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Balázs Géza

A budai dűlőkeresztelő
Egy sikeres nyelvújítás: dűlőke-
resztelő. A klasszikus magyarországi 

nyelvújításnak, vagyis a felvilágosodás 

korában kezdődött és a dualizmus 

időszakában véget ért korszaknak volt 

egy helynévújító, helynévmagyarító 

eseménye, az ún. budai dűlőkeresz-

telő. Eredménye máig tapasztalható: 

Buda legnevezetesebb helynevei eb-

ből a korszakból származnak.

 Buda város polgársága többségé-

ben német volt. Jókai Mór leírja, hogy 

Pesten (és persze Budán) a 19. szá-

zad elején leginkább német szó volt 

hallható. Ennek következtében a ter-

mészeti képződmények és a közterü-

letek is német nevet viseltek. Döb ren-

tei Gábor 1844-ben a Honderű című 

újságban Visszamagyarosítás Pesten 

címmel írt cikksorozatot, amelyben 

ötvenhat – a cikk címével ellentét-

ben: budai! – név magyarítására (ma-

gyar névvel való ellátására) tett ja-

vaslatot. A „visszamagyarosítás” azt 

jelenti, hogy a nevek egy része ko-

rábban magyar volt, de a beköltöző 

német polgárok új, német neveket ad-

tak. Döbrentei és társai szerettek vol-

na a korábbi időszakhoz visszanyúlni. 

Buda város közgyűlése a forradalom 

előtti évben, 1847. június 11-én a ja-

vaslatot elfogadta, és június 19-én a 

Tündér-hegyen hivatalos formában is 

lezajlott a „dűlőkeresztelő”.

 Az egykori híradások szerint a ne-

vezetes napon néhány budai polgár 

Döbrentei Gábor királyi tanácsos ve-

zetésével fölsétált az Am Himmelnek 

nevezett hegy csúcsára, és ott kihir-

dette Buda város tanácsának néhány 

nappal korábbi határozatát. Eszerint a 

környező hegyek-völgyek addig hasz-

nált német nevét magyarra cserélték. 

A lábuk alatt lévő Am Himmelből pél-

dául Tündér-hegy lett. A Tündér-hegy 

egyébként nem a tündérekről, ezekről 

a csodalényekről kapta a nevét, ha-

nem az onnan előtáruló csodálatos, 

tündéri kilátásról.

 A dűlőkeresztelőt lakoma, „juniá-

lis” követte.

 Ha végignézzük a Döbrenteiék ál-

tal adományozott több mint hatvan 

nevet, azt láthatjuk, hogy nagyobbik 

része ma is elevenen él mint hegy-, 

városrész- vagy utcanév.

 A dűlőkeresztelő tehát páratlanul 

sikeres volt. Akárcsak a „nagy” nyelv-

újítás.

Döbrentei, a névadó. De ki is volt 

a jeles névadó, vagyis Döbrentei Gá-

bor? A Magyar életrajzi lexikon sze-

rint: az író, fordító, szerkesztő, nyelv-

emlék-kiadó, igazgató Döbrentei Gá-

bor 1785. december 1-jén született 

Somlószőllősön, és „kedvelt váro sá-

ban”, Budán halt meg 1851. március 

28-án. 1830-ban lett a Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja. Iskoláit 

Pápán és Sopronban végezte (1805). 

Könyvtárosa és titkára volt a sop-

roni líceum neves önképzőkörének. 

A wittenbergi és a lipcsei egyetemen 

tanult. Hazatérve Gyulay Lajos gróf 

nevelője lett Erdélyben, s 1817–19-

ben együtt végezték jogi tanulmá-

nyaikat Marosvásárhelyen. 1814-től 

1818-ig Kolozsvárott az Erdélyi Ma-

gyar Museum című folyóiratot szer-
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keszti. (Tudvalévőleg ennek 1818-i 

pályázatára írta Katona József Bánk 

bánját.) 1819-ben Marosvásárhelyen 

az Erdélyi Magyar Tudós Társaság 

titkára lett. 1820–1823 között Pes-

ten, 1823–24-ben Bécsben élt, ha-

zatérve a budai kerület tartományi 

„másod-albiztosává”, 1841-ben ke-

rületi főbiztossá, 1844-ben királyi ta-

nácsossá nevezték ki. Az 1825-i or-

szággyűlésen Pozsonyban megismer-

kedett Széchenyi Istvánnal. 1828-ban 

a Magyar Tudós Társaság (a későbbi 

Magyar Tudományos Akadémia) alap-

szabályait kidolgozó bizottság tag-

ja és jegyzője, 1831-től 1836-ig az 

MTA első titkára volt. 1833–1835 kö-

zött szerkeszti a Magyar Tudós Tár-

saság Évkönyveit, valamint a Régi 

Magyar Nyelvemlékek négy kötetét 

(1838, 1840, 1842, 1846). 1830-ban 

főmunkatársa és irányítója a Wigand-

féle Közhasznú Esméretek Tára cí-

mű lexikonnak, 1833-tól 1835-ig a 

budai Várszínházban működő együt-

tes igazgatója. 1842-ben kiadta Ber-

zsenyi Dániel összes műveit. Egyike 

volt a magyar ifjúsági irodalom meg-

teremtőinek (Pali és Minka olvasni ta-

nul. Pest, 1829; és a Kis Gyula köny-

ve. Pest, 1829). „Nagy műveltségű, de 

csekély tehetségű író volt. Széles kö-

rű irodalmi és közéleti tevékenységet 

folytatott, irodalompolitikájában dön-

tő szerep jutott főúri összeköttetései-

nek” – értékeli a lexikon.1

 Sőtér István az Akadémia je-

les személyiségeiről írott munká-

jában szintén nem takargatja véle-

ményét Döb ren teiről: „Az Akadémia 

első titoknokául (titkárának, B. G.) 

Döbrentei Gábort választják meg, aki 

egy  ideig még Széchenyi bizalmát is 

bírja. Döbrentei egyéniségének el-

mosódottsága jól érzékelteti azt a 

1 Magyar életrajzi lexikon. 1000–1990. 
Arcanum Digitéka CD-Rom

bizonytalanságot, mely megalakulá-

sa után a Tudós Társaságot még 

egy ideig jellemezte. Ha Széchenyi a 

nyelvművelés, a magyarul megszólal-

tatott tudományok otthonának szán-

ta az Akadémiát, úgy e szándéknak 

mintegy az élő tagadását kellett vol-

na felismernie az első titoknokban. 

A nyelvújítás után még mindig oly ki-

alakulatlannak ható magyar értekező 

prózának részint tétova, részint fe-

szes példáival szolgál Döbrentei stí-

lusa. Arany valamikor majd Vörös-

marty némi ’idegenszerűségeit’ fogja 

emlegetni, az Akadémia titoknoká-

nak értekezései, jegyzőkönyvei és je-

lentései azonban évtizedekkel ma-

radnak hátra Vörösmarty prózája mö-

gött.”2 Sőtérnek nyilván igaza van, bár 

elfelejti Döbrentei „nyelvújító” mun-

kásságát, jelesen éppen a budai dű-

lőkeresztelőt. Ami egyáltalán nem te-

kinthető sikertelen próbálkozásnak. 

Igaz, nem is tudományos munkássá-

gának a része. Ahogyan az akadémiai 

jelentések sem.

Budai „dűlőnevek”. Döbrentei Gá-

bor névadási módszere a következő 

volt:

 a) tükörfordítás = amikor pon-

tosan lefordította a német nevet ma-

gyarra, a jelenséget nevezhetjük ma-

gyarosításnak is, hiszen egy német 

formát magyarra alkalmazott, pl. 

Paulithal  Pálvölgy, Wolfwiesen  

Farkasrét.

 b) visszamagyarosítás = egy ko-

rábbi magyar forma fölelevenítése, pl. 

Sasad, Kelenföld. Ebben a módszeré-

ben kétségtelenül segítségére lehetett 

nyelvtörténeti tájékozódása. Mint ko-

rábban írtam, része volt a régi magyar 

nyelvemlékek kiadásában is.

2 Sőtér István: A sas és a serleg. Akadémiai 
arcképek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1975. 15.
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 c) magyarítás = új névadás, Döb-

ren tei saját ajánlásai például: Hunyad-

orom, Tündér-hegy, Vérhalom.

 A névadás motivációja a következő 

volt:

 a) visszamagyarosítás = az egy-

kori régi magyar nevek fölelevenítése, 

pl. Rézmál.

 b) magyarítás = a magyarországi 

tájaknak magyar nevet kell adni, pl. 

Kelenföld.

 c) történelmitudat-formálás = jeles 

történelmi eseményekre (leginkább az 

1686-os dicsőséges budai ostromra) 

való emlékezés, emlékállítás, hagyo-

mányápolás, pl. Pasarét, Törökvész.

 d) eufemizálás = korábbi, nem 

„szép”, nem „szép hangzású” nevek 

helyett szépen csengő nevek adása. 

Pl. Sauwiesen ’Disznórét’ helyett: Pa-

sarét.

 A Döbrentei Gábor alkotta budai 

dűlőneveket több forrásból gyűjtöt-

tem össze. Betűrendben közlöm a fel-

lelt helyneveket. Előttük egy eligazító 

jel áll:

 (: = nem sikerült névadás

 :) = sikeres névadás

 Már első rápillantásra is látható, 

hogy Döbrentei tevékenysége sikeres 

volt. A sikeresség azonban leginkább 

abban ragadható meg, hogy ösztö-

nözte a további városvezetőket, vá-

rosvédőket a hagyományos, illetve a 

hagyományhoz kapcsolódó, valamint 

új magyar nevek alkotására. Budapest 

helynévállománya ma változatos, a vá-

ros művelődéstörténetének hű tükre. 

Ez köszönhető mindazon helytörténé-

szeknek, akik Döbrentei nyomán fog-

lalkoztak ezzel a kérdéssel.

(: Árpád orma (Gaissberg)

(: Bátoralja

 Lásd még: Bátoryhegy.

(: Bátoryhegy, Bátorihegy (Linden-

berg)

 A Lindenberg (~ Hárshegy) magya-

rítására született javaslat. Nem gyö-

keresedett meg, ezért később ma-

gyar formáját kezdték el használni. 

Lásd még: Hárshegy.

(: Bélakút (Bründl, Königsbrun)

 Talán az egykori Királykút, Béla ki-

rály forrás megnevezése. A Béla ki-

rály út részben őrzi a nevet.

:) Csatárka

 A török időben vívott harcok em-

lékére kapta a nevét. Létező helynév 

a II. kerületben.

:) Csillebérc (Kukuckberg, Dreihotter)

 A Csillebérc eredeti írásmódja a 20. 

század közepéig Csilebérc. A 430 

méter magas hegy a ’tündér’ sza-

vunk elfeledett változatáról kapta a 

nevét. Bányászat nem folyt ezen a vi-

déken, tehát a mai „csille” szóval va-

lószínűleg nincs összefüggése. Lé-

tező városrésznév a XII. kerületben.

:) Dobogó (Galgenberg)

 Az „Akasztóhegy” helyett kapta a 

151 méteres domb a Dobogó ne-

vet. Létező városrésznév a XI. ke-

rületben.

(: Előmál (Weiser Sandberg)

 Lásd még Rézmál, Zöldmál.

:) Farkasrét (Wolfswiese)

 Tükörfordítással kapott neve ma is 

él, városrésznév a XII. kerületben. Pl. 

Farkasréti temető. Lásd még: Farkas-

völgy.

:) Farkasvölgy (Wolfsthal)

 Tükörfordítással kapott neve ma is 

él, városrésznév a XII. kerületben. 

A Farkasrét és a Farkasvölgy nevét 

talán a korábban itt előfordult far-

kasokról, hihetőbben azonban az el-

terjedt, betegségeket gyógyító far-

kasalmáról kapta.

(: Ferenchalma (Franzenhöhe)

 Talán a mai Ferenchegyi út, Ferenc-

hegyi lépcső őrzi emlékét.

:) Gazdagrét (reiche Ried, másutt: 

Reicheried)
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 Létező helynév, az 1970-es évektől 

épülő lakótelep neve (Gazdagréti la-

kótelep) a XI. kerületben.

(: Hajnalos

 Talán a Farkasvölgyben lévő Haj-

nalka utca őrzi emlékét.

(:, :) Hárshegy (Lindenberg)

 A 458 méter magas hegy a koráb-

bi Lindenberg helyett előbb Bátor-

hegy nevet kapta, de ez nem tudott 

meggyökeresedni, ezért a korábbi 

német név tükörfordítása gyökere-

sedett meg. Létező városrésznév a 

II. kerületben.

(: Határrét (letzte Ried)

:) Hosszúrét (lange Ried, Langeried)

 Létező helynév a XI. kerületben

:) Hunyadi-orom

 A Budai-hegység 349 méter magas 

hegye (Hunyad-orom). A nevet őrzi 

még a Hunyad köz és a Hunyad lej-

tő (XII. kerület) is.

:) Hűvösvölgy (Im Kühlental)

 Tükörfordítás, létező városrésznév a 

II. kerületben.

:) Istenhegy

 A korábbi Raitzenkopf (Rácfej) új el-

nevezése. Létező helynév a XII. ke-

rületben. A nevét őrzi még az Isten-

hegyi út, Istenhegyi lejtő, Istenhegyi 

lépcső.

(: Istenkút (Srassbrunn)

:) Jánoshegy (Johannesberg)

 Budapest legmagasabb pontjának 

(528 méter) neve ugyancsak 1847-

ben, a dűlőkeresztelőkor lett ma-

gyarosítva. Létező helynév a XII. ke-

rületben.

:) Kamaraerdő (Kammerwald)

 Létező városrésznév a XI. kerület-

ben.

(: Kelenbérc

 Lásd még: Kelenföld.

:) Kelenföld

 Létező helynév a XI. kerületben (pl. 

Kelenföldi pályaudvar). A név erede-

tét vitatják. Egyesek a német Kranfeld 

(Tormaföld) névből származik, má-

sok a honfoglalás kori Kelen vezért 

(és annak szálláshelyét) vélik benne 

fölfedezni. A későbbiek során a név 

„családosult”, pl. Kelenvölgy, Kelen-

földi út, Kelenhegyi út, Kelenhegyi 

lépcső, Kelenvölgyi határsor stb.

:) Kőérberek (Kammerwald)

 Létező városrésznév a XI. kerület-

ben. Nevét őrzi még a Kőérberki dű-

lőút, a Kőérberki út.

:) Kurucles (Maxengraben, Krutzen win-

kel)

 A Kurucles név a Rákóczi-szabad-

ságharcra emlékezteti a kíváncsis-

kodót. Állítólag a kurucok innen 

csaptak be a császár mellett kitartó 

Buda városába, mert az nem csat-

lakozott Rákóczi Ferenchez. Létező 

helynév a II. kerületben.

:) Kútvölgy (Brunnthal)

 A mai Dániel út elején fakadt tiszta 

vizű forrásról kapta a nevét. Létező 

helynév a XII. kerületben. Nevét őr-

zi a Kútvölgyi lejtő és a Kútvölgyi út 

is.

:) Madárhegy (Starentanz)

 A 187 méter magas domb ugyan-

csak a dűlőkeresztelőkor kapta ne-

vét. Létező helynév a XI. kerület-

ben.

:) Mártonhegy (Martinisberg, mások 

szerint: Wiesbergl)

 Eredetileg Szent Márton kápolnája 

állt a 285 méter magas hegyen. Lé-

tező helynév a XII. kerületben. Nevét 

őrzi a Mártonhegyi út.

:) Mátyáshegy (Matthiasberg)

 Létező helynév a III. kerületben. Ne-

vét őrzi a 299 méter magas Mátyás-

hegy, valamint a Mátyáshegyi út.

(: Nádorkút (Doctorbründl)

:) Naphegy (Sonnenberg)

 A Várheggyel ellentétes 154 mé-

ter magaslat máig őrzi az egykori 

névadást. Pl. Naphegy tér, Naphegy 

 utca.
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:) Németvölgy (Deutschental)

 A Buda 1868. évi visszafoglalásá-

ban vitézkedő német katonák em-

lékére nevezték el a völgyet előbb 

Deutschen talnak, amelyet a dűlőke-

resztelő alkalmával fordítottak Né-

metvölgyre. Létező helynév a XII. ke-

rületben.

:) Nyék (Leopoldfeld, Teufelsgraben)

 A Leopoldfeld (Lipótmező) kapta ezt 

a nevet. A régi iratok szerint a 16. 

századig itt állt egy község, amelyet 

Nyék nemzetségről neveztek el. Lé-

tező helynév a II. kerületben.

:) Orbánhegy (Urbanisberg)

 A 19. század végéig intenzív sző-

lőtermelés folyt e tájon. A róla el-

nevezett téren állt a hegynek nevet 

adó Orbán, a szőlők védőszentjének 

a szobra. Létező helynév a XII. ke-

rületben. Az Orbánhegyi út is viseli 

e nevet.

:) Őrmező (Feldhut)

 Létező helynév a XI. kerületben. 

A mai lakótelep helyén vannak a hí-

res keserűvíz-források (Hunyadi Já-

nos, Ferenc József).

:) Örsöd (Breiter Marast, Tabaner Hut-

weide Berg)

 Létező helynév a XI. kerületben.

:) Pálvölgy (Paulithal)

 Az egykori pálos kolostor emlékét 

őrző német név fordítása. Létező 

helynév a II. kerületben.

:) Pasarét (Sauwiese, Schmalzbergel)

 A korábbi ’Disznórét’ és ’Zsírdomb’ 

új elnevezése. A török időkben itt 

volt a várbelieknek a szénakaszáló-

ja. Létező helynév a II. kerületben.

:) Péterhegy (Petersberg)

 Létező helynév a XI. kerületben. Ne-

vét viseli a Péterhegyi út is.

:) Petneházy-rét (Sonnenwithswiesen, 

Wiesennel)

 Nevét Petneházy Dániel kuruc kapi-

tányról kapta, aki a hagyomány sze-

rint hősiesen harcolt 1686-ban, Bu-

da visszafoglalásakor, sőt az elsők 

között jutott fel a várfalra és tűzte ki 

a magyar zászlót. Létező helynév a 

II. kerületben. A Petneházy utca és 

köz Angyalföldön (XIII. kerület) őrzi 

a kuruc lovaskapitány nevét.

(: Posonyi hegy (Johannesberg, Press-

burger Berg)

:) Rézmál (Kalvarienberg, Kreiden-

bruch)

 A ’Kálváriahegy’ és a ’Krétabánya’ 

német nevek helyett „visszamagya-

rosítással”, vagyis egy korábbi, a 14. 

században már meglévő névvel lát-

ták el a helyet. A „mál” a régi ma-

gyar nyelvben délies, napsütötte lej-

tőt jelentett. A ’Rózsahegy’ jelentésű 

Rézmálhoz tartozott egykor a Ró-

zsadomb is (de ennek nevét csak a 

19. század végén fordították le a né-

met Rosenhügelből). Létező helynév 

a II. kerületben. Vö. még Előmál, 

Zöldmál.

:) Sasad (Burgerberg)

 A XIII. századi, a Sas-hegy alján lévő 

kis falu nevét viselő terület. Létező 

helynév a XII. kerületben. Nevét őrzi 

a Sasadi út is.

:) Sashegy (Adlerberg)

 A háromcsúcsú, korábban Király-

hegy új neve. A hagyomány szerint 

azért Sashegy a neve, mert 1686. 

szeptember 2-án a budai vár visz-

szafoglalása utáni díszszemle al-

kalmával sasok röppentek fel innen 

és a Vár felé repültek.

(: Spanyolrét (Spaniolwiese)

:) Sváb-hegy (Schwabenberg)

 A helynév csak egyszerű fordítás. 

A hagyomány szerint Buda 1686. 

évi visszafoglalásakor a Kis-Sváb-

hegyen állították fel a sváb tüzérség 

ágyúit. Erre emlékezve nevezték el 

a korábbi Fehérvári-hegyet Sváb-

hegynek. 1945 és 1991 között Sza-

badság-hegy volt a neve.

:) Szemlőhegy (Josephberg)
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 A korábbi ’Józsefhegy’ azért kapta 

ezt a nevet, mert állítólag Buda visz-

szafoglalásakor itt voltak a tüzérség 

őrszemei (megfi gyelői). Létező vá-

rosrésznév a II. kerületben.

:) Szépvölgy (Schöntal)

 Egyszerű tükörfordítással keletke-

zett. Létező városrésznév a II. ke-

rületben. Nevét őrzi a Szemlőhegy 

utca is.

(: Táboros (rothe Lacke)

 Lásd még: Táborhegy.

:) Táborhegy (valószínűleg régebben: 

Lagerberg)

 A valószínűleg régebben Lagerberg-

nek nevezett hely nevének visszafor-

dítása. Buda 1686. évi visszafogla-

lása idejét itt táboroztak a katonák. 

Létező helynév a III. kerületben.

:) Törökvész (Fruchtbare Ried, Ochsen 

Ried, Rochusberg)

 A német ’Gazdarét’, ’Ökörrét’ és 

’Rókushegy’ kapta ezt a nevet az 

1686-as visszafoglalás emlékére. Ál-

lítólag sok, az ostromlott török se-

reg segítségére igyekvő janicsárt és 

szpáhi csapatot kaszaboltak le itt. 

Létező helynév a II. kerületben.

:) Tündérhegy (am Himmel)

 A 385 méteres hegy nevét őrzi a 

Tündérhegyi út is.

(: Vajdabérc

:) Vérhalom (Franzisciberg)

 A Franzisciberg nevét – tévesen – 

azért változtatták meg Vérhalomra, 

mert úgy vélték, hogy a mai Vérhalom 

téren temették el a Martinovics-féle 

összeesküvés kivégzett áldozatait. 

Létező helynév a II. kerületben.

(: Vezérhalom (Reitzenkopf)

(: Vigadó domb, Vigadomb (Lust-

hügel)

(: Virradó

:) Virányos (egyik forrás szerint: Sau-

winkel)

 Az eredeti Sauwinkel, Zugliget állító-

lag legvirágosabb része kapta ezt a 

nevet. Létező városrésznév a XII. ke-

rületben.

:) Zöldmál (Grüntal, más forrás sze-

rint: Grüngraben)

 Létező városrésznév a II. kerület-

ben.

:) Zugliget (Auwinkel ~ Ligetzug, ko-

rábban: Sauwinkel ~ Disznózug)

 Az egykori vadaskert vaddisznóit 

idéző német nevét ugyancsak a dű-

lőkeresztelő alkalmával változtatták 

meg. Létező városrésznév a XII. ke-

rületben, a másik része a Virányos 

nevet kapta.

Epilógus. Döbrentei Gábor nevét 

kedvelt Budáján, az Erzsébet híd híd-

főjénél tér és utca őrzi. A Döbrentei 

és az Apród utca sarkán állt az a ház, 

amelyben Döbrentei Gábor lakott. 

(A ház a második világháborúban el-

pusztult.) A Fővárosi Közmunkák Ta-

nácsa 1879-ben nevezte el az utcát. 

Döbrentei sírja a Kerepesi temetőben 

található.
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