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Utcaátnevezések
„Minden forradalomban, akár politikai vagy társadalmi,
akár művészeti vagy irodalmi is legyen, mindig két tendencia hat: egyrészt a teljesen újat akarás, ahol az éles
szembenállást hangsúlyozzák az addig érvényessel,
másrészt pedig a kapcsolódást a törvényesített hagyományokhoz”
V. Klemperer.
„Régi, jó hangzású nevek felcserélésének helye nincs.”
Elhangzott 1902. október 28-án,
a Budapesti Közmunkák Tanácsa ülésén

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Szegeden a 20-as évek végén állítottak fel egy bizottságot, melynek az volt a feladata, hogy nevezzék el a város
peremén kialakult új, névtelen utcákat. Így kaptak – napjainkban már Szegedhez tartozó települések – a trianoni
békeszerződés után elszakított városokra utaló utcaneveket. Fodortelepen felvidéki, Kecskéstelepen bácskai és
bánáti, Móravárosban nyugat-magyarországi, Újszegeden pedig erdélyi toponimákat találhatunk.

A térképen (2011) szereplő szegedi utcanevek névadó városai, községei és egyéb földrajzi nevei:
Bártfa, város Szlovákiában. (Szlovákul Bardejov, németül Bartfeld, lengyelül Bardiów, latinul Bartpha).
Eperjes, város Szlovákiában. (Szlovákul Prešov, németül Preschau, latinul Fragopolis vagy Eperiessinum).
Felsőtölgyes (Felső-Poruba), község Szlovákiában. (Szlovákul Horná Poruba).
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Igló, város Szlovákiában. (Régebben Szepesújhely vagy Szepesújfalu). (Szlovákul Spišská Nová Ves, köznyelvben gyakran Iglov, németül Zipser Neudorf, lengyelül Spiska Nowa Wies, latinul Villa Nova vagy Iglovia).
Késmárk, város Szlovákiában. (Szlovákul Kežmarok, németül Käsmark, Käsemarkt vö. ”sajtvásár”, latinul
Kesmarkium, lengyelül Kiezmark, szepességi szász nyelven Kejsenmark).
Lomnici csúcs, hegycsúcs Szlovákiában. Nevezték Apának (Vater), Nagypapának (Grossvater), Királyhegynek
(Königsberg), a Tátra királynőjének (Królowa Tatr), a legmagasabb késmárki sziklának (allerhöchster Kaisermärkerfels), Kesmarker Spitzenek, a legmagasabb lomnici csúcsnak (höchste Lomnitzer Spitze). Nevét a terület egykori tulajdonos községéről, Kakaslomnicról kapta (Lomnicz, Lumnitz, Lumpnitz, Lumpnitza, Lomnicha, Lomnycha, Lomnicza).
Lőcse, város Szlovákiában. (Szlovákul Levoča, németül Leutschau, latinul Leutsovia).
Máramaros vármegye. Magyar Királyság közigazgatási egysége, jelenleg Ukrajna és Románia területén van.
(Németül: Maramuresch; románul: Maramureș; latinul: Maramarosiensis, Marmarosiensis, Maramarusiensis).
Murányalja, község Szlovákiában. (Szlovákul Muráň, korábban Podmuráň, németül Unter-Muran). Murány vára
egyike a legmagasabban épült közép-európai váraknak.
Selmecbánya. (Gyakran csak Selmec). Város Szlovákiában. (Szlovákul Banská Štiavnica, németül Schemnitz).
Szakolca, város Szlovákiában. (Szlovákul Skalica, németül Skalitz, latinul Sakolcium).
Tátra. A Kárpátok legmagasabb hegyvonulata. (Szlovákul és lengyelül: Tatry).
Trencsén, város Szlovákiában. (Szlovákul Trenčín, németül Trentschin, latinul Trentsinium).
Zólyom, város Szlovákiában. (Szlovákul Zvolen, németül Altsohl, latinul Vetusolium).
Zsolna, város Szlovákiában (Szlovákul Žilina, németül Sillein, lengyelül Żylina, latinul Solna).

Együtt és külön. Emléktáblák (szlovák és magyar nyelven, azonos szöveggel) Juhász Gyulának.
(Gimnáziumi tanár, nagy magyar költő, a szlovák nép barátja.)
Szakolca / Skalica, Szlovákia (2008)
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II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Egy szegedi főispáni levél 1945-ből
1945. május 30-án a főispánnak a város polgármesteréhez intézett levele a következő kérést és javaslatot tartalmazza: „A szegedi utcanevek egy része még mindég reakciós jellegű ... helyes és időszerű volna ezeket minél
előbb megváltoztatni ... Mellékelem a Szegedi Nemzeti Bizottságnak az utcanevek megváltoztatására vonatkozó
tervezetét ...”
A javasolt változtatásokat igen gyorsan foganatosították, így lett például Szegeden a Berlini körút helyett Moszkva
körút, a Horthy Miklós utca helyett Dózsa György utca, a Stefánia sétány helyett Sztálin sétány, a Mars térből
Marx tér, a Vitéz utcából Partizán utca.

A Magyar Október Párt és a Magyar Radikális Párt akciója: A budapesti Münnich Ferenc utca visszakeresztelése Nádor utcává,
1989. július 14-én. A létrán: Krassó György. A fotókat készítette Nagy Piroska 1989.07.14.
© 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (A szerző engedélyével)
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RENDSZERVÁLTÁS UTÁN
A szegedi Önkormányzat 1990. augusztus 16., valamint 1991 augusztus 16. és 1992. július 6–i ülésein döntött
utcanevek megszüntetéséről, megváltoztatásáról. Ennek eredményeképpen összesítésben megváltozott 30
utcanév, 6 új utcaelnevezés született továbbá 4 városrésznév is megváltozott. Mindösszesen egy utcanév szűnt
meg. A következõ megállapításokat tehetjük a korábbi név elejtése, az új név jellege és a változás magyarázata
(tulajdonképpen hivatalos indoklása) vonatkozásában.
Az utcaneveket tekintve összesen 26 esetben szerepel indoklásként a régi, „eredeti” elnevezés helyreállítása.
Például így: Dáni János utca [magyar munkásmozgalom története körében sorolható név] Dáni utca [Szeged
XIX századbeli egyik főispánjáról kapta a nevet] (Szögletes zárójelben a SzMJV hivatalos indoklása szerepel).
A visszanevezések közül egyértelműen a vallási, ám kizárólag keresztény hitéleti jellegű nevek figyelemfelkeltőek: a 24 régi–új név közül 10 ilyen, például: Hámán Kató u.  Szent Ferenc u. [A rendalapító Assisi Szent
Ferenc (1182–1226) neve a közeli Ferences kolostorra és templomra utal. Az utca e nevet 1939–1951–ig viselte
korábban.]; Tolbuhin sgt. Kálvária sgt. [az Árvíz elõtti utca eredeti, 1814–tõl ismert nevének részleges helyreállítása (eredeti alakjában „utca” volt)]
A romániai, illetve szlovákiai magyar településnevek megjelenése az utcanevekben a két világháború között
következett be. Visszaállításuk indoka többnyire egyszerű tényközlés jellegű, például Ságvári Endre u.  Gyertyámos u. [az 1912–1945 között viselt név visszaállítása; A személyekről elnevezett utcaneveket illetően 11 új
(részben régebbi) névvel találkozunk. A valóban új nevek például: Gyapjas Pál u. (a munkásmozgalom történetéhez kapcsolódó név)  Szent-Györgyi Albert u.; Zalka Máté u.  Máté u. (indoklásként az „utcanév egyszerűsítése” szerepel).
A „vegyes” keresztelések látszólag tarka és nehezen osztályozható képet mutatnak, például: Turul u. [a környékbeli madárnevű utcák mintájára adott név]; Aba u. [a szomszédos, férfineveket viselő utcák sorába illő név]
vagy Baktón Vörös zászló u. Kokárda u. [a név a magyar szabadság jelképére utal].
A korábbi név nélküli utcák elnevezése mellett az új keresztelések indoklása szinte kizárólag a korábbi „szocialista” elnevezések megszüntetése lehetett.
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Bal-, jobb- és „középInternet” 2011-ben.

Egy kutatási jelentésből (1997)
Az át-, illetve visszakeresztelések vizsgálatát követően az elnevezések szemantikai töltetét, illetve ennek recepcióját vizsgálva (~300 fő), illetve egy általunk kidolgozott számítási rendszer segítségével a kapott eredményeket
megkíséreltük általánosítani:
A kérdőíven a következő kérdés szerepelt:
Milyen jellegű benyomást, reflexiót, asszociációt váltanak ki Önből az alábbi utcanevek? Kérjük, hogy véleményét a megfelelő szám bekarikázásával jelezze a szavak alatt található skálán! Választáshoz a következő
lehetőségek álltak rendelkezésre: nagyon negatív; negatív; semleges; pozitív; nagyon pozitív
Az utcanevek kiválasztásának a szempontjai.
Négy kategóriához tartozó utcanevek voltak megadva véletlen sorrendben, ezek
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A) semlegesnek tekinthető elnevezések (Gyöngyvirág utca, Rózsa utca, Köztársaság utca, Alkotmány utca),
B) a kádári rendszer ideológiáját tükröző utcanevek (Béke utca, Úttörő utca, Barátság utca, Partizán utca),
C) munkásmozgalmi múlttal rendelkező személyek nevei (Ságvári Endre utca, Mező Imre utca),
D) a kádári rendszerben kiemelt jelentőségű ünneppel azonosítható név (Május 1. utca, Felszabadulás utca).

Háború, harc, támadás

A vizsgálat részletes megállapításai (1997):
A) A semlegesnek tekinthető virágnevekről elnevezett utcák (Gyöngyvirág utca, Rózsa utca) értékelése
pozitív, illetve igen pozitív. 0,99 megbízhatósági szinten az elméleti valószínűsége annak, hogy az informáns paramétereivel rendelkező ilyen értékelést adjon 63-82 %.
A Köztársaság utcára a semleges, illetve a pozitív a jellemző, ami 71-88 százaléknak felel meg.
Az Alkotmány utca esetében viszont a nagy szórás jelent(het)i a vélemények megosztottságát.
B) A kádári rendszer ideológiáját tükröző utcanevek esetében (Partizán utca Úttörő utca, Béke utca, Barátság utca) a következő kép alakult ki. A Partizán utca fogadtatása negatív, illetve semleges. Annak az
elméleti valószínűsége, hogy valaki így vélekedjen 63-82 %. Az Úttörő utcánál a negatív, semleges megítélés a jellemző (67-85 %). Nem várt eredményt hozott a Béke és a Barátság utca. Az előbbire nagy szórás
jellemző, az utóbbira a semleges és pozitív jellemző.
C) A munkásmozgalmi múlttal rendelkező személyek neveit viselő utcák esetében a semleges hozzáállás
dominál, (Ságvári Endre utca – 50-71 % , Mező Imre utca – 58-76 %).
D) A kádári rendszerben kiemelt jelentőségű ünneppel azonosítható utcanevek (Május 1. utca, Felszabadulás utca) megítélésében az igen nagy szórás a jellemző.
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Marx dombormű (Kákonyi István alkotása, 1968) a visszakeresztelt Mars téren.
(A tér a katonai gyakorló térről kapta nevét és 1845 és 1945 között, majd napjainkban [2011] is ez a nevet viseli).

Összegző megállapítások
– Szeged város területén a regisztrált utcanév/közterület elnevezés változások mértéke megegyezik az országos átlagnak mondhatóval.
– Csongrád megye kis települései: a „szocialista” rendszer szimbólum rendszerét tükröző elnevezések nagyon lassan változtak.
– Egy születő és/vagy kialakítandó, átideologizálástól mentesebb társadalmi rend közfelfogását tükröző utcanév és közterület elnevezés rendszertől igen messze van a jelenkori magyar társadalom (1997).
Korpuszok és módszerek: irattári anyagok (Csongrád megye); terepmunka (Csongrád megye); kérdőíves
felmérések (400 fő); önkormányzati jegyzőkönyvek; napilapok (466 cikk); szövegtani vizsgálatok; tartalomelemzés
(Berelson 1952, Krippendorff 1995); TACT (Textual Analysis Computing Tools ); valószínűségszámítás módszerei.
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Kirakat Budapesten 2007-ben.

A JELEN (2011)
Régi név (utca/tér)
Corvin köz
Dologház
Erdélyi
Fecske
Karpenstein, Kőponty
Kender
Köztemető út
Magdolna
Német
Orczy út
Rökk Szilárd
Újvását, Tisza Kálmán tér
Víg
Zerge

1945 utáni új utcanév
Kisfaludi köz
Szántó Kovács János
Lévai Oszkár
Karácsony Sándor
Eszperantó
Mező Imre út
Koltói Anna
Bacsó Béla
Mező Imre út
Somogyi Béla
Köztársaság tér
Pogány József
Makarenkó

Rendszerváltás utáni név
Corvin köz
Dologház
Erdélyi
Fecske
Karácsony Sándor
Auróra (lásd: fotó)
Fiumei út
Magdolna
Német
Orczy út
Rökk Szilárd
Köztársaság tér (lásd: fotó)
Víg
Horánszky

Változás 2011-ben

Bauer Sándor

II. János Pál pápa tér

Utcaátnevezések Budapesten, Józsefvárosban (VIII. kerület)
Nagy J. Gábor nyomán

Az átnevezett utcák névadóinak rövid ismertetése
Szántó Kovács János (1852 – 1908) földmunkás, a magyarországi-és hódmezővásárhelyi agrárszocialista
mozgalom vezetője. Vezetésével alakult meg a hódmezővásárhelyi Általános Munkás Olvasóegylet és bontakozott ki az alföldi agrárszocialista mozgalom. Szociáldemokrata tevékenységért 5 év börtönre ítélték.
Lévai Oszkár (1890 – 1920) Szakszervezeti vezető. 1918-ban a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg politikai megbízottja. 1920-ban halálra ítélték.
Karácsony Sándor dr. (1891 – 1952) pedagógus, filozófiai író, a Debreceni Egyetemen filozófia, pedagógia
és a magyar nyelvészet doktorává avajták, egyetemi magántanár. A magyar filozófiai és pedagógiai gondolkodás
egyik legeredetibb, de ugyanakkor sokszor szélsőségesen megítélt alakja. 1946-ban előbb Magyar Cserkészfiúk
Szövetségének, majd a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség elnöke. Vallotta, hogy a nevelés fő tárgya az
egyén, mi több, a személyiség, hogy a nevelés közösségi jellegű és csak akkor lehet sikeres, ha az egyéniség
sértetlen marad, és ha megőrzi autonómiáját.
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Mező Imre Mehrel Izsák (1905 –1956). Kommunista politikus, állampárti funkcionárius. 1956-ban a Köztársaság téri pártház ostroma alatt máig tisztázatlan körülmények között halálos lövést kapott. Tragikus halálát a kádári
rendszer mitologizálta és propagandisztikus céljainak igazolására használta fel.
Koltói Anna Kristóf Anna (1891 –1944). Szociáldemokrata nőmozgalmi vezető, A Tanácsköztársaság idején
tisztviselő, a rendszer bukása után két évig börtönben volt. 1941-től önkormányzati képviselő. 1944-ben a nyilasok
meggyilkolják.
Bacsó Béla (1891 –1920) magyar szocialista író, újságíró. Szerkesztőtársával, Somogyi Bélával az
Ostenburg-különítmény elhurcolta és 1920. február 17-én és agyonlőtte.
Somogyi Béla (1868 –1920). Újságíró, a Népszava szerkesztője, akit – a fehérterrort támadó cikkei miatt –
szélsőjobboldali különítményesek gyilkoltak meg Somogyi Béla szerkesztőtársával együtt.
Pogány József, Schwartz József (1886 –1939). Politikus, újságíró, irodalomkritikus, a Tanácsköztársaság
egyik népbiztosa, a Kommunista Internacionálé munkatársa, John Pepper néven az amerikai kommunista párt
végrehajtó bizottságának tagja. A sztálini ú.n. nagy terror idejében, 1937-ben letartóztatták, majd kivégezték.
Makarenko, A. Sz. (1888 –1939) szovjet pedagógus, az ”új ember kovácsa”. Pedagógiai elméletét ”a közösségi nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit” fiatalkorú bűnözők számára fenntartott nevelőintézetekben (telepeken) fejlesztette ki. A marxista pedagógia egyik ikonja.

Budapest 2011. október 9.
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„Magyarázkodó” Józsefváros (VIII. Kerület)
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KITEKINTÉS

Kétnyelvű utcanévtáblák Szabadkán három fajta „helyesírással” (2011)
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Gránitba vésett tájékoztatótáblák Moszkvában (2009). A rövid utcanévtörténet után az utolsó sorban mindig az eredeti utcanév
visszaadásának a dátuma szerepel. Mennybemenetel köz, 1922-ben Sztankevics; Nagy Dmitrovka utca, 1937-ben Puskin;
Vadász sor, 1961-ben Marx tér.
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Oroszországi utcatáblák. Egy táblán a kommunista időszak régi és a visszakeresztelt ”új” utcanevek.
A fotókat készítette Artyemij Lebegyev (Артемий Лебедев) 2011. (A szerző engedélyével)
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