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Moanat: a budai Sas-hegy török neve. 
Buda környékének egyik török topographiai megjelölése 

különböző forrásokban különbözőképen leírva fordul elő, s 
azonfelül a különböző források szerint egymástól távoleső pon
tok jelölésére szolgál. A kérdés tisztázása elég bonyolult, mert 
egyrészt hangzásban és jelentésben, tehát kiejtésben és értel
mezésben jelentkező ellentéteket kell megmagyarázni, másrészt 
a hely topographiai fekvését kell tisztázni. 

Vegyük már most előre beigazoltnak azt (— aminek bizo
nyítására csak utóbb fog sor kerülni — ) , hogy a tárgyalandó 
megjelölés nem egymástól távol eső két pontnak, hanem ugyan
azon egy helynek, mégpedig a mai Sas-hegynek a neve, s foglal
kozzunk elsősorban magával a névvel. 

A kérdéses név időrendben első ízben EVLIA CsELEBinél for
dul elő, mégpedig több alkalommal, és majdnem minden esetben 

eltérő módon írva: Mohaid >^)*y, Möhabad aliUy* (háromszor), 
Möhabat s lAU^ mint egy Buda melléki dombnak (a mai Sas
hegynek)1), Mahanad i tUU és Möh(a)nat ]ek&y mint egy, az 
esztergomi várral szemben fekvő magaslatnak a neve.2) EVLIA 
magyar fordítója, KARÁCSON IMRE nem kutatja a név jelentését és 
ismételt előfordulásához sem tesz megjegyzést. 

Az időrend szerint második török forrásnak, amelyben ez 
a topographiai megjelölés előfordul, ugyancsak KARÁCSON IMRE 
adta olvasatát és magyarázatát. Ez a forrás egy, MARSIGLI hagya-

x) EVLIA ÖELEBI Sejál.iatnamesi, Der-i secadet 1318, VI. kt. 217., 222., 
231., 237., 247. 11., KARÁCSON IMBE fordításában: Evlia Cselebi magyarországi 
utazásai, Budapest 1904, I. kt. 220., 226., 236., 242., 252. 11. — Megjegyzem, 
hogy a 222., illetőleg 236. 11. idézett hely KARÁCSON fordításában a török ki
adástól eltérően Mu/iadía-alakban van írva. 

2) U. a. munka török kiadásában a VI. kt. 259. és 300. 11., KARÁCSON 
fordításában I. kt. 266. és 305. 11. 
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tékában, fennmaradt török térkép1), melyen a hegy neve tSjfr, C^>^* 
alakban van felírva; a hegy ezen túlmenően még egy „4"-es 
számmal van megjelölve s ennek a „4"-nek magyarázata a tér
kép sarkában elhelyezett egykorú olasz legendában: Moanat. — 
Ez mind a kettő igen fontos adat: mind az arab írásformában a 
kettőzés jele (tesdíd), mind a latinbetűs legendában a hangzók 
(o, a, a) EVLIA idézett adataival egjiitt azt fogják bizonyítani, 
hogy egy három szótagos szóval van dolgunk, — aminek bizo
nyítására újabb adatokkal és későbbi mag3^arázatokkal szemben 
szükségünk lesz. 

Időrendben következő forrásaink SZILAHTAR és RÁSID. 
Elsőbbségi rendjük vitás lehet, de nem fontos. 

SZILAHTAR többször — vagy tízszer — Z^=^ alakban írja le a 
hegy nevét.2) 

RÁHmnál ugyanaz a név — kétszer — £^>* fordul elő. 2) 

Ezt az alakot HAMMER Mihnet alakban írta át, e szerint £^* 
alakban olvasta (úgy, ahogy SziLAHTARnál is előfordul). 

Kétségtelen, hogy a különböző névváltozatok nem lehet
nek mind helyesek, hogy tehát kutatni kell az egyetlen helyes 
alak és annak jelentése után. 

Az EvnÁnál található alakok olvasásában KARÁCSON — aki 
az eredeti kéziratot is látta és használta — nem érezte magát 
bizonyosnak; alig két esztendővel EvLiA-fordításának kiadása 

után, látva a MARSiGLi-féle térkép tisztán olvasható török J^-se^ 
és latin Moanat jelzéseit, biztosságában megingott és a helynév
hez azt a megjegyzést fűzte, hogy ,,a b és n betűk felcserélése 
igen könnyen történhetik a török írásban".3) Noha KARÁCSON 
korábbi álláspontját, itt kifejezett kételye ellenére revizió alá nem 
vette, az EvLiÁnál szerinte olvasott névformákra még vissza 
fogunk térni; mert ha már megtaláltuk a kérdés megoldását, 

1) Kiadta VERESS ENDRE „Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd jelentései és 
térképei Budavár 1684—1686-iki ostromáról" c. közleményben, Budapest 
Bégiségei IX. 103—170. 11., Budapest, 1906. 

2) Ezek az adatok nyomtatott kiadásból valók, a SZILAHTARÓ az 1928. 
évi (Silahtar Tarihi, II. 146., 159., 160. stb. 11.), RÁSIDÓ az 1153. (1740— 
1741-ik) évi konstantinápolyi kiadásból (TárTh-i Rasid I. 112—114. 11.). 

3) Budapest Régiségei, IX. kt. 149. 1. 
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EVLIA ingadozó olvasatú elnevezései is alkalmasak lesznek ered
ményünk alátámasztására. 

Maga a szó, illetőleg felsorolt változatai közül egyik sem 
található a szótárakban. De ha az arab szótárnak volna is így 
leírt szava, az több volna, mint három szótagú; már pedig az 
előbb elmondottak szerint a szó csak háromszótagos szó lehet. 
(Más mint arab, a szó nem lehet.) 

A SziLAHTAitnál többször előforduló Z^*>* alakhoz egyelőre 
nem fűzünk megjegyzést. 

RÁSID alakját sl^-* szintén nem ismerik a szótárak. Ha a «= 

betűt egy pont felrakásával «=-ra korrigálnók, a szó új alakot 

nyerne s a szótárakban is feltalálható volna: ^ ^ jelentése 
'nőies, hermaphrodita stb.'; de lehetetlen, hogy egy dombnak 
ez volna a neve; kétszáz év alatt, mióta RÁSID munkája nyomta
tásban közkézen forog, senki nem akadt, aki ezt a nevet így 
értelmezte volna. Ezt a lehetőséget nekünk is ki kell kap
csolnunk. 

HAMMER a helynévnek RÁsronál előforduló alakját Mhnt 
C^s^ mássalhangzóknak olvasta, s aztán vokalizálta is: Mihnet, 
a törökben közismert arab jövevényszó ('szenvedés, fájdalom') 
alakjában.1) A szót le is fordította. „Leidenhügel", s ahová ő 
helyezte,2) kitűnően talált a környezettel, mert olt Hammer ide
jében kálvária állt. 

REPICZKY JÁNOS vagy harminc évvel később szintén így 
olvasta és értette ezt a szót, s annak egy RÁSID-szemelvény fordí
tásában „Kín-domb" jelentést adott.3) 

Az idézett török térkép j j t e* és MOANAT adatainak birtoká
ban kimondhatjuk — amit ezek ismeretében HAMMER és 
REPICZKY is észrevett volna — hogy a Mih.net olvasás-forma 
téves; mert kétségtelen, hogy három szótagú szóval van dolgunk, 
mellyel a két szótagú Mihnet nem egyeztethető össze. Ha EVLIA 
adatait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok szintén három tagú 

1) Hammer, Josef: Geschichte des Osmanischen Reiches2, III. kt. 762 1. 
2) A mai Rózsadombra, vagy egy szomszédos halomra, a Kálvária

hegyre. 
3) Család Könyve 1855. I. 170. 1. 
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szóra és pedig a diakritikus pontok helyes vagy téves felrakása 
szerint a Mhnt vagy a Mhbt radikálisokra vezethetők vissza; a 

többször előforduló Möhabad j l iUy alakot pedig a később meg
ismert térkép hatása alatt („minthogy a b és n betűk felcseré
lése igen könnyen történhetik") maga KARÁCSON is hajlandó lett 

volna a!;Uy4-nak olvasni. Nem vakmerő tehát az a feltevés, hogy 
EVLIA vonatkozó helyei és a térkép Moanat alakja között kapcso
lat áll fönn, hogy t. i. a aliUy* és társai a Mocmaf-alaknak 
helytelen orthographiával, fonetikusan írott változatai. 

Ezzel két forrásunkat: a térkép két adatát és EVLIA adatait 
olyan közös alapra hoztuk, amelyen a BÁsiunál és SziLAHTARnál 

előforduló alak: ^^A is helyet találhat, szintén mint az előbbi, 
most már közösnek mondható alaknak fonetikusan írott vál
tozata. 

Mi lesz tehát a szókép kiejtése és jelentése? Melyek azok 
az arab szavak, amelyekkel ez a helynév kapcsolatba volna 
hozható ? 

A HAMMER által Rásidnál olvasott Mihnet Z^** ('Leiden-
hügel'), noha SziLAHTARnál többször ismétlődik, nem talál 
erősítést sem EVLIA, sem a térkép adataiban. De nem fogad
ható el jelentéstanilag sem, mert Leidenhügel-, Kín-domb
elnevezésnek egy félreeső hegynél, mint a budai vártól távo
labbra eső Sas-hegynél is, melyre szükségkép nem kellett fel
mászni, sőt út nem is vezetett, semmi értelme nincsen. Ez a 
vélemény tehát mindenkép elvetendő. 

Hangzásánál fogva a helynév megmagyarázására alkal

masnak látszik az arab Jaí** muhnat vagy muhannat szó, jelen

tése miatt azonban lehetetlen, laí*^ muhannat u. i. annyit jelent, mint 

J L - J j ! JaJsö, a Ja^ssT pedig : Z~* {J^ J^a* &} *-^f> $** ^>y>-

NADZÍ 219., 730. l.j 'holt-testnek illatosítása (balzsamozása) bizo

nyos hanüt nevű szerrel'; a hanüt \oy>- nevű szer pedig: 'omne 

aroma et odoramentum, quod mortui causa paratur' FREYTAG : 

Lexicon arabico-latinum 1837, 129. 1.) avagy: 'Spezereien zur 

Einbalsamierung' HARDER: Arabisch - deutsches Taschenwörter-
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buch 156. 1.; hasonlóan RBEDHOUSE2 809., 1768. 1.) Ez a szó tehát 
az idézett helynévvel szintén nem hozható kapcsolatba. 

A JUj* szó rhind vasból készült kard' (pl. NADZI 871. 1.} 
hangzás és írás szempontjából kapcsolatba hozható lehetne az 
ismert és felsorolt variációkkal, de mégsem hiszem, hogy ez. 
volna a hegynek keresett neve. 

A kérdéses helynév magyarázatára lehetséges kapcsolatot csak 

a ZXy* muunat szóban találok. Ez a szó a <>Jp> menuet szónak 
többes száma, jelentését a szótárak a következőkép magyarázzák: 

Xijy*: v^Jjt^, ™>j, sZ*~*Z~*, ^Z++j>-j . . . (NÁDZI 866. 1.); 

£jy> :vivres; provisions (SlMÍ-bey, 1250. 1.); 

sZJJJ-* meunet, vulg. mu'ünet (pl. oiy* és Cjhjyt) A man's-

subsistence, maintenance, provisions. — Jh-5". *+*)y* ' To see 
after the keep of a person; i. e., to provide for one's support 
(RBEDHOUSE2 2038. L); 

*>j* műimet et mounet 1) vivres, provisions 2) sac á four-

rage ou aux provisions de route. — c/^===> *+~Jy muunetume kiáfí 

cela me suffit pour vivre. — *jj,S uij^'j* CÁp* muunáti lazime-
lerin qaiura qu'il pourvoie á ses besoins. (BIANCHI-KIEFFER 1850, 
II. 1052. 1.); 

*ÍJ* münet Lebensmittel-Vorrat, Proviant, Futter (ZENKBR 
895. 1.); 

E szerint a kérdéses hegynek a neve c^-"ui *—>»f Moanat 
tepesi (vagy : bairi *M. dombja'): 'felszerelés, ellátás, proviant 
hegye', azaz olyan hely, ahol a sereg útra indulva vagy útról 
érkezve magát (élelmiszerrel) ellátja, felszereli, sorait rendezi.1) 

*) Ezen okoskodás alátámasztására adatot találunk RÁsjDnál (— épen-
nála, aki a hegynév téves lokalizálásával az egész kutatást szükségessé tette);. 
RÁSID az 1686-ik évi budai ostromról írva (I. 122—124. 11.) megemlíti Lokum 
tepesi-t 'falatozás dombja', s azt mondja róla, hogy a felmentési kísérletek 
a Nap-hegyen (nála: Karga bairi) álló keresztény csapatok ellen onnan 
indultak meg; e szerint Lokum tepesi elnevezés alatt a Sas-hegyet érti. Az 
sem lehetetlen, hogy a Lokum tepesi 'falatozó hegy' azonos a Moanat tepesi 
'proviantozó hegy' elnevezéssel, hogy a két elnevezés ugyanazt a helyet. 
jelöli, az egyik arab. a másik török szóval, ami nem mondható ritka esetnek. 
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A moanat Cjky elnevezéssel teljesen megegyezik a térkép 
legendájának Moanat alakja, melyet írója feltehetőleg helyi ki
ejtés után írt le. Részben megegyezik vele a térkép Mohannat 

C* :^ alakja, melyben a szó hibás (fonetikus) írásmód szerint 
van leírva, a tesdidben annak kifejezett jelzésével, hogy az el
nevezésben háromszótagú szóval van dolgunk. De megmagyaráz
ható belőle a RÁsmnál és SziLAHTAitnál előforduló £^** is, mint 
ugyanennek a szónak tesdid nélkül és fonetikusan írott alakja. 
S végül visszavezethetők rá az EvLiÁnál talált alakok, szintén 

mint fonetikus írás-változatok. A szó tehát helyesen OtJ^-nak 
írandó, Moanat-imk olvasandó, jelentése 'élelmezés, felszerelés, 
rendezkedés' (hegye).1) 

Ez a magyarázat jelentéstanilag is helytáll, mert mint álta
lában tudva van, egy tábori sereg sohasem vonul egész erejével 
egy várba vagy városba — ott nem is tudna elférni —, hanem 
a vár alatt, a vár közelében üt tábort, ott rendezkedik és készül 
további útjára. így tettek a török hadak is. Konstantinápoly mel
lett erre a célra használták a Daud pasa mezőt (Daud pasa 
§ahrasi); Buda bevétele után Nagy Szülejmant seregének csak 
kisebb része kísérte föl a várba, de a zöme a táborban maradt; 
a Bécs alól visszavonuló Kara Musztafa először a gj'őri mezőn 
— tehát a városon kívül — időzött néhány napig s azután Buda 
alatt néhány hétig, s innen csak kisebb csapattal ment föl Budára 
a várat megtekinteni. Táborozások céljaira Buda mellett a kelen
földi mező szolgált, ez volt a rendezkedés, felszerelés színhelye, 
s a mellette álló domb innen vette a nevét. 

Az a körülmény, hogy hasonló helynevet Esztergom mel
lett is találunk, magyarázatunkat csak erősíti. Esztergom is je
lentékeny vár volt, alatta többször szállott meg szultáni vagy 
nagyvezéri sereg. S tudjuk, hogy bizonyos nevek topographiaí 
pontok jelölésére ismételten előfordulhatnak, pl. Ogrun-kapu volt 
a törökkori Budán, Esztergomban, Egerben, Baján, Kanizsán, 

1) Ennek az elnevezésnek megfelelőjét a nyugati irodalomban csak 
PALUGYAY ÍMiíÉnél találom (Buda-Pest szabad királyi városok leírása, Pest 
1852, 157. 1. jegyzet), aki szerint a törökök a Sas-hegyet Muhanek (sajtóhiba 
Muhanet helyett?) néven nevezték. Sajnos, forrását nem jelöli meg, s azt 
nem tudtam megtalálni. 
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Ova kapusu volt Budán, Egerben, Esztergomban stb.; a Moanat 
tepesi elnevezés is a helyneveknek ezen kategóriájába tartozik. 

Mármost azt vizsgáljuk, hogy hol feküdt Moanat tepesi, s 
melyik budai heggyel volt azonos. 

EVLIA leírása szerint a várból tekintve, a Nap-hegyen (nála: 
Karga bairi) túl feküdt.1) Idézett török térképünkön kétféleképen 
is jelezve van: egyszer arab betűkkel a mai Sas-hegyre ráírva, 
s a térkép legendájában magyarázva is: Moanat. Semmi kétség, 
hogy a név a Sas-hegynek volt török neve. Ilyen értelemben hasz
nálja a megjelölést SZILAHTAR is, Buda 1684. évi ostromának 
hosszas leírásában mindig úgy említve, hogy csak a Sas-hegy 
érthető rajta. 

Egyedül RÁSID helyezi ettől eltérő, mégpedig lényegesen eltérő 
helyre. Ugyancsak a vár 1684. évi ostromáról írva azt mondja, 
hogy a keresztény hadak első, hat napig tartó támadása a Jeni
kapu ellen ennek a dombnak irányából indult.2) Állításából igaz 
a hatnapos heves támadás, mely az ostromot bevezette, igaz az, 
hogy az a külső város (varos) egyik északi kapuja ellen irányult 
(és pedig RÁSID szerint a Jeni-kapu ellen, mely a mai Széna-tér 
mellett állott; SZILAHTAR és más források szerint a Kakas-kapu 
ellen, mely a mai Fő-utcának volt kijárata észak felé, körülbelül 
a Pálffy-téren), de nem igaz az, hogy a támadás kiindulópontja 
a Mhut-tepesi volt. SZILAHTAR, akitől az ostromnak sokkal részle
tesebben és pontosabban megírt történetét bírjuk, tud ezekről a 
harcokról, de azt is tudja, hogy — mai elnevezésekkel 
élve — a Sas-hegyről nem lehet támadást intézni a 
Pálffy-tér ellen; ő a keresztény támadás kiinduló pont
ját a Véli bej meterisi nevű erődítés-szakaszban jelöli meg, 
amely a külső város északi falával valóban szemközt feküdt: 
a Rózsa-dombról a fürdők mellett a Dunapartig húzódott, már az 
ostrom első napjaiban keresztény kézre került, kiinduló pontja 
lehetett s valóban volt is a Kakas-kapu és a Jeni-kapu között 
húzódó északi városfal elleni támadásnak. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a Moanat-domb nevének leírásá
ban s főleg lokalizálásában RÁsmnak egy tévedésével van dol
gunk. Minthogy RÁSID munkája már 1740-ben megjelent, adatait 

1) i. h. 236., 242. 
2) TÁKICH 112a 1. 
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eléggé ismerték, főleg azóta, hogy HAMMER a maga történeti 
munkájában RÁSID elbeszélését is átvette. S minthogy RÁsroból 
úgy, tudta, hogy a Jeni-kapu a külső város északi falában állott, 
a Jeni-kapu ellen irányuló támadás kiinduló pontját a vele szem
ben fekvő Kálvária-hegyre helyezte és ezt tévesen Mihnet-domb-
nak nevezte. Még pedig kettős tévedéssel: mert a név nem Mihnet, 
hanem Moanat, s a hegy, melyet ez a név jelöl, nem a Kálvária
hegy, hanem a Sas-hegy. A HAMMERnél és K-EPiczKYnél található 
értelmezés Xeidenhügel, Kín-domb' azonban a kérdéses hely jel
legével egybevágott, mert ott — ismételjük — kálvária állt 
— innen a hegynek a neve is —, ezért magyarázata szinte kínál
kozó volt, s természetes, hogy Buda későbbi monografusai azt 
egymás után átvették.1) 

Száz év alatt egyedül az alapos LINZBAUER vette észre 
HAMMER tévedését2) és igyekezett azt korrigálni, de óvó szavai 
HAMMERnek kétségbevonhatatlan tekintélye miatt nem hatottak 
el messzire. A Mihnet tepesi a benne rejlő kettős tévedéssel tovább 
élt és terjedt s VERESS ENDRE idézett cikke után bekerült THIRRING 
GüszTÁvnak népszerű, egyébként ügyesen megírott Budapesti 
Kalauzába is. 

FEKETE LAJOS. 

*) Csak a legkiválóbbakat emelem ki, a nélkül, hogy teljességre töreked
nék: F. X. LINZBAUER, Die warmen Heilquellen der Hauptstadt Ofen lm 
Königreich Ungarn, Pesth 1837, 124. 1.; PALUGYAY IMRE, Buda-Pest szabad 
királyi városok leírása, Pest 1852, 154. 1.; HAEUKLER, Buda-Pest, Pest 1854, 
295. I. és térképen is; de újabb hadtörténelmi dolgozatokban is, pl. M. ANGELI 
értekezéseiben (Mittheilungen des k. u. k. Kriegs-Archivs, Wien 1884. és 1886. 
évfolyamok), FERDINÁND ZIEGLAUER, Die Befreiung Ofens von der Türken-
herrschaft 1686, Innsbruck 1886, 75. 1., stb. 

2) id. m. 124. 1. 


