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Mátyás király 1469. évi oklevele szerint (Formulae solennes styli 
532. 1.) a középkori Buda területe a beépített városrészeken kívül olyan 
szűkre volt szabva, hogy a lakosság ellátására alig lett volna elegendő 
(addit etiam ei non parvum incommodum angustia terminorum et terra-
rum, de quibus tantum habet, quantum ipsa cum membris comprehendit, 
et si quid extra moenia habet, modicum est pro sustentatione eius), 
aminek az a magyarázata, hogy Buda nem volt önálló városalapítás, 
hanem a pesti új hegyen épült várból lett várossá. Bnnek a városnak a 
területét pedig maga a Várhegy szabta meg, amely utóbb a várhegy alján 
keletkezett telepekkel bővült. Az új város hivatalos neve nem is Buda 
volt a középkoron át, hanem »Pestújhegyi vár« (Castrum növi montis 
Pestiensis), aminek az a magyarázata, hogy az itteni telepesek azzal 
a kiváltságlevéllel éltek, melyet IV. Béla király állíttatott ki 1244 
november 26-án a pesti telepesek számára, tehát érdekükben állott a 
Pest elnevezés megtartása. A tatárjárás előtti Pest a dunai rév két oldalán 
terült el s a dunántúli Pestet IV. Béla király említett kiváltságlevele 
a dunáninneni Pesttel szemben kisebb Pestnek nevezte, de Kelenföldnek 
is nevezték a középkori oklevelek, sőt Alhévíz néven is előfordul. Bz a 
dunántúli Pest olyan közel esett a budai várhegyen keletkezett új telep
hez, hogy Szapolyai István nádor 1496 június 15-én kelt oklevelének 
tanúsága szerint csupán a várfal képezte közöttük az elválasztó vonalat 
{que quidem Pesth ipsa in suburbio castri seu civitatis Budensis nullo 
intervallo mediante, demptö solo muro castri seu civitatis adiacere). 
Bnnek a közelségnek az eredménye az volt aztán, hogy a hajdani kisebb 
Pest, illetőleg Kelenföld területe az idők folyamán teljesen beolvadt Buda 
területébe sII . Ulászló király 1495 június 6-i oklevele (MODL 20.389) Buda 
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külvárosaként emlegeti. Míg a kisebb Pest területének a beolvadása előtt 
Buda város határát déli irányban a várfal képezte, addig a beolvadás után 
a kisebb Pest területének a határa lett Buda város déli határa. Sajnos, 
a kisebb Pest területének a határait illetően nincsenek megbízható ada
taink s csupán annyit tudunk, hogy a kánai bencés apátság területével 
határosnak kellett lennie. Bertalan veszprémi püspök 1240 március 
25-én kelt oklevele szerint ugyanis a Kánával szomszédos Kispest szász 
telepesei a nevezett apátság földjeit hosszabb időn át elfoglalva tartották, 
vagyis ezekkel a földekkel igyekeztek bővíteni városuk területét. Minthogy 
pedig a kánai bencés apátság a mai Rózsavölgy feletti 203 méteres magas
laton állott, eddig kellett terjedni Kispest foglalás útján szerzett területé
nek, ami aztán Buda déli határa lett. Wyllermus peterváradi apát 1302 
szeptember 1-én kelt okleveléből következtethetünk Kispest nyugati 
határára, ami utóbb Buda nyugati határa lett. A nevezett oklevél szerint 
ugyanis a peterváradi cisztercita apát kénytelen volt a kelenföldi tizedek 
egy részéről a veszprémi püspök javára lemondani s a tizedköteles kelen
földi terület nyugati határa Kelenföld, illetőleg Kispest nyugati határá
val összeesett. E szerint Kispest, illetőleg Kelenföld területének északi 
felében a veszprémi püspök, déli felében pedig a peterváradi cisztercita 
apát voltak feljogosítva a tizedek beszedésére, a két terület közötti határ
vonalat pedig az a vonal képezte, mely az alsó hévizek — mai Szent Imre
fürdő — melletti hídtól kiindulva, a Gellérthegy északi lejtője mentén 
nyugati irányban haladt s a Sashegy alatt, a Budaörsi-útnál ért véget. 
Minthogy ez a határvonal a Budaörsi-útnál véget ért, Kispest, illetőleg 
Kelenföld területe sem terjedhetett tovább ebben az irányban, a Sashegy 
már kívül esett a város területén. Kispest, illetőleg Kelenföld területéhez 
tartozott azonban az egész Gellérthegy, sőt a Gellérthegyen túli terület 
egy része is, mert csupán így érthető meg az 1240 március 25-i oklevél 
azon megállapítása, hogy Kispest és a kánai apátság szomszédosak voltak. 
A két terület közötti határvonalat illetően azonban semminemű tám
pontunk nincs, annak kijelölése ezidőszerint lehetetlen. 

A mai Gellérthegyet eredetileg Pesti, illetőleg Kelenföldi hegynek 
nevezték, amint az alatta keletkezett település is mindkét nevet viselte. 
A Gellért-legenda Kelenföldi hegynek mondta, a budai városi tanács 
1388 június 28-i oklevelében (Zichy-oktár, IV. k. 360. 1.) viszont Pesti 
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hegy néven (vineam suam in monte Pestiensi) szerepel. A Gellérthegy 
elnevezés későbbi eredetű, a középkor végén azonban már használatos 
volt, mert II . Ulászló király 1495 június 6-án kelt oklevelében (MODL 
20.319) az alsó hévizek melletti szőlőkről van szó, melyek a Gellérthegy 
oldalán (in latere montis Sancti Gerardi martiris) terültek el. A Gellért
hegynek »Pesti hegy« elnevezésével szemben kapta a budai várhegy a 
»Pesti újhegy« nevet, nevezték azonban egyszerűen »Pesti hegy «-nék is 
(Budapesti oktár, I. k. 57. 1., Wencel X. k. 6. 1.), sőt »Budai hegy« néven 
is előfordul (Budapesti oktár, I. k. 105. és 152. 1., Wencel IV. k. 278. 1.), 
amint maga a mondott hegyen épült város is köznyelven a Buda nevet 
viselte, hivatalosan azonban mindig »Pestújhegyi vár« volt a neve. 

Kánán kívül délről Sasaddal is határosnak kellett lenni Buda terü
letének, mert csupán így volt értelme Mátyás király idézett 1469. évi 
rendelkezésének, mellyel Sasad területét Budához csatolta. Buda és Sasad 
közvetlen érintkezése viszont csupán úgy érthető meg, ha feltételezzük, 
hogy a hajdani dunántúli Pest, illetőleg Kelenföld területe már Budához 
tartozott. Buda középkori déli határa Sasad területének a beolvadása 
után már ott keresendő, ahol Sasad déli határa végződött s ezért a közép
kori Sasad határainak a pontos kijelölése elsőrangú feladat. Sajnos, 
a török hódoltság tartama alatt Sasadnak még a neve is feledésbe ment 
s az új német telepesek semmit sem tudtak róla. A Sasad elnevezést 
Döbrentei Gábor kezdeményezésére az 1847 június 17-i budavárosi köz
gyűlés újította föl, mely a Sashegytől délre elterülő, addig Burgerberg 
néven ismeretes szőlőhegyre, valamint az alatta elvonuló országút melletti 
vidékre ruházta át a Sasad nevet, amiben nagy szerepe lehetett a Sas
hegynek. Hivatalosan ma is megvan a Sasad elnevezés, amióta azonban 
a hajdani szőlők helyét lakott városrész kezdi elfoglalni, az elnevezés 
mindinkább veszít hajdani jelentőségéből. De különben sem tekinthető 
kétségtelennek, hogy az idézett közgyűlésen Sasad névvel megjelölt 
terület azonos a középkori Sasad területével, mert a középkori Sasadról 
határ járóié vél nem maradt fenn. Többen is foglalkoztak már a középkori 
Sasad területének a kijelölésével, a feltevéseken azonban nem jutot tak túl. 
Ilyen feltevéssel találkozunk Csánki Dezső »Magyarország történelmi 
földrajza« című munkájában (I. k. 15.1.), amely a vezérkari térképre hivat
kozva a Sashegy déli oldalán elterülő vidéket azonosítja a középkori 
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Sasaddal. Ez a feltevés azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy a vezér
kari térkép egyszerűen átvette az 1847 június 17-i budavárosi közgyűlés 
határozatának errevonatkozó részét, holott a közgyűlési határozatnak 
Sasad területére vonatkozó része egyáltalán nem látszik megalapozottnak. 
Az ott felsorolt okleveles adatok ugyanis, nevezetesen az 1302 szeptem
ber 1-én kelt oklevélben foglaltak nem Sasadra, hanem a dunántúli Pestre, 
illetőleg Kelenföldre vonatkoznak, ez pedig a Gellérthegy északi oldalán 
elterülő vidék elnevezése volt. 

Amint már említettük, Sasad területéről középkori határjárás nem 
maradt fenn, csupán annyit tudunk, hogy Sasad a XIII. század folyamán 
még virágzó község volt, IX. Bonifác pápa 1400 május 1-én kelt bullája 
szerint azonban (Veszprémi püspökség oktára, II. k. 319. 1.) már erősen 
megfogyatkozott a népessége. Mátyás király idézett 1469. évi adomány
levele viszont pusztának (praedium) nevezte, melynek hajdani lakott 
voltára csupán az emlékeztetett, hogy plébániatemploma még mindig 
állott (in cuiusque facie adhuc manet ecclesia lapidea). Ma már alig állapít
ható meg, hogy mi volt a pusztulás oka s csupán arra lehet gondolni, 
hogy lakossága az idők folyamán Budára költözött, ahol jobb életviszonyo
kat talált. Az átköltözést elősegítette az is, hogy Sasad lakossága túl
nyomóan szőlőműveléssel foglalkozott, amely termelési ág a középkori 
Budán is nagyjelentőségű volt. Elősegíthette végül az átköltözést az is, 
hogy a tizedet Sasadon ugyanaz a péterváradi apát szedte, aki a szom
szédos Kelenföldön is jogosítva volt a tizedszedésre és éppen ezért nem 
támasztott nehézségeket az átköltözéssel szemben. Az előadottak követ
kezménye lehetett aztán, hogy Mátyás király 1469-ben Sasad területét 
is Budához csatolta. 

Sasad egyházi jövedelmeit Zsigmond király 1390 szeptember 11-én 
az esztergomi káptalannak adta, ami által a péterváradi cisztercita apát 
érzékeny kárt szenvedett, mert az apátság alapítólevele szerint ezek a 
tizedek a nevezett apátot illették meg. Ámbár az apát mindent megtett 
jogai védelmére, az esztergomi káptalannal szemben mégsem boldogult, 
a sasadi tizedek végérvényesen a káptalan birtokában maradtak, amint 
ezt a nevezett káptalan levéltárában fönnmaradt 1531. évi tizedjegyzék 
tanúsítja. (I^ad. I. fasc. 1. nr. 11.) Ez a tizedjegyzék helytörténeti szem
pontból is nagy értékű, mert a tizedkötelesek neveit a dűlők szerinti sor-

384 



rendben tünteti fel s ha a tized jegyzékben foglalt dűlőneveket a mai 
földrajzi elnevezésekkel azonosítani lehetne, akkor Sasad területét ponto
san megtudnók állapítani. Sajnos, csak néhány dűlőnév maradt fenn válto
zatlanul, ez is elegendőnek látszik azonban ahhoz, hogy Sasad helyének 
megállapítása céljából támpontul szolgáljon. A tizedjegyzékben foglalt 
dűlőnevek a következők: Isten kútja, Isten kertje, Akasztóhegy, Kánya
kapu, Mázas, Gombamái, Eperjes, Kis Üjmál, Nagy Üjmál, Szakadat, 
Kis Köves, Nagy Köves, Hollóméi, Becskő, Nádaskút, Sasad és Liget-
völgy. Ezek közül a dűlőnevek közül a török hódoltság tartama alatt 
is használatos volt az »Isten kútja« elnevezés, mert Eszterházy Pál nádor 
1684 szeptember 21-én a Buda alatti táborból a következőket í r ta : 
»Az Isten kútjánál voltunk mi, ott Istennek hála, noha nagy dühösséggel 
jött ránk (t. i. a török), de mégis elszaladt, száznál több esett el bennek 
vagy kétszáznál. (Századok 1884. évf. 801. 1.) Az »Isten kútja« emlékét 
ma is őrzi a Budaörsi-út 110. szám alatti »Istenkúti csárda«, melynek 
közelében ma már csak a befedett kút emlékeztet az elnevezés eredetére. 
I t t kellett lenni a középkori »Isten kútja« dűlőnek, melynek közvetlen 
közelében kellett lenni az »Isten kertje« dűlőnek is. Túlélte a török hódolt
ságot az Akasztóhegy-dűlő, melyet Döbrentei Gábor indítványára az 
1847 június 17-én tartott budavárosi közgyűlés nevezett el »Dobogó«-nak 
s azóta ezt a nevet viseli. Minthogy a tizedszedők földrajzi sorrendben 
végezték munkájukat, a hajdani Akasztóhegy, illetőleg a mai Dobogó 
közvetlen közelében lenne keresendő a Kányakapu-dűlő, melynek elneve
zése minden valószínűség szerint a szomszédos kánai, helyesebben kányái 
bencés apátságra mutat. A többi dűlőnevet illetően semmi támpontunk 
sincs, kivéve az utolsó helyen említett Ligetvölgy-dűlőt, mely a veszprémi 
káptalan 1505. évi kelenföldi tized jegyzékében is előfordul (MODL. 
38.658), amiből arra lehet következtetni, hogy a Ligetvölgy-dűlő egyik 
része Sasadhoz, másik része pedig Kelenföldhöz, illetőleg később Budához 
tartozott. A Ligetvölgy-dűlő helyének a pontos megállapítása nagy
érdekű lenne a helytörténet számára, mert ezen keresztül futott a közép
kori Sasad és Kelenföld, illetőleg Buda elválasztó vonala. Erre vonat
kozóan csupán annyi támpontunk van, hogy a török hódoltság utáni 
telekkönyvekben előforduló »In der Au« elnevezésben a középkori Liget-
völgy jogutódát sejthetjük. 
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Az 1531. évi tizedjegyzék alapján kereste az esztergomi káptalan a 
török hódoltság után a hajdani Sasad területét, hogy tizedszedési jogát 
újból gyakorolhassa. Ezzel kapcsolatban Pest vármegye 1698-ban a 
nevezett káptalan megkeresésére több tanút hallgatott ki s a tanúkihall
gatási jegyzőkönyvek ma is megvannak a nevezett káptalan levéltárában 
(Lad. 45. fasc. 10. nr. 13. és Lad. 45. fasc. 10. nr. 15.). E tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvek szerint 1698-ban úgy tudták, hogy a hajdani Sasad-puszta 
Budaörssel és Budakeszivel volt határos. Ezen a területen a tanúvallo
mások időpontjában virágzó szőlőművelés folyt, a szőlők a budai polgárok 
tulajdonát képezték, a tizedet pedig, melyre az esztergomi káptalan 
igényt tartott, Buda felszabadításától kezdve a budai »administratio 
earneralis« szedte. Minthogy a hajdani Sasad területén a török hódoltság 
után a budai német polgárság folytatta a szőlőművelést, érthetővé válik 
számunkra az, hogy miért nevezték ezt a területet egészen 1847-ig 
Burgerbergnek. 

Az 1698. évi tanúkihallgatások alkalmával úgy akarták a hajdani 
Sasad területét megállapítani, hogy az 1531. évi tizedjegyzékben foglalt 
dűlők helyét illetően kértek a tanuktól felvilágosítást. Erre vonatkozóan 
az egyik tanú azt vallotta, hogy »tudgya az Kányakaput az Isten kuttyán 
tul, amint az ország uttya megyén Székesfehérvárra« ; azt vallotta továbbá 
hogy »tudgya és vallya hite után az Isten kutyának az Székesfehérvári-út 
mellett az szőlők alatt lenni, de az Isten kertinek hírit nem hallotta«. Mint
hogy a Székesfehérvári-út azonos a mai Budaörsi-úttal, ennek mentén kell 
keresni úgy a Kányakaput, mint az Isten kútját is, amely utóbbiról már 
előzetesen megállapítottuk, hogy emlékét ma is őrzi a Budaörsi-út 110. 
számú házban fennálló Istenkúti csárda. De az Isten kertje-dűlő is a 
nevezett csárda közelében keresendő, s ez a dűlő minden valószínűség 
szerint azonos a mai »Gazdagrét«-dűlővel, mely a török hódoltság utáni 
német világban a »Reiche Ried« nevet viselte. Azt is vallotta a nevezett 
tanú, hogy »az Mázast peniglen mindegy (!) homályosan mondgya lenni 
az Békaríkatón, ahol is mindegy (!) kastély formán vagyon, az mely 
körül voltak azelőtt a szőlők, de mostanában alatta vadnak, mely Csepelyel 
és Eörsel határos«. A vallomásban említett Békaríkató a keserűvíz
források környékére utal, a Csepellel való szomszédság alapján pedig 
a mai budafoki határ közelében kell a Mázas nevezetű dűlőt keresni. 
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Sajnos, Gombamálrol, Eperjesről, Kis- és Nagy-Üj máiról semmit sem 
tudtak a kihallgatott tanuk mondani s így az idézett tanúvallomások 
alapján ezekről a dűlőkről semmi közelebbit sem tudunk. 

A középkori Sasadot illetően 1698-ban két fontos tanúvallomás 
hangzott el, melyek egyike a község határaira, másika pedig lakott terü
letére vonatkozik. A sasadi határt Halasy István vallomása a következő 
módon jelölte meg : »Az első sasadi határt tudgya, aki Istenkutyán 
és Kányakapun alul a Békaríkató nevú völgy mellett csepeli szőlők alatt 
vagyon az ut mellett, mely is egy nagy kőből vagyon erigálva ; a második 
hányott határiát mondgya lenni biai út mellett, az harmadik hányott 
határja Sasadnak hegyek között vagyon, mely Budakeszivel határos és 
azon határ napnyugatra esik.« E szerint 1698-ban úgy tudták, hogy a 
hajdani Sasad területe Budafokkal, Budaörssel és Budakeszivel volt 
határos, ami csupán annyiban nem fedi a valóságot, hogy ebben a terület
ben Nevegy-puszta területe is bennfoglaltatik, amely puszta a budai 
káptalan 1325 március 24-én kelt oklevele szerint (Monumenta eccl. 
Strigoniensis III . k. 61. 1.) Sasadtól határjelekkel volt elválasztva. Ez a 
Nevegy Szent István király 1015. évi alapítólevele szerint a pécsváradi 
bencés apátság tulajdonát képezte s ugyanez a bencés apátság volt 
Nevegy földesura 1325-ben is. Az 1015. évi alapítólevél szerint Nevegy 
Kánától félmérföldnyi távolságban a hegyek között terült el (iuxta Kana 
dimidio milliario in montibus sita) s minthogy a kánai bencés apátság 
a mai Rózsavölgy feletti 208 méteres magaslaton állott, Nevegyet ettől 
nyugatra kell keresni, mert ott vannak a hegyek. Az 1325 március 24-i 
oklevélben foglalt ne vegyi határjelek között figyelemreméltó a »Szék« 
nevű mocsár, amely minden valószínűség szerint azonos az 1698. évi 
tanúvallomásban említett Békaríkatóval s a keserűvízforrások területére 
utal. Ebből aztán az következik, hogy Sasad akkor lett határos Buda
fokkal, amikor Nevegy területével bővült, ez a bővülés pedig azután követ
kezett be, hogy Zsigmond király Sasad egyházi jövedelmeit 1390 szeptem
ber 11-én az esztergomi káptalannak ajándékozta. Minthogy ugyanis 
Nevegy egyházi tekintetben a sasadi plébániához tartozott, az esztergomi 
káptalan a nevegyi egyházi jövedelmekre is számot tartott. Megerősítette 
a káptalan jogigényét az is, hogy Nevegy területén csupán akkor kezdték 
meg a szőlőművelést, amikor Zsigmond király a sasadi plébánia jövedel-
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meit az esztergomi káptalannak ajándékozta. (Esztergomi kápt. levéltár 
Lad. 45. fasc. 10. nr. 24.) Amikor aztán Mátyás király Sasad területét Budá
hoz csatolta, a hajdani Ne végy területe is Buda város tartozéka lett 
s csupán a tizedszedési jog maradt az esztergomi káptalan kezében. 
Mindezekből az is következik, hogy egyes dűlőnevek, melyek az 1531. évi 
sasadi tizedjegyzékben foglaltatnak, eredetileg Nevegy területére estek, 
nevezetesen Gombamái- és Üjmái-dűlőkről ez kifejezetten megállapítható. 

A sasadi templom helyére vonatkozó tanúvallomást Szabó János 
adta elő s ez a tanúvallomás azért nagyértékű, mert Sasad község lakott 
területére vezet el, amelyen belül kellett állni a plébániatemplomnak. 
Szabó János vallomása szerint »Sasadnak is tudgya bizonyosan hol legyen 
a telikie, ahol a templom falainak némely része exstál, most már az budai 
polgármester Peisinger uram majort erigáltatott azon helyen«, vagyis 
1698-ban még állottak a középkori sasadi plébániatemplom falai s a 
középkori Sasad község helyén épült Bősinger budai polgármester majorja. 
Ha most megbízhatónak vesszük Szabó János 1698. évi vallomását, 
akkor Bősinger majorjának a helyét kell megállapítani, hogy megtaláljuk 
a középkori Sasad község lakott területét. A Bősinger majorja teljesen 
elpusztult, emlékét azonban megőrizte a Bősingermajor-dűlő, mely az 
Irhásárok és a Törökbálinti-út által képzett könyökben terül el olymódon, 
hogy észak felől az Irhásárok, kelet felől pedig a Törökbálinti-út határolja. 
Minthogy a Bősingermajor-dűlő nem újkeletű elnevezés, joggal hihető, 
hogy a major valósággal a nevezett dűlő területén belül állott. Thirring 
Gusztáv 1920-ban kiadott »Budapest dunajobbparti környéke« című 
turistakalauza egy présházról emlékezett meg, amely szerinte a hajdani 
Bősingermajor tartozéka volt. Ez a présház ma is megvan s ámbár falai 
újabb eredetűeknek látszanak, hatalmas méretű pincéje régi építésmódra 
utal. Vájjon valósággal a Bősingermajor tartozéka volt-e ez a rombadőlt 
présház, ma már alig állapítható meg ; az azonban kétségtelen, hogy ez 
a Bősingermajor-dűlő területén belül az egyedüli régi eredetű épület. 

A Bősingermajor térrajza ma is megvan a »Budai telekhivatali 
iratok II. 58.« jelzetű iratcsomóban 1724 április 20-i keltezéssel s a tér
rajz szerint a major hatalmas méretű telektömb, mert összesen 67 és % 
holdat foglalt magában. Maga a majorépület elég jelentéktelen lehetett, 
nagyobb méretű volt azonban a mellette állott istálló/Minthogy a major-
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hoz szőlő is tartozott, a présházra vonatkozó hagyomány megalapozott
nak látszik. A térrajz szerint a major területe egészen a Budaörsi-útig 
terjedt s Budaörssel is határos volt, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a Bősinger-major területe nagyobb volt a Bősingermajor-dűlő 
területénél. A budai levéltárban »Miscellanea antiqua« 448. jelzet alatt 
található iratok szerint Bősinger Ignác budai polgármester a majort és 
présházat (allodium oder respective Weinhaus) még 1697 j inius 10-én 
eladta testvérének, Bősinger Mihály császári kapitánynak 6000 forintért 
s az 1720 május 31-én felvett hagyatéki leltár szerint a major már akkor 
erősen meg volt rongálva (an dem ruinirten Mayrhoff). A budai telek
hivatal 1730 január 23-i jelentéséből pedig kiderül, hogy a szőlők mind 
kipusztultak s a kaszálók sem nagyon jövedelmeztek már. 

Buda város északi határát illetően két támpontunk van, nevezetesen 
Felhévíz és Nyék községek, melyek helyét pontosan meg tudjuk jelölni. 
Felhévíz község nevét a mai Császárfürdő mellett fakadó meleg források
tól nyerte, e források közvetlen közelében kellett tehát állania. Még 
pontosabban megállapítható a nevezett község helye a Szentháromságról 
elnevezett felhévízi prépostság temploma alapján, melynek alapfalai 
1906-ban kerültek felszínre, amikor az Irgalmasrend a Zsigmond király-út, 
Margit-körút és Török-utca által határolt telkén bérházat építtetett. 
Az itt feltárt alapfalaknak a- középkori felhévízi prépostsági templom 
alapfalaival való azonosságát kétségtelenné teszi, hogy az előcsarnok 
alapfalain belül megtalálták az 1469-ben elhunyt Gergellakai Bertalan 
felhévízi prépost síremlékét. A felhévízi prépostság temploma előbb a 
keresztes lovagok tulajdonát képezte, illetőleg a nevezett templomot 
a keresztes lovagok a saját területükön a saját céljaikra építették s miután 
a keresztes lovagok rendháza 1438 és 1457 között világi prépostsággá lett, 
a templom is ennek megfelelő átalakításon ment keresztül. Maga Felhévíz 
község már a XIII . században fennállott s területe egészen Buda alsó
városának faláig terjedt, mert az óbudai városi tanács 1418 március 
21-én kelt oklevelében a margitszigeti apácák felhévízi földjeiről azt 
olvassuk, hogy közvetlenül Buda város falai mentén (penes murum 
civitatis Budensis) terültek el. Felhévíz a XV. század folyamán 
önkormányzatot nyert, okleveleket adott ki, 1509 július 17-én kelt 
oklevelében pedig egyenesen Buda külvárosának (oppidum seu suburbium 
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civitatis Budensis) van nevezve, ami szintén a két település közvetlen 
kapcsolatára utal. 

A Budával szomszédos Nyék község helyét illetően azóta tudunk 
többet, hogy az itteni királyi vadaskert és kastély alapfalai felszínre 
kerültek. (Mátyás király budai vadaskertje = Pestbudai Emléklapok 
1931. évf. 40. és kk., 1932. évf. 88. és kk.) Csánki Dezső kutatásai alapján 
(Századok 1906. évf. 685. éskk.) tudunk egy nagyobb terjedelmű majorról 
is, mely a budai városi tanács 1333 március 3-án kelt oklevele szerint Buda 
város és Nyék falu között (inter civitatem Budensem ab una parte et 
villám Néék ex altera) állott, tehát Nyék falu a majoron túlra esett. 
Ezt a majort a budai káptalan 1485 július 15-i oklevele szerint Szilágyi 
Erzsébet halála után Mátyás király a maga számára foglalta le (prefatus 
dominus noster rex post mortem domine genitricis sue allodium ipsum 
manibus suis applicans) s a major területére esett az a királyi palota, 
amelyről Bonfini is megemlékezett. (Item in Budensi agro alterum sibi 
erat suburbanum ad tertium lapidem, ubi sylvestrium fer arum amplissima 
sane vivaria spectabantur). A majorhoz ugyanis az 1492. és 1496. évi 
oklevelek tanúsága szerint (Századok 1906. évf. 716.1.) palota is tartozott, 
amely hosszú időn át Szilágyi Erzsébet tartózkodási helyéül szolgált 
(quoddam allodium sive mayerium ac palatium et ortus ac fenilia prope 
idem allodium sive mayerium adiacentes). Ezt a palotát Mátyás király 
halála után II. Ulászló király átépíttette s Oláh Miklós már kizárólag az 
utóbb említett uralkodónak tulajdonította. (l,ateri huius adnectitur aula 
magnificis exstructa aedificiis Wladislai regis insignis). A kastély helyét 
ma Garádi Sándor ásatásai nyomán pontosan ismerjük, ettől északra 
terült el Nyék község, melynek temploma az ásatások folyamán szintén 
felszínre került. A nevezett major terjedelméről akkor nyerünk kellő 
képet, ha számbavesszük az ásatások nyomán felszínre hozott palota 
alapfalain kívül azt is, hogy a budai tanács 1333 március 3-i oklevele 
szerint a major két nagy út között (in medio duarum viarum seu stratarum 
magnarum) terült el, ezek az utak pedig csupán a mai Budakeszi- és Hideg
kúti utakkal lehetnek azonosak. 

Maga a major a felhévízi keresztes lovagok területére esett s minden
kori birtokosai földbért (terragium) tartoztak a nevezett lovagoknak 
fizetni. Ügy látszik, hogy a major helyén eredetileg Nándor nevű község 
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állott, mert Iyodomér esztergomi érsek ( +1298-ban) évnélküli oklevelében 
Nyék és Nándor községek szomszédosokként vannak megjelölve s Nándor 
község számára Nyék közvetlen közelében más helyet nem lehet kijelölni. 
Nándor község mindenesetre a felhévízi keresztes lovagok tulajdonát 
képezte s tőlük vásárolt 1330 február 9-én Kundin ispán egy itteni 
parlagon heverő földet, mely a saját szőlőjével volt határos (in territorio 
ville Nándor in vicinitate vinearum comitis Kunclini filii Johannis). 
Ez a Kundin ispán 1333 március 3-án unokatestvérétől, Jakab mestertől 
egy majort vásárolt, amely közös nagyatyjuknak, Kunc ispánnak alapí
tása volt és »Kunc ispán majorja« néven volt ismeretes (quod vulgo 
Kunchspan maiura dicitur), de amelyre a felhévízi keresztes lovagok, 
illetőleg később a felhévízi prépostok mindig jogot tartottak. Ezért 
gondoljuk, hogy ez a major is Nándor község területére esett, illetőleg 
utóbb az elpusztult község területével bővült. Maga Kunc ispán a budai 
tanács 1295 január 15-én kelt oklevelének tanúsága szerint a veszprémi 
püspökség szentendrei, kelenföldi, budai, keszi-i, nyéki és táti tizedeinek 
a bérlője volt s a bérletből származó jelentős vagyona juttatta abba a 
helyzetbe, hogy a felhévízi keresztesektől a major területét megszerez
hette. Nándor község tizedét nem a veszprémi püspök szedte, ezért nem 
bérelte az itteni tizedjövedelmet Kunc ispán s ezért szerzett ennek 
területén birtokot. Minthogy a felhévízi keresztesek birtoka Nándor 
község területére is kiterjedt, valószínű, hogy a Felhévíz és Nándor 
közötti hegyvidék is a felhévízi kereszteseket uralta, Buda város határa 
tehát ebben az irányban alig terjedhetett túl az alsóvárosi falaknál. 

A nyugati oldal az egyedüli, amelynek határát illetően egyáltalán 
nincsenek adataink. Egyedüli támpontul az 1505. évi tizedjegyzékben 
foglalt dűlőnevek szolgálhatnának, ha e dűlőnevek pontos helyét meg 
lehetne állapítani. Az itt felsorolt dűlőnevek a következők : Rózsamái, 
Macskalik, Kisaranygomb, Fertály, Bordélymái, Tükörmái, Káplánkő, 
Aranygomb, Sármelléke, Csikóstó, Mandulás, Magasalja, Kerekpalást, 
Kapástemetés, Vereskép, Bársonymái, Formánkút, Nagydézsma, Keglér, 
L,igetvölgy, Hengerejtő, Aranypohár, Agyagverem, Kecsét és Vereskő, 
szebbnél-szebb magyar nevek, melyek a török hódoltságot követő német 
világban nyom nélkül elenyésztek. I t t tehát feltevésekre vagyunk utalva, 
úgy véljük azonban, hogy a nyugati határ az erdős területen belül húzó-
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dott végig. Az erdős terület ugyanis királyi vadászterületül szolgált, 
melyet a polgárság nem használhatott. Azok a dűlők pedig, melyeket az 
1505. évi tizedjegyzék felsorolt, a mai Naphegy, valamint a Délivasúti 
pályaudvar környékére utalnak, amely helyek szőlőművelés céljaira 
kiválóan alkalmasak voltak s a polgárságot elsősorban érdekelték. 

Az előadottakból következik, hogy a középkori Buda város területe 
valósággal nagyon szűkre volt szabva s ennek következménye volt, 
hogy a polgárság az iparban és kereskedelemben találta meg megélhetésé
nek forrásait, ami a középkori várost gyorsan felvirágoztatta s 
polgárait gazdagokká tette. 
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ALBERT GÁRDONYI 

DIE GRENZEN VON BUDA IM MITTELALTER. 

Die Grenzen von Buda waren im Mittel
alter in der Tat so eng gezogen, wie es die, 
aus dem Jahr 1469 stammende Urkunde 
des Königs Matthias verkündet. Nach dieser 
Urkunde gab es innerhalb der Stadtgrenze 
nicht Raum genug, um die Versorgung 
der Einwohnerschaft sichern zu können. 
Obwohl die Anzahl der Einwohner zu 
dieser Zeit in solchem Masse zugenommen 
hat, dass Buda die anderen Städte des 
Landes weit übertraf, war es doch nicht 
die Grösse der Einwohnerschaft, sondern 
die Enge des Stadtgebietes, welche den 
genannten König bewog, für die Ver-
grösserung des städtischen Gebietes zu sor
gen. Die Ursache der Enge des Stadt
gebietes war aber, dass Buda keine selb
ständige Stadtgründung, sondern eine neue 
Siedlung neben der, nach dem Tatarenzug 
gebauten Festung war, innerhalb des Gebie
tes der, an den beiden gegenüberliegenden 
Ufern der Donau entstandenen Stadt Pest, 
welche man amtlich nicht Buda, sondern 
Pestújhegyi (Pestneuberger) Festung nannte. 
Der Sankt Gerhardsberg von heute hiess 
damals noch Pesterberg und deshalb erhielt 
der Festungsberg den Namen »Pesti újhegy«. 
Das mittelalterliche Buda musste auch 
deswegen an der Benennung festhalten, 
weil sie bis ans Ende mit all denjenigen 
Privilegien verbunden war, welche König 
Béla der, an den beiden gegenseitigen 
Ufern der Donau liegenden Stadt Pest 
schenkte. Da das mittelalterliche Buda auf 
dieser Weise aus dem Pester Gebiet aus
geschieden ist, umfassten seine Grenzen ur

sprünglich nur den Festungsberg und die 
Siedlung unter dem Festungsberg »Váralja« 
(Schlossgrund) genannt. Trotzdem wurde 
nach dem Tatarenzug in 1241 Buda am 
Festungsberg zum Mittelpunkt der hiesigen 
Siedlung, das ehemalige Pest spielte die 
untergeordnete Rolle einer Vorstadt, bis es 
vom König Sigismund selbständig gemacht 
wurde, also bildeten Buda und Pest bis zur 
Regierung des Königs Matthias eine Stadt, 
deren Mittelpunkt Buda war. 

Unmittelbar unter dem Festungsberg, 
neben den Thermalquellen war das trans-
danubische Pest, von den zeitgenössischen 
Quellen auch Kelenföld genannt. Nachdem 
die Stadt diesseits der Donau selbständig 
wurde, trennte sich das transdanubische 
Pest nicht von Buda, sondern gehörte auch 
weiterhin zu Buda und die südlichen Grenzen 
der transdanubischen Stadt Pest bildeten 
die südlichen Grenzen von Buda. Von der 
transdanubischen Stadt Pest aber wissen 
wir, dass ihr Gebiet an das Gebiet der 
Benediktinerabtei von Kána grenzte, welche 
in der Nähe des heutigen Promontors 
stand, also stimmten die südlichen Grenzen 
von Buda mit den heutigen Grenzen überein. 
Infolge der Einverleibung der transdanubi
schen Stadt Pest grenzte das mittelalter
liche Buda an das Sasader Gebiet, was den 
König Matthias veranlasste, in 1469 das 
Stadtgebiet durch die Abtretung von Sasad 
zu vergrössern. So wurde das mittelalter
liche Buda mit einem fruchtbaren Gebiet 
bereichert, denn in Sasad gab es schon 
früher einen blühenden Weinbau. Die Zehn-
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ten kamen auf diesem Gebiet als Geschenk 
des Königs Sigismund dem Graner Kapitel 
zu und als 1686 Buda und seine Umgebung 
von der türkischen Herrschaft befreit wur
den, wollte das Graner Kapitel wieder 
sein Recht ausüben, doch standen ihm 
nicht genügende Daten zur Verfügung, 
um das Sasader Gebiet glaubwürdig fest
stellen zu können. Die einzige zur Ver
fügung stehende Angabe war ein Zehnten
verzeichnis aus dem Jahre 1531, welches 
die Flurnamen innerhalb des Sasader Gebie
tes enthielt und auf dessen Grund man 
das zehentpflichtige Gebiet finden musste. 
Während der anderthalb Jahrhunderte 
dauernden Türkenherrschaft aber gerieten 
die mittelalterlichen Flurnamen in Ver
gessenheit, die nach 1686 angesiedelten 
neuen deutschen Siedler gaben den Fluren, 
die im Mittelalter ausschliesslich ungarischen 
Namen hatten, neue Namen, so dass man bei 
den Zeugenverhören im Jahre 1698 nur wenige 
mittelalterliche Flurnamen identifiziern 
konnte. Der wertvollste Teil dieser Verhöre 
bezieht sich auf den Ort der mittelalter
lichen Gemeinde Sasad und der Sasader 
Pfarrkirche, indem festgestellt wurde, dass 
der Bürgermeister von Buda Ignaz Bösinger 
aus den Steinen der Kirche und wahr
scheinlich an der Stelle der Gemeinde 
seine Meierei erbaut hat und da zur Zeit 
der Verhöre diese Meierei noch existierte, 
konnte man leicht auf den Platz der ehe
maligen Gemeinde Sasad folgern. Heute steht 
die Meierei des Bürgermeisters Bösinger 
nicht mehr, aber eine, an Budaörs und 
Budakesz grenzende Flur führt noch immer 
den Namen Bösinger Meierei, also muss 
man das Gebiet der mittelalterlichen Ge
meinde Sasad innerhalb dieser Gemarkung 
suchen, so dass die Grenzen des mittel
alterlichen Budas auch hier den heutigen 
Grenzen entsprechen. 

Die nördlichen Grenzen des mittelalter
lichen Budas bildeten die südlichen Grenzen 
von Szentháromságfalva resp. Fejhévíz und 
am Fnde des Mittelalters verschmilz diese 
Siedlung, ähnlich wie das transdanubische 
Pest, mit dem Budaer Gebiet. Den Ort von 

Szentháromságfalva, resp. Felhévíz kann 
man leicht feststellen auf Grund der nördlich 
von Buda am Donauufer befindlichen Ther
malquellen. Ausserdem wurden in der Nähe 
der Margaretenbrücke die Grundmauern 
der mittelalterlichen Propsteikirche vor
gefunden, diese Kirche aber bildete den 
Kern der hiesigen Siedlung. Das Gebiet, 
welches das Eigentum der Propstei war, 
zog in westlicher Richtung bis an die 
I,ipótmező (Leopoldswiese) von heute, in
folgedessen das Bergland nördlich von Buda 
schon nicht zum Stadtgebiet gehörte, solange 
bis Felhévíz nicht mit Buda verschmolz. 
Innerhalb des Gebietes von lápótmező 
stand die mittelalterliche Gemeinde Nyék, 
deren Kirche, resp. die Grundmauern der 
Kirche vor kurzer Zeit neben derHidegkuter-
strasse gefunden wurden. Die Gemeinde 
Nyék gehörte schon nicht zum Budaer 
Gebiet, ebensowenig wie der königliche 
Wildpark in der Nähe von Nyék, dessen 
Grundmauern grösstenteils aufgedeckt sind. 
In der Nähe der Nyéker Kirche stand das 
Jagdschloss des Königs Wladislaus II , dessen 
Ort heute schon bekannt ist. Dieses könig
liche Jagdschloss, welches auf dem Gebiet 
einer grösseren Meierei stand, gehörte ebenso
wenig zu Buda, wie die Meierei selbst, die 
ausserhalb von Buda war. Die Meierei war 
ziemlich gross, sie reichte bis zum Zugligeter-
weg von heute und infolgedessen lagen die 
mittelalterlichen Grenzen Budas an diesem 
Punkte weiter einwärts als heute. Das 
Budaer Gebiet wurde aber nach der Türken
herrschaft auch den nördlichen Grenzen 
von Felhévíz entlang erweitert, wo die 
mittelalterliche Gemeinde Szent Jakabfalva 
(Sankt Jakobsdorf) stand, welche zum 
Altofner Schloss der Königin gehörte. 

An der östlichen Seite waren die Budaer 
Grenzen natürlich zu jeder Zeit durch die 
Donau bestimmt, im Westen aber gab es 
mit Wäldern bedeckte Berge, über deren 
Zugehörigkeit wir in den Zeiten vor der 
Türkenherrschaft keinerlei Daten besitzen. 
Diese waldbedeckten Berge bildeten wahr
scheinlich das königliche Jagdgebiet und 
sie setzten dem Ausbreitungsdrang der 
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Bürger bis ans Ende Grenzen. Unser 
einziger Ausgangspunkt bezüglich dieses 
Gebiet ist das Zehentverzeichnis des Vesz-
prémer Bistums aus dem Jahre 1505, 
welches diejenigen Flurnamen innerhalb 
des Budaer Gebietes enthält, wo der Weinbau 
blühte und wo das Veszprémer Bistum 
das Zehentrecht hatte. Diese Flurnamen 
sind ausnahmlos ungarisch und gerieten 
während der 150 Jahr lang dauernden 
Türkenherrschaft und der darauf folgenden 
deutschen Welt ebenso in Vergessenheit, 
wie die Sasader Flurnamen. Wahrscheinlich 
aber muss man diese Fluren eben wegen 

des Weinbaus in der Nähe der bewohnten 
Stadtteile, in der Umgebung des Südbahn
hofes und des heutigen Naphegy suchen, 
wo die Weingartenbesitzer sie leicht erreichen 
konnten. Dieser Umstand beweist auch, 
dass das Budaer Gebiet vor der Türken
herrschaft in der Tat sehr eng gezogen 
war und dass Buda nach der Türkenherr
schaft nur deshalb grösser wurde, weil 
die waldbedeckten Berge, wie auch die 
mittelalterlichen Gemeinden Nyék, Felhévíz 
und Szent-Jakabfalva in das Eigentum der 
Stadt übergingen. 
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