
Török nyomok Budapesten 
NÉMETH ANNA 

 
Egy 7 km hosszú sétatúrával mutatnám be a Budapesten lévő török 
emlékműveket, épületeket, és minden egyebet, ami a magyarországi török 
uralomhoz köthető. A túra időtartalma kb. 2 óra. A sétatúra terve térképen: 
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1.MEGÁLLÓ 
NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

 
Utunkat a Március 15. Téren kezdjük. Első megállónkhoz nem kell sokat 
sétálni, hiszen a Nagyboldogasszony templom (ismertebb nevén belvárosi 
plébániatemplom) éppen ott van velünk szemben. A templomról azt kell tudni, 
hogy a török időkben (amikor a török megszállta Budát) ezt a 
plébániatemplomot mecsetnek használták, és ennek az emléknek 
megőrzéseképp hátra is hagytak benne egy mihrábot, azaz muszlim 
imafülkét, a Zsigmond-kori gótikus ülőfülkék között helyezkedik el a többinél 
kissé alacsonyabb és keskenyebb.  Az emlékmű a templom délkeleti falában 
található. A fülkében az alábbi írást láthatjuk:  
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Inna Allāh fī al-yaum 
al-ahīr yu’tī 

Yasū’ fī yadihi al-
hukm al-ahīr 

 
Aminek magyar 

fordítása: 
 

Isten az utolsó napon 
Jézus kezébe adja  

a végső döntést. 
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A 2.-3. században a templom 
jövőbeli területére  az úgynevezett 
Contra Aquincum erődítményt 
építették a rómaiak, hogy a barbár 
támadásokat kivédjék.  
(Az erődítmény jóval nagyobb 
kiterjedésű volt, mint a mai 
templom.) 
Régészek a templom kriptájában 4. 
századi cella trichorát, 
(háromkaréjos kisméretű kápolnát) 
találtak, tehát nagy valószínűség 
szerint már a Honfoglalás előtt 
megszentelt helynek tekintették az 
erődfal e pontját.  A képeken a 
templom látható kívülről 
napjainkban, illetve a mihráb 
oldalról. 



Ezután átmegyünk az Erzsébet hídon a budai oldalra.  
(Az útvonalterv mutatja) a gyógyfürdő kb. 12 perc séta. 

A következő megállónk a Rudas gyógyfürdő. 

 
2.MEGÁLLÓ 

RUDAS FÜRDŐ 
 
A rudas gyógyfürdőt csak kívülről fogjuk megtekinteni, mivel sajnos nincs 
múzeuma, és egy másik, a Veli Bej fürdőben fogunk megpihenni majd a túra 
végén.  
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A rudas fürdő nem véletlen épült 
a Gellért hegy lábához, ugyanis 
ott számos meleg vizű forrás 
található (pl.: a mai Árpád-, 
Rákóczi-, Musztafa-, Gül Baba-, 
Beatrix-, Mátyás király források) 
A fürdőt 1566 – 1572 között 
építette Szokoli Musztafa budai 
pasa. A fürdő építése olyan 
mértékben jól sikerült, hogy a 
mai napig folyamatosan 
használják, (ugye kisebb- 
nagyobb javításokkal). A Rudas 
fürdő ilidzsa típusú fürdő, amely 
a források vizének 
hasznosításával épült. 



Most sétánk egyik leghosszabb szakasza következik. A Friedrich Born, majd 
a Sztehlo Gábor rakparton haladva, a Halász úton bal kanyart véve, végül a 
fő úton jobbra (a térképen látható) elérkezünk a következő megállónkhoz. 
 

 

3.MEGÁLLÓ 
KAPUCINUS TEMPLOM – ÁRPÁD-HÁZI SZENT 

ERZSÉBET PLÉBÁNIA 
 

 
 

A török hódoltság idején a mai templom területén állt Tojgun pasa dzsámija. 
A dzsámi volt a központja a Víziváros egyik jelentős kereskedelmi 
negyedének, a Tojgun pasa mahallénak. 
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Innen mindössze 10-15 perc séta a negyedik állomásunk:  
 

4.MEGÁLLÓ 
KÖZÉPKORI ZSINAGÓGA A BUDAI VÁRBAN 
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A Táncsics Mihály utca 17 szám alatt található egy középkori zsinagóga. 
(Napjainkban zsidó emlékmúzeum, kőtár van a helyén.) 
Ezt szabadon akárki látogathatja. 
Ez az épület később, a török uralom alatt szefárd imaházként működött. 
A török uralom alatt a zsidók egyébként elmenekültek Budáról Magyarország 
különböző részeire, mint pl.: Kismarton, Nagymarton, Sopron-keresztúr 
(CÉLEM héber nyelven). Inkább kisebb falvakban, vagy főurak védelme alatt 
éltek e településeken, és környékein. Főként kocsma, és földbérlőként 
tevékenykedtek, de nagy szerepük volt a kereskedelemben, és a vámnál is. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
7 



A Táncsics Mihály utcától egyenesen a Gül Baba türbéjéhez vezet az utunk, 
lépcsőkön és hegyen (rózsadomb) felfele kanyargó utakon át 20-30 perc alatt 
el is juthatunk a síremlékhez. 
 (Pontos információ a képen) 
 

 
 

5. MEGÁLLÓ 
GÜL BABA TÜRBÉJE 

 
 

Gül Baba türbéje egy 16. században épült török sírkápolna. Gül Baba, a 
Rózsák atyja, harcos muszlim szerzetes volt. Gül Baba sírja fölé emelt türbét 
1543 és 1548 között építtette Mehmed Jahjapasazáde, (3. budai pasa).  
Ez a hely azóta is az iszlám vallásúak egyik zarándokhelye. Az épület 
Kváderkőből épült, minden oldalát faltükrök tagolják, és minden másodikon 
ablak nyílik. 
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A türbe 
belsejében 
megtekinthető 
egy turbánnal 
díszített nagy 
fakoporsó. 
Sajnos ez nem 
az eredeti, 
mert az 
tisztázatlan 
körülmények 
között 
elveszett. 
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A kertben egy szobor ábrázolja Gül Babát, így 
megtudhatjuk, hogy nagyjából hogy is nézett 
ki. Gül Baba egyébként egy illatszeráru boltot 
vezetett, betegséget könnyítő szantálfa-
füstölőt, csókot édesítő cédrust és illatos 
olajokat lehetett ott kapni. Egy nap, útra kelt, 
hogy ellesse a bolgároktól a rózsaolaj 
készítésének titkát. 
Amikor visszaért Budára, hogy honosítsa a 
rózsaolajat  Szokollu Musztafa adott neki egy 
dombot, amit azóta rózsadombnak hívnak. 
Itt található a türbéje is. 
 



A nagy túra vége felé biztosan mindenki nagyon megéhezett, igy a túra 
kedvéért a török Helin gyorsbüfében megállunk, ez a Margit körúton van, kb. 
5-10 perc sétára a Türbétől.  
 

 
 
 
 
Rendelhetünk itt szinte bármit, ami egy török étteremben megfordulhat. A hely 
pont annyira kicsi, mint amennyire finomakat lehet ott enni. Ajánlom a Gyros 
tálat, vagy a Döner Kebabot. Édességek közül a kedvenceim a sült rizs 
gyümölcs darabokkal, vagy a Lokum, ami szintén egy jellegzetes török 
édesség.  
 
 
 
Túránk következő állomása a Veli Bej fürdő, ahol ezúttal fürdeni is fogunk! 
 
A fürdőt valójában nem Veli bej, hanem Szokollu Musztafa pasa építtette 
1574-ben. A felújítás során igyekeztek az eredeti állapotokat megidézni.  
A feltárt korabeli mészkő padlót és a mázas belsővel készült vízvezetékeket 
üveglappal fedtek le, így mi is megcsodálhatjuk. Ezért is választottam ezt a 
fürdőt, hiszen ez Budapest legszebb/leglátványosabb török fürdője. 
A 36 fokos központi nagymedence Közép-Európa legnagyobb törökfürdő 
medencéje.  A csarnok nyolcszegletű, a 4 szélén fülkékkel, ahol régen 
családi fürdőzésre használt kisebb medencék rejtőznek, ezekbe ma különféle 
hőfokú vizet találtok. (Jacuzzik)  
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A fürdőhöz 25 perces kellemes sétaút vezet. A cél elérésével túránk végéhez 
értünk, köszönöm a figyelmet, a részvételt. 
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A megmaradt 
vízvezetékek, 
csövek. 

 
A központi nagymedence. 
 

 

 
 
A fürdő többször váltott tulajdonost. Az építő pasa 
halála után szabadon úszott, az éppen hatalmon 
lévő 99 pasa közül azé volt, aki uralkodott. Utána 
Kayser Bad néven volt a kincstáré, majd a 
Marczibányi család birtokolta. Végül 1806-ban a 
Betegápoló Irgalmasrend tulajdonába került.  
Az épülethez többször hozzáépítettek, míg mai 
formáját 1841-44 között nyerte el, Hild József 
tervei alapján. 


