
Címlapsztori

A 

török kori em-
lékek között viszony-
lag hamar bárkinek eszébe 
jutnak a török fürdők, amelyek 
közül néhány még ma is áll, sőt 
az 1570-es évek óta folyamato-
san fogadják a fürdőzésre vá-
gyókat. Azonban, ha elmegyünk 
Budapesten az Erzsébet híd lá-
bánál álló Rudas fürdőbe, akkor 
nem egy tipikus török fürdőbe 
lépünk be, hanem egy kimon-
dottan párja nincs épületbe.

Minden korszakban kivívta 
látogatói csodálatát hatalmas 
termével, ahol a kupolát 8 osz-
lop tartja, ami így szinte lebeg 
az állandóan párás levegőben. 
Az oszmán építészettől nem 
idegen az oszlopokra helyezett 
kupola, de ez a trend nem hó-
dította meg a fürdőépítészetet, 
inkább maradt a dzsámiépí-
tészet keretein belül, ahol az 

Papp Adrienn

alapítók nagyságát 
és gazdagságát mu-

tatta. Ugyanez volt a sze-
repe a budai Rudas fürdőnél is. 
Az alapító, Szokollu Musztafa 
pasa gazdagságát és hatalmát 
hirdette 1572-es megépítésétől 
fogva. A pasa nagybátyja Szo-
kollu Mehmed pasa nagyvezír 
volt, a família pedig a korszak 
legbefolyásosabb, leggazda-
gabb családja. Ennek megfele-
lően Szokollu Musztafa pasa is 
komoly anyagi lehetőségekkel 
rendelkezett, és az isztambu-
li divatra figyelt. Nem sokkal 
korábban ugyanis elkészült 
Isztambulban Szulejmán szul-
tán nagy dzsámija és körülötte 
számos épület, köztük egy für-
dő is (1557). A fürdőben pedig 8 
oszlop hordozza a kupolát. Az 
egész Oszmán Birodalomban 
kevesebb mint tíz fürdő épült 
hasonló módon.
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Szulejmán fürdőjét és a már említett nagyvezír, Szo-
kollu Mehmed szintén oszlopos fürdőjét a minden idők 
legnagyobb oszmán építészeként számontartott mimar 
Szinán tervezte. Fennmaradt több lista, mely azokat az 
épületeket tartalmazza, amiket Szinán tervezett; ezek kö-
zött a Rudas fürdő azonban nem szerepel. Annyit tudunk, 
hogy Szokollu Musztafa pasa budai türbéjét ő tervezte. A 
központosított Oszmán Birodalomban a nagy volumenű 
épületeket egyeztetni/engedélyeztetni kellett a főépí-

tésszel, így bizonyosan tudott a budai fürdő kialakításáról 
is. Bizonyos esetekben a főépítész határozta meg, hogy 
az új épületnek mely már álló épülethez hasonlóan kell 
elkészülnie. Szinán vagy inkább az udvari építészműhely 
szerepe így inkább a háttérben sejthető.

A Rudas fürdő másik érdekessége, hogy ez egy ter-
málfürdő, közepén nagy méretű, nyolcszögű medencé-
vel. Ilyen fürdőt természetesen csak hőforrások mellé 
lehet építeni, és Buda ehhez megfelelő adottságai már 

A Rudas fürdő belő terének 
rekonstrukciója (készítette: Szőke Balázs)

A Rác fürdő belő terének rekonstrukciója 
(készítette: Szőke Balázs)
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évezredek óta ismertek voltak. A hegyek lábánál feltö-
rő különböző hőfokú források mellet természetes tavak 
képződtek, és a déli és északi forráscsoportra a török kor-
ban 2-2 fürdőt építettek. Északon ma is áll a Császár és 
Király fürdő, délen pedig a Rudas és a Rác fürdő.

Az oszmán fürdők döntő többsége azonban nem ter-
málfürdő (hiszen viszonylag kevés helyen vannak alkal-
mas hőforrások), hanem gőzfürdő (úgynevezett hamam). 
Ebben a fürdőben, a nyugati emberek számára abszurd 
módon, nincs medence. Ennek ideológiai és minden bi-
zonnyal környezeti oka van. Az iszlám már nagyon korán 
átvette a keletrómai területeken megismert római fürdő-
kultúrát, amely viszont sok medencét alkalmazott. A ko-
rai iszlám fürdőkben is találunk medencéket, azonban az 
iszlámban inkább a folyó vizet tekintették kívánatosnak. 
A fürdőkből így eltűntek az álló vizet tartalmazó meden-
cék, és csak a falak mellett elhelyezett kutak szolgáltattak 
vizet. A gőzfürdők azonban megőrizték a római korból 
átörökített padlófűtést, ami az egész épületet melegen 
(szinte forrón) tartotta, és a kutakba juttatott vizet is fel-
melegítették a kívánt hőfokra. A falak mentén kis mosdó-
medencéket helyeztek el, amikhez a falakba rakott kerá-
mia vízvezetékekben jutott el a meleg és hideg víz. A falak 
mellé le lehetett ülni, megmosdani, és a terem közepén is 
találunk egy kiemelkedő részt, ahova szintén le lehetett 
ülni vagy feküdni.

A fürdők alapvetően tisztasági fürdők voltak, hiszen az 
otthonokban ekkor még nem volt fürdőszoba, az iszlám 

Török kori mosdótál a Rudas fürdőben
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és az oszmán kultúra pedig magáévá tette a tisztálkodás 
fontosságát, amire a közfürdők biztosítottak teret. Mind-
emellett a fürdők kiemelten fontos színterei a társadalmi 
életnek, mert a fürdőkbe minden társadalmi csoport tag-
jai betérhettek. A fürdők megfi zethetőek voltak az átlagos 
városlakók számára is; a nők számára pedig külön jelen-
tőséggel bírtak, mert ide férfi kíséret nélkül is mehettek. 
A török fürdők valójában már akkoriban is egyfajta well-
ness fürdők voltak, ahol külön szolgáltatásokra lehetett 
befi zetni, így akár szőrtelenítésre vagy masszázsra is. A 
termálfürdők gyógyhatása már akkor is ismert volt, így 
oda gyógyulni vágyók is érkeztek. Éppen ezért a fürdő-

ket mindig olyan helyekre 
építették, ahol minél na-
gyobb vendégforgalmat 
várhattak tulajdonosaik, 
pl. főutak mellé, piacok, 
mecsetek közelébe.

S most ideje megis-
merkednünk a fürdők fel-
építésével! A fürdőépüle-
tek jellegzetes elemekkel 
bírnak és komoly műszaki 
vívmányokat tartalmaznak.

Számunkra talán meg-
lepő módon a fürdők leg-
fontosabb terme az elő-
csarnok, amely a fürdő 
legnagyobb tere is. A ven-
dég egy hatalmas (gyakran 
kupolás) terembe lépett. 

Itt lehetett átöltözni, de később pihenni, beszélgetni, a 
16. században már kávézni, sőt, a 17. században már pi-
pázni is. Ez a terem kellemes hőmérsékletű volt a legbel-
ső, a mai fogalmaink szerint inkább a szaunához hasonló 
forró teremhez képest. Így a vendégek gyakran kijöttek 
ide „pihenni”. A fürdők következő terme a langyos terem 
volt, amelyet már az alá behúzódó padlófűtésrendszer 
melegített. Falai mellett mosdótálak álltak, ahol tisz-
tálkodni lehetett. A legbelső rész pedig a már említett 
forró terem volt. Ez közvetlenül a fűtőház mellett kapott 
helyet, így a padlója alatt húzódó fűtésrendszer ezt 

Eger, Válide szultán fürdő

A hamamok fűtési rendszere
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fűtötte fel legjobban, falát pedig a mellette helyet kapó 
nagy víztartály is tovább fűtötte. Ez a helyiség többnyire 
négyzetes, vagy nyolcszög alakú, közepén egy nagyobb, 
nyolcszögű épített kiemelkedő résszel, ahova le le-
hetett ülni vagy feküdni. A termálfürdőben 
pedig egy általában nyolcszög alakú me-
dence kapott helyet középen. A falak 
mellett pedig az említett faliku-
tak kaptak helyet. Innen ki-
sebb termek nyílhattak, 
ahova néhány ember 
(család, barátok) elvo-
nulhatott fürdőzni.

A  h ó d o l t s á g b a n 
összesen 46 török fürdőről 
vannak adataink, de jóval 
kevesebbnek ismerjük a fizi-
kai maradványait. Szerencsés 
módon a négy nagy budai für-
dő fennmaradt, ezt alapvetően 
annak köszönhetjük, hogy ezek 

termálfürdők voltak, s mint ilyenek, a forró terem közepén 
egy medence kapott helyet. Így az 1686-os visszafoglaló 
háborúk után is egyértelmű volt az épületek funkciója, és 

a keresztény fürdőzési szokásokkal is összeegyeztet-
hető volt működésük. A hamamok rendszere 

azonban vélhetően nem volt adoptálható, 
és így végül mindegyik elenyészett. El-

sőként többnyire valamilyen más 
funkciót kaptak az épületek, 

majd ahogy az épületek 
állaga leromlott, elbon-

tották azokat. Néhány 
esetben ezek föld alá 

került romjai ma is megta-
lálhatóak, és régészeti mód-

szerekkel újra felszínre lehet 
őket hozni. Szép példája ennek 

az egri Válide szultána fürdő, 
mely most már védőépület alatt 

meg is tekinthető. Itt láthatóak 
ez egykori padlófűtésrendszer 

H a 
v a l a k i 

járt Törökország-
ban egy fürdőben, és meg-

nézi valamelyik hazai ép vagy romos 
török fürdőt, akkor szembeötlő különbség, 

hogy a ma oly előszeretettel használt csempe- vagy már-
ványburkolat teljesen hiányzik itthon. A török korban nem 

kerültek csempe- vagy kőburkolatok a falakra, helyette na-
gyon keményre simított vakolat védte a falat. Ennek nyo-

mait több helyen megtaláltuk a kutatások során, és 
ennek megfelelően készültek el a falakra a vöröses 

vagy rózsaszínes vakolatrekonstrukciók is az álló 
fürdőkben. Lászay Judit művészettörténész 

és Makoldy Gizella festőrestaurátor munkái 
nyomán ezek összetétele és az egyes épí-

tészeti elemek színezése is ismert.

A padlófűtésrendszer maradványai az izniki I. Murad hamamiban
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elemei és a falakon az egykori vakolatok, 
fülkék is. Gerő Győző kutatásai nyomán ismerjük 
a pécsi Memi pasa fürdő romjait, de Székesfe-
hérvárott a Rüsztem pasa fürdő maradványait 
is. A városok lakosságát kiszolgáló közfürdők 
mellett a nagyobb palotákban magánfürdők is 
helyet kaptak, így a budai pasáknak a Várhegyen 
épült palotájában is. Ezek kis méretű, gyakran csak 
két teremből álló épületek, melyeket a pasa és családja 

használt. De működésük megegyezik a 
többi gőzfürdő rendszerével.

Mindent összevetve nagyon kü-
lönleges épületek készültek Budán, de 
mellettük a hódoltság szinte minden 
oszmánok birtokolta nagyobb erőssé-
gében megjelentek a kisebb-nagyobb 
fürdők. Ezek az oszmánok berendez-
kedésének fontos elemei, az osz-
mán kultúra kiépítésének jellegzetes 
épületei voltak.

C C C
„Für-
dőbe 

ment egyszer a 
hodzsa, de alig hogy ügyet 

vetnek rá. Törülközőt piszkosat adnak 
neki, fürdőruhát meg rongyosat. Nem szól a 

hodzsa egy szót se, hanem amint kilép a fürdőből, öt 
darab ezüstöt tesz rá a tükör lapjára. Így szokás a fürdőben fi zetni. 

Ennyi sok pénzt még gazdagok is alig hogy adnak. Csodálkoz-
nak is a fürdőszolgák, de nagyon. Egy hét múlva megint el-
jött a hodzsa. Meg is becsülik ezúttal, alig találják a helyét. 
A hodzsa megint nem szól semmit, hanem amint kilép a 
fürdőből, egy rézpénzt tesz rá a tükörre. Csodálkoznak 

a kiszolgálók és szóbahozzák a rézpénzt, a semmi 
borravalót. Azt felelte nekik a hodzsa: – A mai réz-
pénz a múlt heti fürdőért jár, a múltkori öt ezüst 

pedig a mai fürdőzésért.” (Kúnos Ignác: A 
török hodzsa tréfái Naszreddin mesternek)

A Rudas fürdőben feltárt török kori vakolat

A Rudas fürdő kupolaterének mai képe
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fűtötte fel legjobban, falát pedig a mellette helyet kapó 
nagy víztartály is tovább fűtötte. Ez a helyiség többnyire 
négyzetes, vagy nyolcszög alakú, közepén egy nagyobb, 
nyolcszögű épített kiemelkedő résszel, ahova le le-
hetett ülni vagy feküdni. A termálfürdőben 
pedig egy általában nyolcszög alakú me-
dence kapott helyet középen. A falak 
mellett pedig az említett faliku-
tak kaptak helyet. Innen ki-
sebb termek nyílhattak, 
ahova néhány ember 
(család, barátok) elvo-
nulhatott fürdőzni.

A  h ó d o l t s á g b a n 
összesen 46 török fürdőről 
vannak adataink, de jóval 
kevesebbnek ismerjük a fizi-
kai maradványait. Szerencsés 
módon a négy nagy budai für-
dő fennmaradt, ezt alapvetően 
annak köszönhetjük, hogy ezek 

termálfürdők voltak, s mint ilyenek, a forró terem közepén 
egy medence kapott helyet. Így az 1686-os visszafoglaló 
háborúk után is egyértelmű volt az épületek funkciója, és 

a keresztény fürdőzési szokásokkal is összeegyeztet-
hető volt működésük. A hamamok rendszere 

azonban vélhetően nem volt adoptálható, 
és így végül mindegyik elenyészett. El-

sőként többnyire valamilyen más 
funkciót kaptak az épületek, 

majd ahogy az épületek 
állaga leromlott, elbon-

tották azokat. Néhány 
esetben ezek föld alá 

került romjai ma is megta-
lálhatóak, és régészeti mód-

szerekkel újra felszínre lehet 
őket hozni. Szép példája ennek 

az egri Válide szultána fürdő, 
mely most már védőépület alatt 

meg is tekinthető. Itt láthatóak 
ez egykori padlófűtésrendszer 

H a 
v a l a k i 

járt Törökország-
ban egy fürdőben, és meg-

nézi valamelyik hazai ép vagy romos 
török fürdőt, akkor szembeötlő különbség, 

hogy a ma oly előszeretettel használt csempe- vagy már-
ványburkolat teljesen hiányzik itthon. A török korban nem 

kerültek csempe- vagy kőburkolatok a falakra, helyette na-
gyon keményre simított vakolat védte a falat. Ennek nyo-

mait több helyen megtaláltuk a kutatások során, és 
ennek megfelelően készültek el a falakra a vöröses 

vagy rózsaszínes vakolatrekonstrukciók is az álló 
fürdőkben. Lászay Judit művészettörténész 

és Makoldy Gizella festőrestaurátor munkái 
nyomán ezek összetétele és az egyes épí-

tészeti elemek színezése is ismert.

A padlófűtésrendszer maradványai az izniki I. Murad hamamiban
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elemei és a falakon az egykori vakolatok, 
fülkék is. Gerő Győző kutatásai nyomán ismerjük 
a pécsi Memi pasa fürdő romjait, de Székesfe-
hérvárott a Rüsztem pasa fürdő maradványait 
is. A városok lakosságát kiszolgáló közfürdők 
mellett a nagyobb palotákban magánfürdők is 
helyet kaptak, így a budai pasáknak a Várhegyen 
épült palotájában is. Ezek kis méretű, gyakran csak 
két teremből álló épületek, melyeket a pasa és családja 

használt. De működésük megegyezik a 
többi gőzfürdő rendszerével.

Mindent összevetve nagyon kü-
lönleges épületek készültek Budán, de 
mellettük a hódoltság szinte minden 
oszmánok birtokolta nagyobb erőssé-
gében megjelentek a kisebb-nagyobb 
fürdők. Ezek az oszmánok berendez-
kedésének fontos elemei, az osz-
mán kultúra kiépítésének jellegzetes 
épületei voltak.
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