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S: . ixEszTóI gtőszó

- - -:-,::::szagi tórök fúrdók különleges helyet foglalnak eI a hazai régészeti emlékanyagban. Olyan
: ] -,: _::,:i 'e,entenek, amelyeket ma is eredeti funkciójukban használunk és - elsósorban a mai Budapes-

: - : ]]:e:n rurdókultúra részének tekintünk. Ugyanakkor ezek az épületek nem csupán a megpihenés

: ,: :]_ :._:cules helyszínei, hanem egyszersmind történelmi dokumentumok, egy korszak, egy kultúra
-_ _::.: _ _{ magy,arországi tOrOk hódoltság sok tekintetben a magyar történelem szomorú és pusztulással
,-_: - : ! _:-iszaka. Ugyanakkor számos olyan kulturáIis örökségünk van, akár a mai hétköznapi éIetben is,

---:__,::azankatekkorértkülsóhatásokravezethetóvissza.Elég,hacsakafürdó-vagyéppenakávékul-
, _:::: ;lndolunk,

.-. ..,-zepkori magyar termálvizes fürdók helyén sokkal nagyobb számban létesültek török fürdók, meleg

-, _ - :-,:lasok hiányában pedig fútéssel ellátott hódoltság kori fürdóépületek, mint ahogy azt épített örök-

::.,:]_i r'ennmaradt emlékeiból gondolhatnánk. Sok esetben a régészet hozta felszínre ezeket a maradvá-

:,, :.;::. vagy bizonyította, hogy modern épületekben is rejtóznek még török kori részletek. A magyar mú-

.:__=ir edelem és a régészeti kutatás nemzetközi összefúggésben is fontos eredménye, hogy számos emleket

-_:_:-irzött, feltárt, vagy legalább dokumentált, KüIönösen az Írott források elemzésével ósszekapcsolt epü-

_.::egeszeti-múemléki fettárások jelentettek fontos elórelépést. Ez természetesen nemcsak a fúrdókre vo-

:.:kozik, hanem a vizsgált korszak más jellemzó épületeire, a dzsámikra, minaretekre és türbékre is.
\ N,lagyarországon több évtizeddel ezelótt lendületet vett oszmán-török régészet vizsgálÓdásainak Újabb

_:iest adott, hogy az elmúIt bó egy évtizedben számos fontos fürdóépület felújítására és ezen keresztüI

:eseszeti feltárására került sor. Ez egyben arra is iehetóséget ad, hogy összefoglaljuk mindazt a tudást,

:::-relyet a 17, századvége óta felhalmoztak az épületek elsó felmérói, a múemléki védelmet és felméréseket

szorgalmazó építészek és kutatók, a nem csekély nehézséget támasztó írott forrásanyaggal megbirkózó
:ortenészek generációi és a régészeti ásatások szakemberei. A magyar régészeti örökséget bemutató könyv-

sorozatunk szerkesztóinek ezért esett erre a témára a választása. Az emlékanyag kitúnóen megjeleníti,
miként lehet egy épület egyszerre örökségünk kiemelkedó emléke és a mai hétköznapi éIet része. A fürdók
ismertetése azonban nemcsak a rájuk vonatkozó fóbb történeti adatok, építészeti jellemzók és az ásatások

során elókerüIt jelenségek leírását jelenti, hanem olyan összefüggésekre is rávilágít, amelyek ennek a tör-

teneti periódusnak számos jellemzó vonását illusztrálják.

A sorczatszerkesztők


