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Régészként és turkológusként, a Budapesti Történeti Múzeumban végzett munkám során 

kerültem szembe a török fürdők kérdéskörével. Budapesten 2004-2009. között egymás után 

három török fürdő került felújításra és ehhez kapcsolódóan feltárásra. Dolgozatom alapját 

ezek a helyszíni kutatások adják, melyeket többnyire Lászay Judit művészettörténésszel 

együtt végeztünk. Ekkor a Rudas (2004-2005, 2009), Rác (2005-2008) és Császár fürdőkben 

(2008-2009) folytattunk munkát. Eközben és ezt követően több alkalommal (2006, 2008, 

2013) külföldi ösztöndíjak segítségével igyekeztem a fürdőkre vonatkozó ismereteimet 

bővíteni. Ez egyrészt a külföldi, főként török szakirodalom felgyűjtését, másrészt terepi 

munkát – álló törökországi történeti fürdők megtekintését és tanulmányozását jelentette.  

Az igen nagy számú és változatos jellegű törökországi szakirodalomban több száz épület 

adatait találtam meg. Az izniki kaymakam meghívására az izniki történeti fürdőket 

tanulmányozhattam, melyek közül négy is romos állapotban, a 20. századi használatból adódó 

átalakítás nélkül volt látható. Ekkor sok hasonló megoldást figyelhettem meg, mint ami a 

budai fürdők esetében tapasztalható volt. Ezek alapján érzékelhető volt, hogy a magyarországi 

emlékanyag igen érdekes helyet tölt be az Oszmán Birodalom kultúrtörténetének kutatásában. 

A birodalom egészéhez viszonyítva szűk, 150 évre datálható anyag jól elkülöníthető az azt 

megelőző és az azt követő emlékektől. Ez a korszak pedig az oszmán történelem egyik igen 

jelentős, klasszikus építészeti korszakára esik. A magyarországi anyag, tárgyi és épített 

egyaránt, jól keltezhető volta miatt támpontot nyújthat egy-egy kérdéskör tisztázására. A 

fürdők esetében ez amiatt is különös figyelmet érdemel, mert a török fürdők felépítése és 

működtetésük technológiája a 20. századig szinte alig változott. Így az egyes részletek, 

átépítések, esetleg építési felirat nélküli épületek datálásában támpontot nyújthat a hazai 

emlékanyag.  

 

Mindezek után fogalmazódott meg, hogy a budai fürdők feldolgozásának két alapvető iránya 

kell, hogy legyen: egyrészt a megkutatott épületek részletes bemutatása, másrészt ezen 

épületek értékelés az Oszmán Birodalom keretei között. Elsőként csak a termálfürdőkkel 

kívántam foglalkozni, hiszen összesen négy ilyen típusú épület készült Budán a török korban 

és ebből három kutatását magam vezethettem. Logikus egységnek látszott tehát csak ezt a 

négy, viszonylag jól ismert épületet együtt kezelni. Azonban a munka előrehaladtával 

kiderült, hogy bizonyos elemzésekhez fontos a török kori város összes fürdőépületét együtt 

kezelni, azaz a három, sokkal kevésbé ismert gőzfürdő feldolgozását is érdemes a 

dolgozathoz kapcsolni. Így végül a török kori Buda mindegyik fürdőépületének elemzését 

tartalmazza disszertációm. Három épület esetében a saját ásatásaim alapján (Rudas, Rác, 

Császár fürdő), három esetben Gerő Győző ásatási dokumentációja alapján (Király, Tojgun 

pasa, pasapalota fürdője) dolgoztam. Egy esetben sajnos egyáltalán nem ismerjük az épületet,  

a Várhegyen álló állami gőzfürdő esetében. Gerő Győző munkássága során az ország török 

kori építészeti emlékeit kutatta, így több fürdőépületet tárt fel, sajnos azonban csak kisebb 



részüket publikálta. Eredményeit a magyarországi oszmán építészetet bemutató könyvében 

közölte (Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet emlékei Magyarországon, Budapest 1980.). 

A budai fürdők is szerepelnek ebben a kötetben, azonban látható az épületek elemzésén, hogy 

csak korlátozott mértékű helyszíni kutatásra épülnek. Megállapításaihoz képest az évezred 

elején végzett feltárások jelentős új eredményeket hoztak. 

 

A feldolgozáshoz az ásatási eredményeken túl az írott és képi forrásokat is felhasználtam. 

Igen szerencsés helyzetben érezhetem magam, hiszen az írott forrásokat Sudár Balázs közel 

egy évtizede összegyűjtötte és publikálta, így ez jelentősen megkönnyítette munkámat. Két 

esetben sikerült az eredeti kéziratot is használnom, egyrészt Szokollu Musztfa pasa 

vakufnáméja, másrészt Edward Brown úti jegyzetei esetében. Ez utóbbi azért vált fontossá, 

mert Gerő Győző utalt egy rajzra, ami ebben a kéziratban szerepel, de eleddig közöletlen. Ezt 

sikerült a British Library-ben megtalálnom. Ekkor az is kiderült, hogy ezek a jegyzetek kissé 

bővebbek, mint amit a kiadott útleírás végül tartalmazott. 

A Budapesti Történeti Múzeum gyűjtőköréhez a várost ábrázoló képi anyag is hozzátartozik, 

így a Metszettár szinte minden olyan 16-17. századi vedutát őriz, melyek a fürdők 

vonatkozásában is jól használhatóak. Kiemelkedik De la Vigne hadmérnök felmérése, mely 

térképen is ábrázolja a tárgyalt fürdőket. 

A Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára őrzi azokat 19-20. századi 

építészeti rajzokat, melyek a ma is álló négy termálfürdőről készültek az elmúlt évszázadok 

felújításai során. Ezek a rajzok nagyon sok olyan részletet ábrázolnak, melyeket vagy az 

átalakítások, vagy a II. világháborút követő helyreállítások során bontottak el. 

Mindezekből az adatokból igyekeztem minél pontosabban megrajzolni az egyes fürdők 

épületét és környezetét. 

 

Török kori Buda  

Mielőtt azonban az épületekkel foglalkozhatnánk ismernünk kell azt a várost, ahol ezek a 

fürdők álltak. Buda török kori történetének bemutatása kapcsán ezért nem a politikatörténet 

kapta a hangsúlyos szerepet, hanem a városkép átalakulása. Igyekeztem bemutatni, hogy kik 

laktak ebben a városban és ez hogyan hatott a városkép formálódására. Míg a foglalás után a 

közel 8000 fős város lakosságának fele nem mohamedán, addig a 16. század végére 1500 fő 

alá süllyed a számuk, míg az összlakosság száma változatlan. A hódítók között a katonák 

mellett közel 2500-3000 fő mohamedán polgári lakos is élt a városban. A képet tovább 

árnyalja, hogy a történeti kutatások kimutatták, hogy a katonáskodók között is jelentős azok 

száma, akik valamilyen iparostevékenységgel is kiegészítették jövedelmüket. 

A hódítók túlnyomó többsége és polgári lakosság jelenlétének megfelelően a városban a 

foglalást követően szinte azonnal megjelentek az oszmán intézmény-rendszerhez kapcsolódó 

épületek. A keresztény templomokból átalakított dzsámik mellett 1,5 évtizeden belül 



megjelentek az új építésű dzsámik is, kolostorok létesültek, türbék emelkedtek. Majd 

Szokollu Musztafa pasa beglerbégsége idején (1566-78) igazán lendületet vett a város 

átalakulása. Dzsámik, medreszék, karavánszerájok, fürdők épültek, elkészült Buda határában 

a lőpormalom erődje is, a várost hajóhíd kötötte össze Pesttel. 

A jellegzetes oszmán épületek mellett a középkori épületek is átalakításra kerültek. A nyugati 

utazók által emlegetett bedeszkázott ablakú, sárral kitapasztott kalyibák egy, a középkori 

Buda építészeti stílusától gyökeresen eltérő építkezés elemei. A favázas, vályogtéglával 

kifalazott épületek Anatólia szerte jellemző építkezési módja jelent meg Budán is. Ennek 

egyik legszebb példája a budai pasák Várhegyen állt palotája lehetett.  

 

 

Fürdők az Oszmán Birodalomban  

A török fürdők felépítése az évszázadok során alig változott, gyökerei a római fürdőkig 

nyúlnak vissza, melyeken a legfontosabb változtatásokat még az Oszmán Birodalom előtti 

muzulmán kultúrák megtették. Ugyanis az iszlám számára a medencék álló vize nem volt 

elfogadható (ill. talán a sivatagos területeken a nagy vízigényű medencék kevésbé voltak 

ésszerűek), így a fürdőkben a folyó vízzel működő falikutak vették át a főszerepet.  

Az oszmán fürdők alapvetően tisztasági fürdők, épületük három fő részre tagolódik: 

előcsarnok, langyos helyiség és forró helyiség, melyeket gépészeti terek egészítenek ki. Az 

előcsarnok az átöltözés tere, de emellett a társadalmi élet helyszíne is. Általában egy nagy, 

négyzet alakú terem, aminek a közepén egy szökőkút állt, a falai mentén pedig padka 

húzódott, ahol le lehetett ülni, ill. a ruhákat itt lehetett letenni. Innen lépett a látogató a 

langyos helyiségbe, ahol már csorgókutak mellett mosakodhatott. A belső tér a forró terem, 

amelynek közepén egy kiemelkedő részt (göbek tasi, azaz „köldök kő”) találunk, falai mellett 

padkák húzódtak, a falak mellett csorgókutak kaptak helyet. Innen nyíltak a különfürdők, 

melyek kisebb termek, szintén csorgókutakkal, néhány ember kiszolgálására. Az épület hátsó 

traktusában kapott helyet a víztartály és fűtőház. A fürdőt padlófűtésrendszer melegítette, 

mely az előcsarnok kivételével minden helyiség alatt végighúzódott.  

A fürdőépületek az intenzív víz- és gőzterhelés miatt csak kőből készültek, födémeik téglából, 

egyedül az előcsarnok esetében jellemző a fafödém kialakítása. Speciális esetekben: 

tengerparton, termálvizes tavak mellett ismerünk ún. nyitott fürdőket, melyeket fából 

készítettek. Ezek inkább elkerített strandokra hasonlítottak. 

 

A fürdőépületeket több szempont szerint rendszerezhetjük. A budai fürdők elemzéséhez 

alapvetően a törökországi kutatásban is használt módszereket vettem alapul. A használók köre 

(köz- vagy magánfürdők), a teljes épület, ill. forró helyiség alaprajzi felépítése, a felhasznál 

víz jellege (termál- vagy gőzfürdők), a fürdőnek a városon belüli elhelyezkedése alapján 

vizsgáltam az épületeket.  



A teljes épület alaprajzi elrendezését nézve vannak egyedül álló fürdők és vannak olyanok, 

ahol két, szinte teljesen egyforma épület áll egymás mellett közös gépészettel. Ez utóbbiakat 

ikerfürdőknek nevezzük, ide sorolható az összes épület közel harmada. 

A forró helyiség alaprajzi kialakítását tekintve az Oszmán Birodalomban alig 8 jellegzetes 

formával találkozhatunk. Semavi Eyice csoportosítását kiegészítve a budai épületek is 

beleilleszthetőek ebbe a rendszerbe.  

A fürdők városon belül betöltött szerepére elhelyezkedésük utal. Vannak olyan épületek, 

melyek egy-egy külliye (épület komplexum) részeként készültek el, vannak, melyeket piacok 

közvetlen közelébe építettek fel, míg másokat már működő dzsámik/mecsetek mellé, egy-egy 

városrész lakosságának kiszolgálására. Mindegyik megoldás azt célozta, hogy a fürdőnek 

minél nagyobb bevételt biztosítson.  

 

Mindezek után hogyan is nézett ki egy 16-17. századi oszmán fürdő? Alapvetően szigorú 

alaprajzi rendszer jellemzi ezeket az épületeket, ahol egy nagyméretű előcsarnokhoz egy 

téglalap alakú tér csatlakozott, 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. 

 

Fürdők a török kori Buda életében 

A budai fürdők az egyetlen állami közfürdő kivételével a budai beglerbégek érdekkörébe 

tartoztak. Egyedül a Rác fürdő az, amit nem az egyik pasa épített, de később mégis 

megvásárolta Szokollu Musztafa pasa. Ugyanő építtette a Rudas, a Király és Császár fürdőket. 

A külvárosok egyetlen gőzfürdőjét Tojgun pasa emelte, a budai pasák Várhegyen álló 

palotájában találjuk a pasák magánfürdőjét. Láthatjuk Szokollu Musztafa pasa kiemelkedő 

építtetői tevékenységét. A pasa Szokollu Mehmed pasa nagyvezír unokaöccse volt, boszniai 

származású, de a szultáni udvarban nevelkedett. Boszniai állomáshelyek után került a budai 

vilájet élére, ahol kiugróan hosszú ideig, 12 évig töltötte be hivatalát. A Szokollu család 

további három tagja követte még a vilájet élén. Vagyonát egy kegyes alapítványba rendezte, 

melynek elemei között, több budai épület mellett a budai fürdők is megtalálhatóak. 

 

Budán a fürdők 1578-ra elkészültek, több a hódoltság teljes 145 éve alatt sem épült. Más, 

hasonló méretű városokkal összehasonlítva azt láthatjuk, hogy egy kb. 10 000 fős lakosságú 

város ellátásához 8-12 fürdőre volt szükség. Budán 6 épített fürdő állt, ami mellett 3-4 ún. 

nyitott fürdő működött. Ezek alapján úgy gondolom, hogy nem hadi eseményekben kell az 

építkezések elmaradásának okát keresnünk, hanem egyszerűen nem volt szükség több fürdőre. 



Ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy a foglalás után gyorsan, mintegy 35-40 éven belül fel- és 

kiépültek azok az intézmények, melyeket az oszmán kultúra igényelt.  

 

A budai fürdők többsége termálfürdő, azaz a város adottságait kihasználva, a termálvizes 

források mellett épültek fel. Az északi forráscsoport látta el a Király és Császár fürdőket, a 

déli forráscsoport pedig a Rác és Rudas fürdőket. A Várhegyen álló gőzfürdő és a pasa 

magánfürdője a vizét a Dunából kapta, és talán Tojgun pasa gőzfürdője is. A Várhegyen álló 

állami fürdő kivételével a többi közfürdő a külvárosokban kapott helyet. Ott, ahol a hódítók 

betelepülő lakosságával számolhatunk.  

Szokollu Musztafa pasa olyan tervszerűen építtette fel a városban épületeit, hogy a Budára 

érkező kereskedőket az ő 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.  

A fürdők elhelyezkedését tovább vizsgálva láthatjuk, hogy minden esetben a már említett 

gazdasági megfontolás dominál. Tojgun pasa fürdője közelében 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. 

A pasák építkezései tervszerűen együtt készülő épületkomplexumokra (külliyékre) utalnak, 

ilyen Tojgun pasa fürdője, a Rudas és a Császár fürdők. Egy-egy városrész (mahalle) 

ellátására létesülhetett a Rác fürdő és a Várhegyen álló állami fürdő. A közelben álló 

karavánszeráj miatt inkább a piac-fürdőkhöz sorolhatjuk a Királyt. 

 

A budai termálfürdők említésekor a dolgozatban a mai elnevezéseket használom. Ennek egyik 

oka, hogy így az olvasó számára ezek a ma is működő fürdők könnyebben azonosíthatóak, 

másrészt a török kori elnevezéseik nem minden esetben egyértelműek. Csak a korszak végére 

állandósul a fürdők neve, amely olykor még így is problémás. Mivel a budai termálfürdők 

mindegyik Szokollu Musztafa pasához kapcsolódik, így az ő neve nem különböztette volna 

meg az épületeket. Ezért általában ez elhelyezkedésük alapján jelölték meg azokat. Azonban a 

Császár fürdőt alapítója ellenére Veli bej fürdőnek nevezték. Sudár Balázs több alkalommal 

megfogalmazta ezt az ellentmondást, ami akár arra is utalhatna, hogy a fürdőt mégse Szokollu 

Musztafa pasa építtette, vagy esetleg egy korábbi fürdő helyén állna a jelenlegi épület. Ma 

annyit tudunk ehhez a kérdéshez hozzátenni, hogy a jelenleg álló épület egy periódusú, és 

dendrokronológiai adatok alapján is 1574-ben épült, ahogy a fennmaradt építési felirata is írja. 

Török kori előzmény nincs a területén. Ezek után talán a mahalle elnevezésének 

áthagyományozódására gondolhatunk. 

 

 



A fürdők rekonstrukciós lehetőségei 

Az egyes épületek esetében is eltérő mennyiségben rendelkezésre álló adatok alapján 

megkíséreltem az épületek elvi rekonstrukcióját. A legtöbb adat a Rác fürdőről áll 

rendelkezésünkre, ahol szinte a teljes épület benne áll a mai fürdőben. A legkevesebbet pedig 

a Várhegyen álló állami fürdőről tudunk, melyről ábrázolás nem maradt fenn, régészeti 

feltárása még nem történt meg. E kettő között igen változatos mértékben lehet az egyes 

épületeket rekonstruálni, melyekben a helyszíni kutatások mellett a levéltárakban őrzött 

alaprajzok, építészeti felmérések is segítségemre voltak. 

Elmondhatjuk, hogy a Rác fürdő egy kisméretű fürdő volt, melyhez egy 16. századi átalakítás 

során épült egyetlen különfürdő. A fürdő előcsarnok szabálytalan négyszög alakú, alatta 

húzódik az épületet ellátó forrás. Az előcsarnok közepén szökőkút nem kapott helyet, hanem 

egy padlóba süllyesztett kút került felszínre. Az oldalfalakon falfülkék sorakoztak. A fürdő 

érdekessége, hogy három medence volt benne a második periódusában: egy a langyos 

helyiségben, egy a forró teremben, egy a különfürdőben.  

A Rudas fürdő oszlopos forró terme igazi érdekesség az oszmán fürdőépítészetben. Ehhez a 

teremhez észak felől egy kétosztatú langyos helyiségsor csatlakozott, majd egy nagyméretű, 

négyzet alakú előcsarnok. A forró teremtől délre helyiségek nem voltak, talán csak 

víztartályok. Az épületet a Duna felé támpillérek támasztották. 

A Császár fürdő forró termének kialakítása szintén egyedi, egy elterjedt alaprajzi elrendezés 

egyedi variációja. A négy ejvános elrendezés továbbgondolásával nyolc ejvánossá alakították 

a teret. A sarkokban helyet kapó különfürdők bejárata is ezekből az ejvánokból nyílt. A forró 

terem középen elhelyezkedő medencén túl az egyik különfürdőben is helyet kapott egy 

kismedence.  

A Király fürdőnek szintén minden helyisége áll, de a korábbi kutatások csak részleteket 

tisztáztak az épületből, így az előcsarnok és a langyos helyiségek mérete, alakja még 

pontosításra vár. A csillag alakú forró teremhez észak felől egy ejvánon keresztül két 

különfürdő csatlakozik.  

Tojgun pasa fürdője volt a város egyetlen ikerfürdője, sajnos csak padlófűtés-rendszerének 

alapozása maradt fenn, annak is csak részletei kerültek feltárásra. 

A pasapalota fürdője ennél jobb állapotban áll az egykori karmelita kolostor pincéjében. Ez a 

fürdő két helyiségből állt, egy nyolcszögű forró teremhez kapcsolódott egy kisméretű 

előcsarnok. 

 

 

 

 

 

 



A török kori fürdőépítészet technikai kérdései 

Ebben a fejezetben a fürdőépületek jellegzetességeinek bemutatásával célom volt 

megvizsgálni, hogy a Budán tapasztalható megoldások, mennyire általánosak vagy egyediek. 

A fürdők 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, helyi termékek voltak (fehér kerámia is) 

9. A padló kőből készült 

10. Kétféle habarcsot használnak (téglaporral színezett rózsaszín mészhabarcs, fehér 

mészhabarcs) 

 

Építéstechnikájában 

1. „Szendvics” falszerkezet 

2. A boltozatok egy sor tégla szélességűek 

3. A padló alatt törtköves habarcsos alapozást használnak 

4. A vízvezetékcsövek lejtésének kialakításához téglát használtak 

5. A vízvezetékcsövek tömítéséhez textilt használtak 

6.A felszín alatti vizek elvezetésére a padló alatt kialakított csatornarendszert készítettek 

7. A falakat vakolták (mészvakolat) 

 

Vízkezelés - termálfürdők  

1.forrásfoglalások kiépítése oly módon, hogy gravitációsan vezethessék el a vizet 

2.kerámia vízvezetékcsövek 

3.a megfelelő nyomás és vízmennyiség biztosításához víztartályokat építettek 

4.több külön csatornahálózat vezette el a medencék vizét  

5.gondoskodni kellett a talajban áramló egyéb vizekről is 

 

 

 

 



Díszítés 

1.kevés díszítést alkalmaztak 

2.sztalaktit díszek csak a nagy épületekben (Rudas, Császár) 

3.vakolt felületek: vörös, rózsaszín, fehér színek használata 

 

Világítás 

1.kisméretű felülvilágítók használata 

2.opeion csak a Rác fürdőben bizonyítható 

3.ablakok bármelyik térben kialakításra kerülhettek 

 

Adatok az építkezés menetére 

Legvégül kísérletet tettem az építkezések főbb vonalainak rekonstrukciójára. Ennek nyomán 

egyértelművé vált, hogy a középkori épületek egyáltalán nem jelentettek semmilyen 

előzményt a budai fürdők építői számára. A tervezett épület területén minden falat 

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.  

 

A budai fürdők helye az Oszmán Birodalom fürdőépítészetében 

Fentiek után már csak az a fő kérdés maradt nyitva, hogy a budai fürdők mennyire 

illeszkednek az Oszmán Birodalom építészetébe. A Rudas és Császár fürdők a kifejezetten 

nagy fürdők közé tartoznak, kevés az ekkora épület, átlagos méretűek a Rác és a Király 

fürdők. Alaprajzi kialakításukban jellegzetes 16. századi épületek, azaz a szinte téglalap 

alaprajzú épületek három fő részből állnak, egy nagy négyzetes előcsarnokból, több 

helyiségre tagolódó téglalap alakú térből, amelyet a langyos termek alkotnak és egy négyzet 

alakú térbe foglalt forró teremből. Alig találunk az épületekben díszítést. Előcsarnokuk 

vélhetően minden esetben fafödémmel készült. A fürdők kialakítására a helyi középkori 

építészet nem hat(hat)ott, így Budán tisztán a klasszikus oszmán építészet formajegyeit 

magánviselő épületek jelentek meg. 

Az igazi érdekességet a forró termek rejtik, pontosabban a Rudas és Császár fürdő forró 

terme. A Rudas fürdő párhuzamait Isztambulban találjuk, ahol Szülejmán szultán és Szokollu 

Mehmed pasa nagyvezír számára készült 1-1 oszlopos fürdő. Mindkét épületet Mimar Sinan 

tervezte. Furcsamód Mehmed pasa fürdőjének neve megegyezik a Rudas török nevével, azaz 

Zöldoszlopos fürdőnek hívják. A Császár fürdőnek nincs pontos párhuzama, egy-egy 

részletéhez hasonlót lehet csak találni.  

Az oszlopos elrendezés, a mellékterek kialakítása, a klasszikus alaprajzi formák 

továbbgondolása mind-mind Sinan eszköztárából való megoldások. A budai fürdők nem 



szerepeknek az építész életrajzaiban, ahol munkáit felsorolják. Azonban tudjuk, hogy 

Szokollu Musztafa pasa számára ő tervezte a budai dzsámiját és türbéjét. A korszakban bevett 

szokás volt, hogy Sinannak, azaz a szultáni udvarnak az egyik építésze felügyeli a vidéki 

munkát, nem maga a főépítész. Minden bizonnyal ez történt ebben az esetben is. Ezért én 

elképzelhetőnek tartom, hogy ha nem is magára Sinanra, de az egyik hozzá, azaz a szultáni 

udvarhoz kapcsolódó építészre kell a két nagy budai fürdő, a Rudas és Császár tervezőjeként 

gondolnunk. 

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. 

 

 


