
ül baba sírépítménye a török kori Buda
szélén, talán inkább a város mellett

emelkedett. A mai Török utca és a Duna kö-
zötti területen épületek álltak, de a házak a
domboldalra már nem nagyon húzódtak fel.
A mai Frankel Leó utca vonala volt a római
kor óta a Duna mellett haladó észak–déli irá-
nyú főút, és így volt ez a török korban is.
Mellette a 16. század végén házak, fürdők,
dzsámik, malmok emelkedtek, és természe-
tesen a türbéhez kapcsolódó tekke is itt állt.

A városrész képe azonban egészen más
volt, mint manapság. A Duna sokkal köze-
lebb folyt a mai épületekhez, a Lukács fürdő
és a kórház előtt húzódott a partja. A terü-
letet több tó szabdalta, amelyek egyetlen
kis emléke a mai Malomtó. Ezeket a tavakat
meleg vizes források táplálták, ezért nem
fagytak be télen sem, így a vizüket haszno-
sító malmok egész évben tudtak működni.

Gül baba türbéje szerencsésen átvészelte
Buda 1684-es és 1686-os ostromát, s a II. vi-

lágháború sem tett benne kárt. Török kori
eredete és funkciója sosem ment feledésbe,
így nagyon korán, már 1915-ben sor került
első régészeti feltárására. Ekkor a türbe bel-
sejében kutattak, és felszínre került két sír-
gödör. Ezekben azonban már bolygatva ta-
lálták meg az emberi vázakat. 

Történeti jelentősége miatt a türbe épü-
lete műemléki védelem alá került, míg a kör-
nyezete védett régészeti lelőhely lett. Ennek
megfelelően az elmúlt évtizedek során az
építési munkákat többször kísérte régészeti
feltárás. Legutóbb 2015-ben végeztünk
megelőző feltárást a türbe felújításához
kapcsolódóan. Ekkor az épület belsejében
nem lehetett dolgozni, így a fenti sírgödrök
hitelesítésére nem kerülhetett sor, és az oda
visszatemetésre került emberi maradvá-
nyok újabb vizsgálata is elmaradt. 

1999-ben és 2015-ben a türbe környezeté-
ben kutathattunk. Előzetesen sírokat vár-
tunk, mivel mind az oszmán türbéket, mind

a keresztény kápolnákat temetkezések szok-
ták övezni. Előzetes feltételezésünk beigazo-
lódott. A feltárt emberi vázakat két csoportra
oszthattuk, egyes sírok nyugat–keleti, míg
mások délnyugat–északkeleti tájolásúak vol-
tak. A két csoport azonosítását a szerencse
is segítette, az egyik halottat nyakában fe-
születtel temették el. Így egyértelművé vált,
hogy a keresztény szokásoknak teljesen meg-
felelően a nyugat–keleti tájolású sírok keresz-
tény, míg a délnyugat–északkelet irányban
fektetett vázak muszlim temetkezésekhez
kapcsolódnak. 

Kevés, összesen tíz sír került felszínre,
közülük hét muzulmán és három keresztény
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temetkezés. Szinte mindegyik esetben a fa-
koporsó maradványait is megtaláltuk. 

A türbe épületének falkutatását Lászay
Judit vezette 2015-ben. Munkája során be-

bizonyosodott, hogy a türbének a török kor-
ban csak egy ablaka volt, az ajtaja előtt
pedig egy kisebb előtető kapott helyett.
Szerencsére az is láthatóvá vált, hogy mind

az oldalfalak, mind a kupola eredeti, 16. szá-
zadi építmény. A türbe jelenlegi képe a 16.
századi megjelenését idézi, későbbi átépí-
téseit vakolat rejti.
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