
Mauzóleum Gül Baba 
(Türbe)

Budapešť

Ing. Edita Kiššová



Gül Baba mauzóleum

 Turecká pohrebná kaplnka zo 16.storočia 
nachádzajúca sa v Budapešti na Ružovom 
kopci zvanom Rózsa domb, blízko Margitinho 
mostu na Budínskej strane.





 Gül Baba, známy ako Otec ruží, podľa legendy 
priniesol tieto kvety do krajiny.

 Bol to bektášsky derviš, básnik, moslimský 
bojovník, ktorý  v r.1541 prišiel do Budapešti spolu 
s tureckými obsadzujúcimi vojskami. 

 Podľa legendy umrel v Budíne tesne po dobytí 
mesta  21.8.1541.

 Na jeho počesť usporiadali slávnostný pohreb, na 
ktorom sa sám sultán Suleyman I. zúčastnil 
a dokonca sa zaradil medzi nosičov truhly.

 Suleyman bol súčasne chalifom, ktorý Gül Babu 
vyhlásil za ochrancu mesta.

 Chalif znamená následník Proroka, titul 
náboženského vodcu, moslimského vládcu.





 Gül Baba sa narodil v Merzifone, neďaleko 
Čierneho mora v Turecku.

 Mesto hralo významnú úlohu v Byzantskej ríši 
s obrovskou pevnosťou, avšak  11.storočí sa 
dostalo pod islamskú vládu Seldžuckých 
Turkov.

 Oni zriadili v meste školy, univerzitu 
a mešity. 

 Tu vyškolili na univerzitách všetkých princov, 
budúcich sultánov v Osmanskej ríši. 

 Tomu nasvedčuje skutočnosť, že Gül Baba 
bol veľmi vzdelaný a údajne študoval spolu so 
Suleymanom na univerzite.





 V roku 1543–48 nechal 3.budínsky paša 
Mehmed vystavať mauzóleum / Gül Baba 
Türbe /. 

 Toto miesto je odvtedy pútníckym miestom  
vyznávačov islamu.

 V 16.storočí postavili kláštor  vedľa mauzólea 
a po znovuzískaní  Budína od Turkov v r.1690 
rád jezuitov zmenil túto stavbu na kaplnku, 
ktorú používali do roku 1790. 

 Už v roku 1822 sú zmienky o nej ako 
o tureckom pútnickom mieste.

 V roku 1872 prišiel do Budy derviš vysokej 
pozície za účelom dohodnúť vybudovanie a 
skrášlenie mauzólea a finančnej podpory zo 
strany Turecka.

 Derviš je islamský žobravý mních, vo 
všeobecnosti askéta. Snaží sa otváraním duše 
priblížiť sa Bohu.





 Turecká vláda dala obnoviť túto pamiatku 
a po II.sv.vojne  ohradili a obstavali budovu. 
V roku 1962 v nej otvorili múzeum.



V minulosti



V Súčastnosti









 Posledná rekonštrukcia sa začala v roku 2016, 
kedy maďarská a turecká vláda spoločne 
prispeli sumou 2,5 mld. Ft.                            
                                        

 Po 2 rokoch, 9.októbra 2018 pri príležitosti 
návštevy tureckého prezidenta Recep 
Erdogana v Budapešti toto obnovené 
mauzóleum slávnostne otvorili a vysvätili za 
prítomnosti Viktora Orbána – predsedu vlády.







 Budova je osemboká, kupolou uzavretá, 
postavená z kvádrov.                     

 Vstup je z východnej strany. 

 V strede stojí drevená truhla zdobená 
turbanom.













 Sultán Suleyman I. – Nádherný, -Skvostný 
vládol 46 rokov. 

 V roku 1526 v bitke pri Moháči porazil 
českého a uhorského kráľa Ľudovíta 
Jagelovského, ktorý v boji zahynul. 

 Dvakrát obľahol Viedeň v r. 1529 a 1532 .        
                                     V roku 1566 zomrel 
v Maďarsku pred Szigetvárom vo svojom 
stane. 

 Miesto jeho posledného odpočinku je 
v Suleymanovej mešite v Istanbule.







Ďakujem za pozornosť
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