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Cseh Géza

Adalékok Szolnok város
utcanévadásának történetéhez

Az 1970-es, '80-as években a magyar városok egész sora - Cegléd, Debre-
cen, Esztergom, Szeged, Szentes, Zalaegerszeg, stb. - utcanévtörténeti kiadványo-
kat jelentetett meg. A legutóbbi időszakban pedig egyre többen, politikai és tár-
sadalmi szervezetek, pártok és magánszemélyek sürgetik a jelenlegi elnevezések
megváltoztatását, az új utcák és terek esetében pedig a változatosabb, a helyi ha-
gyományokrajobban támaszkodó névadást.

Nem minden esetben politikai szempontokról, történelmünk újraértékelése
következtében felvetődő'javaslatokról van szó. Sokkal lényegesebb kérdés ennél
annak a veszélye, hogy a hagyományos, politikai személyektől független, erede-
ti elnevezések, melyek nyelvészeti, helytörténeti, vallási és kulturális értékeket
őriznek, az idők során végleg feledésbe merülnek. Különösen súlyos következ-
ményekkeljár ez a veszteség olyan alföldi települések esetében, mint a fennállá-
sa során tizenhétszer elpusztult Szolnok városa, ahol műemlék-épület szinte alig
maradt meg.

A régi utcanevek nyitott könyvként ismertetik a települések egykori jelleg-
zetességeit, plasztikus városképet tárnak az utókor embere elé. Szolnoki céhekre
és iparosműhelyekre utaló elnevezések például a Kovács köz. Félcsizma sor, Ha-
lász utca. Nevezetes épületekről, búcsújáró helyekről és más vallási emlékekről
tanúskodó utcanevek: Sóház utca, Fehér ló utca/híres fogadó volt/, Nagy Kereszt
utca, Mária utca, stb. A város hajdani gazdasági életét, kereskedelmét, földrajzi
viszonyait és a lakosság etnikai megoszlását tükröző elnevezések: Belsőmalom
utca, Cédulaház utca, Búzapiac tér, Csordajáró utca, Árok utca, Büge utca, Vízi
köz, Magyar utca, Német utca, Cigány tér, stb.

Az utcanevek etimológiájának és történetének feltárása rendkívül hossza-
dalmas és alapos kutatómunkál igényel. A most közölt cikk teljességre nem tö-
rekszik, hiszen ez csak egy nagyobb terjedelmű, önálló kötetnek lehetne feladata.
Az alábbiakban csupán a szolnoki utcanévadás történetének legfontosabb mozza-
natait szeretnénk ismertetni, és a mellékelt jegyzékben a jórészt már feledésbe me-
rült régi utcaneveket soroljuk fel.

A közölt adatokkal a helyi hagyományok felelevenítéséhez és a jövőbeni
utcanévadásokhoz igyekszünk adatokat szolgáltatni.

Ugyancsak hosszadalmas feltáró munkát igényelne a közel száz éve folya-
matos, különböző, a maga korában éppen aktuális szempontokat figyelembevevő
politikai névadás minősítése, és mindazon személyek életútjának újraértékelése,
akikről régen és a közelmúltban Szolnokon utcákat neveztek el. Egy később meg-
jelenő, önálló kiadvány azonban e/.l a kérdést is tisztázhatná.
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Bizonyára kevesek előtt ismert, hogy az utcanévadás története Szolnokon
viszonylag rövid múltra tekint vissza. A múlt század közepéig csak az egyes vá-
rosrészeknek volt neve, melyeken belül a házakat a tulajdonosok neve szerint, ké-
sőbb pedig az egész városban folyamatos számozással jelölték. Városrészek az
1860-as években: Ferencváros, Katonaváros, Kondoros és Katonavárosi kertek,
Német tized, Nagyváros, Tabán, Téglaház vagy Szent János város, Újváros.1

Az első utcanévjegyzék 1863-ban készült, melyet 1944 őszéig a Szolnoki
Pénzügyigazgatóság irattárában őriztek. Ez a jegyzék, mely eredetileg a város adó-
telekkönyvének mellékleteként szolgált, 1944 novemberében megsemmisült. Bo-
tár Imre, a Verseghy Gimnázium egykori tudós tanára azonban azt még a II. vi-
lágháború előtt lemásolta, és a "Szolnok város települési viszonyai a XIX. század-
ban" című" kéziratához felhasználta. A jegyzéket és sok más rendkívül fontos te-
lepüléstörténeti adatot tartalmazó kézirat mindmáig kiadatlanul hever a Szolnok
Megyei Damjanich János Múzeum helytörténeti adattárában.

Botár Imre munkája még a tudatos politikai névadás előtti, eredeti, jórészt
szájhagyományon, a hajdani lakosság szóhasználatán alapuló utcaneveket tartal-
mazza. A város kiegyezés korabeli földrajzi, etnikai, gazdasági és kulturális vi-
szonyait tükrözi. Sajnos az eredeti jegyzékhez tartozó várostérképet már Botár
Imre sem tudta felkutatni. Ez valószínűleg még 1919-ben, a Tanácsköztársaság és
a román intervenciósok közötti harcok idején megsemmisült. így, részletes térkép
hiányában, Botár a hagyományos utcannevekjó részét, elsősorban a mellékutcákat
és közöket nem azonosíthatta. Mivel az üres telkeket és kerteket a lakosság foko-
zatosan beépítette, a mellékutak közül nagyon sok megszűnt. Egyes esetekben pe-
dig az utcák nyomvonala változott meg, mely a pontos azonosítást ugyancsak ne-
hezíti.

A tudatos politikai névadás országszerte a XIX. század végén kezdődött
meg. Szolnokon 1894-ben került sor először az utcák és terek neveinek tömeges
megváltoztatására. Kivételt csupán a Verseghy út, Szapáry utca és a Kossuth tér
jelentett, melyeknek régi nevét már korábban megváltoztatták.

Szolnokon elsőként Verseghy Ferenc kapott utcanevet. 1878-ban az addig
beépítetlen nagykörűi országúinak, a vártemplom és az Alcsi vasúti megálló kö-
zötti szakaszát a szolnoki születésű jakobinus költőről nevezték cl.

A Molnár utca nevét - vízimolnárok házai álltak itt -1891-ben változtatták
meg Szapáry utca elnevezésre. Szapáry Gyula nem volt ugyan kiemelkedő tehet-
ségűminiszterelnök, azonban a város megyeszékhellyé válásáért és a szolnoki tör-
vényszék felállításáért kétségtelenül sokat tett. Ugyancsak jelentős érdemeket
szerzett a Tisza szabályozás munkálataibann is. Szapáryhoz hasonlóan, még éle-
tében nevezték el Szolnokon a Piac teret Kossuth Lajosról. A tér nevét 1892-ben
Kossuth 90. születésnapja alkalmából változtatták meg.

1894-ben az első tömeges utcanévadás során a fontosabb utcákat a magyar
irodalom és történelem kiemelkedő alakjairól nevezték el. Arany János, Batthyány
Lajos, Deák Ferenc, Jókai Mór/még életében/, Madách Imre utcanevekel kaptak
Szolnokon.6

Újabb tömeges utcanévadásra több mint három évtizeddel később, 1926-
ban került újból sor a városban. Időközben azonban számos utca és tér neve meg-



77 Itt vagyok honn

változott, a közök nagy része pedig megszűnt. 1926-ban a korábbi Laktanya kör-
utat Horthy Miklós út névalakra változtatták, de ekkor keletkeztek a máig meglé-
vő Thököly, Rákóczi, Jósika Samu és Mátyás király utca elnevezések is, továbbá
a trianoni békekötés traumáját tükröző utcanevek: Csallóköz, Dráva, Száva, Kas-
sai és Kolozsvári utca, Pozsonyi út. Ugyancsak megörökítették a város és a me-
gye kiemelkedő tisztviselőinek, országgyűlési képviselőinek emlékét: Hubay Fe-
renc, Kludik Gyula, Scheftsik István /polgármesterek/, Sipos Orbán /alispán/, Bé-
csi János /tiszti főorvos/, Horánszky Nándor/országgyűlési képviselő/.

Szórványos utcanévváltoztatás az 1930-as években is történt. A Városház
utca nevét Apponyi Albert utca névre változtatták. 1930 és 1940 között pedig a
Vár és a vasútvonal közötti ún. Scheftsik telepen, továbbá a Kertvárosban nyitott
új utcák nevet kaptak. Érdekességként említjük meg Szolnok utcanévadásában azt
a mindmáig legkirívóbb esetet, amikor 1937-ben a város egyik legrégibb utcájá-
nak nevét, a településtörténeti jellegzetességre utaló Magyar utca névtábláját Mus-
solini utca felirattal cserélték fel.

A házszámozás hagyományos rendje, az egész városban folyamatos szá-
mozás 1926-ban megváltozott. Ezután a házak utcánként újrakezdődő számozást
kaptak.

A politikai személyiségekről elnevezett utcák neveinek legnagyobb részét
1945 után minden alapos mérlegelés nélkül megváltoztatták. Az úgynevezett fa-
siszta személyek esetében a névváltoztatás már közvetlenül a felszabadulást kö-
vető időszakban megtörtént. A Mussolini, Horthy Miklós és Gömbös Gyula né-
valakok megszüntetése mai szemmel nézve is jogos intézkedésnek tekinthető.
1950-ben azonban az utcák és terek nevének egész sorát, így például Béla király,
Kálmánkirály, Deák Ferenc, Kapisztrán János, Pázmány Péter, továbbá valameny-
nyi 1945 előtt élt helyi közéleti-politikai személyiségről elnevezett utca és tér né-
valakját megváltoztatták. Ugyanakkor az eredeti, politikamentes és hagyományos
utcaneveket nem állították vissza.

1952-ben Szolnok főutcájának a vasútállomáshoz vezető szakaszát, mely
korábban az egységes vasúti tarifarendszert létrehozó Baross Gábor miniszter ne-
vét viselte, Nikosz Beloiannisz görög kommunista mártír nevére változtatták. Ez-
zel egyidejűleg a Verseghy Gimnázium is felvette a Beloiannisz nevet, melyet
azonban 1955-ben az iskola eredeti nevének visszaállításával eltöröltek.

A szolnoki utcanevek jó része mindmáig az 1950-es évek egysíkú szemlé-
letét tükrözi. Kivételt talán csak Szolnok külterülete, Szandaszőllős jelent, ahol a
XIX. és XX. század írói és költői: Gorkij, Kassák Lajos, Krúdy Gyula, Tóth Ár-
pád, Kölcsey Ferenc és Karinthy Frigyes utcanevet kaptak.

Amennyiben a jövőben ténylegesen is sor kerül a hagyományos utcanevek
felelevenítésére, két megoldás lehetséges:

1. A jelenlegi utcanév táblák alatt a hagyományos, régi elnevezéseket is fel-
tüntethetnék. PL: Ságvári körút /Molnár utca/, Tisza Antal utca /Fehér ló utca/,
Ady Endre út /Nagy Kereszt utca/.

2. Az új lakónegyedekben nyitott utcáknak hagyományos, a várostérképen
mamárnem szereplő utcaneveket, például: Cédulaház, Háló, Zsinagóga utca, stb.
elnevezéseket adnának.
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Az új utcák névadásakor megfelelőértékelés után mindazon személyiségek
nevét fel lehetne használni, akik Szolnok város múltjában kiemelkedően pozitív
szerepet töltöttek be. A Verseghy Gimnázium jeles tanárai, a Művésztelep festői,
a közegészségügy és kultúra fejlesztéséért küzdő orvosok, tanítók, színigazgatók,
a Járműjavító és a Fűtőház munkásainak művelődését szem előtt tartó mérnökök,
stb. egész sora kiérdemelné, hogy városukban az utókor megemlékezzen róluk.

A halaszthatatlanul sürgős utcanév változtatásokról pedig mindenesetben
a lakosság közvéleményének kellene döntenie. Az utcák lakóközösségei szava-
zással ítéljék meg, hogy visszatérjenek-e a régi, hagyományos, vagy az 1950 el-
őtti politikai névalak használatához.

Az alábbiakban közölt jegyzék a szolnoki utcák és terek jelenlegi, 1863.
1894. és 1926. évi névalakját tünteti fel. A legutóbbi évtizedekben nyitott új utcá-
kat, továbbá azokat, amelyek 1926 évi névalakja megegyezik a mai elnevezéssel,
kihagytuk a felsorolásból. Valamennyi olyan utca és tér nevét közöljük azonban,
melyeknek a múlt században is volt nevük.

A XIX. századi utcanevek azonosítását és a Botár-féle kéziratban lévő 1863.
évi utcanévjegyzék kiegészítését elősegítette egy 1874-ben keletkezett várostér-
kép, mely a Szolnok Megyei Levéltárban található meg. Ez a térkép azonban a
kisebb mellékutcákat és közöket nem tünteti fel.

Szolnoki utcák és terek névalakjai:

Mai elnevezés: 1863 1894 1926

Acél u.
Áchim András u
Ady Endre u.
Aradi u.
Arany János u.
Bajcsy Zsilinszky E.u.
Bajtárs u.
Balassa Bálint u.
Dr.Balogh K. u.
Bánát u.
Bástya u.
Batthyány u.
F.Bcdc u.
Beloiannisz u.
Bercsényi M. u.
Bocskai I. u.
Budai Nagy Antal u.
Csokonai, u

Nagy Kereszt u.
Veréb u.
Oskola u.

Gőzhajó u.
Halász u.
Juhász köz
Bástya u.
Vörösökör u.
Kis Híd u.
Főu.
Czédulaház u.
Rövid u.

Nagy Kereszt u.
Veréb u.
Arany J.u.
Abonyi u.

Gőzhajó u.
Halász u.
Juhász köz
Bástya u.
Rőlököru.
Vigadó u.
Baross u.
Czédulaház u.
Rövid u.

Csordajáró u. Csokonai u.

Szél u.
Liliom u.
Horánszky N. u.

Aradi u.
Arany J.u.
Abonyi u.
Vitéz u.
Balassa B.u.
Dr.Balogh Kálmán u.
Bánát u.
Bástya u.
Batlhány u.
Schcftsik I.u.
Baross u.
Bercsényi u.
Bocskay u.
Lovag u.
Csokonai u.



79

Mai elnevezés:

Dimitrov u.
Dobó I. u.
Dózsa Gy. u.
Dr.Durst János u.
Eötvös tér
Fürst Sándor u.
Gábor Áron tér
Gutenberg tér
Hám án Kató u.
Hoksári János u.
Hold u.
Hősök tere
Hubay Ferenc u.
Hunyadi János u.
Jászkürt u.
Jókai u.
József Attila u.
Kántor u.
Kard u.
Kassai u.
Kasza u.
Kazinczy Ferenc u.
Keskeny János u.
Kisfaludy S. u.
Kolozsvári u.
Koltói Anna u.
Kossuth tér
Kossuth Lajos u.
Koszorú u.
Kőműves u.
Könyv u.
Köztársaság u
Kútu.
Lengyel Légió u.
Lenin park
Madách u.
Magyar u.

1863

Ároku.
Szarka u.
Régi Patika u.
Szarvas u.
Szélső sor
-
Disznó Piacz
Zöld u.
-
-
Béka köz.
-
Tündér u.
Liba köz/l 874/
Kertész u.
Csillag u.
-
Köteles u.
Sáros köz/l 874/
-
Kerek köz
Malom u.
Hosszú u.
Sörcsarnok u.
Pintér u.
Templom u.
Piacz tér
Főu
Kasza u.
-
Szárazmalom u
.-
Nyúl u.
Kováts köz
-
Nagyrőzsa u.
Magyar u.

1894

Árok u.
Szarka u.
Verbőczy u.
-
Eötvös tér
-
-
-
-
-
Görbe u.
-
Tündér u.
Hunyady u.
Jászkürt u.
Jókai u.
Laktanya kit.
-
Sáros köz
Zagyvahídu.
-
Malom u.
-
Kisfaludy u.
Háromrózsa u.
Templom u.
Kossuth tér
.-
Koszorú u.
-
.-
-
-
Kertu.
-
Madách u.
Magyar u.
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1926

Elek Dávid u.
Dobó I. u.
Verbőczy I.u.
Iskola u.
Eötvös tér
Károly király u.
Pázmány Péter tér
Lippich Gusztáv tér
Irgalmas u.
Róna u.
Hold u.
GrófTisza István tér
Hubay F.u.
Hunyadi J.u.
Jászkürt u.
Jókai u.
Horthy Miklós u.
Kántor u.
Kard u.
Kassai u.
Kasza u.
Kazinczy F.u.
Pozsonyi u.
Kisfaludy S.u.
Kolozsvári u.
Szent Ferenc u.
Kossuth tér
Gorove István u.
Koszorú u.
Turul u.
nincs feltüntetve
Béla király u.
Kútu.
Kertu.
Horthy Szabolcs tér
Madách u.
Magyar u.
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Mai elnevezés:

Május l.u.
Markotányos u.
Mártírok u.
Márvány u.
Meder u.
Mester u.
Mészáros Lőrinc u.
Mikszáth K. u.
Móra Ferenc u.
Móricz Zs. u.
Munkásom.
Nyomdász u.
Oroszlán u.
Pálfi János u.
Petőfi Sándor u.
Pólya Tibor u.
Rákóczi F. u.
Remete u.
Rézu.
Rózsa Ferenc u.
Rudas László u.
Ságvári Endre krt.
Sajtó u.
Sallai Imre u.
Sándor Pál u.
Schönhcrz Z. u.
Sólyom u.
Somogyi B. u.
Sütőu.
Szabadság tér
Szabadság u.
Szántó krt.
Széchenyi István u.
Szigligeti Ede u
Szigony u.
Szív u.
Sztrájk u.

1863

Mária u.
-
Kőu.
-
Büge u.
-
Kisrózsa u.
Csucskó köz
Vetsor u.
Kereszt u.
Körösi u
Szűrszabó köz
-
-
Szél u.
-
Baranyi köz
Székes köz
Gólya köz
Kút köz
-
Molnár u.
Sutu u.
Kápolna u.
-
-
Tuhi köz
Gyász köz
Vadász köz
-
Sóházu
-
-
Nadrág köz
Laktanya u./l 874/
Közhely/1874/
-

1894

Mária u.
Markotányos u.
Tomory u.
-
Büge u.
-
-
-
-
Vöröskereszt u.
Körösi u.
-
Oroszlán köz
-
Petőfi u.
-
Bárány u.
Remete köz
-
Bárány köz
-
Szapáry u.
Sajtó u.S
Kápolna u.
-
-
-
Törvényház u.
Vadász köz
Szabadság tér
.Sóház u.
Szántó u
Széchenyi u.
Csatorna u.
-
-
-
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1926

Mária u.
Markotányos u.
Tomori Pál u.
Hantu.
Meder u.
Verseghy u.
Liebner János u.
Zrumetzky V. u.
Sipos Orbán u.
Kludik Gy. u.
Körösi u.
nincs feltüntetve
Oroszlán u.
Szent János u.
Petőfi S.u.
Festő u.
Rákóczi u.
Remete u.
Rézu.
Kapisztrán János u.
Szent István király u
Szapáry u.
ajtó u.
Kápolna u.
Hanzély Pál u.
Dr.Kreutzer K. u.
Sólyom u.
Gyömörey F. u.
Sütőu.
Szabadság tér
Kálvin u.
.Szántó u.
Széchenyi u.
Fürdő u.
Szigony u.
Szív u.
Hullám u.
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Mai elnevezés:

Tanácsköztársaság u.
Táncsics u.
Temető u.
Tervu.
Tisza A. u.
Tiszai Hajósok tere
Tiszaligeti sétán
Tófenék u.
Tompa Mihály u.
Tóth Ferenc u.
Tőru.
Török u.
Úttörő u.
Vágó Béla u.
Vasú.
Verseghy Ferenc u
Viktor József u.
Viola u.
Virág János u.
Vörös Csillag u.
Vörös Hadsereg u.
Vörösmarty M. u.
Zrínyi Miklós u.

1863

Német u.
Temető u.
-
Fehér ló u.
-

y
Tófenék u.
-
-
Ürge köz
Tőkeu
Tehén u.
-
Luenka köz
.-
-
Burdin köz
-
-
Tószegi u.
Varjú u.
Kígyó u.

1894

Baross G.u.
Városház u.
-
-
Deák F. u.
-
-
Tófenék u.
Gyufagyár u.
-
-

-
-
-
Verseghy u.
-
-
-
-
Tószegi u.
Vörösmarty u.
Kígyó u.
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1926

Baross Gábor u.
Gróf Apponyi Albert u
Temető u.
Üstökös u.
Deák F. u.
Erzsébet királyné tér
-Móric-liget
Tófenék u.
Tompa M.u.
Dr.Bécsi János u.
Tőru.
Török közTörök u.
Konstantin u.
Kun u.és Fiumei u.
Vas u.
Verseghy u.
Levente u.
Viola u.
Szent László király u.
Városmajor u.
Attila u.
Vörösmarty M.u.
Zrínyi M.u.

A jegyzék kiegészítéseként közöljük azokat az utcaneveket, melyek a vá-
ros térképéről az 1970-cs, '8O-as évek szanálásai során tűntek el. Elsősorban a Ta-
bán és a városközpont területét érintették a nagyszabású átépítések. Ezek az utca-
nevek: Csarnok, Csolnak, Fecske, Fiumei, Fogoly, Hajadon, Hajnal, Harcsa, Há-
ló, Hullám, Kakuk, Kárász, Kerék, Kinizsi, Könyök, Kun, Kürt, Mozdony, Mu-
har, Őr, Őrház, Ősz, Pacsirta, Part, Pillangó, Pipacs, Ponty, Róna, Törpe, Vidra u.
A halászattal kapcsolatos elnevezések a Tabán utcáit, a vasúthoz kötődő nevek
pedig a rendezőpályaudvar építése során szanált utcákat jelölték.

Terjedelmi okokból eltekintettünk körülbelül 150-160 olyan mellékutca és
köz nevének felsorolásától, melyeket múlt századi térképek és más fontos levél-
tári források hiánya miau nem lehet pontosan azonosítani. Hangulatos és jelleg-
zetes nevük miatt azonban feltétlenül meg kell közülük néhányat említeni:

Bádogos köz, Belsőmalom u., Bolt köz, Czigány tér, Csiszlikó tér, Csorda
tér, Fertő tér, Félcsizma sor, Jaj köz, Kutyaszorító u., Pékköz, Portus sor, Porvíz
köz, Sülthal u., Tolvaj köz, Török"sor, Vak u., Vízi köz, Vízimalom u., Zagyva
köz, Zsák köz.
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Szolnok.
Szapáry ufca és a Jfemzefi szálló..
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Részlet Szolnok város 1927. évi térképéről /A Tabán és a városközpont/


