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Orvendetes jelenség, hogy utcaneveink történetével, struktúrájának

vizsgálatával egyre többen foglalkoznak, s Magyarországnak legalább

tizenöt városáról van már rövidebb-hosszabb történeti vagy jelenkori

földolgozásunk. Ezeknek a jelentősebbjei sorába illeszkedik be CZEG-

LÉDI INIRE könyve, amely kiváló történeti módszerekkel és alapos ku-

tatómunkával készült, sok pontos adatot tartalmazó összeállÍtás.

A kötet bevezetése (7-23) a város utcanévrendszerének váz-

latos történetét adja 1851 és 1976 között. Az első utcanévösszelrás

ugyanis 1851-ben történt, amelynek 69 nevét SZABÓ FERENC, Békés

megye helységeinek utcanevei a múlt század közepén (Gyula, 1961.)

dmí'I tanulmányában közölte, s ez valóban igen jó kiindulópont a továb-

bi öS5zevetésekhez. C zeglédi Imre nagyszerí'Ien ki is aknázza a benne

rejlő lehetőségeket: nemcsak azonosítja a mai utcákkal a múlt század

közepének utcaneveit, hanem jelentéstani vizsgálatnc.k is aláveti őket.

Megállapítja, hogya természetes névadás (irányjelzés, milyenség, dom-

borzat, benne álló épületről való elnevezés stb.) sokkal gyakoribb

(50 o/c-nál is több) volt, mint ma bárhol is Magyarors zágon. (Érdekes,

hogy ezek között a természetes utcanevek között egyetlen szlovák

szó sem szerepel az akkor még zöm~ el nemzetiségiek által lakott Bé-

késcsabán.) Még jobb a természetes nevek aránya az 1865-ben készült

össze{rás tanúsága szerint. Jóllehet ekkor már megjelennek az "emlék-

állÍtási célú" személynévi eredett} utcanevek (Békéscsabán az első a

Széchenyi utca még Széchenyi halálának az évében). 1910-ben az ut-

canevek kétharmadát megváltoztatták, s általában személyneveket adtak

a régi, természetes utcanevek helyett.. Így az összes név'Tlek már 63

%-a személynévi eredetŰ lett ekkor! Altalában a horuoglaláskori vezé-

rek és a magyar királyok lettek a névadók, de néhány korabeli politi-

kus (még életében!) is utcát kapott. A későbbi névváltoztatások (1929,

1938, 1945, 19!-6, 1949, 1958. 5tb.) nagyrészt országos rendeletekre

történtek, s még az adott nevekben is alig tértek el a sablonos vagy

éppen kötelező névo.dási gyakorlattál. (Az 1956-05, rÖvid idejJ névvál-

toztatásokról nem szól a konyv.) .A mai névanyag megoszlása szinte

azonos az 19l(;·-belivel (ó2~;' személynévi, l~;' helyné"vi, 8St. állat-Jilletve

növénynévi eredet~).



Ezt a rövid történeti és jelentéstani földolgozást csak 'Jevezetés-

nek szánta a szerző a valóban jelentősebb és terjedelmesebb "U tca-

né-,;tár" (27-~45) elé. ;:':Z az adattár betLfrendben sorolja föl az egyes

utcaneveket. M egadja előfordulási évükkel együtt a régebbieket, s ala-

pos, részletes magyarázatot közöl m indegyik névhez. A személynévi

eredetLf utcáknál a névadóról megfelelő adatokkal alátámasztott életraj-

zokat is találunk. Különösen értékesek a helytörténeti följegyzések, a-

melyek általában túlmutatnak az utcanévtörténeteken, nlha kisebb tudo-

mányos igényŰ cikkek.

A történeti neveket föltdnő jellel különbözteti meg a jelenkoriaktól.

Számos esetben utalásokkal h{vja föl a figyelmet a keresett név tárgya-

lási helyére. Nagyon gyakran hivatkozik forrásokra, amelyek elsősorban

levél t ári iratok, tanácsülési jegyzőkönyvek, de számos helytörténeti

munka is található közöttük, s a szóbeli közlések sem dtkák. A forrás-

jelzetek, rövieÚ tések föloldásai zárják a kötetet.

Két szem léletes térképe van a könyvnek. Az egyik (~~) a város

belterületének alakulását, növekedését ábrázolja öt időpont (~843, 18M,

19~~, ~943 és ~976.) helyzetének egybevetésévei. A másik térkép

nagyméretG ' melléklet, amely az ~976-os utcákat és utca.neveket tartal-

mazza a VII. kerületként Békéscsabához csatolt M ezőmegyer község

térképévei együtt. A melléklet hátoldalán az utcák betC irendes fölsoro-

lása található a visszakeresést megkönnyÍtő térképhálózati számokkal.

Összegzésül megállapÍthatjuk, hogy CZEGLÉDI IMRE könyve ki-

váló utcanévtörténeti alkotás. Pontossága (az em litett rövid élete[ név-

változtatások mellőzése ellenére) megfelelő, lelküsmeretessége az ada-

tok összegydjtésében tiszteletreméltó, s ódási anyaga következtében

nagy nyeresége névtudományi szakirodalmunknak is.

MADAS JÓZSEF, Péc.5-belváros telkei és házai. AdatgYJjtemény.

Pécs, ~978. 767 lap

A Baranya megyei levéltár forrásmunkáinak sorozat:§.b3.r1,a pécsi

Janus Pannonius Múzeum kiadásában jelent mes MADAS JÓZSEF bá-

nyamEÍ'nök számos év kutatómunkáját összegző, vaskos, kiváló munkája.

A mG ' szerény c{me nem árulja el azt a sokéve.5, hatalm i'05 apró-

munkát, amelyet szerzője önzetlenül belefektetett. Nem véletlen, hogya

földmérésben, térké[)szerkeszlé3~~n jártas bányamérnök v';'llalkozott arra,


