokon is háromosztatúként szerepel a langyos helyiségsor, és ennek a 20.
századi fényképek sem mondanak ellent. Eszerint három, közel azonos méretű helyiség állt
egymás mellett. Jelenleg a forró teremmel közös fala előtt egy vasbeton köpenyezés található,
ami miatt nem volt vizsgálható. A déli végfal még szintén áll, csak azt tudtuk megkutatni. A
helyiségek

elrendezésének

meghatározásához

a

vízvezetékrendszer

és

az

ajtók

elhelyezkedésének ismerete volna szükséges. A déli végfalban végződik a vízvezetékrendszer,
így csorgókutakat csak a keleti és déli fal mentén helyezhettek el a középső és déli langyos
helyiségben. Az északi langyos helyiség északi fala felé folytatódnak a vízvezetékcsövek,
azonban nem ismerjük, hogy bekanyarodik-e esetleg a nyugati falba is. A Rudas és Rác
fürdőben tapasztaltak szerint inkább azt feltételezhetjük, hogy az északi falban végződött. Ezt
erősít az 1725-ös alaprajzon látható ajtók elhelyezkedése is, mert azok nem a helyiségek észak349
350
351

EVLIYÂ 2002 149., SUDÁR 2003 229.
SUDÁR 2003 228.
MITROVICEI 1982. 24, Sudár Balázzsal (SUDÁR 2003 230.) ellentétben én úgy gondolom ez a leírás a
Császár fürdőre vonatkozik, mivel Budán csak ebben a termálfürdőben vezettek hideg és meleg vizet is a
csorgókutakhoz.
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déli tengelyében nyílnak, hanem attól nyugatabbra. Ez pedig arra utal, hogy a padka az északi
és déli langyos helyiségben L alakban helyezkedett el: a forró helyiséggel közös fal előtt és a
két végfal előtt húzódott. A középső langyos helyiségről adatokat úgy kaptunk, hogy a
vízvezetékrendszert a forró terem felől megvizsgáltuk és két nyugati irányba, a falon keresztben
áthaladó vízvezetékcsövet találtunk. Ezek elhelyezkedésük szerint a középső langyos
helyiségbe vezettek, ahol a forró terembe vezető ajtó két oldalén 1-1 csorgókutat tápláltak. Ezek
szerint itt a keleti fal előtt padkát is kialakítottak.
A langyos helyiségek fedése aszimmetrikus, az északi helyiséget egy teknőboltozat fedte, a
középsőt és a délit pedig egy közös teknőboltozat. Ennek déli záradéka fennmaradt, melyen
rózsaszín vakolatmaradványokat találtunk. A boltozatról az elbontás előtt felmérés készült, így
a felülvilágítók kiosztását ismerjük. Ezek végighaladtak a boltozat teljes hosszában, így ablakok
megnyitására nem feltétlen volt szükség. Teljesen abszurd módon a helyiségsor nyugati fala
lenyomatban maradt fenn (zsaluzatnak használták, majd egy gépészeti folyosó kialakításához
teljesen elbontották, de a két betonfal megőrizte a török fal lenyomatát). Ezen szintén rózsaszín
vakolatmaradványok maradtak fenn.

29. ábra A Császár fürdő álló török kori részének rekonstruált alaprajza. 1. forró terem, 2.
ejvánok, 3. halvetek

Forró terem
A fürdő legjobban fennmaradt része, mely a négy ejvános elrendezésű csoportba tartozik, azaz
a négyzet alaprajzú épület négy sarkán 1-1 négyzet alaprajzú halvet kap helyet. Bár ilyen
alaprajzi elrendezéssel készült a legtöbb fürdő, pontos párhuzama még sincs. Ugyanis a
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különfürdők közötti tér és ez által a medence közvetlen környezetének kialakítása teljesen
egyedi megoldást mutat. A többi fürdőben szokásos 1 ejvánt gyakorlatilag megduplázták: a
medencét övező 4 nagy íven belépve mindkét irányba 1-1 újabb ejván nyílik. (1.7. – 1.8. kép)
A keleti és a nyugati térrészből nyílnak a halvetek, nem közvetlenül a medence mellől. Az
előttük kialakított ejvánok így visszanyerték eredeti, „nyitott előcsarnok” jelentésüket. (1.8.
kép)
Ezzel a kialakítással a medence körüli tér jellege olyanná válik, mint amilyen a csillag alaprajzú
típusban látható, de minden második nagy falfülke át van törve és a kéttős ejvan felé vezet. (1.5.
kép) Az ejvánok sarkaiban sztalaktit konzolok láthatóak: a különfürdőkbe nyíló ajtókat
tartalmazó ejvánokban pozitív (a falsíkból kiugró), a déli és északi térrészben negatív (azaz
falsíkba bemélyedő) sztalaktit díszítést találunk. Ennél sokkal finomabb kivitelű sztalaktit
díszek láthatóak a medence körüli falfülkék szélét alkotó pillérek fejezetén. A négy fülkében
padka és rajta 1-1 csorgókút kapott helyet.
A terem közepén foglalt helyet a medence (1.6. kép), melynek alsó lépcsője és aljának burkolata
fennmaradt. Ezen látható igazán, hogy mekkora gondot fordítottak ennek az épületnek a
kivitelezésére. A medence burkolata vörösmárványból készült, közepén egy nagyméretű
nyolcszögű kő helyezkedik el, amelynek minden oldalához 2-2 trapéz alakú kő csatlakozik. A
Rác fürdő medencéjének különböző méretű kőlapokból készített aljához képest lényegesen
nagyobb anyagi ráfordítást és építészi odafigyelést mutat. A medence betöltését Evlia cselebi
szerint oroszlán formájú kifolyók biztosították.352 Érdekes módon, csak ő említi ezeket a
jellegzetes elemeket, Marsigli rajzán353 is csak egy egyszerű cső alakú kifolyót láthatunk.
Az ejvánokban padka húzódott, amelyeken csorgókutakat helyeztek el.
A medence felett kupola áll ma is, felülvilágítói eredetiek, egyetlen sort, az alsót kivéve354. Az
ejvánokat a két kolostorboltozat között kialakított dongaboltozat fedi. A felülvilágítók mellett
az oldalfalakon 2-2 ablak is helyet kapott.
A fürdő újabb érdekessége, hogy a termálfürdőknél általános egyféle hőmérsékletű vizet
szolgáltató csorgókutak helyett itt hideg és meleg víz is folyt a falakból. Ezt a közelben feltörő
hideg és meleg vizes források tették lehetővé. (30. ábra)
A halvetek felé csúcsíves záródású, lépcsős díszű ajtók vezettek. (1.9. kép) Szerencsére a
falakon olyan nagy mennyiségben maradt fenn a török kori vakolat, hogy bizonyos
színrekonstrukcióra is lehetőség nyílik. Ez alapján két periódus különíthető el. Az rózsaszín, a

352
353
354

Ilyen ma pl. Bursában, a Yeni kaplicában látható
VERESS 1906 139.
Ezt az 1970-es évek felújításakor nyitották, és a gépi szellőztető rendszerhez kapcsolták
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vörös és a fehér mészvakolatokat kombinálták. Első esetben a fürdő oldalfalait vörös szín fedte,
míg a boltozatokat rózsaszín. A második esetben az oldalfalak alsó részét (a sztalaktit konzolok
aljáig) vörösre, míg a felsőbb részeket és a boltozatokat fehérre színezték.355

Halvetek
A forró termet magában foglaló négyzet négy sarkán helyezkednek el, azonos méretük és
jellegük ellenére a délkeleti helyiség kialakítása eltér a másik hárométól. Ebben a helyiségben
ugyanis egy medence is helyet kapott. Sajnos 20. században készített medence kialakításakor
teljesen elbontották ennek minden épített emlékét, csak a falak (1.20. kép) és az írott források
árulkodnak török kori jelenlétéről. Itt a kupola alatt körbefutó farkasfogas díszítés is utal arra,
hogy kissé eltért a terem a másik háromtól. (1.19. kép) A medencét Marsigli rajzán356 láthatjuk
és Evlia cselebi leírásából is ismerjük.357
A többi halvetben a falak mellet padkák húzódtak, melyeken csorgókutak álltak, 2 vagy 3
helyiségenként. A kutak helyének meghatározását sok esetben nehezítették az újkori
ajtónyílások.
A kisméretű helyiségeket kupolák fedték, melyeken felülvilágítók kaptak helyet, ugyanakkor a
falakon ablakokat is készítettek.
Az ajtók belső oldalán épített díszítés nincs, de a fennmaradt vakolat lehetőséget adott arra,
hogy lássuk, ettől még vakolatból kialakított keretezés díszítette.

30. ábra Edward Brown rajza a Császár fürdőről (BL Add Ms 5233 16a)

355
356
357

A színezés elvi rekonstrukcióját Lászay Judit és Makoldy Gizella készítette
VERESS 1906 139.
EVLIYÂ 2002 149.
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A fürdőtől délre felszínre került egy vízvezetékekből, kisméretű víztartályokból álló rendszer
(1.22. – 1.25. kép), valamint egy török kori kút, mely a fürdő vízellátáshoz kapcsolódik. Az
elvezető csatorna a fürdő keleti felén haladt. A fürdő északi oldalán egy párhuzamos kőfalacska
és a forró terembe bevezető vízvezetékcső került felszínre. Az újkori csatorna kialakításakor
azonban olyan mértékben sérültek ezek az objektumok, hogy pontos kialakításuk és funkciójuk
csak feltételezhető. Ezek a tartályok biztosíthatták a fürdő egyenletes vízellátást.
A fürdő környezetéből kis felületet ismerhettünk meg. Nagyon közel állt a Dunához, alig 50 mre, de a kettő közé északnyugat-délkeleti irányban egy másik épület húzódott, melynek
funkciója nem ismert. Az érdekessége az, hogy egy jól megépített török kori kőépületről van
szó. Név szerint Miftah baba kolostorát ismerjük, ami valahol a környéken állt, talán az vagy
egy karavánszeráj volt.
A fürdőtől délre állt a török korban a Lőpormalom, mellyel De la Vigne ábrázolásán egy fal
kötötte össze, talán egy kerítésfal, ami a fürdőig húzódott.
A terület a természetes hőforrásairól, malmairól volt híres már a korábbi korszakokba is. A
török korban is tavas, forrásokban gazdag területként ismert, melynek egyetlen mai látványos
emléke a Malomtó. A Malomtóból indul a hegy gyomra felé a Molnár János barlang vízzel teli
ürege.

4. Király fürdő

A fürdőépület észak-déli irányban húzódik a mai Fő utca, a török kori észak-déli főút mentén.
Erről a fürdőről áll a rendelkezésünkre jelenleg a legkevesebb adat, melyeket Gerő Győző
feltárásából és dokumentációjából ismerjük.358 Ez a fürdő az 1950-es évek óta nem esett át
jelentős felújításon, azonban a fürdő állapota egyre sürgetőbbé teszi a munkálatokat.
Gerő Győző azonosította a török kori falszakaszokat, feltárta a padló részleteit, de a teljes
épületet összefüggéseiben nem ismerhette meg. A fennmaradt régészeti dokumentációt,
felújításakor készített fényképeket, felméréseket is felhasználva szeretném újragondolni Gerő
Győző eredményeit359.

358
359

BTM Adattár ltsz. 382-77
publikálva: GERŐ 1958, GERŐ 1963, GERŐ 1980
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Előcsarnok
A Rác fürdőhöz hasonlóan a jelenlegi épületegyüttes magában foglalja a török kori előcsarnok
falainak részleteit (2.1. kép), mert a II. világháború nem okozott olyan mértékű pusztítást, amely
miatt elbontották volna az épület déli traktusát. Azonban a jelentős újkori átépítések nyomán
már csak kisebb falcsonkok állnak a török helyiségből, melyeket Gerő Győző azonosított. Áll
az átmeneti helyiséggel közös (északi) fala, a nyugati fal újkori nyílásokkal erősen szabdaltan.
Gerő Győző még látott álló részleteket a déli falból, de a mai alaprajzot nézve, ezek azóta
vélhetően elbontásra kerültek. A mai alaprajzon olyan vastag fal már nem látszik a Gerő Győző
által jelölt helyen, melyet török korinak tarthatnánk. A keleti falának északi része áll.360
Mindezek alapján Gerő Győző is egy négyzetes alaprajzot ábrázol, de 12x8méteres előcsarnok
szerepel a leírásában361, melyet alaprajzi ábrázolás hiányában nem tudok pontosan értelmezni.
Én inkább a rajzain is megjelenő 12x12m-es négyzetet tartom a török kori előcsarnoknak.
Későbbi publikációjában Gerő Győző is négyzetes előcsarnokot feltételez.362 A Gerő Győző
által keresett terek363 közül a vetkőző helyiségeknek és a fürdőszolgák szobáinak és
raktárainak364 ez a helyiség adott helyet. Szinte az egész tér az átöltözést szolgálta, egyéb
funkciókra faszerkezetes kisebb térrészeket rekeszthettek el, melynek nyomait nagyon nehéz
egyértelműen azonosítani. A toalett viszont bizonyosan nem itt kapott helyet, erre a
későbbiekben visszatérek.365

360

Érdekes, hogy az 1950-es években végzett felújításkor készült műemléki dokumentáció periodizált
alaprajzán a nyugatit fal török szakaszát kisebbnek, a déli török kori falat pedig egyáltalán nem, a keleti falat
pedig barokknak jelölik. (2.2. kép, BFL XV.17.e.306.3) A kettő közötti ellentmondást a helyszín újrakutatása
nélkül nem tartom feloldhatónak. Véleményem szerint azok a falszakaszok, melyeket Gerő Győző töröknek
tartott, nagy valószínűséggel török koriak is. Helyzetük, falvastagságuk és a régészeti dokumentációban
helyet kapott információk alapján ebben a dolgozatban így én is annak tartom. Az azonban kérdés, hogy
milyen magasságig és mennyire átépítve őrzik a török kori részleteket. Egyedül a déli fallal kapcsoltban
vannak kétségeim, mert az építész alaprajzok (BFL 998/A/1, BFL 13578) szerint a felújításkor ott egy 40cm
széles fal állt, ahol Gerő Győző a vastag török kori falat a fülkével feltárta. Bízom benne, hogy valamilyen
falcsonkról lehet szó, ami az építészek figyelmét elkerülte.
361
GERŐ 1963. 138.
362
GERŐ 1980 94.
363
„Valószínű tehát, hogy mellékhelyiségei igen kisméretűek és kisszámúak lehettek. így a déli szárnyba kell
helyeznünk a vetkőző helyiségeket, a WC-t, a fürdőszolgák szobáit és raktárait.” GERŐ 1963 138.
364
John Burbury leírása alapján is úgy képzelhetjük, hogy az előcsarnokokat nem osztották további terekre,
hanem ott találtak helyet minden funkciónak: ott ült a „pénzbeszedő”, ott száradtak a fürdő kötények, ott
voltak a levetett ruhák, stb. SUDÁR
365
Ezt véleményt képviseli Gerő győző is a későbbi elemzésében: GERŐ 1980 94.
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31. ábra

32.ábra

31. ábra A Király fürdő ábrázolása, 18. sz. második fele (volt KÖH tervtár 11484)
32. ábra A Király fürdő ábrázolása, Juvigny 1686 (volt KÖH Tervtár 11483)

Az előcsarnok falait falifülkék tagolták, melyek közül egyet vagy kettőt vagy hármat Gerő
Győző feltárt. A bizonytalanságomat az okozza, hogy a dokumentáció alapján nem egyértelmű,
hogy a déli falon 1 vagy 2 fülkét találtak-e meg. Összesen 2 fotó készült, az alaprajzon két
fülke-szerű ábrázolás látszik. (2.8. – 2.9. kép) A fotók alapján nehezen tudom azt feltételezni,
hogy ugyanazt a fülkét ábrázolják, így hajlok arra, hogy a déli falon 2 fülke maradványai
kerültek felszínre. A nyugati falon viszont Gerő Győző 2, egymás fölött elhelyezkedő ablakról
ír, azonban elképzelhető, hogy az alsó falifülke volt. A dokumentációból nem derül ki
egyértelműen, hogy teljesen átbontották-e, a fényképről sem dönthető el. A törökországi
párhuzamok alapján én inkább az alsót fülkének gondolnám, ami fölé egy ablakot készítettek.
Szintadatos rajzok, és egyáltalán szintadatok nélkül jelenleg nem dönthető el ez a kérdés.
Ugyanakkor ablakokkal számolhatunk az előcsarnokban, akár az elpusztult déli és a keleti
oldalfalon is kialakításra kerülhettek.
Az 1950-es években nem került felszínre a fürdő bejárati ajtaja, Gerő Győző szerint ez a déli
falon kaphatott helyet. Én ugyanakkor inkább elképzelhetőnek tartom, hogy a keleti falon
lehetett. Egyrészt a keleti fal adja az épület utcai homlokzatát, mellette halad el a főút. (31., 32.
ábra) Ugyanakkor a korabeli térképek alapján a déli oldalán nem volt utca. Továbbá a török
kori előcsarnok keleti falának közepén helyezkedik el a barokk kapualj, mely a mai napig a
fürdő bejárataként szolgál! A többi budai fürdő esetében még a 19. században is használatban
volt a török kori bejárat, elképzelhető, hogy itt is azt bővítették ki.
Az előcsarnokban kellett helyet kapnia valamilyen kútnak, általában szökőkútnak, valamint a
falak mellett húzódó emelt térrésznek, padkának. Ezekre utaló nyomot a kutatás során nem
találtak. Ugyanakkor felszínre került egy kelet-nyugati irányú török kori „rossz megtartású” fal,
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mely a „belső kisudvar keleti zárófalának török kori alapfalába torkollik”.366 A fényképek és ez
alapján a megjegyzés alapján számomra nem vált egyértelművé a fürdő falának és a feltárt rossz
minőségű falnak a viszonya. A fürdő helyiségeinek alapfalai is nagyon jó minőségűek,
elhelyezkedése nem illik a fürdők igen szigorú alaprajzi rendszerébe, ezért nem gondolom a
fürdőhöz tartozónak ezt a falat, inkább a fürdő építését megelőző épülethez tartozhatott.
Gerő Győző úgy értelmezte a feltárt ablakrendszert, hogy az előcsarnok emeletes volt a török
korban is367. Azonban ezek a helyiségek teljes alapterületükben nem szoktak emeletes
kialakításúak lenni, csak a bennük elhelyezett, a falak mellett körbefutó faszerkezetes
öltözőrész szokott kétszintes lenni. Olyan példát azonban nem ismerek, ahol egyértelműen a
16. századra datálható a belső, több szintes öltözőrész. Elképzelhető, hogy ez a csak a balkáni
vagy törökországi fürdők kutatásának hiányosságára, ill. a periodizáció nehézségeire vezethető
vissza. A ma is működő fürdők esetében azonban mindenesetre nagyon gyakori megoldás.
Ezekben az esetekben is a falak mellett kialakított, fából készült öltözők a kétszintesek, melyek
előtt egy keskeny, korláttal ellátott körüljáró található. A helyiség közepén marad az eredeti
belmagasság, közepén a kút kap helyet. Ilyen kialakítás akár a 16-17. században is elképzelhető,
azonban ennek eddig régészeti nyoma nem került felszínre. Alapvetően az írott források nem
utalnak kabinszerű épített öltözőkre, csak annyit említenek, hogy falak mellett kellett a ruhákat
elhelyezni.368 A feltételezés alapjául szolgáló magasan elhelyezett ablakok igen gyakori
megoldást képviselnek369, de ehhez kapcsolódó egyértelmű kétszintes belső kialakítás nem
kapcsolódik. Így véleményem szerint ebben az esetben sem.
Az előcsarnok fedésével kapcsolatban nem találtak építészeti elemeket a fürdőben, nagy
valószínűséggel itt sem építettek kupolát az előcsarnok fölé.370
Edward Brown leírásai közül a „Caplia” leírás mögött talán a Király fürdőt sejthetjük. Ebben
említi, hogy az előcsarnokban egy szép kőmedence és egy kút állt. Ezeknek a helyét talán egy
újabb kutatás során majd meg lehet határozni.371
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BTM Adattár 302-77 ásatási napló 4.
GERŐ 1958 594.
MITROVICEI 1982. 24.
pl. I Murad hamamı, Iznik; Beyazid hamamı, Isztambul; Haseki Hürrem hamamı, Isztambul
A közel 12m átmérőjű kupolát Skopjében, a Davut pasa hamamban 144-168cm széles falak tartják.
BL Sloane Ms 1911-13 148a
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Átmeneti helyiségek
Ez egy nagyon érdekes és sok kérdést felvető térrész. A fürdő épülettömbjén keresztben átnyúló
helyiségsor, mely a török korban legalább három részre tagolódott. A forró terem szélességén
túlnyúló részeket is török koriként azonosítottak, azonban itt nem egyeznek Gerő Győző
megállapításai és a műemléki dokumentációban372 ábrázoltak. A műemléki dokumentációban
a Fő utcáig nyúló északi falat tartották török korinak, míg Gerő Győző szerint csak egy szakasza
török kori, egy észak-déli irányú fal került felszínre, melyet a helyiség keleti lezárásaként
azonosított. Véleménye szerint a déli fal is török kori. A falcsonkot egyetlen fénykép ábrázolja,
melyen környezete nem látszik. A többi falszövetről sem kép, sem rajz nem készült, így jelenleg
nem lehet eldönteni, hogy a forró terem szélességén túlnyúló részből pontosan, mely
falszakaszok a török koriak. Bár az Oszmán-török építészet Magyarországon c. kötetben Gerő
Győző vízvezetéket is jelöl az északi és keleti falban, de inkább csak feltételesen (az eltérő
jelöléshez jelkulcs nem tartozik), ezeknek maradványa vélhetően nem került felszínre. Annál
is inkább ezt gondolom, hiszen a keleti falból csak a padlószint alatt tárt fel kisebb részletet,
mely annyira vissza volt bontva, hogy abban vízvezetékcső már nem lehetett.373
A fürdők általános megjelenése alapján inkább arra gondolhatunk, hogy a forró terem
szélességében lévő helyiség volt a langyos helyiség, ami 2 vagy 3 részre tagolódott. A déli
osztófalnak ma is megvannak a csonkjai, Gerő Győző feltárt a föld alatti maradványiból is.
Látszik egy nyugati osztófal az 1888-as és 1907-es alaprajzokon374, mely kissé szélesebb a
keleti osztófalnál, így akár török kori is lehet. Azonban erről semmilyen információ nem maradt
fenn az 1950-es évekből. Mindkét megoldást elképzelhetőnek tartom, azaz csak a keleti
osztófallal, vagy a keleti és nyugati osztófallal kialakított helyiségsort.
A forró terembe vezető ajtó egyértelműen török kori, több török kori nyílás nem került
azonosításra. Vélhetően az előcsarnok felől a langyos terembe vezető ajtó a forró terembe nyíló
ajtóval szemben kapott helyet, ott, ahol ma is be lehet lépni a terembe. Az 1888-as rajzon az
osztófalak déli oldalán találjuk az ajtónyílásokat, amelyek akár török kori eredetűek is lehetnek.
Sokkal problematikusabb a helyiségek funkciójának és belső elrendezésének rekonstrukciója,
hiszen semmilyen adat sem áll rendelkezésünkre, a variációk tárháza pedig igen széleskörű. Így
ennek elvi rekonstrukciója is teljesen lehetetlen ebben a kutatási állapotban.
A toalett helye sincs azonosítva, ami akár a keleti térrészben is lehetett. Mérete teljesen
megegyezik a Rác fürdőben az árnyékszéket magában foglaló helyiség méretével.

372

BFL XV.17.e.306, 377, 378
BTM KO Fotótár 17.409
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BFL 13578 Hrsz. alatt
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A forró helyiség szélességén túlnyúló keleti épületrész funkciója teljesen kérdéses. Nem került
olyan építészeti elem felszínre, ami alapján erről képet alkothatnánk. Lehetett itt a toalett, de
ehhez kissé nagy a helyiség, de akár víztartályok is helyet kaphattak itt. Mindkét funkció
esetében kérdéses, hogy miért a főutca felé, az épülettömbből kiugróan helyezték volna el.375

Forró helyiség
A csillag alaprajzú csoportba tartozó a terem kialakítása (2.12. kép), ahol 8 fülke közül a
bejárattal szembeni (mely megjelenésében inkább ejván) átjáróként funkcionál a két halvet felé.
A fülkék belső kialakításából nagyon sok részlet fennmaradt és felszínre került: padlók,
csorgókutak, kifolyók, ülőkék. Mindezek alapján Gerő Győző nagy pontossággal
rekonstruálhatta a forró helyiség kialakítását: a keleti és nyugati oldal 3-3 fülkéjének közepén
csorgókutak helyezkedtek el (2.13. kép), melyek két oldalán 1-1 ülőke kapott helyet. Azonban
nem mindegyik került felszínre, a fülkék közepén elhelyezkedő csorgókutak kétségtelenül ott
voltak, azonban a sarkokban más fürdők376 esetében azt tapasztalhattuk, hogy nem mindig
helyeztek el ülőkéket. A délkeleti, északnyugati és északkeleti fülkékben került felszínre ülőke
vagy lenyomata. Bár a falak mellett húzódó padkáról nem tesz az ásató említést, és a fényképek
tanúsága szerint nem is bontották el az újkori szerkezeteket a padló fölül, ennek ellenére a falak
mellett minden bizonnyal padkák húzódtak. Erre utal Gerő Győzőnek az a megjegyzése is, hogy
a medence szintjénél magasabban húzódott itt a padlószint.377
Az északi ejván két oldalán falazott padka került felszínre, ezeknek szintje (a fényképek szerint)
megegyezhetett a falfülkékben megtalált ülőkék szintjével.378
A medence újkori burkolatát egy helyen átvágva felszínre került a török kori lépcsőzete (2.14.
kép), mely alapján a 20. századi kialakítás a török kori „kibélelése” volt. Így alakja és mérete
azzal megegyezett, csak egy lépcsőfoknyival magasabban került kialakításra.
A medence fölött látható kupola török kori, hatszögletű felülvilágítók törik át. A keleti és
nyugati falfülkében lehet, hogy ablakok is nyíltak, de a jelenleg látható nagyméretű ablak
újkori.
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Ismerünk az épülettömbből kiugró helyiségben elhelyezett wc-t, pl. Rudas fürdő, vagy az egri Valed szultán
fürdő, de sokkal kisebb helyiségek és nem a főutca felé helyezkednek el.
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pl. Rác fürdő, ahol csak 1db volt
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GERŐ 1963 141.
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Halvetek
A fürdő északi végében kaptak helyet, egy kisebb négyzetes helyiség két oldalán. Belső
kialakításukról nincsenek információink, a falakban talált vízvezetékcsövekhez kapcsolódó
csorgókutak nem kerültek azonosításra az 1950-es évek kutatása során. A középső helyiség
északi falán felszínre került a falikút előlapja, de a halvetekben egy sem. Valószínűleg az ott
kialakított újkori medencék építésekor kerültek elbontásra.
Az ablaknyílások lehetnek eredetiek, de ezzel kapcsolatban az 1950-es években végzett felújítás
dokumentációjában adatot nem találtam.
A két különfürdő fölött áll az eredeti kupola, a köztük lévő teret teknőboltozat fedi.
Mindegyiken hatszögletű felülvilágítók találhatóak. A kupolák feltárásakor nagyméretű
szögeket és kúpcserepeket találtak, melyek alapján Gerő Győző a 16. századra ólomfedést,
majd a későbbiekben cserépfedést379 rekonstruált.

5. Tojgun pasa fürdője
Tojgun pasa „hatalmas”380 budai gőzfürdője jelen kutatottsági fokon gyakorlatilag
rekonstruálhatatlan. (6.1. kép) Oly kevés alaprajzi részletet ismerünk, hogy még az alaprajzi
besorolás is erős feltevésen alapul. A feltárt falmaradványok egy ikerfürdőt sejtetnek, melyet
Marsigli összeírásában is említenek: „9. Tassirada ichi Hamam Bir Jerde Biri Avret lzzum biri
Erler Izzun. Due altri bagni simili uniti insieme situati fuor délia cittá; arsi, restandovi attorno
le mura”. A jegyzetben: „Zenarolla írja tovább: si ponno senza gran dispendio ancora questi
rifare ; uno serviva per le donne, e l'altro separato per gl'huomini.”381
Marsigli összeírásában megfigyelhető egy logikai felépítés, ahogyan az épületeket sorra veszi.
Egyrészt felosztotta funkció, másrészt földrajzi elhelyezkedés szerint, majd az egyes
csoportokon belül is rendszerben halad. Ha a fürdők felsorolását nézzük, akkor először a
termálfürdőket vette sorra, északról dél felé haladva. Majd következnek a hamamok: a
Várhegyen álló közfürdő, a Várhegyen a pasa palotájában álló fürdő és az említett ikerfürdő. A
felsorolásból csak az általunk Tojgun pasa fürdőként ismert épület hiányzik, mely Evlia budai
látogatásakor (1663) még állt,382 tehát feltételezhetjük, hogy megélte a visszafoglaló háborúkat
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GERŐ 1958 593-594., 597.
DERNSCHWAM 1984. 498.
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EVLIYÂ 2002 147.
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is. A régészeti emlékeket is megvizsgálva úgy gondolom, hogy a fent említett ikerfürdő csakis
Tojgun pasa fürdője lehet.
A fürdőt kevés írott forrás említi, a külföldi utazók szinte teljesen elkerülték, újkori felmérésünk
nincs róla. A visszafoglalás után funkcióját vesztette, és elbontásra került. Éppen ezért
ismereteink is igen szűkösek. Egyedül a feltárt falmaradványokból és a telek méretéből, egykori
utcahálózatból lehet némi következtetést levonni.
A feltárt falak383 nem felmenőfalak, hanem csak a padlófűtés-rendszerhez ill. annak
alapozásához kapcsolhatóak. (6.4. kép) Ha rendszert próbálunk teremteni a felszínre került
falcsonkok között, akkor találhatunk egy hosszanti falat (I. fal), melynek két oldalán sorakoznak
a helyiségek, és ez a fal, mint egy választóvonal helyezkedik el. Ez utal arra, hogy egy
ikerfürdővel van dolgunk, melynek két előcsarnoka az épület keleti végén kapott helyet, a két
fürdőrész pedig kelet-nyugati irányba húzódik, keleti végét pedig a víztartály zárhatta. Egyetlen
biztos támpontunk a nyolcszögű helyiség, ami bizonyosan forró terem, az ettől délre eső rész
lehetett a másik fürdőrész forró terme. Ez utóbbi esetében a falmaradványok alapján talán az
iker-halvetes alaprajzi elrendezés elképzelhető.384 A másik fürdőrészben található nyolcszögű
tértől keletre húzódó fal nehezen értelmezhető, túl közel található a forró terem keleti falához.
A víztartályt és a fűtőházat a fürdő nyugati végén sejthetjük, ott az egykori utca vonaláig van
is elég hely, ahol elférjen. Azonban az alaprajz sok ismeretlen részlete csak a fürdő teljes
feltárásával pontosítható. Az ikerfürdők szabályosságai alapján még olyan, kissé merésznek
tűnő állításokat is meg lehet fogalmazni, hogy merről nyíltak a fürdők. A jelentősebb utcáról a
férfi részt lehet általában megközelíteni, a nőit pedig egy mellékutcáról. Ebben az esetben tehát
talán az északabbi, a dzsámihoz közelebbi lehetett a férfi rész, ami a Fő utca irányából
nyílhatott, és a délebbi a női, amelynek bejáratát a mai Ponty utcai fronton kereshetjük.

6. Pasapalota fürdője (33. ábra)

A pasa palotájának kisméretű gőzfürdője két helyiségből állt, melyek egy téglalapba foglalva
sorakoznak egymás mellett és a víztartályok zárják.
Az első helyiség töltötte be az előcsarnok és a langyos helyiség funkcióját. Ez a téglalap alakú
tér egy udvarról nyílt, belső elrendezése, födéme nem ismert. (3.1. kép) Az északi fala teljesen

383
384

BTM Adattár ltsz. 43-75
A csillag alaprajzúhoz kapcsolódó nyolcszög elrendezés itt nem került felszínre, a benyúló falcsonk miatt
több egyenrangú kupolás tér nem képzelhető el, a sarokhalvetes kialakításhoz nem elég széles a tér, sok kis
halvet jelenlétére nincs utaló nyom, ill nem fér el ebben a térben.
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elpusztult, esetleg ezen a falon feltételezhetünk egy (csorgó) kutat, mert a fennálló falakon kútra
utaló nyom nem került felszínre.
Innen a nyolcszög alakú forró terembe léphetünk (3.8. – 3.9. kép), mely (a hamamoknál
megszokott módon) a víztartály mellett található. A terem kicsike, fedése nem maradt fenn, de
valószínűleg kupola zárhatta, mint szinte minden forró termet. A nyolcszögű teret fülke vagy
egyéb díszítés nem tagolta. Az egész terem olyan kicsi, hogy nehéz elképzelni belső
kialakítását. Ha a falak mellett padka húzódhatott, akkor a terem közepén szokásos „köldökkő” jelenléte kérdésessé válik, ugyanis nem fér el. A padozatot tartó padlófűtéshez kapcsolódó
oszlopok rendszere sem utal egykori jelenlétére. A nyugati falon biztosan volt egy csorgókút,
mert a víztartály felől egy vízvezetékcső átvezetése látható. A falak vakoltak voltak, padozata
kőből készült.
Két víztartály zárta. Az egyik alatt felszínre került a fűtőtér is, annak kör alakban megépített
tüzelőrészével (3.11. kép). Az északi tartály alatt ilyen fűtőtér nem volt385, csak a padlófűtésrendszer járatai vezettek be alá is. Gerő Győzőnek a két víztartály kapcsán megfogalmazott
azon elgondolása, hogy ez a fürdő ikerfürdő lett volna, a fentiek alapján elvethető. Az egyik a
meleg vizes, a másik a hideg vizes tartálya volt az épületnek, ahogy ez a hamamoknál általános.
A legnagyobb ikerfürdőkhöz sem szükséges két meleg vizes tartályt építeni, hanem a két
épületrészt egy közös tartályból látják el vízzel.
A fűtőtérhez nyugatról csatlakozó fatároló rész is felszínre került, ahol egy oldalsó falfülke is
kialakításra került.

33. ábra A Pasapalota fürdőjének rekonstruált alaprajza, 1. előcsarnok, 2. forró helyiség, 3.
meleg vizes tartály, 4. hideg vizes tartály, 5. fűtőház
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Gerő Győző azt írta naplójában, hogy az északabbi tartály alatt is volt fűtőberendezés, de a helyszínen
ellenőrizve azt tapasztaltam, hogy csak a fűtőjáratok vezettek el alá, az ott tárolt vizet nem lehetett külön
tüzelőhellyel felmelegíteni.
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7. Nyitott fürdők

Bár az épített fürdőkről szóló leírásokat viszonylag könnyedén azonosíthatjuk a mai épületekkel
akár nevük hiányában, vagy kissé eltérő névhasználat esetén is, a deszkafürdők esetében sokkal
nehézkesebb az azonosítás. Egyrészt kevesebb az írott adat, régészetileg egyáltalán nem
ismerünk egyet sem, valamint nem feltétlen álltak fenn ezek a fürdők az egész hódoltság során,
egy-egy tűzvész vagy háború során lényegesen könnyebben elenyészhettek, mint kőből épült
társaik.
Információink nagyon szűkösek róluk, jószerivel csak a nevük és hozzávetőleges helyük maradt
ránk. Ebből arra következtethetünk, hogy minden bizonnyal fából készült falakkal elkerített
fürdőzőhelyek voltak. (Hasonlóakat a 19. században tengerpartokról ismerünk.386) Mind az
északi, mind a déli hévizeknél említenek nyitott vagy deszka fürdőket, sőt a várostól nyugatra
is.
A Gellért-hegy lábánál többször egy romos épületről olvashatunk387, amelynél gyakran
középkori előzmény is felmerül. Ábrázolásokon a mai Gellért tér környékén jelölnek egy
fürdőt, azonban ennyire délen középkori fürdőépületet nem várnánk. Mai napig nem ismerjük
régészeti emlékét a középkori budai királyi ill. közfürdőnek, amely megkönnyíthetné ennek a
fürdőnek is az azonosítását. Edward Brown388 azt írja, hogy „Purgatoriumnak” is nevezik a
helyiek, talán itt is egy kénes meleg vizű forrást feltételezhetünk. Liber Endre közöl egy 16991700-ból származó alaprajzot, mely ezt fürdőt ábrázolja. (34. ábra) Megjelenésében egyáltalán
nem egy tipikus oszmán fürdő.

34. ábra A Gellérthegy lábánál álló fürdő rajza 1699-1700-ból, (LIBER 1934)
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Ásik Mehmed (SUDÁR 2003 231), Hans Wild (SUDÁR 2003 232), Evlia Cselebi (EVLIYÂ 2002 147),
Edward Brown (BL Sloane ms 1913 8a)
BROWN 1673 21.
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Az északi forráscsoportnál 3-4 helyen említenek a Budára látogatók nyitott fürdőt. Több helyen
említik, azért hosszan működő fürdőnek gondolhatjuk a Lőpormalom mellett használt389 és a
Deszka fürdőt,390 melyek a Császár fürdőtől délre állhattak.391 Edward Brown még ismer egyet,
a kis fürdőt, amit a török szerzetesek felügyelnek. Ez akár az egyik kolostorhoz is tartozhatott,
hiszen útleírásából tudjuk, hogy járt Gül baba tekkéjében, talán ott látta.392 Kéziratában egy kis
rajzot393 is készített a fürdőről, melyen egy forrásfoglalás és az abból egy másik
medencébe/tározóba elvezetésre kerülő víz látható. (35. ábra) A leírás szerint ez első
„fürdőben” (bath) a víz olyan meleg, hogy nem lehet elviselni, de második „fürdőben” már
kellemes hőfokú. Talán egy feltörő forráshoz kapcsolódóan két medencerészt alakíthattak ki,
melyekben fürödni is lehetett.
Melchior Besolt (1584) a Császár fürdő mellett említ nyitott fürdőt, melyet a szegények
használtak.394 Ezt talán egyike lehet a fent leírt fürdőknek. A Lőpormalom fürdőjéről Evlia
cselebi jegyzett meg, hogy a szegények használják.395

35. ábra A Kicsi fürdő ábrázolása Edward Brown kéziratában (BL Sloane ms 1913 8a)
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Mivel Marsigli földrajzi elhelyezkedésük sorrendjében írta össze a fürdőket, ezért a Császár fürdőtől délre
állhatott. (VERESS 1906 136.)
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VIII.

A budai török kori fürdőépítészet technikai kérdései

A következőkben a budai fürdőkben megfigyelhető anyaghasználatot, az egyes építészeti
elemek kialakítását veszem sorra. A megfigyelések rendszerezésének célja, hogy egyrészt a 16.
századi építkezések jellegzetességeit, másrészt a budai épületek esetleges egyedi vonásait el
tudjuk különíteni. Ezek alapján képet alkothatunk arról, hogy fürdőink hogyan kapcsolódnak
az Oszmán Birodalom egyéb területein felépült társaikhoz.

1.Anyaghasználat (7. melléklet)
1.1.Kő (8. melléklet)

A kő a nagyobb intézmények, közösségi épületek tekintetében a korszak meghatározó
építőanyaga. A város újépítésű török kori kőépületei között a fürdőkön túl dzsámikat396,
erődítési szakaszokat397, türbéket398, a Lőpormalmot (Baruthane)399, palotát400, fedett piacot401
találunk. Ezek azok az épülettípusok, melyek az Oszmán Birodalom többi területén is lehetőség
szerint kőből készülnek, míg az újonnan épülő lakóházak között nem jellemző a kőhasználat.402
Budán a hódítás utáni újépítésű török kori lakóházak főként könnyűszerkezetesek.403
Az Oszmán Birodalom fürdőinek esetében az figyelhető meg, hogy falaik kőből készültek,
boltozataikat pedig kőből vagy téglából rakták404, az előcsarnok esetében fafödém is előfordul.
A gőzfürdők padlófűtés-rendszerének405 kialakításához téglát használtak, de a felmenőfalak
már főként kőből készültek.406
Ezt tapasztalhatjuk Budán is. A város a hegyvidék szélén, a Duna, mint vízi szállítási út mellett
fekszik. A Rudas fürdőben felhasznált kőfajták zöme a Budai hegységből, valamint a Visegrád-
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397
398
399
400
401
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403
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406

ismert épület a Tojgun pasa dzsámi (GERŐ 2003), valamint a Csemberdzsi aga dzsámi minaretalapozása
(VÉGH 1998 332.)
pl. Kakas kapu bástya (Horos kapı kulesi) (VÉGH 1998 332.)
ismert épület a Gül baba türbe
LÁSZAY-PAPP-VÉGH 2008 63-71
pasapalota (GERŐ 1973 286., GERŐ 1999)
De La Vigne alaprajzán feltüntet egy olyan épületet, melyet Gerő Győző egy fedett piaccal azonosított
(GERŐ 2003 198.)
PAPP 2013 171-172.
Leírásában Ottenderf Heinrich silány, zsindellyel, szalmával fedett házakról ír. (OTTENDORF 1943 34.)
Fából készített falú, sárral tapasztott házat tárt fel Végh András a Vízivárosban (VÉGH 1998 330.), PAPP
2013
pl. Iznik I. Murad hamamı.
A római és törökkori fürdők fűtésrendszerének nagyfokú hasonlósága miatt Gerő Győző is átvette a római
kori terminológiát (GERŐ 1987), mely véleményem szerint is helytálló. Részletesen lásd 4.1. fejezetben
pl. Isztambul, Beyazid hamam (EYÜPGILLER-ERSEN-ÖZGEN-BARLIK 2004 ), Iznik, Murad hamam
(ALTUN-PAPP 2009)
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Szentendrei hegységből származik, csak az

oszlopfők között találhatunk tardosi

vörösmészkövet ill. édesvízi mészkövet, melyek már a Gerecséből ill. a Bakonyból
érkezhettek.407 A Rác és Császár fürdő döntően márgából épült, mely a Budai hegységben
megtalálható. Mindebből jól látszik, hogy az építkezés folyamán Buda adottságaihoz igazodva
a környező területekről szerezték be a nagy mennyiségben felhasznált kőanyagot.
A kő megmunkáltságát tekintve a Rudas fürdő a leginkább kidolgozott, a külső és belső
falsíkokat egyaránt kváderkővel rakták. (5.8., 5.28. kép) Érdekes módon a Császár fürdőben
csak a külső falsíkok és a speciális építészeti elemek esetében alkalmaztak kváderkövet, mint
pl. a pillérek kialakításakor. (1.17. kép) A Rác fürdőben pedig csak a később a fürdőhöz épített
magánfürdő külső és belső falsíkja, valamint a speciális építészeti elemek esetében találkozunk
kváderkövekkel, mint pl. az ablakok környéke, a pillérek kialakítása (4.36. kép).
Az oszmán építészet egyik jellegzetes díszítő eleme az un. sztalaktit boltozatok, melyek kőből
és téglából is készültek. Budán a Rudas fürdőben csak kőből, míg a Császár fürdőben vegyesen
készültek.408
A fürdőben elhasznált vizet elvezető csatorna kialakítása a fürdő építésével együtt történt. A
Rudas fürdőben nagyméretű, másodlagosan felhasznált középkori kövekkel fedték le a
csatornát, melynek oldalát nagyméretű durván faragott tömbkövekből rakták. A fürdők
belsejében haladó kisebb csatornákat egyszerűbben készítették el, a Rudasban teljes egészében
kőből, míg a Rác fürdőben fából és kőből.
A hamamok esetében az előcsarnok kútjának és a padlón folyó vizeknek az elvezetésére van
szükség. A hozzájuk kapcsolódó csatornák falazott oldalúak, kőlapokkal fedettek. Felszínre
csak feltáráskor kerülnek, így publikációkból kevés ismert. A helyszínen megfigyelhető volt az
izniki I. Murad hamamınál.

1.2. Tégla (9. melléklet)

A kő mellett alkalmazott építőanyag, főként boltozatok, teherhárító ívek, padlófűtés-rendszer
kialakításakor. Általános jellemvonásként elmondhatjuk, hogy a fürdőkben mindig igen széles
fugával rakták. Mérete: Rudas fürdő: 25x17x4cm, 25x15x4cm, Rác: 28x22x4cm, 34x20x4cm
Kiégetése: a nagyon jól égetett sötét vörös színű téglák mellett találtunk rosszabbul égetett,
sárgás színű téglákat is in situ török kori épületrészletekben.

407

408

A Rudas fürdő kőfajtáinak meghatározását Mindszenty Andrea és Horváth Zoltán az ELTE Alkalmazott- és
Környezetföldtani Tanszékének munkatársai végezték
Részletesen lásd a 6.2.8. Díszítés c. alfejezetnél
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A falazat elkészítéséről elmondhatjuk, hogy csak nagyon kis mennyiségű téglát tartalmaz,409
jellegzetesen mindegyik fürdő esetében a nyílások és teherhárító ívek megépítésénél
alkalmazták. Továbbá az épületek plasztikus díszítésénél jellemző: sztalaktitok készítése,
valamint a Császár fürdő délkeleti sarokkupolájában található farkasfogas minta.
A vízvezetékek környékének kialakítása mindhárom fürdőben téglából történik. Így egyrészt
könnyebb elkészíteni a lejtését a gravitációs elven működő vízvezetékcsövek számára, másrészt
könnyebben cserélhetőek meghibásodás esetén. A vízvezetékcsövek alatt és fölött is egy-egy
sor téglát találunk, amely közé rakták le a kerámia csöveket. (5.16. kép) Ugyanezt az eljárást
láthatjuk a törökországi fürdőkben is. (pl. Iznik, I. Murad hamamı)
Mindezek mellett a budai fürdőkben teljesen téglából készültek a boltozatok: kupolák, donga,
teknő és kolostor boltozatok. A pasapalota hamamja esetében a padlófűtés-rendszer oszlopai és
a fűtőjáratok átvezetésénél a falazat is téglából készült, majd a falszövet a felmenő falak szintjén
már kőből épült meg.

1.3. Habarcsok és vakolatok

Az alkalmazott építőanyagok kötőanyagaként mészalapú habarcsokat, a falakon mészalapú
vakolatokat találtunk. A mész mellet kis mennyiségben kavics, homok, valamint
téglapor/téglaőrlemény jelenik meg a habarcsokban.
A falakban falazó habarcsként alkalmazott fehér színű habarcs igen kemény, benne csak kevés,
alig észrevehető apró téglaszemcsék láthatóak. A restaurátorok410 által végeztetett
laborvizsgálat szerint a mészhez felhasznált alapanyag tulajdonságai miatt gyakorlatilag
hidraulikus mészhabarcsot állítottak elő a török korban.
Az ültető habarcsként használt habarcs rózsaszín a belekevert téglaportól, a falakban található
habarcsnál sokkal puhább, kézzel is szétszedhető. (1.11. – 1.12. kép) Ezt a habarcstípust
megkülönbözteti a török nyelv is, „horasan” habarcsnak nevezik.411
A burkolatok alatt talált habarcsba rakott törtköves feltöltés szilárdságát ezáltal az alkalmazott
habarcs határozza meg. A padló és padka alatt minden esetben rózsaszín habarccsal készített
alapozást találtunk, míg a medencék alatt a Rác fürdőben rózsaszín habarcsba rakott, míg a

409

Hasonló jellegű pl. a siklósi Malkocs bej dzsámi falazata (GERŐ 1983 7-8.kép)
Csányi Szabolcs és Varga Zoltán Zsolt resaturátorok
411
AKTUĞ-ERSEN 1991
410
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Rudas és Császár fürdőkben fehér habarccsal rakott alapozást használtak, melynek a szilárdsága
a falszövetekéhez hasonló.
A felmenő falakban a vízvezetékcsövek kialakításánál alkalmaztak téglaporos habarcsot.
Mindebből kirajzolódik az a rendszer, hogy a komoly tartószerepet is játszó területeken csak a
fehér mészhabarcs fordul elő, míg azokon a helyeken ahol a könnyű formálhatóság és kisebb
tartószerep szükséges, ott a téglaporral kevert habarcsot találjuk.
A hamamokban a padló alatt kiépített hipokausztum-rendszer miatt más jellegű a padló
alapozásának kialakítása. A padlófűtés-rendszer tégla oszlopaira támaszkodó, igen kemény és
fehér habarccsal rakott alapozást figyelhettünk meg a pesti hamam esetében.412
A falakon vörös, rózsaszín és fehér színű vakolatot különítettünk el.413 A vörös vakolat pontos
színalkotója viszont még nem egyértelműen meghatározható. Restaurátorok véleménye szerint
a falakon látható sötét árnyalatot csak és kizárólag téglaporral nem lehet elérni.414
Ugyanezt a rózsaszín vakolatot és habarcsot láthatjuk törökországi történeti fürdőkben is. Pl.
Iznik, I. Murat Hamamı, Ismail bey hamamı, de Thessalonikiben a Bey hamam415 falain is ez a
színvilág jelenik meg. Hasonlóakat feltételezhetünk a többi hazai törökfürdőben is, a pasapalota
hamamjának felmenő falain rózsaszín vakolat került felszínre. A hazai dzsámi építészetben
fehér vakolatot tártak fel pl. a siklósi Malkocs bej dzsámiban416, de az esztergomi Özicseli
Hadzsi Ibrahim dzsámiban vakolt és meszelt felület került felszínre.417
1.4. Fa418

Az eddig tárgyalt, évszázadokon át megmaradó anyagok mellett sokkal töredékesebben
ismerjük az építkezésekhez nagy tömegben felhasznált fa elemeket. Sokszor csak megmaradt
helyük (cölöplyuk, gerendahely) informál minket. A termálfürdők szerencsés szituációt
hordoznak magukban, ugyanis az épületeket életre hívó víz a mai napig igen nedves
körülményeket teremtett az épületek körül, ami kedvez a szerves anyagok fennmaradásának
akár évszázadokon át.

412

ás.vez.: Zádor Judit
A vakolatok kutatását Makoldy Gizella, elemzését Pintér Farkas végezte.
414
Csányi Szabolcs restaurátor véleménye, aki a Rác fürdő felújításán dolgozott.
415
ZOMBOU-ASIMI 1997 319.
416
GERŐ 1983 131.
417
HORVÁTH-ZSEMBERY 2008 35.
418
A fürdőkből felszínre került faanyag meghatározását Grynaeus András végezte el.
413
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Az építkezés folyamán nagy mennyiségben használtak zsaluként, támaszként, állványként stb.
faanyagot. Ennek maradványaiként értelmezhetjük a Rudas fürdőben, a rekonstruálható török
alapozási síkon talált hulladék deszkákat. Szintén az építkezés menetéhez kapcsolhatjuk a
Császár fürdőben az épületen belül, ill. kívül, a Rác fürdőben az épületen kívül talált cölöpöket,
ill. cölöplyukakat. A kivitelezéshez köthető állványoknak a falba rögzített fészkét nem találtuk
meg. Fából készített állványzat ábrázolását és az építkezés menetének megjelenítését láthatjuk
pl. egy 15. századi perzsa miniatúrán.419
Mindezeken túl az épület szerkezetében tartósan bent maradó funkcióban is alkalmaztak fát.
Egyrészt az épületek falainak alapozása alatt, valamint a Rudas fürdőben a medence alatt
facölöpöket találtunk (5.29. – 5.30. kép), másrészt a falakban kötőgerendákat (5.7. kép), ill.
azok helyét. A kiemelt minták minden esetben kocsányos tölgyből származtak.420
A felhasznált faanyag elemzésére421 a Rudas fürdő medencéje alatt felszínre került mintegy
328 facölöp adja a legjobb lehetőséget. A Rudas fürdő cölöpjeiből vett 70 mintában kétféle
minőségű kocsányos tölgyet találtunk. Az egyik csoportba tartozó cölöpöknek megvolt a
kérgük, teljes keresztmetszetük, évgyűrűik szinte teljesen megegyeztek, és köztük nem csak jó
minőségű példányokat találtunk. A másik csoportba tartozó cölöpök között vágott darabok
kerültek elő, viszonylag kevéssé hasonló évgyűrűszerkezettel. Ez utóbbi arra utal, hogy egy
nagyobb területről vágták ki a fákat, azaz pl. fapiacon vásárolt darabok lehetnek. A másik
csoport tagjai viszont egy helyről származnak, egymáshoz nagyon közel nőttek és válogatás
nélkül kerültek kivágásra (nem csak a jó minőségű fák). Ezek kifejezetten a fürdő építése miatt
kivágott fák lehetnek, melyeket május-június folyamán vágtak ki.
Cölöpöket tárt fel Gerő Győző a Lukács fürdő kertjében talált török kori forrásmedence
alapozása alatt422, melyet véleménye szerint az iszapos talaj miatt készítettek.
Bár sehol sem maradt fenn, de feltételezhetjük, hogy a fedéshez az ácsolatot szintén fából
készítették. Gerő Győző tárt fel a Király fürdő kupoláinak kutatásakor nagyméretű szögeket,
melyet a faszerkezethez használt török kori szögként azonosított.423

419

OTTO-DORN 1964 215.
PAPP-GRYNAEUS 2011
421
Az elemzést minden fürdő esetében Grynaeus András végezte.
422
GERŐ 1963 144.
423
GERŐ 1958 593.
420
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1.5. Kerámia
A fürdők vízvezetékcsövei kerámiából készültek (5.20. kép). Az írott forrásokból ismerjük424,
hogy többször felújításra szorultak a fürdők a török korban is, gyakran igen hosszú időre
bezárták őket. A feltárások során a felújítások jeleként értelmezhetjük, hogy 1-1 fürdőben sem
azonos típusú425 vízvezetékcsöveket találtunk a falakban. Ebből a szempontból a legjobban a
Rudas fürdő volt kutatható, ahol a legkevésbé sérültek a török kori kerámia csövek. Egymás
mellett kerültek felszínre fehér anyagú, belül zöldmázas és vörös anyagú mázatlan csövek.
(5.18. kép)
A fürdők fedésével kapcsolatban főként írott adatokra támaszkodhatunk. Kerámia fedést
említenek a Rudas és a Császár fürdő esetében. 426 A Rác fürdőnél fémfedésről szólnak az
adatok, azonban a fürdő mellett folytatott régészeti feltárás során nagy mennyiségben, a fürdő
fala melletti árokba kiszórt tetőcserepet találtunk. Két megoldást feltételezhetünk: vagy az
1680-as években leszedték a fürdő fémfedését és beolvasztották pl. fegyvernek, majd a fürdőt
cseréppel fedték le. Vagy a fürdőnek csak a kupoláját fedte fémfedés, a dongaboltozat ill. az
előcsarnok födémét cseréptető borította.
A Király fürdőben Gerő Győző tárt fel kúpcserepeket, és a boltozatok külső oldalának
megkutatása nyomán cserépfedést feltételezett427. Szintén az ásatás folyamán felszínre került
tetőcserepek miatt rekonstruálható az egri Valide szultána fürdő kupolájára is kerámia fedés.428
Ma is működő törökországi fürdők esetében a cseréptető a gyakoribb. Természetesen a jelenleg
látható állapot az újkori, akár 20. századi felújítások eredménye, de jellege párhuzamba állítható
a korábbi korszakokban feltételezett megjelenéssel. Pl. Iznik II. Murad hamamı, Tire Tahtakale
hamamı429
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VELICS-KAMMERER 287-288.
fehér ill. vörös anyagú, mázas vagy mázatlan vízvezetékcsöveket találunk egymás mellett
426
pl. Evlia cselebi leírása (EVLIYÂ 2002 148-149.)
427
GERŐ 1958 7. kép
428
GERŐ 1972 279.
429
ÇAKMAK 2002 47.kép,
425
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1.6. Textil
Írott adatokból ismert, hogy a fürdők felújításkor tömítéséhez textilt használtak.430 A Rudas
fürdő egyik vízvezeték csatlakozásánál az alkalmazott textil vízkő lenyomata szerencsésen
megőrződött a csövek találkozásánál. (5.17. kép) Így bár látszólag csak összeillesztették a
vízvezetékcsöveket, a gyakorlatban minden csomópontnál tömítést is feltételezhetünk.

1.7. Üveg
Képi ábrázolásokról431 és párhuzamokból ismert432, hogy a fürdők felülvilágítóit is
üvegszerkezet fedi. Ezek nyitható szerkezetek voltak, így szabályozni lehetett a helyiség
páratartamát és hőmérsékletét. Nehezebben rekonstruálható, hogy a kupolák 16. századi
nagyméretű központi felülvilágítói hogyan épültek fel, mert ezeknek szerkezete egyáltalán nem
maradt fenn. A törökországi párhuzamok alapján faszerkezetű felépítményt, vagy téglából
készített és felülvilágítókkal áttört kiemelkedő részt képzelhetünk.433
Az ablakok sem maradhattak fedetlenül, így a Rác fürdő mellett húzódó árokban felszínre került
ólomüvegeket vélhetően a fürdő ablakaiban használták. (4.53. kép) Gerő Győző a pécsi Gázi
Kászim pasa dzsámi feltárásakor nagy mennyiségű ablakszemet (148db) és az ezeket tartó
stukkórácsozat töredékeit tárta fel.434 A ma működő fürdőkön is láthatunk ablakszemekből
összeállított ablakot pl. Tirében az Eski-Yeni Hamam homlokzatán.

435

Mindezek mellett

korabeli miniatúrákon is felfedezhetőek ólomüvegablakok.436

1.8. Vas

A Rác fürdő déli oldalán húzódó árokban felszínre került egy vas rácsozat. A rácsot darabajaira
szétszedve dobták ki, és a 2. helyiség ablaka alatt került felszínre. A rövidebb (kb. 88cm hosszú)
rudakon alakították ki a 4 kereszt rúd átvezetésének a helyét. Ez utóbbiak kb. 116cm hosszúak.
Mindkét fajta 1x1cm négyzetes keresztmetszetű. Épen tartalmazott 4 hosszanti és 7
keresztrudat, valamint töredékekben min. 1 hosszanti és min. 2 keresztrúd darabjait. Összesen
430

VELICS-KAMMERER 1890 288.
SÜLEYMAN 1997 89., MATRÂKÇĪ 1976 109b
432
KLINGHARDT 12.ábra
433
ÖNGE 1978
434
GERŐ 1980 50.
435
ÇAKMAK 2002 104.
436
SÜLEYMAN 1997 59., MATRÂKÇĪ 1976 109b
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tehát legalább 2 ablakhoz tartozó rácsozat maradványait tártuk fel. A hosszanti rudak mérete
megegyező, eszerint a rács egyenes záródású ablakhoz tartozott. A helyzete miatt a Rác fürdő
mellett felszínre került darabot a fürdőhöz tartozónak gondolhatjuk, és az ablakok török kori
átalakításának hiányában feltételezhető, hogy ez még a 16. században készült ablakrácsozat.
Fennmaradt egyenes záródású ablaka a fürdőnek nincs, ezért talán valamelyik elpusztult
ablakhoz (pl. az előcsarnokban) tartozhatott. (4.52. kép) Hasonló csomókötéses vasrácsot talált
a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámiban Gerő Győző. 437 Törökországi és magyarországi törökkori
műemlékeknek az ablakain gyakran látni rácsozatot, mely a 16-17. századi miniatúrákról is jól
ismert.438

A 3 fürdő építéstechnikájának részletes bemutatása után megállapíthatjuk, hogy vannak
bizonyos standardok, melyek mindegyik építkezésre jellemzőek:
Anyaghasználatban:
1. A környék anyagait használják
2. A falak kőből épülnek
3. A falak alatt facölöpöket helyeztek el
4. A falakban kötőgerendákat használtak
5. Nyílások és bonyolultabb építészeti részleteknél előszeretettel használnak téglát
6. A boltozatok téglából készülnek
7. A vízvezetékek környezetét téglából alakítják ki
8. A vízvezetékek kerámiából készültek
9. A padló kőből készült
10. Kétféle habarcsot használnak (téglaporral színezett rózsaszín mészhabarcs, fehér
mészhabarcs)

437
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GERŐ 1983 126.
MATRÂKÇĪ 1976 109b
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2. Az egyes építészeti elemek építéstechnikája
2.1. Fal-falszerkezet

A budai fürdők falaihoz felhasznált kőanyag jellege eltérő, de a falazási technikája nagyon
hasonló. Törtköves alapozást találunk mindháromnál, mely a kiásott alapozási árokba
elkészítve teljesen egyöntetű fallá keményedett össze. A felmenő falak esetében a két falsíkot
felfalazták, a közötte lévő üreget habarcsba rakott törtkővel töltötték ki. A habarcs teljesen
körülöleli a kődarabokat, a falmag olyan szilárdságú, hogy jellegében inkább az öntött
szerkezetekhez hasonlít. (4.30., 4.31., 5.28. kép) Ezt a rendszert figyelte meg a Király fürdő
feltárásakor Gerő Győző439 is, valamint az isztambuli Tahtakale hamamı440 (15. századi) fürdő
szintén ilyen falszövettel látszik.
A felmenőfalakban lábazati kiugrást csak a Császár fürdőben találtunk, mely a fürdő belső és
külső falsíkján is megfigyelhető volt. A fürdő belsejében erre a lábazati kiugrásra ültették rá
falak mellett húzódó padka, illetve a padló burkolatát. Emiatt a lábazat indítása a belső térben
nem egy szinten került kialakításra, hanem a tervezett padlószintekhez igazodik. Ez alól egy
terem jelent kivételt, a délkeleti sarokkupola, ahol feltételezhetően egy medence helyezkedett
el, itt a lábazat a padlószint fölé emelkedett. A fürdő keleti külső oldalán a lábazat kb. 80 cm-e
látszott ki, míg nyugat felé haladva már egyáltalán nem emelkedett a járószint fölé.
A felmenőfalakkal együtt falazták a Császár fürdőben és a Rác fürdőben megjelenő pilléreket.
A Császár fürdőben kváderkövekből állították össze és sztalaktitokkal díszített fejezettel is
rendelkeznek (1.17. kép), míg a Rác fürdő pillérei egyszerű homorú szögben záródva követik
a medence vonalát (4.32. kép). A csillag, ill. a négy ejvános alaprajzi elrendezés minden esetben
ilyen pillérek kialakítását igényli.
A fürdők falában bizonyos magasságokba kötőgerendákat helyeztek el. A Rác fürdő forró
helyiségében az alapozás és a felmenő fal találkozásánál egymás mellett 2, az előcsarnokban 3,
a Rudas fürdőben 3 sorban kötőgerendát használtak fel. A boltozatindítás alatt ugyanakkor a
Rác fürdőben csak 1, a Rudas fürdőben 2 gerenda helye látható.441 Megmunkált fákat:
négyzetes keresztmetszetű gerendákat használtak.

439

GERŐ 1958 594.
AKTUĞ-ERSEN 1991 8., 13. kép
441
A Rác fürdő forró helyiségében a falfülkés térmegoldás miatt a padlószint alatti részen a felmenő fal és az
alapozás találkozásakor a fal még lényegesen szélesebb, 2 gerendát is el tudtak itt helyezni. A boltozatok indítása
alatt a keskeny falakban 1 gerenda fért el. A Rudas fürdőben a felső 2 gerendasor esetében is csak 2-2 egymás
melletti gerendát találunk, a felmenőfal indításánál elhelyezet 3-mal szemben.
440
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A termálfürdők kutatása alapján a következő rendszer rajzolható ki: 1. az alapozásba, 2. a
felmenőfal indításánál és 3. még a felmenőfalban a boltozatok indítása alatt mindenképpen
kötőgerendákat helyeztek el.
A Rudas fürdőben a felmenőfalban még egy harmadik sor kötőgerendát is elhelyeztek, kb. a
falmagasság középen, a sztalaktitok indítása alatt. A Rác fürdő előcsarnokában feltárt falfülkék
könyöklője alatt találtuk meg gerendák helyét, egymás mellett 2 sorban. Hasonló kialakítást
figyeltek meg Esztergomban a Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi442 esetében.
A falba helyezett gerendákat bizonyos távolságonként keresztben is összefogatták, a melyeket
szögek tartották össze. A Rudas fürdőben megfigyelhető volt, hogy mivel kváderkövek alkotják
a falsíkokat, a gerendák mellé kerülő kőtömböket megfaragták, a gerendára enyhén ráültették.
(5.28. kép) A Tojgun pasa fürdő alaptesteiben is láthatóak ezeknek a gerendáknak a helye. (6.5
– 6.6. kép)
A falszerkezetben használt kötőgerenda rendszer nem a korszakban általános. Hasonlót tárt fel
Végh András a Vízivárosban a Csemberdzsi aga dzsámi minaretjének alapozásában443.
Törökországi444 párhuzamoknál is megfigyelhető: az izniki I. Murat Hamamı alapozásában
egymás mellett 3 sorban láthatóak a gerendák helyei, majd a felmenő falban is megjelennek.
Az isztambuli Tahtakale Hamamı alapozásában és felmenőfalában is egymás mellett 2 ill. 3
gerendát tártak fel445.
A falak alatt több helyen is cölöpalapozást figyelhettünk meg (Rudas és Rác fürdőben). Az igen
vizes környezet olyan szerencsés körülményeket teremtett, hogy a falak és a medence alatti
cölöpök szinte épen kerültek felszínre. Így lehetett látni, hogy a cölöpök esetében alig
megmunkált fákat használtak fel, általában kör keresztmetszetű cölöpöket találtunk, olykor még
a kérge is rajta volt a fának. A cölöpöket kihegyezték.
Mind a fent leírt falazási technika, mind a kötőgerendák alkalmazása a törökországi
fürdőépítészetben is megtalálható, mely a római építészettől a bizánci korszakon és a
hercegségek korszakán átívelve folyamatosan alkalmazott technika egészen az Oszmán
korszakig. 446
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HORVÁTH-ZSEMBERY 2008 14.
VÉGH 1998 332.
444
AKTUĞ-KOLAY 1999 25.
445
AKTUĞ-ERSEN 1991 8-9. kép
446
AKTUĞ-KOLAY 1999 27.
443
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2.2. Átmeneti elemek447

A felmenő falak és a kupolák, donga- és teknőboltozatok közötti terület az oszmán építészetben
a csegelyek, szamárhátívek és más teherhárító ívek világa. Az épület alaprajzi összetettségétől
függ, hogy a fürdő boltozása, valamint a felmenőfalak és a boltozatokat összekötő területek
mennyire összetettek.
A termálfürdők közül a Rác fürdő a legegyszerűbb alaprajzi felépítésű, 2 négyzetes teret kell
kupolával lefedni, és 2 téglalap alakú teret 1-1 dongaboltozattal.
A Császár fürdőben a 4 kis kupola esetében szintén egy-egy négyzetes teret kell kupolával
lefedni, a középső nyolcszög alakú térben a nyolc falpillér tartja a nagy kupolát, azonban a
téglalap alakú oldalsó tereket dongaboltozattal fedték le, úgy, hogy minden esetben a két
végfalon egy-egy kolostorboltozattal fedett ejvánt készítettek, melyek hevederívei fölé
helyezték a dongaboltozatot. (1.8. kép)
A Rudas fürdő négyzet alakú termének közepén oszlopok tartják a csegelyeket, melyeken a
kupola nyugszik. Az oszlopokon kívül eső terület fedése érdekes kialakítású: a sarkokat
sarokboltozatokkal (törökül: tromp) levágták és így az oszlopok által meghatározott
nyolcszöggel koncentrikus újabb nyolcszög alakult ki. (5.8., 5.11. kép) A kettő közötti teret
pedig egymásba csatlakozó dongaboltozatok fedik. A fürdő téglalap alaprajzú langyos
helyiségét egyszerűen dongaboltozattal fedték. Kisebb méretben hasonló sarokboltozatot
láthatunk az egri Valide szultána fürdőben448. Pécsett a Gázi Kászim pasa dzsámiban449 és a
Jakováli Haszán pasa dzsámiban450 is ezzel az elemmel fedték le a sarkokat, azonban itt a
kupolát tartó csegelyek kialakításához kapcsolták azokat. Ez utóbbi két példa annyiban is
hasonlít a Rudas fürdőben láthatóhoz, hogy szintén háromosztatú kolostorboltozat fedi, a
falsarokban pedig mindhárom esetben sztalaktit boltozatot készítettek. (5.11. kép)
A négyzetes alaprajzú kisebb kupolaterek falaihoz 4 csegely kialakításával csatlakozik a
kupola. A csegelyeket itt egy sor téglából rakott szamárhátívre ültették rá. A Császár fürdőben
a megmaradt nagy mennyiségű török kori vakolttól nem látszik egyértelműen, de úgy tűnik,
hogy a sarokkupolák csegelyeinek külső falsíkja csak téglából került kialakításra. Itt is a
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448
449
450

Ez a kifejezés megjelenik Elena Kanetaki tanulmányában (KANETAKI 2004 96.), ahol a felmenő falak és a
boltozatok közötti teret érti alatta. Mivel megformáltságuk, kialakításuk nagyon jellegzetes építészeti elemmé
teszi ezt a csoportot, ezért fontosnak tartom külön kitérni rájuk.
GERŐ 1980 94. kép
GERŐ 1980 23.kép
GERŐ 1980. 32. kép
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szamárhátív és a csegelyek között egy kisebb síkugrást lehet megfigyelni. (általában ezek a
síkugrások 3-4 cm vastagok). (1.19. kép)
A nagy kupoladobokat tartó szamárhátívek kialakításánál figyelhetünk meg komoly eltéréseket
a fürdők között. A Rác fürdőben a teljes szamárhátív téglából készült, (4.36. kép) csak az ívek
alsó és felső találkozási pontjánál találunk 1-1 követ. A Császár fürdőben kő-tégla felválta
alkotja a teherhárító íveket a kupoladob és a kolostor boltozat íveiben. (1.5. kép) Egymás
mellett 2-6 téglasor található, majd egy nagyobb kőtömb. Bár az ívek indításánál és zárásánál
többnyire köveket találtunk451. A Rudas fürdő megkutatott részein csak kőből készített
teherhárító íveket tártunk fel, melyeket szépen faragott kváderkövekből készítettek. A
szamárhátívek szélessége a Rác fürdőben 1 tégla hosszával egyezik meg, melynek külső vonala
mentén 1 sor téglát fektettek végig, ami kissé kiemelkedik a szamárhátív síkjából. Pl. a skopjei
Davud paşa hamamı nő részének előcsarnokában452, a manisai Çukur hamamban453 szintén egy
sor élére állított tégla kíséri a téglából készített szamárhátívet, mely már a csegelyek kissé
kiugró síkjához illeszkedik.

2.3. Boltozatok

A boltozatok kialakítása mindegyik fürdőben téglából készült el. A széles fugával, sugár
irányban elhelyezett téglákból épített boltozatokban egy sorban helyezkedtek el a téglák. A
köztük talált habarcs megegyezett a falazó habarccsal. A Rác fürdő kupoláján azt tapasztaltuk,
hogy vastagsága 1 tégla (34cm) hosszával egyezik meg, a dongaboltozatok is egy tégla
vastagságúak. A hazai török kori fürdők és egyéb épületeknek többnyire már nem áll az eredeti
boltozata, szinte csak a folyamatosan használt termálfürdőink azok, melyeknek néhány
kupolája vagy donga- ill. teknőboltozata megérte a 21. századot.
Lényegesen több párhuzamot találunk az Oszmán Birodalom egyéb területein, ahol legtöbb
törökfürdő boltozata téglából készült, pl. Edirnében a Saray hammaı, Gazi Mihail Hamamı454,
Tirében a Yılanayak Hamamı455. A görögországi törökfürdők vizsgálatakor kőből és téglából
készített boltozatokat is találtak456.
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Az északi dongaboltozatos helyiség keleti kolostorboltozatánál egy zárókő helyett két téglából kialakított
zárást készítettek.
452
ÖZER 2006 379.kép
453
ACUN 1999 388. kép
454
KUBAN 1976 4, 8. kép
455
ÇAKMAK 2002 133.
456
KANETAKI 2004 94., 95.
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A boltozatokban felülvilágító rendszert készítettek el (2.4. kép), melyek a világítás és a
szellőztetés funkcióját látták el.457 Egy-egy kupolán egyszerre készíthettek kis felülvilágítókat
és nagyobb opeiont is, de külön-külön egymástól függetlenül is megjelenhetnek. A Rác fürdő
forró helyiségének kupoláján csak opeion került kialakításra (4.42. kép), a Császár fürdő nagy
kupoláján felülvilágítók bizonyosan voltak, de az opeion sem zárható ki. (1.2. kép)
A boltozatokat kívülről egy habarcsos feltöltés védte, mely a boltozatok alja felé egyre
vastagodott és hozzásimult a párkányhoz. A kupolák és dongaboltozatok közötti területet is
hasonlóan takarták, ebben alakították ki a csapadékelvezetést is. A Rác fürdő kis
dongaboltozata felett habarcsba rakott törtköves feltöltést találtunk, melynek a tetejét szépen
elsimították. (4.51. kép) Ezen alakíthatták ki a fedést, melyet már nem dongaként kellett
megoldani, hanem lejtős síkfödémként lehetett. A kupolák külső kenését tárták fel az isztambuli
Tahtakale Hamam kutatásakor is.458
A budai fürdők födéme az újkor során jelentősen átalakult. Gyakran ráépítettek, a kupolákat
sátortetővel fedték le, így a korábbi párkányokat helyükről kiszedték. A Király fürdőben, Rác
fürdőben, és a Császár fürdőben

459

került felszínre in situ párkánykő, melyek egyszerűek,

tagozat nélküliek. (2.6., 4.50. kép) A Császár fürdő párkánya jól azonosítható Fischer von
Erlach által a fürdőről készített rajzon is. Mivel a Rudas fürdő egyéb megjelenésében
lényegesen magasabb színvonalú, mint akár a Rác, így feltételezhetjük, hogy ott is hasonló
kőpárkányt használtak. A törökországi épületeken kő helyett téglából kialakított párkányokkal
is találkozhatunk. (Pl. Iznikben a I. Murat hamamı, II. Murat Hamamı, Isztambul Süleyman
hamamı, Isztambul Haseki Hürrem Sultan Hamamı). Isztambulban a Bayezid hamamon viszont
a Rác fürdőben talált kőpárkányhoz hasonló egyszerű profilú párkány található. Hasonló
párkány látható Budán a Gül baba türbén.

2.4. Nyílások

A nyílások kialakításánál kétféle eljárás figyelhető meg. Az egyik változat esetén nem
használnak egy kőből faragott szárkövet, hanem változó arányban több kváderkő vagy törtkő
és tégla felhasználásával alakítják ki az ablakok/ajtók káváját, záródását. Ilyen megoldást
találhatunk a Rác fürdő ajtóinál, ablakainál, a Rudas fürdő egyetlen in situ ajtójánál (5.4 kép),
a Császár fürdő ajtóinál (1.9., 1.18. kép)és a Király fürdő ablakainál. Mindegyik esetben
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KLINGHARDT 20-22.
AKTUĞ-ERSEN 1991 20-22. ábra
459
Gerő Győző kutatásai során a kupola párkányát in situ tárta fel a Császár fürdőben
458
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szamárhátíves záródású nyílásokról beszélhetünk. Hasonló technikát figyeltünk meg a budai
Baruthane (Lőpormalom) törökkori lőrésszerű ablakának kialakításánál is, ahol 3 kváderkő adta
ki az ablak egy-egy oldali káváját.460 Szépen látszanak a siklósi Malkocs bej dzsámi461, a budai
Tojgun pasa dzsámi462 homlokzatán a kváderkövekből és téglából kialakított ablakok. Ugyanezt
megfigyelhetjük törökországi épületek esetében is, ahol vagy kváderkövekből, vagy törtkőből
alakítják ki a nyílások káváját, pl.: Iznik, I. Murad hamamı463, Peçin Yelli camisi464, Karacasu
Hafsa Hatun türbesi465.
A másik módozat esetén a falszövetben a nyílást kváder- vagy törtkővel alakítják ki és a külső
falsíkon egy-egy kőből faragott szárkövet, könyöklőt és szemöldökkövet találunk. Ilyen a
Császár fürdő egyenes záródású ablakainak megformáltsága (1.14. kép). Az egyenes záródású
ablak használata nagyon elterjedt az Oszmán Birodalom építkezésében, mely felett gyakran
szamárhátíves vagy csúcsíves tükröt építettek. Budán Tojgun pasa dzsámijában466, valamint a
szigetvári Szülejmán szultán dzsámiban467 és Ali pasa dzsámiban468 kerültek felszínre ilyen
jellegű ablak kőkereteinek töredékei.
Mindebből az tűnik ki, hogy kőkeretet csak egyenes záródású nyíláshoz készítettek, a gyakran
alkalmazott szamárhátíves záródású nyílásokhoz nem. Ezt láthatjuk egy 1573-ben készült
miniatúrán is, ahol az ábrázolt fürdő négyzetes ablakain kőkeret és vasrács jelenik meg, míg az
íves záródású ablakokon nem látszik kőkeret, helyette üvegszemekből kialakított ablakot
ábrázol a miniatúra készítője.469 Amennyiben ablaktok behelyezéséhez falcot tartottak
szükségesnek, azt a több kőtömbből kialakított nyílások esetében a homlokzaton elhelyezkedő
kövek megvésésével képezték ki. Ilyen látható a Rác fürdő kupolatérnek ablakain (ábra). A
belső tereket elválasztó ajtókba nem kerültek kőkeretek.
Az íves záródású ablakok, ajtók, valamint fülkék esetében az átboltozást téglából készítették
(4.41. kép). A Császár fürdő ajtóinál lehetett megfigyelni, hogy a csúcsíveket a falsíkon kőből,
míg a falmagban téglából rakták. (1.18. kép) A nyílások téglából épített záródását láthatjuk az
egri Valide szultána fürdőben is470. A törökországi épületek között egyaránt megfigyelhetünk
téglával és kővel kialakított nyílásokat. A korai korszakban főként a Saruhanoğulları Beyliği
460

LÁSZAY-PAPP 2008 70.
GERŐ 1983 7. és 8. kép
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GERŐ 2003. 6. kép
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ALTUN-PAPP 2009
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AKTUĞ-KOLAY 1999 47.
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GERŐ 2003 207.
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GERŐ 1980 13. kép
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MATRÂKÇĪ 1976 109b
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GERŐ 1972 280., 281. kép
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területén, valamint Tirében jellemző a tégla használata.471 Az izniki I. Murat hamamı-ban is a
fülkék, nyílások kialakítását téglából készítették el. A kőfalazat a nyílások környékén téglára
vált, de mind fölötte, mind mellette továbbra is kőből építkeznek.
A Rudas fürdőben két, a fenti ajtókialakítástól eltérő megjelenésű ajtót találtunk: mindkettő
bursza íves kő ajtókeret. Másodlagos helyzetben, újkori falba, ill. újkori nyílásba beépítve
láthatóak. Maga a kőkeret jellegzetes oszmánli forma472, hasonlóakat pl. Burszából ismerünk,
ahol ezt a formát nem csak ajtók, hanem fülkék stb. kialakításához is használták.473 A
formavilág azonban a középkori építészetből is ismert. Ezeknél az újkori szituációban
fennmaradt, erősen átdolgozott felületű köveknél ezért a középkori eredetet sem zárhatjuk ki.
Ebben az esetben az is elképzelhető, hogy akár a török kori fürdőben is másodlagosan
felhasználva már helyet kaptak.
A fürdőkben gyakran alkalmazott építészeti elemek közé tartoznak a falfülkék. Egyrészt a
csillag alaprajzi elrendezésnél nagyméretű falfülkéket alakítanak ki, azonban ezek mellett
kisebb (az ablakok méretével rokon) fülkéket is készítenek. A Rác fürdő előcsarnokának
délnyugati falán egymás mellett 6 fülkét találhatunk, hasonló kialakítás látható a manisai Çukur
hamam előcsarnokában.474 Ezek a fülkék csúcsíves záródásúak, hátfaluk négyzetesen záródik.
A belsőbb terekben gyakran fülkéket és ajtókat szerkesztettek össze három elemből álló
kompozícióvá. A Rác fürdőben egyrészt egy ajtó két oldalára helyezett 1-1 fülkét, valamint
eredetileg 3 fülkét, majd később 2 fülke-1 ajtó elrendezést találunk. (4.37. kép) A Rudas
fürdőben feltárt fülkék egyesével helyezkednek el. A hármas kompozíció figyelhető meg pl.
Iznikben a I. Murad hamamıban, ahol ajtó két oldalára rendezett fülkékkel, ill. fülke két oldalára
rendezett ajtókkal is találkozhatunk.
Kialakításukat tekintve vagy a nyolcszög 3 oldalával záródó, vagy négyszög alaprajzú fülkék a
jellemzőek, bár a Rudas fürdő egyik fülkéje félkör alaprajzú. Zárásuk csúcsíves, félköríves,
vagy egyenes is lehet. Egy fürdő területén is többféle kialakítás is előfordulhat, gyakran az
átépítések eredményeként. A Rác fürdőben már az eredeti épületben is kétféle fülkekialakítás
készült, talán azért, hogy a forró helyiségben az egymás mellé rendezett 3 fülke középső tagját
kissé kiemeljék.
Budán csak az épületek belsejében álló ajtók maradtak fenn, melyek minden esetben csúcsíves
záródásúak. Körülöttük tükrös, ill. besimított díszítés látható. A Rudas fürdő egyetlen
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viszonylag ép török kori nyílásának mindkét oldalán lépcsős tükröt találtunk. A Rác fürdőben
két ajtó őrződött meg oly mértékben, hogy némi fogalmat alkothatunk egykori
megjelenésükről: a magánfürdőbe vezető ajtó egyszerű, tükrös díszítés nélküli. A
forróhelyiségbe vezető ajtónak lépcsős tükrös díszítést készítettek. A Császár fürdő
magánfürdőkbe vezető ajtónyílásainak két oldalát eltérő díszítés keretezi: egy besimított
pártaszerű, valamint lépcsős tükrös.
Az oszmán fürdők esetében nagyon gyakori a csúcsíves ajtók körüli tükör alkalmazása, melyek
igen változatos módon záródnak. A I. Beyazit hamam ajtói fölött megtört szamárhátívvel475,
Kayseriben a Hunad hamamı ajtajánál476 kiugró vállra ültetett bursza-ívvel záródik.

2.5. Padlók

A fürdők padlóját, padkáját és a medence alját nagyméretű (kb. 1,5x0,7x0,15m) kőlapokkal
burkolták (4.32. kép), a medence lépcsőit tömbkövekből készítették. (4.33. kép) Meglepő
módon még a padlóhoz és a medencék lépcsőjéhez is többféle, eltérő minőségű követ
használtak fel. A Rác fürdőben pl. a vörös mészkő, homokkő mellett a Gellért hegyről származó
igen rossz minőségű köveket is felhasználtak. A Rác fürdőben a padlóba díszítéssel lefelé
fordított reneszánsz faragványokat is találtunk (4.34. kép), a Király fürdőben Gerő Győző vörös
márvány sírköveket tárt fel477.
Az isztambuli Bayezid hamamban felszínre került egy olyan padlórészlet, melyet piskóta alakú
kövekből készítettek, míg a fürdő többi részén nagy kőtömbökből álló padló látható. A kétféle
típus datálása bizonytalan.478 A görögországi fürdők esetében is nagyméretű kőlapokból készült
padló látható, egyéb eltérést nem említenek.479 A Budán megkutatott fürdőkben480 mindenütt
nagyméretű kövekből készült kőpadló került felszínre, így mindenképpen ezt tekinthetjük
Budán a korszakra jellemzőnek. A pécsi Memi pasa fürdőben szintén nagy felületen fennmaradt
a padlóburkolat, melyet szabálytalan, nagyméretű kövekből készítettek.481 (A kőlapok
szabálytalansága talán felújítások emlékét őrzi.) Ugyanez megfigyelhető a hazai dzsámik
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burkolatainak esetében is pl. a pécsi Jakováli Haszán pasa dzsáminál482 feltárásra került a
kőpadló.
A padló, padka, valamint a medencék burkolata alatt minden esetben habarcsba rakott törtköves
feltöltést találtunk. Az eltérés a habarcs minőségében és ez által az alapozás szilárdságában
mutatkozott meg. Ezek alatt a szerkezetek alatt a porózusabb rózsaszín habarcsot használták.
A falak mentén futó padka számára a Rudas fürdőben és a Császár fürdőben külön alapozást
építettek, melyet leburkoltak. Ennek az alapozásnak a külső síkját kváderkövekből készítették,
míg a belső részét habarcsba rakott törtkővel töltötték fel. A lényegesen kisebb területű Rác
fürdő kupolaterében megemelt alapozás helyett nagyon vastag (15-20cm) kőlapokat helyeztek
el a falak mentén, így alakítva ki a padkákat. (ábra – vastag kőlap a rác padkájában) Az
előcsarnokában a másik két fürdőből is ismert módon készítették el a padkákat: megemelt
alapozást készítettek, amit 5-10cm vastag kőlapokkal burkoltak le. A Törökországban
megkutatott fürdőknek szinte mindegyike hamam, így a ma használaton kívüli fürdők
padlójának túlnyomó része lepusztult – a hipokausztum rendszer beszakadt. A fennmaradt
nyomokból az rekonstruálható, hogy a nagy területű padkák kialakításakor a padka alatt
vastagabb alapozását készítettek, melyre viszonylag vékonyabb köveket helyeztek. Pl.
Isztambul Bayezid hamam483, Iznik I. Murad hamamı.

A 3 fürdő építéstechnikájának részletes bemutatása után megállapíthatjuk, hogy vannak
bizonyos standardok, melyek mindegyik építkezésre jellemzőek:

Építéstechnikájában
4. „Szendvics” falszerkezet
5. A boltozatok egy sor tégla szélességűek
6. A padló alatt törtköves habarcsos alapozást használnak
7. A vízvezetékcsövek lejtésének kialakításához téglát használtak
8. A vízvezetékcsövek tömítéséhez textilt használtak
9. A felszín alatti vizek elvezetésére a padló alatt kialakított csatornarendszert készítettek
10. A falakat vakolták (mészvakolat)
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3. Vízkezelés a budai fürdőkben

A budai fürdők vízkezelése alapvetően két részre osztható: a termálfürdők és a gőzfürdők építői
teljesen más problémakörrel szembesültek. A gőzfürdők többnyire valamilyen folyó vagy patak
vizét hasznosították és a vizet a helyszínen melegítették fel. A termálfürdőket alapvetően az
különbözteti meg a gőzfürdőktől, hogy üzemeltetésükhöz meleg vizű forrást használtak, így
nem kell a vizet a fürdőben felmelegíteni, valamint medencét alakítottak ki a fürdőben, ezáltal
lényegesen nagyobb a fürdő vízszükséglete. Emiatt a termálfürdők minden esetben meleg vizű
hőforrások közelében épültek. Az épületekhez összetett vízgépészet készült, melynek csak
részletei őrződtek meg Budán az évszázadok során. Vannak jól értelmezhető részletei, mások
csak jelzés értékkel bírnak.

3.1. Termálfürdők
a. Általános kérdések

Forrásfoglalások
Alapvetően egy forrás használata elegendő a termálfürdő ellátásához, amelynek vizét az egész
épületen végigvezetve töltötték fel a medencét ill. táplálták a csorgókutakat és működtették az
előcsarnok szökőkútját. (Rác fürdő) A nagyobb és összetettebb alaprajzú fürdőkben ennél
bonyolultabb rendszert építettek ki. (Rudas és Császár fürdő) Érdekes megoldást választottak a
Császár fürdőben, ahol a meleg vizes forrás mellett hideg forrásvizet is bevezettek az épületbe.
Budai termálfürdőink jól mutatják, hogy a hévforrások közelsége igen széles skálán mozoghat,
így más-más kihívás elé állítva az építkezőket.
Ismerjük a Rác, Császár és a Király fürdőben felhasznált forrásokat:
3. A Rác fürdőben a fürdő előcsarnokában,
4. A Császár fürdő meleg vizes forrása, a fürdő épületén kívül, a forró helyiség déli falának
közelében,
5. A Király fürdőben felhasznált forrás a fürdőtől kb. 800m távolságra, északra található.

A Rudas fürdőt ellátó forrást és a Császár fürdő hideg vizes forrását nem ismerjük. Azonban
mindkét épület közvetlen közelében ma is több forrás működik, így minden valószínűség
szerint ezek valamelyikét hasznosították.
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36. ábra Forrásfoglalás szerkezeti felépítése (HAMVAS 1994 11.ábra)
A hőforrások már ismertek voltak a középkor folyamán484 is, némelyhez épített forrásfoglalás
is tartozott.485 A Rudas fürdő területén feltárt középkori forrásfoglalást a fürdő építésekor
feltöltötték, vizét nem hasznosították (5.35., 5.36. kép). Mindegyik fürdő esetében új
forrásfoglalást készítettek, nem hasznosítottak korábbi középkori építményeket.
A forrásfoglalás két alapvető részből áll: egy kút és egy hozzákapcsolódó tartály ötvözete (36.
ábra).486 Így lehetőség nyílik arra, hogy a vízszintet feljebb emelve a vizet gravitációs úton
juttassák el az épület különböző részeibe. Magasba emelt tartályokkal vagy a vízvezetékcsövek
átmérőjének csökkentésével akár nyomást is tudtak adni a rendszerben folyó víznek.
A forrásfoglalások és hozzá kapcsolódó tartályok nem minden esetben maradtak fenn, de a Rác
és Császár fürdők esetében több részletük tanulmányozható volt. Mindkét esetben az épület
közvetlen közelében elhelyezkedő forrást ismerjük. A kifalazott kútból a kívánt szinten
elvezették a termálvizet az épületbe. A forrás vizét egy vagy több víztartályba gyűjtötték össze,
ami a medencék gyors feltöltését, a szökőkút üzemeltetését és a csorgókutak folyamatos
vízellátását is lehetővé tette.

Vízvezeték
A forrástól kerámia vízvezetékcsöveken vezették el a vizet, melyek között vörös és fehér
anyagút, mázasat és mázatlant is találtunk. A hengeres csövek enyhén kónikusak, egyik végén
az anyaga elvékonyodik és a két anyagvastagság határán gallérszerűen megvastagodik. Az
484
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elvékonyodó részt lehetett a másik csőbe illeszteni. Méretük: 40-42cm hosszú, 8-9cm átmérőjű.
A Rudas fürdőben egy nagyobb méretű cső is előkerült, amely a medence betöltésére szolgált,
mérete: d=16cm.
A Rudas fürdőnél egy helyen textil lenyomatot is találtunk, mely a csövek közötti tömítést
szolgálhatta. (5.17. kép) A csöveket a falba helyezték, a falban egy fészket hagytak, melyben
téglával töltötték ki a cső körüli részt: általában egy sor téglára fektették a csöveket és a cső
fölött még egy sor tégla kapott helyet. (5.16. kép) Minden esetben rózsaszín habarcsot találtunk
a téglák és a csövek körül.
A fürdőépülettel együtt készülő, a falakon keresztben való átvezetéseknél kiépített nagyobb
„üreget” találunk, szépen falazott oldallal és nagy kövekkel lefedve, melyekben később
építették ki a csőrendszert. (pl. Rác langyos-forró helyiség között) Minden bizonnyal a későbbi
karbantartást is megkönnyítette ez a kialakítás.
A csőrendszer végén gyakran kissé túlvezetett részt találunk, ahol az utolsó csorgókút után még
kb. 40cm-rel tovább is csöveket helyeztek.
Az Oszmán Birodalom egyéb régióiban is ugyanezt a megoldást alkalmazták a hamamokban
és kaplidzsákban egyaránt.487 Helyi sajátosságnak egyedül a fehér anyagú csöveket tarthatjuk,
mely a Buda környéki fazekasáru jellegzetes alapanyaga. Mindez arra utal, hogy a fürdőkhöz
szükséges csöveket a környéken, helyi fazekasok készítették el. A különböző anyagú, mázú
csövek pedig a felújítások sokaságát jelzik.
A Rudas fürdőben a fali kutaknál kőből készült elemet (kötés kő) illesztettek a kerámia csövek
közé. Ezek a téglatest alakú kövek a vízvezeték vonalában és kb. a vízvezeték átmérőjével
megegyező szélességben át voltak fúrva és erre merőlegesen, a víz kivezetésére is fúrtak egy
kis átmérőjű lyukat, ide illesztették a csapot. A falsíkra egy külön díszes lapot illesztettek.
Ezeknek a kötés köveknek488 a használata a 12-13. században széles körben elterjedt volt az
anatóliai fürdőkben489. Ekkor a köveknek a falsíkra kerülő oldalát díszítették490 és nem egy
külön előlapot illesztettek a falba süllyesztett kő elé.
A korai fürdőknél a vízvezetékcsövek és a csapok biztonságos összeillesztését célozta ez a
megoldás. A 16. században ezt gyakran csak habarccsal oldották meg, a kerámia csövön csak
egy egyszerű lyukat találunk. Ilyen rendszer került a Rác, Király és Császár fürdőkben felszínre.
A Rudas fürdőben talán a víz nyomása indokolhatta ezt a műszaki megoldást. Erre enged
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következtetni, hogy a Császár fürdőben egy helyen, a különfürdő medencéjének betöltésénél
találtunk kőfoglalatot.

Víztartályok
A víz mennyiségének és a víznyomásnak a szabályozásához víztartályokat építettek a
termálfürdők mellé is. Azonban ezeknek a tartályoknak nincs olyan egyértelmű alaprajzi
elhelyezése, mint a hamamok meleg vizes tartályának. Mivel ezekhez a tározókhoz nem
kapcsolódott egy másik gépészeti egység, mint a hamamok esetében a padlófűtés-rendszer,
ezért csak a vízellátás szempontjait kellett figyelembe venni és bárhová elhelyezhetőek voltak
az épületben/épület környezetében. A Rác fürdőben az épületen belül alakították ki, a Rudas és
a Császár fürdőben az épületen kívül (1.22. kép). Az utóbbi mellett feltárt kisméretű tartályok
sora mutatja, hogy milyen összetett rendszerre volt szükség. A Császár fürdő esetében az épület
nagy mérete miatt is szükség lehetett több tartályra, így a vízvezetékcsöveket több helyről is
meg tudták táplálni vízzel. Így a kellő víznyomást minden csorgókúthoz könnyedén biztosítani
tudták, valamint a medencék feltöltése is gyorsabbá vált. A feltárt tartályok belső oldala is
vakolt volt, vízvezetékcsövek kapcsolódtak hozzájuk, ill. a feltárt tartályokba bele nem kötött
vízvezeték haladt el alattuk.

Vízelvezetés
Az elhasznált víz elvezetéséről komoly csatornahálózat gondoskodott. A falikutak vize a
padlóra folyt, ahonnan a medence ürítőcsatornája vagy a toalett felé terelték a vizet. A medence
vizének gyors elvezetése egy nagyméretű csatornát igényelt, mely kőből falazott volt és a
medence alsó lépcsőfokától indult. (4.35. kép) Ha több medence is volt az épületben, akkor
ezeknek a csatornái csak az épületen kívül csatlakoztak össze. A medenceürítő csatornán kívül
mindegyik budai termálfürdőben megfigyelhettünk egy olyan csatornát is, ami csak a toalettől
vitte el a szennyvizet. Ebbe vezették bele a padlón folyó vizek egy részét is, mellyel az
árnyékszékek öblítését is biztosították. Ugyanezt az elvet figyelhetjük meg a törökországi
hamamok esetében is, annyi különbséggel, hogy medencék híján csak egy elvezető csatorna
készült az épületekhez. Ez a csatorna a toalettől vezette ki a vizet az épületből, ahova a padlóba
mélyülő folyókák rendszere vitte el a mosdótálaknál kifolyó vizet.491
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Medencék
A négy budai termálfürdőből összesen 6 medencét ismerünk fizikai valójában és még egy
lokalizálható, bár mára már teljesen elbontották.492 Alakjuk szerint mind a 4 fürdő forró
termében elhelyezkedő medence nyolcszög, míg az egyéb mellékterekben kialakított kisebb
medencék négyszögletesek (közel négyzet) alakúak.
Minden esetben habarcsba rakott törtköves szerkezeten helyezték el a medencék tömbkő
lépcsőit, melyeknek a kialakítása kissé esetleges. Többnyire az alsó lépcsőfokra illesztették rá
a fölötte lévőt, bár a Rác fürdő legfelső lépcsőfoka élben találkozik az alatta lévővel. A medence
padlóját csak hozzáillesztették a kialakított nyolcszöghöz. Ennél sokkal finomabb a Császár
fürdő megmaradt, legalsó lépcsőfokának illesztése, ahol a medence aljának köveibe falcot
alakítottak ki, amihez a lépcsőfokok hozzásimultak.
A Rác fürdő esetében a medence mögött teljesen a falakig rózsaszín habarcsba rakott törtköves
feltöltést találtuk. A viszonylag kisméretű épület esetében ez biztosíthatta a kívánt szilárdságot.
A Rudas és a Császár fürdőkben a medence szerkezetét fehér habarccsal rakott kemény
alapozás adja, mögötte földfeltöltés készült a külső falakig.
A fürdőkben további 3 kisebb medencét találtunk, melyek közül 2 magánfürdőben, 1 pedig a
langyos helyiségben kapott helyet. Mind a 3 esetben a falsarokhoz illesztették, így 2 oldalukat
a felmenőfalak adták. A másik két oldalukon találjuk a lépcsőket a Rác magánfürdőjében
felszínre került medencében, ahol a két függőleges falának vakolata lefut a medence aljáig. A
Császár fürdő délkeleti sarokkupolájában feltételezünk ehhez hasonló építményt. Itt az
újkorban teljesen kimélyített délkeleti sarokkupolában az oldalfalakon, a rekonstruálható
padlószint alatt is vakolt felületek kerültek felszínre, melyek egy, az előbb leírtakhoz hasonló
medencére utalnak. A Rác fürdő átmeneti helyiségben kialakított kismedencének csak egyik
oldalán volt lépcső, a negyedik oldalát vastag tömbkövekkel burkolták.
A bursai nagy termálfürdőkben kerek medencéket találunk a forró termek közepén, és négyszög
alakú kisebb medencéket a kis fürdők helyiségeiben.493 Ezek szerkezetéről, kialakításáról
azonban nem ismerünk részleteket. Bursában az első nagy oszmán termálfürdő (Eski kaplıca)
egy bizánci fürdő-előzményen épült fel.494 Budán a medencék nyolcszög alakúak, mint a
hamamok közepén megépülő köldök-kövek. Ennek gyakorlatias oka is lehet, azaz egyszerűbb
összeállítani egy szögletes medencét, mint egy kör alakút, ahol minden egyes lépcsődarabot
ívesre kell megfaragni.
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Rác: 3db, Rudas: 1db, Császár: 1db+ 1db elbontott, Király: 1db
ŞEHITOĞLU ÉN.
ŞEHITOĞLU ÉN. 11.
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Kutak
A fürdő belső megjelenésének egyik fontos eleme: a szökő- és falikutak kialakítása,
megformáltsága. Szökőkút495 állt az előcsarnokban, falikutak helyezkedtek el a langyos és forró
helyiség, valamint a különfürdők falai mentén. Az előcsarnokok díszes szökőkútjaik közül
Budán egy sem maradt fenn. A Rác fürdőben egy érdekes padlóba (pontosabban lépcsőbe)
süllyesztett kutat tártunk fel, mely az általánosabb szökőkutat helyettesítette az előcsarnokban.
Szintén a padlóba süllyesztették a kút látható a bursai Eski kaplica langyos helyiségében, és az
arab fürdőkben is feltűnik: díszesebb darab maradt fenn a Dara al-Arusa palota fürdőjének
előcsarnokában.496
Az előcsarnokok kútjához a fürdő belső tereit ellátó vízvezetékrendszertől függetlenül szokták
elvezetni a vizet,497 a kútból kifolyó víz elvezetésére szintén egy külön csatorna szolgált. A kút
betöltő vezetéke fennmaradt pl. az egri Valide szultán fürdőben.498
A falak mentén elhelyezett csorgókutak két részből álltak: egy kocka alakú kőből kialakított
medencéből (un. kurna), valamint egy falra helyezett előlapból, melyhez a falban csatlakoztak
a vízvezetékcsövek, a falsíkon pedig csapokat helyeztek bele.499 Ebből a konstrukcióból nagyon
kevés maradt fenn: a Rudas fürdő újkori belső enteriőrjébe belefoglalva egy török kori
mosdómedence, a falába beleépítve egy másik kurna, a Rác fürdőben a medencék lenyomata,500
a Császár fürdőben egy csorgó in situ előlapja. Gerő Győző tárta fel a teljes intakt szerkezetet
a Király fürdő forró helyiségében. Mindebből a csorgókutak rendszere és külső megjelenése
már rekonstruálható.
A Császár fürdőben felszínre került előlap egy egyszerű 25x38cm-es kőlap, melybe talán egy
szamárhátíves tükör mélyült, azonban felső része igen sérült. Hasonló, de épebb darabok
kerültek felszínre a Király fürdőben is501. A mosdótálakat egy kb. 40 cm élhosszúságú kocka
alakú kőtömbből készítették, a kifolyók elé, a fal mellé, a padkára ráültetve helyezték el. A Rác
fürdőben azt is meg tudtuk figyelni, hogy a kurnákat a falakat is borító vörös színű vakolattal
vékonyan lekenték. Magát a medencét pedig az építészetből ismert tagozatokkal díszítették: pl.
a Rudas és Király fürdőben fennmaradt mosdótálak sarkait sztalaktit szerűen alakították ki.
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működési elve pl. TAĶIYYUDDĪN 25a-27a
VILCHEZ 2004 64.
497
ÖNGE 1995 42.
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FGYNÖVK Tervtára – Valide szultán fürdő feltárási dokumentációja 1984. készítette: Gerő Győző
499
GERŐ 1963 11. kép
500
Az egri Valide szultána fürdőben is csak a mosdótálak lenyomata őrződött meg (GERŐ 1972 279.)
501
GERŐ 1963 9., 10. kép
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Klinghardt502 a mosdómedencék elhelyezésére kétféle megoldást mutat be, a padka tetejére
ültetett változat mellett alkalmaztak olyan kialakítást is, ahol a padka kőburkolatát a kurnák
mellé helyezték, erre utaló nyomot a budai fürdőknél nem találtunk. Törökországban sokfelé
maradtak fenn kurnák, azonban a célzott kutatás hiánya miatt tipológiájuk és korszakolásuk
nem készült el. A 19. századi, már erőteljes európai behatást mutató mosdótálak könnyen
elkülöníthetőek,503 ekkor már nem kocka alakú kőből készített, hanem alul elkeskenyedő, ovális
medencét használtak. A korábbi századok termékei még pontosan nem datálhatóak. Ebben
támpontot a magyarországi anyag nyújthat, mely bizonyosan 16-17. századara keltezhető.
Mivel ezek a darabok kevésbé sérülékenyek, valószínűsíthető, hogy a fürdők épülésekor
készültek el, így 16. századra datálhatjuk őket. A Budán fennmaradt mosdótálakhoz hasonló
látható Isztambulban a Beyazit hamamıban, Iznikben a II. Murad hamamı jelenleg
kerámiaműhelyként működő részében.

b. A Rác fürdő vízgépészete

Vízvezetékrendszer
A Rác fürdő kisméretű épület a Rudas és Császár fürdőkhöz képest, de itt is kb. 65m
vízvezetékcsövet építettek be a falakba. Az épület méretei és a feltárás mértéke miatt itt
ismertük meg a vízgépészet rendszerének legnagyobb hányadát, emellett természetesen jelentős
hiányzó elemmel is számolhatunk. A rendszer alapja a forrás és a hozzá kapcsolódó
forrásfoglalás, mely jelen esetben az előcsarnokban található, annak padlója alatt (4.3. kép). A
természetes sziklahasadékból felszínre törő (pozitív kút) 42ºC-os termálvizet hasznosították.504
A forráshasadék két oldalát kb. 4 méterrel felmagasították505 (4.13. kép), a szikla tetején egy
átvezetést készítettek északi irányba, a sziklahasadék irányával közel egy vonalban, mely a
langyos helyiség alatt található tározóba (6,7x3,8m alapterületű és 3m magas) vezetett. A tározó
a fürdő padlószintje alatt helyezkedik el, így a vízszintnek a vízvezetékcsövek magasságba
emelésére nem alkalmas. Ezért erre a nem hasznosított víz távozhatott. Az átvezetést minden
bizonnyal el lehetett zárni és kinyitni, ahogy éppen a fürdő üzemeltetése kívánta. A tározó több
kérdést vet fel, az első az, hogy tényleg tározó volt-e a török korban (az újkorban és jelenleg is
az). A forráshasadék felőli átvezetést egy nagyméretű, „C” keresztmetszetű kő adja, melynek
502
503
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KLINGHARTD 1927 10, 12.
A kora újkorinak tartott típus mellett a 19. századi formavilághoz kapcsolható darab is fennmaradt a Beyazit
hamamıban. Hasonló lenyomata őrződött meg az izniki I. Murad hamamıban.
A forrás kb. 600 l/perc vízhozamú
A sziklaperem felszíne nem egy magasságon található, ezért természetesen a felfalazás ehhez igazodik
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csonkja benyúlik ebbe a tározóba és északi irányba vezet. (4.14. kép) Így azt is elképzelhetőnek
tartom, hogy az átvezetés egy csatornában folytatódott, mely északkelet felé elvezette a
hasznosítatlan vizet a forrás felől. Sajnos a délkeleti oldalát a tározónak egy téglaköpenyezés
fedi, amit a kutatáskor nem bontottunk meg.
A forráshasadék mellett, attól nyugatra jelenleg egy másik tározó található, amely a török
falakig terjed és vasbeton falait a jelen kivitelezéskor nem bontották el. Így nem volt kutatható,
hogy van-e ennek a tartálynak török kori előzménye. Török kori használatára az utal, hogy ezen
a szakaszon, a török kori padló szintje alatt a fürdő külső falsíkjából egy kőből készített török
kori kifolyó nyúlik ki. Itt a padlószint lényegesen (1,5 méterrel) magasabban található, mint a
langyos és a forró helyiség padlószintje, így a forrás vizét a falakba helyezett vízvezetékcsövek
magasságig fel tudták emelni, és gravitációsan el tudták vezetni az épületben.
A forró terem északnyugati falában egy bújható alagutat alakítottak ki a faltestben. Itt
csatlakozott a medencét töltő cső a vízvezeték-hálózathoz, és minden bizonnyal ehhez
kapcsolódóan, a javítás, tisztítás miatt vált szükségessé a gépészeti tér kialakítása. Nem tudjuk,
hogy a medencét egy külön vízvezetékcső töltötte-e be, mert az idáig vezető nyomvonalon
újkori csövekkel teljesen eltüntették a török kori csöveket. Azonban a csöveknek készített
fészek mérete (25cm magas) arra utal, hogy csak egy vízvezetékcsövet helyeztek el benne.506
Ez az egy csőrendszer töltötte fel a medencéket és látta el a falikutakat is vízzel.
A falakban elhelyezett vízvezetékcsövek nyomvonalát az egész épületben tudjuk követni, de az
újkori csövek is pontosan itt helyezkednek el (4.39. kép), így egyéb pontos mérésre (a
vízvezetékcső szintje, átmérője) az épület nagy részében nem nyílhatott lehetőség. A
megmaradt török kori csövek helyzete alapján a víz a langyos helyiség délnyugati fala - forró
terem délnyugati - északnyugati fala – halvet – forró helyiség északkeleti fala – langyos
helyiség nyomvonalon folyt végig az épületen (18. ábra). Egy mellékágat alakítottak ki a 2.
török periódusban: a langyos helyiség északnyugati falának nyugati szakaszára is
bekanyarodott a vízvezeték, mely a török kori falfülke alatti csorgókutat táplálta (19. ábra). A
különfürdőnek a rendszerbe illesztése szintén a 2. török kori peridushoz kapcsolódik, amikor a
halvetet megépítették. Ezt megelőzően végig vezették a csöveket a fürdő északnyugati falán. A
rendszer végén a vízvezetékcsövet a langyos helyiség és a forró helyiség közötti ajtónyílás
északi falában lekanyarodott. Az nem egyértelmű, hogy az esetleges tározóba vezették ezt a
vizet, vagy csak a padlóra, ahonnan valamely csatornába belefolyva távozott az épületből.
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A Rudas és a Császár fürdőben egymás felett elhelyezett 2 vízvezetékcsőnek kb. 42cm magas fészket
készítettek.
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A langyos helyiségben biztosan egy, de inkább két falikutat és a medencét, a forró teremben 6
falikutat és a medencét, a halvetben a medencét látták el vízzel.507
Az előcsarnokban elhelyezett kutak külön rendszeren szoktak üzemelni. A Rác fürdőben nem
került felszínre a terem közepén szökőkút, hanem a forrás közelében egy padlóba süllyesztett
kutat találtunk. (4.8. kép) A forráshasadék felfalazott oldala mellé illesztették, a forrás
felfalazásán keresztül érkezett ide a víz.

Csatornarendszer
Az elhasznált vizet több csatorna szállította az épületen kívülre. A halvet medencéjének és a
forró terem medencéjének is külön csatornát építettek, melyek keleti irányba léptek ki az
épületből. A forró helyiségben lévő medence elfolyóját keleti oldalon, az alsó lépcsőfokban
alakították ki, innen indult a falon keresztül haladó, boltozott csatorna. A forró helyiségben álló
kurnák vize a padlón folyt el a keleti falfülke felé, és itt a padlóban nyitott résen át folyt le a
szennyvíz a csatornába. A medence megmagasított pereme akadályozta meg, hogy a piszkos
víz belefolyjon a medencébe. (4.32. kép)
A langyos helyiségtől keletre állt a toalett, mely alatt haladt el a harmadik csatorna (4.29. kép),
ebbe vezették bele a szomszédos helyiség medencéjének vizét is. (4.24. kép)
A langyos helyiség nyugati felében elhelyezkedő tározó elvezető csatornája nem került
felszínre, talán a medence szintje alatt helyezkedett el.
Csak a halvet elvezető csatornájának épületen kívüli szakasza került felszínre, a többi nem volt
vizsgálható. Egy 18. századi csatorna kissé keletebbre haladt az Ördög-árok felé, elképzelhető,
hogy megújítva a török kori nyomvonalon halad, mert ebbe az irányba vezet a különfürdő
csatornája is.

c. A Rudas fürdő vízgépészete

Vízvezetékrendszer
A Rudas fürdőben alkalmazott gépészeti rendszer csak nagyon töredékesen ismert, azonban
több olyan megoldást is tartalmaz, melyet a többi fürdőben nem tapasztaltunk.
A felhasznált forrást nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy az épület déli sarkán vezették be a
vizet. Ezen a sarkán az épületnek az újkorban is mindig víztartályokat találunk, melyek
maradványai között török kori fal részletek is előbukkantak. Azonban olyan töredékes
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A medencék űrmérete: langyos helyiség: 2,8m3, a forró terem: 39.8m3, halvet: 5,4m3
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mértékben, hogy összefüggéseik nem értelmezhetőek. Annyi bizonyos, hogy ezen a területen
még valamilyen, a fürdőhöz kapcsolódó építménnyel a török korban is számolni kell. A
leglogikusabb az volna, ha a víztartály állt volna itt.
A fürdő déli sarkától a délkeleti falának közepéig két sorban török kori vízvezetéket találunk,
melyek közül az alsó nagyobb átmérőjű. A fal közepénél levezették a padló alá, majd a medence
szélénél álló kutat táplálta. (25. ábra)
A déli sarokból indulva a nyugati és keleti irányba is elindították a vízvezetéket, a délnyugati
falon végighaladva egyrészt bekanyarodott a forró terem északnyugati falára, amelynek
közepén egy második periódusban átvezették a langyos helyiségbe. Másrészt a langyos terem
délnyugati falán áthaladt és az előcsarnok felé is továbbvezették.
A délkeleti, majd északkeleti falban végigvezetve a langyos helyiség délkeleti falában
folytatódott, ahonnan egy (talán másodlagos) leágazása volt a forró terem felé.
Mindeközben csorgókutakat táplált, melyek helye ebben a fürdőben különösen jól azonosítható
a már említett kőfoglalatok miatt. (5.15. kép) Az évszázadok alatt olyan változatos módon
sérültek meg ezek a kőfoglalatok, hogy minden irányú metszete láthatóvá vált. A közel téglatest
alakú kőbe két oldalról csatlakozott 1-1 vízvezeték, a kő közepén pedig egy lyuk található, amin
a víz kifolyhatott. (5.16. kép) A legépebben maradt kőfoglalatból ez is kiderült, hogy egy előlap
csatlakozott hozzá, melyből mára egy sem maradt meg.
A forró terem északnyugati falában ilyen kőfoglalatot nem láthatunk, ezért elképzelhető, hogy
ezt csak később készítették el. Nem szokványos, hogy a vízvezetékeket az előcsarnok felé is
elvezetik, talán a csarnok közepén álló szökőkutat táplálta.
A keleti ág végpontját ismerjük: a langyos helyiséggel közös falában végződik, két csorgókutat
táplál.

Csatornarendszer
A kurnákból kifolyó víz a padlón folyt észak felé, a keleti langyos helyiségen végigvezető
csatornába, mely a teljesen elpusztult toaletten keresztülhaladva a Duna felé szállította az
elhasznált vizet. A medence vizét egy másik csatorna vezette el, a csatorna itt is az alsó
lépcsőfoktól indulhatott. Épületen kívüli szakaszát már nem találtuk meg.
Ezentúl még egy csatorna készült, mely a talajban lévő vizek elvezetésére szolgált. (5.2. kép)
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d. A Császár fürdő vízgépészete

Vízvezetékrendszer
A termálfürdőkben általában megfigyeltekkel ellentétben itt kétféle hőmérsékletű vizet
használtak a török korban.508 Ennek emlékeként a falakban egymás felett két sorban találtuk
meg a török kori vízvezetékeket. A felső sor szinte teljesen elpusztult, mert az újkorban is ott
vezették el a vízvezetékcsöveket, az alsónak azonban jelentős részletei maradtak fenn.
A fürdőben 2 medence volt (központi kupola alatt és a délkeleti sarokhelyiségben), és a falak
mellett csorgókutak álltak. Ezeket kellett vízzel ellátni. (29. ábra)
A fürdőépületen északi és déli oldalán álló tartályok felől egy-egy, a falon átvezető
vízvezetékcsövet találtunk. A fürdő északi falán átvezető cső (1.25. kép) az alsó vízvezetékcsőrendszerhez csatlakozik, a déli falon átvezető cső (1.22. kép) pedig a felső vízvezetékrendszerhez. Emiatt úgy tűnik, hogy két sor vízvezetékben ellenkező irányba folyt a víz. A
medence körüli 4 nagyméretű falfülkéhez is elvezették a vizet, melyek 1-1 kutat tápláltak. A
vízvezetékek végének megoldása egy esetben eltér a másik három megoldástól, itt a két vezeték
egyenesen kifut a falsíkra, míg a többi esetben elkanyarodik oldalra és utána ér véget. (1.5. kép)
Nem ismerjük, hogy a medencék betöltésének részleteit. Sehol sem találtunk a falakban még
egy vízvezetéksort, mellyel a nagy medence betöltését biztosították volna és a padló alatt sem
találtunk erre utaló nyomot. Így két lehetőséget látok a nagymedence betöltésére: vagy a
falakban futó két vízvezetéksorról oldották meg és a pl. délnyugati falfülkénél tapasztalható
eltérő megoldás a medence betöltéséhez kapcsolódik. Ez a falfülke esik a legközelebb a nyugati
tározóhoz, ami kapcsolódhatott a medence betöltéséhez. Ez esetben azonban vagy a padlón
folyt volna el a víz, vagy a közlekedést nagyban akadályozta volna a kút kialakítása. Ezért
inkább egy másik lehetőség, a Rudas fürdőben tapasztaltakhoz hasonlóan a medence szélénél
padló alól felálló rendszerű kút (kutak) látszik ésszerűnek, melynek betáplálása teljesen
elpusztult. Helyileg vagy a déli vagy az északi oldalon tartom logikusnak az elhelyezését, mert
abból az irányból érkeztek a vízvezetékcsövek, itt lehet a legrövidebb úton elérni a medencét.
De nem zárhatjuk ki, hogy keleti irányban állt, a forró terembe nyíló ajtóval szemben. A déli
oldalfal mellett elhelyezkedő Szent Imre forrásból, melynek török kori a kiépítése, közvetlen
bevezetés volt az újkorban a medencetér felé. Ennek esetleges török kori előzményének
azonban nincs nyoma. Érdekes, hogy Evlia cselebi szerint minden oldalról fehér márvány
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oroszlánfejes kifolyóból ömlött a víz a medencébe.509 Marsigli rajzán510 két betöltést is
láthatunk (egyik sem oroszlánfejes), de kettőt ábrázol a Rác fürdőben is, ahol bizonyosan csak
egy helyen töltötték be a medencét. Így itt sem bizonyos, hogy két kúttal kell számolnunk.
A délkeleti halvetben helyezkedett el a másik medence511. A fürdőtől délre, az épület külső
oldalán végighaladó vízvezetékek (1.23. kép) itt fordulnak be az épületbe, vélhetően a medence
betöltésére szolgáltak.
A csorgókutak helyének azonosítása kissé nehézkesebb, mint a többi fürdő esetében. Egy
helyen fennmaradt a csorgókút kivezetésének előlapja (1.15. – 1.16. kép), így tudjuk, hogy
kőfoglalat nem készült, mint a Rudasban, hanem egy előlapon keresztül csak a vízvezetéken
kialakított lyukba illesztették a csapokat. Bizonyos helyeken találtunk olyan eltömedékelt
vízvezetékszakaszokat, melyek az egykori csorgókutak helyeként azonosíthatóak. A nyugati
falon két átvezetés is felszínre került, melyek a langyos helyiség csorgókútjaihoz vezettek. Az
északi és déli falon is átvezettek a csövek a langyos helyiségek felé, a déli falban a végpont is
felszínre került, ahonnan tovább már nem vezették nyugati irányba.
Nagyon érdekes az épület déli oldalán húzódó rendszer: a nyugati tartály alatt is elhalad egy
vízvezetékcső a fürdő falával párhuzamosan, a tartályból is elvezet egy vízvezetékcső keleti
irányba. Az Imre-forrásból egy kis csatorna vezet a második tározóig, de alatta halad el. (1.24.
kép) Vélhetően alatta húzódnak a fent említett vízvezetékcsövek is. A második tározóból
szintén vezet ki vízvezetékcső, mely az alatta elhaladó csatornába folyik bele. Ezeknek
összekötése sajnos az újkori falak alá esik, így nem volt vizsgálható, de a délkeleti halvet
közepénél megszűnnek és befelé fordul a vezetékeket övező téglából készített védőfal vagy
csatorna oldala. Nem tudtuk vizsgálni a vízvezetékek végpontját, de feltételezhető, hogy van
amelyik a délkeleti halvet medencéjéhez kapcsolható, némelyik meg túlfolyó is lehetett akár,
hiszen a Duna irányába vezetnek.

Csatornarendszer
A török kori csatornarendszernek csak kis része maradt fenn, és a kivitelezés kívánalmainak
megfelelően ennek is csak kis részleteit tárhattuk fel. Egyetlen csatorna szakasz került felszínre,
a fürdő keleti fala mentén, az épületen kívül. Ez kőlapokból készült csatorna. Ebbe vezethetett
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VERESS 1906 139. 3. és 5.
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A falakon mélyen lehúzódó vörös vakolatmaradványokat találtunk, melyet a többi helyiségben a padlószint
alatt sehol sem lehetett látni. A keleti falon felszínre került egy törökkori csatorna, mely a medence vizének
elvezetésére szolgált. A Rác fürdő halvetjében feltárt medencében a vízszint alatt is megfigyelhettük a vörös
vakolatot a falakon.
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bele a délkeleti halvet csatornája, vagy egyáltalán onnan indult a csatorna, de ezt az épületen
kívül nem kutathattuk meg.
A keleti fal közepén vezetik ki a mai napig a medence elhasznált vizét, és itt vezethették ki a
török korba is. Azonban ennek semmi kézzelfogható emléke sem maradt fenn, mert itt most
egy nagyméretű akna foglal helyet. Annyi bizonyos, hogy a többi irányba nem indul csatorna,
a vizet mindenképp a Duna irányába vezették, azaz vélhetően a mai napig az eredeti
nyomvonalat használják a fürdőben. A csatorna keleti szakasza nem került felszínre,
elképzelhető, hogy ebben is a török kori rendszer él tovább, azaz a fürdőépület külső, keleti
oldalán északi irányba haladt a csatorna és a fürdő északkeleti sarkától vezették el a Duna felé.
(mint a 18. századi rajzon is látható512). A fürdőtől keletre végzett feltárások során itt az épület
északi falától északra oly mértékben bolygatott volt a talaj, hogy semmilyen régészeti jelenség
sem került felszínre. Attól délre viszont bizonyosan nem volt csatorna, mert ott a feltárás során
nem találtuk nyomát.
A fürdő padlóján folydogáló vizeket is ebbe a csatornába vezették bele, de ennek helyét nem
sikerült azonosítani.

e. A Király fürdő vízgépészete

Vízvezetékrendszer
A fürdő kismértékű megkutatottságából kifolyólag csak nagyon töredékesen és esetlegesen
ismerjük a vízgépészetét. Annyi bizonyos, hogy egy vízvezetékrendszer haladt körben az
épületen. Nyomvonalát Gerő Győző rekonstruálta (2.1. kép), eszerint a fürdő északi végén, a
két halvet közötti térbe vezették be a vizet és innen indították (gondolom) két irányba a vizet,
végigvezették a halvetek külső falán és a forró terem falfülkéiben elhelyezett csorgókutakat
táplálta. A langyos helyiségben is kellett vízvezetékeknek haladniuk, de ezek helyéről és
kialakításáról semmi információnk nincs.
Szintén nem ismerjük a víztartályok helyét, de északon, a bevezetésnél műszakilag szükséges
egy tározó, ennek feltételezett területén nem végeztek régészeti feltárást.
Marsigli rajzán513 egy medencét láthatunk, melyet egy kifolyóról töltenek. A betöltő cső a forró
terem bejáratával szemben, az északi oldalon állt514, de sem a helyéről, sem a kút betáplálásáról
nincs régészeti adatunk.
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BTM Kiscelli Múzeum 8961.
VERESS 1906 139. IV.
hasonlóan pl. a Rudas és Rác fürdőkhöz. Valamint északról érkezik az épülethez a víz, így ebből az irányból
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A fürdő érdekessége, hogy a vizét a mai Lukács fürdő területén lévő forrásból kapta. Ennek a
hosszú, észak-déli vezetéknek részletei a Fő utca és a Ganz utca alatt is felszínre kerültek.515

Csatornarendszer
Gerő Győző kutatásai során a csatornarendszerrel kapcsoltban nem tárt fel semmilyen régészeti
jelenséget. A visszafoglaló háborúkkor készült felméréseken egyenesen a Dunába vezetett
csatornát ábrázolnak516, ez szállíthatta a medence vizét, és a padlón összefolyó vizeket is
beleengedték.

3.2. Talajban lévő víz elvezetése
a. Építkezés alatt

A Rác, a Rudas, a Császár fürdők a hegyek lábánál helyezkednek el, a termálforrások vidékén.
Egyrészt az épület környezetében (vagy esetleg benne) felszínre bukkanó vizeket, másrészt a
hegy felől a talajban érkező vizeket is kezelniük kellett.
A Rác fürdő előcsarnokában húzódik a forrás sziklahasadéka, melyből a fürdő vízellátását
biztosították. A forrás körül elsőként elkészített elrekesztés lehetővé tette a forrás
környezetében végzett munkálatokat. A fürdő területére egyéb forrás vagy kút nem esik,
azonban környezetében a mai napig is több forrás működik, az egyik alig kb. 30m-re a fürdőtől
található.
A Rudas fürdő forró helyiségének padlója alatt egy középkori forrásfoglalás és egy középkori
kút található. (5.33. kép) A kút betöltése csak középkori leletanyagot tartalmazott, így
legkésőbb a török hódítás elején feltöltésre és elplanírozásra került. (5.34. kép) Helyét azonban
bizonyosan ismerték, mivel a fürdő fala a kút fala mentén halad, másik oldaláról pedig a
medence szerkezete határolja. Mivel negatív kút, ezért vize nem zavarta az építkezést.
A fürdő déli sarkában található forrásfoglalás más elbánást igényelt. (5.35. – 5.36. kép) Egyrészt
a török korban, a fürdő építését megelőzően is használták, feltöltésére csak az építkezéskor
került sor. Mivel ez egy forrás (pozitív kút), az állandóan felszínre törő víz már eltérő kezelést
kívánt. A forrásfoglalás feltöltése két periódusban történt, elsőként, a török kori
hasznosításához kapcsolódóan, a kútrész került feltöltésre, melyet szintén kövekkel, de a
forrásfoglalás saját köveivel töltöttek fel. A török kor elején így kialakított medencét a fürdő
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a betáplálása is egyszerű.
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építésekor végleg eltömték, betöltésében köveket és téglát, néhány fadarabot találtunk (2db
török kori edénytöredék került összesen felszínre), amelynek az a további érdekessége, hogy
zömében a fürdő alkotóköveivel megegyező kődarabokat tartalmazott, a medence aljára
bezuhanva 2 darab, a forrásfoglaláshoz köthető kváderkő is felszínre került. Mindez arra utal,
hogy az építkezés folyamán töltötték fel, nem pedig azt megelőzően. Ez logikus lenne abból a
szempontból, hogy a feltörő víz elvezetését így összegyűjtve egyszerűbben meg lehet oldani a
munkák alatt. A 20. századi bolygatás miatt teljességében nem tudtuk az építményt feltárni, de
a medence török kori északnyugati falába építve, a medence aljától 10cm-re egy kerámia
vízvezetékcső vezet ki. Ez lehetett a medence elvezetője, melyet az építkezés során is
használhattak, megoldva ezzel a forrásból állandóan feltörő víz problémáját.

b. A működő épületben

Az épületek padlószintje alatt kialakított csatornarendszer gondoskodott arról, hogy az álló
épület környezetéből elvezesse a talajban lévő forrás és egyéb vizeket.
A Rác fürdőnél a hegy felől lezúduló víz (ill. az állandóan vizes földtömeg) ellen a fürdő hegy
felőli fala mentén egy árkot alakítottak ki, az árok alján egy fa és kő csatorna húzódott, ami
északnyugati irányba lejtett. Talán a fürdő sarkánál fordult az Ördögárok felé, azonban ennek
a szakaszának részlete nem került napvilágra.
A fürdő belsejében csak a forró helyiségben került felszínre drénrendszer, mely a hegy felől
érkező vizet szállította az Ördögárokba. (5.37. kép) Az ürítőcsatorna irányába háromágú
facsatorna vitte a vizet, melynek a tetejét kőlapokkal fedték. A padlószint feletti vizekkel
semmilyen összeköttetése nem volt, a medence padlója teljes egészében fedte.
A Rudas fürdő forró helyiségében a hegy felől a Duna irányába vezető csatornákat találunk.
85.22. kép) Ez a két kőből készített csatorna délről, ill. északról kerüli meg a medencét,
semmilyen kapcsolatban nincsenek a padlószinttel. Legmagasabb pontjukon is a padló
ültetőhabarcsa fedte a fedlapokat. A déli ágnak a fürdő északnyugati falához illeszkedő részét
is sikerült feltárnunk, mely enyhén befutott a fal alá. A fal külső oldalán nem folyt feltárás, így
nem ismert, hogy itt bármilyen egyéb jelenséghez kapcsolódik-e (pl. árok, másik csatorna).
Ennek a déli ágnak, kb. 2/3-a fennmaradt és így feltárásra került. Ismert az indítása az
északnyugati falnál és a medence északkeleti oldala mentén csatlakozott a nagyméretű
ürítőcsatornához. (5.21. kép) Az északi ágnak csak kisebb részletei élték meg a kutatást, így
csak feltételezhetjük, hogy a déli ághoz hasonlóan alakították ki, a medence alakját követve
érhette el az ürítőcsatornát. Ennek a kőlapokból készített csatornák az oldalát habarcsba
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ágyazták, míg fedlapjait csak ráhelyezték, így dréncsőként az épület belsejében áramló vizet
képes volt összegyűjteni és elvezetni. Az épületből pedig az ürítőcsatornával együtt távozott a
víz. A hegy felől érkező víz ezen túl szabadon áramolhatott a Duna felé, az épület stabilitását a
falak, ill. a medence alatt elhelyezett cölöpök biztosították.
A Császár fürdőben drén- vagy egyéb, az épület alatti csatornarendszer nem került felszínre,
mivel a feltárás nem terjedt ki addig a mélységig. A Király fürdő feltárásakor Gerő Győző ilyen
jellegű rendszerről nem tett említést.

3.3. Gőzfürdők

A budai gőzfürdők vízellátása alapvetően a Dunára épült. A legnagyobb gondot az okozta, hogy
a magasan fekvő Várhegy tetejére feljuttassák a vizet. A vári közfürdőbe a legegyszerűbb
műszaki megoldást választották: felhordták szamárháton. A pasa palotájához már megépítettek
egy bonyolult vízemelő szerkezetet, mely a Duna vizét emberi segítség nélkül juttatta fel a
hegytetőre. Erről a rendszerről sokat nem tudunk, egy „vízhordó folyosó” elnevezésű alagút
húzódik a palota épülete alatt, mely a várfalakon kívülről vezet ide. Elmondások szerint ez a
folyosó levezet a Dunához, de ma a nagyobb része nem járható és nincs felmérve sem. Annyi
bizonyos, hogy a pasa dzsámitól északra húzódik, amerre a vár egyetlen csorgókútját is
említik.517 Talán ennek a rendszernek a Duna-parti végpontját jelentheti az az együttes, melyet
Magyar Károly tárt fel a Fő utca 1. szám alatt.518 A jelenségek nehezen értelmezhetőek, egy
nagyméretű vízkerék, ill. egy hozzá kapcsolódó helyiség került felszínre.519 Bár konkrét
adatunk nincs arra, hogy a fürdőhöz is elvezették a vizet, de ez feltételezhető. Gerő Győző a
tartályok betöltésére nem talált információt az ásatások során.
Tojgun pasa fürdőjének részletei között nem kerültek felszínre a vízellátására vonatkozó
részletek. A Duna közelsége miatt vélhetően annak a vizét hasznosították.
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Itt szeretném Magyar Károlynak megköszönni, hogy az ásatást és annak dokumentációját megtekinthettem.
A Lánchíd utca 19-21. alatt feltárt 15. sz vízemelő szerkezet elemzése során kimutatta, hogy a Várhegy
tetejére csak szivattyú segítségével lehetett a vizet feljuttatni. (FÉNYES 2007 195-196)
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a. Pasa palota fürdője

A gőzfürdők esetén a forró terem mellett szokott helyet kapni egy vagy két nagyméretű tartály:
egy hideg és egy meleg vizes. (33. ábra) A meleg vizes tartály mindenképp a forró terem mellett
található, mert ezt a termet kell a legmelegebbre felfűteni és a padlófűtés-rendszert is ugyanaz
a fűtőrész melegíti, mint a vizet. A hideg vizes tartály akár az épület oldalában is
elhelyezkedhet. A pasa fürdőjének csak részletét ismerjük, itt egymás mellett, az épület végében
két víztartály áll. Csak a déli víztartályból ismerjük a kilépő vízvezetékcsövet, az északinál az
a része nem maradt fenn. A déli tartályból kilépő meleg víz csak a forró teremmel közös falat
áttörve egy csorgókutat látott el. Minden bizonnyal ide csatlakozott az északi, hideg vizes
tartályból is egy vízvezetékcső, de egy újkori csatorna ezt a csomópontot teljesen tönkretette.
(3.8. kép)
Az elvezető csatorna az épülettől keletre került felszínre, végpontját nem találták meg, de
vélhetően a falon keresztül kivezette a vizet a várból.
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4. Díszítés

A budai fürdőkben jelentős díszítéseket nem találunk, még a pasa magánfürdőjében sem.
Általánosan is elmondhatjuk, hogy a 16. századi fürdőkre nem jellemző a nagyfokú díszítettség.
Ennek egyik oka a párás levegő, a funkció miatti gyakori takarítás, a gyakori felújítások520,
mely együttese pl. aprólékos festést szinte lehetetlenné tesz.521 Természetesen kivételeket
találunk, de ezek más korszakhoz vagy más kultúrához (pl. Omajjád) kötődnek. Az Oszmán
Birodalomban a 15. századi fürdőknél gyakran találunk egész csegelyeket vagy boltozatokat
beborító sztalaktit díszeket vagy bordázott kupolákat.522 Azonban ez a díszítésmód a 16.
században épült fürdőkről teljesen eltűnik, sokkal puritánabb lesz a megfogalmazásuk még a
szultáni épületeknek is.
A fürdőkben a falakon a vakolat oly kis mértékben maradt fenn, hogy egyértelműen nem lehet
kizárni, de a párhuzamok alapján nem valószínűsíthetünk díszítőfestést budai fürdőinkben. A
nagyobb, ép felületeken (pl. pasa palota fürdője, Rác előcsarnoka, Császár fürdő keleti fala)
semmilyen török korra datálható festés sem került felszínre.
A festett díszek hiányában így az építészeti elemekkel oldották meg az épület díszítését.
Alapvetően az eltérő síkokon alapuló fény-árnyék hatás élénkíti fürdőinket. A kupolák felé
vezető teherhárító ívek által összekötött elemek mind-mind más-más falsíkon kerültek
kialakításra. Az eltérés alig 4-5cm. Ezt láthatjuk a Rác, Rudas, Császár, Király fürdők
szamárhátíveinél, melyek a kupolákat tartó csegelyek alatt helyezkednek el.
Ugyanezt a síkugrást láthatjuk a dongaboltozatok kialakításánál is, ahol boltozat 4-5cm-rel
bentebb indul, mint a felmenő fal síkja. (pl. Császár fürdő)
Mindezek mellett egy másik finom díszítés is megjelenik, az un. sztalaktit boltozatok. Közel
azonos lépcsős elemekből állnak, melyeknek éleit visszametszhetik. Alapjaiban két eltérő
kialakítása látható Budán: a negatív (egy kialakított síkba bemélyed a dísz, 1.27. kép) és a
pozitív (a síkból kiáll a díszítés, 1.26. kép). Főként sarkok, csegelyek díszítésre használják,
olykor a végletekig fokozva az elemeket. Ilyen látható pl. Skopjében a Davud paşa hamamı
férfi részében látható csegely kialakítás.523
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A budai kincstári fürdő 1562június és 1564. május közepe közti időszakának kiadásaiban 3 karbantartás
miatti szünetet említenek (VELICS-KAMMERER 287.)
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A korai iszlám fürdők között csak a mozaikkal burkolt fürdőkben találunk nagy mennyiségű (többek között
figurális) díszítést. Pl. Kuszajr Amra vagy a Khirbat al-Mafdzsarban lévő fürdő (ROGERS 1987 126-127.)
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A sztalaktitokat az oszlopfőknél, ill. a Rudas sarokboltozatai alatt kőből faragták ki (5.26. kép),
míg a Császár fürdő oldaltereiben téglából és csak kisebb részben kőből készítették. A Rudas
fürdőben láthatóhoz szinte megszólalásig hasonló dísz jelenik meg Tire fürdőjében524. A Rudas
fürdő forró helyiségének sarkaiban látható negatív díszítésnél a kövek éleit visszametszve
alakították ki a sztalaktitokat. A 4 sorból álló dísz alsó sora egyszerűbb, míg a felső sorok kissé
bonyolultabb megjelenésűek. Kőből készült sztalaktit díszítés látható az Aniban feltárt
Menûçehr (?) Hamamıban.525
A Császár fürdőben sem a téglát, sem a követ nem profilállták, hanem csak a lépcsős kialakítás
adja ki a függő cseppkő formát.526 (1.26., 1.27. kép) Az ejvánok falsarkait díszítették, az északi
és déli térben negatív, míg a keleti és nyugatiban pozitív sztalaktit díszeket készítettek. Ez
utóbbi két térben szerves egységet alkotnak az ajtók körül megfigyelhető lépcsős díszítésekkel,
melyek az ajtónyílás körüli tükröt keretezik. A sztalaktitok mérete kisebb eltéréseket mutat,
mely a fugák és téglák eltéréséből adódik. A fennmaradt nagy mennyiségű vakolat alapján
megállapíthatjuk, hogy ezeket a sztalaktit díszeket vakolták, a Császár fürdőben ez a vakolat
követte a tégla ill. kő kialakítást. Ezzel ellentétben Gerő Győző azt figyelte meg a Tojgun pasa
dzsámi mihráb fülkéjének feltárásakor, hogy a sztalaktit dísz finomabb elemeit stukkószerűen
vakolatból készítették el527. Ilyen megjelenést budai fürdőinkben nem találtunk, de az oszmán
fürdőépítészeti hagyományoktól nem idegen. Az oszmán építészetben maga a sztalaktit dísz
kőből, fajanszból, vakolatból és fából is készülhet528. A már említett skopjei Davud paşa
hamamıban látható sztalaktit boltozatok finom kialakítása már vakoltból készült.529
A Császár fürdőben a medence körüli pillérek fejezeténél, a Rudas fürdő oszlopfejezetinél a
sztalaktit díszekkel rokon visszametszett díszítést figyelhetünk meg.

5. Világítás

A fürdőkben ablakok és felülvilágítók rendszere gondoskodott egyrészt a világításról, másrészt
a pára elvezetéséről. Különösen fontos volt ez utóbbi a termálfürdők esetében, ahol a nagy
meleg víztömeg állandóan gőzt képezett.

524
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Az ablakokat bármelyik teremben megtaláljuk, még az előcsarnokokban is. A Rác fürdő
előcsarnokának északkeleti falán és a Király fürdő előcsarnokának nyugati falán kerültek
felszínre. A Király fürdőben az előcsarnoknak emeletmagasságig álló falában feltárt emlékek
arra utalnak, hogy egymás felett talán két sorban is készítettek ablakokat (a korábban említettek
alapján, az alsó sor lehet, hogy fülke volt, 2.8. kép). A legnagyobb belmagasságú általában
éppen ez a terem, mely társasági életnek is fontos helyszíne.530 Éppen ezért nem véletlen, hogy
helyiség adottságait kihasználva magasra helyezve is ablakokat találhatunk.531 Ezen túl a
födémen is készítettek valamilyen felülvilágítót. Mivel Budán egyetlen előcsarnok födéme sem
áll, helyi kialakításukról nincsenek kézzelfogható ismereteink. Anatóliában a fafödémmel
készített előcsarnokokban is a födém közepén készítettek egy felülvilágítót, mely általában
nyitható volt, hogy a gőz is eltávozhasson.532
A többi helyiségben egy magasságban találhatóak az ablakok, sőt az átmeneti helyiségekben
nem mindig jelennek meg. A Rudas fürdőben a nyugati langyos helyiségben bizonyosan nem
volt ablak, ugyanakkor a forró termekben minden esetben számolhatunk a jelenlétükkel. Az
ablakokat üvegezték, a Rác fürdő ásatása során a fürdő fala mellett húzódó árokban sok
ólomkeretes ablakszem került felszínre, melyek a fürdő ablakaihoz tartozhattak. (4.53. kép)
Ezek az üvegek (a korszaknak megfelelően) nem teljesen átlátszóak, enyhe zöldes vagy kékes
színűek. Ezáltal az ablakok a fényt beengedték, de teljes betekintést nem engedtek az épületbe.
A felülvilágítókat fedő üvegharangokból nem találtunk darabokat.533
A Rác fürdőben egyértelműen megállapítható, hogy ahol ablakot tudtak készíteni (átmeneti
helyiség délnyugati fala), ott nem kerültek a boltozatra felülvilágítók, azaz a langyos helyiség
boltozatának nyugati felében nincsenek. (4.25. kép) Míg ugyanennek a boltszakasznak a
távolabbi részén, ahova az ablak fénye már nem jutott el, ott már megtaláljuk az áttöréseket a
dongaboltozaton is. A lényegesen kvalitásosabb Rudas fürdő átmeneti helyiségében nem
készítettek ablakot, hanem a boltozat teljes hosszában felülvilágítókat helyeztek el.
A Budán feltárt felülvilágítók hatszög (Rác – dongaboltozat; Rudas – kupola, 5.24. kép; Császár
- sarokkupolák534) vagy kör (Császár – dongaboltozatok535, 1.2 kép) alakúak. Három tégla
szélességű a nyílás, melynek körvonalait a környező téglák adják ki, alakjának pontos
kialakítása habarccsal történt meg. bár igen változatos elrendezésben, a kupolákon alapvetően
ŞEHITOĞLU én.
Hasonlóan pl. Haseki Hürrem hamamı, Isztambul; Sultan Süleyman hamamı, Isztambul
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Fischer von Erlach rajzán a kupolán csillag alakú felülvilágítók látszanak, de valójában hatszögletesek.
(VERESS 1906 137.)
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koncentrikus körökbe, a dongaboltozatokon sorokba rendezve. A budai fürdőkön főként
hatszögű felülvilágítók kerültek felszínre, a Rác fürdőben látható néhány kör alakú darab,
melyeket az újkorban szélesítettek ki. A Császár fürdő boltozatain kétféle hatszögletű
felülvilágítót található: szabályos hatszögek a kupolákon és kissé laposabbak a
teknőboltozatokon.536
A felülvilágítók mellett a kupolákon opeion kialakításával is számolhatunk, azonban ez utóbbi
nem feltétlen szükséges része a felülvilágítók rendszerének. Török kori opeiont egyedül csak a
Rác fürdő kupoláján azonosíthatunk egyértelműen, mivel a kupolán egyáltalán nem találhatunk
felülvilágítókat (4.42. kép), ezért mindenképp kellett a közepén egy nagyobb kör alakú
nyílásnak lennie, melynek a felépítményét nem ismerjük. A helyreállítás után, jelenleg is látható
nyílás mérete csak feltételezés, mert a 19. században kiszélesítették a nyílást, így a török kori
méret nem volt meghatározható. A Rudas fürdőről 1880-ban készült terven még látható egy
87cm átmérőjű opeion, azonban ennek kora jelenleg ismeretlen. A Császár fürdő mind az öt
álló kupoláján van egy központi opeion, melyeket Gerő Győző török korinak tartott. A Király
fürdő forró termének kupoláján Gerő Győző nem talált török kori opeiont, csak felülvilágítókat.
(2.4. kép)
Széles a formaválaszték, a törökországi és görögországi fürdőkben kerek, négy, öt-, hat- és
nyolcszögű, valamint csillag alakú felülvilágítókat találtak.537 Tirében a Tahtakale hamamı
felülvilágítói szintén hatszögűek. Izmirben a Yeşildirek hamamı538, ill. a Kıllıoğlu Hacı Ibrahim
Vakfı Hamamı

539

forró helyiségének kupoláján vegyesen találunk hatszög és csillag alakú

felülvilágítókat. Ezek a nyílások a korabeli ábrázolásokon is megjelennek, többek közt
miniatúrákon is látjuk a kupolákon a koncentrikus körök mentén elhelyezett kis
felülvilágítókat540. Matrâkçī Eskişehirt ábrázoló képén több fürdőépületet is azonosítani lehet,
melyek közül az egyik előcsarnokán egy lanterna kialakítása is látszik. A másik épületen
felépítmény nincs, de valamilyen nagyméretű felülvilágító lezárása felfedezhető a kupola
tetején.
A fürdőket este is használták, éjszaka pedig takarították.541 Különösen a rövid nappalú téli
hónapokban volt rendkívül fontos, hogy sötétedés után is használhatóak legyenek az épületek.
Ekkor mécsesekkel, gyertyákkal világítottak,542 melyeknek olykor külön tartót is készítettek az
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épületben. Van, amikor csak egy konzol-szerű kis követ543 készítettek, máskor kis sekély
falfülkék544 tarthatták a mécseseket. A budai fürdők falszövete olyannyira át van dolgozva,
hogy a konzolok azonosítása szinte reménytelen, kis fülkék viszont bizonyosan nem készültek.
Úgy vélem, hogy bár egyértelműen nem lehet bizonyítani egyetlen építészeti elemmel sem, de
mindenképp mesterséges világításnak is kellett a budai fürdőkben működniük. Azt is el tudom
képzelni, hogy a mécseseket az ablakokba tették, vagy fentről lelógatták.
A Rác fürdő forró termében a falfülkék ívének találkozásánál a felület minden esetben
lefaragott. Elképzelhető, hogy a falsíkból kiugró rész a mécsesek tárolására szolgálhatott.
Kormos, megfeketedett falrészleteket sehol sem találtunk, de a vakolat, ill. az egykori felület
hiánya miatt ez nem csodálható.

6. Adatok az építkezés menetére

A 16. századi építkezésekről viszonylag szűk forrásmennyiséggel rendelkezünk. Ezek is a
szultáni épületegyüttesekhez, főként dzsámikhoz kapcsolódnak. Jelen esetben az épületek
régészeti kutatása során került felszínre több olyan adat melyből az épületek felépítéséről
kaphatunk információt. Mivel ilyen megfigyeléseket csak a Rác, Rudas és Császár fürdőnél
tehettem, ezért most csak ezt a három épületet tudom bemutatni.

6.1.Rác fürdő

A fürdőben 2 törökkori építési periódust különíthetünk el.

A 16. századi kivitelezés során elsőként az építkezés területén lévő forrást kellett kezelni, hogy
a pozitív kút545 mellett folyhasson a kivitelezés. Erre utal, hogy a forráshasadék déli végénél
egy nagyobb faltest található, mely nem illeszkedik az álló épület falsíkjaihoz. A délnyugati
oldalfalon kívülre nyúlik, míg a délkeleti fallal párhuzamosan, de attól 50cm távolságban az
épület belsejében húzódik. (4.4 kép) A forráshasadék felett a ma is álló felmagasítást megelőző
(de török kori) falmaradványok figyelhetőek meg. (4.13. kép) Mindez egy elrekesztésre utalhat,
ahonnan szabályozottan el tudták vezetni a vizet.
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Ezt követően kezdhették el a külső falak megépítését. Ehhez az épületen belülre eső területeken
az előcsarnok és az átmeneti helyiség területén kb. 101,4m Bf feletti, míg a kupolatér területén
100,1m Bf körüli alapozási síkot alakítottak ki. Három helyen értük el a fal alját (2. helyiség
délnyugati és délkeleti fala, 4. helyiség északi falfülke), két esetben (2. helyiség délnyugati fala,
4. helyiség északi falfülke) facölöpöket találtunk a falszövet alatt, míg a harmadik esetben az
alapokat a sziklára készítették. Feltételezhetjük, hogy ahol nem közvetlenül a szikláról kezdték
meg a falak építését, ott körben a fal vonalában előbb facölöpöket vertek le.
A fürdő délnyugati oldala mentén nagyobb területet mélyítettek le, mint a készülő épület
kontúrja. Az új épület délnyugati falától egy rézsűt alakítottak ki, mely az épület elkészülése
után egy állandóan tisztított árokként védte a falat a folyamatos vizesedéstől. (ábra – árok
metszete)
A kupolatér elkészítésénél több építési fázist különíthetünk el. A kialakított alapozási síkba
készítették el az alapozási árkokat, bennük a cölöpöket és rajtuk az alapfalakat. A kupolatér
külső falainak alapozását ekkor még négyzet alakban készítették el. Majd újabb cölöpöket
vertek le (d=15cm, kisebb átmérőjűeket, mint amit a főfalak alatt találtunk), amelyek teteje az
alapozási síkig ért. (4.44. kép) Erre készítették el a még négyzetes kupolatér sarkainak a
levágását, így kialakítva a nyolcszög alaprajzú teret. A sarkok lerekesztésének külső síkjában
30 cm vastag törtkőből rakott falat készítettek, és a mögötte kialakuló háromszög alakú területet
a tervezett padlószinttől számított -15cm-es magasságig törtkővel töltötték fel (kötőanyag
nélkül). (ábra – 106-107. szelvény)
Szintén a falsarkok lerekesztésének építési szintjén készítették el a medence alatt keresztben
húzódó drénrendszert, melyet feltételezhetően a külső faltól indítottak, mert a lépcsőszerkezet
alá is befut. (4.37. kép) A csatorna a hegy felől érkező vizeket vezette el, ezzel megakadályozva,
hogy a víz az épületet alámossa, ill. az építkezés ideje alatt elvezette a vizeket és viszonylag
száraz körülmények teremtett a munkákhoz.
A falszerkezet építésével párhuzamosan elkészítették az ürítőcsatornát, melyet szintén
törtkőből falaztak ki, ennek nyomvonalán vezették el a drénrendszert is.
Ezt követően a medence szerkezete következett. A medence lépcsőinek az alapját nem nagy
szilárdságú falszerkezet alkotja, hanem téglaporos mészhabarccsal készült törtköves
feltöltés.546 Erre rakták fel a tömbkő lépcsőket. Az első lépcsősort a közé beillesztett meszestörtköves alapozás és a rárakott vastag nagy kőlapokból készített medence padlószerkezete
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támasztotta ki. Ez után a 101,2m Bf körüli építési szint után a felmenő falakat már nyolcszögben
falazták, és a teljes épület felmenő falai egyszerre készültek el.
A forráshasadék sziklafalára több mint 3m magas kváderkő fal készült, mely lehetővé tette a
vízszint kívánt magasságra emelését, hogy a fürdő csorgókútjait gravitációs elven el tudják látni
forrásvízzel. A forrásfoglalás kialakításakor egy víztartályt építettek ki az átmenti helyiség
délnyugati végében. Ide folyhatott át a felesleges forrásvíz, melyet bizonyosan szabályozni
tudtak. A forrás felől egy átfolyót készítettek a falba. Sajnos nem ismerjük, hogy az így
kialakított víztározó milyen födémet kapott.
A forráshasadék felmagasítása és az átmeneti helyiség keleti fala egyszerre készült, a fürdő
külső falainak 101,2m Bf szintre történő megépítését követően.
Az épület lefedése után következhettek a belső munkák, mely során elkészítették a padlót,
valamint a falfülkékben a padlószintnél 20cm-rel magasabban kialakított padkákat. A
kupolatérben a padka és a padló között terazzoszerű anyagból folyókát alakítottak ki, melynek
a vizét az ürítőcsatorna irányába lejtették. A falakba elhelyezték a vízvezetékcsöveket,
kialakították a falikutak kifolyóit és elhelyezték a csorgókutakat. Majd a teljes fürdő belső
vakolása következett.
Az épület elkészülése után a fürdő délnyugati oldala mentén rendezték a területet. Az épület
mellett húzódó rézsűt árokká alakították át, az alsó részen az oldalában nagy mennyiségű kifolyt
habarcsot találtunk, mely lehetett egyrészt szándékos altalaj megerősítés, de a falak készítése
nyomán keletkező hulladék elterítése is (esetlegesen mindkettő egyszerre).
A fürdő fala mentén egy facsatornát készítettek, ennek pontos nyomvonalát nem sikerült
tisztázni, csak szakaszokat tudtunk feltárni belőle. Ez alapján délkeleti irányba lejt, funkciója a
hegy felől érkező vizek elvezetése lehetett.
A fürdő átépítésre, bővítésre került még a törökkor folyamán, ennek pontos időpontját (1588)
a halvet alatt felszínre került facölöpökből ismerjük.547 Ekkor készült el a fürdőhöz hozzátoldott
magánfürdő, valamint az átmeneti helyiséget is átalakították: medencét építettek benne.
A magánfürdő kialakításakor a fürdő kupolaterének szintjeihez igazodtak. A kupolatér
északnyugati falának északi falfülkéjét alakították át ajtónak, jól megfigyelhető az egymás
mellett található 2 teherhárító ív. A fülke tengelyéhez képest az ajtó tengelyét kissé északabbra
tolták el, és így teljesen új ajtózáródást készítettek. A magánfürdő új falait bekötötték az álló
épületbe, kupoláját tartó délkeleti csegelyt belevésték a kupolatér északnyugati falába.
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A magánfürdőbe, szokatlan módon, egy medencét helyeztek. A medence szerkezetének
elkészítését az elhasznált víz elvezetésére szolgáló csatorna megépítésével kezdték, melyet az
északkeleti falba készítették el.
Az átmeneti helyiségben a meglévő padlószerkezetet csak ott bontották el, ahol az új medence
mélyebbre süllyedt. Az egykori padlószinttől csak alig 20-30 cm-t mélyítettek le az új medence
számára, és inkább a lépcsőszerkezet kiemelkedésével érték el a kívánt vízmélységet. A korábbi
padlólapokra ráépítették a medence lépcső- és oldal szerkezetét, majd nagyméretű kövekkel
burkolták az oldalát, alját és a lépcsőit. Az új lépcsőszerkezetnek a régi padlóra ráépített
oldalfalán vakolatnyomokat találtunk. Ez arra enged következtetni, hogy a feltételezett
mellékhelyiségek felé nyíló ajtóhoz vezető padló a korábbi szinten maradt.
Ehhez az átépítéshez köthetjük a 2. helyiségben található déli fülke könyöklőjének felemelését,
és a fülkékhez vezető vízvezeték-rendszer kiépítését.

6.2.Rudas fürdő

A megkutatott 3 fürdő közül a legbonyolultabb felépítésű, és vélhetően a legnehezebb
kivitelezési munkával megépíthető fürdő, különösen az oszlopokkal övezett medencés
kupolatér igényelt tapasztalt építészt.
A helyszín adottságai miatt a sziklás talaj változó mélységben található, nagyon erősen lejt a
Duna felé. Az ásatás adatai alapján arra következtethetünk, hogy először kb.102m Bf-i szinten
került sor a tereprendezésre: a planírozás során feltöltötték a középkori kutat és a
forrásfoglalást, és kb. 102,6m Bf-i magasságig visszabontották a középkori falat, ill. a hegyhez
közelebbi forrásfoglalást. (5.33. kép) A planírozás szintje a hegy felé a 102,6m Bf szint körülig
emelkedett. A Duna felé lejtve ez a szint lehetett többé-kevésbé a középkori járószint. A 102mes alapozási síkon a hegy felőli oldalon a sziklák közül már nagyobb szakaszok felszínre
kerültek, a Dunához közeli rész pedig még nem volt túl vízjárta. Ekkor készítették el a külső
falakat, egybeépítve a Duna felőli oldalon támaszként szolgáló támpillérekkel. Erre utal, hogy
körben az épületen, a falakon vaskos habarcs kifolyást találtunk, amely élesen elválasztja az
alapozást a szépen rakott kváderkő felmenőfaltól. Azaz erről az építési szintről indult meg a
kivitelezés.
Az alapozási árokban készült falak vonalába először cölöpöket vertek le. Ez a fal alatti
cölöpözés csak a hegy felőli oldalon hiányzik, ahol közvetlenül a sziklára építhették a falat.
Elkészítették a medence és a medence körüli lépcső és az oszlopokat tartó faltest alatti
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cölöpözést is. (A medence alatt 328db cölöpöt találtunk, a lépcsőszerkezet alatt pedig 6 sorban
helyezkednek el a cölöpök).
A legnehezebb feladat és a legnehezebben rekonstruálható részlet a medence szerkezetének
megépítése. A közvetlenül a facölöpök tetejére kezdték el a megépítését. Az alapozás külső, a
kupolatér falai felé néző oldala nagy tömbkövekből készült, míg a belső oldalát a medence
kőlépcsői adták. A kettő között újkori áttörés hányában nem ismerjük a szerkezetét, de
vélhetően habarcsba rakott törtköves falmagot készítettek. Ez az alapozás tartja az oszlopokat,
amin a kupola nyugszik.
A medence szerkezete és a külső falak között földfeltöltést találtunk, melyet a fürdő építéskor
hordtak oda. (5.21. kép) A földfeltöltést olyan mértékig kellett tömöríteni, hogy az az oszlopok
és a kupola elkészítésekor már kellő szilárdsággal tartsa az alapozást.
Ezt követően elkezdték feltölteni a belső területet, miközben folyamatosan kiépítették a
kőlapokból álló csatornarendszert, ami a hegy felől érkező vizek egy részét szállította el és
elkészítették a medence ürítőcsatornáját.
A medence 3. lépcsőfokának és az oszlopokat tartó szerkezet alapozásának elkészültéhez egy
markáns járószint kötődik. Ezen a szinten készítik el a burkolat kialakításához szükséges utolsó
munkákat: a medence betöltő vezetékét, mely a délkeleti fal felől nyúlik be a medencéig, a
padlóburkolat alatt. Téglából épített segédfalba helyezték a nagyméretű kerámia
vízvezetékcsöveket. Az északi oldalon pedig elkészítettek egy kisebb vízelvezető csatornát,
mely szintén a padlószint alatt haladt.
Az oszlopalapozásokra nagyméretű andezit tömbkövek kerültek és helyére került a legfelső
lépcsősor is. Ezen a 102,9-103,0m Bf körüli szinten már a teljes kupolatérben felmenőfalakat
falaztak, majd az épület elkészülte után a belső munkákkal folytathatták.
A 102,9-103,0m Bf körüli szintre kezdték el felépíteni a padlószerkezet alapozását. A
metszetfalakon megfigyelhető, hogy az eddig a Duna felé lejtő feltöltési rétegek tetején már
egy szinte teljesen vízszintes réteget alakítottak ki. A padló alapozásának elkészülte után
feltöltötték a padló és a falak közti területet, majd a padkák alapozását is megépítették.
Legvégül elkészítették a burkolatokat, elhelyezték a falakba a vízvezetékcsöveket, kialakították
a csorgókutakat és levakolták a teljes épületet.
A kupolatér egyik nagy kérdése, hogy hány periódust különíthetünk el a kupolatér belső
kialakításának tekintetében. Erre egy érdekes jelenség hívja fel a figyelmet: a medence
szerkezetét alkotó andezit tömböknek a helyiség Duna felőli szakaszán, a külső oldalán festés
nyomait találtuk, ami nem csak a köveken, hanem a kövek közötti fugán is megfigyelhető volt.
(5.14. kép) Ez arra enged következtetni, hogy nem festett másodlagos kővel van dolgunk,
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hanem ez a padlószint alá eső terület valamikor látszó felület volt és egy 103,78m Bf körüli
padlószintet feltételez. Máshol nem találtunk ehhez a szinthez illeszkedő elbontott padló
maradványát. Egy korábbi padlószint ellen szól, hogy az oszlopok lábazatának kialakítása már
a feltárt 103,22m Bf körüli padlószinthez készült. (ábra - rajz az oszlopok lábazatáról) Az
oszloplábazatokat csak ráültették az andezit tömbökre, a kettő között csak egy könnyen málló
vörös terazzo szerű anyagot találtunk, ami nehezen képzelhető el takarás nélkül egy állandóan
áramló vizes környezetben. Ezt a sávot csak a padló kőburkolata védte. Az oszloplábazatok
visszametszett síkja is a magasabb padlószinthez készült. Így ennek a festett felületnek az
értelmezése még várat magára.
Az átmeneti helyiségben is a kupolatérhez hasonlókat figyelhettük meg: a 102m Bf kialakított
planírozási szint a hegy felőli oldalon 102,6m Bf körüli szintig emelkedett. Egy földbe rakott
csatornát alakítottak ki, mely a kupolatér felől érkező kisebb csatorna vizét és az átmeneti
helyiség vizét szállította a Duna felé.

6.3.Császár fürdő

Méreteiben, kivitelezésében a Rudas fürdővel rokonítható, nagyméretű fürdő. Sajnos ma csak
a forró helyisége áll, így a legsérültebb termálfürdő a 4 budai közül, mindemellett a
legbolygatottabb is.
A fennmaradt forró helyiség építéséhez 100,7m Bf körüli alapozási sík feltételezhető. Ez a
széles alaptestek felső síkja. (1.21. kép) A több mint 11m átmérőjű központi kupola
megtartásához a sarok helyiségek belső 1m vastag falai alatt az alapozás további 60-100cm-t
kiszélesedik. Csak a 2 nyugati sarokkupolában tudtuk megkutatni az alaptesteket, mindkettőben
eltérő méretű falvastagságot találtunk, így pontos rendszer nem rajzolódik ki. Annyit lehet
megállapítani, hogy mindegyik fal alapozása kiszélesedik legalább 30-40cm-rel, a legnagyobb
terhelést kapó falak alapozása pedig akár 100cm-rel is. A nyolszögletű központi rész nyitott
szamárhátívei alatt sávalapozás húzódik.
Az alapozás teteje és a padlószint közötti 1 méterben a sarokkupolákban földfeltöltést találunk,
míg a központi részen ebben a sávban helyezkedik el a medence. Elkészítése nem teljesen
rekonstruálható, mert a fennmaradt padlóját nem bontottuk el. Véleményem szerint a Rác
fürdőnél tapasztaltakhoz hasonlóan, (talán egy cölöpalapozáson) a felmenőfalak közti
nyolcszögletű térben habarcsba rakott törtköves alapozást készítettek a medencének, melyre a
tömbkő burkolatát elhelyezték.
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A falfülkék padlószint feletti falazása előtt kötőgerendákat helyeztek az alapozás tetejére úgy,
hogy az még a medence nyolcszögletű alakjához igazodik. Majd elhelyezték rajta a
pillérlábazatokat és innen a falfülkéket kialakítva kezdték meg a felmenőfalak falazását.
Az épület elkészülte után a belső munkálatok következhettek. A fürdő padlószintje 101,7m Bf,
a falak mellett futó padka szintje 101,85m Bf

körüli szintre rekonstruálható. A padka

szerkezetét a Rudas fürdőben tapasztaltakhoz hasonlóan készítették el: a szélét nagyméretű
kövekből rakták ki, majd a kősor és a fal közé eső területet téglaporos habarcsba rakott
törtkövekkel töltötték ki. Ilyen alapozás készült a padlószint alá is, majd ezeken helyezték el a
nagyméretű kőlapokból álló padlót. A padló és a padka között folyóka készült, melyet
terazzoszerű anyaggal kentek ki. Legvégül a falakat levakolták.
Láthattuk tehát, hogy a fürdők felépítésekor nem törekedtek a korábbi épületek felhasználására.
A helyszín kiválasztása után a területen álló falakat elbontották, sem felhasználni, sem
hozzáépíteni nem akartak. Érdekes, hogy a sok visszabontott épület ellenére a falakban
viszonylag kevés másodlagos követ találtunk. A Rudas fürdő kváderkő falazattal készült, a
visszabontott épületfalak többnyire törtkőből készültek. Elképzelhető, hogy a nagy mennyiségű
bontott követ az oszlopok, a padló alapozásához vagy a fal középső részének törtköves
betöltéséhez felhasználták. Másodlagos köveket főként a padlóban találtunk, ahol lefordítva
reneszánsz faragványok is felszínre kerültek.548
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IX.

A budai fürdők helye az Oszmán Birodalom fürdőépítészetében (összegzés)

A budai fürdők megismerése után arra szeretnék választ találni, hogy ezek az épületek mennyire
átlagosak, vannak-e helyi jellegzetességeik, kapcsolataik mely régiókkal mutathatóak ki. Azt
már láttuk, hogy a budai fürdők száma (7) jól illeszkedik az Oszmán Birodalomban
megfigyelhető tendenciákhoz.
A másik érdekes kérdés a fürdők mérete. A töredékesen álló budai épületek miatt
összehasonlítási alapot a forró termek és a medencék, valamint a 19-20. századi tervanyagokról
feltételezhető teljes épületek mérete adhat. Álló épületeinket megnézve szembetűnő, hogy a
Rudas (20x45m) és Császár fürdő (22x48m) közel hasonló méretű, de sokkal kisebb ezeknél a
Rác és Király (15 x 33m, ill. 15x38 m). Megszemlélve Bursa termálfürdőit láthatjuk, hogy még
ez utóbbi kettőnél is sokkal kisebb, alig 3-4 m átmérőjű medencével rendelkező épületeket is
készítettek (pl. Hüsnügüzel, Servinaz). Szokollu Mehmed pasa edirnei ikerfürdője 19x26
méteres, payasi ikerfürdője 14x54 méteres, egy-egy rész 14 x 25 ill 29 méteres. Lala Mustafa
pasa gaziantepi fürdője 19x43 méteres. Csak az igazán nagy fürdők, mint pl. Bayezid isztanbuli
ikerfürdője (34x48m), vagy a bursai Yeni Kaplıca (31x47m) méretei hasonlóak a nagy budai
termálfürdőkhöz. A fentiek alapján a budai fürdőink az átlagos és a nagy fürdők közé
sorolhatóak.
A budai közfürdők mind a 16. századra jellemző, kiforrott, de éppen ezért szigorú, szinte
szabványosított alaprajzi elrendezést követik. A teljes fürdőépület549 alaprajza közel egy
téglalapba foglalható, egy négyzetes alaprajzú tér az előcsarnok, egy csatlakozó téglalapot
osztottak fel a langyos helyiségekre, és egy négyzetes forró terem zárja, melyhez halvet(ek)
csatlakoznak. A 15. századra jellemző zegzugos megoldások (37. ábra), egymásból bármely
irányba nyíló kisebb-nagyobb (általában) négyzetes helyiségek, a forró terem mellé benyúló
langyos helyiségek vagy változó elrendezésben megjelenő halvetek már nem találhatóak
Budán. A szigorú rendet a forró termekbe vitt játékosság töri meg.
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Az épületek és egyes részletek tekintetében csak a 4 termálfürdőről van annyi információnk, hogy
párhuzamokat, összefüggéseket kereshetünk, ezért az alábbi megállapítások ehhez a négy fürdőhöz
kapcsolódnak.
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37. ábra Az oszmán fürdők alaprajzi jellegének megoszlása

Az oszmán fürdőépületek között nagyon gyakori megoldás az ikerfürdők létesítése, a fürdők
harmada ide sorolható. Budán azonban a 6 közfürdőből csak egyet tarthatunk ikerfürdőnek.
Ennek oka, hogy a termálfürdők között egyáltalán nem jellemző ez az épülettípus, szinte
minden esetben csak egyedüli fürdők épülnek. Bursában, a 11 ismert termálfürdő között is csak
két ikerfürdőt találunk. Így a budai kép jól illeszkedik a birodalom jellemvonásai közé, a
termálfürdők mellett létesült két köz gőzfürdő közül az egyik ikerfürdő volt.

1.Előcsarnok

Az épületek tömbjét a kis- és nagyméretű kupolák látványa határozza meg. A nagyméretű,
általában négyzetes előcsarnokot rendszeresen fedték kupolával. A budai fürdők esetében az
előcsarnokok oly mértékig sérültek, hogy fedésük mikéntjére vonatkozóan inkább
találgatásokra hagyatkozhatunk, mint bizonyítékokra. A fennmaradt falak vastagsága alapján
azt feltételezhetjük, hogy egyik fürdőnek sem volt kupolás előcsarnoka, hanem valamilyen
faszerkezetes födémmel épült. Alakjukat is csak az újkori tervek alapján sejthetjük, egyedül a
Rác fürdőről tudjuk biztosan, hogy nem szabályos négyszög volt, a másik három épületé
valószínűleg négyzet lehetett. Ez utóbbi a legelterjedtebb forma a birodalomban550, és igen ritka
a szabálytalan alakzat. A Rác fürdőnél is minden bizonnyal a természeti környezet és a
viszonylag kis beruházási költség hívta életre. Bár a fürdő építtetőjét nem ismerjük, annyi
bizonyos, hogy nem valamelyik dúsgazdag pasához köthető, aki megengedhetett volna
magának egy olyan nagyméretű tereprendezést vagy olyan nagyméretű fürdőt, amely már egy
szabályos formájú előcsarnok kialakítását is lehetővé tette volna. Gondolok itt arra, hogy az
épület a hegy lába és egy patak közé van szorítva, a víz hasznosítása szempontjából a
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(180 négyzet, 50 téglalap, 11 négyszög, 2 nyolcszög, 3 T, 8 +)
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legideálisabban kialakítva. Bármilyen ettől eltérő megoldás csak többletköltséget és
nehézkesebb gépészeti kialakítást vont volna maga után, amit építtetője jelen esetben nem
vállalt.
A Császár fürdő esetében az előcsarnok kiszélesedik az épület többi részének tömbjéből, ami
gyakori megoldás az oszmán fürdőépítészetben.551 A klasszikus kor fürdőinél jellemző, hogy
egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az előcsarnokok, melyek ennek megfelelően építészetileg
is, arányaikban is nagyobbakká váltak.552 Érdekes, hogy a nagyméretű Császár fürdő esetében
is szükségesnek érezték egy még nagyobb előcsarnok megépítését.

2.Forró termek kialakítása

A legelterjedtebb fürdőtípus közé tartozik a Császár fürdő, a négy ejvános – sarokhalvetes
kialakítással. (12. ábra, 4. melléklet) Azonban olyan egyedi megformáltságú, hogy kiválik
ebből a népszerű csoportból. Eddig pontos párhuzamát nem találtam553, három ponton tér el a
hasonló kialakítású fürdőktől: egyrészt a forró tér közepéről nyíló ejvánok mögötti téglalap
alaprajzú tér újabb két ejvánt foglal magába. Másrészt a sarokhalvetek nem a forró terem
közepe felől nyílnak, hanem a halvetek közötti ejvános terekből. Emiatt az elrendezés miatt a
forró terem közepén helyet kapó medence körül a csillag alaprajzhoz hasonlatos nagyméretű
falfülkék kialakítására nyílt lehetőség. A legérdekesebb, hogy ez a két elem önmagában is
nagyon ritkán fordul elő. (38. – 39. ábra) Ennél az alaprajzi típusnál a 16. században épített
fürdők többségében a forró terem középső részét nyolcszögűvé képezték ki, ugyanakkor a
korábbi századokban közöttük fele-fele arányban találjuk a négy, ill nyolcszögű megoldást. A
halvetek minden esetben ebből a középső térből nyíltak a 16. századi példák esetében, de két
olyan épület van, melyekben két-két különfürdő középről, ill. az oldalsó terekből nyílt. A 15.
században épített fürdők között több olyan épületet találtam, melyek sarokhelyiségei az oldalsó
ejvános terekből nyílnak. Szintén kissé archaizáló elemnek tarthatjuk a halvetek között helyet
kapó tér alakját, ami a Császár fürdő esetében téglalap alaprajzú. A 15. században ez az
elterjedtebb, míg a 16. században a négyzetes kialakítás dominál. A Császár fürdő
jellegzetessége ennek az ejvános térelemnek a további alakítása, díszítése, mely roppant ritka
megoldás. A megvizsgált 95 épület közül 7 esetben láthatjuk azt, hogy a forró teremből nyíló
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A vizsgált fürdők harmadánál ezt tapasztaltam
ŞEHITOĞLU 18.
A vizsgált 357db fürdőből 132-t sorolhatunk ebbe a típusba és ezek közül egyik sem pontosan olyan
kialakítású, mint a Császár fürdő
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ejván mögött a tér az oldalfalak felé kiszélesedik (40. ábra).554 További 5-10555 esetben
láthatunk olyan megoldást, hogy a forró terem nyolcszögű oldalfalait is fülkék tagolják.
120
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38. ábra Az „A” alaprajzi típus során a halvetek megközelítésének megoszlása
A hasonló megoldások közül az ankarai Karacabey hamamı-t556 és az edirnei Szokollu Mehmet
pasa hamamı-t említeném, bár egyik sem tökéletes párhuzam. Azonban jól mutatják, hogy
milyen érdekes megoldásokat gondoltak ki építészeik, és ebbe a sorba jól illik a Császár fürdő.
Hasonló megoldás az Oszmán kor előtt sem volt ismeretlen, a hercegségek idejében (13.sz.),
Mardinban épült Yeni kapı hamamı557 jól példázza.

ejvánok négyzet
alaprajzúak
ejvánok téglalap
alaprajzúak
vegyesen

39. ábra Az „A” alaprajzi típus esetén az ejvánok alaprajzának alakja

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a Császár fürdő forró termének elrendezése egy
klasszikus típust követ, de egyedi megoldásokkal. Hasonló játékosság558 nem ismeretlen az
Oszmán Birodalom fürdőépítészetében. Talán nem véletlen, hogy éppen Szokollu Mehmet pasa
egyik, edirnei fürdőjében találjuk közeli párhuzamát, amit Mimar Sinan épített.559
554
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Kettő a 16. században épült: Szokollu Mehmed pasa ikerfürdője Edirnében (ERKEN 2006 100.) és egy másik
ikerfürdő Tirében, az Eski-Yeni hamam.
Az alaprajzokról 5 esetben nem tudtam teljes bizonyossággal megállapítani, hogy nagyméretű falfülkéket
készítettek-e.
SÖNMEZ 1989 421.
ALTUN 1978. 187-190.
Az erzurumi Boyahane hamamı-ban a halvetek nyolcszög alaprajzúak
ERKEN 2006 plan 10
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Magyarország területén még az egri hamam sorolható ebbe az alaprajzi csoportba, melynek
kialakítása az általános jellemzőket követi.560
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40. Az „A” alaprajzi típus esetén, a téglalap alaprajzú ejván kialakítása
Rác és Király fürdők csillag alakú forró terme nem tartozik a nagyon népszerű alaprajzi
megoldások közé, azonban az évszázadokon végigtekintve azt vehetjük észre, hogy a 16.
században arányaiban több fürdő sorolható ide, mint a korábban. (5. melléklet)
Kayseri egyik 12. századi fürdőjének (Külük hamamı) forró terme nagyon hasonlít erre a
típusra, itt a kör alakú terem oldalaiba félkör alakú fülkék mélyültek. A 15. században
szaporodik meg a csillag alaprajzú forró termek száma, ekkor a legtöbb esetben 4 halvet
csatlakozik hozzá. (41. ábra) Így a viszonylag nagyméretű fürdők közé tartoztak ezek az
épületek. Érdekes módon a 16. században már az esetek többségében egyetlen halvetet sem
találunk az épületekben, és a kisebb fürdők esetében választották ezt az alaprajzi formát, akár
csak a Rác fürdő első periódusa esetén. A Király fürdőnél látható egy jellegzetes megoldás,
amikor hármas tagolású térrész csatlakozik a forró teremhez, amit úgy formálnak meg, hogy
egy középső ejvánból két oldalra 1-1 halvet nyílik. A térsor az egyik nagy falfülkéből átalakított
ejvánnal csatlakozik a forró teremhez. Ez a megoldás a 15. században igen elterjedt, és nem
tűnt el a 16. században sem. Gyakran két, egymással szemközt elhelyezkedő falfülkéhez is
csatolnak 1-1 ilyen terem-együttest.
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41. ábra A „B” alaprajzi típus esetén a halvetek számának megoszlása

A forró terem alakja a 16. században igen változatos: négy-, hat-, hét-, nyolcszögű és kör alakú
megoldást is találunk. Mindezek közül a nyolcszögű a leginkább elterjedt, ilyenek a budai
fürdőink is. (425. ábra)
négyszög
hatszög
hétszög
nyolcszög
kör

42. ábra A „B” alaprajzi típus esetén a forró terem nagy fülkéi által formázott alakzatok
megoszlása
A bursai termálfürdők közül a Yeni kaplica561 csillag alakú forró teremmel rendelkezik,
melynek közepén kör alakú medence kap helyet. Itt is a fent említett hármas tagolódású térrész
csatlakozik a forró teremhez, a langyos termekhez közeli oldalon (a Király fürdőben az
ellentétes oldalon találjuk).
A Szokollu család berkeiben szétnézve Payasban562 és Lüleburgazban563 épített Mimar Sinan
1-1 csillag alaprajzú fürdőt Mehmet pasának. Mindkét épület a maga nemében is igen egyedi
megjelenésű, a payasi fürdőben érdekes ötvözetét láthatjuk a csillag alakú és a négy
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sarokhalvetes kialakításnak. Lüleburgazban pedig a nagyméretű falfülkéknek az alakja egyedi:
a nyolcszög öt oldalával záródik.
A fenitek is megerősítik azt a terepi megfigyelést, hogy a Rác fürdő különfürdője később épült
a fürdőhöz, hiszen azzal nem alkot egységes alaprajzi-koncepciót. Ugyanakkor a Király
fürdőben látható kialakítás jellegzetes megoldás, alkalmazása visszavezethető Szokollu
Musztafa pasa személyére, aki anyagilag megengedhette magának a nagyméretű fürdő
felépítését. Míg a Rác fürdő esetében inkább arról lehet szó, hogy a kisméretű fürdők között
egyre elterjedtebbé váló csillag alakú alaprajzi kialakítás egyik hazai példájával van dolgunk.
Viszonylag ritka jelenség, amikor az alaprajzba szervesen nem integrálódik bele az épület
bővítése. Bursában a Kükürtlü termálfürdőt ikerfürdővé bővítették, az Eski kaplıca pedig
teljesen új és hatalmas előcsarnokot kapott a 16. században. Mindkét esetben a megszokott
szigorú elrendezés kissé felborult az épületben, akárcsak a budai Rác fürdő esetében.
A Rudas fürdő oszlopos kialakítása a legritkább építészeti megoldás közé tartozik, alig néhány
épületet sorolhatunk ide. (6. melléklet) Elrendezésük szerint két csoportba oszthatjuk a
fürdőket: egyik esetben egy téglalap alakú térben sorba rendezték oszlopokat, melyek általában
azonos méretű kupolákat tartanak (pl.: istanbuli Haseki Hamamı564). A másik esetben sokszög
alakba rendezett oszlopok egy központi kupolát tartanak, a kupola és az oldalfalak közötti teret
egyéb boltozattal fedték le. Ez utóbbi megoldás az Oszmán fürdőépítészet legkorábbi
időszakáig, a 14. században Bursában épület Eski kaplıca-ig visszavezethető. Ennek az
épületnek nem csak a forró, hanem a langyos termében is 8-8 oszlopot találunk, melyek egyegy kupolát tartanak. Sokkal érdekesebb azonban két isztambuli fürdő, az egyiket Szülejmán
szultán, a másikat nagyvezíre, Szokollu Mehmed pasa építtette. (43. ábra) E két épület hasonló
kialakítású, mindkettőt Mimar Sinanhoz köthetjük. Forró termükben a sarkokat paravánszerűen
alacsony falakkal választották le, melyek az oszlopoktól indultak. A sarkokat is kupolák fedik,
melyek egymáshoz viszonyított aránya eltér a két épületben. Szokollu Mehmed pasa
Azapkapıban álló fürdőjének érdekessége, hogy neve megegyezik a Rudas fürdő török kori
elnevezésével, Yeşil direkli Hamam-nak hívják. További hasonlóság, hogy ugyanúgy
aszimmetrikusan elrendezett langyos helyiségeket találunk e két isztambuli fürdőben, mint a
budai Rudas fürdőben. Méretében azonban a budai sokkal nagyobb isztambuli társainál.565 A
Sülyemaniye hamamı 1557-ben készült el, Sokollu Mehmed pasa fürdőjének építés dátumát
nem ismerjük, a dzsámit, melyhez kapcsolódik 1577-ben építették.566 Budai fürdőink tehát a
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kettő között, 1571-74. között épültek fel. Ezek szerint nem Mehmed pasa fürdője szolgált a
budainak előképül, hanem inkább mindkettő számára a Süleymaniye hamamı.

43. ábra Szokollu Mehmed pasa fürdőjének forró terme Azapkapıban

A budai fürdőkben a három fő rész (előcsarnok, langyos és forró helyiségek) szigorú térbeli
rendben követi egymást. Ezt a szabályosságot láthatjuk a legtöbb esetben még a korszak
szultáni építtetésű fürdőiben és Mimar Sinan épületeiben is. E nagy építész munkáin
kimondottan látszik, hogy ettől a szigorúságtól szabadulni próbál, épületein mindig valami
egyedi vagy ritkán használt megoldást is találunk567. Az isztambuli Hürrem Sultan Hamamı
megkomponálása, az ikerfürdő két részének egymás mögé helyezése ritka megoldás. Az
előcsarnok előtt oszlopos tér kialakítása, mellékterek alakjának megváltoztatása (pl.
Lüleburgaz, Sokollu Mehmed Paşa Hamamı, Isztambul, Atık Valide Sultan Hamamı), az
oszlopos forró terem építése, az épületek külső oldalához mellékterek hozzácsatolása mindmind Sinan ötlettárából valóak.568 A budai fürdőkben is megjelennek az ehhez az iskolához
kapcsolható építészeti elemek: egyrészt az oszlopos Rudas fürdő, másrészt az egyedi Császár
fürdő forró termének kialakításában.
Sinan, a birodalom főépítésze azonban nem maga felügyelte az összes, a nevéhez kapcsolt
épület felépülését. Egy jól szervezett csapat dolgozott vele/mellette, akik számára Sinan
készítette el a fő koncepciót, de a megvalósítást rájuk hagyta. Főépítészként személyesen szinte
csak Konstantinápolyban és a főbb oszmán központokban tevékenykedett, azonban munkái
birodalom szerte megtalálhatóak.569 Bár Sinan életrajzaiban sehol sem bukkan fel budai fürdő,
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azt tudjuk, hogy Szokollu Musztafa pasa számára Budán is alkotott: türbét és dzsámit570. Sajnos
Szokollu Musztafa pasa vízivárosi dzsámiját nem tudjuk keltezni, így nem tudjuk, mikor járt
Budán a Sinán tervei szerint dolgozó építész, hogy azt elkészítse. Az épületek elemzése alapján,
ha nem is Sinannak magának, de mindenképpen az ő hatásának tarthatjuk a fent említett két
budai fürdő megformáltságát. A Rudas-Király-Császár fürdők egymás után épültek fel
Musztafa pasa megrendelése nyomán. Az épületek jellege, anyaghasználata és időben szoros
egymásutánisága arra utal, hogy egyazon építész és csapata építhette meg ezeket az épületeket.
Még azt is el tudom képzelni, hogy az éppen Budán tartózkodó, Musztafa pasa dzsámiját alkotó,
Sinan környezetéhez tartozó építész esetleg részt vett a budai fürdők elkészítésében.

A fentiek során láthattuk, hogy a budai épületek kialakításukban az oszmán jellegzetességeket
követik. Olyan egyedi elemet, mely eltér a klasszikus oszmán stílustól, nem találtam. Helyi
jellegzetességeket nem lehet kimutatni. Úgy gondolom, hogy ez nem meglepő a város
történetének ismeretében. A hódítás során Budán jelentős középkori fürdőépületeket nem
találtak, amelyek elemeit esetleg átvehették volna. Az éppen klasszikus korszakát élő oszmán
építészetre a városban látható reneszánsz és gótika nem hathatott. Mint láttuk, a város fő
építtetői a beglerbégek voltak, akiket kapcsolataik, ambícióik, kulturális közegük a szultáni
udvarhoz kötött. Onnan vették azokat a művészeti, építészeti, öltözködési stb. elemeket,
melyeket mindennapi életük során alkalmazni szándékoztak. Ezt jól mutatja Szokollu Musztafa
személye, akinek azt is sikerült elérnie, hogy dzsámiját és síremlékét Mimar Sinan tervezze. A
síremlékeknél érdemes talán megjegyezni, hogy Sinan által tervezett 45 db türbe közül csak öt
található Isztambulon kívül és ezek egyik a budai.571 Ezek után nem véletlen, hogy Budán
tisztán klasszikus oszmán stílusú fürdőépületek jelennek meg.
Alapvetően szigorú alaprajzi rendszer jellemzi ezeket az épületeket, ahol egy nagyméretű
előcsarnokhoz egy téglalap alakú tér csatlakozik, melyet néhány kisebb langyos helyiségre
osztottak, majd a forró helyiség következett, esetleg néhány különfürdő. Az épületeket igen
visszafogottan díszítették, a nyílások-fülkék hármas elrendezése, az ajtók körüli tükörmezők
kialakítása, a falsíkok váltogatása és kevés sztalaktit dísz jellemző. A kurnák és a csapok
hátlapjai is csak visszafogott ornamentikával készültek.
Szokollu Musztafa építtetői szerepe nyomán olyan épületeket is találunk közöttük, melyek a
birodalom egészét nézve is egyedi alkotások. A középkori épületek egyáltalán nem jelentettek
semmilyen előzményt a budai fürdők építői számára. A tervezett épület területén minden falat
570
571

SINAN 2014. 80
SINAN 2014 360-361.

154

visszabontottak, forrásokat tömedékeltek el, temetőt szüntettek meg. Ez arra utal, hogy a
helyválasztásban nem játszottak szerepet a már ott álló épületek, nem szándékoztak azt
kibővíteni, vagy felhasználni. Ez az olyan bonyolult gépészettel, és standardizálódó alaprajzi
felépítéssel rendelkező épületek esetében, mint a fürdők nem is meglepő.
Ugyanakkor a környékről származó kőanyagot használtak, a környéken készült kerámia
vízvezetékcsöveket alkalmaztak, vélhetően a fa is a közelből származott.
Nagyon céltudatos a fürdők elhelyezése, hiszen a városba érkező kereskedőket Szokollu
Musztafa pasa karavánszerájai fogadták, melyek közelében ott álltak fürdői: a Rudas és Király
fürdők. A város zarándokhelyei közelében szintén a pasa fürdőit találjuk: Rudas és Császár
fürdők. Tojgun pasa fürdője közelében pedig egy áruraktár/piac feltételezhető. Két olyan
intézmény van melyek főként a környék lakosságának ellátására épülhettek: a Várhegyen álló
állami fürdő, és a Rác fürdő. Ez utóbbi gyógyhatású vize bizonyára messzebbről is vonzotta
vendégeit.
Mindezek után elmondhatjuk, hogy a budai fürdők jellegzetes oszmán épületek, melyek a
hódítást követő közel három évtizedben készültek el, majd váltak a város meghatározó
építészeti elemeivé az egész korszakon át.
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Adattár

Az adattár ábécé sorrendben az egyes épületek leírását tartalmazza. Ez egyrészt jelenti az
épületek történetét, másrészt a feltárások során felszínre került jelenségek ismertetését.
Mivel a dolgozat a fürdők török kori periódusával foglalkozik, ezért itt is csak a török kori
épületrészek történetét mutatom be. Azaz 1686. utáni korszakból csak ezeknek a tereknek a
változását kiemelve tárgyalom a kérdést, nem foglalkozom az egyre bővülő épület
átalakulásával, ill. tulajdonosi és egyéb történetével. Ez utóbbiakról minden épület esetében
részletes művészettörténeti tanulmányok készültek, melyekre az adott épületeknél utalok.
A történeti részt követi minden épület esetében a régészeti adatok ismertetése. Itt igyekeztem
szigorúan a feltárt jelenségekre koncentrálni, az ezekből meghatározható rekonstrukciós
lehetőségek nem itt, hanem a dolgozat főszövegében kaptak helyet. Mivel a főszövegben leírt
rekonstrukciók során az álló épület a kiindulási alap, ezért e fejezet és az Adattár között van
némi tartalmi egyezés, ezt igyekeztem minimalizálni úgy, hogy egyik esetben se menjen az
érthetőség rovására. Az összehasonlítás leegyszerűsítése végett bizonyos méretadatokat az
ismertetések elejére külön is kiemeltem, ill. igyekeztem ugyanazt a sorrendet tartani az
épületek bemutatása során.
Az Adattár végén kaptak helyet a nyitott fürdők, melyekről gyakorlatilag semmilyen régészeti
adat sem áll rendelkezésünkre. Ezekben az esetekben az írott és képi források rendszerezését
végeztem el.
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Fürdőépületek

Császár fürdő

A Császár fürdő épületének története

A fürdőt 1574-ben építették, azon kevés magyarországi török épületek egyike, melynek
építési feliratának szövege fennmaradt.1 Ebből és a feltáráskor felszínre került facölöp
elemzéséből2 is ugyanaz a dátum vált kiolvashatóvá. A fürdőt Szokollu Musztafa pasa
építette, ezt az építési felirat és a pasa alapítványi összeírása is megfogalmazza. Ehhez képest
igen meglepő, hogy a török korban Veli bej fürdőjének nevezték. A mai napig nincs
megnyugtatóan tisztázva, hogy miért kapta ezt az elnevezést, ill. milyen kapcsolat volt Veli
bej és a Császár fürdő között. A fürdőnek csak kis hányada maradt fenn, ezen az épületrészen
egy török kori építési periódust tudtunk csak elkülöníteni. Ugyanakkor a karbantartásnak több
jele is felszínre került. Az újkorban nem teljesen távolították el a török kori vakolatot, így
annak vizsgálata nagyobb felületen lehetségessé vált. Ennek során 2 eltérő török kori
színezést lehetett elkülöníteni, és több helyen látható volt a vakolat megújítása is.
A fürdő török kor utáni használatának egy érdekes eleme volt megfigyelhető az észak keleti
sarokhelyiségben. Itt a falakban a török kori vízvezetékcsőhöz egy helyen barokk
vízvezetékcsövet illesztettek. Minden bizonnyal a török kor után is a korábbi csöveket
használták, majd egy karbantartás során csak a hibás szakaszt javították. Azaz minden
bizonnyal a fürdő teljesen működőképes maradt, ami teljességgel összhangban van Marsigli
leírásával.3
A fürdő 18. századi történetéről keveset tudunk, újabb virágkorát és ehhez kapcsolódóan a
nagyobb átépítések korszakát itt is a 19. századhoz kapcsolhatjuk. Lipszky János térképén4
még a 18. századi állapotokat örökítette meg. Ezen kissé furcsa a fürdő ábrázolása, mert a
kupolatér helyén egy kerek alaprajzú termet ábrázol. Minden bizonnyal a belső kialakítás
vezethetett ehhez a téves ábrázoláshoz. Ettől eltekintve a török kori épülethez még újabb
bővítmények nem csatlakoznak. Annyi látszik, hogy az előcsarnok területe már udvarrá
alakult, a falai mentén fedett termek sorakoznak, de a közepe nyitott. Ezek szerint az egykori
födém már beomlott, és a többi fürdőhöz hasonlóan udvarszerűen hasznosították ezt a teret. A
1
2
3
4

A Császár fürdő feliratának kalandos történetéről: SUDÁR 2002/006
Az elemzést ebben az esetben is Grynaeus András végezte PAPP-GRYNAEUS 2011 264-265.
VERESS 1906 136.
Budapest régi térképei I. DVD kat. 110, BFL XV.16.d. 241., BTM 430., datálásához: ROZSNYAI 2008 64.
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fürdőhöz kelet felől csatlakozó török kori épületnek ezen a rajzon már nyoma sincs.
1802-ben Marczibányi István vásárolta meg a fürdőt és az irgalmas rendnek adományozta.
Ekkor kezdődött el a fürdő újkori kiépítése. A nagyszabású átépítés az 1840-es, 1860-as
években készült, a fürdő területe jelentősen megnövekedett, de központi, török kori magja
alapvetően sértetlenül megmaradt. A nagy bontásokra a 2. világháború után, az 1960-1980.
között került sor.5 Bár jelentősen megsérült az épület, a török kori előcsarnok és átmeneti
helyiség területe is, azonban ezek elbontására csak az 1970-es években, az új kórházszárny
építésekor került sajnálatosan sor. Az akkori helyreállítási munkákat Gerő Győző kutatásai
kísérték, melyek teljesen érthetetlenül igen korlátozott mértékűek voltak. A fennmaradt
dokumentáció az lebontott részekről csak nagyon kevés adattal szolgál.

Épület leírása

A fürdő fennmaradt részei (1.1.kép):
1. Átmeneti helyiség - csak egy boltozatszakasz és egy falszakasz maradt fenn
2. Forró helyiség – falai és boltozata
3.-6. Magánfürdők – falai és boltozata

A fürdő alaprajzi típusa: „A” csoport variációja

A fürdő mérete:
Forró terem: külső falsíkon: 21,7m
Belső falsíkon: 19,7m
Forró terem kupolája d= 11,3m
Forró teremben a medence aljának oldalhossza: 2,7m
Különfürdők: belső falsíkon: 4,3m
Különfürdő kupolája d= 4,2m

A fürdő megkutatására az épület felújítása és közvetlen környezetének beépítése miatt került
sor.6 A fürdőből ma már csak a forró helyiség (2. helyiség), a hozzá csatlakozó 4 különfürdő
(3-6. helyiség) és az átmeneti helyiségsor részlete (1. helyiség) áll. A kivitelezés mértékéig
5
6

A fürdő újkori történetéről: ROZSNYAI 2008
LÁSZAY-PAPP 2007, LÁSZAY-PAPP 2009 302-309
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lehetett feltárásokat végezni, így nagyobb mélyítésre a fürdő környezetében nem került sor.
Előcsarnok
A 1970-es években végzett felújításkor került elbontásra. Dokumentáció nem készült.

1. helyiség (átmeneti helyiség, langyos helyiség, törökül: ılıklık)
A fürdőnek teknőboltozattal fedett téglalap alakú térrésze alkotta az átmeneti helyiségsorát.
Ez a rész a II. világháború során találatot kapott, így az északi része szinte teljesen
megsemmisült, csak a déli vége maradt fenn. (1.3. kép) Az újkori gépészeti padlócsatorna
kiépítése és a világháború után épített vasbeton köpenyezés miatt gyakorlatilag nem volt
kutatható.
Információink döntően Gerő Győzőnek a fürdő felújításakor készített képeiből származnak7.
Szerencsés véletlen lehetett, hogy Ekrem Hakki Ayverdi is pont ekkor járt Magyarországon és
készülő könyvéhez8 végigfotózták a Császár fürdőt felújítás közben.
A helyszíni kutatás során két kisebb részlete került felszínre: a déli falon nyitott újkori ajtóban
a falmetszeteket megtisztíthattuk. Itt a keleti falban török vízvezetékcsövet találtunk, ami a
nyílás nyugati oldalában már nem folytatódott. A vízvezetékcsövek két sorban helyezkedtek el
egymás felett.
A kupolatér felé vezető ajtó környékén kis mértékig visszabontásra került a vasbeton
köpenyezés, így az ajtó kialakítása kutatható volt. Bár záródását szétvésték, a körülötte lévő
tükör kávája és a záródásának töredéke felszínre került.
A déli fal felett a teknőboltozat záródásáról le lehetett bontani a 20. századi vakolatot és beton
eléfalazást. Mögötte felszínre került a török kori boltozat részlete, amin nagy mennyiségű
rózsaszín vakolat is megmaradt. Eltömedékelve pedig láthatóvá váltak a hatszögletű
felülvilágítók.
A 18. századi felméréseken (Fischer von Erlach, 1725-ös rajz) négy részre tagolódik ez a
terület. A 19. században három közel ugyanakkor részre tagolódik9. Gerő Győző fotóin
láthatóak a sérült teknőboltozatok (1.4. kép), a fényképek alapján kettő különálló boltozat
fedte a teret. Az elválasztó fal a kupolatérbe vezető ajtótól északra állt.

7
8
9

BTM Középkori Osztály Fényképtár ltsz.n.
AYVERDI 1977 51-64.R
ROZSNYAI 2008 1-2. kép
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2. helyiség (forró helyiség, törökül: szidzsáklik vagy harara)
Az átmeneti helyiségsortól keletre helyezkedik el, a négy ejvános és négy sarokkupolás
alaprajzi csoport egyik változata, amelynek megfelelően a négyzet alaprajzú tér mind a négy
sarkában 1-1 kisebb négyzetes helyiség található. A sarokhelyiségek voltak az ún.
különfürdők. A középső nyolcszög alakú térrész közepén helyezkedik el a medence, felette
pedig 8 pilléren álló kupola található. Az így kialakuló 8 szamárhátívből minden második 1-1
falfülkéhez kapcsolódik. (1.5. kép) Minden első ív pedig kettő-kettő ejván felé vezet,
melyeket a különfürdők közötti téglalap alakú térrészekben alakítottak ki. Ennek a téglalap
alakú térrésznek a 2 vége 1-1 ejvánnak tekinthető, melyekhez kolostorboltozat tartozik. (1.7.,
1.8. kép) Magát a téglalap alakú teret az ejvánok hevederíveire támaszkodó dongaboltozattal
fedték.
A feltárás során a nyolcszögletű térrészben a török kori medence lépcsőinek alapozását és az
újra rakott padlóját tártuk fel. A padló közepén egy nyolcszögletű vörösmészkő lap
helyezkedik el, és ehhez illesztették a trapéz alakú lapokat. (1.6. kép) Az első lépcsőfok egy
falccal illeszkedik a medence padlójához. Ennek az együttesnek a külső szélénél szürke,
homokos habarcsot találtunk, valamint újkori téglával készített kitöltést. Mérete, kialakítása és
jellege annyira illeszkedik a lépcsőalapozás maradványaihoz, hogy a vörösmészkő lapokból
készített padlót török korinak tarthatjuk, melyet az újkorban újraraktak. Most is meg lehetett
figyelni, hogy a keleti lapok kissé megsüllyedtek, vélhetően hasonló okok miatt kellett
felszedni és újra megépíteni a medencét az újkorban. A medence lépcsőinek alapozását
törtkőből hozzáfalazták a falfülkék alaptestéhez.
A medence körüli 4 nagy falfülkében egyáltalán nem maradt fenn a padló maradványa. A
keleti dongaboltozatos térben kerültek felszínre a padka és padló találkozásánál a padló
köveinek 10-15cm-es töredékei és a padka alapozása összesen kétszer 07x2,3 m–es felületen.
(1.10. – 1.12. kép) Mindebből azonban látszik az a rendszer, hogy a padka és padló váltása a
magánfürdőkbe vezető ajtónyílások kávájához igazodik. A padlószint 101,7m Bf magasságon,
a padka ültetőhabarcsának legjobban kiemelkedő pontja 101,81, Bf került felszínre. (A padka
ezért kb. 101,95m Bf magasságon lehetett). A padka 2m szélességben húzódott a fal mellett, a
padlóval kialakított találkozásánál egy keskeny folyókát készítettek.
A nyugati dongaboltozat alatt egy újkori medence került felszínre, mely a teljes helyiséget
elfoglalta, itt semmilyen korábbi padlómaradvány nem maradt fenn.
A keleti és nyugati dongaboltozatos helyiségrészekből nyíltak az ajtók a sarokkupolák felé.
(1.8. kép) A falsarkokban egy-egy sztalaktit boltozat található. Összesen 4 sorba rendezett, a
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falsíkból kiugró (un. pozitív) négyzetes díszként készítették el. Felszínét vakolták. (1.9. kép)
A sarokkupolák felé vezető ajtókat minden esetben a nyolcszögű tér felé eső oldal irányába
rendezték. A csúcsíves nyílásokat egy tükör keretezi, mely lépcsős záródású. Ennek a
díszítésnek a nyolcszögű tér felőli oldala a sarokba készített sztalaktit díszekhez szervesen
kapcsolódik.
Az északi és déli dongaboltozatos helyiségrészekből nem nyíltak ajtók a magánfürdők felé,
minden itt talált ajtó, ill. fülke újkorinak bizonyult. A legegyértelműbb a déli dongaboltozatos
helyiség északnyugati sarkában látható szituáció, ahol az újkori ajtónyílás kialakítása során a
sztalaktit díszt is félig elbontották. (1.7. kép) Sajnos az 1970-es években kiépített légtechnikai
vezetékek (1m átmérőjű csövek) a padlószint alatt mindent elpusztítottak, csak újkori
feltöltést és a vezetékek kerültek felszínre.
Ezekben a térrészekben is sztalaktit díszeket készítettek, melyek kis sarokboltozatként, a
falsarkot lezáró homloklapba mélyülnek be.
A falakban megtaláltuk a török kori vízvezetékcsöveket, melyeket 2 sorban helyeztek el, a
felső sor szinte teljesen elpusztult, helyére általában újkori csöveket építettek be. (1.13. kép)
Az alsó sor erősen sérült volt, de a török kori csöveket in situ találtuk. A medence körül
minden egyes falfülkében a csövek végpontját láthatjuk, onnan már nem vezettek tovább. A
nyugati dongaboltozatos helyiség nyugati falának északi felében in situ került felszínre egy
csorgókút előlapja. (1.15. – 1.16. kép) Itt megfigyelhető volt, hogy a csöveken csak egy kerek
nyílás található, melyet habarcsszerű anyaggal igazítottak hozzá az előlapon kialakított
lyukhoz (amibe a csap illeszkedett). Hasonló, kerekre faragott téglákkal eltömedékelt,
nyílásokat tártunk fel több helyen, melyekből a kutak helye és rendszere rekonstruálható.
A legnagyobb mennyiségben ebben a fürdőben maradt fenn a falakon vakolat. Több réteg
őrződött meg a keleti dongaboltozatos helyiség végfalain. A török korhoz háromféle színt
lehetett kötni: vöröset, rózsaszínt, fehéret. A vörös vakolatot a padló közelében közvetlenül a
kőfalon találtuk meg, a fentebbi régiókban pedig a már a rózsaszín vakolaton. A fehér minden
esetben a vörös vakolaton került felszínre, olykor vörös festéssel. Ez utóbbi kora nem
egyértelműen meghatározható. Felszínre került egy behúzott éles határvonal a fehér és a vörös
vakolat között, mely igazodik az ajtónyílások vállaihoz.
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A következő helyeken kerültek felszínre a vakolatok10:
Vörös: Közvetlenül a kövön: oldalfalak lábazati részei, ajtónyílások, pozitív sztalaktitok,
negatív sztalaktitok lépcsős belső részei, oszloppillérek
Rózsaszín vakolaton: kolostor boltozat, kolostor boltozat hevederívének homlokfala
(2/É helyiség = 14h), negatív sztalaktitok homlokfala,
oldalfalak (2/Ny helyiség = 7h, É, D), medence körüli
falfülkék oldalfalain, medence körüli falfülkék íveinek
belsejében, medence körüli nyitott hevederívek alján,
oszloppillérek
Rózsaszín: oldalfalakon, boltozatokon, oszloppilléreken, kivéve, ahol a rózsaszín közvetlenül
a kövön került felszínre.
Fehér: 2/Ny helyiség = 7h északi részén és délnyugati falsarkában oldalfalon

A helyiség megvilágításáról ablakok és felülvilágítók gondoskodtak. A déli falon két
ablaknyílás látható, az egyiknek igen töredékes állapotban de fennmaradt a kőkerete is. (1.14.
kép) A kávájuk kiképzése (együtt épültek a falszövettel) és a kőkeret alapján török korinak
tarthatjuk ezeket a közel négyzet alakú, egyenes záródású nyílásokat. Az északi falon két
nagyméretű újkori ablak elfalazása látható, melyek a török kori ablakok megnagyobbításával
keletkeztek. Talán az eredeti ablakok áthidaló kövének töredékét lehet a déli ablakok
magasságával megegyező szinten felfedezni. Hasonló a szituáció a keleti oldalfal esetében is.
Gerő Győző dokumentálta11 a kupolák fölé épített sátortető elbontását, ekkor kívülről lehetett
megfigyelni a felülvilágítók rendszerét és jellegét. (1.2. kép) Ugyanekkor az új vakolat
felhelyezése előtt dokumentálták a boltozatok belső oldalát is. A nagykupolán ma is látható
hatszögű felülvilágítók koncentrikus körökbe rendezve helyezkednek el. Közülük az alsó sort
a 20. században készítették a szellőzőcsövek számára. A sarokkupolákon is hatszögű
felülvilágítókat helyzetek 3 koncentrikus kör mentén, de a dongaboltozatokon 4-es
csoportokba rendezve kerek nyílásokat tártak fel, melyek mellett két oldalt 1-1 sorban további
felülvilágítók helyezkedtek el. Az északi dongás helyiségben a dongaboltozat belső oldaláról
kis felületen le lehetett a vakolatot tisztítani, itt felszínre kerültek a felülvilágítók, melyeket
sajnos az 1970-es években betonnal öntöttek ki.
Most belülről csak kisebb szondázó felületeken lehetett a vakolatot eltávolítani, kívülről pedig
egyáltalán nem nyílt lehetőség a kutatásra. A belső oldalon a kupola alatt húzódó párkány
10
11

Makoldy Gizella festőrestaurátor dokumentációja nyomán
Dokumentációja a Budai Irgalmas Rendnél megtalálható, fotódokumentáció és felmérési rajzokat tartalmaz.
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vizsgálható volt, mely során megállapítást nyert, hogy török kori, eredetileg is félgömb
profilú, kőből készített. A külső párkányt Gerő Győző több helyen in situ megtalálta, mely a
Rác fürdő párkányához volt hasonlatos.

3. helyiség (Délnyugati különfürdő, törökül: halvet)
Négyzet alaprajzú, kupolával fedett tér, a bejárata az északi falon található. A feltárások során
csak ebben a helyiségben találtunk török kori rétegeket, bár egy újkori medence foglalta el a
helyiség felét. A helyiség délnyugati sarkában egy kőtöredék maradt fenn a padlóból
(101,79m Bf), mely a fal lábazati kiugrására illeszkedett. A rózsaszínű habarcsból készített
alapozása már nagyobb felületen fennmaradt.12 Az alatta lévő feltöltésben egy facölöpöt
találtunk, majd felszínre került a falak 1m-re kiszélesedő alapozása.
A keleti, déli és nyugati falában kerültek felszínre maguk a vízvezetékcsövek két sorban vagy
azok helye. Sajnos igen sérült állapotban, így csorgó kút helyét nem tudtuk azonosítani.
A különfürdőbe nyíló ajtó nyugati káváját elbontották, a déli falon egy nagy újkori nyílást
készítettek. A falakon itt is nagy felületeken maradt fenn a török vakolat a 2. helyiségnél
ismertetett rendszerben. Annyi kiegészítéssel, hogy a csegelyek ívein is fehér vakolatot
találtunk.

4. helyiség (Északnyugati különfürdő, törökül: halvet)
Négyzet alaprajzú, kupolával fedett tér, a bejárata a déli falon látható. Bolygatott volt a teljes
területen, török kori rétegsort nem találtunk. Az újkori rétegek alatt a kiszélesedő alaptestek
bukkantak elő. (1.21. kép)
A keleti, északi és nyugati falban kerültek felszínre maguk a csövek vagy a vízvezetékcsövek
helye, itt is két sorban. A nyugati falon egy csorgókút eltömedékelt helyét is azonosítani
lehetett.
A helyiségbe vezető ajtó belső oldalán megfigyelhető volt az ajtó csúcsívét kísérő pártaszerű
díszítés, melyet vékony fehér meszeléssel alakítottak ki.
A 3. helyiségben tapasztaltakkal megegyezők mondhatóak el a helyiség vakolásáról.

12

Fischer von Erlach rajzán (VERESS 1906 137.) ebben a teremben, a helyiség délnyugati sarkához
illeszkedve egy medencét ábrázol. Ilyen módon elhelyezve itt sosem volt medence. A terem északi fala
mentén felszínre került medence később készült, amikor a fürdőtől délre, teljes hosszában új helyiségsor épül
fel, és innen vált megközelíthetővé ez a kis kupolatér.
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5. helyiség (Északkeleti különfürdő, törökül: halvet)
Négyzet alaprajzú, kupolával fedett tér, a bejárata a déli falon található. A kutatás kezdetén
ebben a helyiségben egy medence volt, annak betonszerkezetének elbontása után további
mélyítésre nem nyílt lehetőségünk.
A két sorban elhelyezett vízvezetékcsöveket a keleti, északi és nyugati falban tártuk fel. Az
északi és keleti falon kicserélték a vezetékeket. Egy olyan szituáció is fennmaradt, ahol a
török kori csőhöz toldották hozzá a 18. századi csövet. Ami a fürdő utóéletére vet érdekes
fényt.
A 3. helyiségben tapasztaltakkal megegyezők mondhatóak el a helyiség vakolásáról.

6. helyiség (Délkeleti különfürdő, törökül: halvet)
Négyzet alaprajzú, kupolával fedett tér, a bejárata a déli falon található. A kutatás kezdetén
ebben a helyiségben egy medence volt, annak betonszerkezetének elbontása után további
mélyítésre nem nyílt lehetőségünk.
A falak kicsit eltérő képet mutattak, mint a többi magánfürdőben. A lábazati részen sötét vörös
vakolatot találtunk, ilyet a többi sarokkupolában nem tapasztaltunk. A kupola alatt pedig egy
farkasfogas díszítés fut körbe, ami szintén török kori. (1.19. kép) Ezen a díszen vörös
vakolatot és élein behúzott fehér vakolat maradványát tártuk fel.
A falakban felszínre kerültek a két sorban elhelyezett vízvezetékcsövek, melyeknek 2 helyen
eltömedékelt kifolyóját is megtaláltuk.
A keleti falban egy épített csatornaelvezetés került napvilágra, mely egyidősnek tartható a
fürdőépülettel.

Külső területek:
A fürdő déli és északi fala mentén kerültek felszínre olyan építmények, melyek a fürdőhöz
köthetőek.
A déli falához hozzáépítve két víztartályt, egy kutat és köztük habarcsba rakott
vízvezetékcsöveket találtunk.
A nyugati tartály a 3. helyiséggel szemben található, a török fal külső oldalán. Téglából épült,
négyzetes alaprajzú, déli fala elpusztult, vízvezetékcső vezet belőle a 3. helyiség felé,
valamint északi irányba. A belső oldala vörösre vakolt. (1.22. kép)
Az észak felé induló vízvezetékcső további szakasza közel 6 méter hosszan maradt fenn,
rózsaszín habarcsba rakva fekszenek a török fal mellett. (1.23. kép)
A 2/D helyiséggel szemben, a török fal külső oldalán helyezkedik el az Imre forrás, amiről a
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betonszerkezetet elbontva kiderült, hogy kőből rakott kút, melynek környezete rózsaszín
habarccsal rakott törtköves felszín. (1.24. kép)
Északabbra még egy tartály következik, ami hasonló méretű, mint a másik, de minden oldala
fennmaradt 2 téglasor magasságban. Északi irányba ebből is egy vízvezetékcső indul, amit
később csatornává alakítottak. A 6. helyiséggel szemközt ez a tartályból induló csatorna
bekanyarodik a fürdőbe.
A fürdő északi oldala az újkori vízelvezetés miatt erősen bolygatott. A fürdő falával
párhuzamosan egy kőfal került felszínre, melyet habarcsa és a felhasznált keskeny téglák
alapján török korinak tarthatunk. A 4. helyiség északnyugati falsarkánál a küldő oldalon egy
vízvezetékcső bukkan a falsíkra, körülötte rózsaszín habarccsal készített tégla köpenyezést
találtunk. (1.25. kép)
A fürdő keleti oldalán, szorosan a fürdő fala mellett kőlapokkal fedett csatornát tártunk fel,
melyet a stratigráfiai elhelyezkedése miatt török korinak tartok. Körülötte nagyobb mélyítésre
nem nyílt lehetőség, de a kövek mellett rózsaszín habarcs került felszínre.
A fürdő a Duna parthoz lényegesen közelebb feküdt, mint ma: a külső parkoló helyén már a
folyó folyt.13 A fürdőtől északra állt egy máig nem azonosított funkciójú nagyméretű épület, a
két épület egymással ferde szöget zárt be. (1.28. kép) Ez látható pl. De la Vigne térképén14 is,
és a feltárások során egy fala felszínre is került. Ez alapján török korinak tarthatjuk.

13
14

BFL BLF XV.16.a.201/13
BTM Metszettárt ltsz. 2014.9.1.
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Király fürdő

Király fürdő épületének története
A Király fürdőt a török korban Kakas kapu fürdőjének (Horosz kapi ilidzsászi)15 vagy a
kapunál lévő fürdőnek (Marsigli16) nevezték. Első említése Szokollu Musztafa alapítványi
összeírásához kapcsolódik, ami 1566-78 között készült. 1572-ben Franciscus Omichius már
talán a Király fürdőre utal, mint „A harmadik fürdő, mely Óbuda irányában fekszik, hasonló
módon épült.”17, mert ismereteink szerint a Császár fürdő csak 1574-ben készült el, így azt
még nem láthatta. Ezek alapján 1566. és 1572. közé helyezhetjük a fürdő építésének
időpontját. A Veress Endre által közölt török feliratos térképen szereplő megnevezést
Karácsony „Kaplu ilidseszi dir”-nek olvasta és „födött hévfürdőnek” fordította. Talán
helyesebb volna az első szót „kapulu”-nak olvasni és a „kapunál lévőnek” fordítani a fürdő
megnevezését, hiszen a fürdő egyéb török kori elnevezései is a közeli Kakas kapuhoz
kapcsolódnak. Hasonlóan olvashatjuk Marsigli olasz nyelű összeírásában is: „3. Kapili llige
Horos Capusine Jakin. Il Bagno d'acqua calda minérale, presso la Porta del Gallo, coperto di
mattoni; resta intieramente.”18
A korábbi kutatás19 során felmerült, hogy a környéken jelentős építkezéseket végző Arslan
pasa kezdte el építtetni a Király fürdőt, és csak utóda, Szokollu Musztafa pasa fejezte be.
Azonban az újabb kutatások szerint egyértelműen maga Szokollu Musztafa pasa (1566-1578)
építtette ezt a fürdőt is20. A fürdő legutolsó felújítására és az ehhez kapcsolódó kutatásra 195459-ben került sor. Ekkor az épületkutatás során több török kori építési periódust nem
különítettek el,21 csak a tetőfedés átalakítását: az ólomtető cseréptetőre cserélést kötötték a
kutatók a 17. századhoz.22
Edward Brown látogatásának évében, az 1669-es budai tűvészben a fürdő leégett, de
felújították és újra használták.23 A visszafoglaló háborúk során a fürdő épen maradt24, bár itt is
feltételezhetjük, hogy esetleg az előcsarnok már ekkor megsérült. 1687. március 3-án már új
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EVLIYĂ 2002 148
VERESS 1906 136.
OMICHIUS 1582. 11a
VERESS 1906 136.
BORSOS 1958 24.
TKSM D7000 9A
BORSOS 1958 26.
GERŐ 1958 590.
BROWN 1673 22.
VERESS 1906 136.
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tulajdonosa van a fürdőnek, az újkorban egyrészt a 18. században, másrészt a 19. században is
nagyobb átépítésen esett át az épület, az adott kor igényeinek megfelelően felújították és
átalakították. A 18. században a török épületrész előcsarnoka területén és környezetében
építkeztek, míg a 19. században egy nagyméretű klasszicista épület készült el.25 A legutóbbi,
1950-es években végzett kutatások igen korlátozott mértékűek voltak, így a török kori
épületrészek azonosítása sem teljes.
Annyi bizonyos, hogy az 1888-as tervlapokon a langyos helyiség még három részre osztott,
1907-es tervek pedig már csak ketté osztott teret ábrázolnak26. A II. világháborút a török kori
részek szerencsésen átvészelték, a kupolák is épen maradtak. 1954-59-ben folyó felújításkor
került sor a fürdő megkutatására, amely során a török kori épületrészeket azonosították, és a
kupolákat kiszabadították. A régészeti kutatásokat Gerő Győző vezette. Ekkor nyerte el a
fürdő mai megjelenését. Azóta újabb nagyobb léptékű felújításra, ill. kutatásra nem került sor.

Épület leírása

A fürdő fennmaradt részei (2.1. kép):
1. Előcsarnok – déli és keleti fala részben visszabontva
2. Átmeneti helyiség
3. Forró helyiség
4. - 5.Magánfürdők – 2db
A fürdőnek teljesen elpusztult része nincs

A fürdő alaprajzi típusa: „B” alaprajzi típus

25
26

BORSOS 1958
BFL Tervtár Hrsz 13578 alatti tervek
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A fürdő mérete:
Teljes hossza: 38,2m
Előcsarnok mérete belső falsíkon 13,1x11,5m (az alaprajzról lemérve),
12x8m (a publikációban megadva)
Átmeneti helyiség (belső falsíkon): 19,7x3,6m
Kupolatér (külső falsíkon): 15,2x13,2m
Kupola d=10,5m
Medence

oldalhossza: 3,6m
átlója: 9,2m
aljának oldalhossza: 2,7m

Különfürdő (belső falsíkon): 3,5x4m
Különfürdő kupolája d= 3,5m

A fürdő kutatását Gerő Győző végezte el 1955-ben, munkái az épület felújításához
kapcsolódtak.27 A több periódusú épületben a török kori fürdő lokalizálását végezte el,
valamint a török épület egyes részleteit szondázta meg. Fennmaradt dokumentációja28 nincs
minden esetben összhangban a műemléki dokumentáció periodizációjával29. (2.2. kép)

1. helyiség (előcsarnok, törökül: dzsámekán)
Ezt a teret kutatták meg a legkevésbé, és ebből maradt fenn a legkevesebb emlék. A határoló
falakból magasan álló részletek kerültek felszínre, de a helyiség belső terét nem tárhatták fel,
csak csatornafektetés kapcsán nyílt lehetőségük a föld alatti részletekbe is bepillantani.
Az előcsarnok északi fala közös az átmeneti helyiségekkel, a másik három falát sikerült Gerő
Győző kutatásakor azonosítani. A nyugati fal a forró és langyos helyiségek nyugati falának
vonalában húzódik déli irányba. A fal északi szakaszán ablaknyílások kerültek felszínre. Gerő
Győző szerint egymás fölött helyezkedett el egy egyenes záródású ablak és egy szamárhátíves
záródású ablak.30 (2.8. – 2.9. kép) A török kori fal itt az emelet magasságáig áll.
Ilyen magas előcsarnok esetében az is felmerülhet, hogy az imént említett két ablak közül az
egyik esetleg fülke volt, mert a dokumentáció szerint nem bontották ki teljesen az ablakot,
hogy erre fény derülhessen.
A déli falnak kis részlete került felszínre, ahol (a dokumentáció alapján nem egyértelmű,
27
28
29
30

GERŐ 1958, GERŐ 1963
BTM Adattár 302-77.
BFL XV.17.e.306.3.pecs
BTM KO Fotótár ltsz. 17.406
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hogy) egy vagy két falfülke került felszínre. Az egyik válaszfalban őrződött meg a déli fal kis
részlete, döntően azonban visszabontva, a felszín alatt lehet alapfalaira számítani. Nagy
szerencsére éppen egy olyan részlet őrződött meg, melyben Gerő Győző egy török kori
falfülkét azonosított, melyben vakolat is volt. Két fénykép maradt fenn, melyek a feliratuk
alapján a déli falon feltárt fülkét ábrázolják. Nekem két külön fülkének tűnik, de ez
egyértelműen nincs leírva. Mindenesetre arra utal, hogy a fürdő déli falán fülkék sorakoztak.
A keleti fal déli részét a patkó alakú lépcsőház nyugati fala rejti, bár a műemléki felmérés
szerint az barokk. Helyzete és falvastagsága alapján azonban lehet török kori is, ide várnánk
ugyanis az előcsarnok keleti falát, a forró terem keleti falával egy vonalba. Kisebb részlete a
föld alatt is felszínre került, így mindenképp Gerő Győző megállapítását tekintem valósnak,
mely szerint ez a fal a török kori előcsarnok keleti fala.
Csatornafektetés közben az előcsarnok belsejében felszínre került egy kelet-nyugati irányú
török kori „rossz megtartású” fal, mely a „belső kisudvar keleti zárófalának török kori
alapfalába torkollik”.31
A padlóra, padlószintre vonatkozó adat nem került dokumentálásra.

2. helyiség (átmeneti helyiség, törökül: iliklik)
Az előcsarnokot követő, téglalap alakú helyiség, mely Gerő Győző kutatásai szerint túlnyúlik
a fürdő előcsarnoka és forró helyisége által meghatározott falsíkon.
Először a forró helyiség szélességében lévő térrésszel foglalkoznék. Ez a terület is legalább
két helyiségre tagolódott. Az 1888-ban készült alaprajzon32 még három helyiség látható, ekkor
a forró terem szélességén túlnyúló, keletebbi térrészbe nem vezetett nyílás. A keleti osztófal
visszavésett csonkja ma is áll, Gerő Győző a burkolat alatt feltárta a fal déli végének
visszafaragott részletét, amit úgy jellemzett, hogy „egy alapozás nélküli, lizéna szerű
kiugrás”33. (2.10. kép) Hasonlót találtunk a Rác fürdő toalettbe vezető ajtónyílásánál, így
szerintem a Király fürdőben feltárt falrészlet a keleti osztófal ajtónyílásának déli kávája. Az
1888-as alaprajzon is itt ábrázolják az ajtónyílást, ami a fentiek szerint a megőrződött török
kori állapotot mutatja. A nyugati osztófal koráról azonban nincsenek információink. A Rác
fürdő langyos helyiségének felosztása megegyezik azzal az állapottal, ha itt csak a keleti
osztófal állt a török korban. Padlóját vagy más belső kialakítására utaló nyomot nem tártak
fel. A boltozatok ugyanakkor török koriak.

31
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BTM Adattár 302-77 ásatási napló 4.
BFL Tervtár, Hrsz. 13578 alatt
BTM Adattár 302-77 napló 5.
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A forró terem szélességén túlnyúló résszel kapcsolatban szinte minden bizonytalan. A
műemléki dokumentációban csak az északi fal szerepel törökként, ezzel ellentétben Gerő
Győző az északi falnak közel háromnegyedét, a déli falat ugyanolyan mértékben töröknek
tartotta és padló alatt feltárta a keleti zárófalát ennek a helyiségnek. Sajnos fényképek csak a
zárófal csonkjáról maradt fenn, a többi falról, falelválásokról nem, így ebben e kérdésben csak
egy újabb kutatás során lehet biztosat mondani.

3. helyiség (forró helyiség, törökül: szidzsáklik, vagy harara)
A helyiség nyolcszög alaprajzú, melynek minden oldala mentén 1-1 nagy falfülkét találunk.
(2.12. kép) A déli falfülkében nyílik az átmeneti helyiségből a forró helyiségbe vezető
ajtónyílás, mely Gerő Győző megállapítása, és a fényképek tanúsága szerint az eredeti török
kori. (2.11. kép)
A fürdő padlójára az újkorban jelentős feltöltést raktak, amiben megtalálta a török
csorgókutak medencéjének maradványait. A feltárás során megtalálták az eredeti padlót és
padkát, melyek nagyméretű burkolókövei között reneszánsz faragványok is felszínre kerültek.
Az északnyugati fülkében in situ találták meg egy csorgókút medencéjét és a falra rögzített
kifolyó előlapját. (2.13. kép) A falfülkék sarkaiban falazott négyzetes ülőkék voltak,
melyeknek ülőlapja már hiányzott. A falakban vízvezetékcsöveket tártak fel, melyek egy
sorban helyezkedtek el. A keleti és nyugati falfülkében a török falazatot az újkorban
elbontották, de a visszabontott fal és a falcsonkokban a vízvezetékcsövek felszínre kerültek.
Az északi különfürdők felé vezető átjáróban a falak mellett egy-egy ülőpad maradványát
tárták fel, melyeknek az ülőlapja már hiányzott.
A kupolák feletti sátortető elbontásakor kiderül, hogy maga a sátortető újkori. (2.3. - 2.4. kép)
A kupola megtisztításakor felszínre kerültek az elfalazott nyolcszögletű felülvilágítók.34 (A
publikációban a következő szerepel: „A kupola héja és a habarcsréteg között szigetelésre
szolgáló sárga agyagréteg feküdt. A kupolának ez a fedése már teljes bizonyossággal török
korinak mondható és időben a XVII. század első felére tehető. A habarcs és az agyagréteg
eltávolítása után előkerültek az elfalazott nyolcszögletű bevilágító nyílások, amelyek kettős
körben helyezkedtek el.”35 Véleményem szerint, amennyiben a habarcs és az agyagréteg
eltávolítása után kerültek elő az elfalazott nyolcszögletű bevilágító nyílások, akkor maga a
habarcs és agyagréteg a felülvilágítók elfalazása után került a kupolára. A bevilágító
34

35

Gerő Győző publikációiban ellentmondó adatokat találunk, a szöveges részben nyolcszögletű
felülvilágítókról ír (GERŐ 1958. 593.), de a később közölt képen (GERŐ 1963, 25.kép) hatszögletű
felülvilágítók látszanak.
GERŐ 1958 593.
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nyílásokat pedig a törökországi fürdőkben a mai napig használják, így nem feltételezhetjük,
hogy még a török korban falazták el azokat. Így amennyiben a leírás pontos, akkor inkább
tarthatjuk ezt a habarcs és agyagréteget újkorinak, mint török korinak.) A kupola külső
héjában nagyfejű vasszögeket találtak, melyeket az ólomfedés rögzítéséhez használtak. (2.5.
kép)
4. helyiség (különfürdő, törökül: halvet)
Négyzetes alaprajzú, kupolával fedett tér, melyet újkori kismedencék bolygatnak. A falaiban
vízvezetékcsöveket találtak.
Kupolájának kibontásakor hasonlóakat figyeltek meg, mint a nagykupola esetében.

5. helyiség (különfürdő, törökül: halvet)
Négyzetes alaprajzú, kupolával fedett tér, melyet újkori kismedencék bolygatnak. A falaiban
vízvezetékcsöveket találtak.
Kupolájának kibontásakor hasonlóakat figyeltek meg, mint a nagykupola esetében.

6. helyiség (ejván)
Négyzetes alaprajzú tér, mely a két, kupolával fedett halvet között helyezkedik el, egy nagy
ejvánon keresztül kapcsolódik a forró teremhez és innen nyílik a két különfürdő.
Teknőboltozat fedi, az északi falán egy csorgókút helyét azonosították. Gerő Győző azt
feltételezi, hogy innen történt a fürdő vízzel való betáplálása.

Külső területek
A fürdőtől északra, a Ganz utcában csatornafektetés közben római fürdő részletére
bukkantak.36

36

BTM Adattár, ltsz.: 296-77
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Pasapalota magánfürdője

Története

A 16. századi budai pasák palotáját/palotáit egyáltalán nem ismerjük, így nem kizárt, hogy
ehhez/ezekhez is tartozott magánfürdő. Erre utal egyrészt a szokás, hogy a palotákhoz fürdő is
szokott csatlakozni, másrészt Reinhold Lubenau említi (1587), hogy a budai pasák
palotájához kert és fürdő tartozott.37 A bővebb írott források hiánya nem mérvadó, hiszen a
pasák 17. századi magánfürdőjét csak Evlia és Marsigli38 említi. Mindez arra utal, hogy a
nyugati követek nem szereztek tudomást a pasa fürdőjéről a 17. században, nem lehetett ez
másképp a 16. században sem.
A pasa palotájáról (3.1. kép) a legrészletesebb leírást Evlia cselebi39 készítette, a nyugati
követek csak a fogadótermet látták és említik40. Evlia Budához mérten szűknek tartja a
palotát, benne „e középső vár északi részén a várfal fölött a Duna folyóra, Pest síkjára és
Kecskemét völgyére nézőleg, ablakos, erkélyes, szűköcske, kisebbszerű divánkháne van.
Kétszáz szűk szobás, szűk udvarú, egy fürdőjű, kert nélküli palota ez.”41 A palota kiépítésével
függhet össze, hogy Kodzsa Musza pasa (1631-34, 1637-38, 1640-44) a Dunából a várba
vezette a vizet. Tudjuk, hogy az egyetlen csorgókút, melyhez a Dunából vezették a vizet, a
pasa palotája mellett állt.42 Minden bizonnyal nem véletlen az elhelyezkedése, azaz a fent
említett vízemelő szerkezet nem csak azt az egy csorgókutat láthatta el vízzel, hanem akár a
palota egyéb részeit, pl. a fürdőt is.
A fürdő építését pontosan nem tudjuk datálni, erre jelenleg a régészeti adatok sem adnak
lehetőséget. Elképzelhető, hogy a palota kialakításakor elkészítették de nem kizárt, hogy csak
a fent említett bővítés során épült meg. A visszafoglaló háborúk után, az új karmelita kolostor
felépítésekor visszabontották, és az épület padlószintje alatt feltöltve állt egészen a II.
világháború utáni helyreállítási munkákig. Ekkor bukkant rá Gerő Győző.
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Épület leírása

A fürdő fennmaradt részei (3.2. kép):
előcsarnok délnyugati része
forró terem déli része
fűtőház
víztartályok (2db)

A fürdő alaprajzi típusa: „H” alaprajzi típus

A forró helyiség feltárt mérete: 2,5x3,5m, kiszerkeszthető mérete: 4x3,7-4m.

Az épített fürdők között egy magánfürdőt találunk: a budai pasa fürdőjét a várbeli
pasapalotában.43 A fürdő a palota egyik különálló épülete, ami a nagy udvartól északra
helyezkedett el, egy kisebb udvarról nyílt. (3.1. kép) Ez az épület a palotának a magán jellegű
részén helyezkedett el, követek stb. ide már nem jutottak be. A fürdőről szóló legrészletesebb
leírást és elemzést Gerő Győző egy ki nem adott munkájában44 írta meg. Ennek
következtetéseivel, rekonstrukciós lehetőségeivel csak korlátozottan értek egyet, ezért Gerő
Győző gondolatainak lényegét itt ismertetem:
a fürdő téglalap alaprajzú, előcsarnoka elpusztult, semmilyen nyoma sem maradt,
langyos helyiség részlete felszínre került: felmenőfalak, padló, csatorna, a helyiség
alatt nincs padlófűtés-rendszer,
négyzetbe szerkesztett nyolcszög alaprajzú forró terem nagy része fenn maradt, egy
kurna, amihez két cső vezet,
fűtőrendszer jó állapotban fennmaradt, kör alakú kemence, ezt lefedő rézedény nyoma
is látható volt,
emellett egy másik, ezzel teljesen azonos kemence helyezkedik el,
ami alapján még egy másik, az előzővel megegyező fürdőhelyiséget feltételez.

43
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Ásatásvezető régész: Gerő Győző., 1961-1968, fürdőre vonatkozó ásatási dokumentáció 1966-ból: BTM
Adattár 254-77, publikációk: GERŐ 1999, PAPP 2013
GERŐ 1992
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Véleményem szerint a feltárási dokumentáció alapján, a fürdő harmadik helyisége nem
bizonyítható, sőt kizárható, azaz csak két helyiségből állt: egy előcsarnokból és egy forró
helyiségből. Harmadik helyiségnek, Gerő Győző is említi, hogy nyomát nem találták.
Azonban azt a helyet, ahol egy harmadik helyiség elhelyezkedhetett, azt feltárták, újkori pince
nem pusztította el. Ha ott újabb helyiségre utaló nyomot nem találtak, akkor minden
bizonnyal nem is volt. Az alaprajzi elrendezés alapján zárófalnak, padlónak kellett volna
felszínre kerülnie, ehhez képest egy csatornát tártak fel.
Ez a két helyiséges megoldás nem egyedi, a magánfürdők esetében jellemző, hogy kisebbek
és akár kevesebb helyiségből állnak, mint a közfürdők.45 Ennek alapvető oka, hogy kevesen
használták és egy magánépület részét képezték. A budai fürdő egy, talán négyzetes
előcsarnokból és egy egyszerű, belül nyolcszög kialakítású forró teremből állt.46 Az átöltözés
tere lehetett az első terem, ami alá, az előcsarnokokra jellemző módon, nem húzódik be a
padlófűtés-rendszer. Ez is amellett szól, hogy nem kell harmadik termet keresnünk. Azonban
ez az előcsarnok is csak később épült a fürdőhöz. Korábban a forró terem akár magában is
funkcionálhatott
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vagy előtte egy faszerkezetű előcsarnok is állhatott, melynek emlékeit a

kőből épített új előcsarnok elpusztította.

1.helyiség (Előcsarnok, törökül dzsámekán)
A terem déli falának folytatása nem került felszínre az észak-déli irányú barokk fal túloldalán,
így vsz. annak helyén fordulhatott be észak felé. A fennmaradt falszakaszokon csorgókút
helye nem került felszínre, de az északi falban nem kizárt, hogy működött egy. A bejárat kelet
felől nyílhatott, forró terembe vezető és in situ fennmaradt ajtóval szemben. (3.4. – 3.5. kép)
A helyiség déli falát hozzáépítették a forró terem falához, annál későbbi. (3.3. kép)

2. helyiség (Forró terem, törökül szidzsáklik)
A forró terem a körülményekhez képest viszonylag épen, magasan álló falakkal került
felszínre. (3.6., 3.9. kép) A kívülről négyzet alakú terem sarkait lerekesztve alakították ki a
belül nyolcszögletes teret, ami 1,7m élhosszúságú. A falak mellett padka húzódott végig,
melynek szintjét a falakon a vakolat megőrizte. Így a terem közepén göbek tási nem
helyezkedhetett el, mert nem fért el. Erre utal az is, hogy a hipokausztum fennmaradt
tartópillérei között nem találunk szélesebb, erősebb és nyolcszöget formázót, mely a göbek
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ÖNGE 1995, 11.
Az előcsarnoknak csak egy falrészlete áll, ezért mérete és alakja csak feltételezhető.
pl. Konak hamamı, Yusufeli
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tási-t tarthatta volna.
A terem nyugati falán egy csorgókút kapott helyet. A délnyugati falat Gerő Győző szerint egy
ablak törte át, mely kávájának kis részlete került elő az újkori csatornák a többit elbontották.
Azonban ebbe a széles, sarkot lerekesztő oldalba, mely mögött a légtechnika meleg levegőt
elvezető kürtői találhatóak, nem szoktak és nem célszerű ablakot nyitni. Inkább falfülke
kerülhetett kialakításra, mely a fürdők gyakori dísze.

3-4. helyiségek (Víztartály, fűtőház)
A forró teremhez nyugatról csatlakozik a fűtőház és a víztartály, melyből Gerő Győző szerint
kettő, egyforma kapott egymás mellett helyet. Ebből arra következtetett, hogy még egy forró
teremmel megegyező helyiség állhatott a feltárt terem mellett. Bár így ki nem mondta, de
ebben az esetben egy ikerfürdőről lenne szó. Sajnos ezen a részen az újkorban pincét
alakítottak ki, ami az esetleges épületmaradványokat elpusztította.
A fenti kialakítás egy nagyon unikális megoldás volna, jelenleg másik iker-magánfürdőt nem
ismerek. Azonban ezt az elképzelést maga az a tény teszi kétségessé, hogy a legnagyobb
ikerfürdők esetében sem szükséges és nem is tapasztalhatjuk, hogy két fűtőházat építenének
egymás mellé. Egy helyről fűtötték fel a két fürdőrész közös meleg víztartályát.
A helyszínen megnézve a romokat véleményem szerint nincs két fűtőház, hanem csak egy.
Ténylegesen két víztartály helyezkedik el egymás mellett, és az északi alá behúzódnak a
padlófűtés rendszerének járatai, de ezt a tartályt külön külhan nem hevíti.
Annyi bizonyos tehát, hogy két víztartály található egymás mellett. Ilyen esetekben az egyik
hidegvíz-tartály szokott lenni (pl. Edirne, Sokollu Mehmed pasa hamamı), véleményem
szerint itt is erről lehet szó. A délebbi víztartály alatt található a fűtőberendezés, (3.11. kép)
ebből a tartályból csak egy vízvezeték vezet ki: a forró terem és a víztartály közös falán, ami
csak egy csorgókút táplálását végezte. Az északi tartály (3.14. kép) vízvezetékét jelenleg nem
látni, Gerő Győző leírása alapján a csorgókúthoz két vezeték vezetett.

külső területek
A budai pasáknak a 17. századi palotáját ismerjük48, ahova a tizenöt éves háború harcai
nyomán költöztek fel, korábbiakról nincsenek régészeti adataink. A palota a Várhegyen állt,
azonosítása a visszafoglaló háborúk során készült térképek nyomán teljesen egyértelmű.
Joseph de Haüy49, De la Vigne50, és a Marsigli gyűjteményében fennmaradt török feliratos
48
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PAPP 2013
Wien – ÖStA, HHStA Hung. Fasc. 73/II. No. 25.
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térkép51 is a középkori királyi palota és a Vízi kapu között, a keleti várfal mellett jelöli a
palotát. S mindegyik térképen ettől délre jelölik a pasa dzsámiját, az egykori Szent János
templomot. A palota és a dzsámi között pedig Ahmed bég türbéje állt.52 A palota jól látható a
visszafoglaló háborúkor készült ostromképeken: Fontana53, De la Vigne, Hallart-Wenning54
metszetén. Mindegyik esetben a keleti várfalra ráültetett nagyméretű épület tűnik fel. Mögötte
a metszetek eltérő mértékben beépített területet mutatnak. De la Vigne és Haüy térképén egy
nagy udvar azonosítható a beépített terület közepén. A palota mellett a dzsámi és a türbe is
feltűnik. A Marsigli gyűjteményében fennmaradt török feliratos térképen55 sajnos ez a terület
nincs szépen kidolgozva, de a halvány vonalak láthatóak a pasa palotája felirat mellett,
melyek egy négyzetes épületet ábrázolnak, közepén egy udvarral. Mellette halványan a
dzsámi és a kettő között már kidolgozva a kút56 is látszik. Ilyen négyzetes alaprajzú épület
látható Bredokow57 térképén is. Mindegyik ábrázoláson azonosítható a nagy udvar bejárata,
annak északnyugati sarkában. Azonban egyikük sem járt bent az épületben, csak azokat a
területeket ábrázolták, melyeket közterületről láthattak. A nagy udvartól északra egy kisebb
udvart és több épülettömböt azonosíthatunk, ezek egyike volt a fürdő.
Jelenleg a karmelita kolostor épületének58 északi szárnya alatti pinceszintjében láthatóak a
romok.
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BTM Metszettár ltsz. 2014.9.1
VERESS 1906. 103-170.
52
EVLIYÂ 2002 145..
53
RÓZSA 1963 kat. 27.
54
RÓZSA 1963 kat 70.
55 VERESS 138.oldal után kötve
56
Mivel a vár egyéb pontjain, pl. az Orta dzsámi és a Büyük dzsámi közelében is ez a jel látható, ott, ahol
Haüy térképén is a kutak találhatóak, ezért a pasa dzsámi mellett is valószínűbb, hogy a kutat és nem a türbét
jelöli.
57
http://www.digam.net/?dok=2592 (letöltés: 2013. augusztus 8.)
58
Korábban a Várgondnokság épülete, most a Miniszterelnöki hivatal számára kerül átalakításra
51
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Rác fürdő

A Rác fürdő épületének története
A fürdőt a török korban Kis fürdőnek (Küçük ılıca)59, a Debbaghane fürdőjének60 nevezik. Az
első írott említése 1572-ből való, amikor Franciscus Omichius leírásában61 két fürdőt említ a
Gellérthegy lábánál, melyeket a Rudas és Rác fürdőkkel lehet azonosítani. Szokollu Musztafa
pasa alapítványának jegyzékében62 leírja, hogy a bőrcserzők negyedében álló fürdőjét
mevlána Haszan efenditől, Pest egykori kádijától vette. Az nem derül ki a fenti iratból, hogy a
fürdőt a nevezett kádi építtette-e. A fürdő régészeti kutatása során a török kori épület falai
alatt jó állapotú facölöpöket találtunk, melyek dendrokronológiai elemzése nyomán 1562-re
tehető a fürdő építése.63 A fürdőt később Szokollu Musztafa pasa (1566-1578 között budai
pasa) vásárolta meg és alapítványához csatolta, így a későbbiekben is a Szokollu család
birtokában maradt az épület.
A kutatás során legalább két török kori építési periódust sikerült elkülönítenünk. A fürdőhöz
később építették a különfürdőt, ill. az átmeneti helyiségben később készítették a medencét. A
különfürdő érdekessége, hogy ebben is medencét alakítottak ki. A falak alapja alatt jó állapotú
facölöpöket találtunk, melyek dendrokronológiai elemzése során 1588-ra tehető a bővítés.64
Az átmeneti helyiség medencéjének készítését nem sikerült évszámhoz kötnünk, talán
egyszerre készülhetett a magánfürdővel, bár a két medence kialakítása eltér egymástól.
(részletesebben lásd a fürdő leírásánál) A török kor folyamán a fürdő kitűnő vizéről szólnak a
források, többféle betegségre jelentett gyógyulást.65
Marsigli leírása66 szerint a fürdő épen maradt a visszafoglaló háborúk során. Ma az
előcsarnok kupolája, falrészletei és a különfürdő kupolája és falrészletei hiányoznak. Az
előcsarnok födéme vagy a háborúk során, vagy nem sokkal azt követően omolhatott be, de
falai épen maradtak. De la Vigne térképén is csak a forró terem kupoláját ábrázolja, az
előcsarnokét nem. A keresztény utazók leírásából67 kitűnik, hogy fürdőnek a medencés termet
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Marsigli térképein VERESS 1906 136., 144.
EVLIYÂ 2002. 148.
OMICHIUS 1582 11 a.,
TKSM D 7000 9a
A dendrokronológiai vizsgálatot Grynaeus András végezte. PAPP-GRYNAEUS 2011 262-264.
PAPP-GRYNAEUS 2011 264.
EVLIYÂ 2002 148.
VERESS 1906 136.
Legjobban Melchior Besolt leírásánál érzékelhető: „Mielőtt az ember bemegy a fürdőbe, egy szép és tágas
termet talál, melyben levetkőzik.” (SUDÁR 2003 228.)
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tekintették, így lehet, hogy Marsigli megfogalmazása mögött is ez húzódik.
A fürdő körvonala a 19. század közepéig alig változott, a fürdőről és környezetéről készült
1721-es és 1775-ös helyszínrajzon is a török kori épület áll.68 A rajzokon bécsi ölben a
méreteket is megadták, melyeket átszámolva a török kori épület helyszínen mérhető adatait
kapjuk. Az épület belső tereinek átalakulása már ekkor megkezdődött. Az előcsarnok
egységes terét többfelé osztották, a fürdőtermekben megszüntették a fal mellett sorakozó
csorgókutakat, de az épületet fürdőként használták. A 19. század második felében több
lépcsőben megvalósuló bővítés után egy igazán nagyméretű fürdő épült ki, melynek középen
helyezkedett el a török kori épület. Ennek minden helyisége állt 1890-ig, amikor az
átalakítások során a különfürdő bontásra kerül.69 AZ 1909-es terveken látható, hogy a fürdő
török kori bejáratát kiszélesítik, a toalett és a langyos helyiség közötti falat elbontják, a forró
helyiségbe vezető ajtót kiszélesítik.70
Az 1930-as években sor került a fürdő körüli városnegyed elbontására. A II. világháború során
a fürdő jelentősen megsérült, az 1960-as években végzett helyreállítás során csak a 19.
századi épületnek kb. a harmadából alakították ki a működő fürdőt. Ennek része volt a török
kori épület is, mely viszonylag kis sérülést szenvedett. Az átalakítás nyomán a török kori
előcsarnok délkeleti része kívül került a működő fürdőépületen, falai ekkor kerültek
visszabontásra. Az alaprajzi ábrázolásokon kevésbé látható változások is megjelentek a török
kori épületen. Talán a Duna partjának átalakításával/átalakulásával összefüggésben
megemelkedett a talajvíz szintje, mindenesetre a török kori részek padlóját nem bontják el,
hanem újabb rétegek kerültek rá, megemelve a padlószintet. Emiatt az ajtónyílások átalakítása
vált szükségessé, és minden török kori ajtó záródását elbontották. Egyedül a különfürdő
bejárata marad érintetlen, mert ahogy az 1873-as alaprajzon látható71, azt elfalazták és a
halvet területe egy új irányból volt megközelíthető.
Ebben az állapotban, egy 19. századi épületszárny bontásával kezdődött meg a felújítás és a
kutatás 2005-ben.
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BOR 2007 Itt szeretném megköszönni Bor Ferencnek, hogy a megtalált felmérési rajzokat megmutatta.
Jól látható az átalakításhoz készült terveken (Bor Ferenc a „Fővárosi Tervtár 5973 hrsz. alatti tervek” címen
jelöli meg a tervek őrzési helyét. (BOR 2007) A Fővárosi Tervtár azóta megszűnt, gyűjteménye átkerült a
Fővárosi Levéltárba. Azonban ott ezen a helyrajzi számon nem találhatóak. És máshol sem bukkantam a
nyomukra.)
BOR 2007 43.kép
Az épület alaprajza. Bültenmeyer metszete (HEINRICH 1873)
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A Rác fürdő leírása72

A fürdő fennmaradt részei (4.1. kép):
1. Előcsarnok – csak 3 fala
2. Átmeneti helyiség – 3 fala és boltozata
3. Átmeneti helyiség vagy toalett – 3 fala és boltozata
4. Forró helyiség – falai és boltozata
5. Magánfürdő – falai erősen visszabontva
A fürdőnek teljesen elpusztult része nincs!
A fürdő alaprajzi típusa: Csillag alakú73

A fürdő mérete:
Teljes hossza: 33,3m
Előcsarnok (belső falsíkon): 15x15,6m
Forró helyiség szélessége (külső falsíkon): 13,5 m
Forró helyiség kupolája d=11,3m
Különfürdő oldalhossza: 5,4m
Különfürdő kupolája d=4,6m
Medence

oldalhossza: 3,3m
átlója: 9m
aljának oldalhossza: 2,6m

A fürdő kutatása a műemlék épület felújításához és egy új szálloda építéséhez kapcsolódott. A
kiviteli tervek alapján a feltárás a teljes épületben és annak környezetében nagy felületen és
nagy mélységekig vált lehetségessé. A felújítás közbeni tervmódosítások miatt egyre nagyobb
területek vonódtak be a kutatásba, de a fürdő közvetlen környezetének teljes feltárásról így
sem beszélhetünk. A Rác fürdő érdekessége, hogy több-kevesebb sérüléssel, de a teljes török
kori fürdőépület áll. A fürdő helyiségeit egy tengelyre felfűzve rendezték el: az előcsarnok (1.
helyiség) mellett találjuk az átmeneti tereket (2.-3. helyiség), majd a forró helyiséget (4.
helyiség) és végül a különfürdőt (5. helyiség).
72
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MARÁZ-PAPP 2005
EYICE 1960 110-111.o.
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1. helyiség (előcsarnok, törökül: „dzsámekán” vagy „szojunmalik”)
Az előcsarnok négyszög alaprajzú, az északkeleti oldala nem merőleges a szomszédos falakra.
Északnyugati oldala hosszabb, mint a fürdő többi részének szélessége, így az előcsarnok
északi sarka kissé (2,8m) kiugrik a fürdő további termeinek tömbjéből. Mára a helyiség
északkeleti falának harmada, délkeleti fala szinte teljesen, valamint a boltozata teljesen
elpusztult.
Az előcsarnokba nyílt a fürdő bejárata, majd innen léphetett be a vendég az átmeneti
helyiségbe. Jelenleg a helyiséget újkori falak 4 kisebb térre osztják, az egyikben egy újkori
medence található, melynek a területén minden régészeti korú réteg elpusztult.
Az újkori medencén kívül eső terekben, az újkori padlórétegek alatt, nagy felületen
megőrződött a török előcsarnok eredeti padlója (101,6m Bf) Az északi sarokban csak a padló
alapozásául szolgáló rózsaszín habarcsot találtuk meg, az északnyugati falnak az átmeneti
helyiség zárófalán túlnyúló szakaszán rózsaszín habarcsból készített küszöbalapozást tártunk
fel. Így itt lehetett a fürdő bejárata. (4.9. kép) Ugyanezen a falon, kissé nyugatabbra áll (ma
igen szétvésett állapotban) az átmeneti helyiségbe vezető ajtó. Más ajtónyílás nem volt az
előcsarnokban.
A török kori padlót a helyiség közepén mozaikosra tört vörös mészkő lapok formájában
találtuk meg, melyekből az állandóan ingadozó vízmagasság kioldotta az agyagzárványokat és
így darabokra törtek. (4.2. – 4.3. kép) In situ kerültek felszínre, így az eredeti kőlapok mérete
még jól kivehető volt. A falak mentén körben, a padló szintjénél magasabban kialakított padka
húzódott, amire a délnyugati fal előtt 4 lépcsővel lehetett feljutni. Az alsó 3 lépcsőfok egyes
részletei épen, a negyedik lépcsőnek pedig a rózsaszín habarcsból készített alapozása maradt
fenn. Megtaláltuk a befordulását a délkeleti fal elé, nyugati irányban az északnyugati faltól 5
méterre feltártuk a lépcső végződését. Az északnyugati fal és a lépcső között egy magasabb,
de erősen bolygatott podeszt szerű építményt találtunk, melyet rózsaszín habarccsal rakott
kövekből készítettek.
A falak mellett húzódó padkának a burkolata sehol sem maradt fenn in situ, de a délnyugati
falon megőrződött vakolat egyértelműen mutatja az egykori szintjét (102,6m Bf). (4.4. – 4.5.
kép) A fürdő délnyugati fala előtt található lépcsősor alsó lépcsőfoka bekanyarodik a délkeleti
fallal párhuzamosan. Az északkeleti fal előtt a padló köveinek szélét és feltehetően a török
lépcsőszerkezet egyik beborult darabját is feltártuk. A lépcsők előtt egy kőből kifaragott
folyóka került felszínre.
A kutatás során nem találtuk nyomát annak a szökőkútnak, melyet általában a fürdők
előcsarnokának közepén szoktak elhelyezni. A délnyugati fal előtt feltárt lépcsőben viszont
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egy kutacskát tártunk fel. (4.8. kép) A kutat az alsó lépcsőfok síkjába süllyesztették, a kerek,
tál alakú medencerész két oldalát 1-1 nagy kőtömbbel felmagasították, a hátlapját vörös
mészkőlapból készítették. Ezen egy kifolyónyílás látszik, de pontos betáplálása nem ismert.
Talán ez a kutacska helyettesítette a fent említett szökőkutat. Szintén a középső kút hiányára
utal, hogy hozzá kapcsolható elvezető csatorna sem került felszínre. A feltárt terület
ismeretében ilyen az előcsarnokban nem készült.
A forrás egy sziklahasadékból tör felszínre, melyet a fürdő előcsarnokába foglaltak be. A
sziklahasadék az előcsarnok délnyugati fala előtt húzódik, de a helyiség egyik külső falával
sem párhuzamos. A sziklára egy kőből készült felfalazást építettek (4.13. kép), amelybe több
helyen áthidalókat helyeztek el (melyek között 3 db reneszánsz párkányt is találtunk). A
sziklára felfalazott falak távolsága 70cm. Fölötte egy tározót alakítottak ki, ami kapcsolatban
állt egy másik, ettől északra elhelyezkedő tározóval. (Működéséről lásd a vízkezelésről szóló
fejezetet).
Az előcsarnok északnyugati falán található az az ajtó, ami az átmeneti helyiség felé vezet.
Jobb oldali kávája és lépcsős küszöbje ép, a bal oldali káváját és a záródását teljesen elvésték,
így alakja nem ismert. Az ajtóban kialakított lépcsőben is egy folyókát vezettek el az átmeneti
helyiség felé.
A falakat ablakok és fülkék tagolják. A délnyugati falon maradtak fenn ezek a nyílások a
legépebben, bár a nyílások záródása, kávájuk és könyöklőjük is sérült. A délnyugati falon 6
fülke azonosítható, melyből 5 került feltárásra, mindegyik azonos szélességű (kb. 95cm) és
egymástól azonos távolságra helyezkednek el (kb. 1m). Ebből a szabályszerűségből lehet
következtetni a 6. fülke helyére, melyet még egy újkori boltozat takar. A nyugatabbi fülkék
záródásának indítása megőrződött: boltozottak voltak, vélhetően a 4. helyiségben található
ablaknyílásokhoz hasonló csúcsívvel záródtak. (4.6. – 4.7. kép)
Az északkeleti falon 2 ablak látható, melyeknek csak egy-egy kávája ép, minden más irányba
az újkorban kiszélesítették. A meglévőktől délre egy harmadikat is láthatunk a 19. századi
felméréseken74, ill. a délkeleti falon is ábrázolnak ablakokat, mivel a falat már elbontották,
koruk nem meghatározható.
A falakon kis mennyiségben maradt fenn vakolat, a legtöbb a délnyugati fal déli szakaszán
látható. Színében egy vörös és egy rózsaszín mészvakolat különíthető el. A két déli
falfülkében fehér vakolatot tártunk fel, ami azonban nehezen datálható. Annyi ismert, hogy a
fürdő újkori életének legkorábbi periódusát alkotó válaszfal ilyen fehér vakolatot zár az
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északkeleti török falhoz, így akár késő török periódus emléke is lehet.75 (4.10. – 4.12. kép)
Amiről a legkevesebbet tudjuk, az az előcsarnok födéme, amire semmilyen direkt nyom sem
utal. Építészek szerint76 a kb 80cm vastag falak nem bírtak el egy kupolát. A visszabontott
oldalfalakon csegelyindítás nem található. A másik érdekes megoldás, hogy a helyiség
délkeleti fala nincs mélyen aláalapozva, viszont ettől a faltól 50 cm távolságra, vele
párhuzamosan a fürdő belsejében egy mélyen lealapozott, a padlószintig álló kőfal került
felszínre. Ennek szerepe nem teljesen egyértelmű.

2. helyiség (átmeneti helyiség, langyos terem, törökül: iliklik)
Az előcsarnoktól északnyugatra elhelyezkedő téglalap alaprajzú, dongaboltozattal fedett
helyiség. (4.16. kép) Innen el lehetett jutni az előcsarnokba, a forró helyiségbe, valamint a
másik átmeneti helyiségbe.
A feltárás előtt a terem délnyugati végét a padlószint alatt kialakított nagy méretű víztározó
foglalta el, mely a kupolatérbe ill. az előcsarnokba vezető ajtók vonaláig nyúlt. Ennek
dongaboltozata újkori (kalapácsos bélyegű) téglákból készült, felette másodlagos helyzetben
az újkori burkolat alapozásaként nagyméretű kőlapokat találtunk, melyek méretük és jellegük
alapján a török kori padlólapok lehettek. Itt tehát in situ padló nem került felszínre.
A tározótól északkeletre elhelyezkedő részen két török periódust tudtunk elkülöníteni. Az 1.
periódushoz köthetjük azt a kőpadlót, melynek részletét (101,24 m Bf) a délkeleti fal mellett
tártuk fel. A fal és a padlólapok között egy kisebb folyóka húzódott. A 2. periódusban ezekre a
padlólapokra helyezték rá az északnyugati fal előterében található kismedence szerkezetét.
(4.21. – 4.22. kép) A medence kétszeres újkori beszűkítésének elbontása után került felszínre
a török kori állapota, ahol medence oldalát alkotó köveken szépen látszottak a fogas véső
nyomai. A medence padlója 100,84 m Bf –es szinten került felszínre, a lépcsők felső szintje
101,62m Bf, amiről a burkolat hiányzott.
A helyiség déli részét elfoglaló tározó falai kutathatóak voltak, ahol a következőket
tapasztaltuk. A tározó északkeleti falát téglával (a felső szakaszon bizonyosan) síkra falazták,
az alsó részén esetleg aláfalazták, ennek a falnak a kora bizonytalan, statikai okokból nem
volt kutatható. A további 3 fal török kori. A délnyugati falát nem alapozták le a szikláig,
mintegy 0,6m-rel felette találtuk meg az alapozás alját, alatta pedig a függőlegesen álló
facölöpöket. (4.15. kép) Ehhez a falhoz később építették hozzá a délkeleti falat, amit már
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lealapoztak a szikláig és egy átvezető csövet építettek be a forrás felől 98,3m Bf magasságon.
Az átfolyó kőből készült csövét közvetlenül a sziklára helyezték le és a fal építésével
egyszerre készült. (4.14. kép)
Az átmeneti helyiség északkeleti falát a 20. század elején átalakították, egy nagy teherhárító ív
beépítése után a fal nagy részét elbontották.77 Az ív az északi oldalon a visszabontott kőfalra
támaszkodik, a keleti oldalon pedig egy újkori téglafalazatra. A téglafalazat elbontása után
felszínre került a szomszédos török kori helyiségbe (3. helyiség) vezető ajtónyílás jobb oldali
kávája és a csúcsíves záródásnak, valamint a lépcsős tükörnek az indítása. (4.16., 4.26. kép)
Az északnyugati falon két fülke által közrefogott ajtó helyezkedik el. A kupolatér, ill. az
előcsarnok felé vezető ajtónak a szélessége megállapítható volt az újkori padló alatt
megmaradt részletekből, azonban a törökkor után záródásuk teljesen elbontásra került.
A fülkék nyolcszög három oldalával záródnak és felül egy csúcsívben futnak össze az éleik.
Az északabbi fülke (4.21. kép) a medence felett található, könyöklője alatt török kori kerámia
vízvezetékcsövek kerültek felszínre, a kupolatér felé vezető ajtóban a csövek lefele forduló
szakaszát is feltártuk. A vízvezetékcsövek török koriak és a környezetükben azt figyeltük
meg, hogy a falszövetbe belevésték a helyüket, azaz egy későbbi átalakításhoz köthető a
beépítésük.
A déli fülkében (4.19. – 4.20. kép) több periódus különíthető el, pontos értelmezését nehezíti,
hogy az újkorban a padlószintig lenyitották a fülke alját, majd újra (kalapácsos bélyegű
téglákkal) felfalazták. A török kori életéhez egy csak rózsaszín vakolattal készített állapotot,
majd egy feljebb emelt könyöklővel (36 cm-rel) és már vörös vakolattal rendelkező 2.
periódust köthetünk. Ennek az átalakításnak a során a korábban 1,66 m magas fülke 1,3 m-re
csökkent.78 A fülkéhez vízvezetékcsövek elfalazott helye vezet, amiben már semmilyen cső
sem maradt fenn. Ezek az alacsonyan kialakított könyöklőjű fülkéhez nem kapcsolódhattak,
mert a fülke könyöklője felett 25 cm-rel található a csövek helyének alja. A magasabban
kialakított könyöklővel rendelkező 2. periódushoz már illeszkedik a szintje (13 cm-rel van
magasabban a vízvezetékcső helyének aljánál a fülke könyöklője). Felmerülhetne, hogy a
fülke két periódusa csak két építési fázis emléke, azonban csak az alacsonyabb könyöklőhöz
tartozó szakaszon a fülke oldalát rózsaszín vakolattal fedték, melynek felületei is
fennmaradtak. Egy kicsiny felületen jól láthatóan megmaradt, ahogy a magasabb
könyöklőhöz elkészített török kori felfalazást az előbb említett rózsaszín vakolathoz
hozzáillesztették.
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A délkeleti falon csak az előcsarnok felé vezető ajtó található, sem vízvezetékcső, sem egyéb
nyílás nem készült.
A délnyugati falon egy ablaknyílás látható (4.17. – 4.18. kép), alatta húzódik egy sáv,
melyben 18. századi vízvezetékcsöveket találtunk (CI bélyeges téglával készítették az
elfalazását). Eredetileg itt helyezték el a török kori vízvezetékcsöveket is, melyre kisebb
felületen megmaradt rózsaszín habarccsal készített elfalazás utal.
A helyiség megvilágítására vegyes rendszert alakítottak ki: a délnyugati falon ablak látható, a
dongaboltozaton felülvilágítók készültek. Az ablak záródását az újkorban feljebb nyitották,
így azt nem ismerjük. Könyöklője és több kőből falazott szárköve az eredeti. Felülvilágítók
csak az ablaktól távolabb eső boltozatszakaszon láthatóak, alakjuk már nem egyértelműen
megállapítható, mert a belső kialakításuk sérült. (4.23., 4.25. kép)
A helyiség oldalfalain csak a fülkékben maradt fenn nagyobb felületen vakolat, amely épp
emiatt nagyon fontos információkat tartalmazott. A fülék vakolatát a kivitelezés során
restaurátor79 tisztította meg, amikor kiderült, hogy határozott szint látható, ahol a vörös és
rózsaszín színvakolat váltja egymást. A boltozatokon nagyobb mennyiségű rózsaszínű vakolat
maradt fenn.

3. helyiség (toalett)
A 2. helyiségtől északkeletre helyezkedik el. A két helyiséget egykor elválasztó falat mára már
elbontották, a falait pedig több újkori nyílás szabdalja. (4.28. kép)
A helyiséget szinte teljes egészében egy újkori kismedence, valamint újkori csatornák
foglalják el, a török kori padló teljesen elpusztult. Az északkeleti falát annyiszor átépítették,
hogy szinte semmi sem maradt az eredeti falszövetből, hanem a különböző újkori nyílások
befalazásai alkotják a falat.
A dongaboltozat az, ami mindenképpen elárulja a helyiség török kori eredetét. A boltozaton
fennmaradt a török kori vakolat, ami kis felületen az oldalfalra is ráfordul. A dongaboltozat
közepén egy hatszögletű felülvilágító helyezkedik el. A boltozatot kívülről habarcsba rakott
törtkővel síkra és enyhén az épület külső síkja felé lejtőssé alakították ki.
Az északkeleti fal újkori nyílásában jól vizsgálható volt a fal szerkezete, a kötőgerendák helye
is felszínre került. (4.31. kép)
A délnyugati falban feltártuk a 2. helyiség felé nyíló török kori ajtónyílás maradványát. A
helyiségben az újkori medence elbontása után felszínre került egy csatorna, mely a 2. helyiség
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felől vezette a vizet az épületen kívülre. (4.29. kép) A falakban vízvezetéknek nem találtuk
nyomát. Mindezek miatt ezt a helyiséget tarthatjuk a fürdő toalettjének.
A kupolatérbe vezető átjáró a 19. század legvégén - 20. század elején készült el80, az így
keletkezett falmetszetben jól vizsgálható a török kori falszerkezet. (4.30. kép)

4. helyiség (forró helyiség, kupolatér, törökül: szidzsáklik vagy harara)
Az átmeneti helyiség (2. helyiség) felől lehetett ebbe a terembe bejutni. Nyolcszögletű tér,
melynek a közepén egy nyolcszögletű medence áll. (4.32. – 4.33., 4.36. kép) A teremben 7
nagyméretű (0,70 m mély és 3,70m széles) falfülkét alakítottak ki, amelyeket záró
szamárhátívek a falfülkék oldalát alkotó pillérekre támaszkodnak. Egyedül a nyolcszög
északnyugati oldala nem mélyül be, hanem itt 3 kisebb fülke került kialakításra. A teret egy
kupola fedi.
Szinte teljesen ép belső kialakítás került felszínre az újkori burkolatok rétegei alól. A medence
és körülötte lévő padló fele épen tárult fel. Az északi falfülkébe helyezett újkori medence
szerkezetének elbontásakor pedig az építés menetére és a fal szerkezetére rávilágító részletek
is felszínre kerültek.
A nagy kőlapokból rakott padló a falfülkék és a medence között húzódott, alig 2cm-rel
mélyebben a medence legfelső lépcsőfokának tetejétől (101,25m Bf körül). A falfülkékben a
padlónál 18-20cm-rel magasabban (101,42m Bf körül) alakították ki a padkát. A keleti és
északkeleti fülkében a lapok egy része hiányzott, az első kiviteli tervekhez igazodva itt
felvettük a megmaradt padló köveit, melyek között reneszánsz faragványokat is találtunk.
(4.34. kép) Alatta rózsaszín ültetőhabarcs került felszínre, melyet törtköves-habarcsos
szerkezetre raktak. Az északi falfülkében az újkori kismedence építésekor visszavésték a falat,
így felszínre kerültek az épület szerkezetére vonatkozó egyes elemek is: a falsarkokat a külső
falak megépítése után töltötték fel, ez alatt a feltöltés alatt facölöpök kerültek felszínre.
A medence kövei kisebb javításoktól eltekintve épen kerültek felszínre, a tervezett medence
miatt azonban felszedésre kerültek. A nagy kőlapokat fehér, meszes habarcsba rakott
törtköves alapozásra helyezték. Alatta fadeszkákból készített drénrendszert találtunk, melyet a
talajban mozgó vizek elvezetésére készítettek, mivel semmilyen kapcsolata sem volt a
padlószint feletti területekkel. A deszkákat ék alakban rakták le, tetejüket kőlappal fedték.
(4.37. kép)
A medence lépcsőit több helyen újkori átvezetések miatt átvágták, itt lehetett megfigyelni,
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hogy a medence lépcsői is egy viszonylag laza szerkezetű, rózsaszín habarcsba rakott
törtköves feltöltésre készültek.
Az északnyugati falba nem alakítottak ki nagy falfülkét, hanem 3 kisebb fülkét készítettek.
(4.38. kép)
A déli fülke a nyolcszög három oldalával záródik és az élei csúcsívben futnak össze, 80cm
széles és 158cm magas, melynek belső oldalát kisebb nyomokban még rózsaszín vakolat
borítja. A fülke közepén jelenleg egy nagyméretű 40x50cm-es nyílás található, ami az
újkorban készült, a fülke hátsó, téglából készített falazatán látszik, hogy a téglákat megvésték,
vakolatnyomokat a nyílásban nem látni.
Az északi fülkét még a török korban, a magánfürdő építésekor ajtóvá alakították. Az ajtó
teherhárító íve mellett jól látszik a korábbi teherhárító ív téglasora és a hozzázárt kétrétegű
vakolat is. Korábban itt is egy fülke állhatott, vélhetően a délihez hasonlatos. Majd a fülke
déli kávája mellé készítették el az ajtó káváját.
A középső fülke íve magasabban záródik, mint a két szélsőé, belső kialakítása is eltérő: nem
sokszögzáródású, hanem egy 20cm mély, téglalap alaprajzú fülke, melynek a válla
konzolosan beszűkül és onnan indul az íves záródása. Ez a fülke a padlóról indul, míg a másik
kettő a padlószint fölül kb. 40 cm-rel. Falán nagy mennyiségben maradt fenn vakolat. Ebbe a
középső fülkébe rögzítették a medencét betápláló csövet. Erre Marsigli ábrázolásán81 túl a
medence alakja is utal, mely ez elé a fülke elé bekanyarodik. Közepén szintén egy
nagyméretű nyílás található, melynek datálása nem egyértelmű. A fülke hátsó falának
kialakításához használt kváderkövek a nyílás környezetében csak kisebb hiányt mutatnak. A
nyílás alatti kő szintén illeszkedik az üreg kávájának síkjához, felületén pedig nagy
mennyiségű török vakolatot találtunk.
A fülkék mögött a falban az építéskor kialakított és nagy kőlapokkal fedett üreg húzódik. Ez
téglalap keresztmetszetű (55x67cm), 3,5m hosszú. Véleményem szerint szerviz alagútként
szolgált. Jelenleg 3 nyílás vezet ide: a déli, a középső fülkéből és a magánfürdő felé vezető
ajtóból. Az üreget nagyméretű kváderkőnyi vastagságú kőlapok fedik, melyek a külső
falsíkokig érnek.
A falakban lokalizálni tudtuk a vízvezetékcsövek helyét (4.39. – 4.40. kép), mely a déli
falfülkében lépett be a kupolatérbe. A faláttörés török kori, együtt készült az épülettel,
áthidalóinak kialakításánál és oldalának kifalazásánál csorbázatot nem találtunk. A
vízvezetékcsövek innen haladtak a nyugati oldalon tovább és a keleti falfülkében hagyták el a
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helyiséget. Azonban a fürdő török kori átépítése során ezt a rendszert is kicsit átalakították. A
megépült különfürdő felé az északnyugati falon átvezették a csövet, majd az északi
falfülkében vezették vissza. A halvet felé nyitott átjáróban pedig jól látszik a falban a korábbi
vízvezetékcső maradványa. Érdekessége, hogy az északi fülke nyugati falában bukkan a
falsíkra és onnan nem vezetett tovább.
Az újkor folyamán a déli, délnyugati, nyugati és északnyugati falfülkékben található csöveket
kicserélték, a csöveket ekkor is a török kori nyomvonalon vezették el. (4.39. kép) Ezek a
csövek sárgás anyagúak, kívülről barnás máz fedi őket. Alakjuk is eltért a török koritól, mert a
keskeny cső erősen kiszélesedik a csatlakozásnál. Az északi, északkeleti, keleti falfülkékben
nagyon bolygatottan, teljesen eliszapolódva török kori csöveket találtunk a falakban. (4.40.
kép) Vörös anyagú és fehér anyagú kerámiacsövek is felszínre kerültek, melyek kívülről teljes
hosszukban szinte azonos átmérőjűek. A cső egy galléros kiképzés után elkeskenyedik, a
hosszú egyenes pereme így könnyedén illeszkedik a másik cső végébe. A falpilléreken
kialakított átvezetések esetén is kerámia csöveket helyeztek a falakba.
A falakról szinte teljes egészében leverték az újkorban a vakolatot, csak a padlószint
közelében az alsó 20cm-en maradt fenn, az újkori padlóemelés szerkezete mögött. Ezen a kis
felületen rózsaszín alapvakolat fölött vörös vakolatot találtunk. 3 falfülke (a keleti, a délkeleti
és a délnyugati) padkáján a vízkő megőrizte az egykori kisméretű mosdótálak (törökül: kurna)
lenyomatát. (4.39. kép)A délnyugati falfülkében azt is meg lehetett figyelni, hogy ezekre a
kőből készült mosdótálakra ráfordult a vörös vakolat (és annak többszöri megújítása), és a
vízkőlenyomat mellett is egy vékony vörös sáv, a vakolat maradványa húzódott. A keleti, a
délkeleti fülkében 1-1, lenyomatot tártunk fel, melyek középen helyezkedtek el. A délnyugati
falfülkékben 2 tárgy nyoma maradt fenn, 1 középen és 1 a fülke déli sarkában.
A fürdő felmenőfalain nagyon kevés vakolat maradt fenn, így a falszövet jól látható: a
pilléreket főként kváderkőből, a fal többi részét törtkőből falazták. A fal metszete a keleti
falfülkéből a 3. helyiség irányába nyitott újkori ajtóban vizsgálható, ahol a kötőgerendák
helye is felszínre került. Látszik a szinte betonszerűen összeállt fal, melynek belsejét törtkőből
készítették.
A forró helyiség megvilágításáról 3 ablak és egy nagyméretű opeion gondoskodott. (4.42.
kép) Kisebb felülvilágítók itt nem készültek. Az ablakok a délnyugati, az északnyugati és az
északkeleti falon találhatóak, és viszonylag épen megőrződtek, nagyobb sérülés az északkeleti
ablakot érte, amikor a mellette kialakított lépcsőház lépcsőit beleültették a falszövetbe. Az
ablakok környezetét a külső falszöveten kőből készítették, melyek szamárhátíves záródású
nyílást ölelnek körül, és egy falcot alakítottak ki rajtuk. Kávájuk kváderkövekből és téglából,
187

könyöklőjük téglából falazott. Az északnyugati ablak kibontásakor Csányi Szabolcs
restaurátor török kori habarcsból készült befalazást talált, benne több festett középkori borda
töredékével.
A belső oldalon a kupola teljes felületéről le lett bontva az újkori vakolat, így egyértelműen
megállapítható volt, hogy a téglából készített kupolát nem törték át kisebb, sokszögű
felülvilágítók. Közepén egy nagyméretű újkori, az Ybl-féle felújításhoz köthető82 felülvilágító
kőszerkezete helyezkedett el.
A fürdőn körbefutó török kori párkányt az újkorban eltávolították és egy újabb emeletet
építettek rá. A párkánynak összesen 3 darabját találtuk meg in situ, majd később a
felfalazásból még további darabok kerültek felszínre. (4.50. kép)
A sarkokból az újkori feltöltés eltávolítása után rózsaszín habarccsal lekent réteget találtunk,
melyet úgy alakítottak ki, hogy a sarkot a kupoladob adott élének közepével összekötő
tengely felől lejt az oldalfalak irányába. Ez a réteg mind a 4 sarokban épen került felszínre.

5. helyiség (különfürdő, törökül: halvet)
A fürdő északnyugati falához épült hozzá az a négyzet alaprajzú kis terem, ahova a 4.
helyiségből nyíló ajtón keresztül lehet eljutni. Kupoláját az 1890-es években végzett átalakítás
során bontották el83 és ekkor az egész helyiséget törmelékkel töltötték fel. Az 1960-as évek
felújítása során szerviz folyosót alakítottak ki a délkeleti fala előtt, mindezek miatt falai csak
visszabontva és komolyabb sérülésekkel maradtak fenn. (4.45. – 4.46. kép)
A helyiségben egy nagyobb medence került felszínre, egy kis lábmosó méretű medence és
néhány kőlap az egykori padlóburkolatból.
A medence lépcsőinek szerkezetét törtkőből falazták, majd tömbkövekből készítették el magát
a lépcsőfokokat. Az előbbi teljesen épen, míg a lépcsőfokok közül csak 1 maradt fenn in situ.
A medence alját nagyméretű kőlapokkal burkolták, melyek közül kb.5 hiányzik. A medence a
fürdő északi sarkához illeszkedik, és az északnyugati és északkeleti falak mellé helyezték. A
falak mentén téglából készített ülőpadot találtunk, melyet az egyetlen in situ megmaradt
lépcsőfokhoz hozzáfalaztak. Anyaga (téglája, habarcsa) és elhelyezkedése alapján ezt a padot
újkorinak tarthatjuk. Kisebb helyen megbontva mögötte felszínre került a falat borító, a
medence padlójáig lefutó vörös vakolat. (4.47. kép) Így a medencét mindenképpen török
korban készítették.
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Bor Ferenc kutatásai alapján
BOR 36, 38. kép
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A medence mellett feltárt lábmosót újkori fehér csempe borította, szerkezet újkori téglákból
készült, így a fürdő 19. századi életéhez kapcsolható.
Egy újkori lépcső szerkezet alatt fennmaradt 3 darab nagyméretű kőlap az eredeti padlót jelzi,
ez a lépcsők által kijelölt padlószinttel megegyezik (101,24m Bf). A lapok szélét levésték, és
az egyiket újrarakták. A délnyugati fal és a kőlapok között egy kis folyóka húzódik, melyet
habarccsal kentek ki.
A padlószint felett a délnyugati fal 1,4m, az északnyugati 2m, az északkeleti 3m magasságig
áll. A keleti falsarokban megőrződött a kupolát tartó csegely indítása, a délkeleti falon pedig a
csegely beültetésének a helye: a szamárhátív látható. (4.48. kpé)
Az északkeleti fal külső oldalán egyértelműen látszik, ahogy a különfürdő falát
hozzáillesztették a kupolatér falához: a falelválás mutatja, hogy később épült a már álló
fürdőhöz. A hozzáépítés másik nyoma, hogy a magánfürdő délnyugati falát nem lehetett a
forró helyiség középtengelyébe készíteni, mert a fal közepén elhelyezkedő ablakot vágta
volna, ezért az ablak északi kávája mellé illesztették.
Az újonnan épített helyiségbe is el kellett juttatni a forrásvizet, melyet a déli falsarokban
vezették be, majd a délkeleti falon vezették vissza a kupolatérbe. A 4. helyiség falát
megvésték, hogy a vízvezetékcsöveket elhelyezhessék benne. (4.49. kép)
A falazat érdekessége, hogy teljes egészében nagyméretű kváderkövekből készült, köztük
olyan andezit tufákat is láthatunk, mint a Rudas fürdő falában. A dendrokronológiai elemzés
alapján a magánfürdőt 1582-ben építették a fürdőhöz, amikor Ferhád, a Szokollu család újabb
tagja volt a budai pasa.84
A különfürdő és forróhelyiség csatlakozásánál, a fürdő északi oldalán lekövezett utat tártunk
fel. Jellege (nagy méretű, lekopott felületű amorf kövekből áll) és helyzete (a török fürdő
falához illeszkedik, újkori csatorna vágja, rárakott újkori feltöltés és újkori falak) nyomán
török korinak vélem.
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PAPP-GRYNAEUS 2011 264.
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külső területek
Ma már csak térképekről ismerjük a közelben kanyargó Ördög árok nevű patak vonalát,
melyet a 19. században az alsó szakaszon lefedtek. Az új csatorna nyomvonala többnyire
megegyezik a patak vonalával85, a Rác fürdő mellett azonban, talán az 1838-as nagy árvíz
után, megváltoztatták. Eredetileg a mai épület előcsarnoka alatt kanyarodott a csatorna és a
patak86 is, majd később a kanyart az épületen kívülre helyezték. Az ásatási eredmények87 is azt
mutatták, hogy a patak a mai előcsarnok alatt kanyarodott a Duna felé. Mindezek alapján a
török korban a patakhoz nagyon közel állt a fürdő épülete, alig néhány méterre. A fürdőt a
hegy már viszonylag meredek lába és a patak közötti területre szorították be. Helyét a forrás
jelölte ki, melyre ráépítették az épületet. A kb. 42 ºC-os forrásvíz egy közel 12m hosszú
sziklahasadékból tör felszínre.
A feltáráskor középkori objektumokat csak a fürdőtől keletre találtunk. Az épület belsejében
korábbi, de török kori objektumot nem találtunk. A fürdő környezetében, az épület falához, ill.
az épületet délnyugatról övező árokhoz közel török kori település emlékeit tártuk fel.
(gödröket, ház omladékát). Ez a török kori település nyugati irányban a feltárás teljes
hosszában elhúzódott, közel 120m-re a fürdőtől.
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2008-ban a Budai főgyűjtőcsatorna kivitelezéséhez kapcsolódó régészeti feltáráskor 3 helyen nyitottunk
szelvényt a fedett csatorna mentén. A torkolatnál csak az újkori jelenségeket figyeltünk meg. A Kereszt utca –
Krisztina körút kereszteződésénél feltártuk a Garády által (GARÁDY 1945 411-418.) is megtalált középkori
támfal egy újabb szakaszát. Ettől a faltól nyugatra helyezkedett el a csatorna, egyértelműen az egykori
patakmederben. A harmadik szelvény a patak mentén kissé fentebb volt, itt a patak mellett már nem épület a
középkorban fal, a patak medre szélesebb volt. A csatorna itt is az egykori mederben helyezkedett el. (az
ásatási dokumentáció a BTM adattárában a következő leltári számon található: 2928-2008)
A barokk kapu előterében a patak partját sikerült megtalálnunk a 2009-ben végzett feltárás során. (az ásatási
dokumentáció: a BTM Adattár ltsz. 2743-2008)
Erősen lejtő, iszapos rétegeket tártunk fel 2009-ben, ill. 2006-ban felszínre került a part menti kövezett út
részlete is.
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Rudas fürdő 88

A Rudas fürdő épületének története
A fürdőt Yesil Direkli Ilidzsának (Zöld oszlopos fürdőnek) nevezték89 a török korban.
Elsőként Franciscus Omichius említi90 1572-ben, a Gellérthegy alatti fürdőként utal rá, leírja,
hogy a pasa (Szokollu Musztafa) boltoztatta. Szokollu Musztafa pasa alapítványának
összeírásában maga is említi, hogy ő építtette a fürdőt. Az építkezés pontos dátumát a
fürdőben feltárt facölöpök dendrokronológia elemzése alapján 1571-1572-re tehetjük91.
A fürdőt a középkorban is beépített területen emelték, így a története a helyén állt épületek
elbontásával kezdődik.92 A felszínre került romok alapján talán a Szent Erzsébet ispotály
állhatott a területén, melynek egy Dunával párhuzamos kerítésfalát, két forrásfoglalását
bontották vissza, ill. tömedékelték el. Érdekes adalék, hogy az egyik forrásfoglalást már a
török korban, de a Rudas fürdő építése előtt fürdővé alakítva használták.
Az új fürdőt a főút és a Duna közé építették, a fürdő bejárata észak felől nyílt. A fürdő
kutatása során csak egy török kori építési periódust találtunk. Az épület meglehetősen nagy
méretei miatt bővítésre nem volt szükség, de a török kori karbantartás nyomait
megfigyelhettük.93 Edward Brown megjegyzése alapján nyilvánvaló94, hogy a forró helyiség
oszlopai között már a török kor végén voltak vonóvasak, de nem egyértelmű, hogy ezek az
épület építéskor elhelyezésre kerültek, vagy csak később váltak szükségessé.
A visszafoglaló háborúk során a leírások szerint a fürdő nem sérült95, de már egy 1712-es
rajzon96 udvar szerűen ábrázolják a fürdő előcsarnokát. Sőt 1699-ben a fürdő udvarán lévő
helyiségeket beboltoztatták.97 Mindez arra utal, hogy a visszafoglaló háborúk során mégis
megsérülhetett, és beomolhatott az előcsarnok födéme, mely így udvarrá alakult, később falai
mellé különféle helyiségeket építettek. Ezt az állapotot láthatjuk ifj. Dankó József tervlapjain
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LÁSZAY-PAPP 2004, LÁSZAY-PAPP 2006, LÁSZAY-PAPP 2009 291-297.
Evlia cselebi (EVLIYÂ 2001. 145-146) Edward Brown, (BROWN 1673. 96.), munkáiban és Marsigli
térképein, összeírásaiban (VERESS 136, 138 után kötve, 144.) is.
SUDÁR 2003 227.
A vizsgálatot Grynaeus András végezte. PAPP-GRYNAEUS 2011 260-262.
A Rudas fürd környezetéről: PAPP 2009.
A vízvezetékcsövek cseréjére utalnak az egymás mellett feltárt teljesen különböző jellegű csövek: fehér
anyagú mázas cső csatlakozott vörös anyagú mázatlanhoz.
BROWN 1673 96.
Marsigli, VERESS 1906 136.
FEHÉRVÁRI 2006 13-14. kép
FEHÉRVÁRI 2006 26-47., 29.
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is.98
A fürdőt 1696-ban a főváros kapta meg tulajdonul és azóta folyamatosan birtokolja.
Átalakításához, felújításához kapcsolódóan így több tervpályázat, ill. bizottsági ülések
jegyzőkönyvei őrzik az épület történetét.99
Az első részletes rajz mégis a szomszédos malomépülethez kapcsolódóan készült a fürdőről
1712-ben.100 Nehezen értelmezhető a számomra, hogy már ezen a képen is egy nagy és négy
kismedencét ábrázolnak a kupolatérben. A kismedencék török kori eredetének igazolása igen
nehézkes az újkori átépítések miatt, török kori jelenlétükre egyértelmű bizonyíték nem került
felszínre, de teljesen kizárni sem lehet. Hasonlóan négy medencét láthatunk a török kori
előcsarnok területén is. Ott gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a török korban is medencék
sorakoztak volna, ez mindenképpen arra utal, hogy a visszafoglaló háborúk óta eltelt
kevesebb, mint 30 év alatt jelentősen fejlesztették a fürdőt, négy vagy akár nyolc új medencét
készítettek el benne. Az igen lepusztult fürdő felújítására 1794-95-ben került sor, ennek
mértéke jellege nem ismert.101
Jobban követhetőek a 19. századi változások, ebből az évszázadból már több tervsorozattal
rendelkezünk. A török kori előcsarnok területe egészen az 1880-as bővítésig udvarként
működött. Keleti falát azonban még 1831-es építkezés során elbontják. Ugyanekkor építették
be a fürdőt déli és keleti oldalról támasztó támpillérek közeit. A 19. század közepére a
kupolatér oszlopai közötti vonóvasak teljesen elroncsolódtak és Alt Rudolfnak az 1860-ban
készült metszetén is hiányoznak. Az 1880-as években elhatározták ezeknek a vonóvasaknak a
pótlását, és a Műemlékek Ideiglenes Bizottságának javaslatára a fejezeteket nem fúrták át,
hanem abronccsal erősítették fel a vasakat.102
Az 1880-as években készült el a fürdő első nagyobb bővítése Ybl Miklós tervei alapján, mely
a török kori részeket nem érintette jelentősen. Első lépésben a török kori előcsarnok területe
alakult át, a kor igényeinek megfelelően modernizálták. Ehhez kapcsolódóan a török kori
langyos helyiséget is bevonták a tervezési területbe.103 Ekkor szélesítették ki a kupolatérbe
vezető ajtót, alakult ki a dongaboltozatos térsor mai felosztása. Azaz az aszimmetrikus
megjelenés helyett elkészült a szimmetrikus beosztás, az új falba elhelyeztek másodlagosan
egy bursza-íves kőkeretet. A forró helyiségben lévő eltérő méretű és alakú sarokmedencéket
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MOL T62 No898
A fürdő újkori történetét részletesen olvashatjuk: FEHÉRVÁRI 2006
Rudas 2006 13. kép
FEHÉRVÁRI 2006 31.
FEHRÉVÁRI 2006 40.
BFL 167/423
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egységesítették és befalazásra kerültek az ablakok.104
A 20. század elején az elavulttá vált kádfürdős épületrészek átalakítása került előtérbe, a nagy
léptékű átalakítás az 1. világháború miatt elmaradt. A 2. világháború során leginkább a fürdő
északi része sérült, mely a háború utáni helyreállítás során elbontásra került. Ekkor tűnt el a
fürdő török kori előcsarnoka. Az így megőrződött állapotú fürdő termál részét kutathattuk
meg 2004-2005-ben. A fürdő további épületeit a termálhoz képest sokkal kisebb mértékű
felújítás érintette az elmúlt években, melyek során a régészeti rétegeket nem is érintették, így
onnan az ismereteink lényegesen szerényebbek.
Épület leírása

A fürdő fennmaradt részei (5.1. kép):
1. -2. Átmeneti helyiségek (2db) – falaik és boltozatuk
3. Forró helyiség – falai és boltozata
A fürdő elpusztult részei:
Előcsarnok
toalett

A fürdő alaprajzi típusa: „G” típus

A fürdő mérete:
Fennmaradt rész külső falsíkon: 25,5m
Kupolatér

külső falsíkon: 19,8m x 20,16m
belső falsíkon: 17,6x17,7m

Kupola d= 11,1m
Medence

oldalhossza: 3,85 m
átlója: 11m
aljának oldalhossza: 3,1m

A kutatásra a Rudas fürdő termál részének felújításához kapcsolódóan került sor. Az
elkészített kiviteli tervekhez igazodva a kupolatérben nagy mélységekig végezhettünk
feltárást, míg a dongás térben csak minimális szondázásra és az újkori burkolat alatt a felszín
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Rudas 2006 46.kép
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megtisztítására nyílt lehetőségünk. A fürdő környezetében a tervekhez igazodó korlátozott
kutatást folytathattunk.
A fürdő a Dunával párhuzamosan helyezkedett el, északnyugat-délkeleti irányban húzódott,105
bejárata északnyugati irányból nyílt. Jelenleg 2 traktusa áll: az északabbra elhelyezkedő
átmeneti helyiségek és az előzőektől délre álló forró helyiség.

Előcsarnok, törökül: „dzsámekán” vagy „szojunmalik”
Erről a helyiségről rendelkezünk a legkevesebb információval, hiszen mára már nem maradt
fenn az épület. Délnyugati falának kicsiny csonkja látható a Romkert területén, igen átfalazott
formában. A helyiség falai a 19. századi tervrajzokon szerepelnek106, helyszíni kutatás
hiányában kissé problematikus, hogy mely falakat is tartsuk török korinak. Ami bizonyos,
hogy a hegy felőli fal török kori, szépen egy vonalban folytatódik a kupolatér fala
északnyugati irányba. Nyugati sarka azonban már vizsgálatra szorul.Az előcsarnok
északkeleti fala is egyértelmű, egyrészt a kupolatér folytatásába esik, ezt igazolja, hogy
falcsonkja felszínre került a feltárásokon és egyértelműen török korinak határozhatjuk meg.107
Az 1799-es a felmérési rajzokon látszik, hogy a kisudvar területére lépcsőn lehet lemenni az
északnyugati épületből. Garády feltárása során108 ebben a bejárati helyiségben kisebb amorf
kövekből rakott útrészletet tárt fel, nem sokkal a korabeli padlószint alatt. Ami arra enged
következtetni, hogy korábban utca volt ezen a területen.

Langyos helyiségek (1-2. helyiség):
Ma a kupolatértől északnyugatra 3 helyiséget magában foglaló, egy dongaboltozattal fedett
térsor áll. A kutatások során kiderült, hogy a két osztófal közül csak a Duna felőli török kori,
míg a nyugatabbi újkori fal. Ez utóbbi fal az alaprajzát tekintve olyan széles, mint a török kori
falak, ezt azonban úgy oldották meg, hogy a falszélesség által kijelölt két falsíkra 1-1 egy
tégla szélességű falat építettek. A felhasznált tégla és a fal helyzete miatt (rajta áll a török kori
padló kövein) tarthatjuk újkorinak. Így a 16-17. században a kupolatér előtt húzódó
dongaboltozatos tér csak két átmeneti helyiségre tagolódott. Ez jól látható egy 1885-ben
készült tervrajzon.109
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1. helyiség (Hegy felőli átmeneti helyiség, langyos helyiség, törökül iliklik)
Téglalap alakú tér, melynek mind a négy fala és a boltozata is ép. Ebből a helyiségből nyílt
egy-egy ajtó az előcsarnok, a másik átmeneti helyiség (2. helyiség) és a forró helyiség (3.
helyiség) felé.
Az újkori átalakítások nyomán in situ padlómaradványt a helyiséget osztó újkori fal alatt
találtunk. Nagyobb felületen felszínre került a padló kövei alatti rózsaszín habarcs
(ültetőhabarcs) (103,34m Bf) .
Az északkeleti fala előtt egy kisebb csatorna halad a kupolatér felől a 2. helyiség felé. A
csatorna közvetlenül a padló alatt található, olyan egymáshoz illesztett kőtömbökből
készítették, melyekbe U alakú vájatot véstek, majd kőlappal fedték le. Ahol a falszöveten
vezették keresztül, ott a falban képezték ki a csatorna alakját és habarccsal kenték ki.
A szondázások nyomán a falak alapozásának tetejét (102,74m Bf) ill. a falakban lévő
kötőgerendákat sikerült lokalizálnunk. A vizes közeg miatt az alapozásban elhelyezett
gerendák nem korhadtak el, hanem jó állapotban kerültek napvilágra. (5.7. kép)
Az előcsarnok és a forró helyiség felé vezető ajtókat az újkorban jelentősen kiszélesítették, az
újkori padlószint alatt feltártuk a visszabontott falcsonkokat. Az egykori ajtó méreteiről az
1886-os felújításhoz készült tervek nyújtanak támpontot, ekkor került ugyanis kiszélesítésre a
nyílás. A tervek ábrázolják az egykori ajtót is, bár nem teljesen mérethelyes a rajz, az ajtó kb.
90-100cm széles lehetett.
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Az ajtó kialakításáról egy fénykép árulja a legtöbbet, melyen a

kupolatér felől látható a lépcsős dísz a csúcsívesen záródó nyílás felett
A két átmeneti helyiséget összekötő ajtónak az 1. helyiség felőli oldala épen maradt. (5.4.
kép) A csúcsíves ajtónyílást egy lépcsős tükör keretezi, melyen fennmaradt a török kori
vakolat. Az újkori falon kialakított ajtónyílásba egy Bursza íves kőkeretet helyeztek, melynek
származási helye ismeretlen. Mérete alapján akár eredetileg a fürdőben is állhatott, azonban
eddigi ismereteink szerint az épület belsejében lévő ajtónyílásokban ilyet nem használtak,111
így akár a fürdő bejárati ajtaja is lehetett, vagy egy másik épülethez is tartozhatott, vagy akár
középkori eredetű is lehet.
Az északnyugati és délkeleti falon 1-1 fülke került felszínre. A két fülke eltérő kialakítású: a
délkeleti félköríves alaprajzú és íves záródású, alatta egy kifolyó látható. Az északnyugati
fülke téglalap alaprajzú és egyenes záródású, belső oldalán jelentős mennyiségű vörös színű
vakolat maradt fenn. (5.5. kép)
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sem került felszínre.
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A falakban megtaláltuk a vízvezetékcsöveket, kerámiából készültek és egy sorban helyezték el
őket. Az 1. helyiségbe két helyen érkeztek a csövek, egyrészt a déli falsarokban, ahonnan a
délnyugati falban haladt tovább az előcsarnok felé. Másrészt a délkeleti fülke alatt vezették át
a forró helyiségből az 1. helyiségbe a csöveket, amelyek közvetlenül egy csorgókutat
(törökül: kurna) tápláltak.112
A boltozatok belülről váltak kutathatóvá. Az újkori cementes vakolat alatt felszínre került a
török kori, rózsaszínű vakolat, melyen az egykori felületet és több helyen megújítás nyomait
is meg lehetett figyelni. A boltozaton ezen túl felszínre kerültek az eltömedékelt hatszög alakú
felülvilágítók, melyek 3 sorban helyezkedtek el: a boltozat tengelyében és mellette két oldalt.
Az 1880-ban készült terveken113 ezek is megjelennek, a feltárásokon megfigyelt
elrendezésben.
A falakon csak nagyon kis felületen maradt meg az eredeti vakolat, itt kétféle szín látható:
vörös és rózsaszín. Jelentősebb maradványokat a déli sarokban tártunk fel, ahol jól látható
volt a vakolat elvízkövesedett felszíne. A vakolat hiánya miatt jól látszik a kváderkő fal, és az
északnyugati falon látható kerek ablakról így egyértelműen megállapítható volt, hogy újkori, a
török falba később készített nyílás.

2. helyiség (Duna felőli átmeneti helyiség, törökül iliklik)
Téglalap alakú helyiség, melynek az 1. helyiségből nyílik a bejárata, Duna felőli falának
újkori padlószint fölé eső része már korábban teljesen elbontásra került. Jelenleg tehát 3 fala
áll és a dongaboltozata ép. (5.3. kép)
A kutatás során az elbontott kismedence területének és a helyiség területének megtisztítására
és két szonda nyitására volt lehetőség.
A jelentős újkori bolygatás miatt in situ padlót nem találtunk, a padló ültetőhabarcsa csak az
ajtóban került felszínre. Az újkori kismedence területének megtisztításakor egy török kori
csatorna részlete került felszínre. Ez az 1. helyiségben feltárt csatorna folytatása, melyet itt
már másképp készítettek el: rózsaszín habarcsba rakták az alját és oldalát alkotó téglákat és
köveket. Sajnos a fedlapja hiányzott, de vélhetően kőlapból készítették, mert boltozott
csatornára utaló nyomokat nem találtunk. A délkeleti fallal párhuzamosan haladt a Duna felé.
Kisebb szakaszát a helyiségen kívül, a Duna felé is feltártuk. (5.6. kép)
Vízvezetékcsöveket csak a délkeleti falban láthatunk. Ebben a helyiségben is két rendszer volt
megfigyelhető: kb. a 2. helyiség délkeleti falának középvonalában a kupolatérből átvezettek
112
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egy vízvezetékcsövet, mely az átmeneti helyiség falsíkján már két irányba ágazott el. Emellett
a keleti falsarokban azt figyelhettük meg, hogy az északkeleti falban is elvezették a
vízvezetékcsövet, mert a kupolatér felől a keleti falsarokban is érkezik egy cső. Ez egyenesen
haladt tovább, bár folytatását az északi falsarokban már nem találtuk meg. A délnyugati falban
szerencsésen fennmaradt a csövek összeillesztésénél alkalmazott egykori textiltömítés
megvízkövesedett maradványa.
Az északnyugati falon kialakított eredeti török ajtó érdekessége, hogy a belső, 2. helyiség felé
eső oldalán is lépcsős tükröt alakítottak ki az ajtónyílás körül. Bár sokkal kevesebb
vakolatnyom maradt meg rajt, mint a nyílás külső oldalán, azért itt is láthatóak rózsaszín
foltok. Az északnyugati falon egy újkori elfalazott nyílás látszik, melybe a külső oldalról egy
Bursza íves kőkeretet illesztettek. Ennek állapota lényegesen rosszabb (töredezettebb és mivel
eddig az időjárásnak kitett külső falon helyezkedett el, így felülete is sérültebb), mint az 1.
helyiségben az újkori válaszfalba helyezett hasonló kőkereté.
A falakon kevés vakolat maradt meg, így szépen látszik a kváderkövekből készített falszövet.
A boltozaton, hasonlóan az 1. helyiséghez, itt is nagy mennyiségben találtunk török kori,
rózsaszín vakolatot. A boltozatot áttörő felülvilágítók ugyanazt a rendszert mutatják, mint az
1. helyiségben, alakjuk is megegyezik. Az északkeleti falat mára teljesen visszabontották, így
az ablakokról nem tudunk pontosat mondani. Az 1799-es rajzokon egy ablak látható, amely
vagy annak helyzete akár török kori is lehet.
A török fürdőhöz kapcsolódó jelenségeken túl egy 1m széles középkori kőfal részlete is
felszínre került.

3. helyiség (kupolatér, forró helyiség, törökül „szidzsáklik”, vagy „harara”)
A felújítás során a padlószint alatt egy új, bújható gépészeti tér kialakítását és a
sarokmedencék teljes szerkezetének cseréjét tervezték, ezért nagy mélységekig lehetővé vált a
kupolatér egészének feltárása.
A forró helyiség négyzet alaprajzú, középen 8 oszloppal övezett nyolcszög alakú medence
található. (5.8. kép) Az oszlopok tartják a kupolát, a falak és az oszlopok között
dongaboltozatokat alkalmaztak. A kupolatérbe egy ajtó nyílt, az 1. helyiség felől, a szemközti
falon látható nyílást az 1886-os években készítették, az 1894-es felmérésen már szerepel.114
A feltárás során kiderült, hogy a 8 oszlop között található medence eredeti, melynek lépcsői is
fennmaradtak. Sokkal kérdésesebb a sarokmedencék kora. A felújításkor elbontott medencék
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újkoriak voltak, a medencék méretének, alakjának, elhelyezkedésének változása jól követhető
a tervlapokon. Azonban már az 1712-es rajzon szerepelnek. Míg az 1799-es rajzon csak
három kismedencét ábrázolnak, addig a század eleji rajzon négy kicsi és egy nagy medence
látható. A rajz jellegénél fogva elhelyezkedésükről nem ad információt, de csak a sarkokban
állhattak. A többször átépített, megnagyobbított és betonnal köpenyezett oldalfalon már nem
találtunk egyértelmű nyomát török kori medencéknek. Elvezető csatornák sem kerültek
felszínre, melyek egyértelműn török kori kisebb medencékhez volnának kapcsolhatóak. Így
továbbra is nyitott a kérdés, hogy a kismedencék már a török korban elkészültek volna, vagy
1712-ig tartó 26 évben építették meg azokat.
Az újkori burkolat elbontása után kis felületen, de felszínre került a török kori padló részlete
(5.11. kép) és a hozzá csatlakozó padka kialakítása (5., 6., 7., 8., 1. oszlop előtt115) (5.12. kép).
A padkáról már hiányzott a burkolókő, de az ültetőhabarcsát megtaláltuk. Így
tanulmányozható volt a padló-padka kapcsolata: a padlónál kb. 20cm-rel magasabban
helyezkedett el a padka, a kettő találkozásánál pedig folyókát készítettek.
Az északi sarokban, a sarokmedence mellett is felszínre került a padló, ahol megfigyelhető
volt, hogy a padka alapvetően nem a falakhoz, hanem a 8 oszlop által meghatározott
nyolcszögű medence széléhez igazodik, azzal párhuzamosan fut. A padka és a medence széle
közötti távolság a kupolatérben állandó.
Ez az elrendezés az újkorban is megmaradt, annyi különbséggel, hogy a sarkokban a
medencék széle alkotta a padkát, és a nyugati sarokban (kismedence hiányában) az
oldalfalakkal párhuzamosan haladt. A negyedik kismedence az 1880-as években épült,
ekkortól vált újra nyolcszögletűvé a padlókialakítás is.
A 4. és 5. oszlop közötti szakaszon, a medencét jelenleg feltöltő kút és a délkeleti fal között, a
falra merőlegesen egy segédfalat (téglából rózsaszín habarccsal készített, nem mélyre
alapozott és nem szépen függőlegesen falazott) találtunk, melynek a tetején nagy átmérőjű
(d=14cm) kerámia vízvezetékcsövek kerültek felszínre. Ahol ez a cső elérte a fürdő falát, ott
jelenleg egy ajtónyílás található, de még látszik, hogy ez a vastag cső itt a falban függőlegesen
haladt. (5.19. kép) További szakasza a délkeleti falban került felszínre. A csöveket helyzetük
(török kori segédfalon) és jellegük (a csövek fehér kerámiából készültek, formájuk
megegyezik a falban feltártakkal) alapján török korinak tarthatjuk, melyek a medence
feltöltésére szolgáltak. A betöltés az évszázadok során eredeti helyén maradt, de maga a
kútrészt már kicserélték, az újkori.116
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Az oszlopok számozását lásd az 5.1-es képen
A fürdőről készült fotókon csak a 20. században tűnik fel ez a kút.
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A padló és a padka szerkezete alatt közel 2 méteres török kori feltöltést találtunk. Ebben a
feltöltésben helyezték el a drénrendszerhez tartozó csatornákat, melyek feladata a padlószint
alatti vizek elvezetése volt. (5.2. kép) Két irányban (északról és délről) kerülték meg a
medencét, a hegy felől a Duna felé haladtak, és a medence ürítőcsatornájába vezették bele
(5.21. kép). A hegy felőli oldalon olyan épen tártuk fel ezt a csatornát, hogy a kő fedlapok is
még a helyükön voltak, azonban a Duna felőli oldalon már erősen bolygatottan kerültek
felszínre: fedlapjuk hiányzott (5.22. kép), csak a két oldalát alkotó köveket találtuk in situ,
melyeket falazó habarccsal erősítettek össze.
A török kori szerkezetek alatt középkori jelenségeket is találtunk (5.33. kép): egy eltömedékelt
középkori hévizes kutat117 (5.34. kép), egy eltömedékelt középkori forrásfoglalást118 (5.34. –
5.35. kép) és egy visszabontott középkori falat. A forrásfoglalás érdekessége, hogy a török
korban még használták a forrásfoglalás medence részét. A feltöltődött kútrész felett egy
elrekesztést készítettek, talán fürdőként funkcionált. Később, a mostani fürdő építésekor
kőtörmelékkel tömedékelték el, melyek között török kori kerámia került felszínre.
A nagy mélyítés miatt felszínre került a falak alapozása, mely a hegy felőli oldalon
magasabban kezdődött (103m Bf) és lényegesen kiszélesedett (115cm). A Duna felőli oldalon
pedig mélyebben (101,92m Bf) került felszínre és a felmenőfal síkjából alig szélesedett ki. A
falak alapozásában kötőgerendák kerültek felszínre, a felmenőfalakban pedig a gerendák
helyeit (106,67m Bf) találtuk meg.
A falakban felszínre kerültek a fürdő vízvezetékcsövei (5.18., 5.20. kép), melyek a déli
falsarokban lépnek be a kupolatérbe. Mind a 4 falban 1 sorban találhatóak meg, egyedül a
délkeleti fal egy szakaszán, az újkori ajtónyílás és a déli falsarok között láthatjuk 2 sorban. A
2 sor eltérő méretű csövekből áll, az alsó cső a medence betöltésére szolgált, megegyezik a
padló alatt a segédfalon feltárt csővel. A rendszerből csak a padló alá forduló rész hiányzik,
melyet az újkori ajtónyílás kialakításakor bontottak el.
A teljes kupolatérben végighaladó keskenyebb cső pedig a falak mentén a padkákra helyezett
csorgókutakat (un. kurna) táplálta vízzel. A vízvezetékcsöveket téglák közé ágyazták, a
csorgókutak helyét pedig a téglák között feltűnő egy-egy kőtömb jelöli (kötés kő, 5.15.- 5.16.
kép). Ezek a kőtömbök faragottak – vízvezetékcső szerűen hosszanti vájat látszik bennük.
Egy kőlap takarta elölről, melybe egy lyukat készítettek, ahol a víz folyt ki. A kőtömb
mindkét oldalán a vájatokhoz illesztették a vízvezetékcsöveket.
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betöltéséből későközépkori kerámia került felszínre.
A forrásfoglalás fazsaluzatának C14-es vizsgálata alapján 14. századi
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A falakon látszanak egykori ablaknyílások elfalazásai, azonban ezeket is kőlapokkal burkolták
le, melyeket a kivitelezés során nem lehetett megbontani, így azok koráról pontos
információnk nincsen. Annyit lehet egyértelműen megállapítani, hogy mind a délkeleti, mind
a délnyugati falon található ajtónyílások újkoriak. Az ablakok már az 1712-es rajzon is
láthatóak, és csak az 1880-as terv119 jelöli befalazandónak az ablakokat és az 1894-es
felmérési rajzon már nem is ábrázolták azokat.120 Mivel a többi budai fürdő forró termében is
készültek a török korban ablakok, így minden bizonnyal ezeknek a nyílásoknak is volt török
kori előzménye, de azok kialakítását, méretét nem ismerjük.
A falak jelenleg vakolat nélkül állnak, így rajtuk minimális mennyiségű török kori vakolat
őrződött meg: a sarokmedencék betonja mögött (5.25. kép), és az északkeleti falon kialakított
kisebb vakolt mező alatt. Itt is ugyanannak a színvilágnak a nyoma került felszínre, mint az 1.
és 2. helyiségben: rózsaszín és vörös vakolat maradványai.
A boltozatokon végzett kutatás során bizonyosságot nyert, hogy az eredeti boltozatok állnak,
kívülről vasbeton köpenyezést kaptak. A felülvilágítók török koriak. Az eredeti rózsaszín
vakolat is felszínre került.(5.24. kép)
A sarokboltozatok jellegzetes oszmán építészeti elemek. A falsarkokat 106,09m Bf
magasságról indított 3 cikkelyből összeállított fél kupolák fedik.121 A fél kupolák elülső
falsíkjához tartozó ív a két oldalfalban kialakított két konzolon nyugszik és egészen a
párkányig emelkedik. A fél kupolák alatt un. sztalaktit (függő cseppkő) díszekkel töltötték ki a
falsarkot. (5.26. kép) Az újkori vakolat alatt megtaláltuk az 1. és 2. helyiségben is feltárt
rózsaszín vakolatot.
A fürdő Duna felőli oldalán a ifj. Dankó József 1832-ben készített tervein támpillérek
látszanak.122 Az újkori burkolat alatt 2 pillért találtunk, melyek a kupolatér falával együtt
épültek, és feltárható volt mindhárom falsíkjuk. (5.27. kép) A két pillér között egy harmadik is
felszínre került, amit annyira körbefogtak az újkori falak, hogy falsíkjai mellett nem tudtunk
mélyíteni. Duna felőli falsíkjával kapcsolatban nem lehetett megállapítani, hogy az újkori fal
építésekor, esetleg korábban, elbontották, vagy ez az eredeti falsík. Viszont mindenképpen
hosszabban kinyúlt a kupolatér falából, mint a másik két pillér. Kérdés, hogy ez egy nagyobb
támpillér volt, vagy egy fal visszabontott maradványa. Fehér, meszes, enyhén kavicsos
habarcsa alapján töröknek tarthatjuk ezt a falszakaszt is.

119
120
121
122

RUDAS 2006 46. kép
RUDAS 2006 47. kép
törökül: tromp (AKTUĞ-KOLAY 1999 72-73.o.)
RUDAS 2006 15-16. kép
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Toalett
Minden fürdő szükséges helyisége, ami a Rudas fürdőben nem került felszínre. Talán a
langyos helyiségek mellett állhatott, kelet felé kinyúlva az épület tömbjéből.123 Itt lép ki az
egyik csatorna az épületből és a toaletteket ezeknek a csatornáknak a vize szokta öblíteni. A
terület feltárásra került, bár erősen bolygatott volt, egy olyan falszakasz került felszínre,
melyet egy ilyen külső helyiséghez köthetnénk. (5.26. kép)

Víztartály, forrás
A török korban az épületet vízzel ellátó forrást nem ismerjük. Annyi bizonyos, hogy az
épületen kívülről, dél felől vezették be a vizet az épületbe. Az 1799-es rajzon ezen a helyen
egy kisméretű víztartályt láthatunk, melybe nyugat felől érkezik a víz. A feltárások során itt, a
délnyugati fal vonalában török kori alaptestek kerültek felszínre, melyek pontos funkciója
nem volt meghatározható. Feltételezhető, hogy egy víztartályhoz kapcsolódhatnak.

123

Ilyen pl. Egerben a Valide Szultán fürdőben látható megoldás.
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Tojgun pasa fürdője

Története

A fürdő 1553-1555. között épült fel a mellette álló dzsámival együtt. Mivel egy átlagos török
gőzfürdő lehetett, nem sok írott adatunk való róla. Evlia124 is csak megemlíti a fürdő létezését,
De la Vigne125 alaprajzán szerepel, a török feliratos térképen126 csak a dzsámit nevesítik.
Marsigli-féle listán127 név szerint nem szerepel, hanem a felsorolás végén álló ikerfürdővel
azonosíthatjuk
Ezt erősíti De la Vigne térképe is, ahol a fürdők alaprajzát kontúrjaiban valósághűen
ábrázolja. Az ábrázolt fürdők (Rác, Rudas, Király, Császár, Tojgun pasa) közül csak Tojgun
pasa hamajának alaprajzát nem ismerjük, de a többi alapján feltételezhetjük, hogy formáját
tekintve helyes az ábra, ami egy négyzetet formáz. Ez egy igen érdekes alak, mert a
klasszikus kori oszmán fürdők alaprajza az esetek túlnyomó többségében téglalapba
szerkesztett. Azonban az ikerfürdők alaprajza, ahol két téglalap kerül egymás mellé, éppen
ilyen négyzetes.
Ezek után nagyon valószínű, hogy ez a kevéssé ismert hamam volt Buda egyetlen ikerfürdője.

Épület leírása
A fürdő fennmaradt része (6.1. kép):
hipokausztum alapozási szintje
előcsarnok alapfalainak részlete
langyos termek alapfalainak részlete
forró terem alapfalainak részlete

A fürdő alaprajzi típusa: „B” alaprajzi típus

A fürdő méretei a töredékes információk miatt nem mérhetőek

124

EVLIYÂ 2002 147.
BTM Metszettár 2014.9.1.
126
VERESS 1906 138. után kötve
127
VERESS 1906 136-137.
125
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Az épületet Gerő Győző 1973-ban tárta fel128, az alábbi bemutatás az ő dokumentációja
alapján készült.

Mit árulnak el az ásatási eredmények? Sajnos csak keveset, és természetesen még több
kérdést vetnek fel. A korlátozott területen végzett kutatás csak kicsi, nagyon sérült és éppen
ezért nehezen értelmezhető épületrészeket hozott felszínre. Két-három vagy talán még több
helyiséghez kapcsolható falak kerültek elő, melyek alakja, funkciója nehezen azonosítható. A
helyzetet nehezít, hogy a dokumentáció egyáltalán nem említi, hogy a hipokausztum
bármilyen részlete felszínre került volna, és az épület iránya sem határozható meg
egykönnyen.
Talán a legjobban a nyolcszögű helyiséghez lehet funkciót rendelni, mely alakja alapján a
forró terem lehetett. (6.6. – 6.7. kép) A helyzetet bonyolítja, hogy az ásató ezt az 5m
faltávolságú helyiséget az ásatási naplóban az előcsarnok kútalapozásának határozta meg. A
kútalapok azonban max. 2m átmérőjű, enyhén amorf faltestek szoktak lenni, melyen a kút
felépítménye kapott helyet129. Itt pedig egy agyagos teret ölelnek körbe nyolcszögben falak,
emiatt mindenképpen helyiséget határoló alapfalaknak tarthatjuk ezeket.
Ettől délre egy falazott oszlop került felszínre, ami teljesen idegen a török fürdőépítészet
padló fölötti építészeti elemei között. (6.5., 6.8. kép) Éppen ezért felmerült bennem, hogy a
feltárt romok a fürdő hipokausztum szintjének alapozásához kacsolódnak. A hamamok
falszerkezete úgy épül fel, hogy van egy összefüggő sávalapozás, melyen felmenőfal-szerűen
állnak a hipokausztum pillérei. Mivel a padlót tartó oszlopok sem süllyedhetnek meg, ezért
egy egységes, padlóalapozás-szerű szintet alakítanak ki a fürdő teljes területén. (6.2. – 6.4.
kép) Jelen esetben a sziklára alapozott, alig 40-60cm magas, kötőgerendákkal ellátott falat a
padlófűtés alatti sávalapnak tarthatjuk. A pillérként jelentkező részletek a hipokausztum
pillérei, a padlóalapozásnak meghatározott jelenségek pedig a hipokausztum oszlopainak
kialakított alapozási szint maradványai. Olykor még ez a réteg is megsemmisült, csak az alatta
kialakított döngölt agyag maradt meg, mint a nyolcszögű helyiségben.
Mindezek után azt állapíthatjuk meg, hogy a padlófűtéssel ellátott rész határa a keleti északdéli irányú fal (2. fal) és a déli kelet-nyugati irányú fal (3.fal).
A következő kérdés, hogy mekkora lehetett a fürdő. De la Vigne térképén a fürdő a nyugati
utcáig terjed, ami ezen a szakaszon az újkorban megszűnt, de északabbi és délebbi szakaszai

128

Ásatásvezető régész: Gerő Győző, H. Gyürky Katalin. 1973. dokumentáció: BTM Adattár ÁD-43-75. Egy
rövid publikáció jelent meg róla: GERŐ 2003
129
pl. Eger Valide Szultán fürdő, Pécs Memi pasa fürdő (GERŐ 1987 111-112)
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ma is léteznek (Kapucinus utca). Délről a mai Ponty utca határolta és keleten nem ért el a mai
Fő utcáig. Mindezek alapján a kapucinus épületen nyugati irányban bizonyosan túlnyúlt a
fürdő, ezt bizonyítják a felszínre került falak, melyek nyugat felé továbbhúzódnak. A déli
zárófala felszínre került, közvetlenül a kolostor déli fala mellett. Keleten csak a padlófűtéssel
rendelkező térrész keleti fala került felszínre.1972-ben megkutatták a készülő betonpillérek
helyét, amikor is 8. fal egy részlete került elő, a 2. fal csatlakozásának vonalában. Az ekkor
készült fényképeken azt lehet látni, hogy ez a fal kelet felé továbbhúzódik (ami valamiért az
összesítő alaprajzon nem jelenik meg). Azaz kelet felé az épület túlnyúlik a 2. falon. Mivel itt
már nem volt padlófűtés, itt állhatott az előcsarnok, ami kelet felé kissé túlnyúlhat a mai
kapucinus épületen. Ugyanebben a falcsatlakozásban észak felé is indul egy fal, azaz a
nyolcszögű helyiségtől keletre is állt még a fürdőnek terme.
Ha a másik irányból vizsgáljuk meg a felszínre került helyiségeket, akkor azt tapasztaljuk,
hogy egyiket se tudjuk az előcsarnokkal azonosítani, nincs egy nagyobb, négyszög alakú,
padlófűtés nélküli helyiség. A nyolcszögű termet, alakja miatt, csak forró helyiségnek
tarthatjuk. Érdekes az ettől délre felszínre került falszakasz (6. fal), ami nem ér el a déli
zárófalig (3. fal). A mellette húzott észak-déli irányú kutatóárokban sajnos kereszt irányú fal
sem került felszínre, amihez csatlakozhatott volna. Ez minden bizonnyal teljesen
megsemmisült, de itt, a feltárás során 2. helyiségnek nevezett újkori teremben, legalább 3
helyisége állhatott a fürdőnek.
Mivel ilyen nagymértékben visszabontották az épület falait, ezért a vízvezetékrendszer elemei
sem kerülhettek és a jövőben sem kerülhetnek felszínre. Egy teljes feltárással az épület
méretei, tagolása, a helyiségek elhelyezkedése még meghatározható lehet azonban padlószint
feletti falak nem várhatóak.
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Várhegyen álló gőzfürdő
Az állami gőzfürdőt a várban, a kalocsai érsek palotájában alakították ki.130 A palota a mai
Országház utcában, annak nyugati oldalán állt, valahol a mai akadémiai kutatóintézeteket
magában foglaló épülettömb alatt.131 A török feliratos, valamint a visszafoglaláskor készült
térképekről a környékről ismert „hamam jolu”, „hamam dzsámi” kifejezés mind ehhez a
fürdőhöz köthető132 A hamam dzsámi133 a Fethiye/Saat dzsámi közvetlen közelében látható
Bredokow térképén134, valamint a török feliratos térképen is. A fürdőt sajnos nem ábrázolják
sehol, még De la Vigne135 oly részletes térképén sem jelenik meg. Bár a látképek készítői nem
törődtek az épülettel, Marsigli összeírásában szerepel és sértetlennek írja le.136
Ennek a legelső, egyben állami fürdőnek az építése Szulejmán szultánhoz kapcsolható, 1549ben márt állt az épület. Bár Georg Wernher137 szerint csatornákban vezetik ide fel a Duna
vizét, több, mint 100 évvel később Evlia már úgy tudja, hogy lovakkal hordják fel a vizet ebbe
a kis fürdőbe.138 A Várhegy tetejére csak szivattyúval lehetett volna feljuttatni a Duna vizét,
ennek kiépítésére azonban a pasapalota ellátásához került sor. Az ismert középkori vízemelő
szintén a Várhegy északi végébe vezette fel a vizet139, ezért inkább Evlia leírását fogadhatjuk
el hitelesnek.
Wernher szerint Szulejmán a maga és családja számára készítette ezt a fürdőt140, ami
ellentmond annak, hogy később mindig, mint állami közfürdő szerepel a forrásokban. Mindez
felveti azt a lehetőséget, hogy Wernher esetleg két adatot összemosott: azaz egy állami
fürdőről és egy magánfürdőről is hallott, vagy csak a szultáni alapítást értelmezte félre.
A budai török szánadáskönyvekből ismertek a 16. században a fürdő mukataak ámiljainak
nevei, ezt követően csak Evlia leírásából tudjuk meg, hogy a fürdő a hódoltság végét is
megérte. Az utazók nem említik ezt az épületet, minden bizonnyal méretében és
jelentőségében eltörpült a többi fürdő mellett. Mint a legelső fürdő a városban az újonnan
betelepülő Oszmán lakosság (eleinte alapvetően a több ezernyi katona) ellátását szolgálta.
130

WERNHER 1549 850.
VÉGH 2006 241.
132
Részletesen: SUDÁR 2003 242.
133
SUDÁR 2014 175-178.
134
http://www.digam.net/?dok=2592 (letöltés: 2013. augusztus 8.)
135
BTM Metszettár 2014.9.1.
136
VERESS 1906 137.
137
WERNHER 1549 850.
138
EVLIYÂ 2002 145.
139
FÉNYES 2007
140
WERNHER 1549 850.
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Alaprajzi megjelenéséről semmilyen adatunk nincsen. Marsigli annyit említ leírásában, hogy
3 kurna volt az épületben141, ami egy igen kis fürdőre utal. Építészeti emlékei ezidáig nem
kerültek felszínre.

141

VERESS 1906 137. 7.pont
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Nyitott fürdők:

1. Ácsik (nyitott)

A Gellérthegynél említenek a leírások egy nyitott fürdőt, ami a hegy délkeleti oldalán
állhatott.142 Láthatjuk De la Vigne látképén143 is, azonban maradványai még nem kerültek
felszínre. A jelenlegi Gellért fürdő környezetébe lokalizálhatjuk, ahol a hegy déli oldalán lévő
forráscsoportot hasznosíthatta.144
Evlia145 és Marsigli146 leírása középkori előzményt sejtet, de ezt még nem sikerült igazolni. A
Gellért fürdő eddigi felújításai során korábbi fürdőhöz köthető emlékek nem kerültek
felszínre.

2. Baruthane fürdője

A Lőpormalom négy saroktornyos erőd volt, mely az észak-déli főút mellett állt. A vizét az
északnyugati toronyba vezették át az út másik oldalán található tó felől. A délkeleti
saroktorony ismert volt, jelenleg a Lukács fürdőben látható.147 A nyugati saroktornyok és a
fenti átvezetésnek egy szakasza 2014-ben, csatornafektetés közben került felszínre.
A Lőpormalom fürdőjére az első utalást Melchior Besolt148 tette, aki a Császár fürdő mellett ír
egy szegények által használt fürdőről. Evlia cselebi149 a Lőpormalom fürdőjéről szintén ezt
jegyezte fel,
ezért feltételezhetjük, hogy ugyanarra a nyitott fürdőre gondolhattak.
A 18. században több felmérési rajz készült a malomról és környezetéről150. Ezeken látható,
hogy az erődtől északra tószerűen kiszélesedik a malmon átfolyó víz. Ez alkalmas lehetett
fürdőzésre, kiépítettségének mértékéről azonban nincsenek régészeti adataink.

142

143
144
145
146
147
148
149
150

EVLIYÂ 2002 147., Marsigli fürdőrajzai között (VERESS 1906 139.), és összeírásában (VERESS 1906
137.), török feliratos térkép (VERESS 1906 138. után kötve, 143)
BTM Metszettár 2014.9.1.
HORUSITZKY 40. után kötve (Budapest Székesfőváros vízrajzi térképe)
EVLIYÂ 2002 147.
VERESS 1906 139.
LÁSZAY-PAPP 2007 63-71.
SUDÁR 2003 228.
EVLIYÂ 2002 149.
BTM Kiscelli Múzeum ltsz. 8961
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3. Kücsük (kicsi)
Egyedül Edward Brown-nál151 jelenik meg ezen a néven, az északi forráscsoportnál említi.
Leírása szerint a török szerzeteseké ez a fürdő. A környéken két kolostorról tudunk, egyrészt
Gül baba türbéje alatt a hozzá kapcsolódó tekkéről,152 másrészt Miftah babáéról, ami a Duna
partján állt.153
Mivel a kiadott változattól lényegesen eltér Edward Brown kéziratának szövege, ezért ezt itt
idézem a szövegét:
„3.Cuzzocolige the little bath or bath of the saint. …new this story. A Turkish Saint went into
this laiing the words of the great prophet upon his breast and he died. His body sunke not nor
were the writings wet. Since which time this bath hath been kept by Turkis Monks. The bath A
where the springs rise so hot as is scaree tollerable especially it stirred although in some
places as at tken they stirre the water with a longe instrument perforated with many holes to
coole it but that is done where no springes rise. The bath A let out into B becomes more
moderate and fitter for use. This water hath neither colour smell nor tast. Different from cleare
water and deposith nothing of it selfe only the side of the bath is green and fungous.
I gave Turkish Monks a … solz and they treated me with a mellon and Ang...”154

4. Mehmet budai dizdár fürdője

A legkorábbi termálfürdőt csak egy említésből ismerjük: 1552-ből a budai dizdár a közút
mellett ilidzsát épített155, melyhez a déli rondellán át jár le. További adataink nincsenek róla.
Két fő forráscsoport található a városban, egyrészt a Gellért-hegy lábánál, másrészt a mai
Malom-tó környékén, a déli rondella említése miatt mindenképp az előbbi forráscsoporthoz
kapcsolódó fürdőre gondolhatunk, ahol természetes meleg vizes tavak is kialakultak. Ismert,
hogy ezeket is használták nyitott fürdőként, így akár ebben ez esetben is gondolhatunk erre a
megoldásra. Nagyon kicsi lehetőséget látok arra, hogy klasszikus Oszmán épített fürdő a
későbbiekben nyomtalanul, minden további említés nélkül eltűnt volna. (ezt mutatja, hogy
Szokollu Musztafa pasa is megvásárolt egy korábbi fürdőt, és azt felújították, átalakították, de
tovább használták). Ezért érdekes, hogy már 1555-ben, Dernschwam leírásában sem találunk
151

BL Sloane ms 1913 149a
EVLIYÂ 2002 149.
153
EVLIYÂ 2002 150.
154
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155
SUDÁR 2003 226.
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utalást erre a fürdőre. Régészeti emlékek között egyedül a Rudas fürdőben került felszínre
olyan fürdőelőzményt, amellyel esetleg kapcsolatba hozható volna. Itt egy középkori
forrásfoglalás kútrészét eltömedékelték, a medencerészt elrekesztették a török korban és a
1571-ben végleg megszüntették. Azonban 20-30 évig medence-szerűen alakították ki a
forrásfoglalás egyik részét, melyen hozzá kapcsolódó török kori vízvezetékeket is
feltártunk.156 Ekörül a forrásfoglalás körül középkori épületek álltak, melyek az észak-déli
főút mellett helyezkedtek el. Így akár a budai dizdár fürdője is lehetett.
A Rác fürdő alatt és a Császár fürdő ma is álló része alatt bizonyosan nem állt korábbi török
fürdő. Így ezek előzményeként nem kereshetjük. Ugyanakkor azt mindenképpen mutatja,
hogy a természetes hőforrásokat már a hódoltság legkorábbi időszakától hasznosították.

5. Tahtalı (Fa/fatáblás)

Az északi forráscsoportnál említik a 17. század második feléből származó forrásaink: Edward
Brown157 és Marsigli összeírásában,158 a török feliratos térképen,159 Magliari metszetén160. Ez
utóbbin egy kupolás épületet láthatunk. A metszeten a Felhévízi terület nem valóságosan
került ábrázolásra, a Császár fürdő sem a Duna partjára került. Elképzelhető, hogy a kupolás
épület csak a fürdő „piktogramja”, mert az épületek sajátos jegyei pl. a Császár fürdő
ábrázolásánál sem fedezhetőek fel. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a helyszínt bejáró Edward
Brown azt írja, hogy a fürdő egy házban található. („a small bath in a house”161) Marsigli
leírásában Bekir Efendi fürdőjeként határozza meg.
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PAPP 2010 212.
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Aksehir
Aksehir

A
F2

igen
igen

Orta II.
Köprülü
Mehmed
paşa I.
Köprülü
Mehmed
paşa II.

Aksehir

F2

igen

Amasya

E

igen

?

Amasya

F

igen

?

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek
n.i.

n.i.

n.i.

négyzet
négyzet

n.i.
kupola

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

igen
n.i.

négyzet
n.i.

kupola
n.i.

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

téglalap
nem

n.i.
igen

n.i.
négyszög

n.i.
két kupola

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

19. sz.
szigorú
1901 szigorú

nem
nem

igen
nem

négyszög
háromszög

egy kupola és
egy másféle
nem kupolás

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

1901 szigorú

nem

nem

négyszög

nem kupolás

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.
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alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
előcsarnokban

bordázott sztalaktit
kupolák
díszek

alaprajz

zegzugos

kupola

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Tekke

Amasya

C

Tek

Amasya,
Suluova,
Yolpinar

A

nem

15. sz.

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

vannak

török
háromszög dísz

Eyne bey
Karacabey I.

Ankara
Ankara

A
A

nem
igen

14. sz.
vége
1440. k.

szigorú
zegzugos

igen
nem

nem
nem

téglalap
négyzet

n.i.
nem kupolás

n.i.
n.i.

n.i.
rengeteg

Karacabey II. Ankara

E

igen

1440. k.

zegzugos

nem

igen

négyzet

nem kupolás

n.i.

rengeteg

Balık Pazarı

Antalya

E

igen? 13. sz.

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Cumhuriyet

Antalya

A

nem

15. sz.
vége

zegzugos

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Nazir

Antalya

A

nem

13. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

nem

1367.k.
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nem

nem

téglalap

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
előcsarnokban

bordázott sztalaktit
kupolák
díszek

alaprajz

zegzugos

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Yivli minare
külliyesi

Antalya

C

nem

Kale

Ardanuç

Magán,
F2

nrem ?

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Carsi

Artvin

A

nem

szigorú

igen

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

névtelen

Ayaz köyü

F

nem

szigorú

talán

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

névtelen

Ayaz köyü

F2

nem

?

zegzugos

nem

nincs

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

zegzugos

majdnem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

sok

13. sz.

18. sz.

Tabakhane

Aydin

A

nem

14. sz.v.
– 15. sz.
e.

névtelen

Bayburt

F2

nem

16. sz.?

szigorú

n.i.

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Eski

Bekceviz köyü

C

nem

?

zegzugos

nem

igen

négyszög

n.i.

n.i.

n.i.
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alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
előcsarnokban

Haci Hekim I. Bergama

A

igen

?

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

Haci Hekim
II.

Bergama

A

igen

?

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

Hasan Baba

Birecik

A

nem

1853 zegzugos

igen

nem

nyolcszögű
„B” alakú
n.i.

n.i.

n.i.

Küçük

Birecik

A

nem

zegzugos

igen

nem

+

kupola

n.i.

n.i.

Mahmut paşa Birecik

A

nem

1573 zegzugos

nem

nem

+

n.i.

n.i.

n.i.

Han

Bitlis

A

nem

1529 zegzugos

nem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Hüsrev paşa

Bitlis

A

igen

1571 szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Orta, Yıldırım Bolu

C

igen

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

?

14. sz.
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zegzugos

alaprajz
bordázott
kupolák
török
háromszög dísz
török
háromszög dísz

sztalaktit
díszek
van
van

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Horos kapı
ilicasi (Király
fürdő)

Buda

B

nem

15661574.

szigorú

talán

n.i.

négyzet

n.i.

nincs

nincs

Buda

B

nem

1562.k.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyszög

n.i.

nincs

nincs

Buda

F2

igen

1555.k.

n.i.

talán

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Buda

E?

igen

1555.k.

n.i.

talán

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Buda

F2

nem

17. sz.

szigorú

igen

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Veli bey
ilicasi
(Császár
fürdő)

Buda

A

nem

1574.

szigorú

majdnem

igen

négyzet

n.i.

nincs

vannak

Yeşil direkli
ilica (Rudas
fürdő)

Buda

G

nem

1571-72

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

nincs

van

Küçük ilica
(Rác fürdő)
Toygun paşa
hamamı I.
Toygun paşa
hamamı II.
Saray
hamamı
(pasa palota
fürdője)
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

Armutlu, Eski
kaplica
Bursa

G

nem

1389.,
1511.

szigorú

nem

igen

T

kupola

n.i.

At pazarı,
Dayıoğlu I.

Bursa

E

igen

1605.
előtt

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

At pazarı,
Dayıoğlu II.

Bursa

E

igen

1605.
előtt

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.
török
háromszög dísz
török
háromszög dísz

Başçı
Ibrahim

Bursa

E

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Çakır Ağa I.

Bursa

E

igen

1480.k.

zegzugos

igen
majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Çakır Ağa Ii.

Bursa

E

igen

1480.k.

zegzugos

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Davut Paşa
(Bitpazarı)

Bursa

B

nem

1485.k.

zegzugos

nem

nyolcszög

kupola

n.i.

vannak

Demirtaş

Bursa

C

nem

15.sz.

zegzugos

igen

négyzet

kupola

nincs

csegelye
knél

Emir sultan

Bursa

A

nem

1542.
előtt

zegzugos

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

vannak

n.i.

Hanzade

Bursa

E

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

1472 szigorú

1524 szigorú
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Haydarhane

Bursa

E

nem

15.sz.

zegzugos

majdnem
téglalap

Hüsnügüzel
kaplica

Bursa

B

nem

1511.
előtt

zegzugos

nem

Ibrahim paşa Bursa

E

nem

1485.
előtt

szigorú

igen

Incirli
Bursa
Kara Mustafa
kaplıcası I.
Bursa

B

nem

1497.
előtt

zegzugos

nem

C

igen

1490.

zegzugos

nem

Kara Mustafa
kaplıcası II.
Bursa

E

igen

szigorú

nem

Kükürtlü I.

Bursa

H1

igen

1490.
1389.
előtt

szigorú

Kükürtlü II.

Bursa

H1

igen

16. sz.

szigorú

Mahkeme I.

Bursa

C

igen

1421 zegzugos

igen

Mahkeme II.

Bursa

C

igen

1421 zegzugos

igen
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téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

nem

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

négyszög

n.i.

n.i.

n.i.

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

négyzet

kupola

n.i.

sok van

igen

téglalap

kupola

nincs

sok van

igen

négyzet

kupola

nincs

sok van

nem

téglalap

kupola

n.i.

n.i.

nem

négyzet

nem kupolás

n.i.

nem

négyzet

kupola

vannak

nem

négyzet

kupola

vannak

n.i.
sok,
csegelye
n is
sok,
csegelye
n is

nem

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

kupola
kupola

n.i.
vannak

n.i.
sok van

n.i.

vannak

sok van

négyzet

kupola

vannak

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Muradiye
Nalincilar I.

Bursa
Bursa

E
A

nem
igen

1425k.?
1389.k

szigorú
zegzugos

nem
igen

igen
nem

Nalincilar II.

Bursa

E

igen

1389.k

szigorú

igen

nem

Nasuh Paşa

Bursa

B

igen

15. sz.
vége

szigorú

igen

nem

Orhan gazi I. Bursa

A

igen

1339.k.

zegzugos

nem

négyzet

kupola

nincs

Orhan gazi
II.

F

igen

1339.k.

zegzugos

nem

négyzet

kupola

nincs

vannak
török
háromszög dísz
török
háromszög dísz

nem

négyzet

kupola

nincs

török
háromszög dísz

Bursa

Persembe
Bursa
Tavuk pazarı
I.
Bursa
Tavuk pazarı
II.
Bursa

Umur bey

Bursa

négyzet
négyzet

A

nem

1490.k

zegzugos

majdnem
téglalap

E

igen

1426.

szigorú

nem

igen

n.i.

n.i.

van

sok van

C

igen

1426.

zegzugos

nem

nem

n.i.

n.i.

van

sok van

nem

1461.
előtt

szigorú

majdnem
téglalap

n.i.

török
háromszög dísz

E
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nem

négyzet

kupola

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Yeni Kaplıca

Bursa

B

nem

Yıldırım

Bursa

F

nem

1390.k.?

névtelen

Büyükkumla

F2

nem

névtelen

Büyükkumla

F2

névtelen

Çamdibi köyü

Mustafa
paşa

névtelen

Asagi

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

nem

igen

téglalap

kupola

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

?

szigorú

majdnem
téglalap

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

nem

?

szigorú

nem

nem

téglalap

nem kupola

n.i.

n.i.

F2

nem

?

szigorú

igen

nem

négyszög

nem kupolás

n.i.

n.i.

Debre

A

nem

?

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Demirışık köyü

F2

nem

?

szigorú

négyzet

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

van

török
háromszög dísz

n.i.

Divrigi

A

nem

1559 szigorú

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

13. sz.
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zegzugos

négyzet

igen

téglalap

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Bekircavus

Divrigi

A

nem

13. sz.

szigorú

n.i.

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Çardaklı

Diyarbakir

B

nem

16. sz.

zegzugos

nem

igen

téglalap

van

n.i.

n.i.

névtelen

Edebey köyü

F2

nem

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Aptullah

Edirne

E

nem

zegzugos

igen

nem

négyzet

n.i.

igen

n.i.

Beylerbeyi
Gazi Mihail
bey I.

Edirne

A

igen?

1429 zegzugos

igen

nem

nem értem
melyik az

vannak

rengeteg

Edirne

E

igen

1421-22

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

van

n.i.

Gazi Mihail
bey II.

Edirne

F

igen

1421-22

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

nincs

n.i.

Ibrahim paşa Edirne

E

nem

1480.k.

zegzugos

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Kişla

A

nem

?

szigorú

nem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Edirne

16. sz.?
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Kum kasrı

Edirne

C

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

szigorú

n.i.

nem

15. sz.

n.i.

n.i.

n.i.

van

n.i.

nem kupolás
n.i.

igen
nincs

sok,
csegelye
n is
n.i.

nem
nem

igen
igen

négyszög
téglalap

nem

igen

négyzet

n.i.

nincs

n.i.

Edirne
Edirne

E
A,

nem
igen

1442.
előtt
zegzugos
1392 zegzugos

Saray II.
Edirne
Sokollu
Mehmet paşa
I.
Edirne
Sokollu
Mehmet paşa
II.
Edirne

E

igen

1392 zegzugos

A

igen

1568.
előtt

szigorú

igen

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

E

igen

1568.
előtt

szigorú

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Tahtakale I.

Edirne

A

igen

1434-35

zegzugos

igen
majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Tahtakale II.

Edirne

E

igen

1434-35

zegzugos

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Mezit bey
Saray I.

Topkapi

Edirne

A

nem

Yeniceriler

Edirne

A

nem

1444 zegzugos

15. sz.
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n.i.

igen

nem

T

n.i.

nincs

török
háromszög dísz

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

vannak

n.i.

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

vannak

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Valide
szultán
fürdője

Eger

A

nem

névtelen

Elbeyli köyü

F2

nem

szigorú

igen

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

névtelen

Engürücük
köyü

F2

nem

zegzugos

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Karamanoglu Ermenek
Boyahane I. Erzurum

A
A

nem
igen

12-13.
sz.?
1566 szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Boyahane II.

Erzurum

A

igen

1566 szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

névtelen

Eski incirli köyü F2

nem

szigorú

igen

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

igen

négyzet

kupola

n.i.

sok van

igen

négyzet

kupola

n.i.

sok van

Lala Mustafa
Paşa
Gaziantep
Saruca Paşa
I.
Gelibolu
Saruca Paşa
II.
Gelibolu

17. sz.

B

nem

1560-as
évek

zegzugos

E

igen

1454.k.

zegzugos

nem
majdnem
téglalap

E

igen

1545.k.

zegzugos

majdnem
téglalap
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

névtelen

Gürle

F2

nem

csigabiga

talán

nem

négyzet

kupola

nincs

török
háromszög dísz

névtelen

Hamzabey
köyü

F2

nem

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

pp

n.i.

névtelen

İlyas bey

F2

nem

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Sinan bey

İnegöl ilçesi

E

nem

szigorú

majdnem
téglalap

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

majdnem
téglalap

nem

téglalap

n.i.

n.i.

török
háromszög dísz

nem

igen

négyszög

nem kupolás

n.i.

n.i.

?

Yıldırım

İnegöl ilçesi

E

nem

szigorú

Abbasağa

İstanbul,
Sirkeci

F

nem

1669 szigorú

Acemi
oğlanlar

İstanbul

C

nem

15. sz.

szigorú

nem

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Aga

İstanbul,
Samatya

A

nem

1545.k

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

fafödém,
oszlopok áll

nincs

n.i.
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alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Aga

İstanbul,
Üsküdar

A

nem

16091610

szigorú

nem

Alaca

H3

nem

15. sz.

furcsa

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Alaca I.

İstanbul
İstanbul,
Marpuccular

F2

igen

15.sz.

szigorú

nem

igen

négyzet

nem kupolás

nincs

n.i.

Alaca II.

İstanbul,
Marpuccular

F2

igen

szigorú

nem

igen

négyzet

nem kupolás

nincs

n.i.

Arab Camii I. İstanbul

H1

igen

15.sz.
19. sz.
vége

szigorú

nem

nem

lépcső

nem kupolás

n.i.

n.i.

Arab Camii
II.

H1

igen

19. sz.
vége

szigorú

nem

nem

négyszög

nem kupolás

n.i.

n.i.

B

nem

1609 szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

B

igen

1583 szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

B

igen

1583 szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

İstanbul

Arasta
İstanbul
Atık valide
(Yeşil direkli)
I.
İstanbul
Atık valide
(Yeşil direkli)
II.
İstanbul
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Ayazma

İstanbul

A

nem

Bakırköy

İstanbul

H1

nem

Balat Çavuş

İstanbul

E

nem

1489.k.

Bekirpaşa
Çavuş

İstanbul,
Haseki

H1

nem

Beyazid I.

İstanbul

A

Beyazid II.

İstanbul

Beykoz

Beylerbeyi

16. sz.

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

zegzugos

nem

összeszűkül téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

majdnem
téglalap

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

1629.
előtt

n.i.

igen

nem

n.i.

n.i.

n.i.

igen

14531512

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.
sok,
csegelye
n is

A

igen

14531512

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.

İstanbul

F

nem

1562.k.

szigorú

igen

igen

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

İstanbul

F

nem

1778.k.

zegzugos

majdnem
téglalap

nem

téglalap

talán nem

n.i.

n.i.

1601 szigorú
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

Beyoglu Aga İstanbul

A

nem

1562 szigorú

igen

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Bulgurlu
Cağaloğlu I.

İstanbul
İstanbul

F
G

nem
igen

1618 szigorú
1741 szigorú

igen
nem

nem
igen

négyzet
négyzet

n.i.
kupola

n.i.
nincs

n.i.
n.i.

Cağaloğlu II.

İstanbul

G

igen

1741 szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.

İstanbul

F

nem

1533.k.

zegzugos

İstanbul

G

igen

1584.k.

İstanbul

G

igen

1584.k.

İstanbul

A

igen

Cerrah paşa
II.

İstanbul

A

igen

Cinili I.

İstanbul

A

igen

1534-46

cinili II.

İstanbul

A

igen

1534-46

Çatma
Mescid
Çemberlitaş
I.
Çemberlitaş
II.
Cerrah paşa
I.

négyszög

n.i.

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
négyzetbe nem
majdnem
téglalap
igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

1598 zegzugos

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

1598 zegzugos

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

nem
majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

nincs

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

nincs

n.i.
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alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Çinili
Çukur I.

İstanbul,
Üsküdar
İstanbul

H1
B

nem
igen

1642.k.
1484-88

szigorú
zegzugos

igen
igen

nem
nem

négyzet
négyzet

kupola
kupola

nincs
nincs

n.i.
n.i.

1484-88

zegzugos

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Çukur II.
Çukurçeşme
I.

İstanbul

A

igen

İstanbul

A

igen

1665 szigorú

igen
majdnem
téglalap

Çukurçeşme
II.

İstanbul

E

igen

1665 zegzugos

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Çukurcuma
Bostanbaşı

İstanbul

H2

nem

1831.
után

zegzugos

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Çukurcuma
Sürahi

İstanbul

H1

nem

1831.
után

szigorú

igen

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

nem

négyszögből
egy F2 a
sarkánál
kiharapva
n.i.

n.i.

n.i.

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Davutpaşa
Iskelesi
Eyüp sultan
türbe I.
Eyüp sultan
türbe II.

İstanbul

F

nem

İstanbul

E

igen

1485.k.
14531481.k.

İstanbul

F2

igen

14531481.k.
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zegzugos
szigorú

igen
majdnem
téglalap

szigorú

nem

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

İstanbul

A

nem

1481 szigorú

Gedik paşa I. İstanbul

A

igen

1475 zegzugos

nem, ferde
oldala is
van
nem
majdnem
téglalap
igen

Gedik paşa
II.

İstanbul

A

igen

1475 zegzugos

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

nincs

van?
török
háromszög dísz

Haci Evhad

İstanbul,
Yedikule

D

nem

1585.
előtt

zegzugos

igen

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

16. sz.?

zegzugos

nem

igen

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

Galatasaray

Hacı kadın
Haseki I.

Haseki II.
Haseki
BostanI.
Haseki
Bostan II.
Haseki
Hürrem I.
Haseki
Hürrem II.

négyszög

n.i.

n.i.

n.i.

négyzet

kupola

vannak

İstanbul,
Samatya
İstanbul,
Bahçekapı

F2

nem

F

igen

1553 szigorú

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

İstanbul,
Bahçekapı

F

igen

1553 szigorú

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

İstanbul

A

igen

15-16. sz. zegzugos

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

İstanbul

A

igen

15-16. sz. zegzugos

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

İstanbul

A

igen

1553 szigorú

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

İstanbul

A

igen

1553 szigorú

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.
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igen
majdnem
téglalap
majdnem
téglalap
majdnem
téglalap

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Havuzlu

İstanbul

A

nem

1582.k

kupolás vagy
téglalapba kiszélesedő előcsarnok fafödém az
bordázott sztalaktit
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja
előcsarnokban kupolák
díszek
téglalap,
egy sorban
3 kupola és
mögötte egy
majdnem
nagy (mint
szigorú
téglalap
igen
egy dzsámi) kupola
n.i.
n.i.

Ibrahim paşa İstanbul
Ibrahim paşa
I.
İstanbul

A

nem

1487.
előtt

zegzugos

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

vannak

n.i.

E

igen

1492.k.

szigorú

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

E

igen

1492.k.

szigorú

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

B
A

nem
igen

1583?
zegzugos
1669 szigorú

majdnem
téglalap
nem

igen
igen

négyzet
négyzet

kupola
kupola

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

A

igen

1669 szigorú

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

1486 zegzugos

majdnem
téglalap

igen

négyzet

fa?

n.i.

n.i.

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Ibrahim paşa
II.
İstanbul

Kılıç Ali Paşa İstanbul
Kizlaragasi I. İstanbul
Kizlaragasi
II.
İstanbul

Koca
Mustafa
paşa

İstanbul

A

nem

Küçük

İstanbul,
Altımermer

F2

igen

1543.
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zegzugos

alaprajz

fürdő neve
Küçük
Ayasofya I.
Küçük
Ayasofya II.
Macuncular
I.
Macuncular
II.

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

İstanbul

B

igen

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

1503 zegzugos

İstanbul

D

igen

İstanbul

n.i.

igen

1566.k

szigorú

nem
majdnem
téglalap

İstanbul

n.i.

igen

1566.k.

szigorú

majdnem
téglalap

Mahmut
paşa
Mihrimah
Sultan I.

İstanbul
İstanbul,
edirnekapi

Mihrimah
Sultan II.
Molla Çelebi
I.
Molla Çelebi
II.
Murad paşa
I.

İstanbul,
edirnekapi
İstanbul,
Fındıklı
İstanbul,
Fındıklı
İstanbul,
Aksaray

Murad paşa
II.

Nişanca

1503 zegzugos

nem

igen

négyzet

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek
kupola

nincs

n.i.

nem

négyzet

kupola

nincs

török
háromszög dísz

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

nagyobb,
de visszaugrasztva

négyzet

kupola

vannak

sok,
csegelye
n is

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

B

nem

1466 zegzugos

A

igen

1565 szigorú

majdnem
téglalap
majdnem
téglalap

A

igen

1565 szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

H2

igen

1581 szigorú

nem

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

H2

igen

1581 szigorú

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

A

igen

1465 zegzugos

nem
majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

İstanbul,
Aksaray

A

igen

1465 zegzugos

nem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

İstanbul,
Kumkapi

A

igen

igen

nem

négyzet

n.i.

nincs

n.i.

1475.k
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szigorú

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja
szigorú
nem
igen
négyzet

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek
n.i.
n.i.
n.i.

fürdő neve
Ortaköy I.

város
İstanbul

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő
E
igen 1565.k.

Ortaköy II.

İstanbul

E

igen

1565.k.

szigorú

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Safa

İstanbul,
Topkapı saray

Magán,
F2

nem

1546 előtt szigorú

igen

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Saray

İstanbul,
Halıcılar

Magán,
F2

nem

1698.
után

szigorú

igen

E

nem

1473.előtt szigorú

talán

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

A

igen

15.sz.

szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

van

İstanbul, Hoca
paşa

F

igen

15.sz.

zegzugos

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

van

İstanbul,
Mercan

F

nem

1489.
előtt

zegzugos

nem

nem

téglalap

kupola

n.i.

n.i.

İstanbul,
Azapkapı

G

igen

16. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

nem kupolás

nincs

kevés

İstanbul,
Azapkapı

E

igen

16. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

nem kupolás

nincs

kevés

Şengül

İstanbul
İstanbul, hoca
Sinan paşa I. paşa
Sinan paşa
II.

Sırt
Sokollu
Mehmet paşa
I.
Sokollu
Mehmet paşa
II.
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Süleymaniye İstanbul

G

nem

15571588.

Tahta Minare İstanbul
Tahtakale I. İstanbul

A
B

nem
igen

Tahtakale II.

İstanbul

E

igen

Yalı

İstanbul,
Yenikapi

A

nem

Yıldız Dede

İstanbul

F

nem

15. sz.

Ivranya

Ivranya

A

nem

Yesildirek

Izmir

A

nem

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

1762 szigorú
15.sz.
zegzugos

nem
igen

nem
igen

négyzet
négyzet

n.i.
kupola

n.i.
vannak

n.i.
vannak

15.sz.

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

vannak

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

17. vagy
18. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

17. sz.?

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i

n.i.

zegzugos

1504 n.i.
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alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

nagyobb,
de visszaugrasztva

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap
majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

nincs

van

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

nincs

van

15-16. sz. szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.

nem

?

szigorú

igen

igen

négyzet

kupola

nincs

n.i.

C

nem

?

csigabiga

nem

nem

téglalap

donga

vannak

rengeteg

A

nem

?

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Hüsrev
Kethüda

Izmit

B

nem

16. sz.

szigorú

Büyük I.

Iznik

E

igen

15. sz.

Büyük II.
Hacı Hamza
I.

Iznik

E

igen

15. sz.

Iznik

E

igen

Hacı Hamza
II.

Iznik

A

Ismail bey

Iznik

Orhan gazi

Iznik

Küçük

Iznik ilçesi

F2

nem

Kalehisar

Kalehisar

A

nem

névtelen

Kapaklı köyü

F2

nem

14.sz.
vége
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szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

török
háromszög dísz

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

szigorú

igen

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

névtelen I.
Yeni hamam
I.

Kapaklı köyü

F2

igen?

Karaman

B

igen

16. sz.

zegzugos

nem

igen

négyzet

kupolás

gyémánt

n.i.

Yeni hamam
II.

Karaman

E

igen

16. sz.

zegzugos

nem

igen

négyzet

kupolás

gyémánt

n.i.

zegzugos

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

sok

Ani
(Menucehr?) Kars

A

nem

11. sz.
vége 12.
sz. eleje

Frenksah

Kastamonu

A

nem

1260.k

zegzugos

igen

nem

négyszög

nem kupolás

n.i.

n.i.

névtelen
Hunat I.

Kayapınar köyü F2
Kayseri
A

nem
igen

1226-28

zegzugos
szigorú

igen
téglalap

nem
nem

négyzet
négyzet

kupola
n.i.

n.i.
n.i.

n.i.
egyszerű

Hunat II.

Kayseri

A

igen

1226-28

szigorú

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

egyszerű

Külük

Kayseri

B?

nem

12.sz.

zegzugos

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.
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alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott
előcsarnokban kupolák

sztalaktit
díszek

alaprajz

zegzugos

nem

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Kayseri

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő
12-13.
A
igen sz.?

Selamaddin
II.

Kayseri

?

igen

Yakub bey

Keles ilçesi

F2

nem

zegzugos

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Eski

Kilis

A

nem

1562 zegzugos

nem

nem

+

kupola

n.i.

n.i.

Hasan Bey

Kilis

A

nem

Hoca

Kilis

A

Paşa

kilis

Tuglu

Kilis

fürdő neve
Selamaddin
I.

város

12-13.
sz.?

16. sz.
vége

zegzugos

nem

+

kupola

n.i.

n.i.

nem

1545 zegzugos

nem

+

kupola

n.i.

n.i.

A

nem

1562 zegzugos

majdnem
téglalap

+

kupola

nincs

n.i.

A

nem

1785 zegzugos

nem

+

kupola

nincs

n.i.
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nem

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Emir
Süleyman

Konya,
Karaman

A

nem

12-13.
sz.?

zegzugos

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Ereğli Eski

Konya

B

nem

15. sz.

szigorú

nem

nem

négyszög

kupola

n.i.

n.i.

Kececiker
Sahid Aga I.

Konya
Konya

A
A

nem
igen

12-13.
sz.?
13. sz.

zegzugos
zegzugos

nem
nem

nem
nem

négyzet
négyzet

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

n.i.
n.i.

Sahid Aga II. Konya

A

igen

13. sz.

zegzugos

nem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Sultan II.
Selim

Konya Karapınar

E

nem

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Süleyman
bey

Konya,
Beysehir

A

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Türbe I.

Konya

A

igen

1299 zegzugos
12-13.
sz.?
zegzugos

kissé eltér
a
téglalaptól
nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Türbe II.

Konya

D

igen

12-13.
sz.?

zegzugos

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Zeynel Bey

Kosovo

E

nem

?

szigorú

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.
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nem

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

zegzugos

igen

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

nem

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

nem

zegzugos

igen

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

nagyobb,
de visszaugrasztva

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

négyzet

nem

téglalap

nem kupolás

n.i.

n.i.

Kozağaç köyü

F2

nem

névtelen

Köprühisar
köyü

F2

névtelen

Kulaca köyü

F2

Kücükkumla
köyü

Kücükkumla
köyü

A

nem

névtelen

Kücükkumla
köyü

E

nem

Kemer II.

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek
török
háromszög dísz

névtelen

Eydemir
Balikli
(Rüstem
paşa) I.
Balikli
(Rüstem
paşa) II.
Kemer I.

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

Kütahya

A

nem

Kütahya

A

igen

Kütahya
Kütahya

E
A

igen
igen

Kütahya

A

igen

?

?

15. sz.
közepe

négyzet

kupola

nincs

nem

négyzet

kupola

n.i.

nem
igen

igen
nem

négyzet
téglalap

kupola
n.i.

n.i.
nincs

török
háromszög dísz
török
háromszög dísz
török
háromszög dísz
n.i.

nem

nem

téglalap

n.i.

nincs

n.i.

zegzugos

nem

1549 zegzugos

nem

1549 szigorú
16. sz.
szigorú

16. sz.
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szigorú

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Küçük

Kütahya

C

nem

15. sz.
eleje

szigorú

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Saray

Kütahya

C

nem

14. sz.
vége

szigorú

igen

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Şengül

Kütahya

F

nem

16. sz.
vége

zegzugos

nem

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Yenimahalle

Kütahya

H1

nem

19. sz.
vége

szigorú

igen

nem

négyzet

nem kupolás

n.i.

n.i.

Büyük

Lefkoşe

A

nem

?

szigorú

téglalap

nem

négyzet

n.i.

nincs

n.i.

Emir

Lefkoşe

F

nem

?

szigorú

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Ömerge

Lefkoşe

A

nem

?

szigorú

majdnem
téglalap

igen

+

kupola

nincs

n.i.

Hamam-ı
Cedit
Sokollu
Mehmet paşa
I.
Sokollu
Mehmet paşa
II.

Limasol
(ciprus)

F

nem

?

zegzugos

igen

igen

négyzet

nem kupolás

nincs

n.i.

Lüleburgaz

B

igen

1569-70

szigorú

igen

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Lüleburgaz

B

igen

1569-70

szigorú

igen

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.
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alaprajz

fürdő neve

város

Cafer paşa
Magosa
Alaca,
Hamza bey I. Manisa
Alaca,
Hamza bey
II.
Manisa

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

F

zegzugos

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

van

sok van

E

igen

?
1459.
előtt

E

igen

1459.
előtt

szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

sok van

Dilşikar
hatun

Manisa

E

igen

1579-80.

zegzugos

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Hüsrev ağa

Manisa

E

nem

1558.

szigorú

nem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

1366.
körül

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

igen

1538.
előtt
1538.
előtt

török
háromszög dísz
török
háromszög dísz

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

igen

1572.
előtt

szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

nem

14. sz.
második
fele

kupola

török
háromszög dísz n.i.

Ishak Çelebi

Manisa

A

nem

Sultan I.

Manisa

B

igen

Sultan II,

Manisa

B

Tahtakale,
Ömer Ağa,
Cumhuriyet

Manisa

C

Yedi kizler
(Dere)

Manisa

A
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zegzugos

nem

szigorú

nem

nem

négyzet

kupola

nincs

négyzet

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Emineddin
külliyesi

Mardin

A

Radviye

Mardin

A

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

nem

12. sz.

zegzugos

teljesen
más

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

nem

12.sz.
vége –
13. sz.
eleje

zegzugos

majdnem
négyzetbe nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

négyzet

téglalap, de
négyzet
alakú öltöző n.i.

n.i.

n.i.

F2

nem

nem

T

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Ulu cami

Mardin

A

nem

14. sz.
eleje

Yeni kapı

Mardin

A

nem

13. sz.

névtelen

Menetese köyü F2

nem

Zeynullah
Bey

Mitrovica

A

nem

15. sz.

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Cejvan
Begov

Mostar

A

nem

?

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

nincs

n.i.
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alaprajz

fürdő neve
Yıldırım I.

város
Mudurnu

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő
E
igen 1382.k.

Yıldırım II.

Mudurnu

E2

Kızılay

Mustafa
Kemalpaşa
ilçesi

F

nem

Çarşı

Niğde

A

nem

Murat paşa

Niğde

C

nem

névtelen

Orhangazi
ilçesi

F2

névtelen

Ortaköy

igen

1382.k.

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja
zegzugos nem
négyzet

szigorú

nem

nem

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek
kupola
vannak
sok van

négyzet
n.i.
négyzet,
egész oldalt
uraló
fülkékével
kupola

n.i.

sok van

n.i.

török
háromszög dísz

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

17. sz.?

szigorú

nem

1670.
előtt

zegzugos

nem

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

nem

zegzugos

igen

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

F2

nem

szigorú

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Sokollu
Mehmet paşa Payas
Ferhád pasa
fürdője I.
Pécs

B

nem? 1574.k.

zegzugos

nem

igen

téglalap

kupola

n.i.

n.i.

n.i.

igen

16. sz.

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Ferhád pasa
fürdője II.

E

igen

16. sz.

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Pécs
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alaprajz

fürdő neve
Memi pasa
fürdője I.

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

Pécs

E

igen

16. sz.

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

igen

16. sz.

n.i.

talán

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

A

igen

1573-74

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

F

igen

1573-74

zegzugos

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

A

nem

15.sz. ?

szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

A

nem

15. sz. ?

szigorú

nem

nem

kupola

n.i.

n.i.

nem

négyzet
talán
téglalap,
nem
egyértelmű
melyik az
előcsarnok

n.i.

n.i.

n.i.

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Memi pasa
fürdője II.
Pécs
Gazi Mehmet
paşa I.
Prizren
Gazi Mehmet
paşa II.
Prizren
Fatih Sultan
Mehmet han
I.
Prizren
Fatih Sultan
Mehmet han
II.
Prizren

Şemsuddin
Ahmed bey
Prizren
Gazi
Husrevbeg I. Sarayevo

D

nem

C

igen

szigorú

igen
majdnem
téglalap

Gazi
Husrevbeg II. Sarayevo

C

igen

szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

F2

nem

zegzugos

igen

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

összeszűkül négyzet

kupola

n.i.

n.i.

névtelen

Savaş köyü

Sarıkaya
gündüzlü köyü

Savaş köyü

A

nem

1498 furcsa

15.sz.
vége –
16. sz.
eleje
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alaprajz

+

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve
város
Seyyid
Harun Veli I. Seydişehir
Seyyid
Harun Veli II. Seydişehir

F

igen

zegzugos

nem

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

C

igen

zegzugos

nem

igen

négyzet

n.i.

van

n.i.

névtelen

Sipali köyü

F2

nem

zegzugos

igen

nem

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Meydan

Sivas

A

nem

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

12-13.
sz.?

szigorú

majdnem

nem

téglalap

nem kupola

török
háromszög dísz n.i.

zegzugos

nem

nem

négyzet

kupola

van

rengeteg

igen

négyzet

kupola

van

rengeteg

nem

négyzet

n.i.

nincs

n.i.

nem

négyzet,

n.i.

nincs

n.i.

Seydiler
Davud paşa
I.

Skopje

A

igen

12-13.
sz.?
15. sz.
vége

Davud paşa
II.

Skopje

E

igen

15. sz.
vége

zegzugos

Isa bey I.

Skopje

A

igen

1466.k

zegzugos

nem
majdnem
téglalap

Isa bey II.

Skopje

A

igen

1466.k

szigorú

majdnem
téglalap

Sengül
Güzeldzse
Rüsztem
pasa (?)
fürdője I.
Güzeldzse
Rüsztem
pasa (?)
fürdője II.

Sivrihisar

Skopje

nem

A

nem

16. sz.

szigorú

nem

Székesfehérvár B

igen

16. sz.

szigorú

nem

Székesfehérvár E

igen

16. sz.

szigorú

talán
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négyzet

kupola

n.i.

török
háromszög dísz

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

van

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

alaprajz

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

Ali Saib paşa Talas

A

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Bey I.

Thessaloniki

A

igen

nyolcszög

kupola

nincs

Bey II.
Eski-Yeni I.

Thessaloniki
Tire

E
A

igen
igen

1444 szigorú
1543.k
szigorú

nem
igen

nem

négyzet
négyzet

kupola
kupola

nincs
n.i.

n.i.
török
háromszög dísz
török
háromszög dísz
n.i.

Eski-Yeni II.

Tire

E

igen

1543.k

szigorú

igen

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Tahtakale
Yalinayak I.

Tire
Tire

A
A

nem
igen

1426-42
16. sz.

zegzugos
szigorú

nem
majdnem

nem
igen

nyolcszög
téglalap

kupolás
kupola

vannak
n.i.

vannak
n.i.

Yalinayak II.

Tire

E

igen

16. sz.

szigorú

majdnem

igen

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

Alaca

Trabzon

A

nem

18. sz.

szigorú

igen

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Askeri

Trabzon

H1

nem

1882 szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Çifte I.

Trabzon

F2

igen

szigorú

nem

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Çifte II.

Trabzon

C

igen

szigorú

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

fürdő neve

város

?

1444 zegzugos

oszmán
előtti
oszmán
előtti
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n.i.

n.i.

nem

alaprajz

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

Fatih

Trabzon

F

nem

oszmán
előtti

zegzugos

nem

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Haci Arif

Trabzon

A

nem

19. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Iç kale sarayı Trabzon

F2

nem

oszmán
előtti

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Imaret
Iskender
paşa I.
Iskender
paşa II.

Trabzon

A

nem

16. sz.
eleje

szigorú

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Trabzon

F2

igen

1521-23

szigorú

nem

igen

téglalap

n.i.

n.i.

n.i.

Trabzon

F2

igen

1521-23

szigorú

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Meydan I.

Trabzon

A

igen

19. sz.

szigorú

nem
majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Meydan II.

Trabzon

G+A

igen

19. sz.

szigorú

majdnem
téglalap

igen

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Sekiz direkli

Trabzon

G

nem

19.sz.

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Tophane

Trabzon

A

nem

1494 szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Orhan gazi

Yarhisar köyü

F2

nem

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.
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zegzugos

alaprajz

fürdő neve

város

alaprajzi
építési
típus
iker f. idő

névtelen

Yenice

E

nem

Çifte I.

Yenişehir ilçesi B

igen

?

Çifte II.

Yenişehir ilçesi E

igen

?

Saray
Yozgat
Başçavuş I.
Yozgat
Başçavuş II.

Yenişehir ilçesi F2

nem

Yozgat ili

A

igen

Yozgat ili

F2

Yozgat
Çapanoğlu
Ali bey I.

Yozgat ili

Konak

téglalapba kiszélesedő előcsarnok
elrendezés foglalható? előcsarnok alakja

kupolás vagy
fafödém az
bordázott sztalaktit
előcsarnokban kupolák
díszek

szigorú

nem

téglalap

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

igen
majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

szigorú

majdnem
téglalap

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.

zegzugos

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

sok van

1824-25

zegzugos

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

igen

1824-25

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

F

nem

1948.

szigorú

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Yusufeli

Magán,
F2

nem

?

szigorú

igen

n.i.

n.i.

n.i.

névtelen

Zeytinbağı
bucağı

F2

nem

?

zegzugos

igen

nem

négyzet

n.i.

n.i.

n.i.

Lala Hüseyn
paşa

?

E

nem

?

szigorú

nem

nem

négyzet

kupola

n.i.

n.i.
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n.i.

n.i

alaprajz
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neve
Aga
Aga
Alaca
Ali Saib paşa
Ani
(Menucehr?)
Asagi
Ayazma
Balikli (Rüstem
paşa) I.
Bekircavus
Bey I.
Beyazid I.
Beyazid II.
Beylerbeyi
Beyoglu Aga
Boyahane I.
Boyahane II.
Büyük
Çarsi
Çarsi
Cejvan Begov
Cerrah paşa I.
Cerrah paşa II.
Çinili I.
Çinili II.
Çukur II.
Çukurçeşme I.

város
İstanbul,
Samatya
İstanbul, Üsküdar
Trabzon
Talas

ikerfürdő?

építési idő

nem
nem
nem
nem

Kars
Divrigi
İstanbul

nem
nem
nem

1545.k
1609-1610
18. század
?
11. sz. vége
12. sz. eleje
13. század
16. század

Kütahya
Divrigi
Thessaloniki
İstanbul
İstanbul
Edirne
İstanbul
Erzurum
Erzurum
Lefkose
Nigde
Artvin
Mostar
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

igen
nem
igen
igen
igen
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen

1549
13. század
1444
1453-1512
1453-1512
1429
1562
1566
1566
?
17. század?
18. század
?
1598
1598
1534-46
1534-46
1484-88
1665
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ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?

halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú

igen
igen
igen
nem

nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
talán
nincs

középről
középről
középről
középről

négyzet
téglalap
négyzet
téglalap

igen
igen
nem

négyszögű
nyolcszögű
négyszögű

nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről

négyzet
négyzet
téglalap

igen
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
igen
nem

nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
négyszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
talán
talán
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
van
van
nincs

középről
középről
oldalról
oldalról
oldalról
középről
középről
középről
középről
középről
középről
középről
oldalról
középről
középről
középről
középről
középről
középről

négyzet
négyzet
téglalap
téglalap
téglalap
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet
négyzet
négyzet
téglalap
téglalap
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet
téglalap
téglalap

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván

egyszerű
egyszerű

egyszerű

nagy falfülkék
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű

egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű, behúzott

neve
Cumhuriyet
Davud paşa I.
Emineddin
külliyesi
Emir sultan
Emir Süleyman
Eski
Eski-Yeni I.
Eydemir
Eyne bey
Fatih Sultan
Mehmet han I.
Fatih Sultan
Mehmet han II.
Frenksah
Galatasaray
Gazi Mehmet
paşa I.
Gazi Mehmet
paşa I.
Gazi Mehmet
paşa II.
Gedik paşa I.
Gedik paşa II.
Haci Arif
Haci Hamza
Haci Hekim I.
Haci Hekim II.
Han
Hasan Baba

város
Antalya
Skopje

iker?
nem
igen

építési idő
15. sz.vége
15. sz. vége

ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?
igen
nyolcszögű
nincs
nem
négyszögű
nincs

Mardin
Bursa
Konya, Karaman
Kilis
Tire
Kütahya
Ankara

nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem

12. század
1542. előtt
12-13. sz?
1562
1543.k
15. sz.
14. sz. vége

nem
nem
igen
igen
igen
nem
igen

négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
van
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

középről
is-is
középről
középről
is-is
középről
középről

négyzet
négyzet
négyzet
négyzet
vegyes
négyzet
négyzet

Prizren?

nem

15.század ?

igen

négyszögű

nincs

középről

négyzet

Prizren?
Kastamonu
İstanbul

nem
nem
nem

15. század ?
1260.k
1481

igen
nem
igen

négyszögű
négyszögű
négyszögű

nincs
nincs
nincs

oldalról
középről
középről

négyzet
négyzet
téglalap

Prizren

igen

?

igen

négyszögű

nincs

középről

négyzet

Prizren?

igen

igen

nyolcszögű

nincs

középről

négyzet

Prizren
İstanbul
İstanbul
Trabzon
İznik
Bergama
Bergama
Bitlis
Birecik

igen
igen
igen
nem
nem
igen
igen
nem
nem

nem
igen
igen
igen
igen
nem
nem
igen
nem

négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

oldalról
középről
középről
középről
középről
középről
középről
középről
középről

négyzet
téglalap
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet
négyzet
négyzet
téglalap

?
1475
1475
19. század
?
?
?
1529
1853
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halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak
középről
középről

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú
négyzet
téglalap

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván
behúzott

a téglalap behúzott

egyszerű

egyszerű

egyszerű
egyszerű
egyszerű
nagy falfülkék

egyszerű

neve
Hasan Bey
Haseki Bostan
II.
Haseki BostanI.
Haseki Hürrem
I.
Haseki Hürrem
II.
Havuzlu
Hoca
Hunat I.
Hunat II.
Hürrem Sultan
I.
Hürrem Sultan
II.
Hüsrev paşa
Ibrahim paşa
Imaret
isa bey I.
Isa bey II.
Ishak Celebi

ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?
igen
nyolcszögű
nincs

halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak
középről

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú
négyzet

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván

város
Kilis

iker?
nem

építési idő
16. sz. vége

İstanbul
İstanbul

igen
igen

15-16. sz.
15-16. sz.

nem
igen

nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
nincs

középről
középről

téglalap
téglalap

egyszerű
egyszerű

İstanbul

igen

1553

igen

nyolcszögű

talán

középről

téglalap

egyszerű

İstanbul
İstanbul
Kilis
Kayseri
Kayseri

igen
nem
nem
igen
igen

1553
1582.k
1545
1226-28
1226-28

igen
igen
igen
igen
nem

nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű

talán
nincs
nincs
talán
nincs

középről
középről
középről
középről
középről

téglalap
téglalap
négyzet
négyzet
négyzet

egyszerű
egyszerű

İstanbul

igen

1553

igen

nyolcszögű

nincs

középről

téglalap

egyszerű

İstanbul
Bitlis
İstanbul
Trabzon
Skopje
Skopje
Manisa

igen
igen
nem
nem
igen
igen
nem

igen
igen
igen
igen
nem
nem
igen

nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
négyszögű
négyszögű

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről
is-is
is-is
középről

téglalap
négyzet
téglalap
négyzet
téglalap
téglalap
négyzet

egyszerű

Ivranya
Kalehisar

Ivranya
Kalehisar

nem
nem

1553
1571
1487. előtt
16. sz. eleje
1466.k
1466.k
1366. körül
17. vagy 18.
század
14.sz. vége

igen
igen

nyolcszögű
négyszögű

nincs
nincs

középről
középről

négyzet
négyzet

Karacabey I.
Karamanoglu
Kececiker
Kemer I.

Ankara
Ermenek
Konya
Kütahya

igen
nem
nem
igen

1440. k.
12-13. sz?
12-13. sz?
16. század

igen
igen
nem
igen

négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű

nincs
nincs
nincs
nincs

oldalról
középről
középről
középről

téglalap
téglalap
négyzet
négyzet

4. Melléklet „A” alaprajzi típusú fürdők főbb jellegzetességei

egyszerű
egyszerű
egyszerű

behúzott, lehet, hogy még plusz ejván is
van
egyszerű

neve
Kemer II.
Kisla
Kizlaragasi I.
Kizlaragasi II.
Koca Mustafa
paşa
Kücük
Kücükkumla
köyü
Langa I.
Langa II.
Mahmut paşa
Meydan
Meydan I.
Meydan I.
Meydan II.
Mihrimah
Sultan I.
Mihrimah
Sultan II.
Murad paşa I.
Murad paşa II.
Mustafa paşa
Nalincilar I.
Nazir
Nisanca
Orhan gazi
Orhan gazi I.
Ömerge

ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?
nem
nyolcszögű
nincs
igen
nyolcszögű
nincs
igen
nyolcszögű
nincs
igen
nyolcszögű
nincs

halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak
középről
középről
középről
is-is

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú
négyzet
téglalap
téglalap
téglalap

egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű
egyszerű

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván

város
Kütahya
Edirne
İstanbul
İstanbul

iker?
igen
nem
igen
igen

építési idő
16. század
?
1669
1669

İstanbul
Birecik
Kücükkumla
köyü
?
?
Birecik
Sivas
Aksehir
Trabzon
Aksehir
İstanbul,
Edirnekapı
İstanbul,
Edirnekapı
İstanbul, Aksaray
İstanbul, Aksaray
Debre
Bursa
Antalya
İstanbul,Kumkapi
İznik
Bursa
Lefkose

nem
nem

1486
?

nem
nem

nyolcszögű
négyszögű

nincs
nincs

középről
középről

téglalap
téglalap

nem
igen
igen
nem
nem
igen
igen
igen

?
?
?
1573
12-13. sz?
1329-30
19. század
1329-30

igen
nem
nem
igen
nem
nem
igen
igen

nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
négyszögű
négyszögű

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről
oldalról
középről
középről
középről

négyzet
négyzet
négyzet
téglalap
négyzet
téglalap
négyzet
téglalap

igen

1565

igen

nyolcszögű

nincs

középről

téglalap

egyszerű

igen
igen
igen
nem
igen
nem
nem
nem
igen
nem

1565
1465
1465
?
1389.k
13. század
1475.k
?
1339.k.
?

igen
igen
nem
nem
igen
nem
igen
igen
igen
igen

nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

középről
is-is
középről
oldalról
középről
középről
középről
középről
középről
középről

téglalap
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet
téglalap
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet

egyszerű
egyszerű
egyszerű

4. Melléklet „A” alaprajzi típusú fürdők főbb jellegzetességei

egyszerű
egyszerű
egyszerű

egyszerű
egyszerű
behúzott

neve
Paşa
Persembe

város
Kilis
Bursa

iker?
nem
nem

Radviye
Sahid Aga I.
Sahid Aga II.
Saray I.

Mardin
Konya
Konya
Edirne

nem
igen
igen
igen

Savas köyü
Selamaddin I.
Sengül

Savas köyü
Kayseri
Skopje
İstanbul, Hoca
paşa

nem
igen
nem

Sinan paşa I.
Sokollu
Mehmet paşa I. Edirne
Süleyman bey
Konya, Beysehir

igen
nem

Tabakhane
Tahta Minare
Tahtakale
Tahtakale I.
Tek
Tophane
Topkapi
Tuglu
Türbe I.
Ulu cami

Aydin
İstanbul
Tire
Edirne
Amasya,
Suluova,
Yolpinar
Trabzon
Edirne
Kilis
Konya
Mardin

építési idő
1562
1490.k
12.sz. vége –
13.sz. eleje
13. század
13. század
1392
15.sz. vége –
16. sz. eleje
12-13. sz?
16. század

igen

ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?
igen
nyolcszögű
nincs
igen
nyolcszögű
nincs

halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak
középről
középről

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú
négyzet
téglalap

egyszerű

igen
igen
igen
igen

nyolcszögű
négyszögű
négyszögű
nyolcszögű

talán
nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről

négyzet
négyzet
négyzet
téglalap

egyszerű

nem
igen
nem

négyszögű
négyszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről

négyzet
négyzet
négyzet

nem

nyolcszögű

nincs

középről

téglalap

egyszerű

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván

igen
igen

nyolcszögű
négyszögű

nincs
nincs

középről
középről

téglalap
téglalap

behúzott
egyszerű

nem
nem
nem
igen

1568. előtt
1299
14. sz. vége –
15. sz. eleje
1762
1426-42
1434-35

nem
igen
nem
igen

négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
nincs

középről
középről
oldalról
középről

négyzet
téglalap
négyzet
téglalap

egyszerű
behúzott
egyszerű

nem
nem
nem
nem
igen
nem

15. század
1494
1444
1785
12-13. sz?
14. sz. eleje

nem
igen
nem
igen
nem
igen

nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
talán
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről
középről
középről

négyzet
négyzet
téglalap
téglalap
négyzet
négyzet

4. Melléklet „A” alaprajzi típusú fürdők főbb jellegzetességei

egyszerű
egyszerű

neve
Yali

Yalinayak I.
Yedi kizler
(Dere)
Yeni kapi
Yeniceriler
Yesildirek
Yozgat
Başçavuş I.
Yukari I.
Yukari II.
Zeynullah Bey

ha a
közepe
mind a
nyolcszög
négy
Közepe négy- alakú,
sarok vagy
fülke
halvet? nyolcszög
van?
nem
ismert nyolcszögű
nincs

halvetek
középről
vagy
oldalról
nyílnak

ejván
téglalap
vagy
négyzet
alakú

ha téglalap alakú az ejván, akkor az
milyen: van még további ejván kialakítva
(pl. Császár fürdő), behúzott oldalú,
egyszerű ejván

középről

egyszerű

behúzott
egyszerű
egyszerű

város
İstanbul,
Yenikapi

iker?

építési idő

nem

1504

Tire

igen

igen

tizenhatszögű nincs

középről

Manisa
Mardin
Edirne
Izmir

nem
nem
nem
nem

16. század
14. század
második fele
13. század
15. század
17. század?

négyzet
két
részre
osztott
téglalap

igen
igen
nem
igen

nyolcszögű
nyolcszögű
négyszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről

négyzet
téglalap
téglalap
téglalap

Yozgat ili
Aksehir
Aksehir
Mitrovica

igen
igen
igen
nem

1824-25
19. század
19. század
15. század

igen
igen
igen
igen

négyszögű
nyolcszögű
nyolcszögű
nyolcszögű

nincs
nincs
nincs

középről
középről
középről
középről

téglalap
téglalap
téglalap
négyzet

4. Melléklet „A” alaprajzi típusú fürdők főbb jellegzetességei

egyszerű
egyszerű
egyszerű

neve

város

Arasta
Atık valide (Yeşil
direkli) I.
Atık valide (Yeşil
direkli) II.

İstanbul

csatlakozó hány ejvánból
nyílnak a
halvetek
ikerfürdő? építési idő száma
halvetek
nem ejvánból
nem
1609
2 nyílnak

İstanbul

igen

1583

0

İstanbul

igen

1583

0

Çardaklı

nem

16. sz.

Çifte I.
Çukur I.
Davut Paşa
(Bitpazarı)
Ereğli Eski

Diyarbakir
Yenişehir
ilçesi
İstanbul

igen
igen

Bursa
Konya

nem
nem

Feridun Ahmet I.

Dimetoka

igen

Feridun Ahmet II.
Hüsnügüzel
kaplica
Hüsrev Kethüda
Incirli
Kılıç Ali Paşa
Küçük Ayasofya
I.
Külük
Lala Mustafa
Paşa
Mahmut Paşa

Dimetoka

Nasuh Paşa

Az épület
tengelyében
vannak-e a
halvetek

érdekes
középen ejván, két oldalt formájú
halvet elrendezés van-e falfülkék

hatszög nincs

igen

0

nyolcszög nincs

igen

0
nem ejvánbvól,
hanem egy-egy
6 folyosóról

nyolcszög nincs

igen

Kör nincs

igen

?
1484-88

0
4

0
2 nem

nyolcszög nincs
nyolcszög duplán

nem
nem

4
4

2 nem
2 nem

nyolcszög duplán
nyolcszög duplán

nem
nem

0

0

négyszög nincs

igen

igen

1485.k.
15. sz.
1570-es
évek
1570-es
évek

0

0

négyszög nincs

igen

Bursa
İzmit
Bursa
İstanbul

nem
nem
nem
nem

1511. előtt
16. sz.
1497. előtt
1583?

0
0
4
3?

0
1 igen
2 nem

hatszög
nyolcszög
hatszög
hatszög

nem
nem
nem
nem

İstanbul
Kayseri

igen
nem

1
?

1 nem
0 nem

hétszög nincs
kör nincs

nem
nem

Gaziantep
İstanbul

nem
nem

3
4

3 nem
2 nem

nyolcszög nem
nyolcszög duplán

nem
nem

Bursa

igen

1503
12.sz.
1560-as
évek
1466
15. sz.
vége

3

1 igen

hatszög igen

nem

5. Melléklet „B” alaprajzi típusú épületek jellegzetes elemei

nem

milyen formát
alkotnak a nagy
falfülkék

nem
nincs
igen
hasonló

neve
Sokollu Mehmet
Paşa I.
Sokollu Mehmet
Paşa I.
Sokollu Mehmet
Paşa II.

Sultan I.
Sultan II,
Tahtakale I.
Yeni hamam I.

Yeni Kaplıca
Yenicuma

város

csatlakozó hány ejvánból
nyílnak a
halvetek
ikerfürdő? építési idő száma
halvetek

Payas

nem?

Az épület
tengelyében
vannak-e a
halvetek

1574.k.

4

2 nem

Lüleburgaz igen

1569-70

0

0

Lüleburgaz igen

1569-70

0

0

Manisa
Manisa
İstanbul
Karaman

Bursa
Izmit

igen
igen
igen
igen

nem
igen?

1538. előtt
1538. előtt
15.sz.
16. sz.

1559
16. sz.eleje

5. Melléklet „B” alaprajzi típusú épületek jellegzetes elemei

csak az
egyik
ejvános
kialakítás
igen
nem
nem

3
2
4
4

2
1
2
2

4
0

csak kettő
ejvános
3 kialakítása
0

milyen formát
alkotnak a nagy
falfülkék

érdekes
középen ejván, két oldalt formájú
halvet elrendezés van-e falfülkék

nyolcszög duplán

nem

hatszög nincs

igen

hatszög nincs

igen

nyolcszög
nyolcszög
nyolcszög
nyolcszög

nyolcszög
nyolcszög

van egy ilyen megoldás,
a harmadik egy
sarokban
nem
igen
nem
duplán
nem
duplán
nem
van egy ilyen megoldás
is, de másik sarkokban
háromszög alakúak a
nem
halvetek
nincs
nem

fürdő neve

város

építés ideje

Armutlu (Eski
kaplica)

Bursa

1389

nem

8

kupolák
száma a
forró
teremben
1

Cağaloğlu I.
Cağaloğlu II.
Çemberlitaş I.

İstanbul
İstanbul
İstanbul

1741
1741
1584.k.

igen
igen
igen

16
16
12

Çemberlitaş II.

İstanbul

1584.k.

igen

Meydan II.

Trabzon

19.század

Sekiz direkli

Trazon

Sokollu
Mehmet paşa
(Yeşil direkli)
Süleymaniye
Yeşil direkli
(Rudas fürdő)

İstanbul,
Azapkapı
İstanbul
Buda

ikerfürdő?

oszlopok
száma

oszlopok
elhelyezkedésének
alakja

sarkok le
vannak-e
rekesztve?

forró terem
alakja

nyolcszög mentén

nem

8
8
5

négyzet mentén
négyzet mentén
tizenkétszög

12

5

tizenkétszög

igen

4

8

19. század

nem

8

1557-1588.

nem

8

5

nyolcszög 4
egymás melletti
csúcsánál
szabályos
nyolcszög mentén
nyolcszögben

igen
nem
négy le van
vágva
négy le van
vágva
igen

nyolcszög,
sarkok felé egyegy félkör alakú
fülke
tizenhatszög
tizenhatszög
tizenkétszög

1557-88
1571-72

nem
nem

8
8

5
1

6. Melléklet A „G” alaprajzi típusú fürdők jellegzetes elemei

nyolcszög mentén
szabályos
nyolcszög mentén

tizenkétszög
négyzet

igen

négyzet

igen

négyzet

igen
?

négyzet
négyzet

7. Melléklet Anyaghasználat az egyes építészeti elemekre vetítve
F
A
L

Alapozás
Felmenőfal
Teherhárító
ív
Oszlop
Falpillér
Díszítés
Nyílások
körül
Vízvezeték
cső

Kő
x
x
x
x
x
x
x

FÖ
DÉ
M
P
A
D
L
Ó
S
Z
I
N
T
K
U
T
A
K

Kurna
Kifolyó
megoldása
Kifolyó
előlapja
Kút
Kút
kifolyójának
előlapja
Csatorna

x
x

Fa
x
x

Kerámia

Textil

x
x
x

Vízvezetékcső

környezete
Boltozat
Párkány
cseréptető
Padló/padka
Padlóalapoz
ás
Medence
burkolata
Medence
alapozása
Medence
szerkezete

Tégla

x

Vakolat

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

üveg

Vas

x

x

x
x

x
x

x

Habarcs
x
x
x

8. Melléklet
Kő használata az egyes budai fürdőkben
KŐ
Felhasználás
Rudas fürdő
helye
F
Alapozás
Törtkő
A
Felmenőfal
Kváderkő
L
S
Z
Teherhárító ív Kváderkő,
Ö
minimális tégla
V
kiegyenlítéssel
E
T
Ablakok
Nem
környéke
vizsgálható

Ajtók környék

P
A
D
L
Ó

Oszlop
Pillér
Sztalaktit
Padló/padka
Padlóalapozás
Medence
burkolata
Medence
alapozása

Rác fürdő

Császár fürdő

Király fürdő

Törtkő
Törtkő
Magánfürdő:
kváderkő
Csak a zárókő
készült
kváderkőből,
az ív maga
téglából
Szárkövet több
kváderkőből
alakítják ki

Törtkő
Belső falszövet: törtkő
Külső
falszövet:
kváderkő
Kváderkő
–
tégla
vegyesen

n.a.
tégla és kő
Belső falszövet: törtkő és kváderkő
kváderkő
Külső falszövet: kváderkő
Kváderkő (?)
n.a.

Szárkövet
több kváderkő
kváderkőből alakítják ki,
egy nagy kőből készült a
könyöklő
ill.,
a
szemöldökkő
Szárkövet több Szárkövet több Szárkövet
több n.a.
kváderkőből
kváderkőből
kváderkőből alakítják ki
alakítják ki
alakítják ki
Kváderkő
Kváderkő
Kváderkő
Tömbkő
Tömbkő + tégla
Nagyméretű
Nagyméretű
Nagyméretű tömbkő
Nagyméretű tömbkő
tömbkő
tömbkő
Törtkő
Törtkő
Törtkő
n.a.
Nagyméretű
Nagyméretű
Nagyméretű tömbkő
n.a.
tömbkő
tömbkő
Törtkő
Törtkő
Törtkő
n.a.

pasa palota fürdője

n.a.

tégla
nagyméretű kőlapok
n.a.
-

K
U
T
A
K

Kurna
Kifolyó
megoldása
Kifolyó
előlapja
Kút
Kút
kifolyójának
előlapja
Csatorna

Tömbkő
Kőládás

Tömbkő
Nincs

Tömbkő
Nincs

Tömbkő
n.a.

n.a.
nincs

Ismeretlen

Ismeretlen

kőlap

Kőlap

n.a.

-

Tömbkő
Kőlap

-

-

n.a.
n.a.

Kőlapokból

Kőlapokból

n.a.

kőlapokból

Párkány

Tömbkő

Kőlapokkal
fedett deszka
Tömbkő

n.a.

Tömbkő

n.a.

9. Melléklet
Tégla használata az egyes budai fürdőkben
Felhasználás helye
Felmenő fal

Rudas fürdő
Kis mennyiségben

Boltozatok
Teherhárító ív

Csak téglából
Csak téglából
Nem
alkalmaznak 1. Főként téglából, a
téglát
zárókő és az ívek
indítása kőből;
2. Egy sor élére
állított tégla található
a szamárhátívek és a
csegelyek
indítása
között
Csak téglából
n.a.
Könyöklők
és
a
szamárhátívek
a
faltestben
A csúcsív és a Csúcsívek
és
a
körülötte lévő tükör kupolatér ajtaja körüli
kialakítása
tükör

Csegely
Ablakok környéke
Ajtók környéke

Díszítés

Vízvezetékcső
környéke

Rác fürdő
Kis mennyiségben

Császár fürdő
Kis mennyiségben

Király fürdő
n.a.

Csak téglából
Vegyesen kő-tégla

Csak téglából
n.a.

Csak téglából
téglából
Nem
alkalmaznak n.a.
(kőből alakították ki)

Csúcsívek
körüli n.a.
tükör, csúcsívek két
falsíkját
alkotó
tömbkövei
közti
szakasz
Nem téglából (kőből Sztalaktitok
közel n.a.
alakították ki)
fele,
az
egyik
sarokkupolában
látható kupola alatti
farkasfog
Téglából készítik el Téglából készítik el Téglából készítik el n.a.
az ágyazását
az ágyazását
az ágyazását

pasa palota fürdője
padlófűtés
rendszernél
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
téglából kialakítva

n.a.

n.a.

Képek

1.1 A Császár fürdő alaprajza. Pirossal színezve a törökkori falak.

1.2. A Császár fürdő kupoláinak rajza. Készítette: Kuczogi Zsuzsanna. BTM KO Rajztár ltsz. 11864

1.3. Császár fürdő langyos terme az 1970‐es
években végzett felújításkor.

1.4. Császár fürdő langyos termének boltozata
az 1970‐es években végzett felújításkor.

1.5. Császár fürdő, forró terem

1.6. Császár fürdő, török kori medence alja

1.7. Császár fürdő, déli ejván nyugati része

1.8. Császár fürdő, keleti ejván északi része

1.9. Császár fürdő, török kori ajtó és padkaalapozás

1.10. Császár fürdő, török kori padló‐ és
padkaalapozás

1.11.‐12. Császár fürdő, török kori padló‐ és padkaalapozás

1.13. Császár fürdő, török kori vízvezetékcső

1.14. Császár fürdő, forró terem déli ejván
falrajza a török kori ablakokkal

1.15. Császár fürdő, csorgókút török kori előlapja

1.16. Császár fürdő, török kori csorgókút
előlapja

1.17. Császár fürdő, török kori pillérek rajza

1.18. Császár fürdő, halvet felé vezető török
kori ajtó metszete

1.19. Császár fürdő, délkeleti halvet farkasfogas dísze 1.20. Császár fürdő, délkeleti halvet
medencéjének betöltője

1.21. Császár fürdő, északnyugati halvetben feltárt alapozás

1.22. Császár fürdő, tartály

1.23. Császár fürdő, tartályok közötti
vízvezeték

1.24. Császár fürdő, török kori forrás

1.25. Császár fürdő, török kori vízbevezetés

1.26. Császár fürdő, ajtók melletti sztalaktit dísz

1.28. Császár fürdő melletti török kori épület fala

1.27. Császár fürdő, ajtók nélküli ejvánokban
kialakított sztalaktit dísz

2.1. Király fürdő, felmérési rajz 1958‐ból BTM KO Rajztár ltsz.3901

2.2. Király fürdő, műemléki felmérés 1956‐ból, BFL XV.17.e.306.

2.3. Király fürdő, felújítás közben, 1962. BFL
XV.17.e.306.

2.4. Király fürdő, forró terem kupolájának
metszete, 1962. BFL XV.17.e.306.

2.5. Király fürdő, felújítás közben a kupoláknál
felszínre került török kori szögek, BFL
XV.17.e.306.

2.6. Király fürdő, felújítás közben, 1962. BFL
XV.17.e.306.

2.7. Király fürdő, felújítás közben, 1962. BFL XV.17.e.306.

2.8. Király fürdő, az előcsarnokban felszínre
került török kori fülkék vagy ablakok, 1959.
BTM KO Fényképtár 17.406

2.9. Király fürdő, az előcsarnokban felszínre
került török kori fülke vagy ablak, 1959. BTM
KO Fényképtár 17.411

2.10. Király fürdő, a langyos helyiségben felszínre került török kori falak, 1959. BTM KO Fényképtár
17.404

2.11. Király fürdő, a forró terem örök kori
ajtaja, 1958. BTM KO Fényképtár 17.420

2.12.. Király fürdő forró terme, 1900. körül,
BTM Kiscelli Múzeum 401/96

2.13. Király fürdő, a forró teremben felszínre
került török kori csorgókút, 1958. BTM KO
Fényképtár 17.415

2.14.. Király fürdő, a forró terem
medencéjében felszínre került török kori
lépcsők, 1959. BTM KO Fényképtár 17.403

3.1. A pasa palotájának feltárt részletei Haüy térképére rávetítve, valamint a ma álló karmelita
kolostor alaprajza. 1. a pasa palotájának kiterjedése, 2. fürdő, 3. udvar, 4. palota épület, 5. kert, 6.
kapu (feltételezett gazdasági bejárat), 7. kapu, 8. pasa dzsámija, 9. türbe vagy csorgókút helye

3.2. A pasapalota fürdőjének alaprajza (BTM KO Rajztár ltsz. 9804). 1. előcsarnok, 2. forró terem, 3.
meleg vizes tartály, 4. hideg vizes tartály, 5. fűtőház, 6., török kori kövezett udvar, 7. török kori
csatorna

3.3 A pasapalota fürdője, 1. és 2. helyiségek
közös falához később épült hozzá az 1.
helyiség déli fala

3.4. A pasapalota fürdője, 1. és 2. helyiség
közötti ajtó

3.5. A pasapalota fürdője, 1. és 2. helyiség
közötti ajtó, 1966. (BTM Adattár ltsz. 257‐77)

3.6. A pasapalota fürdője, 1. és 2. helyiség
közötti ajtó, 1966. (BTM Adattár ltsz. 257‐77)

3.7. A pasapalota fürdője, 1. és 2. helyiség közötti ajtó felmérési rajza (BTM KO Rajztár ltsz. 10242)

3.8. A pasapalota fürdőjének forró termének nyugati része, 1966 (BTM Adattár ltsz. 257‐77)

3.9. A pasapalota fürdőjének forró termének nyugati része, 2014

3.10. A pasapalota fürdője, metszetrajz a forró termen és a fűtőterén keresztül (BTM KO Rajztár
10241)

3.11. A pasapalota fürdőjének meleg vizes
tartálya, a fűtőnyílással, 1966 (BTM Adattár
ltsz. 257‐77)

3.13. A pasapalota fürdőjének fűtőhelyisége.

3.12. A pasapalota fürdőjének fűtőhelyisége,
2014

3.14. A pasapalota fürdőjének hideg vizes
tartálya

4.1. A Rác fürdő török kori állapotának feltárt maradványai. 1. előcsarnok, 2. langyos helyiség, 3.
toalett, 4. forró terem, 5. különfürdő

4.2. Rác fürdő előcsarnoka, a török kori padlóval

4.3. A Rác fürdő előcsarnoka a török kori padlóval és a fal melletti padkára felvezető lépcsővel. Bal
oldalt a forráshasadék felfalazott nyílása látható.

4.4. A Rác fürdő előcsarnokának déli sarka. 1. török kori falfülkék, a nyíl a török kori padló vakolaton
megőrződött vonalára mutat.

4.5. A Rác fürdő előcsarnoka, délnyugati fal részlete (a 4.4.-es képen látható fal rajza)

4.6. A Rác fürdő előcsarnoka, délnyugati fal
rajza a török kori falfülkékkel

4.8. A Rác fürdő előcsarnoka, padlóba süllyesztett kút

4.9. A Rác fürdő bejáratának feltárt maradványai

4.7. A Rác fürdő előcsarnoka, délnyugati fal
részlete a kibontott török kori falfülkékkel

4.10.-11. A Rác fürdő előcsarnokában felszínre került török kori vakolatok (4.12. rajzon 2. 3. számmal
jelölt helyen)

4.12. A Rác fürdő előcsarnokában felszínre került török kori vakolatmaradványok

4.13. A Rác fürdőt ellátó forrás hasadéka

4.15. A Rác fürdőben feltárt tározó

4.14. A Rác fürdő forrásának átvezetése, a
tározó felől

4.16. A Rác fürdő langyos helyisége és újkorban ezzel
összenyitott toalett

4.17. A Rác fürdő langyos helyiségének
délnyugati fala

4.18. A Rác fürdő langyos helyiségének
ablakának külső oldala

4.19-20. A Rác fürdő langyos helyiségében felszínre került több periódusú fülke. 1. vízvezetékcső
helye, 2. fülke alja a második török periódusban, 3. fülke alja a barokk korban, 4. fülke alja az első
török kori periódusában

4.21. A Rác fürdő langyos helyiségében
felszínre került török kori medence

4.22. A Rác fürdő langyos helyiségében feltárt
medence oldalfala, amit ráépítettek a korábbi
padló köveire.

4.23. A Rác fürdő langyos helyisége a kibontott
felülvilágítókkal

4.24. A Rác fürdő langyos helyisége és az
előcsarnok közötti ajtóban feltárt padló a
folyókával

4.25. A Rác fürdő langyos helyiségének boltozata

4.26. A Rác fürdő langyos helyiségéből a
toalett felé vezető ajtó az újkori ráfalazással

4.27. A Rác fürdő langyos helyiségéből a
toalett felé vezető ajtó restaurálás közben

4.28. A Rác fürdő toalettjének boltozata, és az
újkorban nyitott ajtó

4.29. A Rác fürdő toalettjében felszínre került
csatorna

4.30. A Rác fürdő langyos helyiségéből a forró
helyiség felé az újkorban nyitott ajtóban
látható a török kori falszövet

4.31. A Rác fürdő langyos helyiségében az
újkorban nyitott ajtóban látható a török kori
falszövet

4.32. A Rác fürdő forró helyiségében felszínre
került török kori padló és padka

4.33. A Rác fürdő forró helyiségében felszínre
került török kori medence

4.34. Rác fürdő Reneszánsz faragvány a padlóból

4.35. Rác fürdő, török kori elvezető csatorna

4.36. A Rác fürdő forró helyiségének oldalfalai,
nagyméretű falfülkéi

4.37. A Rác fürdő forró helyiségének oldalfala,
a medence betöltésének helye, a török kori
falfülkékkel és ajtóval.

4.38. A Rác fürdő forró helyiségének oldalfala, a medence betöltésénél látható fülkék. A jobb oldali
fülkét a torok korban ajtóvá alakították.

4.39. A Rác fürdő forró helyiségében felszínre
került a vízvezetékcsövek helye (a képen
barokk csövek láthatóak) és előtte egy kurna
vízkőlenyomata

4.40. A Rác fürdő forró helyiségében felszínre
került eliszapolódott török kori
vízvezetékcsövek

4.41. A Rác fürdő forró helyiségének bejárata

4.42. A Rác fürdő forró helyiségének kupoláján
látható opeion

4.43. A Rác fürdő forró helyiségében feltárt
falszövet, a kötőgerendák helyével

4.44. A Rác fürdő forró helyiségében a sarkok
lefalazása alatt felszínre került cölöpök

4.45. A Rác fürdőben feltárt halvet török kori
medencéje

4.46. A Rác fürdőben feltárt halvet török kori
medencéje az emberfej alakú vízköpővel

4.47. A Rác fürdőben feltárt halvet török kori
medencéjébe készült barokk padka

4.48. A Rác fürdőben feltárt halvetben a keleti
csegely indítás

4.49. A Rác fürdőben feltárt halvetbe másodlagosan bevezetett török kori vízvezetékcső

4.50. A Rác fürdő nagy kupolájának in situ
megmaradt párkánya

4.52. Rác fürdő, török kori ablakrácsok

4.53. Rác fürdő, török kori ablaküveg

4.51. A Rác fürdő langyos helyiségének és
toalettjének boltozata felülről

5.1. A Rudas fürdő feltárási alaprajza

5.2. A Rudas fürdőben feltárt török kori csatornák nyomvonala

5.3. A Rudas fürdő langyos helyisége

5.4. A Rudas fürdő langyos helyiségei közötti
török kori ajtó

5.5. A Rudas fürdő langyos helyiségében
feltárt török kori fülke

5.6. A Rudas fürdő langyos helyiségéhez
csatlakozó toalett megmaradt csatornája és
oldalfala

5.7. A Rudas fürdő langyos helyiségének fala
alatt felszínre került gerenda

5.8. A Rudas fürdő oszlopos forró helyiségének képe, 2009

5.9. A Rudas fürdő oszlopos forró helyiségének
képe a kupolával, 2009

5.10. A Rudas fürdő oszlopos forró
helyiségének képe, 2009

5. 11. A Rudas fürdő forró helyiségében
felszínre került török kori padló (a fényképet
készítette: Galacanu Efstatia)

5.12. A Rudas fürdő forró termében felszínre
került padka alapozásának és a padlónak a
csatlakozása

5.13. A Rudas fürdő forró termében álló
oszlop lábazata

5.14. A Rudas fürdő forró termében látható
festett felület és a padlóalapozás helyzete

5.15. A Rudas fürdő forró helyiségében a
vízvezetékcsövek között elhelyezett kötés kő

5.16. A Rudas fürdő forró helyiségében a
vízvezetékcsövek között elhelyezett kötés kő
sérült, így metszet is látható

5.17. A Rudas fürdő langyos helyiségében
felszínre került a vízvezetékcső textil
lenyomattal

5.18. A Rudas fürdő forró helyiségében
egymáshoz csatlakozó fehér anyagú mázas és
vörös anyagú mázatlan török kori
vízvezetékcsövek

5.19. A Rudas fürdő forró helyiségében
felszínre került a medencét betöltő, nagyobb
átmérőjű török kori vízvezetékcső

5.20. török kori vízvezetékcső

5.21. A Rudas fürdő forró helyiségében
felszínre került csatornák a felettük látszó
rétegsor (a fényképet készítette: Galacanu
Efstatia)

5.22. A Rudas fürdő forró helyiségében
felszínre került csatorna, a középkori falba
belevágva

5.23. A Rudas fürdő forró helyiségében az
oszlopok és kupola között látató falazat

5.24. A Rudas fürdő forró helyiségének
kupolájának felülvilágítói

5.25. A Rudas fürdő forró helyiségében
felszínre került török kori vakolat

5.26. A Rudas fürdő forró helyiségében látható
sztalaktit dísz

5.27. A Rudas fürdő forró helyiségéhez kívülről
csatlakozó pillér

5.28. A Rudas fürdő forró helyiségének
falmetszet

5.29. A Rudas fürdő forró helyiségében felszínre került
törökkori cölöpök

5.30. A Rudas fürdő forró
helyiségében felszínre került
törökkori cölöpök

5.31. Török kori kurna másodlagos helyzetben

5.32. A kurna belseje restaurálás után

5.33. A Rudas fürdő forró helyiségében felszínre került középkori építmények. 1-2. a fürdő langyos
helyiségei, 3. a fürdő forró helyiségei
5.34. A Rudas fürdő forró termében felszínre
került középkori kút

5.35-36. A Rudas fürdő forró helyiségében felszínre került középkori forrásfoglalás fényképe és rajza,
amit a török korban medencévé alakítva még hasznosítottak. Pirossal és narancssárgával a török kori
lerekesztés látható

6.1. Tojgun pasa fürdője, feltárási alaprajz, 1973 (BTM Adattár ltsz. 43-75). 1. feltárt török kori falak,
2. hipokausztum habarcsos alapozása 3. agyagfeltöltés

6.2. Tojgun pasa fürdője, 4. helyiség részlete a
feltárt török kori fallal és a hipokausztum
alapozással

6.3. Tojgun pasa fürdője, 4. helyiség részlete a
feltárt török kori fallal és a hipokausztum
alapozással

6.4. Tojgun pasa fürdője, 4. helyiség metszetrajza a feltárt török kori fallal és a hipokausztum
alapozással

6.5. Tojgun pasa fürdője, 5-6. helyiség részlete
a feltárt török kori fallal, benne látható a
kötőgerendák helye
helye

6.6. Tojgun pasa fürdője, 6. helyiség részlete a
feltárt török kori fallal, benne látható a
kötőgerendák

6.7. Tojgun pasa fürdője, 6. helyiség részlete a
feltárt török kori fallal, benne látható a
kötőgerendák helye

6.8. Tojgun pasa fürdője, 5. helyiségben feltárt
török kori falrajza, ami a hipokausztum egyik
pillére lehet.

