
Amit a té rké pek vallanak
Buda né met dí fl neveir l

Az elmú lt é vben iinnepeltük Pest , Buda é s Óbuda egyesí té sé nek , a modern Budaput megszüIeté sé nek l25 _ ev,t'ordut ját . Csah keve-
sen gondolnak arra, hoqy a mai ké t milliós világvárls l873"ban, az egyesfté skor cak 27O 0O0 lakosú  volt, s í ninteqa negaven szá-
zalé ftuk mé g né met ajh . Ezt ti]hrözik visszn a három yáros XVIII-XIX, századi té rfté pei, uelyek csaknem mindeggifté n a d I  é s

utcanevek, mds földraizi meqielöIé sekkel eqaütt, né metüI olvashatók.

Buda ló8ó, é vi fe]szabadí tása után a török megszáIIás
alól a szinte teliesen elné ptelenedett Várost é s kör-
nyé ké t tú lnyomóré szt né met telepesekkel né pesí tetté k
be', A telepesek m velé s alá fogták a város határát,
virágzó sz | m velé s velIe kezdeté l a budai dombo|-
dalakon, A d l k eInevezé sé né l többsé gükben ú l ne-
vek születtek, hiszen a török hódóltság másfé l é vszá-
zada alatt a közé pkori magyar illetve né met helyne-
vek, né hány kivé telt l eltekintve (pl, GeIlé rt,
hegy/Cerhardus Berg), feledé sbe merültek, A budai
telekkönyvi Hivatal l7l3. december 30-i né met nyelv 
összeí rásában 53 határré sz szerepel, a XVIII, század
vé gé re Buda teruleté t ó0 d l re (a vát öt külváros é s
54 külterületi határré sz) osztották fe],

A F vdrosi Levé ltdrban
ké t XVIII. század vé gi té rké p is található, amelyek tar-
talmazzák a né met d l neveket. Az egyik egy több-
szelvé nyes té rké p, amely sorszámmal együtt adla meg
a d l ket, s a sorszámozott ó0 d l neven kí vül-mé g
fel vannak tüntetve más né met d;í l , é s hegynevek is,
amelyek Buda xVIII-xIX, századi té rké pein el fordul-
nak', A ó0 né met d l né v helyesirása nem igazodik az
eredeti té rké pheZ, hanem a ké s bbiek során állandó,
sult, a mai iráské pnek jobban megfelel  formájukban
vannak feltüntetve, Í gy pl, Vestung helyett Festung,
Plokberg helyett Blotksberg, Wolfsvixen helyett WOf5-
wiesen, Sauvinkel helyett Sauwinkel, Oí r,a Rid helyett
Othsenied _. _stb_ Né hány né vné l megemlí tend , hogy
ké s bb más né met nevük állandósult, ami zárójelben
olvasható: Taban (Raitzenstadt), Neubergl (Wies,
bergl), Spiessberg (Sonnenberg), Feld Ried (Feldhut).

A XVI]L század vé gi té rké p Szerint Buda d t i a kö_
Vetkez k Voltak (záró|elben a ké s bbi magyar né v): l,
Festuhg (y ár), 2. w asserstad,t (Ví ziváros), 3. Landstrass
(országú t), 4. Neustift (Uilak), 5. Taban |Tabánj vagy
Raitunstad,t (Rácváros), 6. Chistinastadt (Kí isztinavá-
ros),7. Bllcksberg (Gellé rthegy), 8, Blocksberg Nker |cel-
lé rthegyi szántók, a mai Kelenföld é s Lágymányos), 9,
Neubergl, ké s bb Wiesbergl (Mez -domb), l0. Spiessberq
(Nyárs-hegy), ké s bb Sonnenberq (Nap-hegy), 1t.
Kleiner Blocksberg (Kis-Gellé rt,hegy) , |2, Strassbrunk
Aú í rr (lstenkú t,d l ), |3. Feld,ried vagy Feldhut (Órme-
z ), 14. Calgenberg (Akasztó-domb, a mai Dobogó), l5,
Petersberg (Pé terhegy), |6. Kammer. aM Acker |K é rbe-
rek1, I7. Kammeruald (Kamaraerd ) , 18- Tabaner Huth-
weide |Örsöd), |9. Deutscheühal AcÉ lr (Né metvölgyi
szántók, a mai Né metvöIgy alsó ré sze), 20. Deutschen.
thal (a mai Né metvölgy fels  Ié sze), 2l. Adlerberg (Sas-
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hegy), 22. strassenweingarten (a mai Sasad alsó ré sze),
23. Burgerberg (a mai Sasad fels  ré sze), 24, Lusthüqel
(Ví gadomb) 25. Reiche Ried (Gazdagré t), 26. Letzte Ried
( Határré t ), 27 . starentanz ( Madárhegy), 28. Sp aniolwiesen
(Spanyolré t), 29. Schwabenberg, ké s bb Kleiner Sthwaben-
berg (Kis-Sváb-hegy) 30. |Jrbaniberg (Orbánhegy), 31,
Martiniberg (Mártonhegy), 32. W olfswiaen (Farkasré t),
33. Wei.her Steinbruch (K bánya), 34. Wolfsthal (Farkas-
völgy), 35, Hlchstrass (Magasú t), 36. Piisinger Mayerhof
(Pösingermaior), 37_ Kuftukberg (Kakukk-hegy), 38.
Dreihotter Wiesen (a mai Csillebé rc fels  ré sze), 39.
Schwabenberqer Huthweí de, ké s bb Crosser Schwabenberg
(Svábhegy), 40. Brunnthal (Kú tvölcy), 4l. Sauwinkler
Weinqarten (Disznózugi sz l k, a mai Virányos), 42.
Sauwinkel, ké s bb Auwinkel (Disznózug, a mai Zugli-
eet), 43. lohannesberg (Jánoshegy), 44. Kreid,enbruch
(Kré ta-hegy vagy K bánya, a mai Ré zmáI é s Rózsa-
domb), 45, Roráiberg (Rókus-hegy), 46. Sauwiesen í Disz-
nóré t, a mai Pasaré t), 47, Fruthtbare Ried (a mai Alsó,
Törökvé sz), 48. Francisciberg (Ferenc-hegy, a mai Vé r_
halom), 49. Qchsenried (Ökörmál, a mai Fels -Török,
vé sz), 50, Marxengraben (Márkus-árok, a mai Ördögárok
felsó ré sze), 5l. Lindenberg (Hárs-hegy, a mai Nagy- é s
Kis-hárshegy), 52. Sonnenwirtswiesen (Napkocsmáros-
d l , a mai Petneházy,ré t), 53. Kleiner Lindenberg (Kis-
Hárs-hegy, a ré gi té rké p a mai Fekete-fe|/Sc/iwarnr Kopf
helyé n jelöliI), 54. Thiergarten (Vadaskert, a mai Nyé k
környé ke), 55. losephberg (Józsefhegy, a mai Szeml -
hegy), 5ó. Grüngraben (Zöldmál), 57. Tschardahen (Csa-
tárka), 58. Geisú er4 (Kecske-hegy, a mai Szé pvólgy é s
környé ke), 59. Paulithal (PálvöIgy), 60. Matthiasberg (Má-
tyásheey),

A XtX, század els  felé ben megielent ,,Buda ós kör-
nyé ke" té rké pek szinte mindegyiké n mé g né met a né v-
ra|z, de a fentebbi hatvanas d l beosztás már nem je-
lenik meg, De ez nem azt ielenti, hogy ezeken keve-
sebb földrajzi megielölé s lenne, s t sok más nevet is
olvashatunk, mint pl,: Dreih\tter Berg (Hármashatár-
hegy), Teufelsgrabeí  (öIdög-árok), Nasstfral (Diós-árok),
Led,erer Graben 1Irhás-árok), Cuger Berg (Látó-hecy),
Kalvaien Berg (Kálvária-hegy, a mai Rózsadomb), Olrrer
Feld (Nagy,ré t), Kühles Tal (H vösvöIgy) stb3,

1847 iú niusdban
za|lott le a Budai,hegyekben az a d l keresztel ,
amellyel kezdeté t vette a budai határ né met d l ne-
veinek fokozatos elt né se. Megjewzend , hogy Buda ek,
koli 43 000 lakosának ké tharmada mé q né met aiftú  yolt.
Tehát nem a város elmagyarosodása tette szüksé ges-
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sé  a magyar d l nevek bevezeté sé t, hanem ez a sza-
badságharc el tt kibontakozó magyar nemzeti é bre-
dé s folyamatának egyik lé pé se volt, S mint ilyen, a vá-
ros né met aikú , de a magyar nemzeti szel]emt l több,
sé gé ben már áthatott polgárainál is ]elkes támogatás,
ra talált, Döbrentei Qábor királyi tanácsos, korának
egyik ieles tudós szemé lyisé ge, kezdemé nyezé sé re é s
konkré t né vjavaslatai szerint a budai közgy lé s l847
iú nius l 1-é n határozatltt hozltt a város tájainak, hegyei-
nek ú j, magyar elnuezé sei Io . Ebben 57 magyar nevet is-
mertettek, Magyar elnevezé sek termé szetesen koráb-
ban is használatban voltak, de a né met né v equsur  fordG
tásahé nt: | zsefhegy (Josephberg), Zugliget (Auwinkel),
Svábhegy (Schwabenberg), Sáshegy (Adlelberg) stb,
Az ú j nevek többsé gé nek azonban semmi köze nem
volt a terület korábbi nevé hez, hanem a maqaar törté ne-
Iem esemé ngeinek, ftiemelked  eqqé nisé qeineh kí vánt emlé ket ál-
lí td,,li, Egy lé szük nem terledt el, hanem ma is a né met
nevet tükröz  forma a használatos, pl.: Ktcske-hegt1
(Gaisberg) é s nem Árpádorom, vagy Hárs-hegg (Lí n-
denberg) é s nem Bátoihegy. Más esetekben az ú i é s a
ré gi né v is megmaradt, mint pl, Zugliget (Auwinkel)
eseté ben, amikor is Zugliget (eredeti neve Sau-
winkel/Disznózug volt) nevé t Virányosra kí vánták cse-
ré lni, ma pedig az eredeti Zugliget egyik té szé t Virá-
nyosnak, a másik ré szé t továbbra is Zugligetnek neve,
zik. Ehhez hasonlatos a ]dnos-hega/]ohannesberg esete
is, melynek nevé t Pozsongi-heqqre akarták változtatni.
Buda legmagasabb csú csának ré gi neve megmaradt,
de az ú j né v is lé tezik a hegy é szaknyugati el -
magaslata meg|elölé seké nt, É rdekes a Gellé rt-hegy
pé ldája, melyet közvetlen a török id k után a betele-
pül  svábok is Gerhardibergnek hí vtak, Csak ké s bb
terjedt el a hegyen lé v  palánkvár (Blockhaus) alapján
a Blocksberg elnevezé s, Döbrentei a hegyet Kelel-
bé rcnek kereszlelte, mely né v nem váIt közhasznáIatú -
vá, de a hegyre felmen  utca neve m a is Kelenheqyi ú t-

Akadnak olyan terüIetnevek is, melyek mára már
teljesen kivesztek a használatból, s csak a ré gi té rké -
pek tanú skodnak róluk, pl.: WiesberqllMez domb, Wei
sser Sandberg/El mál, LusthügelNí gadomb,

Né hány esetben ré gi oklevelek alapján közé pkori
magyal nevet ú jí tottak fel, mint pl. Naé ft vagy KelenÍ öId..

Ez utóbbi nevet nem a közé pkori Kelenföld {Cregnfeld)
területé nek adták, mely a Gellé rt-heglt l é szakra volt,
hanem a Geilé rt-hegt l dé Ire es  lapálynak, amit a
török utáni né met telepesek egyszer en csak
Blocksberg Ackernek neveztek, vagy ennek egy ré sze
alapián Leutmannosch (Lágymányosi-d l ) né v alatt
ismertek.

Tanulságos
a Sváb.heqy átkelesztelé sé nek a törté nete is, A Sváb-
hegy é s a Kis-Sváb-hegy elnevezé süket Buda l ó8ó, é vi
ostroma után nyerté k, minthogy aZ ostlomló sereg

svábföldi egysé gei ezen a ké t hegyen táboroztak.
Döbrentei a Sváb-hegyet (más né ven Nagy,Sváb-
hegy/Grosser Schwabenberg) Isten-hegullek kí vánta eI-
nevezni, közé pkori forrásokra hivatkozva, de azokat té -
vesen é rtelmezve, mert azok szerint aZ Isten-hegy
(Mons Dei) né v a mai Sas-hegyre Vonatkozott. Az
Isten,hegy né v vé gülis nem Váltotta fel a Sváb-hegy
nevet, de mé gis megmaradt, mé g Városré Szné vké nt is,
é s a tágabban é rtelmezett Sváb-hegy tömegé nek
egyik keleti cstlcsára vonatkozik, Ezt a csú csot Viszont
az elmú lt századokban Ráclí lRaitzenköpfl né v alatt is-
merté k, minthogy a tabáni rácoknak (szerbeknek) itt
voltak sz l birtokaik. Döbrentei a Rácf  elnevezé st a
yaé rhalom né wel kí vánta felváltani. de ez sem vert
gyökeret. A Kis-Sváb-hegynek szánta az egyszer 
Sváb-hegy nevet, de a hegy ma is Kis-Sváb-hegy né -
Ven ismert, mé g ha a II. világháború  után át is keresz,
telté k Martinovics,hegyre, bár városré szné vké nt meg-
hagyták a Kissvábhegy nevet, A Sváb-hegy elnevezé s
is megmaradt, s az 1945 után helyette bevezetett
Szabadság-hegq né v is mú landónak bizonyult.

A budai né met földrajzi nevek legtovább a kannai té r-
ké peken 6ltek. Ez é rthet , hiszen az Osztrák-Magyar Mo-
narchia felbomlásáig a közös katonai té rké pé szet Báú s-
ú s,a m ködött, ahol nem té rtek át a magyar elnevezé -
seke, holott a XIX. szazad, második felé ben, s f ké nt
Budapest 1873. é vi megszüIeté se után a polgári kiadásli té r-
ké peken már cak magyar helynevek:lrel találkozunk.
(Mé g az els  világháború  utáni é vekben is jelentek meg
ré gebbi katonai té rké pek í elú jí tásai, melyeken né metül
szerepelt ió né hány Buda környé ki földrajzi né v!)

Manapság Zugligetben é vente megemlé keznek a
Döbrentei-fé le d lókeresztel r l, A magyar nevek
megszüIeté se mellett, azonban ne felejtkezzünk el a
korábbi né met nevekr l sem. Fontos, hogy megismer,
iük, ú ira felfedezzük  ket, hiszen a ma használatos bu-
dai magyar városré sznevek ió ré sze ezekben a nevek-
ben gyökerezik, melyek mé g termé szetes né vadással
születtek a budai svábok aikán,

Sasl Attlla
té rké pósz

lEGYZETEK
l A2 l85l. é vt né psámlálás adatal szeí lnt Buda 32 ezer la-

ko§ából ó9% né met, 19% matyat Pest E4 ezer lako§ából 40%
né met, 3E% rnagyar, Óbuda ll €zeí  lako§ából 53% né met,
l2,5% magyal (ez utóbblban 32%-ot a zstdó$áa tett kt}. Iroda-
lom: Büdapest törté net€ tlt. kötet, Akadé mtat Kadó, Buda,
pest l975; Kó§a lános: Pe§t é § Buda elmatyalosodása, Buda-
peet I937 (Apolló Könyvtár 7.)

2 F városl t€vé ltáí , té tt lelzet; BIv. l l . Mappa des Terrahs
der K.F. Hauptgtadt ofen, xvlll. sz. 2. fele

3 orságos szé chenyl Kónyvüár Té rké ptÁí a, TM 605 |elzet|
Umgebüng von Ofen und Pe§th lE36, TM 72ó lelzet; Um-
gebung von Büdape§t !E70, lrodatom: Té fké pvtÉ a 1993/3.

4 Büda §r. }ilr. f váí o§a t 847. é vl iunlus l l 4k naplán taí tott
közgyülé sé nek |egyz könyve a' budal tálak, hegyek ú |don el-
nevezteté sé t lllet le8 (É letké pek l847. lt.)
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