
Török nyomok Budapesten 

-sétatúra – 

 

0.helyszín 

Séta kezdete 

Erzsébet híd, pesti hídfő 

 

Leírás: Sétatúra kezdete, résztvevők köszöntése. 

Szöveg: Üdvözlök mindenkit a legelső ”Török nyomok Magyarországon” néven meghirdetett 

sétatúrán! Fehér Lili vagyok, a túravezető. A séta teljes hossza előreláthatóan 4 óra lesz, 

természetesen bármikor tarthatunk majd egy rövid pihenőt. Nagyon örülnék, ha mindenre 

rákérdeznétek, amire csak kíváncsiak vagytok, igyekszem majd mindegyikre kielégítő választ 

adni.  

Az elkövetkező pár órában bizonyos értelemben elhagyjuk majd a várost. Amint elkezdődik a 

túra, a varázslatos helyszínek, izgalmas történetek és korabeli források segítségével ugrunk vissza 

az időben, hogy megismerjünk egy olyan Budát, ahol eddig még egyikünk sem járt...  

 

1.helyszín 

A ”Zöldoszlopos fürdő” 

-Rudas fürdő - 

 
 



Több száz méterrel a lábunk alatt zubog egy, a világ legkülönlegesebb termálvízforrásai közül. 

Világszerte Magyarország büszkélkedhet az egyik leggazdagabb gyógyvízkészlettel, melyek 

városunkat is behálózzák titkos földalatti ösvényekként, s ezekről sokszor nincs is tudomásunk.  

A történelem során kiemelkedően fontos szerepük volt, hiszen a vaskor vége felé a Gellért-hegy 

lábánál létrejött első települések kialakulásában is közrejátszott a meleg vizű források közelsége. 

Később a Török hódítás időszakában kapott megint nagy jelentőséget, mikor megalapultak a ma 

is meglévő híres törökfürdők. A török hódítók százaival építették az új fürdőket, melyek 

hétköznapi és vallási életükben is igen fontosak voltak, így látogatottságuk mindig magas volt. 

Fontos színterei voltak a közösségi életnek, a mosakodó nők itt egymás közt bensőségesen 

beszélgethettek, hiszen a két nem egy időben sosem látogathatta ezt a helyet.   

 

Most felolvasok egy rész Surius Laurentius leírásából a budai fürdőkkel kapcsolatban, amely egy 

igen részletes képet fest le nekünk:  

„Budán, amely Magyarország fővárosa, sok meleg fürdő van, amelyek egy része királyi, más 

része közfürdő. Ezek a fürdők alkalmasak arra, hogy bennük fürödjenek és mosakodjanak. Más 

hévizeket azonban nem használnak fürdésre, hanem először lehûtik őket, mert olyan forróak, 

hogyha beléjük dobnak egy tojást, az néhány óra alatt megfő. Ezek mellett van egy hideg kút is, 

amely arra szolgál, hogy az ember először hideg, azután meleg vízbe merítkezzen. A törökök 

ezeket a fürdőket manapság csodálatosan feldíszítették, mivel különös örömüket lelik abban, 

hogy ott fürödjenek és mosakodjanak. A folyó vizet kiváltképp tisztelik, s gyakran nappal is 

igénybe veszik, nem csupán a test, hanem a lélek szennyének lemosására is.” 

 

 

Maga a Rudas fürdő, ahogy ezt látjátok egy nagyon jól sikerült építmény.  Ez az egyik 

legjelentősebb a ránk maradt, még üzemelő török fürdők közül. 1572-től áll itt és azóta is szinte 

folyamatosan használatban van. A századok során rengetegszer felújították, itt-ott átépítették, 

azonban szerencsére eredeti szerkezetét még ma is őrzi.  Építésekor rendelkezett egy tágas 

előcsarnokkal, ahol az átöltözés mellett pipázgatni, kávézni és teázni is lehetett. Ha a vendég 

áthaladt ezen a termen, egy kisebb helyiségbe ért, ahol a falból kutakon át csorgott a hűvös víz. 

Mielőtt valaki innen tovább indult volna, először meglocsolta magát ezzel a vízzel. Ezután lépett 

csak be a nyolcszögletű oszlopos terembe, melynek közepén egy hatalmas és mély 

termálmedence állt. Ez az oszlopos kialakítás ritkaságnak számított, ezért erről vált ismertté a 

fürdő, innen kapta a ”Zöldoszlopos” elnevezést. 

 

 

  



2. helyszín 

A rózsaszín fürdő 

-Rác fürdő- 

 

 
 

Megérkeztünk túránk második állomásához, a Rác fürdőhöz. Mielőtt beszélnék magáról az 

épületről, mesélek pár érdekes dolgot a török kori fürdőkről, egy építész szemszögéből. 

 

Ha törökfürdőkről beszélünk, a legtöbben rögtön egy csapat kádban ülő emberre fognak 

asszociálni. Ez a termálfürdő, az úgynevezett ilidzsa. Emellet azonban akadtak gőzfürdők is, 

török nevükön hammámok. A kettő közül az utóbbit nehezebb kialakítani, komoly építészeti 

tervezés szükséges hozzá, hiszen egy hanyagul kialakított terem nem fűthető megfelelően. 

Szerkezetük a következőképpen nézett ki; a teljesen kiépített fürdő egy öltözőteremből, ahol mint 

az előbb beszéltem róla nem csak öltözködtek, hanem beszélgettek és teáztak is az emberek, 

emellett egy átmeneti helyiségből és egy forró fürdőteremből állt.  A fürdőterem közepén az 

ilidzsákkal ellentétben azonban nem medence, hanem egy nagy márványlap állt, ahol a 

vendégeket masszírozták. Ezt a márványlapot köldökkőnek hívták, valószínüleg azért, mert a 

terem közepén helyezkedett el. Ugyanebben a teremben a fal mentén kis mosdómedencék 

sorakoztak, ezekből locsolgatták felforrósodott testüket az emberek. A fürdőtértől elkülönült a 



víztartály és a fűtőkemence, innen áramoltatták  a forró levegőt a padló alatt elhelyezkedő 

rendkívül fejlett és precízen kivitelezett fűtőrendszerbe. Természetesen, mivel egy ilyen fürdő 

megépíttetése borzasztóan költséges volt, nem mindegyiket alakították ki ilyen gonddal, így 

viszonylag sok volt a szabálytalan alakú hamam is. Ezeknek alkotóelemei sem voltak jó 

minőségűek, ezért ezek a fürdők nem maradtak fenn, ma csupán tervrajzokról ismerjük őket. 

 

A Rác fürdő kupolacsarnoka, hasonlóan a Rudas fürdőjéhez, ugyancsak nyolcszögletű.  

Forrásokból tudjuk, hogy a török időkben fürdőkamráinak színe rózsaszín volt, ami igen 

különlegesnek és szépnek számított akkoriban. Az építészek nem festették le a falakat, színét a 

vakolatba kevert agyagpor adta, amire azért volt szükség, hogy az épület ellenálló legyen és ne 

penészedjen meg a párás meleg miatt. 

 

El is hoztam magammal a forrást, amely ezt leírja. A forrásban emellett röviden megemlítik a 

Rudas fürdőt is: „Innen a várból a víz felé mentünk. Jobbra márványból és más vörös kőből 

szépen megépített fürdő,  nem messze ettől egy hasonló van – a Szent Gellért hegye alatt –, 

melyet a pasa a régi minták szerint boltoztatott, és ólommal befedetett. 

 

 

3. helyszín 

Az elrejett épületek 

 

Ha belegondolunk, a számtalan török kori épület közül ma már szinte  kizárólag csak  fürdőket 

ismerünk. Rengeteg türbe, dzsámi és mecset lett az enyészeté s veszett el örökre, azonban ez nem 

mindegyikre igaz. Nem olyan szembetűnően mint a fürdők, de nagy számban még ma is jelen 

vannak a középkori dzsámik, csupán átépített formában. Az emberekben mindig megvolt a 



hajlam a szép épületek felismerésére, így miután egy  gazdagon díszített mecset, vagy türbe már 

nem volt használatban a 150 évig tartó török uralom vége  után, sokukat nem bontották le, csupán 

átépítették.  

A török időkben a Tabán területén élénken folyt az építkezés, s emiatt nem csak fürdők, hanem 

regeteg imádkozásra szolgáló hely is épült. Egy volt ezek közül az épületek közül Szokollu 

Musztafa budai pasa dzsámija is, amely előtt most állunk. Ha ma megnézzük ezt az épületet, nem 

egy iszlám imaházat, hanem egy keresztény templomot látunk, Alexandriai Szent Katalin 

templomát.  Az épület alapját azonban a pasa dzsámija adta és így tudott fennmaradni az 

utókornak. 

 

4. helyszín 

Buzogánytorony töve 

 

 
 

 

Elérkeztünk a következő állomásunkhoz, azonban hogy itt mi vár minket, még egyelőre titok. 

Előtte gondoljunk bele egy percre, hogy milyen varázslatos tud lenni egy ilyen öreg város, mint 

Budapest. A hosszú évszázadok során emberek milliói laktak itt. Házakat, templomokat, 

iskolákat építettek, itt élték le mindennapjaikat, itt ettek, játszottak, házasodtak és haltak meg. 

Minden egyes korszakban új temetőket nyitottak halottaik számára, ahol saját vallásuk rendje 

szerint, saját módjukon temetkeztek. Azonban, míg a gyönyörű épületek fennmaradtak, 



megújultak és átalakultak, addig ezek a régi temetők az idők során örökre feledésbe merültek… 

Mi Budapesti lakosok nem is gondolnánk, milyen titkokat őriz városunk a történelem kezdete óta. 

Akármerre járunk a belvárosban, szinte elkerülhetetlen hogy ne egy rég eltűnt temető felett 

vezessen keresztül utunk. Most szeretnék nektek kiosztani egy térképet, amin megjelöltem pár 

temetőt a török hódítás időszakától kezdve a 18. századig. ( A térképen zölddel vannak jelölve a 

középkori török temetők, sötétkékkel a középkori keresztény temetők, sárgával a középkori zsidó 

temetők, pirossal pedig a pestistemető.) 

 

Ha megfigyelitek a zölddel jelölt helyeket a térképen, láthatjátok, hogy az egyik török temető 

pont itt van alattunk. 

A középkorban a temetők a templomok körül helyezkedtek el. A muszlim temetők egy része is 

követte ezt a rendet, ezért általában dzsámik és mecsetek környékén temetkeztek. Mivel a 

hódoltság korában a keresztény lakosság egyre inkább kiszorult a külvárosokba, új temetőket 

kellett nyitni az ő számukra is. A térképen is jól látszik, hogy néhány keresztény temető milyen 

messzire került a városközponttól. A török temetőket nem csak elhelyezkedésük különböztette 

meg a többi temetőtől. Az egyik legérdekesebb dolog velük kapcsolatban, hogy nem egy, hanem 

két sírkövet állítottak az elhunytnak. Tradicionálisan az egyik a lábához, a másik a fejéhez került. 

Ezeket a sírköveket jellegzetes turbánformára faragták, céljuk az elhunyt társadalomban elfoglalt 

helyének szemléltetése volt. A török hódítások időszakában nagy jelentősége volt a turbánok 

kinézetének, hiszen ez is egyfajta státusszimbólumnak számított. Fontos volt a turbánok mérete, 

színe, formája és alakja is. Ezeket a különbségeket jelenítik meg a turbán alakú sírkövek így 

mutatva gazdájuk hovatartozását.  



A temető, amely felett most állunk egy katonai temető volt. Ha még ma is állna a temető, itt nem 

találkoznánk turbános sírkövekkel, mivel azt csupán a leggazdagabb személyek engedhették meg 

maguknak, a kőfaragás költségessége miatt. 

5. helyszín 

Budavári labirintus 

 

 

Talán kevesen tudják, hogy mélyen a lábunk alatt egy számunkra idegen, másik város húzódik. A 

katakombák végeláthatatlan alagutjai ezek, melyek több mint 10 kilométeres hosszúságukkal 

behálózzák a budai vár környékét. Ezek a barlangok még a földtörténet hajnalán keletkeztek, 

hévizes források feltörésének következtében. Már az őskortól kezdve is használatban voltak ezek 

a vén folyosók, s ez egészen a 19. század végéig maradt így. A török hódoltság időszakában is 

nagy jelentőségük volt az emberek életében. Az átlagemberek összekötötték a házuk alatt lévő 

üregeket szomszédjaikéval a könnyű és biztonságos közlekedés miatt, ide rejtették az adószedők 

elől értékeiket és ott tartották vizüket, ételeiket is, mivel a hűvös miatt azok nem romlottak meg. 

Emellett természetesen katonai célokra is szolgáltak a katakombák. Mikor Lotharingiai Károly 

1686-ban Buda várát ostromolta, a törökök sok üreggel, folyosóval bővítették ki az 

alagútrendszert, melyek állítólag még a Duna alatt is átvezettek. Ezek az újonnan vájt 

labirintusrendszerek nyújtottak menedéket a várban élőknek s teret adtak ágyúgolyók öntésére és 

haditanácsok megtartására is. Feljegyzések szerint, ostrom és tűzvész esetén a városi polgárok a 

föld alá menekültek, hogy megóvják magukat az ágyúgolyók záporától vagy a tomboló tűztől. 

Amellett, hogy mennyi mindenre használták a labirintusrendszert, az emberek tartottak is tőle. 

Sokan irtóztak a mély nyirkos sötétjétől, emiatt pedig különböző legendák keletkeztek démoni 



grófokról, szellemekről, vámpírokról, akik a kazamaták mélyében kóboroltak. Természetesen 

nem csak természetfeletti lényekről, hanem a török megszállókkal kapcsolatban is maradtak fenn 

legendák, elrejtett kincsekről, de kegyetlen pasákról is, akik ide falazták be megunt 

háremhölgyeiket… 

 

6. helyszín 

Az eltemetett zsinagóga 

 

 
 

A 15. század végén a budai zsidók jogai és kiváltságai egyedülállóak voltak egész Európa szerte, 

Mátyás király felvilágosult gondolkodásmódjának köszönhetően. Míg más országokban a 

zsidóknak magánvagyonuk is alig lehetett, nem viselhettek fegyvert, s lovaikat is csupán 

közlekedésre használhatták, addig Magyarországon teljesen más volt a helyzet. Az izraeliták 

szabadon gyakorolhatták vallásukat, erre a célra zsinagógákat emelhettek, mikvéket tarthattak 

fenn s főúri címet is kaphattak, melyet akkoriban ,,zsidóprefektusnak” hívtak. 

Mendel Jakab is ebben az időben volt zsidóprefektus, vagyis a magyarországi zsidóság vezetője. 

Maga Mátyás király adta neki ezt a címet, s attól kezdve a király állandó pártfogoltjává vált. 

Amikor Mátyás király Beatrixot feleségül vette, a követségében Mendel is ott lovagolt 30 fős 

díszkísérete élén, karddal az oldalán. 

Mendel tisztségéből adódóan Buda leggazdagabb zsidó lakosai közé tartozott. Egy várnegyedbéli 

palotában élt, amely az akkori zsidónegyedben helyezkedett el. Abban az időben a budai zsidóság 

körülbelül 3000 főt számlált, ami a lakosság nyolcada volt. Nekik építtette Mendel 1461-ben 

Európa egyik legpompásabb gótikus zsinagógáját, azt az épületet, mely egykor ezen a helyen állt.  



A zsinagógát a királyi udvar építőmesterei tervezték, díszítették. Fénykorában belmagassága 9 

méter volt, s ez egészen a török hódítások kezdetéig maradt így, mikor azonban sajnálatos módon 

beszakadt. I. Szulejmán budai bevonulásakor elhurcoltatta az itt élő zsidókat, s pénzben váltatta 

meg velük szabadságukat. A kitoloncolt zsidók csupán 1541-ben térhettek vissza otthonaikba, 

azonban akkor már nyoma sem volt a régi gazdagságnak, pompának.  Az időközben beszakadt 

imaház megjavítására sem tudtak anyagi hátteret biztosítani, így annak tetejét lécekkel fedték be. 

Így működött tovább a zsinagóga egészen 1686-ig, mikor Budát felszabadították, s a beözönlő 

katonák minden zsidót lemészároltak. Az épületet először kirabolták, majd felgyújtották, ezután 

pedig betemették. 

Egykori helye egészen 1964-ig ismeretlen volt, egészen addig, míg el nem kezdték rendbe hozni 

a budai várnegyed lakóházait. A felújítások előtt a műemlék-felügyelőség előírta a terület 

régészeti átkutatását, s ekkor bukkant rá Zolnay László vezető régész az elveszettnek hitt 

zsinagóga pilléreire. Sajnálatos módon mivel nem volt pénzügyi keret a teljes feltárásra, a 

zsinagóga maradványait újból visszatették. 

7. helyszín 

Középkori zsinagóga a várban 

 

 

Az épület, melyben most állunk első ránézésre nem kapcsolódik a sétatúránkhoz. Egy középkori 

zsinagóga falai vesznek körül minket, nem pedig egy fürdőé vagy dzsámijé. Azonban, a 

hódoltság korában Budán igen sok zsidó élt, s az ő mindennapjaikat is nagymértékben 

befolyásolta a török megszállók jelenléte. Az ő életükről mesélek most egy kicsit… 

Mikor Budára is elért 1526-ban a Mohácsi vereség híre, az ott élő keresztények s a zsidó 

közösség is egyaránt elhagyta várost, és csupán annak eleste után, 1541-ben tértek vissza. A török 



hódoltság alatt a zsidókat külön társadalmi csoportként kezelték, s széles autonómiát biztosítottak 

nekik. Így indult meg a budai zsidóság virágzása, melynek következtében rövidesen Európa 

egyik legjelentősebb vallási közösségévé váltak. Neves tudósok, rabbik, írók éltek a 

zsidónegyedben, közöttük Schulhof Izsák, aki lejegyezte a helyi izraelitaközösség életét s majd 

végül pusztulását is. 

Most fel fogok olvasni egy részletet Schulhof Izsák Budai krónikájából, amelyből kiderül milyen 

volt a zsidók élete a török hódoltság vége előtt. „A város a török birodalom uralma alatt állott, s 

lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas- valóban elmondhattuk: 

„ki-ki a maga szőlőlugasában, a maga fügefája alatt” tanyázhatott, nem volt ártás az országban. 

Az élelem olyan olcsó volt, hogy aki hallja el se hinné (…) és mérhetetlenül olcsó volt a rengeteg 

fajtájú meg méretű hal is és egy nagy mérő, azaz pint bort két császári garasért vehettünk 

kereskedőktől.” 

Így teltek az emberek mindennapjai, s eközben a közösség egyre csak növekedett, terjeszkedett. 

Buda visszafoglalásával azonban véget ért ez a nyugalmas állapot. A várost felszabadító katonák 

nem tettek különbséget törökök és zsidók között, s mindenkit egyaránt lemészároltak vagy 

fogvatartottak váltságdíj reményében. 

A budai krónika így ír erről a napról: „Még délben is mélységesen sötét, komor nap volt. És, íme, 

nagy jajveszékelés és keserűség támadt a városban, mivel a császár katonái rettenetes hirtelen és 

nagy harci lármával nekirontottak a falnak. (…) Még mielőtt behatoltak volna a városba, még 

amikor csak a falon voltak, bent megfújták a kürtöket, hogy nagy rivalgással szóljanak: minden 

fegyverforgató férfi menjen segíteni a falra, mert az ellenség közel van a belső falhoz. (…) de 

mire a törökök kimentek, hogy ellenálljanak, már nem volt se hang, se szó. (…)  Most pedig az 

ellenség bejött a városba, az utcákon és tereken tombol, és betör a házainkba, elvesztünk, 

mindnyájan elvesztünk!” (…) Odasereglett az egész nép, a gyülekezet minden zugából-

szegletéből, férfiak, nők és gyermekek, kapkodással,tolongva, lökdösődve, lélekszakadva, 

fegyver elől menekülve. Jajgatott és sírt mindenki kétségbeesésében, segítségért kiáltozott, és a 

jajveszékelés az égig hatolt− fül még nem hallott akkora fájdalomról, amilyentől a lelkünk 

szenvedett. És énnagy nyomorúságomban sietve fölálltam, megfogtam imaszíjamat és imádságos 

könyvemet, a Sion Kapuit (Saarei Cijjon), s fennhangon sírva és kiáltozva szólítottam a 

feleségemet és áldott emlékezetű egyetlen fiamat, Simsont. 

Mire befejeződött Buda visszafoglalása a hatalmas és gazdag zsidó közösségnek már nyoma sem 

volt. A házakat kirabolták, az embereket meggyilkolták s az épületeket felgyújtották, 

lerombolták. 

A zsinagóga melyben most állunk, rendkívüli módon túlélte az ostromot, bár erről sokáig nem 

tudtunk. 1964-ben fedezték fel újra, mikor az épületen régészeti falkutatást végeztek. A 

számtalan rétegnyi vakolat alatt falfestményekre bukkantak, melyekről kiderült, hogy egy 

középkori zsinagóga falait díszítik. 

Amint látjátok, a bejárattal szemben található ez a két rajt, mellettük bibliai idézetekkel.  Az 

egyik egy vörös festékkel felmázolt Dávid-csillag, körülötte Áron főpapi áldásával, a másik pedig 



egy íj, mellette Hanna imájával, amely így szól:  A hősök íja megtörik s az elesettek erővel övezik 

fel magukat.  

8. Alkalmazkodó épületek 

-Szent Ferenc sebei templom- 

 

 
 

 

Megérkeztünk a Szent Ferenc sebei templom elé, amely az Alexandriai Szent Katalinhoz 

hasonlóan, szintén egy dzsámira épült. Ez szinte az egyetlen templom, ahol a legtöbb jelét lehet 

felfedezni a korabeli építészetnek.  Ami a legszembetűnőbb, hogy megmaradtak a török 

épületekre jellemző szamárhátíves ablakok, habár ma már keresztény szobrok állnak alattuk. 

 

Érdekes dolog a török-kori mecsetekkel kapcsolatban, hogy sokszor maguk is egy-egy keresztény 

templom helyére, szerkezetére épültek. Az előttünk álló Tojgun dzsámi egy jó példa erre. Mikor 

elkezdődött a török uralom Magyarországon, egy itt álló keresztény kápolna helyére emeltette 

Tojgun pasa ezt az épületet, majd azonban Buda felszabadítását követően a jezsuiták plébániává 

alakították át, a mellette található fürdőt pedig katonai kórházzá. Szerintem ez egy gyönyörű 

szemléltetője annak, hogy az idő múlásával hogy változnak az emberek igényei, s ehhez hogy 

alakítják környezetüket.  

 



Találtam egy korabeli leírást, amely arról beszél, hogy hogyan építették át a keresztény 

templomokat, kápolnákat a török hódítók: ,, Az épületeket nagyrészt, néhol egészében keresztyén 

templomokból alakították ki.  A benső bútorokat,  oltárképeket, szoborokat eltávolították, a 

falfestményeket, freskókat fehérre bemeszelték”. 

 

9.helyszín 

Király fürdő 

 

 
 

Újból egy fürdőhöz értünk, s úgy mint az előző helyszíneken, itt is először általánosságban 

beszélek egy kicsit a fürdőkultúráról.  

A törökfürdők kivétel nélkül rendkívül tiszták voltak. Minden létesítményhez tartozott egy 

felügyelő, úgynevezett fürdőborbély, akinek legfontosabb feladata, hogy mindent makulátlan 

állapotban tartson. Az ilidzsák kádtermében higiéniai okokból külön medencét tartottak fenn a 

szegényebbek és betegek számára, amit minden este gondosan kimostak, majd friss vizet 

eresztettek bele. Forrásokban beszélnek arról, hogy minden vendég különleges ellátásban 

részesült. A vendég kérhetett masszázst, tyúkszem eltávolítást, sőt akár meg is mosdathatta magát 

a fürdőszolgákkal, ha kedve tartotta és meg tudta fizetni.  A török asszonyok tisztálkodási 

szokásairól még érdemes említést tenni, mivel annak is megvoltak a hagyományai és módjai. Ha 

egy vendég megérkezett, kapott a személyzettől egy kék törülközőt, amelyet a dereka köré vagy a 

hajára csavarhatott a mosdás előtt és után. Mivel a nők és férfiak nem használhatták egyszerre a 

fürdőt, külön beosztást készítettek erre a célra. Amikor a nők ideje következett, az épület ajtajára 

kiterítettek egyet a kék törülközők közül, ezzel jelezve, hogy most a hölgyek ideje következik. A 

tisztálkodást a nők számára a különböző hőmérsékletű medencékben való megmártózás és 

izzasztást különféle szépítkezési folyamatok kísérték. Általában ez abból állt, hogy a mosdás 



befejezése után a fürdetőasszonyok egy márványlapra fektették a vendéget, ahol 

megmasszírozták majd ledörzsölték őt egy okra nevű különleges agyaggal. Miután az 

agyagpakolást eltávolították, hajmosás, majd fejmasszázs következett. Elterjedt szokás volt a 

hajfestés, mind a férfiak, mind a nők körében, ezért gyakori volt, hogy hajmosás után a 

fürdőszolga hennapakolást tett a vendég fürtjeire, amitől azoknak természetes hatású barnás-

vöröses színe lett. Miután ezt is befejezték, következett a szőrtelenítés, melyre vallási előírások 

miatt volt szükség. Ilyenkor általában egy nura nevű ragacsos kenőcsöt használtak, mely rátapadt 

a szőrszálara, majd miután megszáradt letörölhetővé vált a kihullott szőrszálakkal együtt. A török 

nők ezzel a módszerrel szőrtelenítették szinte egész testüket, beleértve hónaljukat, végtagjaikat, 

arcukat és intim részeiket is. Miután befejezték a szőrtelenítést nyugtató olajakat és krémeket 

kentek a bőrre. 

 

Most mesélek magáról a Király fürdőről is. 1565-ben kezdte meg építését az akkori budai pasa, 

azonban az építkezés több mint öt évig tartott, amely érthető, hiszen a fürdő elhelyezkedése nem 

könnyítette meg az építészek dolgát, mivel a fürdőnek nem volt, s még ma sincs közvetlen 

meglegvizes forrása. A termálvizet a több mint 700 méternyire levő, a mostani Lukács fürdő 

helyéről vezették ide. Ehhez pedig egy majdnem 1 kilométer méter hosszú csőrendszert kellett 

építeni. Akkoriban a csöveket nem fémből, hanem fából készítették, leginkább vörösfenyőből, 

mert abban sok gyanta található, ami nagyon jól szigeteli a csöveket. Azért építették ilyen 

messzire ezt a fürdő, mert így szerettek volna felkészülni arra az esetre, ha egy hirtelen ostrom 

miatt nem tudnák használni a vár közelében levőket. 

 

10.helyszín 

Gül Baba Türbe 

 

 
 



A Rózsák-atyja 

Megérkeztük Gül Baba türbéjéhez, amely nem csupán egy hagyományos török sírbolt, hanem a 

világ legészakibb fekvésű iszlám zarándokhelye. A mauzóleum Gül baba tiszteletére lett 

építtetve, aki egy harcos muszlim szerzetes volt az 1540-es években. A megszálló török sereggel 

együtt érkezett Budára a bektasi rend vezetőjeként. Feladata az volt, hogy ebben az újonnan 

elfoglalt városban is alapítson egy iszlám vallási központot.  Sajnos a mindenki által kedvelt, 

békés lelkű és természetszerető emberként ismert Gül baba pár év múlva elhunyt. Mivel élete 

során mindig teljes odaadással szolgálta a szultánt, s hirdette a Korán igéit, miután meghalt, 

temetésén maga Szulejmán is részt vett, s tiszteletére sírkápolnát emeltetett.  

Gül baba életének többi részéről igen keveset tudunk, sőt még valódi nevét sem ismerjük, 

azonban nagyon érdekes legendák és történetek maradtak fenn vele kapcsolatban. Elhoztam 

nektek egyet ezek közül s most ezt szeretném felolvasni.  

Gül baba illatszer árusítással foglalkozott, miután Budára került. Boltjában megtalálhatóak voltak 

a legillatosabb olajak s füstölők, amelyeket ő maga nagy gonddal készített el. Egy nap útnak 

indult, hogy elleshesse a bolgároktól a rózsaolaj készítésének titkát is. Miután ezt megtanulta, 

haza is indult, azonban ezt az olajat csupán az ott található különleges rózsák szirmából lehetett 

elkészíteni, csakhogy a bolgárok féltve őrizték virágaikat, s minden városukat elhagyó emberfiát 

alaposan átkutattak. A leleményes illatszerárus ezért a rózsamagokat egy olvasófüzérbe rejtette, s 

így sikeresen visszatért Budára a magokkal együtt. Ekkor belekezdett a rózsák termesztésébe, 

ehhez Szokollu Musztafa egy dombot adott neki, ahol egy kőfalakkal védett kertben 

termeszthette virágait. Ezt a helyet azóta is Rózsadombnak hívjuk. A legenda szerint az 

illatszeres innen kapta a Gül Baba, magyarul Rózsák-atyja nevet. 

11. helyszín 

Veli Bej fürdő 

 

 



 

A fürdők amellett, hogy a tisztálkodás és szépítkezés színtereként szolgáltak, a gyógyításban is 

igen nagy jelentőséget kaptak. Magyarország gyógyvizeivel többek közt kezelhetőek bizonyos 

gyomor és bélrendszeri megbetegedések, külső és belső fekélyek, a reuma, bizonyos 

bőrbetegséget, de akár még a húgyúti fertőzések is. Ezeket az áldásos hatásokat már a 

középkorban is ismerték, így rengeteg beteg járt rendszeresen fürdőkbe, hogy a víz enyhítsen 

panaszaikon.  

S nem véletlenül beszéltem olyan sokat a gyógyfürdőkről, mivel maga a Veli Bej fürdő is a 

remek vizéről vált híressé.  A fürdő helyét Szokollu Mustafa választotta ki 1570 körül, s jobbat 

nem is találhatott volna, hiszen pont egy különösen ásványokban gazdag forrást jelölt ki az 

építkezésre. 

Feljegyzésekből ismerjük, hogy már akkor is felfigyeltek a víz különleges gyógyító adottságaira, 

s habár a Veli Bej fürdő nem volt folyamatosan használatban a török kor óta, kijelenthetjük, hogy 

ez az érdeklődés napjainkig alig csökkent.  

 

Hoztam nektek egy középkori leírást a magyarországi vízek gyógyhatásáról 

 „E föld hévízforrásainak (...) és a terület fortyogó forrásainak haszna.(…) Annyira hasznos 

hévizek ezek, hogy(…) évente több ezer franciakórtól és rühtől szenvedő beteg jön ide, e vizekbe 

merül, a forró vízből iszik, és isten segedelmével gyógyulást lel.” 

 

 

Itt véget ért a sétatúránk, remélem mindenki nagyon élvezte. A túra közben kiosztott forrásokat 

és épületalaprajzokat, ha van kedvetek nyugodtan tartsátok meg, viszont ha inkább nem vinnétek 

haza, akkor környezetvédelmi okok miatt szeretném visszakérni, hogy ne kelljen többször 

kinyomtatni őket mint szükséges. Ha esetleg felmerülnek még kérdések bármelyik helyszínnel 

kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel, nagyon szívesen megválaszolom őket.  

A séta végén minden kedves látogatót szívesen látunk Buda egyik legkitűnőbb kávézójában, mely 

történetesen a Török utcában van, nem messze utolsó helyszínünktől.  Itt különleges kávékat 

szolgálnak fel, többek között a jellegzetesen fűszeres, rézedényben főzött török kávét is. 

Viszlát, sziasztok! Remélem legközelebb is velem tartotok majd a következő sétámon. 

 

 

 

További információk: 

- A sétatúrára a weblapunkon megadott e-mailcímen keresztül lehet jelentkezni. 

- Amennyiben igény van rá, angol nyelvű túrákat is indítunk. 

- Igény szerint a sétatúra kettéosztható. 

Bővebb információk a honlapunkon: www.torokemlekekbudan.hu 

 

*( az útvonalat kipróbáltam, nekem kb. 2 és ¾ óráig tartott a séta) 

 

http://www.torokemlekekbudan.hu/


 
 


