
GERO GYÖZÖ 

A TÖRÖKKORI KIRÁLY FÜRDŐ. II 

A fürdő épületének belső helyreállításával és az új termálvezeték fektetésével egyidejűleg 
további lehetőség nyílott a kutatásra. Míg az előző feltárások a ma is meglevő török rész eredeti 
külső architektúrájának kihámozását célozták,1 addig az újabb kutatások feladata elsősorban 
a teljes törökkori alaprajz és belső szerkezet, valamint a vízellátás kérdésének tisztázása 
volt. 

A törökkori épület alaprajzának tisztázása érdekében a fürdő déli helyiségeit vet tük vizs
gálat alá. A XVIII . századi és a későbbi átépítések alkalmával ugyanis az épület e szakasza szen
vedett a legtöbbet, olyannyira, hogy a kutatás megkezdése előtt török maradványoknak még a 
nyomai sem voltak láthatók. Ellentétben az északi szárnnyal, a déli rész eredeti jellege mind 
külső, mind belső formájában teljesen megsemmisült. Az említett területre vonatkozó kuta
tásainkat az alábbiakban foglalhatjuk össze. A kupolacsarnoktól délre fekvő kelet—nyugati 
irányú helyiségsornak utolsó keleti helyiségében sikerült megtalálnunk a törökkori hom
lokzat alapfalának maradványát. Mint a későbbiek folyamán látni fogjuk, az említett 
helyiségsor — amelyet a jelenlegi átépítés során többszörösen megosztottak — eredetileg egy, 
összefüggő helyiség volt. Ez a fürdőt észak—déli irányban kettéosztotta. E helyiségtől 
délre a klasszicista kőlépcsőház és a hall nyugati zárófalában sok török eredetű, falrószt talál
tunk a levert vakolat alatt. A fal összefüggését a kutatóárokban előkerült alapfal (1. kép) 
segítségével sikerült megállapítanunk. A feltárt fal alkotta a fürdő déli traktusának Fő 
utcai homlokzatát. Déli vége szépen faragott kváderekkel falazott sarkot képez. A sarokhoz 
csatlakozó kelet—nyugati irányú falnak jórészt csak alapjait sikerült feltárnunk az ún. 
kisudvarban. A kisudvar keleti és nyugati zárófalának homlokzatán azonban jól megfigyelhetők 
az említett fal csatlakozását jelző leveses nyomai. Eredetileg a fürdőnek ez alkotta déli zárófalát. 
A kisudvar és a jelenlegi fürdő nyugati kabinsorának egyik válaszfalában megtaláltuk e déli főfal 
felmenő részének is egy szakaszát. 

A főbejárattal szemben levő és a gyógyudvarba vezető átjáróban ugyancsak kerültek elő 
csatornázás alkalmával az épülethez tartozó törökkori alapfalmaradványok. Az it t feltárt falrészlet 
nagyjából kelet—nyugati irányú és a déli török zárófallal majdnem párhuzamosan halad. Belőle 
déli irányban egy kisebb falcsonk ágazik ki, amely az it t állott közfal alapozása volt. 

Az eddigi kutatások során sikerült —• ha nem is teljes egészében — a fürdő törökkori 
alaprajzának nagy vonalakban való tisztázása és magának az egész épületkomplexumnak körül
határolása (2. kép). 

A török fürdők minden esetben bizonyos megkötött alaprajzi elrendezést mutatnak. 
Ennek lényege mindössze abból áll, hogy a szükséges helyiségek több vagy kevesebb számban 
meglegyenek benne. A fürdőnkhöz legközelebb áll alaprajzban a brussai Indzsile hamam2 (3. kép). 
A nagy medencét magába foglaló kupolacsarnok és a hozzá csatlakozó három kisebb helyiség elren
dezése majdnem teljesen megegyezik a Király fürdő északi szárnyának beosztásával. A déli rész
ben előkerült falmaradványok alapján azonban meg kell állapítanunk, hogy i t t már semmi azo
nosság sincs a két fürdő között a helyiségek beosztását illetően. A brussai Indzsile hamam ugyanis 
nem termálfürdő, hanem gőzfürdő; fűtésére pedig külön e célra szolgáló helyiségeket építettek, 
amelyek egyébként a termálfürdőknél hiányoznak. 
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1. kép. A fürdő déli szárnyának keleti zárófal -

A fürdő mint a társadalmi élet egyik 
színtere, nem csak a szorosan vett tisztálkodó, 
illetve fürdő helyiségekből állott. Glück sze
rint3 a török fürdőkben a következő helyisé
geket találjuk: az előcsarnokot, az átjáró 
vagy összekötő helyiséget, a gőzkamrát és 
végül a fülkéket, amelyek a vetkőzésre és 
egyéb célokra szolgáltak. Isztambul legrégibb, 
még a Konstantin-féle alapokon nyugvó 
fürdőjében, az ún. Csukur (Árok) hamamban 
is—-amelyet I I . Mohamed építtetett — meg
találjuk az antik fürdők helyiségeinek rend
szerét, az apodyteriumot, a caldariumot 
és tepidariumot.4 

A Király fürdő esetében sajnos éppen 
azok a helyiségek pusztultak el teljesen, ame
lyek a fürdő mindennapi életének megisme
résére vethettek volna fényt. Ennek ellenére 
megkíséreljük a belső elrendezést az analógiák 
alapján rekonstruálni. A kutatás során nem 
sikerült az épület előcsarnokába vezető eredeti 
bejáratot megtalálni. Klinghardt5 szerint a 

törökországi fürdőknél az előcsarnok világítását ablakok biztosították. Ugyanakkor megemlíti azt 
is, hogy az előcsarnokban szinte elmaradhatatlanok a falifülkék. Ha e meggondolásból kiindulva 
vesszük figyelembe a feltárás során előkerült elfalazott török ablaknyílásokat az épület nyugati 
homlokzatán, arra a véleményre jutunk, hogy ezek a fürdő előcsarnokának ablakai lehettek (4. 
kép). Feltételezésünket az a tény is igyekszik alátámasztani, hogy az egykori déli zárófalban egy 
elpusztult falifülke maradványát találtuk (5. kép). Az ismert törökországi fürdőknek csaknem 
mindegyikénél az előcsarnok a többi helyiséghez képest elég nagy kiterjedésű. A Király 
fürdő esetében ugyan nem tudjuk az előcsarnok kiterjedését pontosan meghatározni, de nem 
tévedünk, ha azt a feltárás nyomán egy kb. 12 X 8 m alapterületű észak—déli irányú helyiség
nek tételezzük fel. Az elmondottak alapján a kaput is a déli homlokzaton kell sejtenünk. Az elő
csarnokban a falak körül épített ülőalkalmatosságok lehettek, amelyeket márvány vagy fabur
kolat fedett. A csarnok közepén rendszerint díszes szökőkút állott. Ezeknek azonban még a 
nyomára sem akadtunk. 

A fürdő déli traktusának többi helyiségét még megközelítőleg sem tudjuk azonosítani. 
Erre vonatkozólag csupán feltételezésekre vagyunk utalva. Evlia Cselebi6 kicsiny, de hasznos 
fürdőnek írja le az egykori Kakas kapu fürdőjét. Valószínű tehát, hogy mellékhelyiségei igen kis
méretűek és kisszámúak lehettek. így a déli szárnyba kell helyeznünk a vetkőző helyiségeket, 
a WC-t, a fürdőszolgák szobáit és raktárait . 

Az előcsarnokból, annak északi végéből nyílhatott az összekötő helyiség. Ez minden való
színűség szerint a mai fürdőt észak—déli irányban összekötő kelet—nyugati irányú hosszanti helyi
ség volt. Eredeti bejáratát ennek sem sikerült megtalálni. 

Az összekötő helyiségből a ma is meglevő eredeti ajtónyíláson keresztül (6. kép) —amely az 
épület hossztengelyébe esik — a nagy fürdőmedencét magába záró központi helyiségbe jutunk. 
Alakja nyolcszög, amely azonban a fülkék segítségével csillag alakúvá formálódik. A medence teré
nek ily módon való kiképzése igen gyakori a török építészetben. Ezt a megoldást mutatja a már 
többször említett Indzsile hamam vagy az isztambuli Kilidzs Ali pasa hamam,7 avagy a Jeni Kap-
lidzsa8 (7. kép). De megtaláljuk ugyanezt a megoldást budai fürdőink között az Imre-fürdőnél is. 
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2. kép. A Király fürdő török részének alaprajza 



3. kép. A brassai Indzsile hamam alaprajzának részlete (Klinghardt után) 

Közepét eredetileg háromlépcsős és ugyancsak nyolcszögletű medence foglalja el, amelynek vörös-
márványból és mészkőből készült lépcsőzetét, valamint vörösmárvánnyal burkolt padozatát kutatá
sunk alkalmával megtaláltuk (8. kép). A fülkében — a bejáratot kivéve — eredetileg mosdómedencék 
állottak. E mészkőből faragott, nagyjából kocka alakú, díszesen kiképzett kis medencék csak a leg
ritkább esetekben hiányoznak a központi helyiség fülkéiből.9 A Király fürdő kupolacsarnokában is 
megtaláljuk az átlók irányában elhelyezkedő fülkékben az 1907-es átépítés során elpusztított 

4. kép. A déli szárny nyugati falában előkerült 5. kép. A fürdő törökkori déli zárófalában feltárt 
ablakmaradványok falifülke maradványa 
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vagy már korábban megsemmisült mosdómedencék 
maradványait (9. kép). A helyiség kelet—nyugati ten
gelyében állott medencék teljesen megsemmisültek, 
mert az átalakítások alkalmával e fülkék eredeti 
hátfalát elbontották. Egykori létezésüket azonban 
a fülke falainak keresztmetszetében jelentkező beé
pített vízvezetékcsövek jelzik, amelyek a medencék 
vízellátását szolgáló falikutakhoz tartoznak. A für
dők pusztulása vagy átépítése folytán feleslegessé 
váló mosdómedencék igen gyakran a keresztény 
templomokba kerülnek mint szenteltvíztartók.10 

Ezek a medencék rendszerint díszesen faragottak 
és mintázatuk alapján bizonyos csoportokba oszt
hatók.11 (A fürdő már említett 1907-es átalakítása 
alkalmával az eredeti szintet megemelték és a me
dencéknek az új szint fölé emelkedő részét barbár 
módon levésték.) Csupán az északkeleti fülkében álló 
medence előlapjának élszedésén találtuk nyomát az 
egykori díszítésnek. A mosdómedencéknek kifolyó
nyílásuk nem volt (10. kép), a beléjük ömlő víz a pe
remről átbukott a helyiség padozatára. A falikútnál 
történő mosakodás a tisztálkodást célozta. A nagy
medencébe ugyanis már csak tisztán volt szabad 
— ós a török fürdőkben ma is úgy van — bemenni. 
A fürdőző először a falikút, illetve az alatta álló 
mosdómedencónél lemosdott (11. kép), kis faszuké vei 
locsolva magára a vizet. 

A falifülkék padozata, amelyben a kőme-
deneék állottak, vörösmárvány burkolattal borított 
volt, hasonlóan a nagymedencééhez. Ez magasabb 
volt, mint a medence körüli szint. A délkeleti fülke 
padozatának egyik burkoló köve egy másodlagosan 
felhasznált, lapjával felfelé fordított XV. század eleji 
gótikus sírkő, amelyről a dekoratív részleteket 
a törökök levésték, csupán a felirat egy része ma
radt épségben. A másik feliratos töredék, amely 
azonban már reneszánszkori, a nyugati fülke pado
zatának egyik burkoló lapja volt. Feltehető, hogy 
a törökök e középkori feliratos emlékeket a Vízi
városban állott és a Király fürdőhöz legközelebb eső 
Szent Péter-templomból hozhatták. 

A fülkében a mosdómedencétől jobbra és 
balra egy-egy, majdnem kocka alakú, falazott ülőpad 
áll; ezeknek ülőlapja eredetileg ugyancsak vörösmár
vány lehetett. Ezek a padok a délkeleti, a nyugati 
és a keleti fülkéből hiányoztak, illetőleg már koráb
ban elpusztultak. 

A kupolacsarnokból az északkeleti traktus 
felé átvezető ív alatt, a falak mellett ugyancsak két 
épített kőpadot találunk (12. kép). Ezek voltak az ún. 
szoffák, amelyek pihenőhelyül szolgáltak. Ülőlapjuk 
ezeknek is hiányzik, délkeleti végüket pedig a múlt 

6. kép. A kupolacsarnok szamárhátíves török
kori bejárata 

7. kép. Az isztambuli Jeni Kaplidzsa belseje 

8. kép. A nagymedence eredeti lépcsőzetének 
részlete 
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9. kép. A kupolacsarnok északnyugati fülkéjében 
feltárt in situ mosdómedence és falikút maradványa 

századi átépítés alkalmával lépcsőzetesen le
vésték. 

A Ganz utcára néző három kisebb he
lyiségből álló traktus belső berendezéséből vi
szonylag kevés törökkori részlet maradt meg. 
A középső helyiség északi falán egy szépen 
megmunkált szamárhátívvel díszített kis fali
kút került elő (13. kép). Ez is azt bizonyítja, 
hogy it t is éppúgy, mint a kupolacsarnok 
fülkéiben, mosdómedence állott. A XVIII. 
századi átalakítás alkalmával a mosdómeden
cét eltávolították és két fürdőmedencét építet
tek (14. kép). A medencéket elválasztó közfalba 
ágyazott fa vízvezetékcsövön vezették be a 
fürdőbe a vizet. 

Evlia Cselebi Buda fürdőinek leírása 
során a Jesil direkli ilidzséről, a mai Rudas 
fürdőről szólva azt írja,12 hogy a nyolc bolt
íve alatt hánefi medence van. Hasonlóan 
nyolc medencéjű fürdőnek mondja az Imre
fürdő ősét, a Debbaghane ilidzsét is. Mindkét 
esetben azonban e kifejezésen nem a tulajdon
képpeni fürdőmedencét kell értenünk. Hana-
fije13 ugyanis vízcsapot, átvit t értelemben 
mosdómedencét jelent. 

Az említett másik két, kupolával fedett 
fürdőhelyiségben barokk-kori fürdőmedencét 
(15. kép), illetve részletét találtuk. E helyisé
gek eredeti padlójának mélyebb szintjére en
ged következtetni a falsíkokat díszítő vak 
szamárhátívek indításainak előkerült marad
ványa is (16. kép). E helyiségeknek eredeti 

rendeltetését nem sikerült teljes biztonsággal meghatározni. Lehetséges, hogy talán szőrtele
nítő kamrák lehettek. Ez volt az ún. depilatorium. 

A kutatás folyamán több alkalommal és helyen megtaláltuk a falban húzódó agyag víz
vezetékcsövek részleteit in situ (17. kép). Ezzel kapcsolatosan kissé behatóbban kell foglalkoz
nunk a fürdő vízellátásának kérdésével, illetőleg annak technikai problémáival. A vízellátás 
alapján a török fürdőket két nagy csoportba soroljuk:14 az egyik a hamam, amelynek vizét mester
ségesen hevítik, a másik az ilidzse, vagyis hévfürdő. Az egykori Kakas kapu fürdője az utóbbiak 
csoportjába tartozik, többi budai társával együtt. Az ilidzsék építése szempontjából Buda külö
nösen kedvező helyzetben volt, mert a várostól északra a felhóvvizek, déli részén pedig, a Tabánban, 
ugyancsak gazdag melegforrások fakadtak. Ezeket már a középkorban igyekeztek hasznosítani,15 

de nagyarányú kiépítésük a törökök nevéhez fűződik. A hőforrások vize nemcsak a tisztálkodás 
céljait szolgálta; a hévvizeknek vegyi összetételüknél fogva gyógyhatásúk is volt.16 A törökök 
tehát e szempontokat is figyelembe véve a hévfürdőket gyógyulás céljából is használták.17 Az egy
kori Acsik ilidzse vei kapcsolatban Evlia is megemlíti,18 hogy vize a különböző betegségekre olyan 
jó gyógyhatású, hogy Frengisztánból is felkeresik. Ugyancsak külön kiemeli, hogy a városnak 
nincs szüksége hamamra, mert annyi i t t a hévvíz. 

A Királyfürdő nem a hév vizek mellett épült, kérdés tehát, hogy mégis mi indokolja létét 
a forrásoktól viszonylag oly távol. Építését elsősorban talán azzal magyarázhatjuk, hogy védett 
helyen, a város falain belül fekszik. A Víziváros északi falát ugyanis még korábban Arszlán pasa 
felépíttette,19 és ezért a Kakas kapu fürdője a falakon kívül, a források vidékén levő fürdőknél 

10. kép. Mosdómedence. Vármúzeum 
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11. kép. Falikút és mosdóme
dence elölnézeti alap- és 

metszetrajza a Király 
fürdőből (Ilosfai J . felmérése) 

12. kép. A kupolacsarnok északi átjárójában levő 
törökkori ülőpadok maradványa 
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13. kép. A Ganz utcai traktus középső helyiségében 
feltárt falikút és a hozzácsatlakozó vízvezetékcső részlete 

14. kép. Barokk-kori fürdőmedencék és fa víz vezeték
cső a Ganz utcai szárny középső helyiségében 

15. kép. A Ganz utcai traktus nyugati helyiségében 
előkerült barokk-kori fürdőmedence * 
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sokkal védettebb és biztonságosabb volt. Az 
egyes városrészeknek a maguk egyházi intéz
ményei mellett még saját fürdőjük is volt. 
Minthogy az Oszmán bej mahalle20 centrumát 
jelentő Oszmán bej dzsámi a felhév vizekhez 
közel fekszik, így a közelében épült fürdőhöz 
aránylag könnyűszerrel lehetett a hévvizet 
odavezetni. A kutatások eredményei e tényt 
valóban igazolták. A fürdő újonnan épült táp
vezetékének fektetésekor több helyen meg
találtuk az eredeti török vízvezeték in situ 
részleteit. A Lukács-fürdő kertjében ugyan
csak előkerült az a mai napig is használat
ban állott törökkori forrásmedence, amely
ből a tápvezeték kiindult (18—19. kép). 

A forrásmedence fala az iszapos talaj 
miatt cölöpökre fektetett fagerendákra épült.21 

Az eredetileg is földbesüllyesztett építmény 
külső fala kőből készült, belső oldalát pedig 
kisméretű török téglákkal bélelték. Északi 
végében kőből faragott kifolyó nyílás van. 
Szegmentíves boltozatát a mostani átalakí
tás alkalmával bontották el. 

A medence tisztításakor az iszapos 
betöltésből XVII. századi fegyverek, köztük 
egy gazdagon díszített török kováspisztoly 
és edénytöredékek kerültek elő. 

A törökkori termál vezetéknek a for
rásmedence és a fürdő közötti útvonalát — saj
nos — nem sikerült teljesen nyomon követ
ni (20. kép). A Fő utcának a fürdő és a Flórián
kápolna közötti szakaszán (26. kép), valamint 
a Ganz utcában (23. kép) kerültek elő az in 
situ víz vezetékmaradványok, amelyek közül 
az egyik ág az épület Ganz utcai homlokfalát 
áttörve jutott be a fürdőbe. A vezeték a mai 
utcanívó alatt 1,80—2 m közötti mélységben 
feküdt. Egyes helyeken már csak a csöveket 
körülvevő habarcsban volt meg a cső negatív 
lenyomata (22. kép). A vezeték 34 cm hosszú 
és 14 cm átmérőjű vörösre égetett,, kissé kó
nikus agyagcsövekből készült (24. kép), a csö
veket az illesztésnél terrazzós habarcs ragasz
tot ta egybe. Hasonló anyagba volt beágyazva 
maga az egész vezeték is, amely tégla
alapra volt fektetve. A cső felett nyeregsze-
rűen egymásba illesztett téglából álló védő
építmény volt (23. kép), a cső és a téglafödém 
közötti részt nagy szilárdságú terrazzós ha
barcs töltötte ki. A vastag és igen szilárd 
burkolatra azért volt szükség, mert ezzel a 
szigeteléssel igyekeztek a vízszivárgást, de 



még inkább a hő veszteséget csökkenteni. A víz 
a forrástól a fürdőig mintegy 1250 m uta t 
tesz meg, alig néhány cm mélyen a törökkori 
utcaszint alatt. A szigetelés hiányában különö
sen télen tetemes lenne a víz hő vesztesége. 
A vezeték feletti aránylag kevés feltöltés in
dokolja a nyeregtetőhöz hasonló fedést, amely-
lyel a csövekre nehezedő felső terhelést igye
keztek csökkenteni, illetve elhárítani. 

Az épületen belül a falba épített és 
kisebb kaliberű agyagcsöveken vezették to
vább most már a vizet az egyes falikútakhoz. 
A cső a helyiségek belső falaiban alig 3—4 cm 
mélyen volt beágyazva a terrazzós habarcsba. 
Az így beépített vízvezetékhálózatot sikerült 
nyomon követni a három kis északi helyiség
ben és a kupolacsarnokban; a kelet—nyugati 
összekötő helyiség keleti végének északi falá
ban is annak csekély maradványát fedeztük 
fel (2. kép). Ezek szerint tehát e helyiségben 
is kellett falikútnak és mosdómedencének 
lennie. 

A falikutak egy része gondosan fara
gott szamárhátíves kiképzésű, más része egy
szerű, dísztelen kőtábla, amelynek alsó har
madában egy kifolyó nyílás van (14. kép). Ere
detileg e nyílásokban még külön kifolyócső 
vagy csap is lehetett beerősítve, de erre utaló 
nyomokat nem találtunk. Gyakoriak voltak 
az olyan falikutak is, amelyekhez kettős víz
vezeték szolgált, és az egyik kifolyón hideg, 
a másikon meleg víz tört elő.22 Az ilyen fali-
kutakról Wratislaw is megemlékezik Buda 
leírása alkalmával.23 

Arra vonatkozólag, hogy a nagyme
dence vízellátása milyen módon történt, 
csupán Evlia leírására24 vagyunk utalva, aki 
szerint a „medence négy oldalán oroszlán 
szájakból éjjel-nappal folyt a víz". A kutatá
sok során erre vonatkozóan nem sikerült vá
laszt kapni. Ugyanez különben a helyzet a 
medence vizének leeresztését illetően is. Wra
tislaw ezzel kapcsolatban azt írja, hogy csappal 
zárható vezeték szolgál e célra.25 Nyomait en
nek sem találtuk meg. A vízvezetékek készí
tését szujoldsik,26 vízvezetéképítők végezték. 
Nagyobb helyiségekben vagy várakban a 
műszaki alakulatok között több alkalommal a 
szujoldsi is mint külön mesterség27 szerepel. 

17. kép. A falban húzódó agyag víz vezetékcső 
in situ 

10 Gerevich: Budapest régiségei 

16. kép. A Ganz utcai szárny keleti helyiségét díszítő 
szamárhátívek eredeti indításának levésett marad

ványa 
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A 94. budai pasának, Alinak, a mellékneve ugyan
csak „szujoldsi" volt.28 A törökök igen nagy mes
terei voltak a víz vezetéképítésnek. Ez irányú 
munkáik emlékeit több alkalommal megtalálták 
nemcsak a fürdőkben, de szerte a város más 
területén is.29 E szempontból Pécs30 a legérdeke
sebb, amelynek a leletek tanúsága szerint komoly 
vízhálózatát a törökök építették ki. Közülük 
nem egy még a múlt század végén működő kuta
kat lát ta el vízzel.31 De török foglyokkal épít
tették meg a visszafoglalás után a nimphenburgi 
kastély parkjának vízvezetékét is.32 

A főváros területén végzett feltárások is 
hoztak felszínre már jóval korábban is olyan 
vízvezetókcsöveket, amelyekről a későbbiekben 
megállapítható volt, hogy azok ugyancsak török 
eredetűek.33 

A vízvezetékhálózat természetesen nem
csak a fürdők vízellátására készült. A város külön
böző pontjain létesített közkutak, az ún. csesmék 
és sebilek, valamint a dzsámik előtt álló, a rituális 
mosdásra szolgáló csorgókútak, a sádirvánok a 
vizet szintén hálózatból nyerték.34 

A török vízvezeték a gravitáció elvén 
alapult; hasonlóan, mint a bizánci vagy római. 

Az ilidzsék vízellátásának kérdésével fel
vetődik a fürdőhelyiségek, de általában az egész 
épület fűtésének a problémája is. A felhév vizén 
eredő magas hőfokú forrásvíz hővesztesóge a hosszú, 
de jól szigetelt távvezeték esetében alig haladja 
meg a 10—12 fokot. így az épületbe bekerülő víz 
még mindig 50 fok С körül volt. A kifejezetten 
fürdés céljára szolgáló helyiségek falában levő 
vezetékben a melegvíz a központi fűtéshez ha
sonlóan állandóan cirkulált, s ez a melegvíz és a 
falikutakból folyó, továbbá a nagymedencéből s 
a padozatról állandóan párolgó vízmennyiség ele
gendőnek bizonyult e helyiségek kellő hőmérsék
letének elérésére. Ezen helyiségek oldalfalaiban 
nem voltak ablaknyílások, s világításukat csak 
a kupolába vágott nyílásokon kapták (25. kép). 

A fürdőkhöz tartozó egyéb helyiségekben 
a fűtést kályhákkal oldották meg.35 Bár az épü
letben végzett feltárás során kályhának helyét 
nem találtuk meg, a fűtésnek ezt a módját a 
gyógyudvarban folyt csatornázás során előkerült 
török kályhaszemek is igazolják. Ezek a kályhák 
kemencéhez hasonlóan építettek voltak, oldalaik
ban besüllyesztett tál vagy pohár formájú zöld
mázas kályhaszemekkel. Ez nemcsak díszül szol
gált, hanem nagyobb hősugárzó felületet is biz
tosított. 
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19. kép. A forrásmedence 
alaprajza 

A törökországi ilidzsék mel
lékhelyiségeinek fűtését — a melegebb 
éghajlat miatt — mangallal oldották 
meg36 vagy szabad tiizélőhellyel. 

A fürdők másik típusának — a 
hamamnak •— a fűtését és a víz felme
legítését a római hypocaustumhoz 
majdnem teljesen hasonló módon oldot
ták meg. Ez esetben a központi kemen
céből a meleg levegő az egész fürdő
épület padozata alatt húzódó csator
nákban cirkulálva melegítette a felette 
levő helyiségeket.37 Az egyetlen pesti 
török fürdőnek, melynek helyéről tu
domásunk van, ugyanilyen fűtőberen
dezése volt.38 

Törökkori fürdőink mindennapi 
életére vonatkozóan korabeli forrásaink 
aránylag elég bő felvilágosításokkal 
szolgálnak. A Budán megfordult nyu
gati utazók a számukra érdekes és 
újdonságot jelentő fürdőket rendszere
sen látogatják és naplóikban beszá
molnak az it t szerzett tapasztalataik
ról. De maguk a törökök is, különösen 
pedig Evlia Cselebi előszeretettel be
szólt a fürdőkben uralkodó szokások
ról. Wratislaw39 részletességgel a követ-

20. kép. A feltételezett és részben meglevő 
törökkori termálvízvezeték nyomvonala 
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21. kép. A tápvezeték építésekor előkerült törökkori 
vízvezeték részlete 

22. kép. A termálvezeték egy részének habarcs
lenyomata a Fő utcai szakaszon 
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23. kép. A Ganz utcában levő kutatások metszetrajza a feltárt in situ török termálvezetékkel 



24. kép. A termálvezeték agyagcsövének hossz
metszete 

25. kép. A kupola felülvilágító nyílásai 

kezőket írja az egyik budai fürdőről: , , . . . mi a 
török fürdőket szemléltük meg, sőt meg is füröd
tünk; a fürdők nem messze azon helytől vannak, 
hol hajóink állottak, a víz ezekben oly forró, 
hogy az emberi test alig állhatja ki. A törökök 
a fürdő gyógyhatását igen nagyra becsülik, 
miért is azoknak tisztán tartására nagy gondot 
fordítanak. A fürdővendégek a kiszolgálásért 
és kényelemért bizonyos összeget fizetnek; a 
fürdőszobák előtt nagy' tornácok vannak, hol 
padok állnak, a fürdővendégek ruháit itt őrzik. 
A tornác közepén széles márvány medence lát
ható. I t t kell lemenni az alsó fürdőszobába, 
melynek belseje kerek kápolnához hasonlít és 
tarka márvánnyal van kirakva. A fürdőme
dence kerülete 43 lépés, mélysége pedig csak 
akkora, hogy a középtermetű embereknek nya
káig ér a víz. Ha azonban valaki nem akar oly 
mélyen vízben lenni, az az it t létező márvány
padokra, vagyis lépcsőkre állhat, ilyen lépcső
sor három van, az elsőn a víz mellig, a máso
dikon a test közepéig, a harmadikon pedig tér
dig ér. Aki azonban úszni akarna itt, azt is 
megteheti. Ugyancsak itt kilenc kerek kamra 
létezik, melyek mindegyikében két sárgaréz 

26. kép. A Ganz utcában előkerült török maradványok 
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csap van a falba alkalmazva, ezen csapokon felváltva meleg és hideg víz bocsáttatik be, ugyanily 
módon eszközlik a víz lefolyatását is ." 

Ezzel kapcsolatban megemlékezik a törökországi fürdőkről is, amelyeknek különösen 
a tisztaságát hangsúlyozza. Evlia pedig az árakra is kitér. A fürdésért külön nem számítottak 
fel díjat, mert amint mondja, ,,aki köténnyel és törülközővel megy be, tisztán kijön, egy fillért sem 
fizet. Ha törülköző és gyapjutörülköző szükséges valakinek, az egy akeset fizet. Más fürdőkben 
is így van."40 Mint látjuk, ez volt az általános szokás Budán. 

A fürdőben végezték a szőrtelenítést is. E célra kisebb helyiség szolgált, az ún. depila-
torium.41 Az épületben ez volt az egyetlen zárható helyiség, mivel ezt a műveletet mindenkinek, 
még a szultánnak is egyedül kellett elvégeznie. Az e célra szolgáló kis helyiség egyetlen felszerelése 
a mosdómedence és falikút volt. A fürdővendégek ellátását a fürdőszolgák végezték. 

A nők a fürdőéletben is szigorúan el voltak különítve a férfiaktól. Részükre a férfi fürdő
höz egy külön traktust építettek, amelybe természetesen egy külön —• a férfiak számára tilos —-
bejáraton lehetett bemenni. Az ilyen kettős fürdőt a törökök cift hamamnak nevezik.42 Ezt a meg
oldást azonban csak olyan helyen választották, ahol igen nagy volt mindkét részről a látogatottság. 
Kisebb helyeken a napnak bizonyos szakában a férfiak, máskor a nők látogatták a fürdőt. így volt 
ez Budán is, ahol a délelőtti órákban a férfiak, délután és este a nők fürödhettek,43 a személyzet 
természetesen ebben az időben nőkből állott. 

A fürdő épületén kívül, a Ganz utcában a termálvezeték mellett még néhány kisebb török 
eredetű csatorna- és falmaradvány is előkerült (23, 25. kép). 

Buda visszafoglalását az egykori Kakas kapu fürdője csaknem teljes épségben vészelte 
át.44 Továbbra is megtartotta eredeti rendeltetését, most már azonban a város új polgárainak 
igényeit szolgálta. 

27. kép. A kupolacsarnok a helyreállítás után 
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A későbbi évszázadok folyamán történt átalakításokkal az épület mindinkább elvesztette 
török jellegét, mígnem korunk műemlékvédelme azt ismét nagyrészt eredeti állapotban vissza nem 
állította. 

A fürdőépület egészének 1959-ben befejezett műemléki helyreállítása során a törökkori 
állapotnak a belső térben való teljes rekonstruálására nem volt lehetőség olyan mértékben, mint 
a homlokzat esetében. A kupolacsarnok és a Ganz utcai helyiségek összhatásukban ennek ellenére 
a korabeli török fürdők hangulatát nyújtják (27. kép); míg a déli traktusban előkerült részletek 
szerencsés bemutatásával inkább a török építészeti szerkezet jut érvényre. 
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L E B A I N K I R Á L Y , D A T A N T D E L ' É P O Q U E T U R Q U E . I I 

X) . 
La reconstruction; intérieure du bâtiment de 

bains et la pose de Ja nouvelle conduite ther
male ont offert des possibilités nouvelles pour 
les recherches. Alors que le but des explorations 
antérieures était d'établir l'architecture origi
nale d'extérieur de la partie turque qui existe 
encore, la tâche primordiale des nouvelles 
recherches était d'établir la projection horizon-; 
taie originale complète et la structure intérieure, 
de même que d'éclaircir le problème de l'appro
visionnement en eau à l'époque turque. 

Afin d'établir la projection horizontale du 
bâtiment de l'époque turque, nous avons 
examiné les locaux — assez, transformés — 
de la partie sud. A l'opposé de l'aile septentrio
nale, le caractère turc original de cette partie 
méridionale a été complètement anéanti. Dans 
le dernier local est de la série de locaux qui 
s'étend dans la direction est-ouest — série 
située au sud hall à coupole — nous avons 
réussi à mettre à découvert les restes du soubas
sement de la façade turque originale. Au sud 
de ce local beaucoup de restes muraux d'origine 
turque ont été retrouvés dans la paroi clas-
siciste de fermeture ouest de l'escalier et du hall. 
Il nous était possible de déterminer la connexion 
de cette paroi à l'aide des restes muraux du 
soubassement découverts dans le corridor. Le 
mur en question constituait la façade méri
dionale. Le coin sud du mur, découvert dans 
le hall, était maçonné des pierres carrées bien 
façonnées. Ce n'était que les fondements du 
mur est-ouest contigu au coin qu'il était pos
sible de mettre à jour dans la cour dite petite. 
Ce mur constituait de prime abord, à l'époque 
turque, le mur de fermeture sud du bâtiment. 
En outre, dans l'une des cloisons de la série 
ouest des cabines de bains actuelle, le reste 
ascendant d'une partie du mur principal sud 
a été mis à jour, ainsi que, sur le même terrain, 
plusieurs parties, de moindre importance, du 
fondement du mur de refend. 

Par les recherches jusqu'ici effectuées il a 
été possible de délimiter — au moins sur les 
grandes lignes — la projection horizontale de 
l'établissement telle qu'elle était à l'époque 
turque, ainsi que les contours de l'ensemble du 
bâtiment. En ce qui concerne l'arrangement de 
la projection horizontale, le bâtiment dont 
nous nous occupons ressemble beaucoup de 
celui-ci à l'Indjilé Hamman de Brousse. Le hall 
à coupole de celui-ci renfermant le grand bassin, 
de même que l'arrangement des trois locaux 
contigus au hall sont conformes au plan de la 
partie nord de l'établissement de Király fürdő. 

Les fouilles exécutées dans la partie sud de 
l'établissement, nous ont permis dans une cer

taine mesure de reconstruire, dans l'aile méri
dionale, considérablement transformée, les lo
caux de l'époque turque ainsi que de fixer leur 
destination. C'est à regretter que dans cet 
établissement les locaux presque complètement 
détruits sont justement ceux qui auraient pu 
nous renseigner sur la vie quotidienne du bain. 
Dans le mur frontal ouest de l'aile méridionale, 
des baies emmuraillées ont été mises à jour. 
Selon l'opinion deKlinghardt, l'éclairage du hall 
des bains en Turquie était assuré de la même 
manière. Les baies découvertes nous autorisent 
à supposer que le hall du bain était justement 
le local partiellement délimité par le mur oc
cidental mentionné. Notre hypothèse est cor
roborée par le fait que nous avons retrouvé le 
reste d'une niche dans le mur de fermeture 
sud: car on retrouve de telles niches dans les 
halls des bains turcs. Sur la base de ces consi
dérations, il est à supposer que l'entrée ori
ginale du bain était du côté sud. 

En ce qui concerne la destination des autres 
locaux de la partie méridionale, nous sommes 
relégués au domaine des hypothèses. En nous 
basant sur les analogies, nous pensons que 
c'est ici que se trouvaient les déshabilloirs, les 
lieux d'aisance, les chambres des garçons de 
bain ainsi que les dépôts. Il est probable que 
le local de communication débouchait sur le fond 
nord du hall et que ce local, selon toute proba
bilité, se situait là où se trouve aujourd'hui 
la série de locaux — de direction est-ouest — 
qui relie les deux ailes du bain. 

De ce local de communication, nous entrons 
dans le local central contenant le bassin octo
gonal, par une porte ancienne, décorée d'un 
arc en accolade. La projection horizontale de 
ce local est également octogonale, niais il 
prend toutefois une forme étoilée en raison des 
niches murales. Cette solution était généralisée 
en Turquie dans l'architecture des bains. Situé 
sous le bassin actuel, le bassin de l'époque 
turque était également octogonal, et trois 
escaliers y conduisaient, dont les marches étai
ent en marbre rouge et en partie en pierre cal
caire. Le pavement du fond du bassin était 
également en marbre rouge. 

Dans les niches disposées diagonalement 
dans le hall, nous avons retrouvé les restes des 
cuvettes de lavabo, détruites pour la plupart 
lors de la transformation qui a eu lieu en 1907. 
La forme de ces cuvettes est cuboïde, les 
arêtes de la surface frontale sont biseautées; 
ornées de formes stalactitiques ou géométrique. 
Les cuvettes servaient à permettre aux clients 
du bain les abluitions préalables. Le pavé de la 
série de niches murales, dans lesquelles les 
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cuvettes étaient placées, était également en 
marbre rouge; relativement au niveau supé
rieur du bassin, la série en question s'élevait à 
la manière des marches d'un escalier. L'une des 
niches, celle qui se trouve au sud-est, était 
pavé d'une pierre sépulcrale gothique, faite au 
commencement du XVe siècle et portant une 
inscription. La pierre de revêtement d'une 
autre niche est un fragment de pierre tombale 
de style renaissance. 

Dans ces niches murales, à gauche et à 
droite de la cuvette, dans les coins, nous avons 
retrouvé le muraillement d'une banquette 
cuboïde. 

Sous l'arcade ouverte, septentrionale du hall 
à coupole, des deux côtés du mur, il y a égale
ment deux banquettes en pierre. 

Sur le mur nord du local médian de la série 
de locaux située au nord du hall à coupole et 
donnant sur la rue Ganz, une fontaine d'applique 
bien façonnée, décorée d'un arc en accolade, a 
été mise à découvert. Dans chacun des locaux 
donnant sur la rue Ganz nous avons trouvé 
aussi des bassins, de l'époque baroque. Les 
locaux nord et sud surmentés de coupoles sont 
décorés d'arcs en accolade, dont les commence
ments originaux furent enlevés à l'époque où 
l'on a élevé le niveau. La destination de ces 
locaux ne peut pas être fixée aujourd'hui, nous 
ne pouvons nous appuyer que sur des hypo
thèses. Il est bien possible que dans l'un de ces 
locaux on a pratiqué l'épilage; en latin, on a 
appelé ces locaux «depilatorium». 

Au cours des recherches, on a retrouvé à 
plusieurs endroits les restes d'une adduction 
d'eau en terre cuite qui placée dans le mur, 
pourvoyait le bain de l'eau. Sur la base de ces 
découvertes, il a été possible de reconstruire le 
réseau de canalisation de notre établissement 
de bains. Du point de vue de l'approvisionnement 
en eau, il y a deux sortes de bains: les thermes 
— (ilidjé) — et les bains de vapeur ou bains 
turcs (hammam). Tous les deux groupes exis
taient sur le territoire qui était occupé en 
Hongrie par les Turcs. Le bain dont nous par
lons ici et qui a été auparavant appelé bain de la 
Kakas kapu (Porte du Coq) appartenait au 
groupe des ilidjés, on a conduit l'eau thermale 
du bassin de la source située dans le jardin du 
bain qu'on appelle aujourd'hui Bain Lucas, et 
l'eau était transportée jusqu'au bain Király 
dans une conduite construite de tuyaux en 

poterie mise dans un lit de béton et couverte 
de briques. Nous avons retrouvé «in situ» 
plusieurs parties de cette conduite ainsi que le 
bassin de la source qui était revêtu de briques 
et construit sur des pilots. C'était les «suyoldji» 
qui sont construit les conduites et, en général, 
les réseaux hydrauliques. La conduite turque, 
de même que celles des Romains et des Byzan
tins, était basée sur le principe de la gravitation. 

A la question de l'approvisionnement en eau, 
est intimément lié le problème du chauffage des 
locaux de bains et du bâtiment tout entier. 
Dans les locaux utilisés directement pour les 
bains, une température convenable était as
surée par l'eau chaude circulant dans les murs 
de ces locaux, par la surface chaude de l'eau 
du grand bassin ainsi que par les evaporations 
de l'eau qui couvrait le carrelage. C'était 
d 'autant plus possible, parce que les murs laté
raux étaient complètement fermés, l'éclairage 
étant assuré par des ouvertures hexagonales de 
la coupole qui étaient relativement petites et 
couvertes de verre. 

Pour le chauffage des autres locaux appar
tenant à l'établissement de bains, des poêles 
ont été employés. Ces poêles, dont la construc
tion était similaire à celle des fours, avaient 
été bâtis de carreaux au vernis vert; nous 
avons pu retrouver quelques uns de ces car
reaux. 

La chauffage des établissements de bains 
appartenant au deuxième groupe était arrangé 
à la manière du «hypocaustum» des Romains. 

En ce qui concerne la vie quotidienne du 
bain, parmi nos sources c'est Evlia Tchélébi 
qui offre le plus de renseignements. Selon lui, 
l'entrée au bain était gratuite, c'était seulement 
pour l'essuie-main et pour la couverture en 
laine qu'on a dû payer dans les bains de la 
ville de Buda un «aktché», conformément à la 
coutume générale. 

Nous devons encore faire mention des 
heures d'ouverture du bain. En général, à 
Buda, dans les établissements à l'usage des^ 
deux sexes, le bain était à la disposition des 
hommes dans la matinée, et à celle des femmes 
dans l'après-midi et le soir. 

En dehors du bâtiment, on a retrouvé dans 
la rue Ganz — outre les restes déjà mentionnés 
de la conduite d'eau —• quelques restes de canal 
et de mur, provenant de l'époque turque, mais 
de moindre importance. 

154 


