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Török fürdők hazánkban 
Az oszmán-török fürdőkultúra nyomában 

 

 

Történelmi tükör 

„A 150 év” hazánk történelmében.  A XVI-XVII. század mindennapjait (gazdaság, 

közigazgatás, társadalom) a török uralom hatásai alakították, amelyek az évszázados 

háborúskodással alapjaiban gátolták a fejlődést és fordították negatív irányba az ország 

sorsát. A hódoltság területén a pusztulás erőteljes népességi és etnikai, továbbá 

városhálózati, településszerkezeti, valamint kulturális változásokkal járt. A hosszútávú 

problémákat okozó oszmán uralom néhány pozitívuma közül kiemelhető a fürdőkultúra.  

 

 

A fenti térképen jól megfigyelhető, hogy a hatalmas kiterjedésű birodalom központja 

területileg bizánci vonatkozású, hazánk pedig az európai kapcsolódási térség és határvidék.   

 

Fürdőépületek 

Számos korabeli európai utazó számol be útleírásaiban az itt látott fürdők lenyűgözőségéről, 

túlmutatóan a dzsámik (mecsetek) és türbék (sírépítmények) sokaságán. Történeti 

kialakulásukkal több XIX. századi tanulmány is foglalkozik. A fürdők közösségi funkciót láttak 

el, így építésükre nagy gondot fordítottak. A létesítmények a hőforrások közvetlen közelében  
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épültek (termálfürdő -  ilidzsa/kaplidzsa), illetve akár távolabb is (gőzfürdő - hamam). A 

termálfürdő főként gyógyulási célokat szolgált, míg a gőzfürdő tisztasági vonatkozású volt, 

továbbá a mai szóhasználattal élve rekreációs lehetőséget is hordoztak.  

Az épülettípusok áttekintése során alapvető kérdésként állnak a vízellátás és a fűtési 

rendszer megoldásai. A medencetér és egyéb vizes helyiségek fűtését a forró termálvíz 

biztosította, közvetlen módon a medencékbe engedve illetve több esetben a falakban 

keringetve egyaránt. Ide a forrástól agyagcsöveken keresztül haladt a víz útja. A gőzfürdők 

esetében kazánházat és fűtőkemencét is építettek, hiszen itt hideg forrásvíz állt 

rendelkezésre. A medencék vízzárását ólomlemezek biztosították. A külső megjelenésben és 

a belső teret is uraló legfőbb épületszerkezeti vonás a kupolás fedés. Az alaprajz  

 

 

funkcionalitásában a háromosztatúságot követte: előcsarnok, előtér, 

fürdőhelyiség/medencetér. Ez utóbbiban falikutak szolgáltattak a melegvizet, a padlót 

márványburkolat borította, a falak mentén pedig ülőhelyek biztosították a kényelmet. A tér 

centrumában elhelyezkedő fürdőmedence általában nyolcszög, esetleg kör alakú volt, ezt a 

központi helyet hamamokban márvány emelvény foglalta el.  

A hamamok világa a török időszakot követően teljesen leáldozott. A fürdőket tekintve, az  

elkövetkező századokban például Budán mindösszesen 4 maradt fent, kisebb-nagyobb 

átalakításokkal megőrizve a török jelleget és a konkrét részletek egy részét is: Király-, Rudas-, 

Rác- és Császár fürdő.  
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Rítus 

„Ó ti, akik hisztek, amikor imához járultok, mossátok meg arcotokat, és kezeteket könyékig, 

és töröljétek le feneketeket, meg a lábatokat bokáig. És tisztálkodjatok meg akkor is, ha 

ondóval szennyeztétek be magatokat. És ha betegek vagytok vagy úton jártok, szükségteket 

végeztétek, agy asszonyt érintettetek és nincs veletek víz, vegyetek finom homokot azzal 

dörzsöljétek le arcotokat és kezeteket. Allah nem akar terhelni titeket, mindazonáltal tisztává 

akar tenni és ki akarja terjeszteni rátok kegyét.”1 

 Az iszlám vallásban fontos szerepet jelent a tisztálkodó fürdés,  a Korán tanításai alapján 

állóvíz nem, csak folyóvíz használható erre a célra, Mohamed próféta pedig a 

 

 

 

nemzőképesség vonatkozásában tartotta mindezt fontosnak. A test és lélek megtisztulását 

egyaránt szükségesnek vélték. A folyamatban fürdőmesterek és szolgálónők működtek 

közre. Annak ellenére, hogy a férfiak és a nők közös fürdőzése nem volt megengedett, a 

fürdők a társasági élet színterei is voltak, ahogy ez Le Barbier – Török fürdő címen megfestett 

jelenetsorból is látszik. A lefektetett szabályokat betartva, meleg – langyos- hideg – száraz 

volt a termek követési sorrendje. Mindehhez szorosan hozzátartozás a bőr-, ás hajápolás 

valamint a masszírozás.  

 

                                                           
1
 Korán 5. szúrája 
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