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UJ EL6SZ6

Kett6s unnepet iil ebben az 6vben a v&os. Ritka 6s oromteli egybees6s, amikor egy telepiiies egyutt orUlhet, eml6kezhet az orszfiggal.
A honfoglalds 1100 6ves 6vfordul6ja mellett Szentendre azt is iinnepli, eppen 850 6ve annak, hogy a telepiil6s megismerhette a nev6t. Els6 okleveles emlit6s6r611146-b61 van tudom^nnk.
Az 6vfordul6kra eml6kezve saj^tos t6rt6neti k i a d v ^ y a l jelentkeziink. Az utcanevek sorara 6piil6 konyv egyben v&ostortenet is, amely k6pet
pr6bal adni Szentendre 61eter61 a honfoglal5st61, a torok uralmon, a szerb betelepiil6sen St a 20. s z ^ d 6s napjaink politikai v&ltoz^^g.
Konyvem els6 kiaddsa 1983-ban jelent meg. Az ^Italam akkor t6rt6netileg feldolgozott 6s bemutatott utcak szama 446 volt. Az 1990-es 6vek kozep6re azonban a mintegy 20 000 f6re b6viilt vSrosban m ^ 150-nel tobb az itt
616ket befogad6 utcSk szama. 1994-ben, e konyv lez^^sakor a Polg^-mesteri
Hivatal mar 596 utc^t tartott nyilv^.
Ezen feliil m6g 1986-ban 6n is bekapcsol6dtam abba a gytijtSmunkaba, amely Pest megye f61drajzin6v gyiijt6s6t vette celba. Ez az orszSgos
gyujtSmunka az utols6 nekirugaszkod&s egy-egy telepul6s miiltjanak, t6rt6neti
valtozasainak meg6r6kit6s6re. A r6gi foidrajzi nevek megment6s6nek utols6
idej6hez 6rkeztiink. N6hany id6s ember m6g sztoontartja azokat a r6gi diil6-,
v^osr6sz es utcaneveket, amelyek minden iratn^l jobban taniiskodnak az itt
616k eleter61.
Kozben az 6vek soran tobb uj, a vSros r6g6szeti, irodalmi 6s m(Iv6szeti eml6keit bemutato konyv is megjelent. Emellett az orszagos esem6nyeket kovetve a rendszervaltas utdn itt is megvaltozott tobb (35) utca neve. Ezek
mind arra k6sztettek, hogy 12 ev ut^ megirjam a konyv iij, bdvitett, atdolgozott 6s javitott kiadasit.
Az utca belesz61 61etiinkbe. Minden utcdnak - akSr a konyveknek "lelke", kiilon tortenete, hangulata van. Reggel munkfiba sietve viragaivai,
faival feliidit. Tisztasagaval 6vja egeszs6giinket. Set^lgatva benniik, megragadhat egy-egy utcak6p sz6ps6ge, baja.
Rem61em, hogy megismerve a kedves, 6don hazakkal teli belvarost,
vagy a kiboviilt Szentendre modem, uj lak6telepeit - az itt 616k, vagy ide kirandulok mask6nt jamak majd az utcikon. Jobban f61tik azokat 6s jobban vigyaznak rajuk.

A szerzo
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BEVEZET6

Egy k6zs6g, egy \6ios multjdnak, ertekeinek megismeres6hez nagy
segitseget jelentenek a foidrajzi nevek. A dulSnevek mellett a belteriileti resz
foidrajzi neveinek jelentds hanyadSt az utcanevek alkotjak. A n6vadas inditekai, a nev sziiletesenek koriilmenyei igen sok erdekes adatot nyiijthatnak a
helytorteneti kutat6k szamara. E nevek hagyomany6rz6 es hagyomanyment6
szerepiik miatt torteneti kutf6k. Tiikrozik egy adott kor, id6szak t&sadalmi es
politikai eletet, muvelts6gi igenyeit. Altaluk kepet kapunk a telepiiies szerkezeter61, gazdasagi, telepiilestorteneti helyzeterol.
Munkamhoz keves forrast taialtam. Szentendre varos utcaneveinek
tortenetevel, illetve a varos telepiilestortenetevei foglalkozo konyv, tanulmany
meg nem jelent meg. A varostorteneti monografiak is keves olyan adatot szolgSltattak, amelyeket felhasznalhattam volna. Legnagyobb segitseget a Pest
Megyei Leveltar anyaga jelentette, bar ez nem volt teijes. aNeha egesz evek
anyaga hianyzott. Az 1953 utani evek iratait a Varosi Tanacs, majd 1990-t61 a
Polgarmesteri Hivatal bocs^totta a rendelkezesernre. Forrasul szolgaltak meg a
tankotelesek jegyzekei, a szuletesi es halalozasi anyakonyvek es kiilonb6z6
osszeirasok. illetve a visszaemlekezesek.
A. bizonytalansagok eldontesenel gyakran segitettek a varosban szerencsere meg sok helyen megtalalhat6 regi utcanevtablak. Az emlitett okmanyok, iratok. tablak pontos adatai mellett igen nagy segitseget, osztonzest
kaptam a varos sziilotteitol, illetve a regota itt elo es a varos tortenelmere,
valtozasaira szeretettel es aggodva figyelfi varoslak6kt61. Az 6vekig tarto
gyiijt6munkanihoz egyesek valosagos kis tortenetekkel, masok apr6 emlektdredekkel. vagy egy-egy newel jarultak hozza. Az elozo kotetben nev szerint
megkoszontem a .segitseget. Azt is kertem, akihez nem jutottani el, vagy esetleg uj adatot tud, illetve tevedest talalt, juttassa el hozzam, Tobben meg is
tettek ezt. Most itt egy egyesitett listan szeretnem niegkoszonni mindazok
segitseget, akik barati beszelgetesek, visszaemlekezesek soran adatokat szolgaltattak. Segitoim voltak: Szentendre egykori polgarmestere, az egykori varosgazda, a Varosi Tanacs majd a Polgarmesteri Hivatal volt es jelenlegi
tisztviseloi. Tanarok. a Pilis noveny- es allatvilaganak avatott ismeroi. a plebaniak volt es jelenlegi tisztelendoi, a Ferenczy Miizeum niunkatarsai. muveszek. A Pest Megyei Leveltar dolgozoi, az egykori Gyemiekkonyvtar lelkes
olvasoi es tobb varosi polgar. Sajnos. azota nehanyan mar nincsenek kozottiink.
Nev szerint a k6vetkez6knek mondok koszonetet: Balogh Laszlo.
Becsei Istvan. Bendes Rita. Benkovics Gyorgy. dr. Bertalan Ferenc, Bodi
J6szef, Bonisch Janosne, Bujna Istvan, id. Czibulka Gyula, id. Czweiber Fe4

renc, if}. Czweiber Ferenc, Daru Ferenc, Deim Pil, dr. Dezsfifi Ferenc, Dietz
J^osn6, Fiizi L6rinc, Gavrilovits Ferenc, Gyiire Istvdn, Horv^tii J6zsef, Horvath Levente, Hog! Vilmos, dr. Huzsvik Gyorgy, Ivies Bela es Ivies B61dn6,
J6sa Vikt6ria, Juhasz Agnes, Kar&di Gyula 6s Karddi Gyultoe, K ^ ^ z Lajos,
dr. Katona Gyul^6, dr. Kiss Gyorgy, Koves Bela, Krachler Agoston, Kunyik
Andras, dr. MailSth lime, dr. Margaritovics Iv^nnd, Maz^cs Istvan, Mesch
J6zsefh6, Mezei Bel^e, Nemeth Sandom6, Papp Istvan, Perczel Zoltto, Pirk
Ambrus, PizSg Janos, Pozder Pal, Pupp^n Jen6, Rakonczai P^n6, R6zsa Stodor, Rozsnyai Gyula 6s Rozsnyai Gyulan6, dr. Sin Edit, Stefanovics,
Dimitrije, Stefanovicsn6 Huzsvik Jovanka, Stolcz D6nesn6, id. Szab6 Klroly,
Szak^cs Dagmar, Sz4nt6 Imre. Szentendrei Geza, dr. Sziima Ferencne,
Szmetana Agnes, Szfiics Erika, Szucs Zoltin, dr. Tamasi Csilla, Tarbay Gabor,
T6th Antal, T6th Istvann6, Varga Sindor, Zold Andras.
Kiilon koszonora az el6z6 kotet lektor^ak, az az6ta sajnos elhunyt
Szombathy Viktor ir6nak, hogy els6k6nt osztonzott az irasra 6s 6rdekl6d6s6vel, 6rt6 utmutat&aival atsegitett a nchezsegeken. Koszonom dr. Soproni
Sandoraak, a Ferenczy Miizeum egykori igazgat6janak birS16, segit6 megjegyzeseit. Valamint jelenlegi lektoromnak Novacsek Vojnics Kom61nak f6k6nt a
szerbekre vonatkoz6 adatok pontositasat.
N6hany sz6 a konyv szerkezet6r61. Egyes utcanevek eseteben a tobbin61 r6szletesebb, a szajhagyom^yra is 6piil6 leir^s k6sziilt. Ezeket a j6r6szt
csak az oregek eml6kezet6ben 616 mozaikokat eddig m6g sehol sem dolgoztak
fel irSsban. Rogzitettem 6ket miel6tt feledesbe meruln6nek. Ez a kiadas vMlalja a k6zz6t6teliiket m6g bizonyos szerkezeti ardnytalansSg aran is.
A rokonnevu utc^ nemelyikenel (pi. a romai korra, a szerbekre, a
sz616muvel6sre vonatkoz6 utcanevekn61) 6hatatlanul utalni kellett ugyanazokra a tortenelmi, termeszeti t6nyez6kre. A koimyebb hasznalhat6sdg 6rdek6ben
ilyen esetekben csak ritkan 61tem az utaWs lehet6segevel. Inkabb a t6nyek,
esem6nyek m^s szempontu bemutat&^a torekedtem. A n6vt6rteneti ismertet6sek ardnya term6szetesen osszefUgg az utcanevek koraval, funkci6javal, a
hozza fuz6d6 esemenyek jelent6seg6vel is.
Az el6z6 kiaddsban a foidrajzi nevek koziil csak az utcanevekr61 irtam. Miutan azonban a varos foidrajzi neveinek feldolgoz^sa maig nem jelent
meg, e tekintetben bizonyos engedm6nyeket tettem. Azokat a r6gi din6neveket, amelyek szerencs6re mint varosresznevek, lakott teriiletek nevei maig
megmaradtak es a Polgarmesteri Hivatal is szamontartja 6ket, bevettem a
konyvembe. Az utcanevek sorSba ABC-ben. A tobbi foidrajzi n6vt61 (hegy,
patak, horhos, fa, villa, szant6 stb.) tovabbra is eltekintettem. Ezeket a k6sziil6
Pest megye foldrajzinevtara c. konyv fogja tartalmazni.
Az utcanevek ismertetesekor uj anyagk6nt viszont megneveztem azokat az egy-egy utcaban valamikor miik6d6 k6z6ss6gi helyeket, 6piileteket,
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amelyek a vtos t6rt6net6t, illetve az itt 61t csaladok nev6t 6s eml6k6t 6rzik bSr ezek inkabb csak a helyiek szto^araondanakvalamit.
A mrist^ szfeiSra pedig megneveztem (miiemlektorteneti r6szletez6s
n61kul) azokat a jeles 6puleteket, amelyek amellett, hogy varostorteneti 6rdekess6g1Iek, m6g ma is 6rdemesek a megtekintesre. Megnevezem az egy-egy
utcdban, t6ren all6 szobrokat is. Ezek koziil tobb az elmult evekben keriilt
felallitasra, igy az dtikonyvekben meg nem is szerepelhetnek. Remelem, a
Szentendr6re latogatd turistfiknak is segitseget jelent ez a konyv a tajekoz6d^ban. Munkam nem titkolt celja ez is volt, ezert torekedtem lehetdleg minden utca topografiai meghatarozasara.
E kiadvany celja nem lij tudomanyos adatok feltarasa volt, inkabb a
m&- ismert adatok kozz6t6tele ismeretterjeszto formaban. Sajnos, a hosszu
gyujt6munka sem tette Iehet6v6, hogy teijes munkat adjak kozre. Mar az
1925-ben elnevezett utcak azonositasa is sok gondot okozott. Maradt neh^y
utca, amelyek nev6re senki sem eml6kezett. Jellemzo kisvarosi szokis, hogy
6vek miiltan is meg tudtak mutatni ismer6seik haz§t. Elmondt^, mi t6rt6nt
veliik, de arra, hogy az utcat, araelyben a haz allott, hogy hivtak, nem emlekeztek. Taj6koz6dasra nem az utcaneveket, hanem a csaladneveket ha.sznaltSk. Az els6, 1894-es utcanevekre meg nehezebb volt ratalalnom. Szem61yesen
ezekre m ^ alig eml6kezett valaki. T6rkep 6s adatok hijan nehany r6gi nev igy
tisztazatlan is maradt. Volt n6v, ahol a varos fekv6se, szerkezete adott n6mi
segitseget, de ez nem volt elegendS a teijes azonositashoz. Az iij nevekn61
pedig az volt zavar6, hogy azota m6g tobb utcanev van 6s a t6rk6pek sem
voltak mindig pontosak.
Rem61em azert, hogy konyvem - hibai ellenere is - tovSbb gyarapitja
Szentendre barStainak tabordt es hozzajarul ahhoz, hogy egyre tobben 6vjak es
segitsek meg^iizni a varos miiltjanak targyi es szellemi ertekeit, emlekeit.
I . TAJEKOZODAS A HIVATALOS UTCANEVADAS ELOTT
A varosok, falvak lak6inak pontos szamontartasa a foldbirtokosok,
hiiberurak, uralkod6k j61 felfogott erdeke volt. Hogy senki se bujhasson ki az
ad6fizetes kotelezettsege al61, igyekeztek vaiamifele rendet, rendszert vinni
egy-egy telepiiies lak6inak szamontartasaba. Kesfibb a kialakulo es egyre bonyolultabbi val6 kozigazgatas is megkivanta. hogy egy-egy allanipolgar
szamontartliat6 legyen. A X I X . szazad kozepen megindulo nagy, orszagos
n6pszamlal§s pedig egyenesen k6telez6ve tett a telepiil6sek rendszerezeset, a
lakcimek pontos meghat^ozds^t. az utcdk elnevez6s6t.
6

A v&osokban val6 eligazodast kezdetben megoldotta a hazak megszSmozasa. Ugynevezett nepsorszdmot kapott minden h6z. A nepsorszamok a
fel6piiles sorrendjeben, a topografiai elhelyezest61fiiggetleniiltartottak nyflvSn a telepiiies hSzait. A mlajdonos 6s a s z ^ megnevez6se kezdetben tiirhetfi
eligazitfist adott. A telepiilesek megnagyobbod&a, a v&rosok lakossaganak
szaporodasa azonban egyre k6riilmenyesebb6 tette a taj6koz6d^t. Ezert a t5j6koz6das segit6sekepp a nagyobb telepiil6sek, v^osok a XIII. szazad v6ge, a
XIX. szazad eleje 6ta megkezdt6k az utcak hivatalos elnevezes6t.
Szentendre ugyan 1872 6ta rendezett tandcsii vdros, az utcak elnevezese es a hazak sztoozasa iigy6ben azonban el6g k6s6n tette meg az els6 16peseket. Ennek egyik oka a helyi polgarok mentalitasa, sajitos szeralelete lehetett. Erz6kletes kepet fest a vSrosr61 G. Sin Edit: "A visszaeml6kez6sek 6s
reg6nyes l e i r ^ k tiikr6ben jellegzetes hangulatot ^aszto kis telepiil6s volt a
szazadforduld Szentendreje. A rendithetetlen falusi nyugalom 6s a rohan6
nagyv&-os sok-sok jellemvonSsa keveredett, 6tv6z6d6tt itt sajStos eg6ssz6. Az
6piteszeti struktiirajaval, kozigazgatasi rendszer6vel, sok kiils6 alliirjevel v4rosias telepiiies, szeml61etm6djaban, eletviteleben, mindennapi szokasaiban
inkabb falusias."'
E falusias, ra6r6s szeml61et eredmenye volt, hogy egeszen 1894-ig
esz6be sem jutott a varos vezet6inek elnevezni az utcakat. A lakosok szamontartasa, az ad6fizet6s, a postal k6zbesit6s, ugy latszik, nem okozott gondot. A
varos kicsi volt. 1900-ban mindossze 915 lak6haz illt Szentendr6n 6s kb. 150
a kisse tavolabb fekv6, de kozigazgatasilag Szentendrehez tartoz6 Izbeg
"kiilvarosaban". A varosban j6forman mindenki ismert mindenkit. Szdban is
konnyu volt m6g az 6rdekl6d6t eligazitani. A szaporod6 aktak, iratok azonban
niegsfnylettek e provincialis szokast. A k6pvisel6-testiilet irataiban igen bonyolult es hossMdalmas koriilirassal tudtak csak meghatarozni egy-egy utcdt,
illetve megnevezni egy szentendrei polgar lakohelyet.
V6giil is hogy talaltak meg egy utcat vagy csaladot Szentendren?
1872-ben egy nyomtatvanyon arra a k6rdesre, hogy mi volt az elhalSlozott
utols6 lakcime, ez volt a valasz: ,A Paprikahegyre felvezeto utcdn a Miretta
fele nagyhdz melletti kishdz- "
A meghatarozasnal vagy a helyet kellett pontosan megnevezni vagy a
tulajdonost es a helyet egyiitt. PI.: ,JIeinz Janos, Deim P^l 6s Gilliczer Adolf
helybeli lakosok folyamodvanya a patakon dtvezeto viz dltal elsodoit kocsi
litnak helyredllttdsa erdnti ker\'eny."'^ ,X>r. Cs6bi Antal varosi foorvos 6s tSrsai
folyamodvanya a Schdnhardt Mdrton es Dimsics Janos fele hdzak kozt a Dundhoz vezeto utczdknak kikdveztetese erdnt"^ „VaIentin Janos 6s tobb helybeli
lakosok folyamodvanya a hegyen dllo Nikolics Jakab fele hdz eldtti teren
dsando kiithoz ki'vdntatott anyag es felszereles utalvdnyozdsa erdnt.""
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M<ls alkalommal a tulajdonost es a nepsorsztoiot nevezik meg egyiitt:
,3izotts§gi jelentes a Tuhdrszky Ferenc fele 476,474. sorszdmu valamint a
Spitzer Gyorgy es Dilber Izsd fele 478. es 472. sorszdmii hdzak kozotti kis kdznek kerelmezett elrendezese tdrgydban."^ „Elnoki jelent6s ... a Nedaresztek
fele, most Tandcs Mihdly tulajdondhoz tartozo 52. nepsorszdmu patak melletti
lakohdzdnak a varos reszere leenddmegszerzese tdrgydban."^

I I . UTCANEVEK AZ E L S 6 HIVATALOS NEVADASTOL,
1894-T6L 1925-IG

A megnevezes bonyolultsaga es a kozeledS 1900-as nepszamlalas
v6giil is arra kesztette a kepvisel6-testUletet, hogy rendet teremtsen. 1894-ben
maga Dumtsa Jen6 polgtonester jelenti be, hogy: „... a hdzaknak szdmokkal es
az utczdknak nevekkel valo elldtdsa mindinkdhb sziiksegesse vdlvdn erre nezve
intezjcedendd lenne." A kepvisel6-testiilet hatarozata: „A hdzaknak szdmokkal
felszerelese es az utczdknak elnevezese s tdbldkkal valo elldtdsa szuksegesnek
iteltetven, ezen iigynek elintezesevel a polgdnnester lir elnoklete alatt mSkodo
kiilddttseg bi'zatik meg - tagokul a varosi tandcs tiszti iigyeszen kiviil Szdva
Antal, Pozna Mihdly, Schartner Ferenc, Weisz Mark es Bdsits Peter kepviseld
urak neveztetnek ki."^
Dumtsa Jen6 polganiiester mindeiu"e odafigyelt, ami a varosban tortent. Az 6 vezetese alatt indult ujra fejl6desnek a haiiyatlo varos. Nem meglepo, hogy 6 maga iranyitja az utcak elnevezesevel kapcsolatos munkalatokat is.
A bizottsag gyorsan es j61 dolgozhatott, mert decemberben mai a
nevtablak feltetelerol donthetett a kepviselo-testulet. .Jelentes a varosban letezd utczdk nevekkel valo elldtdsdrdl. Az eloterjesztett munkdlat egesz terjedelmeben jdvdhagyolag tudomdsul vetetven egyszersmind hatdroztatik, hogy
minden hdzra oly tdbldcskdk illesztenddk Icsznek, amelyeken a hdztelek nep
sor szdmdn kiviil, az illetdleges utczdnak megnevezese dll es felillesztese erdnti
intezkedessel elnokld polgdnnester es Maldthy Istvdn gazdasagi tanacsos urak
bizatnak nieg."^
Sajnos. az ..eloterjesztett raunkalatnak" csak a tenyet allapithatjuk
meg a kepviselo-testulet jegyzfikonyveben. A hozza csatlakoz6 iratok nincsenek meg a leveltarban. Igy az utcak els6 elnevezesenek szempontjait, illetve
magukat az utcaneveket csak az iratok (osszeirasok. tankotelesek jegyzekei,
sziiletesi, halalozasi anyakonyvek stb.) alapjan osszeallitott nevjegyzek szerint
elemezhetjiik.
1894-ben. az elso utcanevadas idejen kb. 90 utca volt Szentendren.
ennyi kapott kiilon nevet. 14 helyen voltak hazak, anielyek nem alltak cissze
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utc^kk^ de kiilon n6vvel illett^k 6ket. Ezek: Als6 Pisman, Angyalhegy, Annavolgy, Boldogtanya, K6hegy, 6kuti sz616telep, 6-viz, Pann6nia, Paprikahegy,
Petyina, Pisman, Pismanhegy, Sz6n§skert, Templomhegy.
Az utcanevek eleraz6se igen j61 tiikrozi az els<5 utcan6vadfc szempontjait. 90 utcabdl mindossze 16-nak adott nevet szem61y. Kik vSltak akkor
utcanevaddvS Szentendren ? Anna u., Arzen u., Dedk Ferenc u., Dumtsa Jeno
u., Erzsebet t6r, Erzs6bet part, Ferenc J6zsef part, Istvin u., Katalin u., Kossuth u., Miria Ter6zia u., Paprikabiro u., Peter-Pal u., Rdkoczi Ferenc u.,
Thokoly u., Zrinyi u. H&om olyan szemely kapott utcanevet, akik jelent6s
szerepet jdtszottak a v^os 61et6ben: Arzen u., Dumtsa Jen6 u., Paprikabir6 u.
Hiiom egyh^i szemely: Aima u., P6ter-P^ u. K€t ismeretlen eredetil nev:
Istvan u., Katalin u. Tovdbbi nyolc szemely a magyar t6rt6nelemb61 ismert. A
16 szem61yn6vvel jelolt utcan6vb61 9 ma is megvan. Ezeket kiemelten jeloltem.
VirSgokr61, ^latokr61 elnevezni utcdt, iigy tiinik, ekkor meg nem volt
divatban. Kivetel a Virdg u. , bar lehet, hogy ez szemelynevet 6riz.
A legtermeszetesebb az volt, hogy az irSnya, fekv6se, helye adott
nevet az utcanak: Als6 Dunasor, Alsohegy u., Als6 Izbegi iit, Bogddnyi ut,
Budai ut, Duna u., Duna sor, Dunapart, Fels6 Izbegi iit, ForrSs u., F6 u., Fo
ter, Futo u., Hegy u., Istenhegy u., Istenhegy sor, Izbegi u., Kigyo u., Kispatak
u., Kor «., Kozephegy u., Mez6 u., Mez6 koz, Nagypatak u., Patak u., Pomazi
ut, Ret u., Reti koz, Sziget u., Szdldhegy u., Zsfik u.
A nevadSs tovfibbi formdja volt, hogy egy az utcaban lev6, miikodd
objektum, amelynek a neve m ^ korabban utcanevkent is ismert volt a koztudatban, hivatalosan is nevad6v4 \k\t. Fiirdo u., Gdzhajd u., Gyar u., Iskola u..
Kilt u., Major u., Malom koz, Malom u., Malompatak u., Posta u.. Rev u.,
Shic u.. Sane koz, Templom u., Templom koz, Vasiit u., Vasiit sor, Vasiiti
dme.
Esetenkent valamilyen foglalkozast, rangot jeloltek meg: Hajos u.,
Kapds «., Kertesz u., Lakatos u., Lovesz «., Meszaros u., Molnfir u., Munk^
u., Piispok u., Vaddsz u., stb.
Az utcanevek tobbsege mindenkeppen helyi vonatkozSsii volt. Ezeket
a korlbbi koznyelvi elnevez6seket szerencsere nagymertekben figyelembe
vette a k6pvisel6-testiilet, amikor el6sz6r hivatalosan is nevet adott az utcdiknak. A masodik, 1925-os nevadaskor az els6 90 nev koziil meg6riztek 36-ot es
meg ma is el bel61iik 31 utcanev, bar 1-2 n6v ma mar nem ugyanazt az utcat
jeloli. Igazan orvendetes, hogy a telepiilestorteneti emlekeinket 6rz6 utcanevek egyharmadat megtal^ljuk mai utcanevanyagunkban is.
Az 1894-es n6vad§ssal lezarult az utcanevadas els6 szakasza. Ett61
kezdve az iratok, folyamodvanyok, levelek stb. filtalaban rendszeresen haszn&lj^ a kijelolt utcaneveket, b ^ m6g evek mtilt^val is el6fordult, hogy nem
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veszik figyelembe az utca nev6t, 6s a r6gi szokas szerint hatSroznak meg egy
hazat: „Weisz K&oly h^mlajdonos folyamodvanya a 108. nep sor szSmu hSz
el6tt ail6 fSknak eMvolit^sa t^gyiban".'
Ez 1899-ben m6g 6rthet6, de el6fordul ilyen njeghat^ozfc tobb mint
tiz 6vvel k6s6bb is: „Kr§l K&oly ny. alezredes k6rehne a 136. n6p sor szamfl
hdz el6tti teruletnek bekent6se ir^t."'"
Az 1894-es utcan6vadassal 6s a hdzak ujraszdmozdsaval a vdros mar
az 1900-as nepszdmldldsra k6szult. A vdros fejl6d6se, a kiilteriiletek szaporodasa azonban tovdbbi gondot okozott. Ez6rt mar 1900 elej6n ujb61 int6zkedni
kellett: „Tekintettel arra, hogy Szent-Endre vdrosdban a hdzak idokozben nagy
szdmra emelkedtek, az uj epitkezesek vagy a hdzaknak feloszjtdsa vagy beepitese dltal a nep sor szdmok felette osszezavarodtak, ami kiilonosen a kdzelgo
nepszdmldldsra valo tekintettel is rendezest kt'vdn, elhatdroztatik, hogy a hdzak
mint Szent-Endre vdros, mint a hozzd valo teriileteken ujra szdmoztatnak."'^
A k6vetkez6 6vek megoldando feladatak6nt jelentkezett a kiiltelkek
pontos szambavetele, a kiilvdros es a belteriilet hely6nek meghatSrozasa.
,fielterUletnek vetetett a vdros beepitett osszefiiggd teriilete." Ez a meghatarozds 6rthet6 6s termeszetes. A kiilteriiletek meghatdrozSsa azonban mdr komolyabb gond volt. 1911-ben a kepvisel6-testiilet vegiil igy hatdrozott:
,JCUlteriiletnek vetetik a vdros belteriileten kiviil eso es a kovetkezo hatdrx'onalak dl*al hatdrolt teriilet: Sztara Voda - izmaelita temetd - hajcsdr iit - munkds
hdzak - Domor kapu." Ez a meghatarozas nem pontos 6s nem is teijes. 1913ban v6gre bizottsagot jelol ki a kepvisel6-testiilet a „vdros bel- es kiilteriilete
hatdrainak meghatdrozdsa vegett." Ugyanekkor megbizza Gervay 6s Sz611
Ignac m6m6koket, hogy a felm6r6sr61 „m6m6kileg szerkesztett t6rk6pet" keszitsenek. M6g ez 6vben a vdros „megbizhatd munkdt kapott a kezebe" 6s ennek alapjdn tijabb utcdkat nevezhetett el. Szomolyai Nagy Ldszl6 k6pvisel6testiileti tag javasolta a ,Jciiltelki utczdknak a belteriilethez valo csatoldsdt es
elnevezeset. " A testiilet a javaslatot egyhangulag elfogadta s a ,Jcerdes helyes
megolddsdra valamint az utczdk szdmozdsdra vonatkozd szabdlyrendelet tervezet" k6szites6vel megbizta Szamolyai Nagy Laszl6. V6ner Sandor, Lieber J6zsef, Porzsolt Em6, Kada Mihaly es Fadgyas Jozsef kepvisel6-testiileti tagokat.'-^ A kikiildott bizottsag munkaja nyoman 1913. noveraber6ben a kepvise16-testiilet vijra targyalhatta az iigyet. A polgarmester k6rte, hogy a k6pvisel6testiilet a bizottsag javaslata 6rtelm6ben rendelje el az utcak ujraszamozasat.
Lieber Janos inditvdnyozta, hogy az iijraszamozas Jzbeg kiilvdrosdban is kiterjesztessek." Javasoltak azt is, hogy a varos utcaiban 6s Izb6g kiilvarosdban
16v6 hazaknak a F6 tert61 kiindulo ujraszamozasat foganatositsak."
Az, hogy a vdros nem kezdte el a hazak utcank6nti szdmozdsat, kes6bb eleg sok bonyodalmat okozott. Az iratok taniisaga szerint 5-10 6venk6nt
az egesz vdrost ujra kellett szdmozni, ami igen nagy munkdt ig6nyelt. A no10

vekv6 6s megosztdsra keriiW hdzszdmok egyre nagyobb gondot okoztak mds
varosokban is. A fdvdrosban mar 1874-ben kenytelenek voltak bevezetni azt a
rendszert, hogy minden utcdban ujra kezdtek a szdmozdst. S6t ekkor hatdroztdk el azt is, hogy az egyik oldalon a hdzak pdros, a mdsik oldalon pdratlan
szamot kapnak.'" Szentendr6n a hivatalos iratokban csak 1934-ben buldcant fol
el6szor a kulon, utcank6nti szdmozds.
Az I . vildghdboru okozta sulyos gondok kozott es a mozg6sitds miatt
a k6pvisel6-testulet napirendj6r61 sokdig lekerult az utcdk elnevez6senek iigye.
Uj hdzat nem nagyon emeltek, inkdbb a meglev6k megdrzeset, fejleszt6set,
sz6pit6s6t szorgalmazta a vdros. Meg 1905-ben megalakult a vdros Sz6pit6si
Bizottsdga, amely tagjai kozott tarthatta szamon Abranyi Emil kolt6t 6s
Moller Istvdn 6pit6szt, muegyetemi tanart. A bizottsdg tobbszor ul6sezett 6s
1917-ben szabdlyrendeletet dolgozott ki, melynek r6v6n „a vdros kdzonsegenek azon ohaja, hogy az utcak es terek rendeztessenek, ez dltal lehetdleg teljesithetd lesz."
Az 6szir6zsds forradalom idej6n a vdrosfejleszt6s ugy6ben csupdn
annyi t6rt6nt, hogy az 1919. februdri kepvisel6-testuleti ul6s „az dllamt61 a
varosfejlesztesi celokra kamatmentes kolcsont k6rt.""
,Az 1919 tavaszan megalakult munkdstanacsnak kozigazgatasi tapasztalat n61kul, hihetetleniil rossz gazdasdgi korubnenyek kozott kellett megszerveznie a teljesen uj m6dszerekkel dolgoz6 varosvezetesi appardtust, az
igazsagszolgdltatast. Gyokeresen uj gazdasdgpolitikat kellett megteremteniiik
rovid id6 alatt."'* E munka kozben nem volt ideje a munkdstanacsnak a vdros
6pft6sevel, rendezesevel foglalkoznia.
A Tanacskoztdrsasag lete - mas vdrosokt61 elt6r6en - nem hagyott
nyomot Szentendre utcaneveinek sordban. Anndl inkabb az ellenforradalom 6s
a Horthy-korszak evei - irja egy k6s6bbi kutat6. Szentendren is a politika kiszolgdloja lett az utcan6vadds. „A Tanacskoztarsasdg lever6se utan a varosban
ismet elfoglalta helyet a regi, korrupt vdrosvezet6s, s az 1919-es forradalmi
napoknak m6g az emlek6t is igyekeztek kitoriilni a lakossdg sziveb61 6s tudatab61... A katolikus szellem erSteljes hangsiilyozdsa mellett szerepet kapott az
ellenforradalom halottainak hivatalos megdics6itese is."" Ekkor kap utcat ket
helyi „ellenforradalmdr" dr. Weresmarthy Mikl6s iigyv6d 6s dr. Kucsera Ferenc kdpldn.
adott ki, melynek r6ven „a vdros kdzdnsegenek azon ohaja, hogy az utcdk es
terek rendeztessenek, ez dltal lehetdleg teljesithetd lesz."
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A polgdrmestervdlasztdsok hatdsos fogasa volt a polgarok boldoguldsdnak es a varos fejlesztesenek fgergetese. 1924-ben e program jegyeben
Dumtsa Jen6 6ta el6sz6r dr. Starzsinszky Laszl6 polgarmester vdllalkozott az
utcanevek atfog6 rendez6sere. A „varos nfv6janak" emelese, a kozigazgatas
pontosabbd tetele is megkovetelte ezt. A polgarmester az orszdgos rendeletek
ismereteben a nevadas szempontjait is meghatarozta es ezt igyekezett betartatai.
Az 1925-6S utcanevadas, amelynek teijes listaja rank maradt, a kovetkez6kepp zajlott le: „A pdnziigyi es gazddszati bizottsag, valamint a vdrosi
tandcs javaslata alapjan a varos kepvisel6-testiilete egyhangulag kimondja,
hogy a vdros osszes utcainak elnevezese megallapfttassek. E celb61 a vdros
k6pvisel6-testulete megvdlasztja a k6vetkez6 ad hoc bizottsagot: Csdmprdgh
Istvdn, Kada Mihdly, dr. Pechy Henrik, Moller Istvdn, Zeschner Andor, Vajda
Istvdn, dr. Vastagh Bela, dr. Vdrady Pdl, a mUszaki tandcsosok es a vdrosgazda.
A vdros kepvisel6-testiilete megbizza ezen bizottsdgot, hogy a vdros
tortenelmi miiltjdra es jelenlegi utcaelnevezeseire lehetoleg tekintettel az utcdk elnevezeset dllapitsa meg es a hdzszamtdbldkra vonatkoz61ag bedrkezett
ajdnlatok koziil a legmegfelel6bbet kivdlassza, a vdros tanacsanak elfogaddsra
ajdnlja."
A vdros tandcsa pedig utasittatik. hogy ezen javaslatba hozott tabldkat
azonnal rendelje meg es a tabldk vetelarat atfut6 tetelkent tegye kiaddsba. A
hdzszdmtablak vetelarai a hdztulajdonosokat terhelik, akik ezen hazszamtablak vetelarat felhivas utan a vdrosi penztarba befizetni tartoznak, mig az utcai
jelzStdblak a varos hdzipenztdrdnak terhere esnek.
Indoklas
Az utcdk elnevezese es hazszamozasa a fennd!16 rendelkezesek alapjdn tortenik, tovabbd egy hdzszdmjegyzeknek a felallftdsa kdzigazgatdsi szempontbol rendkiviil fontos, ugyszinten a vdros ni'vojdnak emelese es fejl6dese is
sziiksegesse tette."
1925 elejere a bizottsag elkesziilt a munkdlatokkal, melyet a kepvise16 testiilet 1925. 1017. sz. bejegyzessel tudomasul vett. Ezt az 1925. mdrc. 12i iilesen dr. Starzsinszky Laszlo az elmiilt ev munkdjar61 k6szitett beszamol6jdban a kovetkez6kepp jelentette: . A z utak es utcdk elnevezese, a hazszamozas foganatositdsa alkalmdval a varos I-IV. keiiiletekre lett beosztva. A hdzszdraozdst illet61eg minden lak6haz egy szamot nyert meg akkor is. ha esetleg
egynel tobb utca fel61 is volt bejarata. A varos belteriileten ilyenkeppen hazszdmot nyert 983 haz es a kiilteriileten, mely meg hdzszdmot nem nyert van
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118 hdz. Osszesen: 1101. Az utcdk 6s terek ehievez6se s hdzszdmozdsa a vdros
fejl6d6s6nek kiinduldsi alapjdt k6pezi, amelyet a foly6 6vben kovetni fog a
vdros szabdlyozdsi terv6nek elk6szit6se, s mindezeket magdba foglal6 vdrosi
terk6p kibocsajtdsa."
Sajnos, a t6rk6p tudomdsunk szerint nem kesziilt el, bdr a vdros a t6rk6p6szeti int6zettel is felvette a kapcsolatot.
A felm6r6s szerint a vdros keriiletei lettek:
I . keriilet - a Pann6nia-telep, a T6mellek, a Pomdzi ut 6s a BUkkospatak dltal hatdrolt terUlet.
Utcdk szdma: 44
n. keriilet - a belvdros, a Szamdrhegy bels6 r6sze
Utcdk szdma: 56
ni. keriilet - a Szamdrhegy kuls6, Lednyfalu fel6 es6 r6sze
Utcdk szdma: 32
rv. keriilet - Izb6g
Utcdk szdma: 24
Az elnevezesek sordn 156 utcdt vettek lajstromba, ennyi utca kapott kulon
nevet.
Az dtfog6 utcan6vadds szempontjai a k6vetkez6k voltak:
1. Helyi foidrajzi, t6rt6nelmi, term6szetes n6pi elnevez6st <5riztek a
kovetkezC nevek : Als6hegy u., Angyal u., Apr6d u., Bdstya 16pcs6, Borpince
u., Budai fit, BUkkds-part, D6zsma u., I>unadr u., FelsChegy u., Fert6 koz, F6
t6r, Fut6 u., G6zhaj6 u., Haj6s u., Haldsz u., Iskola u., Istenhegy u., Kapds
koz, Kdlvdria u., Kert u., Kert6sz u., Kigy6 u., Kirdly u., Kor u., K6z6phegy
u., Liget u., L6v6sz u., Pann6nia u., Pdsztor koz, Pilisi u., Pomdzi ut, Primds
u., PUspok u., R6v u., R6mai sdnc u., R6mai tdbor koz, R6mai temetC u.,
Sz616hegy u., Telep u., Temet6 u., Ulcisia koz, Vasfiti villasor, Vdr u., Vdralja
16pcs6, Vdralja u. Vdralja ter, Vdsdr t6r.
2. Szentendrei polgdrokr61 6s a vdrossal kapcsolatban dllt szem61yekr61 elnevezett utcdk: Abrdnyi Emil u., Arz6n u., dr. B6dy Tivadar u., Daru t6r,
Dumtsa Jen6 u., Kdllay u., dr. Kucsera Ferenc u., Paprikabir6 u., Rab Rdby u.,
Vastagh Gyorgy u., dr. Weresmarthy u.
3. A szerbek, dalmdtok, gorogok ittl6t6re utal6 utcdk: Dalmdt u., Gorog u., Szerb u.
Az utcdk egyharmada, 59 utca tehdt valamik6pp kot6d6tt a vdros
multjdhoz, fekv6s6hez, gazdasdgdhoz, kultfirdjdhoz. Kulon orom, hogy ezek
kozul 49 ma is 61.
4. A magyar t6rt6nelemre utalnak dltaldban, de kozuliik n6melyik n6p
Szentendre tort6net6ben konkr6tan is megemlithet6: Avar koz, Hun koz, Kelta
koz, Kuruc koz, Tatdr koz, Torok koz, Turul koz, Vereckei koz.
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5. Er6sen 6rv6nyesult az a ndvaddsi szempont, hogy nemzeti t6rt6nehniink nagyjai, a magyar irodalom kiemelked6 k6pvisel6i, illetve egyhdzi
szem61yek 6s szentek adjanak nevet az utcdknak - fiiggetleniil a helyt6rt6neti
vonatkozdsokt61: Andrdssy u., Anna u., Aponyi u., Arany Jdnos u., Attila u.,
Arpdd u., Bonczos telep, Batthydny u., Bem u., Bercs6nyi u., Bessenyei u.,
Bethlen u., Damjanich u., Dedk Ferenc u., Dob6 u., Dobozy u., Eotvos u., Erzsebet t6r, Ferenc J6zsef part, Forgdch u., Frangepdn u., Hermina u., Horthy
Mlkl6s ut, Himyadi u., J6kai M6r u., J6sika u., Kapisztrdn u., Katalin u., Kazinczy u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kossuth Lajos u., Kolcsey u., Maddch u.,
Munkdcsy u., Pet6fi u., P6ter-Fal u., I I . Rdk6czi Ferenc u., R6kus koz, Szechenyi u., Szent F16ridn u., Szent Gell6rt u., Szent Gyorgy u., Szent Istvdn iit,
Szent Jdnos u., Szent J6zsef u., Szent Ldszl6 iit, Thurz6 u., Tin6dy u., Toldi
u., Vak Bottydn u., Valeria u., Werb6czy u., Wessel6nyi u., Zdpolya u., Zrinyi
u.
T6bbseg6ben a magyar t6rt6nelem val6ban meg6r6kit6sre m61t6 alakjait valasztottdk n6vad6nak. Jelzi ezt az is, hogy 56 n6vb61 38 nevet k6s6bb sem
kellett megvdltoztatoi.
6. Az 1930-as 6vek v6g6re Szentendr6n is kialakult egy fasiszta klikk,
melyet dr. P6chy Henrik, dr. Miskovics Gyula orvosok 6s Csia Sandor a nyilaskeresztes pdrt els6 orszdggyiliesi k6pvisel6je iranyitott. Az 6 hangjuk mdr
kordbban is er6sen 6rezhet6 volt a vdros vezeteseben. Javaslatukra 1925-ben
olyan szemelyek vdltak utcan6vad6kkd, mint Mussolini es Horthy Mikl6s. A
szem61yneveken kiviil az irredenta szeml61et volt a leghat6konyabb utcan6vad6 t6nyez6. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vdrmegye alispdnja k6rte, hogy a vdrosokban, falvakban az utcdk elnevez6sekor haszndljdk fel a "gydszos trianoni b6k6vel elszakitott teruletek" vdrosainak, hegyeinek, foly6inak nev6t. Szentendren is hamarosan kovet6kre taldit a felhivds. N6hdny utca e szemlelet jegyeben
kapta a nev6t: Fiumei u., Kassai u., Kolozsvdri u., Pozsonyi u.
Az elszakitott orszdgreszek vdrosair61 elnevez^t utcdk szdma az
1930-as evekben tovdbb n6tt. Meg vdrosr6szt is terveztek elnevezni e szemlelet jegyeben. Amikor 1937-ben az epuI6 papirgydr iij telepet k6r a vdrost61, a
kepvisel6-testiilet k6zs6ggel ad helyet, de az elnevez6skor kikoti: „A Som-f61e
(it, a Dera patak, a Duna 6s a t6rv6nyhat6sdgi iit dltal hatdrolt resz - az iij R6zsahegy telep - nevet kapja ... megemiekez6sul arra a R6zsahegyre, melyet
t61iink a trianoni bekeszerz6des erSszakkal elszakitott.""
7. Mdr ekkor neveztek el n6v6nyekr61, virdgokr61 utcat, bar ebben az
idSben m6g nem volt gyakori. Ezek koziil csak egy virdg, a r6zsa es egy gyumolcs, a piszke utal jellegzetesen helyi nov6nyf61es6gre.
A tobbi elnevezesnei csak a szep hangzds vezethette a nevadokat. Virdg nevii
utcdk: Bokreta u., Gyongyvirdg u., H6virdg u., Ibolya u., Levendula u., Liliom
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u., Nefelejts u., Piszke koz, Rozmaring u., R6zsa u., Szekffi u., Tulipto u.,
Viola u., Virdg u.
8. V6giil ket utca kapott dltaldnos, semmi konkr6t esem6nyhez sem
k6t6d6 nevet: Beke koz, Fortuna koz.
Kiilonos, hogy a kozismerten szerb, de legaldbbis tobb nemzetis6gti
vdrosban a szerb tort6nelem 6s mfilt kiemelked6 szem61yis6geire alig emiekeztet utcan6v. A vdros utcan6vanyaga csaknem kizdr61ag magyar. Ennek oka
egyr6szt az, hogy mdr a szdzadforduldra megn6tt a magyar lakosok ardnya bdr ekkor m6g mindig csak 36,8 %-t alkottdk a lakossdgnak. 23,3 % volt nemet, nj % a szlovdk, 12,4 % a szerb lakossdg ardnya. A magyarok ardnya
az 1930-as 6vekben m6g tovdbb n6tt. 1931-ben 7241 lakosb61 6987 magyar
anyanyelvilnek vallja magdt. Ez azonban inkabb a korabeli nemzetis6gi politika hatdsa. Val6jdban azonban tovdbbra is tobb nemzetis6g 61 egyutt a vdrosban. A X X . szdzad els6 6veiben, amikor a lakossdg zome nem magyar anyanyelvrl volt, m6g a hivatalos statisztika szerint sem, a helyi ujsdg m6gis csak
magyarul jelent meg. Igy nem csoddlhat6 az utcanevek magyar n6vanyaga
sem.
A milleimiumra val6 k6szul6d6s 6vei 6ta orszdgszerte minden eszkozzel igyekeztek erdsiteni a magyarsdgmdatot. "A szdzadfordul6 az erCszakos magyarosftds kezdete volt."^" Ez 6rz6dik a tobb nemzetisegC vdrosban
kozmdottan bolcsen 6s megfontoltan irdnyit6 gorog-szerb szdrmazdsu polgdrmester, Dumtsa Jen6 szavain is, amikor a k6pvisel6-testiilet 1896-os, millenniumi diszul6s6n kijelenti: „bdrmely nemzetis6ghez, barmely valldshoz is tartozunk, elsdsorban a magyar nemzet egyenlfi jogokkal felruhdzott tagjai vagyunk ... Szent-Endre vdros kozonsege minden id6ben az uralkoddhdz 6s a
haza irdnydban val<5 k6telessegteljesit6sben p61dds magatartdst tantisftott." ^'
Ezt visszhangozza inundr er6sebben a Szent-Endre 6s Vid6ke 1900.
Jul. 8-i szdma: ,>Iegszuletett iij szdzadunk uj jelszava: Magyarokkd lettunk."
Mindezek ellen6re az 6sszk6pet tekintve 1925-ben nem vegzett rossz
munkdt a kepvisel6-testulet. Az utcdk nev6nek 2/3-dt ma is haszndljuk (157b6l 108-at ). A fennmaradd 1/3-ad r6sz termeszetes tukr6z6je a kor politikai
szeml61et6nek, amelyben szuletett.
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Az I925-6S utcan6vaddsndl m6g mindig nem ktiszoboltek ki k6t hibdt. E16sz6r is: a hdzakat most is m6g a regi m6dszer szerint szdmoztdk. Nem
utcdk szerint, hanem a n6psorszdmokra 6pitve. Misodszor: meglepfi, hogy bdr
a lakosok szdma 1900-hoz viszonyitva (4882) majdnem megketszerez6d6tt
(7210), a hdzak szdma alig emelkedett. 1900-ban 915-ot tartottak szdmon a
belteriileten 6s kb. 150-et Izbegen, 1925-ben 983 hdz dllt a belteriileten 6s 118
Izb6gen. A megnovekedett lakossdg megiscsak 61t valahol. Val6szinuleg az
egyre jobban ki6pul6 kiilteriileteken. Ezt bizonyitja G . Sin Edit megjegyzese:
,,1930 koriil a lakossdgnak csaknem negyed resze a kiilteriileten 61. Izbeg,
Pismdny, Csicserk6, KekdiI16, Sztaravoda, Buban, K6hegy, Szmolina dul6,
Bukmirovdc diI16, Orlovdc, Tyukovdc voltak a legn6pesebb kiilteriiletek."^'^ Az
itt ki6piil6 utcdk akkor m6g mindig nem kaptak nevet. E hidnyossdg mdr az
I925-6S k6pvisel6-testuleti ul6sen felvetSdott.
1933-ban v6gre elkezdik a „pismdni utak" elnevez6s6t. Az ekkor keletkezett nevek (Barackos ut, Csereszny6s ut, Mdlna u., Mandula u. stb.) j6
p61ddi a helyi viszonyokfigyelembevetel6nek.Pismdny 6s Petyina a vdros
gyum6lcstermel6s6nek legjelentSsebb teriiletei voltak, ezert kezdett itt gyiim61cs6kr61 ehievezni utcdkat a kepvisel6-testiilet.
A kiilteruletek v6gleges szdmbav6tele 6s az itt kialakult utcdk elnevezese azonban csak 1945 utdn toil6nt meg. A nevaddsndl tovdbbra is figyelembe vett6k a tdj jelleget. A gyiimolcs- 6s n6v6nynevek bokrositdsaval a tdj6koz6ddst igyekeztek konnyiteni.
Bdr a kiilteriiletek, Pismdny, Petyina stb. be6pul6se mdr az 1930-as
6vekben megkezd6d6tt, m6g az 1960-as evekben is kaptak itt kiilon szamot a
hdzak. Az utcdvd ossze nem dll6, sz6tsz6rtan 6piil6 iidiil6k 6s lak6hazak csak
szdmot kaptak. PI. Pismdny 1, 12, 50 vagy Tyukos dul6 18. 20 stb. Igy tortenhetett meg, hogy sokdig ket neve es szdma is volt egy haznak.
A II. vildghdborii kitoresekor a mozg6sitas miatt rendelet hivta fel a
helys6geket, hogy ne vdltoztassdk meg a terek, utcdk nev6t, csak nagyon indokolt esetben. Szentendre vdros k6t ilyen indokolt esetet taldlt. E16sz6r, amikor
1941-ben az olyan nehezen 6piil6 ONCSA-telep egyik utcajdt vitez Bonczos
Mikl6s dllamtitkdrr61 kivdnta elnevezni - nem minden praktikus szdndek n6lkiil. A fejleszt6skor ugyanis k6rtek a magas szem61yis6g tovdbbi aktiv segitseget. Mdsodszor, amikor 1943-ban Szentendre is csatlakozott az orszdgos felhivdshoz, mely szerint csend6rvertan(ir6i nevezzenek el utcdt. Ekkor kapta a
Harmincad utca a Fery Oszkdr nevet. E ket kivetelt6l eltekintve a I I . vildghdborii ideje alatt nem vdltozott Szentendre utcanevallomdnya.
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V . U T C A N E V R E V I Z I 6 K E S U J U T C A N E V E K 1945 -1958

KOZOTT

A I I . vildgMborii utan Szentendre 61eteben is gyokeres vdltozSs Slit
be. A vdros irdnyitasdt v6gz6 ot pdrtnak sok nehezseggel kellett megkiizdenie.
Meg kellett szerveznie a kozelldtdst, az ujjd6pit6st. Meg kellett oldania a lakdsk6rd6st, az iskolaiigy 6s eg6szs6gugy gondjdt. Elkezdtek a foldreform v6grehajtdsdt. Le kellett gySzni az infldci6 neh6zs6geit.
E sokr6tiI es neh6z feladatok kozepette, szer6ny keretek kozott bdr, de
kezdet6t vette a tervszerfi vdrosrendez6s is. A hdzak rendbehozatala mellett
hidakat epitettek, jdrddkat fektettek le. Befejezt6k az ONCSA-telep hdzainak
epit6s6t is.
A megvdltozott k6rulm6nyeket tukroznie kellett a vdros
utcan6vdllomdnydnak is. A vdros vezet6s6ge ugy v61te, nem mindegy, kikre
eml6keztetaek azok az utcdk, melyeken a lak6k 6s ldtogat6k naponta jdmak.
Mdr 1945-ben megfogalmaz6dik, ha m6g nem is utasitdsban, intezkedesben,
csak egy felkidlt6 mondatban a Kisgazda Pdrt javaslatdban: „Tunjon el az
eml6ke is a regi komak m6g az utcanevekben is."^^ E szemlelet jegy6ben az
els6 utca Szentendren, amelynek nev6t megvdltoztattdk, a Mdria Terezia utca
volt. Uj neve Bajcsy-Zsilinszky utca lett.
1946-ban mdr orszagos felhivdsra reagdl a vdros k6pvisel6-testiilete,
amikor a jegyz6k6nyvbe bejegyzi, hogy: „Az orszdg eleteben beallott politikai
valtozds, f6k6pp pedig a demokratikus gondolkodds el6terbe torese sziiksegesse teszi, hogy mindazon utcaelnevez6sek, melyek kordbbi idSkre utalnak 6s
eml6keztetaek, miel6bb tdvolittassanak el 6s helyiikbe olyan elnevezesek kerUljenek, melyek a lakossdg figyelm6t a demokrdcidra, azoknak harcosai emlekere hivjak fel.-^"
Ennek nyomdn az iitiigyi bizottsdg elkezdi az utcanevek felulvizsgdIdsdt 6s mdr javaslatot is tesz: , A k6pvisel6-testUlet helyt ad az iitiigyi 6s
penziigyi bizottsdg egyontetu javaslatdnak 6s az aldbb felsorolt r6gi utcdk iij
elnevezest kapnak:"
R6gi elnevez6s: Andrdssy utca
tJj elnevez6s: Tancsics Mihdly u.
Budai lit
D6zsa Gyorgy ut
Daru t6r
Pet6fi t6r
Erzsebet t6r
Mane t6r
Ferenc J6zsef part
Somogyi-Bacs6 part
Fut6 utca
M6nus Illes u.
Horthy Mikl6s ut
Ady Endre iit
H6s6k tere
Szabadsdg t6r
Kirdly utca
Sallai Imre u.
Werb6czy utca
Jobbdgy u.
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Dr. Weresmarthy utca
Vorosmarty u.
Zdpolya utca
J6zsef Attila u.
Szentendre nem vegezte el egyszerre a vdros teijes
utcan6vdllomdnydnak revizi6jdt. Csak fokozatosan es alkaiomszeruen vdlasztanak uj nevet. 1947-ben pi. B6kescsaba felhivdsdhoz csatlakozott a vdros,
amikor a Liget utcdt Achim Andrds utcdnak nevezte el.
1949-ben a vdrmegye a 82 627/1948 kig. szdmii rendeletevel felhivta
a vdros polgdrmesterenek figyehn6t, hogy hatdsdga teruleten a fasiszta, reakci6s helyneveket valtoztassa meg. A varos kepvisel6-testulete ekkor javasolta
az utiigyi bizottsdgnak a diI16- es utcanevek megvdltoztatdsdt. Erre a rendeletre reagdl Szabd J6zsef kepviselS-testiileti tag, amikor kijelenti: „Sajnos, ezek a
rossz emlekil utcaelnevezesek, amelyek meg ma is elnek, abbdl az id6b61
szdrmaznak, amikor meg a Horthy reakci6 es fasiszta bitangok szempontjdn
sziilettek meg ... Mi nem turhetjiik tovdbb ezeknek a neveknek a szerepleset es
azt meg kell szuntetni, s helyebe az elesett, halalra kinzott szabadsagharcosok
emlekei kell, hogy jojjenek ..."^
Ezen k6pvisel6-testUleti ulesen a tandcs a k6vetkez6 helynevek megvdltoztatdsdt rendelte el:
Regi n6v:
Kirdlyhegy
Uj nev: Oreghegy
Kirdly-patak
Oregviz-patak
Kirdlyforrds
Szabadsdgforrds
dr. Kucsera Ferenc utca
Lukdcs fiv6rek utja
Levente utca
Utt6r6 utca
A Lukdcs fiverek utja elnevezes akkor nem val6sult meg. A fiverekr61 sokkal k6s6bb, 1975-ben, de taldn e javaslatra emlekezve neveztek el egy
mdsik utcdt.
1949. mdjus 22-6n a k6pvisel6-testlilet ujra el6vette az utcaelnevezesek tigyet 6s tervet k6szitett a „vdros egyes teriileteinek, utcdinak a torteneti
fejl6d6snek megfelelSen tervbe vett elnevez6ser61."
VAROSRESZEK:
1. ker. R6mai vdros
2. ker. 6vdros
3. ker. Rdcvdros
4. ker. Izbeg
5. ker. Kirdlyvolgye
6. ker. Honv6dvdros
A bizottsdg javaslata alapjdn a kovetkezo utcanevek bevezeteset fogadta el a kepvisel6-testiilet: 1. R6mai sane u., 2. Ortorony u., 3. Taborszdllas
u., 4. Romai iit, 5. Ijdsz u., 6. 6rjar6 koz, 7. Romai csaszdr koz, 8. Konstantin
u., 9. Parittyds u., 10. Endre kirdly tere, 11. Pdl pl6bdnos utcdja, 12. Szentfoldi
u., 13. Bels6 vdrkoz, 14. Kuls6 vdrkoz, 15. Monostor koz, 16. Ispotaly u., 17.
Kevevdri u., 18. Telepes u., 19. Zsigmond kirdly utcdja, 20. Rig6mezei u., 21.
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LdzSr u., 22. Csamojevics u., 23. Ipeki u., 24. Pdtridrka u., 25. T6zs6r u.. 26.
Marsigli gr6f utcdja, 27. Komdromi u., 28. Regi posta u., 29. Gyurkovics u.,
30. Torok u., 31. Basa u., 32. J6zsef csdszdr u., 33. Csajkds u., 34. Szappanos
u., 35. Fazekas u., 36. Gol6ncs6r u., 37. Papucsos u., 38. Kalapos u., 39. Suveg u., 40. Pattantyus u., 41. Tabakos u., 42. Petzelt J6zsef u., 43. Abrdnyi
Emil u., 44. Szin6sz u., 45. Geppuskdsok utcdja, 46. Pajor Titusz u., 47. Cserkesz u., 48. Evez6s u., 49. Turista u., 50. Levente u., 51. Haldsz u., 52. Vincel16ru.
Ez a terv sajnos, csak javaslat maradt. Keves utca nev6re taldlunk rd
kes6bb ebb61 a listdb61. Kdr, hogy nem val6sultak meg, mert 6rdekesen 6pulnek a vdros tortenetere, az itt dolgozd cehekre stb. A vdrosreszek javasolt elnevezese viszont kisse erSltetettnek tunik. Bdr a vdros t6rt6net6re 6pulnek,
ezek a nevek fgy megsem 61tek a koztudatban.
Az 1950-es evekben nagyobb szabdsu uj epitkez6sekre meg nem keriilt sor Szentendren. Nem alakultak ki iij utcdk, nem volt sziiks^g dj nevekre.
De az elmulasztott teijes utcan6vrevizi6 miatt meg mindig gondot okoztak
egyes regi nevek.
Az 1952. dprilis 12-i tanacsiilesen utasitdst kapott az igazgatdsi osztaly, hogy „vizsgdlja feliil a vdros utcaneveit es az alland6 bizottsdggal egyutt
az elavult vagy nem megfelel6 utcanevek helyett ulj nevekre tegyenek javaslatot." 1954-ben egy ujabb bizottsdg, melynek tagjai: Kardsz Lajos, Fdbidn Istvdn, Endrei Janos VB tagok voltak, hasonl6 feladatot kaptak.
1955. nov. 11-en a vdrosi tandcs einoke a tandcsiilesen ujb61 felvetette, hogy „meg kellene vizsgdlni a varos teriileten az utcdk nevet, mert igen sok
kozuliik mdr elavult es nem megfeleld." Most Szelenyi Istvdn VB titkdrt bizzak meg a feladattal. Az elk6vetkez6 politikai esemenyek miatt a teijes revizi6
azonban niegint elmaradt. Bdr 1956-ban a vdrosban semmi kiriv6 politikai
szervezkedes. sem bunteny nem tortent - az utcanevek erz6keny muszerkent
akkor is es kes6bb is kovettek a politikai hangulat vdltozasat. Ezt taniisitja,
hogy 1957. mdjus 4-en a VB-iilesen „az ellenforradalom alatt eltdvolitott utcanevekre valo szabdlyrendelet kidolgozdsdt" javasoljdk.
1957- t61 megkezd6dik a kisvdros vdrosias jellegenek a kialakitdsa. A
varosepites es vdrosfejlesztes koziiggye vdlik. A vdrosi tandcs a bels6 teriilet
odon hangulatii reszet nemcsak epiteszetileg szerette volna megSrizni. hanem
vigydzott arra is, hogy megmaradjanak az olyan utcanevek, amelyek a vdros
tortenetere utalnak.
1958- ban keriilt sor az utols6 nagyszabdsu utcanevrevizi6ra. Nehdny
1945 elottrSl maradt es az 50-es evek tiilhaladott politikdjdt tiikr6z6 utca kapott ekkor iij nevet. Szam szerint 28 utca. Az egyik indok az volt, hogy
"utcaink elnevezese feleljen meg a vdros hagyomdnyainak." A mdsik fontos
oka az idegenforgalom erSsodese volt: ,yMinthogy a vdros perspektivikus terve
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az idegenforgalom gyors novelese, sziikseges ez6rt, hogy az utcdk ehievez6se
felt6deniil a vdros 6si jelleget tiikrozze."^*

VI. A ROHAMOSAN FEJL6D6 VAROS A Z UTCANEVEK TUKREBEN

/1960-1994/
Mar 19^17-ben felvetette dr. Dezs6fi Ferenc, a vdros akkori polgdrmestere, hogy Szentendret iidiilSkozponttd kellene fejleszteni. Ez a terv az
1960-as evektSl vdlt redlissd. Az akkor kidolgozott tavlati terv szerint az a eel,
hogy „Szentendre udiilSkozpont legyen 6s hogy mezSgazdasagi termenyeivel
hozzdjdruljon a f6vdros elldtdsdhoz."
A vdrost nyolc beepitesi teriiletre, korzetre osztottdk. Megindult
Pismdny, Petyina. a K6hegy felparcelldzdsa. A festoi szepsegu, hangulatos
kisvdros 6rdekes multjaval, hagyomdiiyaival, mfiemlekeivel, virdgz6 domboldalaival tomegevel vonzotta a f6vdrosb61 menekul6 embereket. Az egyre szaporod6 kertes hazak, apro udiilSk jeleztek, hogy Szentendre a Dunakanyar
jelent6s udul6helyeve vdlt. A fSvdros kozelsege, a gyors kozlekedes mdr
szinte Budapest el6varosdvd tette Szentendr6t.
A 60-as evekben a Pann6nia telepen, a szerb Kalvaria mellett, a
Vasuti villasoron, a Romai sdnc utca koriil, a Piispoksoron valamint Szentendre es Izbeg kozott folytak nagyobb maganlakas epitkezesek. Ugyanekkor
megindult a tdrsashdz-epitkezes is. Ekkor adtdk dt a Sztaravodai (akkor Szabadsdgforrds) uti KISZ I . , a Szentldszl6i. akkor Lenin iiti KISZ 11., majd a 70es evek elejen a R62sakerti es a Nyar utcai Iak6telepeket. 1972-ben leraktak a
Felszabadulds (ma Piispokmajor) lakotelep alapjait. 1973-ban megindult a
Vasvari lakotelep epitese. A 80-as evekben nagyobb, osszefiiggo OTP lak6telep nem epiilt, de a Nap utcdban es a Fiastyiik utcaban a lakossdg kozos epitkezesei kis lakoteleppe dlltak ossze.
1980 vegen nem a varos, hanem a Magyar Nephadsereg az itt miikod6 Kossuth Lajos Katonai F6iskola miatt is - kezdett itt nagyobb lak6telepek
epitesebe. Emeletes hdzakat emeltek a Pii.spokmajorban (Radn6ti Miklos u.),
illetve a regi tiszti lakisok mellett a Dozsa Gyorgy tit es a Rozsa u. koriil. Ez
ut6bbi hazak kozott kiszolgalo intezmenyek, boltok. cukraszda. fodrasz stb. is
helyet kaptak. Lassan valoban egy kiilon varosresz epiilt itt ki. amely akar fol
is vehetne az 1949-ben mar javasolt Honvedvaros nevet. Igaz. akkor nem ezt a
reszt szerettek volna jelolni ezzel a newel, hanem a kiepulo gyakorI6teret
Izbeg mogott.
Szentendre a 60-as evekre a budapesti agglomerdcio egyik legnagyobb ..bolygovdrosa" lett. Lakossdga 1960-1980 kozott 64 %-kal nott. A sta20

tisztikdk szerint 1980-ban 5386 a lakdsok szdma 6s 16 901 f6 az itt 616k6. Tizeim6gy 6v mfllva, 1994-ben mintegy 20 000 ember lakja a varost 6s jelent6sen tovdbb bdviilt a hdzak, utcdk szdma.
VII. NEVADAS, NEVREVIZI6 1960-1994
A tomegesen 16trej6tt fij utcdk ehievez6s6hez a Vdrosi Tandcs 1962ben a 177. sz. hatdrozatdval mdr megpr6bdl bizonyos szempontokat adni. P61diul a Vasiiti villasor k6my6k6t a sz616fajtdkr61, a R6mai sdnc utca k6my6k6t
a h6t vez6rr61 tervezi elnevezni (bdr mint Idtjuk, ezt nem mindig tartja be.) A
kiils6, sz616- 6s gyiim61cstermel6 r6szeken pedig (Petyina, Pismany) az utcdkat dllatokr61, nov6nyekr61 kezdi elnevezni. A 70-es, 80-as evekben ez a n6pcsoport lesz a legkedveltebb, leggyakoribb n6vforma a vdrosban. Jelenleg 247
n6v, 42 % tartozik ide. E rendszerez6s 6s n6vbokrositds jelzi a vdros term6szethez kozeli jelleget es bizonyos fokig segfti, megkonnyiti a tdjekoz6ddst is.
A zavar6 csak az lehet, hogy a belvdrosban is vaimak j6cskan dllatokr6I es
n6v6nyekr61 elnevezett utcdk.
E n6vcsoport tulteng6se azonban szerencsere nem lett egy6rtelmuen
irdnyad6. A vdros kozigazgatdsdban az utcanevek addsdt is felugyel6 Igazgatdsi Osztdly vezet6je, dr. Polonkai Anna j61 ismerte a vdros t6rt6nelm6t is.
Amig 6 irdnyitotta ezt a munkdt, az dllat- 6s novenyneveket j61 bontotta meg
6s szfnezte az utca jellegere (Arasz u., B6rc u., Csiics u., Dombalja u., Kaptatd
u., Magas u., Meredek u.), a varos egykori t6rt6nelmere utal6 (B6g u., HegybiT6 U., Hegymester u.), illetve a meg ismert 6s haszndlt foidrajzi neveket 6rz6
(Szarvashegyi u., Szmolnyica s6tdny, Sztelim u.) nevekkel. Ehhez jdrult m6g,
hogy az orszdgosan ismert szem61ynevek mell6 (Kdllai Eva u., L6wy Sdndor
u.) gyakrabban keriiltek be a vdroshoz k6t6d6 szem61yek nevei (Aprily Lajos
t6r, Czobel setdny, Varkonyi Zoltdn u., Vuk Karadzsics ter).
S6t, az orszdgban taldn els6kent, m6g a rendszervaltds el6tt Szentendren kezdodott meg a r6gi utcanevek visszaaddsa: F6 t6r (volt Marx t6r) 1986,
Daru piac (volt Petfifi t6r) 1986, Bogddnyi utca (volt Voros Hadsereg u.) 1988
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TORTENELEM A FALAKON
1985-ben, Gorbacsov hatalomra jutdsa 6vet61 m61yrehat6 vdltozdsok
dlltak be a Szoyjetuni6 6s Eur6pa t6rt6neteben, illetve politikai 61et6ben. A
tdrsadalom dtalakitdsa mellett a „peresztrojka els6 6veiben a glasznoszty kis6r6 jelek6nt - lij vondsak6nt - keresztel6si hullam soport v6gig az CCCP-ben."
A kordbbi rendszer sajdtossdgak6nt vdrosok, szobrok, J6gt6r6k es termeszetesen utcdk szdzai viselt6k az akkor „nagynak tartott" emberek nev6t a Szovjetuni6ban. A 80-as 6vek kozepen azonban mdr megtehett6k, hogy a forradalmdrrdl elnevezett Szverdlovszknak visszaadtdk a t6rt6nelmi Jekatyerinburg
(Katalin cdm6 vdrosa) nevet 6s Moszkvdban a Gorkij utca helyett tijra a
Tverszkajan s6tdlhattak v6gig az emberek.^'
A Szovjetuni6t kovetve 1989-ben aztdn Magyarorszdgon is megindult
a hatalom felvdltdsa. A Parlamentben hosszas vita utdn a Magyar Koztdrsasdg
jelk6pek6nt elfogadtdk 6s megszavaztdk a r6gi koronds kiscimert (1990. jul.)
Kozben az MDF orszdgosan is meginditja els6sorban az int6zm6nyek, iskolak
„visszakeresztel6senek" ugy6t.^' Ezt kovette a regi rendszerre emlekeztet6
munkdstorteneti k6zt6ri szobrok 6s portr6k (Lenin, Sztalin) ledont6se, majd
elhelyez6se kes6bb (1994) a fSvarosban a X X I I . ker. Szabadkai uton fel6pitett
SZOBORPARK-ban. Emellett vdroson 6s falun zajlott az „utcan6vvdltoztatdsi huUdra." Budapesten Rdday Mihdly vezet6s6vel megalakult az
Utcan6v Bizottsdg, amely t6meg6vel vdltoztatta meg 6s adta vissza a neveket.
Mindez persze mds vdrosokkal egyiitt erintette Szentendr6t is.
1989-ben a rendszervdltds utdn els6k6nt a helyi MDF neveben Aknay
Jdnos fest6m(Jv6sz k6rte lev61ben a vdros kozigazgatdsdt, hogy valtoztassa
meg a „tiilhaladott" utcaneveket. K6s6bb ezt a helyi iijsdgban is megerSsitette.
Ehhez csatlakoztak mds pdrtok. illetve intezmenyek is. N6vvdltoztatasi kerelemmel jelentkezett a Szerb Demokratikus Sz6vets6g, a R6m. Katolikus Egyhdzk6zs6g. De jelentkeztek irdsban 6s sz6ban maganszemelyek is. Ezutdn az
akkor meg Vdrosi Tandcs az Igazgatdsi Osztdly reven 1990. mdjusdban felkert
tobb, a vdros t6rt6net6t ismerd vagy azzal foglalkozd szemelyt javaslatteteire,
k6zremilk6d6sre."' N6v szerint a k6vetkez6k segitettek az utcanev-revizi6ban:
Balogh Ldszl6, Deim Pdl, D6s Magdolna, Diicz Ldszl6, dr. Gyerko Janos, dr.
GySrffy Istvdn, Kabai Ilona, Kolcsdr Geza, Krachler Agoston, dr. Mailath Imre, Perj6ssy Bamabds, Zsiga Pal. A k6relmezdk, javaslettev6k kozott volt
egyetemi tanar, el6ad6railvesz, fest6muv6sz, jogasz, munkds, neprniivel6, orvos, pedagdgus, vaddsz.
Majd 1991-ben Szentendr6n is megalakult a Polgarmesteri Hivatal 6s
aimak egyik albizottsdga, az Igazgatdsi, Szervez6si, Informdci6s es Jogi Bizottsdg dr. Kovdcs B61a vezet6s6vel megkezdte az utcanev-reviziot. Munkd22

jukba bevontdk a So6s Sdndor vezette Oktatdsi, Kulturdlis es Sport Bizottsdgot. K6r6sukre a Polgdrmesteri Hivatal megbizdsdb61 1991. szeptember6ben 4
taggal megalakult a szentendrei Utcanev Bizottsdg is. K6t tagot az albizottsdgok delegdltak: dr. Hann Ferenc m(iv6szett6rt6nesz, a bizottsdg einoke
(Oktatds, Kulturdlis 6s Sport Biz.) ill. Jolsvai Arisztidne (Igazgatdsi es Jogi
Bizottsdg.) Izb6g k6pvisel6je. A k6t kuls6 munkatdrs: dr. Katona Gyulane a
Szabadteri Neprajzi Muzeum munkatdrsa, helytortenesz 6s Pethd Nemeth Erika konyvtdros helyt6rt6n6sz a Pest Megyei K6nyvtdrb61. A felk6r6st orommel
fogadtam, mert igy els6 k6zb61 tekinthettem dt az utcanevek t6rt6net6ben bedllt vdltozdsokat. Az Utcan6v Bizottsdg munkdjdt tandcsad6k6nt hdrom
6sszentendrei polgdr is segitette: Balogh Ldszld 6s Deim Pdl fest6mflv6szek,
valamint Krachler Agoston pekmester, Izbeg falukr6nikdsa.
Az Utcanev Bizottsdg els6k6nt a be6rkezett, az egy 6v alatt sz6p
szdnunal osszegyult nevvdltoztatdsi javaslatokat, k6relmeket n6zte dt. Ezutdn
a javasolt neveket felulvizsgdlta, kiegeszitette 6s a helyi iijsdgban v61em6nyez6sre a vdroslak6k szamdra elSterjesztette." A n6vvdltoztatdsra a Bizottsdg
sz6ban, illetve a helyi iijsdgban irdsban k6rte 6s vdrta a visszajelzeseket. Es
azok jottek is. Egyetertesek, tiltakozdsok 6s Uj javaslatok egyardnt. Ezek utdn
az Utcan6v Bizottsdg 6s dr. Kovdcs B61a ill. So6s Sdndor vezet6s6vel a k6t
albizottsdg iijra tobbszor osszeult 6s vitatkozott. Az 1991. dec. 2-dn meghirdetett lakossdgi fdrumon az 6rdekl6d6 vdroslak6kkal egyetemben is.
A tapasztalat szerint a r6gi utcanevek visszadllitasdval a lakossdg
tobbs6ge is egyetertett. Az uj szemelynevek azonban mdr nagy gondot okoztak. Tobbekb61 erds tiltakozdst vdltottak ki. A meghallgatdsok, irdsok alapjdn
kideriilt, hogy a lakossdg tart6zkod6, f61 minden vdltozdstdl, ujt61. Tdbbs6giik
a semleges (n6v6ny-, dllat-, termeszeti) n6v mellett tette le a voksdt. A lakossdg ezirdnyii v61em6nye alapjdn az Igazgatasi 6s Jogi Bizottsdg azt a kompromisszumos dontest hozta, hogy haldla utdn 50 even belul szemeiyr61 nem
neveznek el utcdt Szentendren. Dr. Katona Gyuldne azon megjegyz6s6re, hogy
ezdltal viszont elveszithetiink tobb olyan, a vdrosert sokat tev6 szemelyt,
akiknek a nevere, tetteire a k6vetkez6 nemzedek esetleg mdr nem emiekezhetik - bizonyos helyi szemelyek eseteben engedmenyt tettek. Igy a javaslatra
eWterjesztett nevek kozott megmaradhattak pi.: Czotter Aladdr, az izb6gi iskola igazgat6ja, Szffcs Jdzsef sz616nemesit6, de kiestek dr. Huzsvik Gyorgy jogisz. az egyik ismert szerb csaidd tagja es ket egyhdzi szemely: Nemet Ldszl6
kanonok es Vajda Istvdn ref. tiszteletes. Bdr szemelyiik dtt6telesen megmaradt
(idsd Kanonok u., Tiszteletes u.) Ezzel az id6cenziirdval a lakossag tiltakozdsara tobbek fdjdalmdra kiesett a "fest«k vdrosa"-kent is ismert Szentendrehez
erdsen kot6d6. a mffveszettdrtenetben is szdmontartott tobb jeles fest6 neve.
Peiddul: Barcsay Jen6, Jeges Em<5, Komiss Dezs6, Paizs Goebel Jen6, Pirk
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Jdnos, Vaszkd Erzsebet. Csupdn hdrom fest6 maradt: Ilosvai Varga. Istvdn,
Kondor B6la, Vajda Lajos.
A k6t albizottsdg ugyanekkor dontott air61 is, hogy a k6lts6gekre val6
tekintettel a vdros a nevvdltoztatdst nem egyszerre bonyolitja le. 1991. dec.
17-en csak az dtdolgozott javaslat els6 rdszet terjesztettek el6 elfogaddsra. Az
akkor benytijtott 25 nevvdltoztatdst n6mi mddositdssal a k6pvisel6-testiilet el
is fogadta. A mdsodik utemben tortent vdltoztatd.sra 1992. okt. 20-dn keriilt
sor. A kepvisel6-testiilet ezt az el6terjeszt6st is elfogadta. Igy a rendszervdltast
k6vet6en az utcandv-revizid eredmenyekent a vdrosban 35 utcanev es egy lak6telep neve vdltozott meg. Ket esetben csak helyesirdsi vdltozas tortent
(Egres u. es koz). Hasonl6 ardnyban vdltoztatta meg utcaneveit pi. Eger is. Ott
34 utca kapott uj vagy regi nevet. Budapesten a meretek miatt termeszetesen
nagyobb az arany. 1990-1994 kozott ott 341 utca neve vdltozott meg.
Szentendren a nevvdltozdsok a k6vetkez6k:
Uj nev:
Regi nev:
Dedk Ferenc u.
Aranyossi Pal u.
Szent Istvdn u.
Aprilis 4. u.
Templom u.
Boross Endre u.
Vitez u.
Dimitrov u.
Egres u.
Egressi u. Egressy u. Egresi u.
Egres koz
Egressi koz
Liliom u.
Fiirst Sdndor u.
Janicsar u.
Gorkij u.
Hamvas Beia u.
Hdzi Arpdd u.
Czotter Aladdr u.
Horvath Akos u.
Vajda Lajos u.
Ivanics Lajos u.
Zlizmara u.
Joanovics Sdndor u.
Pdsztor u.
Kolt6i Arma u.
Csapds u.
Kiinfi Zsigmond u.
Szentlaszl6i iit
Lenin lit
Kanonok u..
Liget u.
Feherviz
u.
L6wy Sdndor u.
Kdlvdria
iit
Lukdcs fiverek litja
Zilah u.
Majakovszkij u.
Mdjus I . u.
Kucsera Ferenc u.
Maitos Fl6ra u.
Szucs J6zsef u.
Mez6Imreu.
Muskatii u.
Mtinnich Ferenc u.
Kondor Beia u
Perjessy Sdndor u.
T6meliek u.
Pogdny Kdlman tit
Pomdzi iit
Rajk Ldszl6 u.
Kdroly (Lotharingiai) u.
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Sallai Imre u.

Fulcodedku.
' r* .•,
Tiszteletes u. (megosztva)
Somogyi-Bacs6 part
Duna-korz6
9
Steiimietz u.
Dodola u.
Szabadsdgforrds ut
Sztaravodai (it
tJttorS u.
Cehu.
Vdsdrhelyi Kdlmdn t6r
Sz6chenyi Istvdn t6r
Zalka Mdt6 u.
Zimmer Jdnos u.
Zenta u.
Ilosvai Varga Istvdn u.
2^nta u. (megosztva)
6sszesseg6ben n6zve a n6vvdltoztatds eredmenye a k6vetkez6. Regi
nevet kapott vissza 15 utca (Dedk Ferenc u., Duna-korzo, Egres u., Egres koz,
Janicsdr u., Kdlvdria ut, Kucsera Ferenc u., Liliom u., Muskdtli u., Pdtridrka
u., Pomdzi ut, Szent Istvdn u., Szentldszl6i ut, Sztaravodai ut, Vit6z u.) R6gi
foidrajzi nevet kapott cser6be 3 utca (Csapds u., Feh6rviz u., T6mellek u.)
illetve egy lak6telep: Puspokmajor Itp. A vdroshoz k6t6d6 uj helytorteneti
neve lett 16 utcdnak. Ezek szem61yek, melt6sdgok, foglalkozdsok, szokdsok,
epiiletek nevei: Ceh u., Czotter Aladdr u., Dodola u., Fulco dedk u., Hamvas
Bela u., Ilosvai Varga Istvdn u., Kanonok u., Kdroly (Lodiaringiai) u., Kondor
Bela u., Pdsztor utca., Pdtridrka u., Szfics J6zsef u., Templom u., Tiszteletes
u., Vajda Lajos u., Zimmer Jdnos u. tJj nev 3 utca: Szechenyi Istvdn ter, Zilah
u., Ziizmara u. Vegiil a lakossdg k6r6s6t er6sitett meg az Utcan6v Bizottsdg.
Mig kordbban a 35 utcdbdl 28 viselte valamely szemely nevet, a n^vvdltoztatds utdn ebb61 csak 13 szem61ynev maradt.
A Duna Menti Regiondlis Vizmii Duna Jobb parti tjzemigazgatosdga
m6g 1991. jiin. 5-en a kovetkez6 k6rv6nyt nyiijtotta be a Polgdrmesteri Hivatalba: „Vdllalatunknak hosszii 6vek 6ta gondja, hogy a pismdnyi iidiil6teriileten kialakitott utcdknak nines neve. Az epitesek, k6zmii6pitesek sordn a nyilvdntartdsba vetel nehezkes, a felkereses terkep nelkiil lehetetlen. A vdros fejlesztese, lakossdgi es idegenforgalmi erdekek, valamint a kozigazgatds is
megkoveteli az utcdk elnevezeset es az utcanevtdbldk kihelyezeset."
Az Uzemigazgatdsdg a Pismdnyban az 6vek sordn a gyors epitkezesek nyomdn kialakult 38 iij utca szamdra egy alapos es pontos felmeres alapjdn nevjavaslatot is adott be. A bejdrdst es az utcdkhoz csatolt nevek listdjdt
Horvdth Csaba, az Uzemigazgat6sdg dolgozdja, regi szentendrei lakos keszitette el nagy szakertelemmel. Miutan az Utcanev Bizottsdg a nevrevizid mellett vdllalta az lij nevek addsdnak feliigyeletet is, 1992. nyardn dtnezte az id6k5zben elkeveredett beadvdnyt is. Bejarta a terepet es egyeztette a neveket.
Miutdn a Horvdth Csaba dltal javasolt nevek tobbsege figyelembe vette az
utcdk fekveset, alkalmazkodott a tdjhoz, a komyezS utcanevekhez, a Bizottsag
kis m6dositassal, nehdny nev kicsereiesevel, a javaslatot elfogadta. Az uj ut25

cdk javitott jegyzek6t a n6vrevizi6 befejez6s6re maradt 12 n6vvdltoztatds
mellett szint6n benyujtotta a k6pvisel6-testulet ele. A nevekkel a testiilet is
egyetertett.
W . NEVTANI ATTEKINTES
Nezziik most meg, hogy 1994-ben - e konyv lezdrdsakor - Szentendre
hatdlyos utcanevjegyzeke alapjdn mit tUkroznek a vdros elmiilt es mai eietebdl
az utcanevek.
SZEMELYNEVEK AZ UTCANEVEKBEN
Az egykor elt szemelyekrdl elnevezett utcdkat orszdgszerte igen kedveltek, bdr ezek „tulburjdnzdsa" ellen a nyelveszek a kezdetektfil tiltakoztak.
Igaz, a helyi tapasztalatok alapjdn, nem vettek azt szivesen a lak6k sem.
Szentendren ennek kovetkezteben nem is tulz6 a szemelynevek ardnya. 594
utcdbol mindossze 112 (18.9 % ) kapcsol6dik valamely szemelyhez.
A nevek alaki formdjdt tekintve zommel ketelemiiek (vezeteknev 6s
keresztn6v). N6hdny esetben a cim, rang a mdsik elem. A nyelv6szek kiilonosen tiltakoznak a hosszu, tobb elemfi 6s a magyar nyelvhasznalat szdmara idegen, nehezen ejthet6 nevek ellen. Ugy tilnik, Szentendre ebben a tekintetben is
mert6ktart6 volt. Mindossze 6 ilyen utcaneve van a vdrosnak (Apdti
Abkarovics B61a u., Bdndti Sverdk J6zsef u., Ilosvai Varga Istvdn u., Jakov
Ignjatovics u., Ljubojevics Demeter u., Vuk Karadzsics t6r). A kovetkezSkben
a nevad6 szemelyek szerint rendszerezve kozlom az utcdk sordt.
1. EGYHAZI SZEMELYEK NEVEI - A valamikor tobb valldst kovet6, er6sen valldsos ,4i6t tomyii" vdrosban terra6szetes volt, hogy tobb utcdt is
neveztek el egyhdzi szemelyekrSl. Igaz a szent jelz6 az 50-es 6vekben eltiint a
nevek el61. Ma ezek csupdn egyszerii keresztnevk6nt elnek tovdbb: Anna u.,
Anna koz, (Szent) F16ridn u., (Szent) Gellert u., (Szent) Gyorgy u., (Szent)
Jdnos u., (Szent) J6zsef u., Maria u., Orbdn t6r, Peter-Pal u..
2. TORTENELMI SZEMELYEK nev6t Szentendr6n is, mint szerte
az orszagban, hoi egy 6vfordul6hoz kotve, hoi a szivre hallgatva vett6k el6. Itt
is vannak kozottiik honfoglal6 vez6rek, kirdlyok, a torok elleni hare 6s az
lS48/1849-es szabadsdgharc jeles alakjai. illetve a X X . sz. ismert szem61yei.
Erdekes azonban, hogy ebben a sokak altal „szerb varosnak" tartott vaiosban
zommel a magyar t6it6nelem ismert (esetleg szerb szdrmazdsu) szemelyek
nevevel taldlkozunk, Taldn az indokolja ezt, hogy mire az utcdk ki6piiltek 6s a
n6vaddsokra sor keriilt, addigra a vdros lakossdga 6s a kozigazgatas szinte tel26

jesen ujra magyar lett. A tortenelmi nevek a k6vetkez6k: Achim Andrds u.,
Almos u., Arpdd u., Bajcsy-Zsilinszky Endre u., Batthydny u., Bem u.,
Bercsenyi u., Botond u., Damjanich u., Dedk Ferenc u., Dobozi u., D6zsa
Gyorgy tit, E16d u., Forgach u., Frangepdn u., Huba u., Huba koz, Hunyadi u.,
Irdnyi Daniel u., Kapisztrdn u., Kdroly (Lotharingiai) u., Klapka u., Kossuth
Lajos u., Lehel u., Lehel koz, Martinovics u., Mdtyds kirdly u., Perczel M6r
u., Rdk6czi Ferenc u., Stromfeld u., Szent Istvdn u., Szechenyi ter, Tdncsics
Mihdly u., Torok Igndc u., Vak Bottydn u., Vasvdri Pdl u., Vdsdrhelyi Pdl u.,
Wessel6nyi u., Zrinyi u.
3. F E S T 6 K - Szentendre sz6ps6g6t val6jdban a festSk fedeztek fel.
6ket ragadta meg elsdsorban a kisvdros nyugalma, girbe-gurba utcainak, apr6,
hegyre kapaszkodd hdzainak, mindig virit6 kertjeinek a hangulata. Az itt 61t 6s
alkotd ill. jelentfis magyar mfiv^szek koziil a kovetkezdk nev6t 6rzi utca:
Apdti Abkarovics Bela u., Bdndti Sverdk J6zsef u., Boromisza Tibor u.,
Cz6bel setdny. Deli Antal u., Ferenczy Karoly koz, Ilosvai Varga Istvdn u.,
Jank6 Jdnos u., Kmetty Jdnos ter, Kondor Bela u., Munkdcsy u., Vajda Lajos
u., Vastagh Gyorgy u.
4. i R 6 K , K 6 L T 6 K - Mint az iijabb kutatdsok bizonyitottdk, Szentendre a festdkon kiviil az irodalom milveldit is vonzotta. A magyar es szerb
irodalom jeles alakjai koziil tobben szeraelyesen is erdsen kotddtek a vdroshoz. Voltak persze, akiknek csupdn t^radt adott ez a hely. A szovjet-orosz irodalmat egykor hdrom alkotd is kepviseite. Koziiliik mdr csak egy, Puskin neve
maradt. A szerb irodatmat viszont a kordbbi 2 nev mellett egy iijabb is gyarapitja. Vuk Karadzsics. Az aldbb felsorolt 25 szemely k6ziil tizenkettdnek
volt valamilyen kapcsolata Szentendrevel. (Bdvebben Idsd: Pethd N6meth Erika, G. Sin Edit: Irdk. koltdk Szentendren c. konyv, Szentendre, 1990, tovdbbiakban IKSZ.) E tipusii nevek koze soroltam be ket ismert irodalmi hdst is,
akik koziil Rab Rdby az, akinek a vdroshoz kotddeset taldn orszdgosan is ismerik. Utcanevek: Ady Endre u., Arany Janos u., Abrdnyi Emil u., Aprily
Lajos ter, Bessenyei u.. Eotvos u.. Hamvas Bela u.. Jakov Ignjatovics u., Jdkai
u,. Josika u., Jdzsef Attila u., Katona Jozsef u.. Kisfaludy u., Kolcsey u., Mikszdth u . Moricz Zsigmond u., Petdfi u.. Puskin u., Rab Rdby t^r, Radndti
Miklos u., Tinddi koz, Toldi u., Veszi Endre u., Voromarty u., Vuk Karadzsics
ter.
5 ZENESZEK - Az utcanevet kapd hdrom zenesz kozul kettd kapcsolatban is dllt a vdrossal. A harmadik. Bartdk Bela ugyan sosem gyCjtott
nepdaiokat itt, de az egyik ismert Bartdk kutatd, Denijs Dille 6vtizedeken dt
Szentendren 6lt (Idsd IKSZ. 44. p.) Utcanevek: Balazs Arpdd u., Bartdk B6la
u.. Steger Ferenc koz.
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6. SZINESZEK - A festdk, ii6k, zeneszek mellett tobb, orszdgosan is
ismert szin6sz is szivesen pihent itt, ebben a f6vdroshoz kozeli, szepfekvesil
kis vdrosban. Akik koziiliik utcanevet is kaptak, azok hosszabb id6t is toltottek
Szentendr6n. Utcanevek: Rakodczay Pdl u., Szatmdri u., Sz6ke Lajos u.,
Vdrkonyi Zoltdn u.
7. T U D 6 S O K - Az itt utcanevet kapo n6gy, kulonb6z6 szakteriilediez
k6t6d6 tud6s, illetve szakember koziil kettd evekig itt elt es dolgozott. A mdsik kettd csupdn dtt6telesen kapcsolddik a vdroshoz. Utcanevek: Hild lepcsd,
Mathidsz Jdnos u., Moller Istvdn u., dr. Nagy Lajos u.
8. HELYTORTENETI SZEMELYEK - Minden helysegnek megbecsiiiesre meltd t6rekv6se, hogy sajdt sziikebb teriiletenek ismert alakjairdl, a
helytorteneti jelentds6g0 szemelyekrdl utcdt nevezzen el. Ezzel is biztositva a
rdjuk, tetteikre val6 emlikezest. Ilyen nevek itt Szentendren a kovetkezdk:
Arzen u.. Czotter Aladdx u., Daru piac, Dumtsa Jend u., Fulco dedk u., Kovdcs
Ldszld u., Kucsera Ferenc u., Ljubojevics Demeter u.. Paprikabird u., Szofrics
Pdl u., Sztics Jdzsef u.. Wolf Gedeon u., Zimmer Janos u.
NEPNEVEK AZ UTCANEVEKBEN
Nehany utca Szentendre tortenetere, harcaira, az itt eit, vagy csak itt megfordult nepekre emiekeztet. Ezek: Avar u., Bolgar u., Dalmdt u., Gorog u.. Kelta
koz, Kun u., Szerb u., Szerb koz. Tatar koz, Torok koz.
AZ EMBER MUNKAJ.AVAL, FIZIKAI ES SZELLEMI ALKOTASAVAL
KAPCSOLATOS UTCANEVEK
Az alabbiakban osszegyiijtott, utcanevkent is haszndlt fogalmak, tdrgyak az
emberi viszonyok vegyes kategdridjat kepviselik. Jelolnek cimet, rangot, tdrsadalmi osztdlyt. Jelolnek az emberi tevekenyseg nyoman keletkezett tdrgyakat, eszkozdket. epitmenyt. Szdmuk: 85 (14.5 % )
1. A fbldhoz kotddes korai iddszakaval es dltaldban a mezdgazdasdggal, allattartassal kapcsolatosak a kovetkezo utcanevek: Jobbdgy u., Kapas u.,
Kertesz u.. Mester u.. Mehdsz u., Ostor u., Pasztor u.. Pdsztor koz
2. A mezdgazdasdgi mOvelesi agak koziil Szentendren kiilonosen a
szdldtermesztes volt ismert. A hires szentendrei vordsbott (racUmios) Eurdpaszerte ismertek. A hajdani gazdag szdldtemiesztesre, a vidam sziiretekre. a
szdidfajtdkia (lasd ndvenynevek) ma is tobb utcanev emiekeztet. Ezek Aszu
u., Aszok u., Csdsz u.. Hegybird u., Hegymester u., Kutacs u.. Must koz. Pres
kdz, Puttony u.. Sziiret u., Vinceiier u.

28

3. A mez6gazdasdg mellett jelent6s volt a vdros ipara is. Ezt ugyan az
utcanevek nem tukrozik. Mindossze egy utca utal a hajdani szorgos mesterekre: C6h u.
4. A Duna kozels6ge miatt emlit6sre m61t6 itt a kereskedelmet segit6
haj6zds. A haldszat szerepe mdr eleny6sz6 volt. A vizi 61etre utal6 nevek termeszetesen mind a Dundra vezet6 vdrosr6szeken taldlhat6k. Ezek: Arboc u.,
Dereglye u., G6zhaj6 u., Haj6s u., Haldsz u., Horgony u.
5. Az erd6gazddlkodds Szentendren sosem volt jelent6s. Az6rt az a
nehdny, e tevekenysegre es a vaddszatra utal6 utcanev j61 illik a termeszettel
meg ma is kozeli kapcsolatban ei6 vdrosreszek utcdinak sordba. Ezek: Erdesz
u., Erdesz koz, Vaddsz u., Vad6r u.
6. A katondskoddsra vonatkoz6 utcanevek koziil kettd eseteben bizonyos gondolatok a vdros tortenetehez is kotddhetaek. A tobbi eseteben a
jdhangzds vezette a nevaddkat. Utcanevek: Honved u., Ijdsz u., Kengyel u.,
Lovesz u., Nyilhegy u., Patkd u.. Patron u., Soret u., Tdbor u., Tarsoly u., Tegez u., Vezer u., Vitez u., Zabla u.
7. A tortenelembdl ismert cimet, rangot, fogalmat illetve egyhdzi
meitdsdgokat 4-4 utcanev drzi. Ezek: Alkotmdny u., Aprdd u.. Beg u., Cserkesz u., Janicsdr u., Kanonok u., Kuruc koz, Pdtridrka u., Piispok sor, Tiszteletes u.
8. A „festdk vdrosa"-kent is ismert Szentendren a kepzdmuveszet
mestersegbeli szavait a kovetkezd utcdk idezik: Festd u., Muvesz ter, Szobrdsz
u.
9. Ket utcanev zenei eszkozdket idez, egy pedig egy regi dalos nepszokdst. Ezek: Dodola u., Tambura u. Tilinkd u.
10. A vdrosban emelt epuletek kozul nehdnynak a letet mdra mar csak
az utcanevek drzik, de akadnak olyanok is, amelyek ma is dllnak. Utcanevek:
Allomds ter, Borpince u., Bdlcsdde kdz, Dezsma u., Fiirdd u.. Hid u., Iskola
u., Kdlvdria ut, Kdlvdria ter, Kdzuzd u., Malom u., (5rtorony u.. Rev u., Rdmai
sdnc u., Rdmai sdnc koz, Rdmai tabor kdz, Rdmai temetd u., Rdmai vdrkert u.,
Sdnc kdz, Szerb Kdlvdria ter, Telep u., Temetd u., Templom u., Templom ter,
Vasuti villasor, Vdroshdz ter, Vdralja u., Vardomb u., Zene koz (Zeneiskola).
11. Nem epitmenyt, csupdn eszkdzt, illetve egy hdz eletenek megkdnnyitesere emelt tdrgyat ideznek a kovetkezd utcanevek: Acei u., Kacor u.,
Sarkantyii u., Sdveny u., Szeikerek u., Szeikerek kdz.
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AZ UTCA HELYZETERE, MILYENSEGERE, HANGULATARA
UTAL6 UTCANEVEK

A nyelveszek nagy orommel fogadjak a telepiiies elhelyezked6sere,
formdjdra, fejlddesere stb. utal6 utcaneveket. Igaz, az itt felsorolt utcanevek
koziil tobb csak az elnevezes idejen dllt redlis kapcsolatban az utca jelleg6vel.
Ugyancsak itt sorolom fel a k6s6bbi a hely, a komyezet sugallta
j6hangzdsii, kellemes jelentestartalmd neveket is. Szinesitik es j61 gazdagitjdk
ezek a nevek az utcanevek sordt. Szdmuk osszesen 82, (13.8 % ) .
1. ELHELYEZKEDES, FORMA: Agyagos u., Als6-Duna koz, Als6hegy u., Arasz u., Arok u., Berek u., Berek koz, B6rc u., B6rc koz, Csermely
u., Cserjes u., Csiics koz, Dombalja u., Dunadr u., Erd6sor u., Felsdhegy u.,
Fert6 koz, Forrds u., F6 ter, Fut6 u., Fiives koz, Gerinc u., Gyepes u., Hatdr u.,
Hegyalja u., Horhos u., Irtds u., Kapocs u., Kaptat6 u., Kavics u., Kert u., K i gy6 u. (kanyarg6s), Kildtd u., Kopdr u., Kor u., Koves lepcs6, Koves u., K6ziphegy u., Kurta u., Lejt6 u., Magas u., Meredek u., Nyerges u., Osveny u.,
Panordma iit, Patak u., Pazsit u. Perc koz, R6t u., RezsG koz, Rovid u., Saru
koz, Szeg61y u., Sziget u., Sziklds u., Szirt u., Vizmosds u., Volgy u.
2. HAGULAT: Aliga u., Angyal u., Amyas koz, Arva u., Bardtsdg
koz, B6ke koz, Boldog u., Csend u., Feszek u., Fortuna koz. Lira u., Lombos
u., Mese u., Napos setany, Nevtelen u., Rege u., Remete u., Remeny u., Sell6
u., Szeles u., Tdltos u., Tarka u., Ude u. Zold u.
A TERMESZETTEL KAPCSOLATOS UTCANEVEK
Az iij utcanevek vdlasztdsdnal a nevadok szerencsesen nyiiltak a termeszeti
nevekhez. A vdros kiils6 reszein, Izbegen, Petyindn es Pismdnyban, a
Szarvashegyen es a TyukosdiI16ben a lak6k szdmara meg termeszetes kozeg a
fold, az erd6, a fii, fa, virag. Az itt lak6k meg talalkozhatnak araszol6 vagy
futkoso dllatokkal. Itt a kertekben szivesen Idtott vendeg az es6, esetenkent
pedig innen meg megszamlalhat6k a csillagok. Az utcanevek donto tobbsege,
247 nev (42 % ) e temakorhoz kapcsol6dik.
1. TERMESZETI JELENSEGEK: Alkony u., Bolygo u., Csillag u.,
Csillag koz, Es6 u., Felh6 u., Felleg u., Feny u., Fiastyiik u., Hajnal u., Hajnal
koz, Harmat u.. Hold u., Jeges u., Jeges koz, Kikelet u.. Nap u., Napfeny u.,
Nydr u.^ 6sz u., Szel u., Szivdrvdny u., Tavasz u., Tel u., Ustokos u., Villam
u., Zdpor u., Zivatar u. Ziizmara u.
2. ALLATNEVEK. Az utcanevekben emlitett allatok koziil, sajnos
ma mdr csak kevessel taldlkozhat helyben a Szentendren lak6. Tobbsegiik nem
itt 6shonos. Inkdbb a j6haiigzds es az dllatszeretet vezette a nevaddkat. Utcanevek: Bagoly u., Borz u., Boleny u., Cinc6r u., Cinke u., Csalogdny u., Cse30

rebogdr u., Cserebogdr koz, Csiz u., Cs6ka u., Cs6ka koz, Daru u., Dong6 u.,
Fakopacs u., Farkas u., Fdcdn u., Fecske u., Fogoly u., Fiilemiile u., Fiirj u.,
Galamb u., Gerle u.. Gem u., G61ya u., GyQc u., Gyurgyalag u., Hangya u.,
HarkMy u., Heja u., H6d u., H0II6 u., Horcsog u., Kakukk u. K6csag u., Kuvik
u., Lepke u., Mdlinkd u., Medve u., Menyet u., M6kiis u., Muflon u., Nyest u.,
Nyul u., Nyuszt u., Okorszem u., Olyv u., 6z u., Pacsirta u., Pillang6 u., Pillangd koz, Pinty u., Pocok u., Rig6 u., R6ka u., R6ka koz, Sas u., Sdrmany u.,
SSska u., Seregeiy u., Sikl6s u., Sirdly u., S61yom u., Siin u., Szajk6 u., Szarka
u., Szarvas u., SzitakotS u., Szocske u., Szunyog u., Tuzok u., Tiicsok u.. Urge
u., Vaddiszn6 u., Varju koz, V6rcse u., Vidra u., Vorosbegy u. Zerge u.
3. NOVENYNEVEK. Az utcanevekben szerepl6 novenyek kozul van
egy, amely csak itt 6shonos (Idsd Vadr6zsa u.). A tobbiek eset6ben a
j6hangzds es a keiieraes jelentes vezethette a n6vad6kat. Utcanevek: Akdcfa
u., Afonya u., Arvalanyhaj is., Arvacska u., Barackos ut, Barackos koz, Barackvirag u., Barka u., Bazsalikom u., Bimbo u., Bodza u., Bogdncs u., Bojtorjdn u., Bokr6ta u., Borbolya u., Bor6ka u., Buzavirdg u., Bukkos koz,
Bukkospart, Csabagyongye u., Cseresznyes ut, Cserfa u., Csiperke u., Csiperke koz, Ddlia u., Di6fa u., Egres fit, Egres koz, Eper u., Eper koz, Ezerjdfu u.,
Fagyongy u., Feny6 u., Folyonddr u.. Fuzes koz, Fiizespark, Filzfa u., Galagonya u., Gal6ca u., Gesztenye u,, G61yahir u., Gomba u., Gomba koz, Gyertydn
u., Gyopar u., Gyoker u., Gyongyvirdg u., Haraszt u., Hdrsfa u., H6virdg u.,
Ibolya u., Inda u.. Jazmin u., Jdzmin koz, Jegenye u., Kadarka u., Kamilla u.,
Kankalin u., Kankalin koz, Kikerics u., Kokeny u., K6m6ny u., K6ris u., Korte
u., Korte koz, Kovidinka u., Ldncfu u., Lev6I u., Levendula u., Liliom u.,
Lomb u., Makkos u., Mandula u., Mandula koz, Margareta u., Mdlna u.,
Mdlyva u., Meggy koz, Meggyfa u., Meggyfa kdz, Menta u., Mirtusz u.. Mogyord u., Moha u., Muskdtli u., Muskotdly u., Napraforgd u., Naspolya u., Nddas u., Ndrcisz u., Nefelejcs u., Nyirfa u., Orgona u., Otelld u., Ozldb u., Pdfrdny u., Pdlma u., Pereszke u., Pipacs u., Piszke koz, Pitypang u., Rekettye u . ,
Repkeny u., Rezeda u., Ribizli u., Ringid u., Rozmaring u., Rdzsa u.. Rdzsa
kdz, Rozse u., Riigy u., Som u., Szamdca u., Szeder u., Szegffi u., Szends u.,
Szilfa u., Szilva kdz, Szirom u.. Szdld kdz, Tdtika u., Toboz u.. Tdlgy u.,
Tdlgyfa u., Tovis u., Tulipdn u.. Tilzvirdg u.. Vackor kdz, Vadrdzsa u., Vadvirag u.. Varganya u.. Vesszd u.. Viola u., Virdg u., Vordsgyfirfi setdny, Zsdlya
u.. Zsdlya kdz.
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FOLDRAJZI NEVEKB6L ERED6 UTCANEVEK

A nyelveszek dltal legkedveltebb, es igen ajdnlott utcanevtipus. A
helys^g egykori torteneknet akdr evszdzadokon dt is 6rz6 foidrajzi nevek jelolhetnek irdnyt (megtartva ezzel a szomsz6dos helys^g nevet), illetve newel,
fogalommal jelolt helyet, folydt, patakot, hegyet, de jelolheti a hely funkci6jdt
is. Sajnos szdmuk 6s ardnyuk igen kev6s: 23 db ( 3.8 % )
1. FOLDRAJZI NEVEK: Boldogtanyai ut, Csapds u.. Csicserkd u.,
Dera u., Duna-korz6, Dunakanyar krt, Dunakanyar setdny, Feherviz u., Hatdr
u., Kisforrds u., Oviz u., Papszigeti dt, Pann6nia u., Piac koz, Petyina u., Pilis
u., Pismdny u., Szarvashegy u., Szmolnyica setdny, Sztaravodai ut. Sztelim u.,
T6mell6k u., Torokvolgyi ut.
2. Itt kulon is felsorolom a nem utcanevkent, de a Polgarmesteri Hivatal dltal is lakott telepiilesreszkent, varosreszkent megnevezett,
szdmontartott neveket. Ezek; Annavolgy, Boldogtanya, Izbeg, J6vizmajor,
Kfihegy, Ldszld-telep, Pann6nia telep, Papsziget, Petyina, Pismdny, Puspokmajor Itp, R6zsakerti Itp, Szarvashegy. Sztaravoda. Tordkvolgy, Tyukos dul6,
Vasvdri Itp.
A felsorolt utcanevek kozott sajnos keves az olyan regi foidrajzi nev,
amely a vdrostortenet elso szdzadaira is utalna, holott a regi terkepek alapjdn a
torokok bejovetele eidtt tobb kulteruleti hatdrresz szep regi magyai neve maradt rank. PL: Akaszto keo, Kecskeberc. Leanyhegy. Macskaiuk. Zsak keo stb.
A tdrcik puszriias utdn ide telepitett szerbek ugyanezeket a helyeket
aztdn szerbiil neveztek el, de az dltaluk ha&znalt fBldrajzi neveket is alig talaljuk meg az utcanevekben. N6hany kdzuluk, amit megis hasznaiunk: Csicserkd
u., Petyina u.. Pismdny u., Szmolnyica s6tany, Sztaravodai ut.
3. HELYSEGNEVEK. Utcanevkent Sz.entendren is szerepelnek a
szomszedos helysegek nevei is. de vannak innen nagyon tavol esd helyekre
utald nevek is. Ezek kozul egyesek kerelem vagy javaslat alapjan. mdsok csak
veletleniil keriiltek a nevaddk sordba. Utcanevek: Aradi u.. Debreceni u.,
Derecskei u., Erdeiyi u.. Kassai u.. Kekesi u.. Levai u.. Nagybdnyai u., Nagyvaradi u., Szabadkai u., Szegedi u., Ungvari u., 2Lenta u.. Zilah u.
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AZ UT6TAGOK ELEMZESE

Egy telepuies fejl6d6s6nek, ki6pult ardnyainak j6 fokm6r6je lehet az
utcanevek ut6tagjainak szdmszerinti dttekintese. Szentendren a kovetkezd
utdtagokat taldltam:
korz6:
1
Park:
1
sor:
3
korfit:
1
part:
1
t6r:
14
koz:
60
piac:
1
ut:
12
16pcs6: 3
s6tdny: 5
utca: 505
ErthetSen messze a legnagyobb szamban ez az elnevezes fordul el6.
E nev kozombos, dltaldnos jelent6se kevesebb fogalmi jegyet hordoz magdban.
Ahol a regi utcandvtdbldt is megtaldltam es az iratok kozott is igy
fordul el6, jelzem a k6zn6v regi, evtizedekkel ezelStt azonban m6g hasznalt
nevtani formajat is (ucca). S6t a F6 t6r egyik faldn ma is ldthat6 mult szdzadi
alakot is (utza). Helyi 6s nyelvtorteneti emleket is 6rizve ezzel.
UT - J6val kevesebb az lit meghatdrozas. R6gen egy6rtelmiien ezt a
fontos kozlekedesi utclk jelolesere haszndltdk. Ez ma Szentendren is inkabb a
hosszabb, szelesebb, de nem mindig egyenes utcdk jel6l6sere haszndlt nevforma.
KORZO - A rendszervdltds utdn visszakapott nev. Ha ma mdr nem is
a helyiek tdrsaseletenek kozponti taldlkoz6helye, azert a nydri nagy melegekben szivesen jonnek le a turistdk mellett a helyiek is egy kis setara a Duna
melle (Duna-korz6).
KORUT - Formdjdndl es terjedelmenel fogva a vdrosban csak egyetlen utca nevezhetS ezzel a newel. (Dunakanyar krt).
KOZ - Kisebb meretii utca jelolesekor gyakran fordul el6 kiser6 fogalomkent. A gyorsan epiil6, sok utcdt nyito vdrosban a nevek terheleset j61
fogja vissza, hogy sok esetben csupdn az utcanev utdtagja vdltozik meg.
LEPCSO - Mindhdrom esetben az utotag val6ban is 16pcs6t jelent
(Hild, Koves, Vdralja lepcs6.)
PARK - Ujabban haszndljdk utcanev ut6tagjakent. A ter elnevez6snel
hangulatilag es faival, viragaivai, esetleg padjaival, funkci6jdban is kiil6nb6z6
nevre - ligy tunik - Szentendren csupdn egyetlen kozteriilet volt eddig m61t6
(Fiizespark)
PART - Vi'zzel hatdrolt resz negy is van a vdrosban, de ebb61 csak
egy szerepel utcanevkent is (Biikkospart). A Duna-part elnevezes mdr csak a
kozhasznalatban el.
PIAC - Az egykori j61 ismert gyiimolcspiac neve annyira el a helyiek
emlekezeteben is, hogy csak zavart volna, ha melle meg egy hivatalos ut6tagot is tettek volna. Igy maradt mdig a vdros mUltjdnak orzoje a regi Daru piac.
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SETANY - Az 6t ilyen ut6tag<i utcan6v kozul n6gy eseteben m6g
6rv6nyes, hogy s6tdra hiv6 lit (Cz6bel, Dunakanyar, Napos, VorosgyCfrfi s6tdny). Az egykori Felszabadulds (ma Puspokmajor) lak6telep egyik sz61s6 utcdja eset6ben azonban inkdbb csak hangulati tartalma van a sz6nak:
Szmohiyica s6tdny.
SOR - A kisebb m6retre is utal6 ut6taggal 3 utcdt talalunk a vdrosban
(Pataksor, Piispok sor, Vasiiti villasor). Van m6g egy hasonl6 n6v, de ahhoz a
biztonsdg kedv66rt hozzdtettek az utca sz6t is (Erd6sor u.).
TER - Ezzel az utdtaggal a nagyobb, korbeepitett teruletet szoktdk
nevezni, jelezni. Akad ilyen Szentendren is (Allomds, F6, Sz6chenyi Istvdn,
Templom, Vdroshdz ter), de a tobbsegeben csak az utcdk osszefutdsdndl keletkezett terhatasli helyet nevezik igy el (Aprily Lajos, Kdlvdria, Kmetty Jdnos,
Marx Kdroly, Miiv6sz, Orbdn, Rab Rdby, Szerb Kdlvdria, Vuk Karadzsics t6r).
DC. NEHANY SZO AZ UTCANEVTABLAKROL
A szazadfordul6 kordban az utca neve, a hdz nepsorszdma elegend6
volt a helyhezkoteshez. A nepsorszam azt jelentette, hanyadiknak epiilt fel a
hdz a varosban. Volt vdros, ahol a hdzszdmokat 6s az utca nev6t el6sz6r - igaz
ez j6val kordbban tortent - csak rdpingdltdk a hdzak faldra. A „gazdag" vdros
ezt nem engedhette meg magdnak. Mdr az elso alkalommal, 1894-ben
.,tdbldcskdkat" tett a faka. Ezek a tdbldk - a korabeli kepeslapok, fenykepek
alapjan - valdszinCileg ontottvas tdbldk voltak. Sajnos, egyetlen darab sem maradt meg bel61uk. A hagyomdny szerint eredeti, az els6 utcanevadds korabdl
maradt meg az egykori Kis pipa vendeglo (Dumtsa Jeno u. 2. sz.) faldn levo
mdrvdnytdbla. Ez azonban diszesebb a tobbinel, mert a vdros akkor meg 616
polgdmiester6nek a nev6t viselte 6s viseli ma is.
Nepsorszdma minden hdznak volt. Az 1894-es hatarozat szerint ennek
az utcan6vtdbldra kellett keriilnie. Hogy valoban mindeniitt oda keriilt-e, nem
tudjuk. Egy kes6bbi visszaeml6kez6 szerint Szentendren az 1900-as 6vek elejen a n6psorszdmot nem fiiggesztett6k fel a hdz faldra. Egy azonban m6gis
fennmaradt koziiliik. Igaz az nagyon sz6p es egyedi. A Rdkoczi Ferenc u. 18.
sz. haz kapujdn iivegbe maratva szerencsere meg ma is Idthatd. Ugyancsak ott
van a n6psorszdm az elnevez6s ddtuma mellett a mdr emlitett Dumtsa Jen6 u.
2. sz. hdz faldn lev6 eredeti nevtdbldn.
A hagyomanyok szerint az 1, nepsorszdmot a Rdkoczi Ferenc u. 1. sz.
hdz, a katolikus harangoz6 hdza (ma N6pmiiv6szetek hdza) viselte. Nem bizonyltott szdjhagyomdny szerint ez a vdros legregibb lakohaza.
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Az 1925-OS nagy, rendez6 utcanevadas utdn k6szitett 6s feltett
utcan6vtdbldkb<31 mdr tobbre is rdbukkanhat a kivdncsi szeml616d6. Es nemcsak ott, ahol az utcanevet nem vdltoztattdk meg az6ta sem. A hdzmlajdonosok, vagy a vdros ragaszkoddsa szerencs6re meg6rizte ezeket a r6gi tdbldkat,
amelyek kis miizeumk6nt 6rzik a vdros t6rtenelm6t a falakon. Erdemes vigydzni ezekre a kis tdbldkra. Az izl6ses, sz6p, j6min6s6gu zomdnctdbldk az
akkor m6g 6rvenyben 16v6 keriileteket is feltuntett6k.
1946-ban az utcdk tomeges ujranevez6se sok uj tdbldt igenyeit. A
n61kul6z6, infldci6s id6k nem engedt6k meg, hogy elegdns, drdga tdbldk keriiljenek a hdzak faldra. Bddog, festetlen, bdr kiss6 cirkalmazott tdbldk jelzik az
ekkor elnevezett utcakat. Egys6gesitett, uj utcanevtdbldkkal 1955-ben terveztek elldmi a vdrost. Vegiil m6gsem k6sziilt el minden tabla. Az 1957. augusztusi VB-iilesen az igazgatdsi osztdly vezetdje meg is jegyezte, hogy a vdrosban
.,a hdzszdmtabldk kulnirdlatlan dllapotban vannak, sok helyen hidnyosak, a
hdzak szdmozdsa rendetlen." Ezutdn egyseges, iij nevtdbldk felszereleser61
dontottek. Ezt azonbaii el6zze meg a vdros teijes helyszini bejdrdsa, valamenynyi utca felmerese, a nevek pontos meghatdrozdsa, rogzitik ugyanakkor. A
bonyolult, sok id6t ig6nyl6 feladat megolddsdra kulon bizottsdg is alakult. A
munka eleg lassan haladhatott. Ezt taniisitja egyik tandcstag megjegyzese az
1968. febr. 23-i tandcsiilesen: . A z egesz vdros teriileten rendetlen a hdzszdmozds. Nem lehet az utcdkat es az embereket megtaldlni."
Az 1960-as, 70-es evekben a hdzak faldra felkeriilt bddogtdbldk nem
a legjobb minosegiiek voltak. Gyorsan rozsddsodtak es tobb helyen csufttjdk
meg ma is a falakat. A 70-es evekben Szentendren is meghonosodott az a szokas, hogy egy-egy ismert, fSleg a vdrostortenettel kapcsolatos politikai szemeiyrSl nehdny soros tdjekoztat6 tdbldt helyeztek el az utca els6 feien dll6 hdz
faldra. A tdbla szoveget a megfelel6 utcdnal rogzitettem.
A 80-as evekben a nagyszdmban n6vekv6 utcdkban mdr valamivel
jobb minosegu, olvashatdbb tdbldk jelentek meg. 1986-ban pedig, az els6 regi
utcanev visszaaddsakor (F6 ter) vadonatuj, dm regi hangulatu tabldkat rakott a
falakra a Vdrosi Tandcs. Ezutdn a belvdrosban (nemcsak a nevcserek helyen)
soira jelentek meg ezek a szebb utcanevtdbldk. 1992-ben az utcanev-revizid
nyomdn - iigy mint Budapesten - a regi neveket dthiiztdk vorossel, de a falon
hagytdk. Ugy tettek melie az djat. Az iij tdbldkkal kapcsolatban a tudnival6kat
a helyi lap. az Uj Szentendrei Hirmondo 1992. mdrc. 7-i szdma a kovetkezSkepp kozli; , A Polgdrmesteri Hivatal elkeszitett mintegy 100 zomdncozott
utcanevtdblat Szentendre Dunakanyar krt-on kiviili teriiletere (darabonkent
600 Ft). A Dunakanyar krt beluli reszre. tehat a Belvdrosba ontottvas tdbldk
keszulnek, darabonkent 2500 Ft-ert. A tdbldkat a Hivatal felszerelteti, hdzszdmtdbldkat viszont nem csereinek." A zavar6 csak az, hogy a tdbldkat a f6-

35

vdroshoz mereteztek. A mi kis regi hdzaink falat majdnem agyonnyomjdk a
hatalmas, szeles utcanevtablak.
Emellett igazdn szep lenne, ha a vdros kovetni tudnd Sikl6s pelddjdt.
Ott a Keramikus alkot6tdborban a muveszek Szab6 Ivdn szobrdsz kezdemenyezesere erdekes felajdnlast tettek. Tdrsadalmi munkdban elkeszitik egy-egy
sikl6si utca vagy ter nevaddjdnak kepmdsdt. Els6kent D6zsa Gyorgy es
Kanizsai Dorottya kepmdsa kesziilt el. Szentendrenek az erteket is novelne, ha
ilyen sz6p tabldk fogadndk a vdroslak6kat €s a mristdkat.
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SZENTENDRE VAROS TER- UTCA- ES VAROSRESZ
NEVEINEK TORTENETI RESZLETEZESE

I. ABRANYIEMBLUTCA

I9I3. Abrdnyi Emil utcza
Kordbban Abrdnyi volt az egyetlen k6lt6, aki 6vekig (1906-1920)
Szentendr6n 61t. Villdjdban (Ady Endre u. 8. sz.) 1955-1995 kozott szul6otthon mukodott.
ABRANYI EMIL (Pest, 1851. Jan. 1. - Szentendre, 1920. mdj. 20.):
kordnak egyik legismertebb 6s legnepszerubb k61t6je. Abrdnyit ma inkdbb
mint mufordit6t ismerjiik. Feles6ge, Wein Margit opera6nekesn6 volt. Sz6p
hangjaban gyakran gyonyorkodtek a villa k6my6k6nek lak6i. Puccini is jdrt
ndluk vendegsegben. A mCv6szhdzaspdr villdjdnak falan ma emlektdbla dll.
Abranyi Emil r6szt vdllalt a vdros kozeleteben is. Dr. Antolik Arnold
polgdnnester gydszbesz6d6ben fgy emlekezett meg r61a: ,JNemcsak orszdgos
hiru k6lt6, hanem szentendrei polgar is. Nagy megtiszteltetes volt, amikor
mint varosi kepviselS-testiileti tag megjelent 6s felsz61alt." Abrdnyi val6ban
tobb hasznos dolgot kezdemenyezett, bdr mint az aldbbi eset pelddzza, nem
mindig eredmenyesen. , A kepviselo-testulet 1912. febr. 4-i ul6s6n Abrdnyi
Emil, az orszagos megbecsulesnek orvendS szentendrei koltS tiizes hangu
sz6noklatban szdllt sikra a villanyvildgitas mellett" - olvashatjuk a Szentendre
es Videke c. ujsag 1912. mdrc. 3-i szdmaban. Ugy Idtszik, vegiil nem sikeriilt
kelloen tuzbehozni a vdrosatydkat, mert a villanyvildgitds holtpontra jutott.
Csak a 30-as evekben kapott villanyt Szentendre. A Vdrosfejleszt6 Egyesuletben talan nagyobb sikerrel szerepelt. Ennek is aktiv tagja volt.
Abrdnyi Emil a haj61ifdon halt meg szivszelhiidesben, abban a
pillanatban, amikor kiszdllt a haj6b61. Azt mondtdk, hazajott meghalni. A r6gi
szentendreiek igy emlekeztek rd: szerenyen 6s bardtsagosan jdrt kozottiink. (A
kolterol bfivebben Idsd Pethfi Nemeth Erika - G. Sin Edit: ir6k, koltSk
Szentendr6n - Szentendre, 1990. Tovabbiakban IKSZ - 5-7.p.)
Az iratok taniisdga szerint Abranyi volt a mdsodik szentendrei polgdr,
akirol meg 61eteben utcdt neveztek el. Bar ez inkdbb helymegnevezes volt,
mint 6rdemeinek elismerese. A villdjahoz vezetS utat ugyanis reg6ta rola
emlegett6k a komyekbeliek. Ezert 1913-ban, amikor a mdsodik vdrosfelmeres
nyomdn p6tl61ag elneveztek nehdny utcat, koztiik volt ez is.
Az utca 1913-ban meg a Deak Ferenc utcdbol (ma Bogddnyi iit) nyflt.
1925-t61 a Dezsma utcdb61 indul.
Az Abrdnyi villa kes6bb bekeriilt a magyar tortenelem lapjaira is. A
szep villa a 30-as evekben a Goldberger csaidd tulajdona lett. Egy id6ben a
Goldberger lanyt felesegiil vev6 bdrczihdzi Bdrczy Istvdn miniszterelnoksegi
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dllamtitkdr lakott benne. Amikor 1944-ben a nyilasok egyre nyfltabban
szembe fordultak a kormanyz6val, a mellette dolgoz6 ..anglofil", angolbarat
Bfirczy egyre inkdbb dtjnkban dllt. Ez6rt jun. 28-dn Baky Ldszl6 (kes6bb a
Szdlasi kormdny belugyi dllamtitkdra) irdnyitdsdval mer6nyletet kovettek el
Bdrczy ellen itt, a szentendrei villdb^. A mer6nylet ugyan balul iitott ki.
Bdrczynak nem lett semmi baja, csak az egyik mer6nyl6, Ldng Kom61
sebesUlt meg.
2. A C E L U T C A
1958. Sztdlin utca
1962. Ac61 utca
Az otvenes evek veg6n megindul6 kislakds-epftkezesek sordn tobb tij
utca nyflt a T6 melletti sz616hegyen. Ezek egyike volt a Sztdlin utca. 1958.
aug. 15-en az igazgatdsi osztdly vezet6je javasolta : "A nevtelen utcdk kozott a
Vasuti villasor 6s a g6pdllomds kozotti utca Sztdlin utca legyen."
SZTALIN, J.V. (1879-1953): a Szovjetunio Kommunista Pdrtjdnak
fStitkdra. a Nagy Honv6d6 Haboru idejen a Voros Hadsereg
f6parancsnoka
1962-ben a k6zelg6 orszdggytI16si es tandcsi vdlasztdsokkal kapcsolatos
osszeirdsok zavartalan lebonyolitasa 6rdekeben tobb utca kapott nevet. Koztiik
egyetlen n6vvdltoztatds is tortent: „a volt Sztdlin utca tij neve Ac61 utca"
rogzitik a tandcsi iratok. Nem t6rt6nt mds, mint szo szerint leforditottak az
utca nev6t magyarra. ( Tan. iil. jkv. 1962. 37. sz.)
1990-ben, az utcanev-rev{zi6 idejen felvet6d6tt e n6v cser6je is. Az
egyik javaslattev6 egy jelent6s helytorteneti nevet ajdnlott volna erte cserebe.
lUir utca lett volna. Ezzel a n6vvel Szentendre els6, „n6v szerint" ismert
lak6inak eml6k6t 6rizhette volna meg. A lak6k azonban sz6ban 6s irdsban is
kert6k a megszokott Acel u. nev megtartdsdt. Igy a nev maradt.
3. ACHIM ANDRAS UTCA
1894. Liget utcza
1947. Achim Andrds utca
Az els6 nevadaskor Liget utcanak neveztek el ezt a Biikkos-patakra
lefut6 utcdt. 1947-ben Bek6scsaba a Magyar Vdrosok Orszdgos Szovetsege
segitsegevel mozgalmat inditott, melyben k6rte a vdrosokat, hogy Achim
Andrdsr61 utcat nevezzenek el. Szentendr6n a Liget utcat talaltak alkalmasnak
arra, hogy Achim nevet felvegye. (Tan. til. jkv. 1947. 117. sz.)
A C H I M ANDRAS (1871-1911): szlovdk szdrmazdsu parasztpolitikus,
k6pvisel6. A nagybirtok elleni hare egyik vezetoje.
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4. ADY ENDRE UT
1925. Horthy Mikl6sut
1946. Ady Endre ut
„A Bogddnyi utca folytatdsakepp Lednyfalu fele vezeto torvenyhatosdgi dt -"
at igen sokfelekepp emlegettek. Beime volt 6s benne van az orszagos
iitiial6zatban. Visegrad 6s Esztergom fele vezet. Tobbnyire valamelyik
kozelebbi vagy tavolabbi helyseg nevevel egyutt emlegettek: „... a tahitotfalu
vdczi revhez vezeto kozlekedesi," ..."Szentendre-Visegrddi viczindlis koziit... "
Az 1925-6S nevadaskor feltehetSen az orszdgban els6kent - mert csak
a 30-as 6vek k6zepet61 lett altalanossa utak, terek, intezmenyek n6vad6jak6nt
a kormdnyz6" - Horthy Mikl6s „el6vulhetetlen 6rdemeire" val6 tekintettel a
kepvisel6-testUlet azt a nemes gesztust gyakorolta, hogy m6g 616 szem61yr61
nevezett el utcat. Gondolom, talan szdmitva arra is, hogy a ,4iuseg 6s
nagyrabecsiil6s" e jelet a kormdnyz6 r6sz6r61 nemi segitseg, tamogatds koveti
majd.
A varos vezet6sege nagy tisztel6je volt a kormdnyz6nak. A vdrosi
kepvisel6-testulet egyik tagja, dr. Pechy Henrik orvos Horthy Mikl6s Navarra
nevu cirkalojan szolgalt haj6orvosk6nt az I . vilaghdboru idejen. A vdros tobb
izben is taniijelet adta a kormanyzo iranti tisztelet6nek. 1934-ben „a kozgytlles
6s tisztikar felallva, percekig tarto 61jenzessel iinnepelte a Kormanyz6 urat"
abbol az alkalombol, hogy 15 eve vonult be Budapestre. 1939-ben h6dol6
taviratot kiildtek, s az egyebkent fukar vdros az arckep6t is megfestette Horthy
Miklosnak. A kepvisel6-testiilet meg kiilon penzt is megszavazott az ifj.
Horthy Miklos Nemzeti Repiil6alap tdmogatdsdra.
HORTHY MIKLOS (1877-1957): Magyarorszdg kormdnyz6ja 19201944 kozott
1946-ban az utcanevek feliilvizsgdldsakor ertheto gyorsasaggal az els6k kozott
vdltoztattdk meg az tit nev6t. A Horthy Mikl6s ul „a regi utcdk iij elnevezesekor az Ady Endre nevet kapta." (Tan. iil. jkv. 1946. 591. sz.)
ADY ENDRE (1877-1919): a szazadelo irodalmi forradalmdnak
vezet6 egyenisege. A legnagyobb magyar k6lt6k egyike.
A sziil6otthon, az egykori Abrdnyi-villa (8. sz.) el6tti fas, bokros nagy kertben
tobb szobor is dlldogdl. 6k a Kerenyi Miizeum kidllitdsi tdrgyai. Mellettuk
kimagaslik egy mdsik, amelyet 1975-ben dllitottak oda. Az „oszlopon madarat
niutato" szobor alkotoja Csikszentmihdlyi Robert Szentendr6n 616 szobrdsz,
orszdgszerte tobb kozteri szobor alkot6ja." A 80-as evek v6geig itt, a
Felszabadulasi emlekmu neven ismert szobor el6tt zajlottak a vdrosi
megemlekezesek.
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5. AFONYA UTCA
1962. Afonya utca
A gyorsan fejl6d6 kiilteriiletek iij utcait a Barackos es Cseresznyes ut
mintajara a varosi tandcs tovabbra is a gyiim6lcs6kr61 kivanta elnevezni.
Ennek eredmenye a Tyukos diI16ben az Afonya utca, amely az Ady Endre
iitr61 indul a Berkenye utcdba. (Tan. ul. jkv. 1962. 37. sz.)
6. AGYAGOS UTCA
1992. Agyagos utca
Amikor a Duna menti Regionalis Vizmilvek Duna Jobbparti
Uzemigazgat6saga 1991-ben kerelmet nyiijtott be a Polgarmesteri Hivatalba a
Pismanyban tomegevel kialakult iij utcak elnevezesere, a 38 iij utca melle
neveket is javasolt. Eimek a vizmosas kozeleben lev6, 260 m hosszii utcanak
stilusosan az agyagos nevet ajanlotta. A nevet a kepviselo-testulet 1992. okt.
20-an el is fogadta. (ONK. 1992. 162. sz. )
7. A K A C F A U T C A
, .
•^ "
,,
1969. Akacfa utca
Petyina hegyre fut6 utcaja. A Szalonka utcat koti ossze a Berc
utcdval. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
8. A L I G A UTCA
1987. Aliga utca
Az utca nem szerepel a terkepeken. Torteneterol "alig" tudunk
valamit. Csak annyit, hogy szerepel a Varosi Tanacs Igazgatasi Osztalya altal
az Allami Nepessegnyilvantart6 Hivatal szamara osszeallitott Utca es
Temevek Szotarkonyveben. Ezek szerint az utca nevet 1987. jiil. 14-en kapta.
9. A L K O N Y UTCA
1982. Alkony utca
A Tyukos duloben a Hajnal utcaval szemben levo hosszu utca 1982ben kapta a nevet. Termeszeti nevevel jol illik a taj hangulatalioz. (Tan. iil.
jkv. 1982. 9. sz.)
10. A L K O N Y K O Z
1994 Alkony koz
Az Alkony utcab61 nyfl6 102 m hosszu zsakutca . 1994-re epult ki iigy.
hogy nevet is kaphatott. ( ONK. 1994 25 sz. )
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11. A L K O T M A N Y UTCA

1894. Piispok utcza
195? Alkotmdny utca
A vdros F6 ter6t61 az ortodox piispoki sz6kesegyhdzhoz 6s a piispoki
palotdhoz vezet. Az els6, n6pi elnevez6s igy termeszetesen ad6dott. A
k6pvisel6-testiileti iratokban 1894-ben mdr hivatalosan is igy szerepel:
,JCerelem a Piispok utcza kikdvezesere."^^
A forrdsok szerint egykor itt az utcdban, az 1. sz. hdzban gyifltek
ossze besz61getni N6met Ldszl6 pl6bdnos vezet6s6vel az 1904 6ta mtlkodS
Szentendrei Kereszt6ny Munkdsegylet tagjai.
Hogy pontosan mikor kapta az utca az Alkotmdny nevet, nem sikeriilt
megtaldlnom, de az 50-es evek elejen vdlt orszdgosan is n6vad6vd az tij,
alkotmdny. 1951-ben az anyakonyvi bejegyzesek kozott mdr igy taldltam.
A tanacstagok, de a vdros lak6i is nehezen baratkoztak meg az uj
n6vvel. A tandcsiileseken es az ujsagok lapjain az Alkotmdny utca neve az
egyik legvitatottabb kerdes. 1958-ban a Pest Megyei HIrlap egyik cikk6ben
kozolte is: , A tandcsiiles meg ebben a h6napban visszadllitja a hagyomdnyosan ismert 6s bevdlt 6sr6gi utcaneveinket. PI. Dumtsa u., Fut6 u., Piispok u.
stb." "
Val6ban, egy regi vdrosterkep alapjdn tobb utca kapta ekkor vissza
eredeti nevet. Az 1958. aug. 1-i tandcsiil6sen az Alkotmdny utca eset6ben
megsem vdltoztatott szdndekan a vdrosi tandcs. Nagy vita utan v6giil iigy
dontottek: „a Piispok utca megis Alkotmdny utca maradjon." Ennek ellen6re
az 1959-es varosterk6pen az utcat Piispok utca neven talaljuk. A t6rkepeken
csak 1961-161 szerepel Alkotmdny utca neven.
1991-ben az utcan6vrevizi6 alkalmdb61 a n6v helyett ket fest6 neve is
felvetSdott: Vajda Lajos 6s On6dy Bela (1900-1991), a Szentendrei Fest6k
Tdrsasagdnak egyik alapit6 tagja, aki 1941-t61 haldlig 61t 6s alkotott az 5. sz.
hdzban. A miivesz elete vegen fel is ajdnlotta kepeit 6s hdzdt a vdrosnak, ha az
ott Muzeumot nyit, de Szentendre azt akkor anyagi okokra hivatkozva nem
fogadta el. Bdr a fest6t es k6peit sokan szerett6k a vdrosban, miutan az
utcanev altal 6rz6tt fogalom nem kizar61ag a felvdltott politikai rendszer
fogalomk6r6be tartozott, a lakossdg kerelmevel egyet6rtve a k6pvisel6-testiilet
nem javasolta a nev megvdltoztatdsdt.
Egerben nem gondolkoztak azon, hogy az alkotmdny fogalom milyen
tdrsadalmi rendhez kapcsol6dik. Ott 1991-ben egyszeruen megvdltoztattdk az
utcanevet. Feltehetoen a regi nevere. Az Szent Jdnos utca lett.'^ Budapesten
pedig az Alkotmdny terbSl (XV. ker.) lijra G6za fejedelem ter lett.
Az Alkotmdny u. 5. sz. hdzdnak falaban egy apro szobor all (A kis
alpinista). A r6gi szentendreiek taldn tudjdk, hogy alkot6ja az egyik
legkivalobb szobraszunk, Ferenczy Beni (1890-1967) ikertestv6r6vel,
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Noemivel (1890-1957) egyutt itt szuletett nem messze, az 1. sz. hdzban. Az
erre setdl6 azonban „esetleg" magdt61 nem hozza 6sszefugg6sbe a neves
fest6mfiv6sz apa, Ferenczy Karoly egykori lak6hdzdn 16v6 emlektabldt a fiii
kozelben 411dogdl6 magdnyos alkotdsdval. Ehhez egy tdj6koztat6, segit6 tdbla
is kellene.
A hdz mellett egy romantikus, zdrt kis sikdtor, az Avakimiovics .
Avakimi koz nyilik, amelyet ma mdr nem tart nyilvdn utcak6nt az
Onkormdnyzat, de az egykori terkepeken meg rajta van. Az titikonyvek is
emlitik. A sarkon a falon egy mdra mdr szinte olvashatatlannd kopott
eml6ktdbla, amely a Szentendren szuletett 6s el6g kalandos, vdltozatos
61etpdlydt befut6 szerb katona, koltS 6s fiivolamuveszre emiekeztet. Az
Eurdpdt bejdrt, kirdlyi udvarokban is zenel6 muzsikus (Avakum
Avakumovics: 1774-1811) joggal 6nekelhette a r6gi szerb dics6segr61 sz616
6neket: ,Mi szentendreiek, hiresek az egesz vildgon (Mi ze Sentandrejci,
cjelog sveta slavni)." A koltS muzsikus sireml6ke a szomsz6dos Szaboma
templom d61i kapujdndl ldthat6. Bovebben Idsd IKSZ 9-lO.p.
12. A L L O M A S T E R

194 ? H6sok tere
1979. Allomds t6r
A Nemzeti Bizottsdg kezdem6nyez6s6re 1949. Jan. 16-an Szentendren megalakult a Szoborbizottsdg, amely „a hazdnkat felszabadit6 szovjet
hosok emlek6nek megorokitesere" szovjet emlekmu felallitasat hatdrozta el.
A szobor szdmdra a melt6 helyet a HEV-allomdsndl lev6 Als6 temetS szelen a
Pann6nia u. 6s a D6zsa Gyorgy ut dltal hatdrolt haromszog alaku teret jel6lt6k
meg. (Tan. ul. jkv. 1949. 3. sz.) ValdszinCleg ekkor adtdk a kis t6mek a H6s6k
tere nevet.
Miutdn az I . vildghdbonit k6vet6 gazdasdgi nehezsegek es nem
utols6sorban a szentendreiek tiltakozdsa miatt a vaspdlydt (HEV) nem
6pitettek tovdbb Visegrddig, 1929-ben az utazasi ig6nyek kiel6gftes6re a
vasutdllomdst61 meginditottdk a k6my6k aut6busz-k6zlekedeset. Evtizedekig
csak egy vonalr61 indultak a buszok a temetS miatt. 1976-t61 azonban a
halottakat es a regi szep sirkoveket, meg a Szovjet H6si Eml6kmuvet
fokozatosan dtvitt6k az Uj K6ztemet6be (Sztaravodai lit). Az6ta itt jelentos
aut6busz-pdlyaudvart, dllomast alakithattak ki. 1979-ben a ter igy iij nevet is
kapott. (Tan. ul. jkv. 1979. 02. 16.)
A r6gi kis temet6re ma mdr csak az utcdn ottmaradt es szepen rendbe
hozott korpuszos kSkereszt, a temetogondnok kicsi hdza es a Peter-Pal
templom el6tt a k6kereszten elhelyezett kis eml6ktdbla eml6keztet.
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13. ALMAS UTCA
1974. Almds utca
Az alma termeles6t a sz616 kipusztuldsa, a filox6ra-jdrvany utdn
kezdte meg a varos. 1895-ben mar 2132 almafat tartottak nyilvdn Szentendren.
A Pismdny utcdb61 nyfl6 utca 1974-ben, amikor nevet kap m6g csak kis
zsdkutca. (Tan. iil. jkv. 1974. 05. 17.)
14. ALMOS UTCA
^
1969. Almos utca
A 60-as evek elejen iigy hatdrozott a varosi tandcs, hogy a R6maisdnc dul6 uj utcdit a bet vezerr61 nevezi el. 1962-ben itt nevet is kapott E16d.
Almos 1969-ben valt utcanevaddva, de a hatarozat ellenere innen j6 messze,
az Uj Muvesztelep mellett. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
ALMOS (819 ? - 895 ?): a honfoglal6 Arpdd vezer apja
15. ALSO-DUNA K O Z
1894. Als6-Dunak6z
1925. Rab Rdby-ucca
1958. Als6-Duna koz
,
Az 1938-as vdrosterkep szerint a varos fels6 reszen, a rev dllomdshoz
kozel vezetett a Fels6-Duna koz. Ugyanezen a t6rkepen ldthat6 a mai Als6Duna koz nyomvonala is, de nev nelkiil. FeltetelezhetS, hogy az els6 n6vadds
idejen ez a Dundra lefuto kis utca az Also-Duna koz nevet viselte. Ezt erSsiti
meg 1958-ban egy djsdgcikk, amely arrol ad hirt, hogy a vdrosi tandcs egy
regi vdrosterkep alapjdn visszadllitja a ,4iagyomdnyosan bevdlt es ismert
6sregi" utcaneveket. Tobbek kozott megemliti az Also-Duna koz nevet is.
1925-ben, az egesz vdrost atfog6 utcanevadds idejen ez a kis koz a
Rab Rdby nevet kapta. J6kai regenyet orszdgszerte ismertek es olvastdk.
Bizonyos ,4iirverest" is jelentett a vdros szamara, hogy ilyen nevezetes
esemenyek szinhelye volt, noha Rdby Mdtyds kiizdelme es harca a vdros urai
ellen nem vetett eppen dics6 fenyt Szentendrere. De nem is a legmeltobb utcdt
valasztottdk a szdmara, ezt egy meitatlankodo vers szovd is tette :
.JVIajd mergesen dobban egyet, Fekomteremtette!
Eletemet tonkretette a vdros belrendje!
BUnos gazddlkodds ellen harcoltam a nepert,
Bortont iiltem! Jutalomert? Nem egy utcanevert!
S nezzek meg az en utcamat; sikdtor, ket hdzzal!
'
Uljonk HEV-re, menjiink tovdbb csak 6t alomassal.
Csillaghegyet sose Idttam, hisz nem volt csak puszta,
S egyik legszebb F6-iit ott a Rdby Mdtyds utca."
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Kerekes Pdl tanit6 az 1957. IX. 6-i tandcsul6sen fel is vetette: a Rab
Raby utca ott van, ahol nines is jelent6s6ge. Legyen a jelenlegi Beke ter neve
a Rdby Mdtyds t6r, mert „ott van a nevezettnek hdza." A vdrosi tandcs
figyelembe v6ve az 6szreveteleket, 1958-ban visszadllitotta a feltehet6en
eredeti utcanevet. (Tan. ul. jkv. 1958. 25. sz.)
16. A L S O H E G Y UTCA
1894. Als6hegy utcza
A nev az utca fekvesenek az eredmenye. A Bogddnyi utr61 a
Szamdrhegyre vezet6 hdrom kis utca koziil ez az els6 (als6), amely a hegyre
vezet. Tobbet mondana itt is mint az el6z6 esetben a k6t6jeles irds (Als6-hegy
u.), de evtizedek sordn azonban mdr az egybeirt alak lett a kozismert.
17. ANGYAL U T C A
1894. Angyal utcza
195? Ger6 utca
.
1958. Angyal utca
Az Angyal utca a Szamdrhegy legfontosabb, leghosszabb utcdja volt.
Az akkori Erzsebet tert61 (ma Rab Rdby ter) a Muvesztelepig vezet. Nevevel a
Szamarhegy mdsik nevenek emleket 6rzi. Egy regi hagyomdny szerint ugyanis
az itt el6 dalmdtok szegyelltek, hogy lak6helyiiket Szamarhegynek nevezik. A
r6mai katolikus dalmatok a hegyet inkabb Istenhegynek vagy Angyalhegynek
neveztek. A hegyen dtvezetS egyik fontos utcajuk igy termeszetesen az
Istenliegyi iit, a mdsik pedig az Angyal utca nevet kapta 1894-ben.
A dalmatoknak sajdt csiifneviik is volt, amit eppiigy nem szerettek,
mint a Szamdrhegy nevet. Brugyaninak hivtdk 6ket a hegy jelentesii breg szo
alapjan. Itt emlitem meg, hogy a Szamarhegy nevenek eredetehez tobb
tortenet is kapcsol6dik. A legismertebb es legkezenfekvobb magyarazat: a
hegyen lak6 dalmdtoknak valamikor csak szamdrra tellett. Amikor meg nem
volt vizvezetek, a haztartashoz, az ontozeshez a sziikseges vizet ezek az
igenytelen dllatok hordtdk fel a hegyre. A jambor csacsik a kiilteriileteken lev6
sz616kbe is kivittek a gazdat es a szerszamokat. Egy Ujsagcikk szerint meg
turistdkat is szdllitottak a vdrosban.
A szamarakat ugyanis Somkuty Zsigmond is emlegeti az egyik
refomikori sajto, a Hasznos Mulatsagok hasdbjain. (1838. jan. 31.) Amikor
baratjaval kirdndulni jon „Pestr61 Szent-Endrere", a .,nem egyesiilt gorogok
szekesegyhazdnak szemlelesevel" akartak eltolteni az idot. De a Templomdombra a „gyalogfelmenest" neheznek taldltak, s az „itt erre haszndlni szokott
szamarakon vitetjiik fel magunkat" irja. Ma mdr egyetlen csacsifogat sem
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tffnik fel az utcdkon, de a visszaeml6kez6sek szerint rdgen majd minden hegyi
csalddnak volt szamdrfogata vagy kecskeje.
A hegy nev6nek koltfiibb vdltozata a kovetkezd: a kozeledfi torok
veszedelem el61 a lakossdg a komyez6 hegyekbe menekiilt. A gazdagok
kincseiket 6s a vdros p6nz6t nem vihett6k magukkal, ezert azt egy k6szamdrba
rejtett6k, melyet a hegy tetej6n a mai Bart6k Bela utcdn lev6, most is torok
kutnak nevezett kut mellett dllitottdk fol. A lakossdg nagy r6sze elpusztult a
hegyekben. Az a nehdny ember pedig, aki visszat6rt a vdrosba, elfelejtkezett a
p6nzr61. A torokok kitakaroddsa utdn nagy 6hs6g koszontott a vdrosra. Egyszer
veletlenul az egyik 6hez6 szegeny ember meglokte a kdszamarat es kigurult
bel61e a sok kincs. A szentendreiek dobbenten kidltottak fol: Micsoda
szamarak voltunk! Majdnem ehen vesztunk ennyi kincs mellett.
Horvdth Levente egyik visszaemlekezes6ben iigy mes61te, hogy a
Tabakosok keresztje tajdn, a Szamdrhegy tetej6n egy hatalmas, fdb61 k6szult
szamdr dllt, amely aimyira bosszantotta a hegyieket, hogy egy nap el6gett6k.
Ugyancsak 6 jegyezte fel a Pest Megyei Hirlap (1965. szept. 29.) Angyalhegy
vagy Szamdrhegy c. cikk6ben az aldbbi anekdotdt is. Egy ide ldtogat6 mrista
megk6rdezte az egyik helybelit: itt mehetiink fel a Szamdrhegyre? A kerdezett
- eppen hegyi lakos - megrogzott lokdlpatridta volt es ugy vdlaszolt, ahogy
illett: Szamdr, aki olyat keres! Mert ndlunk Szamdrhegy nines.
A mdsik helyn6v, amelyet szegyelltek a szentendreiek, a HEVdllomdsnal, a r6gi Bocskai utca komy6ke, az ugynevezett Czig^ny-fertdly
volt. Pedig ez a r6sz nem a cigdnyokr61, hanem egy Czigdny nevii csalddr6l
kapta a nev6t. E k6t varosresz lak6i gyakran csufoltak egymdst. E csufol6ddsnak egy pardzs verekedes vetett v6gett a F6 t6ren, az iigy nevezett SzamdrCzigdny hdborii. A v6res csata utdn a felek megegyeztek, hogy ilyen neveket
Szentendr6n t6bb6 nem ismemek.
Az 50-es 6vekben aztdn az utcdt kett6osztottdk. Egyik r6sze Bart6k
Bela nevet kapta, a mdsik Ger6 Em66t.
G E R 6 E R N 6 (1898-1980): politikus, kozgazddsz. 1945 utdn jelent6s szerepe volt a kommunista hatalom meger6sit6s6ben. 1956-ban
kizartdk a MKP soraib61.
A r6gi Angyal utcdnak a torok kiittdl a Mflvesztelepig vezet6 romantikusan
rendezetlen, vadregenyes resznek 1958-ban, az utcanevrevizi6 idejen
visszaadtdk az eredeti Angyal utca nevet.
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18. ANNA UTCA
1894. Anna utcza
Az Anna utca mix 1906-ban el6fordult az anyakonyvi bejegyzesek
kozott. Feltetelezhetd ezek alapjdn, hogy az els<5 utcanevadds idejen kapta a
nev6t.
A szdzadfordul6 k6my6k6n Izb6gen mindossze 150 hdz dllt. Ezek
sem alkottak mind utcdt. Csupdn 2-3 utca kapott itt ekkor nevet. Ezek egyike a
f6 utcdr61 (ma Szentldszl6i ut) nyfl6 Anna utca volt.
A regi izbegiek meg emlekeznek rd, hogy a mai Kisbdn hdzban
(Anna u. 22. sz.) a szdzad elejen evekig mukodott az Anna-panzi6. 1944-ben
is e neven emiitik a tandcsi iratok. A panzi6 azonban a mlajdonosn6 nevet
viselte 6s nines koze az utcan6vhez.
Izb6gen egykor jelentSs egyhazi birtokok voltak. Az 1783-as katonai
felm6r6s nyomdn k6szitett t6rk6pen Izbeg hely6n csak ez dll: Piispoki. Dr.
Katona Gyuldn6 kutatdsai szerint az Izb6gen 16v6 szerb templom 6s fgy a fold
is a szerb puspoke volt. Ez6rt 6rthet6, hogy az itt kialakul6 utcdk
elnevez6sen61 ott taldljuk a valldsi indit6kot is.
ANNA, szent: Krisztus 6desanyjdnak, Mdridnak az anyja. Az anydk,
bdnydszok 6s haj6sok v6d6szentje.
Krachler Agoston visszaemlekez6se szerint a szerb kereszttel
szemben, az utca elejen, a Szautner-fele hdzban (1. sz.) volt egykor a
gorogkeleti, ortodox szerb iskola. A tanit61akds mellett egy tanteremben
tanultak a didkok. Szdmuk azonban egyre csokkent, mig 1914 utdn az iskola
meg is szijnt.
19. ANNA K O Z
1980. Anna koz
Az Aima utca elej6n a Biikkos-patak fel6 terjeszkedve 1980-ra mdr
dll nehdny hdz. Uj nevet nem kap, csupdn az ut6taggal jelzik, hogy iij resz
6piilt ki itt. (Tan. iil. jkv. 1980. 73. sz.)
20. A N N A V O L G Y

1690. Hamra dolina
1894? Annavolgy
Az 1690-ben itt letelepedett szerbek term6szetesen a maguk nyelv6n
nevezt6k meg a foldet es armak reszeit (volgy, erd6, mez6), amit birtokba
vettek. Bdr persze nem mindig adtak iij nevet. Volt, amikor csak dtvett6k a
valaki dltal mdr itt haszndltat. Am hogy melyiket kit6l, az meg nyelveszeti
kutatdsra vdr.
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Nem d61t el m6g egyik igen szep vdrosr6sziink, az Annavolgy
nev6nek eredete sem. Dimitrije Stefanovic professzor a r6gi szerb iratokban
Hamra dolina alakba talalta a hely nev6t, amelybdl egy6rtehnuen csak a
dolina = volgy sz6 a szerb. Szerinte a Hamra torok, vagy valamilyen keleti
nep szava lehet.
Bizonyos tampontunk a sz6 eredetere van is. A R6vai lexikon a sz6t
fgy 6rtelmezi: hamra = vorosben jatsz6 szin. A szinekkel val6ban gyakran
talalkozunk a foidrajzi nevekben. A lejjebb lev6 dombon, kis hegyen nov6
fakat peldaul kekesnek Idttdk el6deink, ez6rt azt Keki, Kekes dul6nek hivtdk.
Ldsd K6kesi utca. Itt viszont pirosnak, vorosnek Idthattdk a fakat. Ilyennek
f6kent a tolgyfelek tunnek 6sszel. A voros el6tag eleg gyakori Magyarorszag
hely- es foidrajzi neveiben. S hogy kik nevezhettek el Vorosnek a volgyet m6g
a szerbek el6tt, arra is van nemi adamnk. Szentendren a kepvisel6-testiilet
iratai meg 1911-ben is emlitenek egy „izmaelita" temetSt a belvdros 6s a
kiilteriilet meghatdrozdsakor. Ldsd Bevezet6. A t6rt6n6szek izmaelitdknak a
Magyarorszagon az Arpddok kordban itt lak6 bolgdr mohameddnokat
neveztek, akik kereskedelemmel, r6szben sz616muvel6ssel foglalkoztak. Majd
a 12. szdzadban a kun-kabarokkal egyutt 6k is felvettek a zsid6 valldst.
Izmaelita kdlizok (neptorzs) a szomsz6dos Budakaldszon is laktak. 6k adtdk a
falu nevet is: Kaldz. Ha temetSjiik Szentendr6n is volt, akkor itt is jelent6sebb
szdmban elhettek. Akkor pedig haszndltdk a foldet 6s el is nevezhett6k azt.
Talan 6k lattak a volgyet vorosnek, Hamrdnak 6s ezt a nevet vett6k dt a
szerbek. Az erd6 ovezte 5 holdas gyonyoru teriilet legismertebb mlajdonosa
Hauszmann Alajos (1847-1926) udvari tandcsos, miiegyetemi tandr, 6pit6sz,
az orszdgban szamos nevezetes 6piilet tervez6je volt. 1885-ben csalddjdnak
nyaral6t 6piteni jott ide a volgybe. A kertben a budai var dsatdsakor el6keriilt
oszlopokat, szobrokat, miieml6keket helyezett el. Az egesz teriiletet
betelepitette kiilonleges fdkkal, viragokkal. Borovszky Samu szerint a volgy
„eleven k6z6pkor" volt. Krachler Agoston pedig arra eml6kezik, hogy a
szdzadel6n „a volgy egy gyonyorfl sz6kelykapuval is biiszk61kedett... a kapu
zoldre volt festve, rajta a felirat piros betiikkel a k6vetkez6 volt:"Ha az elet
zajos kiizdelm6ben elfaradsz, e csendes volgyben megpihenve nyersz iijabb
erot." Arra is emlekeznek a regiek, hogy feh6r lovon egy sz6p fiatal lany jdrt
ki ide gyakran. Almasi tdbomok leanya. A Hochenloche herceg is szivesen
pihent meg itt. Hauszmann Alajos gazdalkodott is. Kivdl6 almdt termelt es
szepen milveltette a komyeket. 1944-ben a Magyarorszag helysegnevtdra c.
konyv lakott teruletkent tartja szamon a volgyet. A nyaralot 6s a kertet 1951ben allamositottak. Jelenleg a Magyar Nephadsereg 7. sz. iidiil6je. A 80-as
6vek vegen nyitotta tett hatalmas kertben a kivdncsi kirandul6t meg ma is
elbiiv616 latvdny fogadja. Ugyan az egykori nyaral6 hely6n ma csak egy
hatalmas uszoddt taldl, de a mueml6kek, szobrok a helyiikon maradtak. A
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gyonyorfi fdk pedig kozben 6ridssa n6ttek. A helyiek szerint a volgy nev6t
Hauszmann Alajos feleseger61 kapta. Val6ban azutdn taldlkozunk az
Annavolgy nevevel a kepvisel6-testulet irataiban, amikor 6k megtelepedtek.
Ezt azonban megcdfolta T6th Bela Endre, aki nyomozvdn az udul6 utan
kideritette, hogy a muepit^sz feleseget Senior Mariettanak hivtSk."" A nevad6
inkdbb Szent Anna, Szuz Mdria edesanyja lehetett. Ldsd Anna u. Szent Anndt
egykor a bdnydszok v6d6szentjek6nt is tiszteltek. Es bdnya volt itt is. Nem
messze a Kekibdnydb61 nyertek a szentendreiek a kovet. Sdrisdp k6szenbdnyateiepet is Anna-volgynek hivjdk mdig. A volgyet a Polgarmesteri Hivatal ma
is lakott helykent tartja S2^dmon.
21. APATI ABKAROVICS B E L A UTCA
1969. Apdti Abkarovics Bela utca
A 60-as evek vege fele a Kdlvdria ut menten terjeszked6 varosban
szdmos lij utca nyomvonala alakult ki. Itt epitettek fel 1969-ben az tJj
Muvesztelepet 12 muteremlakdssal. A szentendrei festeszet a legujabb kori
magyar muveszet egyik jellegzetes, szines irdnyzata, tobb mint 40 eves multra
tekinthet vissza. Termeszetes, hogy a vdros emleket kivant allitani a
szentendrei festeszet ismert es jelent6s alakjainak. Igy 1969-ben az Uj
Muvesztelep egyik utcdja e jeles fest6 nevet kapta.
APATI ABKAROVICS B E L A (Ermihdlyfalva, 1888. - Szentendre,
1957.): a nagybdnyai fest6iskola tagja. A 30-as evekben kapcsolodott
a szentendrei fest6k korehez. Halaldig Szentendren elt es dolgozott.
Tanarai koze tartozott Ferenczy Kdroly. Kiilonos erzekkel fordult a
szentendrei tdj fele. Szep tdjkepeivel, munkdsokat dbrazol6 festmenyeivel, rezkarcaival tobbszor szerepelt orszdgos, s6t kiilfoldi kidllitdsokon.
22. A P R I L Y L A J O S T E R
1987. Aprily Lajos ter
1987-ben az 6zek, farkasok, fak, virdgok, s a Dunakanyar kedves
koltojet sziiletesenek 100. evfordul6jan emlekiinneppel koszontotte Szentendre es Visegrdd. Szentendren a Ferences Gimndzium tandra, Anyos atya
(dr.So6s Jdnos) javaslatara az iskola elott a Sallai Imre es a Martinovics utca
taldlkozasdndl lev6 kis ter szerii resz nov. 17-en hivatalosan is megkapta a
kolto nevet. Ugyanekkor a Gimnazium falanak kis beszogeleseben felallitottak
a kolto leanya, Jekely Mdrta apjar61 keszitett. az iskola altal bronzba ontetett
portrejdt is. E16tte ket pihen6pad, sorban fak, bokrok, amelynek gondozasat a
didkok rendszeresen vegzik.
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APRILY LAJOS (Brass6, 1887 - Bp. 1967): az Erdelyben feln6tt
koltS 1929-ben koltozott Budapestre, ahol 1934-ben a neves
reformatus iskola, a Baar-Madas igazgat6ja lett. 1943-ban a didkjaira
is kiterjesztett embertelen torvenyek miatt dllasat otthagyta es
kikoltozott a visegrddi Szentgyorgypusztdra. Haldliig innen, kis
toronyszobdjdb61 flgyelte az orok termeszet viltozasait, oromeit 6s a
tortenelem olykor bonis eget. Elvonultsagab61, a v6lgyb61 azonban
mindig szivesen jott le Szentendr6re. Muv6szekkel, ir6 6s koltS
baritaival, olvas6ival es az egyszeru szentendrei emberekkel
talalkozott itt.
6 irta a varosr61 a mdig legismertebb, a leggyakrabban idezett, az
egykor itt elt r6maiak eml6k6t 6rz6 verset:
SZENTENDREI VIZIO
Zuhog a f6ny a hdz-sorok faldra,
megtiindokoltet minden ablakot.
A R6mai Castra Ulcisidra
Valamikor itt igy ragyoghatott.
Ldbak dobbantak, had vonult kev61yen,
belerezzent minden utmenti haz.
Ijak villantak, s ragyogott a f6nyben
ezer feketb6rii szir ijdsz.
23. APROD UTCA
1894. Istvdn utcza ?
1925. Apr6d-ucca
A Thirring fele utikonyv szerint a ,3ogdanyi utcar61 az Angyal 6s az
Istvdn utcak hdztombjei kozott jutunk fel a Szamdrhegyre." E nem egeszen
pontos lends alapjan feltetelezhetS, hogy az Apr6d utca els6 neve Istvdn utca
volt. Az utca nevadojara vonatkoz6an semmi adatot nem taialtam.
A nemesi apr6d mellett van a sz6nak egy ritkdn haszndlt, elavult
jelentese is: cehmesterseget tanul6 iQu. Ez kozelebb dll Szentendre
t6rt6net6hez, hiszen itt a 18. szazad 6ta jelentSs cehek mukodtek. A n6vadds
okdt nem emlitik az iratok.
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24. A R A D I U T C A

1935. Aradi-ucca
Az utca neve a Horthy-korszak irredenta politikdjanak eredmenye.
Szerte Magyarorszdgon a hat6sdgok az utcanevek reven is eml6keztetni
akartdk a lakossdgot a „gydszos trianoni b^kevel" erdszakosan elszakitott
teruletek vdrosaira, foly6ira. Erre hivta fel a figyelmet Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vdrmegye kozgyHlese is az 1927-es dlldsfoglaldsdban.
G6dor Istvdn 6s tdrsai 1935-ben kert6k a „R6mai sdncban 16v6
mdsodik n6vtelen" utca elnevez6s6t. Vdlaszul hdrom uj, a sdncban ekkor
kialakult utcdt is elnevezett a vdros. „Az Attila utcdbol kezdodden a harmadik
utca" az Aradi nevet kapta. (K6pv. t. jkv. 1935.4729. sz.)
25. A R A N Y J A N O S U T C A

1894. Kossuth Lajos utcza
1902. R6gi Kossuth Lajos utcza
1906. Thokoly utcza
1925. Arany Jdnos-ucca
Bdr a vdros szerb lakossdga t6bbseg6ben nem volt hive Kossuth
Lajosnak, m6gis Kossuthrdl mdr az els6 nevadds idej6n utcdt neveztek el
Szentendr6n. Ezt a vdros azonban nem annyira meggy6z6des6b61 tette, mint
inkdbb „divatb61." Ezt az is jelzi, hogy csupdn egy jelentektelen utcdcska
kapta a Kossuth nevet. 1902-ben, Kossuth sziilet6s6nek 100. evfordul6jdn
orszdgszerte unnepeltek, igy hazdnk nagy fidhoz melt6bb utcdt vdlasztottak
Szentendr6n is. A kepviselS-testiilet a kovetkezd hatdrozatot hozta: „a vdros
eddigi Budai utczdja Kossuth Lajosnak legyen elnevezve, az addigi Kossuth
Lajos utcza pedig a Regi Kossuth Lajos Utcza nevet nyerje." (Kepv. t. jkv.
1902. 3133. sz.) Ez az utcan6v meg 1914-ben is el6fordult a tankotelesek
osszeirdsakor, bdr az utca ekkor hivatalosan mdr Thokoly nev6t viselte. 1905ben dr. ZsilinszJcy Lajos f6kapitany inditvdnyozta, hogy az un. ,3^6gi Kossuth
Lajos utcza" neveztess6k el Sz6chenyi utcanak - ezt azonban a kepviselotestulet elutasitotta. (Kepv. t. jkv. 1905 . 400. sz.) Politikai okot nem
emlitettek. 1906-ban m6gis uj nevet kapott az utca. I I . Rdk6czi Ferenc
hamvainak hazahozatala alkalmdb61 Thokoly utcdnak nevezt6k el."-^
THOKOLY IMRE (1657-1705): Fels6-Magyarorszag, majd Erd61y
fejedelme, I I . Rdk6czi Ferenc nevel6apja.
1925-ben minden indok nelkiil Arany Janosra valtoztatjdk az utca nev6t, bdr
az 1938-as vdrost6rkepen m6g Thokoly utca neven taldljuk.
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ARANY JANOS (1817-1882): legnagyobb epikus koltfink, PetSfivel
egyiitt a nepi realizmus kiemelked6 alakja.
Arany Jdnos ugyan sosem jart Szentendren, de a Margit-sziget fdi
alatt iild6g616 oregiir gyakran lathatott a Dundn gyiimolcsokkel
megrakott, a pesti piacra igyekv6 szentendrei ladikot. Neha igy tette
meg iitjat egy-egy szerb eskiiv6i pdr is zenesz6 mellett. Egy ilyen
menet ihlette meg taldn a k6lt6t a Nepdal cimu vers irdsdra, mely a
cifrdlkod6 szentendrei szerb menyasszony tragedidjdt eleveniti meg:
, J)una vizen lefel6 iisz a ladik
A ladik,
R61a muzsikasz6, guzlicasz6, csimpolyasz6
Hallatik,
Juhaj, viszik a piros almdt, barackot,
Juhaj! Kevibe Szent-Endr6r61 menyasszonyt! „
26. ARASZ UTCA
1983. Arasz utca
Petyindn a Hajnal utcdb61 nyil6 1983-ra ki6pult utca akkor meg
val6ban alig arasznyi. (Tan. iil. jkv. 1983. 09. 27.)
27. ARBOC UTCA
1968. Arboc utca
A szaporodo vikendtelepek egyike a Papsziget folotti Duna-parti
reszen epiilt ki. A parcelldzdsok sordn tobb utca alakult itt, amelyek a
Papszigeti iitra, mint gyiijtoutra fonodtak rd. Ezek egyike az Arboc utca. (Tan.
iil. jkv. 1968. 10. sz.)
A Dunan nem volt dltalanos az drbocos hajok haszndlata. Csupdn a
haj6zas tenyere utal a nev.
28. ARNYAS KOZ
1989. Amyas koz
A picike koz az Ady Endre litrol nyilik a Vdrkonyi Zoltdn utca
mogott. (Tan. ul. jkv. 1989. 01. 24.)
29. AROK UTCA
1972. Arok utca
Az utca a Pismany-hegyen a Barackos iitr61 a Sztaravoda-patakhoz
lefuto mely aroknak iitkozik. Innen az utca elnevezese. (Tan. iil. jkv. 1972. 11.
sz.)
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30. ARPAD UTCA
1925. Arpad-ucca
A R6mai sdnc utcdbdl kimdul6 egyik utca Arpdd nev^t kapta 1925ben a nagy utcanevadds idej6n.
ARPAD (? - 907): magyar fejedelem. Nev6hez filz6dik a magyar
honfoglalds. Uralmdt a Kurszdn leszdrmazottainak adott Pilisre es
Szentendrere is kiterjesztette.
31. ARVA UTCA
1992. Arva utca
A Szabadteri Neprajzi Muzeum folott a Sarkantyii es a Tegez utcdt
6sszek6t6 utcaban feltehet6en kevesen jdmak. Igy az utca nevehez hiven
tobbnyire csak drvdlkodhat. (ONK. 1992. 162. sz.)
32. ARVACSKA UTCA
1977. Arvacska utca
A kedves kis virdg Petyina egyik zsdkutcdjdnak lett a nevadoja 1977ben. A Barackvirdg utr61 nyilik. (Tan. iil. jkv. 1977. 60. sz.)
33. A R V A L A N Y H A J UTCA
1987. Arvaldnyhaj utca
Az utca meg az 1994-es terkepen sines rajta, holott 1987 6ta mdr
nevet visel. E vadon term6 noveny neve j61 illik Pismdny virdg nevu utcdinak
sordba. Bdr sajnos, az drvaldnyhaj itt nem honos. (Tan. Ul. jkv. 1987. 07. 14.)
34. ARZEN UTCA
1934. Puspok-sor
1%2. Arzen utca
Kisse hdtborzongato es kulonos gondolattdrsitdsra adhat okot az
idegennek, hogy a puspoki temetS melletti utcdt Arzen utcdnak hivjak. Az
utcdban sohasem laktak meregkever6k es a temetoben sem fekszenek
mergezett halottak. A regi Puspok sor egyenes dga 1962-ben kapta az Arzen
nevet. (Tan. ul. jkv. 1962. 37. sz.) Az utca nevadoja a szerbek honszerzo patridrkdja, magyarositott neven:
ARSENIJE (ARZEN) III CRNOJEVIC (1633-1706): ipeki pdtridrka.
I . Leopold magyar kirdly, nemet-romai csdszdr hivdsdra 1690-ben az
6 vezetesevel indultak el a szerbek mintegy 40.000-en Magyarorszagra. Kozuluk kb. 6000-en Szentendren telepedtek le. Kordbbi
forrdsok szerint maga a patriarka vezette 6ket ide is. A vdros kes5bb
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az ujkori szerb valldsi es kulturdlis 61et kozpontja lett. Csamojevics
Arzen bolcsen irdnyitotta nepet es igyekezett megkonnyiteni
szdmukra a beilleszkedest. 6 alapitotta az els6 konyvmasol6 miihelyt
Szentendren. Innen Idttdk el a szerb egyhdzakat misekonyvvel. A
pdtridrka tobb izben bejdrta a magyarorszdgi szerbek telepiileseit.
Ket szobdb61 es konyhab61 dll6 hdza a Belgrdd vagy mds nev6n
Szaboma templom kertjeben dllt, a nagy tHzvesz idejen azonban
le6gett. K6s6bb a kerites falaba egy kis n6gysz6gletu epuletet
emeltek. A hagyomdnyok szerint a tiizvesz utdn ide koltozott es
haldldig itt 61t az agg patriarka. Szofrics Pdl szerint a kis 6pulet a
maga sanyanisdgdval hu kepe volt a pdtridrka es az 6 nepe sanyaru
helyzetenek. Amikor a puspoki szekesegyhdzat es komyeket
dtepitettek, e kis hdzhoz nem nyiilt senki. A tisztelet meg6rizte e
hajlekot mdig.
Csamojevics Arzen tobb izben jart a szerbek iigyeben Becsben. Ott is
halt meg 1706-ban, de a szentendreieknek volt alkalmuk elsiratni 6t.
Szofrics Pdl mddsftdsa szerint a pdtridrka holttestet a Dundn
szdllitottdk le a szeremsegi Knisedol kolostordba es a kopors6t
szdlirt6 hajo elhaladt Szentendre mellett is.
1991-ben, amikor a Szerb Demokratikus Sz6vets6g a szomszedos Engels utca
szdmara visszakerte Csamojevics Arzen pdtridrka nevet, azert, hogy egy
szemelyr61 ne viseljen ket utca is nevet, meg kellett volna valtoztatni ennek az
utcanak a nevet is. Az ide falajanlott nev (Amos Imre festSmuvesz) ellen
azonban az itt lak6k egysegesen tiltakoztak. Igy kompromisszumos megoldds
szuletett. Az Engels utca megkapta a hosszu nev roviditett alakjdt (ldsd
Pdtridrka utca), mig a honszerz6 pdtriarkara tovdbbra is az Arzen utca
emiekeztet.
FelvetSdott az is, hogy itt lenne az alkalom, legalabb a nev
pontositdsara. Legyen az helyesen Arsenije utca. Ett61 az 6tlett61 viszont a
magyartdl idegen hangzdsa miatt tekintett el vegUl az Utcanev Bizottsdg.
GySzott a lak6k ragaszkoddsa. A nev maradt. A vdrostortenet irdnt erdekl6d6k
pedig e konyv hasabjair61 is pontosithatjak ismereteiket.
A mellekelt festmenyt, nagy tabl6t Paja Jovanovic a Millenniumra
keszitette a Szerb Pavilon reszere. Az alakok elrendezesevel az akkori
patriarka azonban nem ertett egyet, ezert a kep nem kerUlt kidllitdsra es csak
1889-re lett kesz.
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35. ASZOK UTCA
1977. Aszok utca
A Harkdly utcdb61 nyilik a T6 melletti egykori sz616hegyen. Nevevel
az itt nagy hagyomdnyokra visszatekintfi sz616muvelesre utal. A pinc6kben a
hord6 aid tett talpazatot neveztek €s nevezik dszoknak. (Tan. iil. jkv. 1977. 21.
sz.)
36. ASZU^UTCA
1974. Aszii utca
A visszaemlekezesek szerint a miilt szazadi gazdag sz616termesztes
idejen itt is keszitettek aszut. A szentendrei asziinak az iratok szerint is igen
nagy hire 6s keletje, ara volt. Mig a ,4c6z6ns6ges borert 3-4 forintot adtak, az
aszut 30-40 forint6rt vitt6k."
A Vasiiti villasorr61 nyilo utca. A t6 melletti sz616hegyen tobb
sz616fajta nev6t is megor6kit6 utcaval egyutt eml6keztet arra, hogy a miilt
szdzadban itt igen jelent6s sz616skertek voltak. (Tan. iil. jkv. 1974. 05. 17.)
37. A T T I L A UTCA
1894. Vasiit utcza
1925. Attila-ucca
Az utca els6 nevet az irdnya adta. A vasiitdllomashoz vezetett 6s vezet
ma is. A Budapesti Koziiti Vaspdlya Tdrsasdg dltal 1887-re ki6pitett 16.3 km
hosszu pdlyan 1888-ban indult meg a forgalom. Az utasokat kezdetben 6t, 70
16er6s g6zmozdony altal vontatott szerelv6ny szdllitotta. A szdzadfordul6t
k6vet6en a vonalat egy mdsodik vdgdimyal bovitettek es 1914-ben
villamositottdk.*' A k6pen a mdr bSvitett mdsodik vasutallomds 6s az iij
elektromos vontatdsii kocsik ldthat6k.
1925-ben az utca iij nevet kapott. A n6vvdltoztatas okara adatot nem
taldltam. Val6sziniileg a nagy utcanevadas idejen gondoltak ra, hogy a
nepvdndorlds evszazadai nem keriiltek el Szentendret sem. Az iiresen dllo
r6mai tabort a bevonulo hunok nagyr6szt elpusztitottak. Ittjdrtukr61 ugyan
semmi eml6k nem keriilt el6, csak a romai tdborhoz vezeto egyik utca 6rzi
maig nagy kiralyuk nev6t.
ATTILA (400 koriil - 453): hun kirdly. Szdmos monda fuzodik alakja
kore. Ezek egyiket Gdrdonyi G6za dolgozta fel A Idthatatlan ember c.
regenyeben.
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38. AVAR UTCA
1925. Avar-koz
195 ? Avar utca
A Kalvaria-dombr61 nyfl6 Avar utca 1925-ben meg csak kis koz volt
a varos I . keruleteben.
A Szentendren feltart avar sirok azt jelzik, hogy a Duna-volgyi avar
birodalom idej6n a vdros egy avar fejedelem kozpontja lehetett. Az avarok a
kozeli r6mai tarbor teruleten telepedtek le, azt 6pftettek dt. Erre emiekeztet,
hogy az Avar utca a R6mai sdnc utcdra vezet.
Az 1930-as 6vekben a Kdlvdria mogotti, akkor m6g gyeren lakott reszt
jelolte ki a varos, hogy az Orszdgos N6p- es Csalddvedelmi Alapb61 hdzakat
epittessen a sokgyermekes csalddok szdmdra. Az epitkezes a 40-es evekben
megkezd6d6tt, de a hdboni miatt akadozva haladt. A vdros kozben mindennel
megprobalkozott. Meg azzal is, hogy az ONCSA-telepen kiepulS egyik utcdt
vitez Bonczos Mikl6s dllamtitkarr61 szdndekozott elnevezni, ezzel is
figyelmeztetve es kerve a magas szemelyiseg segitseget.'" Vegiil a kialakul6
utcak koziil egyik sem vette fel az dllamtitkdr nevet, de a telepet csak igy
emlegettek : Bonczos telep. E neven emlitik meg 1946-ban is az anyakonyvek.
A kes6bbi iratok mar csak az utcakat nevezik meg. A telep neve mdra eltunt.
Az egykori Boncos-telep utcdi a kovetkezdk: Avar utca, Kun utca, Erdeiyi
utca.
39. BAGOLY UTCA
1972. Bagoly utca
A 70-es evekre kieptilt Boldogtanyai iithalozat egyik utcaja kapta e
sajnos, kihalofelben levo madar nevet. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
40. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
1894. Maria Terezia utcza
1945. Bajcsy-Zsilinszky utca
Szentendre Mdiia Terezia uralkoddsa alatt (1740-1780) a Zichyektol
a kiralyi kincstar tulajdonaba keriilt. Mdria Terezia berbe adta a vdrost
lakosainak, ezert Szentendre evi 600 rajnai forintot fizetett. Az osszeg
rendszeres fizetesen kiviil nem volt mds kotelessege a vdrosnak foldesuraval, a
kincstarral szemben. Ez a berszerzodes nagy elony volt a szentendreiek
szamara. Szabadalnias kiralyi varosi jogot kaptak es ez nagyban segitette a
varos tovabbi fejlodeset, viragzdsat. 1872-ben Szentendre rendezett tandcsii
vdros lett. Ett61 fogva beliigyeit ondlloan intezhette.
Ertheto. hogy a varos vezetese szeretettel es tisztelettel 6rizte Mdria
Terezia emleket. aki a hagyomanyok szerint tobbszor is megfordult
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Szentendren. Ldtogatasaihoz legendak fuz6dtek. Az egyik szerint Mdria
Terezia engedte meg, hogy az ejjeli6r szerbul is hirdesse az 6rdkat. Az
asszonyok deputdci6ja ugyanis panaszt tett a kiralyn6nel, hogy a f6rjek sajat
dllitasuk szerint azert nem mennek haza este 10 6rara, mert nem ertik az
6jjeli6r nemet es magyar szavdt.
A mdsik legenda Paprika bir6, Szentendre akkori vdrosbirdja nevehez
kot6dik, ezert azt a Paprikabir6 utcandl from le. A hagyomdnyok szerint a
kiralyn6 a mai Rdkoczi Ferenc utcdban, a vdroshdzdval szemben 16\6 kis
hazban, a harangoz6 hdzdban (ma Nepmuveszetek hdza, muzeum) szdllt meg.
Mas allitasok szerint itt el sem fert volna a kiseretevel egyutt. Ezert inkdbb az
emeletes, klasszicista Szofrics hdznak (Alkotmdny u. 5. sz.) adjdk ezt a
dics6seget.
Dr. Dezs6fi Ferenc, az egykori jegyz6 majd polgdrmester meg
emlekezett rd, hogy a vdroshazdn Maria Terezia kepe fiiggott a fo helyen: , A
varoshdzan a kepvisel6-testiilet szinhelye egy nagyobbacska szoba volt.
Minden ekessege egy szdzeves oreg alio 6ra, a sarokban regi ertekes
csempekb61 osszeallitott nagy zold kemence, a falon Mdria Terezia es mds
Habsburg uralkod6knak, a vdros j6tev6inek kepmdsa fiiggott.""''
1925-ben ketteosztottak az utcat (ldsd Kucsera Ferenc utca) es csak a
mai Bajcsy-Zsilinszky utca nyomvonala viselte tovabb a Maria Terezia nevet.
1945-ben ez az utca kapott eloszor iij nevet a demokratizaloddsi folyamat
eredmenyekent. A Fiiggetlen Kisgazdapart javasolta: „Tisztelettel kerjiik az
aldbbi indok alapjan, hogy a jelenlegi Maria Terezia utca Bajcsy-Zsilinszky
utcanak elnevezni rendeltessek. Bajcsy-Zsilinszky Endre. akit a Szdlasi
pribekek, mint a demokratikus eszme bdtor harcosdt legyilkoltak, minden
bizonnyal megerdemli, hogy emleke a vdrosban megorokittessek. Az6rt
kerjiik. hogy a Maria Terezia utca neve vdltoztassek meg, mert a Habsburgok
ujra valo megerSsiteset Magyarorszdgon ennek az asszonynak es rajta
keresztiil az akkori reakcionak koszonhetjiik. Tunjon el az emleke is ennek a
komak meg az utcanevekben is!"
A kepvisel6-testUlet a Kisgazdapart javaslataval egyetertett es
vdltoztatott. (Kepv. t. jkv. 1945. 2884. sz.)
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE (1886-1944); kisgazdaparti politikus. publicista. A I I . vildghaboni idejen a fuggetlensegert folytatott
antifasiszta hare kiemelkedo egyenisege es vertaniija. 1944 vegen
Sopronkohidan vegeztek ki.
A rendszervdltast koveto utcanevrevizio soran felvetodott. hogy a
vdrostorteneti hiiseg miatt az utca kapja vissza az eredeti nevet. Szentendren
az Utcanev Bizottsdg azonban nem volt olyan szigorii, mint mas varosokban.
Itt nem akartak megvdltoztatni minden olyan utcanevet, amely 1945 utan
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kerult a varostortenetbe. Igy ez a nev is maradt. Budapesten nem ragaszkodtak
annyira a fasizmus ellen tiltakoz6 Bajcsy-Zsilinszky Endrehez. Igaz, a nevet
az els6, szent kiralyunk neveert adtak oda (XVIII. ker. Szent Istvan ter). A
f6varosban el6kerult Maria Terezia neve is. A XXII. keruletben R6zsa Richard
(1904-1943), az illegalis KMP tagjanak nevet adtak oda erte.
A mi Bajcsy-Zsilinszky utcank legnevezetesebb epiilete az 1845-ben
epiilt, a varosban ismert egyetlen kiiria jellegu epiilet, az tin. Theodorovics
kuria.'" Emeletes bSvites utan 1891-ben itt kapott helyet az Erseki Zardai
Leanyiskola, majd rom. kat. elemi iskola es kisded6v6. 1948 utan allami
altalanos iskolakent miikodott tovdbb. A rendszervaltas utan a varos az
egykori zarda egy reszet visszaadta az egyhazkozsegnek. Kisebb bels6
atalakitas, bSvites utan 1993 6szen Dabas-Sari ellenpeldajakent minden
botrany es tiltakozas nelkiil megindult itt a katolikus iskolaban az oktatas.
Egyel6re az als6 tagozatban. Azota is a megmaradt allami iskolaval egyiitt,
egy epiiletben bekeben es megertesben nevelik a rajuk bizott gyerekeket.
41. BALAZS ARPAD UTCA
1958. Balazs Arpad utca
Pismanyban a Barackos iitba torkollo iij utcat a parcelldzasokkor
nyitottak. 1958-ban Balazs Arpadr61 neveztek el, mivel ebben az utcaban dllt
az ismert zenekoltfi villaja ( 2. sz.). (Tan. ul. jkv. 1958. 27. sz.)
BALAZS ARPAD (1874-1941): zeneszerzfi, dalkoltS. Jogot tanult, de
kozben a Zeneakademian hegedu tanszakot vegzett. 1924-t61
fokapitany-helyettes Budapesten. Kozben zenevel is foglalkozik.
Nehany evig a Magyar Rddioiijsag szerkeszt6jekent dolgozott. Tobb
ismert mudal szerzoje. (Racsos kapu, racsos ablak., Ahogy en szeretlek, ...stb.) Szentendren a 20-as evekben vdsarolt villat magdnak.
Nyarait dltaldban itt toltotte a felesegevel egyiitt. A visszaemlekezesek szerint itteni 61menye nyomdn irta a Piros pettyes
ruhacskadban Idttalak meg teged c. dalat. Az ihletS ledny neve
azonban maradjon tovabbra is titok. Villdjdban 1945 utan egy ideig
konyvtar miikodott.
42. BANATI SVERAK UTCA
1969. Bdndti Sverdk utca
Az Uj Muvesztelep mdsodik hatarutcajakent hirdeti a Szentendrei
Festok Tarsasaga es a szentendrei festeszet jelent6seget. Nevet az utca a telep
dtadasakor kapta. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
BANATI SVERAK JOZSEF (Temesvdr, 1897 - Szentendre, 1951):
fest6. R6ti Istvdn tanitvdnyakent keriilt kapcsolatba Szentendrevel. A
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r6mai iskola jelent6s mestere volt. A szentendrei muvesztelep
megalakuldsa utan nehany 6vig meg Budapestr61 jart ki a varosba.
1937-ben 01aszorszagb61 hazaterve v6gleg letelepszik Szentendren.
Ugyanettei az id6t61 halalaig a szentendrei gimndzium kihelyezett
tagozatin tanitott rajzot. A Szentendrei Fest6k Tarsasaganak egyik
alapito tagja volt. Tobb festmenyet a Nemzeti Galeria es a
szentendrei Ferenczy Muzeum 6rzi. A muvesztelep tobbi tagjaval
egyutt kozremukodott a Plebdniatemplom freskoinak kesziteseben a
30-as evekben.
43. BARACKOS UT
1933. Barackos iit
A filox6ra miatt kiirtott sz6I6k helyen megindult viragzo
gyiim6lcstermelesr61 az a 24 500 gyiimolcsfa taniiskodik, amelyet 1895-ben a
varos szamon tartott. A cseresznye utdn a legjelent6sebb mennyisegben a
barackot termesztettek. Pismany es Petyina hegyoldalain a kajszi es
6szibarackfak szama tobb mint 4000 db.
Az 1930-as evekre Pismany Szentendre siiriin lakott kiilteriileteve
vdlt. Lassan utcdkkd dlltak ossze a hazak es a kepvisel6-testulet 1933-ban
megkezdte a „pismani utak" elnevezeset. A kivdl6 gyiim6lcstermel6 videk
onkent kinalta az els6 utcaneveket: Barackos iit, Cseresznyes ut, Mandula utca
stb. 1933-ban a kepvisel6-testiilet ugy dontott, hogy „az Orbdn kereszttol a
Bergmann villa fele vezeto uto-t" nevezi el Barackos iimak. (Kepv. t. jkv. 1933.
4082. sz.)
Erdekes, hogy az 1959-es vdrosterkepen es az 1950-es evek kozepen
kesziilt keziratos terkepen - valoszinilleg tevedesbdl - felcser61tek a Barackos
es a Cseresznyes utat. Erre a visszds helyzetre utalt az 1958. aug. 15-i VBulesen az egyik tandcstag, amikor felvetette, hogy ne a Barackos ut induljon a
Cseresznyes utr61, hanem a Csereszny6s tit a Barackos iitb61.
Az 1961-ben megjelent vdrosterkepen aztdn mdr tijra az eredeti
Barackos utat jeloli a Barackos nev. Az 1933-ban kijelolt Barackos tit vege a
mai Felh6 utca volt. Nehdny fennmaradt utcanevtdbla meg taniiskodik errol. A
Barackos iit mai veget, az autobusz-forduloig a 60-as evekben epitettek ki.
44. BARACKOS K O Z
1980. Barackos koz
A 11-es miiiittol a Dunahoz vezet6 zsdkutca 1980-ban a Barackos koz nevet
kapta, mivel szemben a Barackos utra nez. (Tan. iil. jkv. 1980. 73. sz.)
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45. B A R A C K V I R A G UT
195? Barackvirag ut
A Barackos es Csereszny6s lithoz hasonl6an ez az ut is a
gyujtSutakhoz tartozik. Azok Pismdnyt ativelve fuzik fel az utcdk sordt, a
Barackvirdg ut pedig a Petyindt fogja dt az Ady Endre utt61 a vdroshatdrig.
Valoszinuleg az 50-es evekben kapta a nevet. Akkor indultak meg
ugyanis itt a nagyobb aranyli 6pitkezesek es ezekb61 az id6kb61 hidnyzik
nehdny jegyz6k6ny v a tandcsi iratok kozul.
46. BARATSAG KOZ
1981. Bardtsdg koz
A Szabadsdgforrds (ma Sztaravodai ut) menten a 60-as evekben epiilt
KISZ I . Iak6telepen a hdzak nem sorosan, hanem egymds mogott is dllnak.
Kes6bb a lakok „baratsdgb61" a telkiikb61 dtadtak egy kis reszt, amelyen a
tanacs egy 4 m szeles kis zsdkutcdt alakitott, hogy itt is megkozelithetSk
legyenek a lakdsok. Ez a resz kapta a Bardtsdg koz nevet.
(Tan. ul. jkv. 1981. 14. sz.)
47. B A R K A UTCA
1992. Baika utca
A Barackos utrol nyilo alig 73 m hosszii kis utca 1992 6ta viseli
Pismdnyban ezt a kikeletre emlekezteto kedves nevet. (ONK. 1992. 162. sz.)
Szemben vele ott al a Taika utca. A terkepen igy egymds mellett Idtva a ket
utcat: .,Tarka, Baika utca" egesz kellemes es szellemes olvasatot ad.
48. B A R T O K B E L A UTCA
1894. Angyal utcza
1925. Angyal es Katalin-ucca
1930. Szent Inu-e herceg-utja
1950. Bartok Bela utca
A szerbekkel egyiitt betelepiilt dalmatok r. katolikus valldsiiak voltak.
Nekik nem kellett lij teniplomot emelniiik, hanem letelepedtek a vdros
egyetlen. katolikus templomanak a komyeken. Igy nepesitettek be a
Teniplomhegyet es a Szamarhegyet a szorgalnias, sz616muvel6 dalmatok. Egy
hagyomdny szerint mindennel elegedettek voltak, csak lakohelyiik, a
Szamarhegy nevevel nem. Bar ilyen foidrajzi newel az orszagban tobb helyen
is talalkozunk. Szentendren 1756-ban a Visitatio Canonicdban (piispoki
ellenorzo latogatas) mar igy irtak be a kis hegy nevet: Mons Asinino. A helyi
hagyonianyok szerint a mi kis hegyiinket azert hivtak igy, mert az itt el6
dalmat csaladok majd mindegyikenek volt szamara. Az egyik csacsir61 illetve
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gazddjardl maig femmiaradt egy kedves anekdota. Amikor az utcaban
szemben jott vele egyszer egy liolgy jar6kel6, a talalkoz6 a kovetkezSkepp
zajlott le: „Vigydzz, nagysdga - sz61t ra a jdr6kel6re -, Na, induljon, Mancika
- biztatta kedvesen aztdn a szamarat."
A visszaemlekezesek szerint a dalmatok a Szamarhegyet inkabb
Istenhegynek vagy Angyalhegynek hivtdk. Igy termeszetes, hogy a hegyen
dtfut6 legfontosabb utca az Angyal utca nevet kapta. Az utca dtiveli az egesz
hegyet. Az egykori Erzsebet tert61 (ma Rab Rdby ter) indult es a torok laStndl
megtorve egy rendezetlen, vadregenyes szakaszon at a Miivesztelepre vezetett.
Ma csak ez a kis szakasz viseli az Angyal utca nevet (lasd ott). A mai Bart6k
Bela u. mdsodik reszenek, a torok kuttdl a Daru piacig vezet6 reszenek az
els6, 1894-es nevere nem sikeriilt rdbukkannom. Ez az iitszakasz 1925-ben a
Katalin nevet kapta. Az iratok nem jelzik, hogy kire gondoltak a nevad6k.
A kepviselS-testiilet 1930. mdjus 28-an aztdn iigy dontott, hogy
csatlakozik ahhoz a vilagmozgalomhoz, amely Szent Imre emleket orokiti
meg es a herceg megdicsSiilesenek 900 eves jubileumara az Angyal nevet
Szent Imre herceg utjdra valtoztatja. (Kep. t. jkv. 1930. 2771. sz.)
SZENT IMRE herceg (10077-1030): I (Szent) Istvan kirdly fia volt.
Szentendren ezt a nevaddst egy maig nem megerositett hagyomdny is
indokoltta tette. A veszpremi puspok szolgalataban alio olasz szdrmazdsu
Fulco dedk egyes velemenyek szerint itt, Szentendren irta 1130 koriil Szent
Inue herceg eletenek tortenetct, a Vita Enierici Ducist. (Lasd meg Fulco deak
u. es bavebben IKSZ 35. p.)
Nehany honap mulva a kepviselo-testiilet tovdbb pontositotta a
javaslatat. Ugy dontottek, hogy
Angyal utcdnak az Erzsebet tertdl a
Katalin utcdig terjedd reszet es folytatolagosan a Katalin utcdt a Daru terig
nevezziik el Szent Imre herceg litjdnak. Az Angyal utca tobbi resze tovdbbra is
az Angyal utca nevet viseli."
1950-ben aztan Szent Imre nevet Bartok Bela neve valtotta fel. Ez
evben ugyan meg mindket nev szerepel az anyakonyvi bejegyzesek kozott.
BARTOK
BELA (1881-1945): zeneszerzo, zongoramuvesz,
nepzenekutat6. Eletmuve mind a magyar, mind az egyetemes
zenetortenet szempontjabol korszakalkoto jelentosegii. Nepzenenkbol
meritve vilagszinvonalra emelte zenekultiirankat.
A szentendreiek nehezen baratkoztak meg a gondolattal. hogy eltunt
egy regi utcanev; .JK Kisanyik vendeglo a Szamarhegyen, a legi Angyal
utcaban volt, amelyet az 50-es evekben Bartok Belarol neveztek el. Minden
tiszteleteni a nagy komponistae, de meg ma is okosabb volna. ha inkabb a
zeneiskoldt neveznek el rola. Ez a kedves, hegyre kapaszkodo uttcika. mely a
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Tabakos kereszthez vezet, lenne ism6t Angyal utca, mely tr6fds-kedvesen
neveben is jelzi az egre, magasra felkapaszkoddst."
Az utcanev-revizi6 sordn a jeles zeneszerz6 miatt Szentendren nem
vet6d6tt fel, hogy ujraelessz6k a Szent herceg nevet. Budapesten megtettek
ezt, 6t keruletben is. (II, X V I , XIX, XX, X X I ker.). Ott ilyen nevek adtak oda
Szent Imre hercegert mint Papp Jozsef, Bek6s Imre, Poll Sandor, 6sz Szab6
Janos, Tanacshaz ter.
A Szamarhegy Szentendre festSi reszleteinek egyik legerdekesebb
negyede. A meredek hegyoldalon letelepedett dalmatok Voit Pdl szerint
„fecskefeszek modjdn megkapaszkod6" hdzacskakat emeltek, amelyek ma is
az Adria menti falucskdk telepiilesformait idezik. Az utca legnevezetesebb, a
muveszettortenet szamara is erdekes haza egy csaknem ketszazeves gorbe falu
haz (3. sz.) egykor Kisanyik Imre vendeglos tulajdona volt. Toth Antal muveszettortenesz szerint a VendeglS szololugasos udvaraval a szazadel6n a
szentendrei festok legkedveltebb helye volt. Szantho Imre festSmuvesz
k6nyv6ben (Szentendrei pillanatok) pedig egyenesen a modem magyar
festeszet ,jniniatiir Montmartre-jakent" nevezi meg a Bart6k Bela utcat es
komyeket. A vendeglos ma is elo leanya, Stolcz D6nesne m6g most is nev
szerint fel tudja sorolni az egykori kedves vendegeket, a telen-nyaron itt lako,
vagy csak ide latogato, itt alkoto festSket: Bdndti Sverak Jozsef, Heintz Henrik
(Riki), Onodi Bela. Pandi Lajos, Szamosi Soos Vilmos (a szobrdsz).
49. BATTHYANY UTCA
1925. Batthyany-ucca
Az utca a Dumtsa Jen6 utcdr61 a Duna partra vezet. 1925-ben a nagy
dtfogo utcan6vaddskor kapta a nevet.
BATTHYANY LAJOS, grof (1806-1849): a reformkor es a 48-as
szabadsagharc jelent6s alakja.
1848-ban az els6 felelos
miniszterelnok. 1849. oktober 6-an kivegeztek Pesten. A ma is rd
emlekezo orokmecses a Neugebaude (Ujepulet) neven ismert - de
1897-ben lebontott borton egyik kapujdnak helyen all.
50. BAZSALIKOM UTCA
1987. Bazsalikom utca
A Szarvashegyen a tobbi virag (Rozmaring, Ezerj6fu) mellett jelzi a
termeszet kozelseget. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14.)
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51. B E G UTCA
1983. Beg utca
A Tyukos dulSben a Berek utcab61 indulo es a Narcisz utcaval parhuzamosan
halado 80 m hosszu es 4 m sz61es zsdkutca 1983-ban kapta a nevet.
A varos torteneteben ket beget is ismerunk. A haracsot (ado) beszedS
torokok minden helysegrSl pontos nyilvdntartast vezettek. Az adokonyvtikbSl
tudjuk, hogy 1580-ban a vdros 6000 akcse ertekben adott be buzdt, mustot,
sertest Szinan beg zidmet-birtokosnak foldesiiri haszonelvezet fejeben.
A 70-es evekben, amikor a Lenin (ma Szentldszloi) iiti OTPlakdsokat epitettek a munka kozben ket vorosrez edenyt, torok bogracsot
talaltak Szahib Ali szandzsdkbegnek ajanlva. A Beg utca a Torokvolgyi littal
es a Janicsar utcdval egyutt idezi az itt is gydszos emleku torok vildgot. (Tan.
ul. jkv. 1983.09. 27. )
52 B E K E KOZ
1925. Beke-koz
A nevadas oka ismeretlen. 1945 el6tt nem volt altaldnos szokas
elvont fogalmakat es fokepp „a beke" szot utcanevkent hasznalni. 1965-ben
veszely fenyegette az utcanevet. Olyan elhanyagolt volt, hogy Halasi Jozsefne
tanacstag szerint „helyes lenne, ha a nevtablat levennek rola es nevteleniil
hagynak." Kes6bb ugyan rendbe hoztak az utcat, de nevtablaja ma sines.
A kis koz a Kucsera Ferenc utcat koti ossze a Kor utcdval.
53. B E M UTCA
1925. Bem-ucca
Az utca a Bogddnyi utcdrol a Duna partra vezet. A csaszari
kivdltsagok reven meggazdagodott szerb lakossdg tobbsege nem erezte
magaenak az 1848-1849-es magyar szabadsagharc iigyet. Ennek ellenere tobb
utca orzi a forradalom hSseinek nevet. Bem tabomoket egy ideig ket utca is.
Egyik itt a belvarosban, a masik Izbegen. Ez utobbit 1958-ban - taldn, hogy ne
legyen zavaro - Torok Ignacra vdltoztattdk.
BEM JOZSEF (Jozef Bem) (1794-1850): lengyel szdmiazasii katonatiszt, az 1848-1849-es magyar szabadsagharc kiemelkedo egyenisege,
honvedtdbomok.
54. B E R C UTCA
1969. Berc utca
Az utca a Barackvirag iitr61 indul 6s oda is ter vissza, Kozben megjdr
egy kisebb hegyet, ami ha nem is ,4nagasba emelkedo hegycsiics", az6rt
derekasan megszuszogtatja a vdndort. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
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55. B E R C K O Z
1986. Berc koz
Petyinan a 80-as evek veg6re tomegesen kiepult utcdk eseteben, hogy
ne novelje az utcak szamat, egyre tobb helyen jelenik meg a koz ut6nev. A
Berc utcdra merolegesen raepUlS kis utca 1986-ban kapta a nevet. (Tan. iil.
jkv. 1986. 09. 16.)
56. B E R C S E N Y I UTCA
1894. Meszaros utcza
1925. Bercsenyi-ucca
A Bogdanyi utr61 a Duna partra levezetS kis utca el6sz6r a Meszdros
nevet viselte. 1913-ban egy kerelemben igy taldlkozunk vele: „Goldberger
Samu es tarsa jardafektetesi kerelme: A kepviselo-testiilet eirendeli a G6zhaj6
utcza es a Meszaros utcza kozotti vonalon a meg hidnyzo gyalogjdrda
elkesziteset a haztulajdonosok koltsegere.'"" A regi szentendreiek szerint az
utca sarkan a szazadfordulo 6ta bust drultak. Akkor Gruiz Karoly meszarszeke
dllt itt. Kesobb a 80-as evekig a vdrosi Hiisbolt miikodott a helyen. Ma az
IBUSZ iroda all ott.
1925-ben az dtfog6 utcanevadas idejen melt6bb nevet kerestek az utca
szdmara.
BERCSENYI MIKLOS (1665-1725): grof, a Rakoczi-szabadsdgharc
tabomoka. A fejedelem legbizalmasabb tandcsadoja, hii bardtja.
Rodostoban halt meg.
57 B E R E K UTCA
1969. Berek utca
A Tyukos dulo utcdja. a Szalonka utca folytatasa. A kozeli Sztelinpatak sugallhatta a vizparti bokros cserjet idezo Berek nevet. (Tan. iil. jkv.
1969 4. sz.)
58 B E R E K KOZ
1988. Berek koz
Az Egres iitrol nyilo 1988-ban 3 m szeles 11 m hosszu foldUt javasolt
neve Vadvirag utca volt. Vegiil megis a Berek koz elnevezest fogadtak el a
tanacstagok. (Tan. ul. jkv. 1988. 05. 10.)
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59. B E R K E N Y E UTCA
1962. Berkenye utca
A varosnak tobb djonnan kialakult utcat kellett elneveznie 1962-ben.
Ezek egyike: „az Ady Endre ut 66-t61 ivesen indulo, a Tyukos-medenceben
egyenesen folytat6d6 utca a Berkenye" nevet kapta. (Tan. iil. jkv. 1962. 371.
sz.)
A 11-es muiitr61 a 23-as km-k6nel indulo utcanak mara mar egy kis
„latvanyossaga' is van, irja Szel Julia riporter. A 43. sz. haz, amelybe egy
nagy es egy kisajtoval, galambdiiccal, ul6paddal, zsindelyes keritessel ekes
faragott szekelykapun at jut be a vendeg. A bejaratot a tulajdonos szekely
atyafisaga keszitette es rajta ez olvashato: ..Vandor e kiskapu nem akar
kizami, csupan azt mutatja, hoi kell bejami. Allitotta Bulucz Imre es neje
Orban Matild az Cir 1980-dik esztendejeben Szent Istvan havaban." ^°
Azota az ur Orban Matildot mar elszolitotta magahoz. Am emleket
egy szep faragott szekely kopjafa orzi kinn a Sztaravodai uton levo nagy
koztemetoben.
Tovabb noveli az utca erdekesseget es hitelesseget, hogy Szel
Jiilianak nemreg a nyaralqjaban hosszas probalkozas utan, erto es szeret6
gondoskodassal sikeriilt vegre eletre keltenie egy szep valodi berkenyefat,
amely eddig csak a komyek erdeiben bontotta ki lombjat.
60. B E S S E N Y E I UTCA
1925. Bessenyei-ucca
A rovid kis utca Izbegen a Szentlaszloi utrol nyilik. Nevet az atfogo
utcanevadaskor kapta.
BESSENYEI GYORGY (1747-1811): I'ro, a becsi magyar neme.si
testorseg tagja. A magyai irodalom egyik jelentos egyenisege, a
felvilagosodas vezeralakja.
61. BIMBO UTCA
1969. Bimbo utca
A Kalvaiia utat es a Pomazi utat osszekcito utca nyomvonala 1969-re
alakult ki. Nevere tobb javaslat erkezett. PI. Akacfa u.. Mora Ferenc u. Mora
nevet evek ota szerette volna megorokiteni a varos, de nem talaltak hozza
nielto utcat. Most is elvetettek a javaslatot, mert az utca csak ot hazbol ail. "
Az Akacfa utca sem tetszhetett a tanacstagoknak. men vegiil ugy
hatai'oztak, liogy .Az Akacfa utcanak elnevezni javasolt utcat Bimbo utcanak
nevezzuk el." Az indokrol nem esett szo. (Tan. iil, jkv 1969 4. sz.)

64

62. BODZA U T C A

1973. Bodza utca
A Szentendre k6my6ki biikkosokben kulonosen a furtos bodza bogy6i
piroslanak. A r61a elnevezett utca a Petyindn kanyarg6 Szivarvany utcdb61
indul es annak vegehez ter vissza. (Tan. ul. jkv. 1973. 11. sz.)
63. BOGANCS UTCA

1980. Bogancs utca
Pismdnyban folytatva a termeszethez kapcsol6d6 neveket, a Barackos
iitr61 D-re nyfl6 utcdnak a Bogdncs nevet adta a vdrosi tandcs. (Tan. iil. jkv.
1980. 14. sz.)
64. B O G D A N Y I U T C A

1894. Bogddnyi utcza
1903. Dedk Ferenc utcza
194 ? Voroshadsereg utca
1988. Bogdanyi utca
A legkordbbi, az utas tdjekoztatdsdra is szolgdl6 irdnyjelz6 utcan6v
nem kozvetleniil a szomszedos helyseget, Lednyfalut nevezi meg, hanem egy
tdvolabbit, Dunabogddnyt. Oka talan, hogy Lednyfalu ekkor meg csak kis
urasagi tanya. A folyam partjdn a legkozelebbi jelent6s helyseg Bogddny volt.
A mar emlitett terkepen is igy szerepel az utca: Via Bogdaniensis.
Termeszetes, hogy az els6 hivatalos utcan6vadaskor nem okozott gondot a
neve. Egy 1895-6s adat a nev utcanevkent t6rt6nt haszndlatdra: ,3ischer
Salamon hdztulajdonos keri megengedhetni, hogy a bogddnyi utcza 123 sor
szamu hdzdnak a Dundhoz vezet6 kozben lev6 oldal hatdrfaldn kiviil ultetett
vadsz616 oltalmdra egy leckeritest felallithasson."
A hivatalos elnevezes utdn nem sokdig tartotta iranyjelz6 funkcidjdt
az utca. Az 1903. okt. 20-i kepvisel6-testiileti diszkozgjnilesen Dedk Ferenc
sziiletesenek 100. evforduloja alkalmdbol a Bogddnyi utcdt a Fels6 Dunakozig
Dedk Ferenc utcdnak neveztek el. A konzervativ varos tisztelgett a kivdl6
politikus, a ,4iaza bolcse" el6tt, aki nem is olyan messze tSliink, Pilismar6ton,
Heckenast Gusztdv nyomdatulajdonos villdjdban vetette paplrra a kiegyezesi
torveny szoveget 1867-ben.
Az 1940-es evek vegen szokassd valt orszdgszerte, hogy azt az utcdt
vagy utat, amelyen a helysegbe a Voros Hadsereg bevonult, r61a neveztek el.
Szentendrere 1944. dec. 26-dn erkezett a III. Ukrdn front dlloraanydhoz
tartoz6 46. hadsereg jobb szdmya Slemin parancsnok vezetese alatt.
Szentendre vegiil nem ragaszkodott annyira az esemenyekhez. Itt a voros
katonak Pomaz es Pilisszentkereszt fel61 vonultak be a vdrosa, megis a
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Dunabogddny fel6 vezet6 utcdt neveztdk el r61uk. A n6vadds datumara nem
taldltam rd.
1988. augusztusdban, meg a rendszervdltds el6tt a helyi lijsagban egy
cikk jelent meg: „Ujra Bogddnyi ut lett a Voroshadsereg utja, mivelhogy igy
dontott a Vegrehajt6 Bizottsdg. BecsiileHikre legyen mondva, hogy meg az
sem tantoritotta el 6ket hagyomdnytisztel6 elhatdrozdsukt61, hogy emlekezetes
iilesiiket eppen huszonnegy 6rdval a gy6zelem napja el6tt hozt^. Mint hirlik
egyhangiian." (SZV. 1988. aug.)
A tandcs a nev visszaadasdt a kovetkezSkkel indokolta: „A
Voroshadsereg utca elnevezeset a lakossdg es a vdros helytorteneti
szakemberei egyardnt kertek." Ezert dr. Polonkai Anna el6terjesztes6vel a
tandcstagok nem is vitatkoztak. Vegiil azert a pontossdg6rt. A kilenc
egyetertes mellett akadt egy ellenszavazat is. Ennek ellenere az iit visszakapta
a legregibb, irdnyjelz6, termeszetes nevet. (Tan. iil. jkv. 1988. 32. sz.).
Budapesten negy keriiletben is emlekeztetet egy-egy utca a
Voroshadseregre ( I I , IV, XVIII, XIX, X X I . ker.). A rendszervdltds utdn
azonban ott is megvdltoztattdk 6ket. Kovetkezetesen mind a negyet. Helyette
ilyen neveket kaptak vissza az utcdk: Huvosvolgyi tit, Kirdlyok iitja, Maria
kirdlyne utja, U116i tit. A f6vdrosban ezen tiil - iigy tilnik - mindent el akartak
tilntetni, ami erre a korra emlekeztetett. A nevezett utca mellett
megvdltoztattdk meg a tobbi Voros utcanevek is. PI. a Voroscsillag (XI. ker.),
Voros feny (XVIII. ker.), Voros Okt6ber (XIX. ker.) utcak nevet is.
A Bogdanyi utca legnevezetesebb epiilete a 4. sz. alatt ldthat6 hosszu
sdrga hdz, amelyben ma kulonfele boltok ldthat6k. Az eredeti epiilet
maradvdnydt a 90-es evek elejen lebontottdk, de iigy, hogy az utca fel61i
homlokzat megmaradt. A regi helyere belUl egy posztmodem iizlethdz keriilt,
melyet azonban csak a kapun belepve lehet 6szrevenni. Igy 6tv6z6dott a X X .
szdzad a XVIII. szdzad epiteszeti stilusdval. Az udvarban egy antik temploima
emlekeztet6 diszkiit Idthato, melyben Czer Peter szobrdszmuvesz terplasztikdja van elhelyezve. Nehdny szo az epiilet neves Iak6jdr61 is. Abban minden
szakird megegyezik, hogy a szerbek 1690-ben Csamojevics Arzen ipeki
pdtridrka vezetesevel jottek Magyarorszdgra. Tobben iigy irtdk, hogy a
pdtridrka vezette 6ket Szentendrere is. Acs Zoltdn ujabb kutatdsai alapjdn
azonban mdr pontosit. Ezek szerint Szentendrere vegiil Milutinovic Ivan,
belgrddi bir6 vezette 6ket. A bir6r61 a mdr itt sziiletett szerb iro, Jakov
Ignjatovic is nagy tisztelettel emlekezik meg a Szerb rapsz6dia c. konyveben.
A hagyomdnyok szerint a bir6 a nevezett szep nagy hdzban elt. Az dllamositds
utdn (1945) a csalad utols6 tagjait, a ket Milutinovic kisasszonyt atkoltoztettek
a lejjebb lev6, apr6, kis toppedt hdzba (26. sz.). A szerbek jol ismertek es
szerettek 6ket. A visszaemlekezesek szerint meg az 50-es evekben is ugy
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mentek vegig az utcan a Preobrazsenska templomhoz a bucsura idej6v6k,
hogy a folyos6n ul6 „el6kel6 benyomdst kelt6 kisasszonyok" Idthassak ^et.
Az utca tovdbbi nevezetessegei a k6vetkez6k. 1992-ben a 10. sz.
hazban az EXPO-ra keszulve a haztulajdonos, Kovdcs Bertalan egy tdrsa
tdmogatdsaval rendbe hozta a mintegy 600 m^-es r6gi pincet es Igy kialakitott
ott egy ettermet (Huncut Piroska). Kes6bb az ettermet dtkeresztelte
LABlRINTUS-ra, lejjebb pedig megnyitotta a vdros uj nevezetesseget, a
BORMUZEUMOT. A pincebe beterSk itt megnezhetik a hazai jeles
borvidekek (Badacsony, Eger, Tokaj, Villdny stb.) mdrkakiilonlegessegeit. De
eves utdn afinomfalatok mellett meg is Izlelhetik azokat.
Tovdbb setdlva az utcdban - ha Szent Istvdn iinnepe el6tt egy nappal
(aug. 19.) jar erre a kivancsi turista - kulonosen sok emberrel taldlkozhat. Itt,
az utca kozepen magasl6 Preobrazsenszka templom udvaran, az „Unmk
szlnevdltozdsa" emlekere a XVIII. szazad 6ta tartanak bucsut a szerbek. A
„Tegnap es a Ma" talalkozik a varosban ekkor. ,A rdcok melabiis" iinneper61
Ir6k, festSk rogzltettek emlekeiket. (Bdlint Endre, Jobbdgy Kdroly, Szdnt6
Piroska, Veszi Endre) es mdig szivesen emlekeznek, jelennek meg itt a regi 6s
lij szentendreiek.
DelelStt mise van „sz6p 6nekekkel 6s sok gyertydval". Ilyenkor
kiteszik az ekszerekkel es fogadalmi ajdnd6kokkal feldiszltett csodatev6
„Fekete Mdriat" es a hivek hosszu sorban imddkoznak a k6p el6tt. Delutdn a
templom udvaran pedig „gyulekezik mdr megbuvolten par hlv6, sok pogdny."
A helyiek kozott a komyekbeli 6s messzefoldrSl idejott szerbek. Ismer6s6k.
baratok, rokonok sorra koccintanak egymdssal. Regen mindig akadtak
mec6nasok, akik ilyenkor csapra iitottek egy-ket hord6 bort 6s sort. Majd a
tamburdsok zenejere a multra es az elhagyott hazdra emlekezve megindul a
tanc, a kolozds. Legenyek, leanyok, asszonyok, ferfiak, sokszor meg az
oregebbje is jdrja a tancot buzgon korbe kapaszkodva. Harsog ilyenkor a
jokedv, mindent atfog az osszetartozas erzese.
Elhagyva a vidam k616zast az utca vegen mdr a muveszek vdmak rdnk.
Itt az 1928-ban a Munkdsbeteg BiztosIt6t61 a varosban megtelepedS muveszek
szamara megvett hazban, a Regi Muvesztelepen (51. sz.) vidam es szomoni
esemenyek vdltottak egymdst. A bohem eletrol, sziniel6addsokr61 6s az 1943ban idevezenyelt zsido munkaszolgalatosokrol On6di Bela fest6miiv6szt61
olvashatunk kedves es szomoni sorokat.
65. BOJTORJAN UTCA
1980. Bojtorjan utca
Pismanyban a Vorosbegy utcat a Zivatar utcaval 6sszek6t6 utca.
(Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
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66. B O K R E T A UTCA
1981. Bokr6tautca
Egykor (1925) a Pann6nla-telepen a mai Stromfeld utca viselte ezt a
nevet. 1981-ben Pismdnyban a Kikerics es a Borz utcat osszekotd uj utca
kapta ezt az ide ill6 nevet. (Tan. iil. jkv. 1981. 11. 24.)
67. BOLDOG UTCA
1969. Boldog utca
Leanyfalu hataraban a Barackvirag utr61 nyil6 utca nevet a kozeli
Boldogtanya sugallta. (Tan. iil. jkv. 1%9. 4. sz.)
68. BOLDOGTANYA
1894 ? Boldogtanya
A Leanyfalu hatardban dll6 Malomhegy aljdn evtizedek 6ta egy
elhagyott, nagy, omladoz6 falu epiilet dll. Az itt lev6 szep erd6seg egykor a
gr6f Esterhdzy csaidd tulajdona volt. Dr. GySrffy Istvdntol tudjuk, hogy a
nagyobb foldbirtok kozpontjaban all6 epiiletet gr6f Breuner Agost (18281894) epittette, akinek Esterhazy-ldny volt a felesege. A tanydt 1912-ben dr.
Pojldk J6zsef (1869-1928) egy szildgycsehi szuletesi! 5 gyermekes erdeiyi
ormeny szamiazasi foldbirtokos vette meg, aki itt mintagazdasagot rendezett
be. A cseledeknek lakdhazat, a tcnyeszdllatoknak istall6t epittetett. Foldalatti
csoveken a vizet is bevezette. Pojldk Jozsef maga meheszkedett passziobol.
1928-ban felesege rovid betegseg utan meghalt. A hagyomanyok szerint,
amikor a koporsot kihoztdk, Pojldk szivszelhfldest kapott es maga is meghalt.
A mdr el6z61eg itt eltemetett gyemiekeiknek emelt diszes kriptaba temettek el
oket is. A csalad a tanydt aztan berbe adta, de meg 1947-ben is az Esterhdzy
csaidd tulajdonakent tartjak szdmon az iratok. A kepviselo-testiilet ekkor
ugyanis ezt rogziti: ,3sterhazy Benedek a Pismanyban levo ingatlana 6
parcellajat a varos szdmara utnak atadta." (Tan. iil. jkv. 1947. 159. kgy.)
A tanya utols6 tulajdonosa dr. Kdnicz Gyula kiralyi fSiigyesz volt, aki
a Pojldk csaidd keresere a kriptabol elszdllitotta a csalad foldi maradvanyait.
A hagyomdnyok szerint a tanya resze volt egy hatarvitanak is. A haz
kozeleben ugyanis egy mely arok hiizodik. A leanyfalui biro szerint ez volt
Szentendre es Leanyfalu hataia. A szentendrei biro azonban nem fgy velte. 6
tavolabb jelolte meg a hatdrt. Egy szep erdoresszei sikeruh igy megnovelnie a
vdros teriiletet.
A 60-as evekben a varos szocialis otthona miikodott a nagy hdzban.
Az elhagyott tanya komyeke aztan lassan benepesiilt. A varosbol kiszorultak
itt olcs6bban tudtak epitkezni. Epitkeztek is. 1972-ben a Varosi Tanacsnak
mar 12 uj utcanak kellett itt nevet adni. A szerenyebb. kisebb hazak mellett
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aztan fel-feltiintek a reprezentatfvabb nyaralok is. AIT61, hogy ezek hogy
kerUhek ide Kertesz Peter „a kozelmuU vallatasa" soran a helyi lap hasabjain a
R6zsadombr61 a Boldogtdnyara c. cikkeben szamol be. (SZV. 1989. jul. 1.)
A helyiek dltal csak Kader diI16nek nevezett szep varosreszt a
Polgarmesteri Hivatal es a terkepek is Boldogtanya neven tartjak szamon.
1990-ben a varos rendezesi terve soran elhatarozas szuletett, hogy a meg
mindig all6 nagy epuletet hasznositja a vdros. Fiilop Judit f66pitesz a
Dunakorzo c. iijsdgban be is mutatta a tervet. Az E-Komplex ceg a tanydt
gy6gy- 6s iidiildkozpont c61jdra szeretne dtalakitani, szol a biztato igeret.'"
69. BOLDOGTANYAI UT
Boldogtanyai ut
, A 11- sz. kozlekedesi utrol a 25-os km-tol NY-ra kiindul6, majd
ENY-DK-i kanyar utdn a regi tanydhoz vezet6 ut a Boldogtanyai ut nevet
kapja", hatdrozta el a Vdrosi Tandcs 1972-ben. Akkor itt ez volt a
legjelentosebb utca. Jelzi ezt az lit ut6tag is. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
70. BOLGAR UTCA
1925. Valeria-ucca
194 ? Bolgdr utca
1958. Belloiannisz utca
196 ? Bolgdr utca
Erzs6bet kirdlyne leanydt, Valeriat, magyar kirdlykisasszonykent is
szoktdk emlegetni. Nemcsak azert, mert Buddn Idtta meg a napvilagot 1868ban, hanem azert is, mert edesanyja a magyar nep irdnti rokonszenvb61
magyar dajkdt vett melle. Igy a kisldny elobb tudott magyarul, mint n6metul.
1925-ben a k6pvisel6-testiilet a Val6ria nevet a HEV-allomast61 a Dundra
lefut6 utcdnak adta.
A regiek koziil nehanyan m6g emlekeznek ra, hogy a vdros egyik
reszet Bulgdridnak hivtdk. Egyesek szerint a BUkkos-patak melletti
egeszseglidz, masok szerint a Preobrazsenszka templom komyeket. Egy
kozepkori bardt, Istvdn gorog szerzetes kr6nikajdban pedig hoi Szent
Andrdsnak, hoi Bulgdridnak nevezi Szentendret. Nem tudjuk, mi6rt
emlegettek a vdrost Bulgdiiakent. Bdr Szofrics Pdl szerint elk6pzelhet6, hogy
a bolgdrok m6g a szerbek el6tt telepedtek itt meg, midSn orszdguk 1393-ban
elveszett.
A helyi hagyomdnyok szerint iij betelepU16 bolgar kerteszek eltek a
Bolgar utcaban es komyeken. Ezt megerSsiti egy bejegyzes az anyakonyvben.
Petrov Mdrton kertesz, aki Bulgariaban Popovban szUletett, Szentendren a
kozeli Honv6d utcdban teiepedett le. 6nt6z6s'='.s bolgdrkerteszetiik a Duna69

parton huz6dott a Papirgyar mogott, a katonai laktanydk helyenek egy reszen
es a PEVDI teruleten. 1921-ben hivatalos iratok is emlitik a miikodd
bolgarkerteszetet. Az 50-es evekben a termel6szovetkezetek alakulasdval a
bolgdrkert6szetek jelent6s6ge egyre csokkent, majd vegkepp megsziint.
Val6szfnflleg 1945-ben, a reakci6snak tartott utcanevek revizi6jakor
kapta a Valeria helyett a Bolgar nevet. Ezt valtoztattak meg aztan 1958-ban
Belloiannisz utcara. (Tan. iil. jkv. 1958. 25. sz.) A jeles bolgdr kommunista
vez6r nev6t a Vasiiti villasort61 vettek at. Az 1952 es 1958 kozott viselte ezt a
nevet. A helyiek azonban tovabbra is Bolgar utcakent emlegettek az utcat,
ezert egy id6 utdn hivatalosan is visszakapta a nevet.
Budapest csak a rendszervdltds utdn tilntette el az 6 Belloiannisz
utcajat (V. ker.). Abb6l Zoltdn utca lett.
71. BOLYGO UTCA
1972. Bolyg6 utca
Ez az L alakii, a Sztaravodai utr61 ny{16 csendes, vdrosszeli utca kisse
tdvol a tobbi egitestrSl elnevezett utcatol, emiekeztet a nyugalomra, a
termeszet kozelsegere. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
72. BOBOLYA UTCA
1982. Borbolya utca
A Sztelim-patakhoz kozel, az Afonya utcdr6l nyil6 utca is a 80-as
evek elejere epiilt ki iigy, hogy nevet kerhetett. (Tan. ul. jkv. 1982. 07. 06.)
73. BOROKA UTCA
1969. Bor6ka utca
A Pismdny-hegy e rovid kis utcdja a Gesztenye utcdt koti ossze a
Kokeny utcdval. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
74. BOROMISZA TroOR UTCA
1969. Boromisza Tibor utca
A Vdrosi Tandcs 1969/4. sz. hatdrozatdval kimondta, hogy emleket
kell dllitani a szentendrei festeszet, illetve a vdros kepz6muveszeti elete
jelent6s alakjainak. E hatarozat eredmenyekent az Uj Muvesztelep harmadik
utcdja a Boromisza Tibor nevet kapta.
BOROMISZA TIBOR (Bacsalmds, 1880. - Szentendre, I960.): festo.
Tanulmdnyait Ferenczy Kdrolynal kezdte Nagybanyan. Kes6bb R6maban es
Pdrizsban tanult. Szivesen festett magyaros ihletesil csik6s es parasztportrekat.
El6sz6r 1925-1927 kozott elt Szentendren. 6 fedezte fel, hogy a varos es
komyeke milyen gazdag festSi ihletettseget rejt magdban es szorgalmazta
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el6sz6r a szentendrei milv6sztelep alapMsdt. Muv6szi munkdjdt nagyfoku
tdrsadalmi aktivitassal pdrositotta. Egy ideig a nagybdnyai kol6nia tagja volt,
de fest6szete es felfogdsa er6sen eliitott a nagybdnyaiakt61. 1953-ban tijra 6s
v6gleg megtelepedett Szentendren.
Lakdsdban (Duna korz6 4. sz.) az Idegenforgalmi Hivatal 1964-ben
emlekszobdt rendezett be. 1980-ban a Ferenczy Mtizeum lijrarendezte 6s
hosszti id6 utdn tijra megnyitotta a kozons6g el6tt.
75. BORPEVCE UTCA
1894. Kut utcza
1925. Borpince-ucca
Eredeti, nepi elnevezese Ktit utca volt. A Thirring-f61e titikonyv is
emlfti. A visszaeml6kez6sek szerint nev6t onnan kapta, hogy az utca vegen, a
hegy Idbandl egy kut volt.
Uj nevet az 1925-6s utcanevaddsi akci6 soran adtdk. Ez a n6v azonban sok mds utcdra is rdillet volna. Szentendre 18. szdzadi gazdagsaga a kereskedelem mellett a sz616termelesen alapult. A nagy mennyis6gti bor taroldsa
sok helyet ig6nyelt. A begyiljtott sz616t azonban itt nem a sz616skertek
melletti preshazakban erleltek, mint dltaldban a magyar es svdb telepiil6seken.
A szerbek es dalmdtok a otthonrol hozott egyszenlbb eljdrdst, a hdz alatt
kiepitett pinceben lev6 kddakban tortent borkeszitest vdlasztottdk. Az orszdg
.,pinces" vdrosai (Eger, Pecs) mellett talan Szentendr6n van a legtobb pince az
orszdgban.
Egy pince hossza el6rte a 40-50 m6tert. Ezek a pincek kulonosen alkalmasak voltak a hires szentendrei voros bor erleles6re. A pinc6s epitkezes a
18. szdzadban vdlt dltaldnossd. Nehdny pincet a tdrolds mellett boltkent is
hasznaltak. ..Szentendre a katakombdk vdrosa"- allapitja meg egy tijsdgcikk
1959-ben. , A szabad szemmel Idthato, fold feletti vdroson kiviil egy mdsik,
hatalmas szertdgaz6 vdros teriil el a fold melyeben is. Zeg-zugos utcaink alatt
szerte-szejjel hosszabb-rovidebb pincek kigy6znak. Nemelyik pinceben lepcs6
sincsen. PI. a hegy aid h(iz6d6, szeles lejaratii helys6g, az egykori 6sbudavar
vendeglo pinceje kocsival is jdrhato. Tobb ilyen kilometeres pincenk is van.""
A Szamdrhegy melyen mintegy 10 km a pincek hossza. A filox6rajarvany utan aztdn sokdig iiresen tdtongtak a pincek, nagy gondot okozva a
vaiosnak. Sok pincerol ma sem tudjak, merre vezet, hoi van a kijdrata.
Omladoznak. veszelyesek. A j61 kiepitett, hasznalhato pincekben ma gyiimolcsot 6s kulonfele dnit tartanak. A n6phit szerint Rab Rdby is itt rejtette el az
egyik pinceben a kincset. A titokzatos kincset ugyan tobben is kerestek, de
maig nem akadt ra senki. Szentendre jellegzetes mueml6kei, a regi pincek 6s
pinceszerilen aldepitett hazak, melyekkel kulonosen a Szamdrhegyen taldlkoz71

hatunk. Az utcdra nyfl6, az utca szintjevel azonos szintu pmceajt6kon vdlyun
ontottek be a pince m61y6n all6 kadakba a sz616t.
A Borpince utca a pincekhez hasonl6an kanyarogva fut fol a
Bogddnyi iitr61 a Szamdrhegyre.
76. BORZ UTCA
1980. Borz utca
Pismdnyban a termeszettel szinte val6ban egyiittelS lak6k biztosan
orommel vett6k a hangulatdval ide ill6 utcanevet. A Vorosgyuru setdnyb61
indul6 egyik, ardnylag hosszu utca (120 m hosszu, 7 m szeles) a nevet 1980ban kapta. (Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
A terkepeken, de a val6sagban is elegge beldthatatlan a T alakban
magdt is keresztezS utca. Meg 1994-ben is kiepitetlen foldut. Taldn kimeletbSl
nem epitett itt kovesutat a vdros, hogy tovdbbra is bekesen eljenek foldalatti
uregeikben a borzok.
77. BOTOND UTCA
1962. Botond utca
A R6mai sdnc dul6 egyik utcdja. A Kdlvdria terrSl a Romai sane
utcdra vezet. (Tan. ul. jkv. 1%2. 37. sz.)
BOTOND: magyar torzsfS, a kalandozdsok kordnak hose, akinek
nevehez egesz mondakor fuz6dik.
78. BOLCSODE K O Z
1974. B6lcs6de koz
A kopott utcanevtabla arra emiekeztet. hogy egykor az indul6 elet
tobb helyet is igenyeit a varosban.
A magara maradt Szikszai villa a 70-es evekben a vdros tulajdonaba
kerult. A szep nagy. tdgas, kertes hazban 1974-re aztan B61cs6det alakitottak
ki. Ekkor epitettek meg a hozza vezeto kis kozt is. Neve igy termeszetesen
adodott. A 80-as evek vegen az egyre fogyo gyermekletszani mellett lassan
ures lett a hdz. Az ide jar6 nehany aprosagot aztdn atvittek a Szent Istvan u.
10. sz. aid. 1989-ben pedig kisebb atepites utan a regi bolcsodeben megnyilt a
Mentalhigienes Kozpont. Az utcanev azert maradt.
79. BOLENY UTCA
1977. Boleny utca
Az utcanev ellen egy nevtelen helyi lakos a Pest Megyei Hirlapban is
tiltakozott. Szerinte a boleny annyira ritka allatfajta. hogy az nemcsak
Szentendren. de meg Magyarorszagon sem elt.'* De tevedett. Mert a fondsok
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szerint egykor a Pilisben is el6fordult, ha ma mdr a turista val6ban nem is
taldlkozhat vele jdrtdban-kelt6ben. Az6rt 1977 6ta legaldbb egy utcan6v
emiekeztet rdjuk a Boldogtanydn. (Tan. iil. jkv. 1977. 70. sz.).
80. BUZAVIRAG UTCA
«
1980. Buzavirdg utca
A Barackos utat az 6sv6ny utcdval osszekotS utca. (Tan. iil. jkv.
1980. 02. 26.)
81. BUKKOSPART
1894. Nagypatak utcza es Malompart
1925. Bukkospart
•s
1938. Biikkospart es Malompart
194 ? Bukkospart
195 ? Sztalin utca
.
1958. Bukkospart
Az Esztergom - Visegrdd - Szentendrei hegysegb61 tobb patak fut a
Dundba. A vizben leggazdagabb es leghosszabb patak a BUkkos-patak, amely
Dobog6k6 keleti oldaldnak vizeit gyiljti ossze es a Duna korz6ndl torkoUik a
Dundba. A patak kb 13 km hosszii, esese ezalatt 250 m.
A patak az 6vszdzadok sordn igen vdltozatos neven szerepelt. GySrffy
Gyorgy t6rten6sz szerint eloszor Apurignak, Aporiigynek (viznek) hivtdk es
Apor vezer (Taksony hadvezere a 10. sz. mdsodik feleben) nydri szalldshelyenek emleket orzi." 1358-ban a neve D6ka Kldra szerint „Kekes-pataka",
mert a szomszedos Kekes (ma Pilisszentldszlo) fel61 fut le a vdrosba. Az 1690ben Szentendren megtelepedett szerbek Bucsinanak hivtdk. A helyi hagyomdnyok szerint a k6myez6 hegyek dus lomberdeiben levo bUkkosok miatt.
Egy nyelvi b6kken6 azonban van. A szerb sz6tarban a bUkkfdt a bukov,
bukovina sz6 jelenti. Van viszont egy hasonlo szavuk, a buca, buciti. Ez
azonban annyit jelent: zugas, moraj, ill. zugni. A szerbek tehat „zugni"
hallhattdk a gyors vizil patakot. A magyar foidrajzi nevek kozott is taldlunk
ilyen nevet: Zugo patak. Van viszont egy mdsik szlav nyelv, a szlovdk,
amelynel egy6rtelmiibb a helyzet. 6k a bukkost valoban bucsindnak nevezik.
Ki volt hat itt elobb, kik adtak nevet a pataknak, a deli vagy a nyugati szldvok,
az meg torteneti feldolgozdsra vdr. A ket szlav nep megtelepedeset ldsd meg
Izbegnel.
Az 1767-1779-es katonai terkepen viszont Kirdly-patakkent taldljuk.
Valoszinilleg ez volt a regi magyar neve - meg a szerbek bejovetele elott. Az
6vszdzadok folyamdn a nagy patak tobb malmot is miSkodtetett, ezert tobb
izben Malom-patakkent is nevezik.'^ Erdekes, hogy 1935-ben a k6vetkez6
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cimen jelentetett meg egy konyvet Kalmdr Jdnos: Az Izbeg-patak volgye.
Miutdn a patak az 1766-ig kiilon dll6 kis falun, Izbfigen dt folyt be a vdrosba,
ez a nev is termeszetes volt.
A ?6rt6neti dttekint6s utdn iddzziik most fel, milyen is volt ez a
kedves patak egykor. Krachler Agoston, Izbeg egyik legoregebb lak6ja, aki
fiatal kora 6ta alapos, preciz es elvezetes napl6t vezet szeretett faluja eleter61,
igy mutatja be a patakot: „Ott, ahol a talaj lazdbb, hatalmas godroket vdjt ki a
viz ... mi gyerekek nydri fiird6zesre alkalmas medencet alakitotmnk ki. Itt
furdott Izbeg apraja, nagyja. Mi gyerekek egesz nap, delutdn a feln6ttek. A
ferfiak ki Igy, ki iigy, a Idnyok, asszonyok pedig mhdst6l, szoknyaban es
bliizban. Az en gyermekkoromban olyan tiszta volt a Biikkos-patak, hogy
amikor megszomjaztunk, lehajoltunk a patak partjdra es j6kordt tudtunk belole
inni."='
Deim Pdl fest6miivesz, akike az egyik pataki malom volt, a remek
fUrd6zesek mellett a j6 pecdzdsokra is emlekszik. A gazdag haldllomany a mai
horgdszokat is elkdprdztathatja. Deim Pdl es kesobb meg a fiai is kezzel,
kassai, horoggal 6s hdl6val a kovetkezo halakat emelhettek ki az akkor meg
tiszta patakb6l: menyhal, torpeharcsa, kovicslk, fen6kjdr6 kiill6, mdma,
domony, cslk, suger.*" Fiirodni mdr regota nem lehet a patakban, a horgasz is
hidba vetne be a horgdt. Nemcsak a halak, de az egykor itt virlt6 jeles virdgok
is kipusztultak a nagy szennyezettseg miatt. Igazdn j61 6rezteti a k6my6k
pusztuldsdt a vdrost a „szlv6vel ldt6" koltS, Tomay Mari, amikor szomonian
ezt Irja: , A novemberi esti busszal elutazott az utolso pannon gylk - az
apr6p6nzt zsebre rakta, nem nezett ki az ablakon." Bdr a vers cime:
Lajosforrds, de 6 a Biikkospatakra is erti.
Ma mar csak a geol6gus szemmel setdl6 Wiesinger Mdrton taldl
oromet a patakban, mert neki itt, a komyeket telepito vulkdni Idva, mfa, stb.
k6zetet 6sszehord6 Biikkos menten sikeriilt megtaldlnia az els6 hazai
meteorikus polimorf gy6mdntot, a lonsdaleite-t. (ldsd IKSZ. 169.)
A patak mellett futo iit nev6nek t6rt6nete legalabb ilyen vdltozatos. A
vdros legnagyobb patakjanak partjdn futo utcat termeszetszeriileg kezdtek
hivni egykor Nagypatak utcdnak. Mar 1896-ban emliti egy bejegyz6s:
„Olvasatott az dllando vdlasztvdny velemenye a Nagypatak utczai patak parti
hid feletti reszere letesitendd vedfal tdrgydban." Meg 1924-ben is Igy emliti a
Thirring fele iitikonyv: , A Nagypatak utca a Biikkospart nagy hidjdtol a
katolikus kalvariahoz vezet." Nagypatak utca newel ekkor mdi- csak a
Biikkospart jobb oldali reszet jeloltek. A patak baloldaldt meg 1894 ota
Malompartnak neveztek. Ez a nev is ertheto. hiszen valamikor fontos
gazdasdgi szerepet jatszott a vdros eleteben a legnagyobb patak. 1808-ban bet
malom milkodeserol tudunk itt. koztuk egy papirmalomrol. Ugyanekkor a
szerbek es mellettUk gyakran az iratok meg a nepnyelv is a patakot
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Bucsinanak liivta. Majd a 20-as 6vekben tobbszor felmerult, hogy az „idegen
hangzdsii" neveket magyarositani kell. Ekkor lett a Bucsina-patakb61 Biikkospatak.
Lassan a hatalmas fakkal szegelyezett csendes patak menten villdk 6s
nyaral6k 6pultek. Az utca egyik r6sze szokvanyos, jardakkal osszekotott hdzak
sora. De mint a neve is jelzi, ugyanekkor hangulatos, setdra invitdl6 part is. Az
1925-6S utcanevjegyzekben mdr Biikkospartkent szerepel. A patak mindk6t
partja ekkor mdr azt a nevet viselte. Kes6bb iijra megvdltoztathattdk a nev6t,
mert az 1938-as vdrost6rk6pen a bal partot mdr igy taldljuk: Malompart. A
malmok ugyan mar r6g nem kelepelnek a viz mellett, de egykori
tulajdonosukat Krachler Agoston m6g 1990-ben is sorra meg tudta nevezni.
Lejegyzem 6n is 6ket, mielott vegleg feled6sbe meriilnenek a malmokkal
egyiitt: Deim, Giliczer, Klenmi, N6rics, Virdg majd Gmber-malom.
1945 utdn egy ideig meg a Biikkospart nevet haszndljdk. K6s6bb
azonban, amikor az uj rendszer 6pit6s6nek jelentos alakjai, szem61yis6gei
lettek utcan6vad6kka, a part is iij nevet kapott. Sztdlin utca lett. 1950-ben m6g
e n6ven taldljuk. A lakossdg ugyan kevesb6 hasznalta az iij nevet.
Valoszinilleg az utcanevtdbldkat sem cser61tek le kovetkezetesen, mert a 33.
sz. hdzon a mai napig Idthato az 1925-ben feltett Biikkospart nevtdbla. Az
1957. szept. 6-i tandcsiilesen az egyik tandcstag meg is kerdezte: „A Biikkospartnak mi a neve? Sztdlin utca vagy Biikkospart?" 1958-ban aztdn az emlitett
utcanev-rev{zi6 sordn a part visszakapta a lakossdg koreben legismertebb 6s
leginkabb haszndlt nevet. Ujra Bukkospart lett. (Tan. ul. jkv. 1958. 25. sz.)
Az utca elejen a patak partjdn egy kis templom dll, amelyr61 eddig
egyetlen utikonyv sem tesz emlit6st. A falon 16v6 tdbla is csak arr61 tud6sit,
hogy az ,3vangelikus templom 6piilt k6zadakozasb61 az ur 1950-ik eveben."
Szdnth6 Imie festomilvesz, a kis „mesevdros" orok szerelme, es hu kronikdsa
viszont aiTa is emlekszik, hogy azt Gdbriel Kdroly, nyugdijas vasutas
,j6forman egymaga epitette" a lebontott 16hiissz6k helyen.*' Agostai
hitvallasii evangelikusok regota 61nek a vdrosban. Az 1941-ben 294 f6s
kozosseg egyhazkozseget hozott letre. Els6 istentiszteleti helyuk egy
magdnliazban volt. A templom mell6 1972-ben 6pult fel a gyiilekezeti hdz,
amelyben a lelkesz lakik, ha a vdrosban jdr. A hiveket hosszii 6vek 6ta
Szentpetery Peter gondozza lelkileg.
82. B U K K O S KOZ
1983. Bukkos koz
»•
A Biikkosparton, kozel a Lehel es a Tiizvirdg kozhoz a 80-as evekben
meg egy kis koz nyilt. Ez kapta ezt a nevet. (Tan. iil. jkv. 1983. 06. 14.)

83. C E H U T C A

?

1925. Apponyi-ucca
*
1949. Utt6r6 utca
1992. Ceh utca
Az els6 nevadaskor a kozoktatasugyi miniszter nevet a kozeli ket
iskola (a Rak6czi Ferenc liton lev6 Fiu- es a Maria Terezia utcai Lednyiskola)
sugallhatta.
APPONYI A L B E R T (1846-1933): grof, allamferfi. Deak-parti kepviselo, kesobb a Tisza-kormany ellenzekenek tagja. 1906-1910 kozott
vallas- es kozoktatasugyi miniszter.
1949-ben a vamiegye arra hivta fel a polgarmesterek figyelmet. hogy a
„reakci6s helyneveket valtoztassa meg." Ennek eredmenyekent az iij szellemet
kovetve az utca - ismet az iskolak kozelsege miatt - uj nevet kapott. Utt6r6
utca lett. (Tan. ul. jkv. 1949-62. sz.)
U T T 6 R 6 M O Z G A L O M : a szovjet pionirmozgalom nyoman 1945
utan Magyarorszagon az altalanos iskolai tanulok tomegszervezete.
Tagjai 10-14 eves fiiik es lanyok voltak. A kisebbek pedig kisdobosok lettek.
1991-ben a rendszervaltas utan egy szul6 19 alairassal meger6sitve kerelmet
nyujtott be a Polgarmesteri Hivatalba. Ebben azt keri, hogy az utca nevet
valtoztassak meg. 6k a legi nevet kerik vissza grof Apponyi Albert
nevalakban. Ezt az Utcanev Bizottsag az osszesitett javaslatok kozott elo is
terjesztette a lakossag szamara.*- Az elobbi melle meg ket javaslat erkezett:
Cserkesz, illetve Kolping utca. Kolping (1813-1865): nemet cipesz, majd pap,
az iparos fiatalok kepzesere letrehozott legenyegyletek szervezoje. Vegiil
mindharom nev ellen meriilt fel valamilyen kifogas, ezert az Utcanev
Bizottsag azzal a megfontolassal. hogy a vaios kozepkori eletere alig utal
utcanev - iij nevkent a Ceh utcat javasolta. Remelve. hogy az iskolak a
tortenelem orakon jol felhasznalhatjak majd az utca nevet egy kis helytorteneti
attekintesre. A nevet a kepviselo-testiilet egyhangulag el is fogadta. (ONK.
1991. 134. sz.)
Az iittor6 nevet a rendszervaltas utan hamarosan eltilntette Eger
varosa is. Ott valoszinilleg egy regi polgar nevet vettek elo. Az az utca
Mocsary Lajos u. lett. A tovabbiakban egy kis reszlet a varostorteneti
visszatekinteshez. A XVll-XVllI. szazadban az itt elo iparosok is cehbe
tcimoriiltek. 1675-1758 kozott 8 ceh kapott privilegiumot Szentendren. Ezek:
paplanosok es pamutosok. csizmadiak. tobakosok (timarok), sztirszabok.
szappanosok, kovacsok es bognarok, az obudai es szentendrei labbelikeszitok.
A cehbeliektol tiszta es becsuletes eletet vartak el. Az ipaiosok jogait es
kotelessegeit a statutumok rogzftettek.
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Pillantsuak most bele az 61ettikbe az egykori szerb gimndziiim tanira
(lasd Szofrics Pal u.) szavai nyoman: , A segednek begombolva, bottal kellett
jami, de nem volt szabad a cehmester szobajaba belepni. Az inasoksals: ki
kellett szolgalni a segedeket es ezeknek az inasok neveies6r6I keilett
gondoskodni ... Ha az inas reggei nem imadkozott, a segednek meg kellett 6t
pofoznia. Ha pedig a seged nem imadkozott volna, akkor els6 izben fizetni
kellett egy pint (kb 1 liter) bort, 6s ha ez megismetlSdnek, egy heti beret kell
venni. A seg6deknek egymast kellett istdpolni, nemcsak a j6ban, hanem a
betegsegben is... Az inas, ha seged lett, minden segednek kellett adni egy
viragot. A segednek nem szabad baratkozni kocsisokkal es bitangokkal... A
bait a cehmester nyitja meg... a bal utan a mesterasszonyok hazakiserendSk..."
Egykor minden cehnek meg volt a sajat zaszloja, amely koriil az
egyhazi kormenet alkalmabol gyiilekeztek. Az egyik ceh zaszlaja maig
megmaradt. Az 6rdekl6d6 a Templom dombi Plebaniatemplomban nezheti
meg.
84. CINCER UTCA
1973. Cinc6r utca
A cincerek sok faja el az egyre ritkul6, oreg fakat 6rz6 kertjeinkben,
parkjainkban. De erdei faiknal is gyakran talalkozunk a cincerekkel.
A r61uk elnevezett utca a Petyinan atkanyargo Szivarvany utcab61
nyilik.(Tan. ul. jkv. 1973. 31. sz.)
85. C I N K E UTCA
1969. Cinke utca
A Tyukos-diil6ben a Szalonka utcaval parhuzamosan indulo rovid kis
utca az Ady Endre utrol nyilik. Nevet a Szalonka, Kakukk es tobb mas madarnevii utcaval egyiitt kapta. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
86. CSABAGYONGYE UTCA
1965. Csabagyongye utca
A To melletti szolohegyen a Vasiiti villasorr61 1965-ben nyflt uj utca
lakoi utcajuknak a Radnoti Miklos nevet kertek. A kerelem nagy vital valtott
ki. Egy korabbi hatarozat szerint ugyanis e komy6k uj utcait a varosi tanacs
szolofajtakrol kivanta elnevezni. A tanacstagok kiilonben sem talaltdk
meltonak a nagy koltS nevehez a kialakult utcat. Tatar Janos tanacstag ekkor
iij javaslattal allt el6. Ha mai- sz616fajtdkr61 kell nevezni, legyen Erzsebet
kiralyne utca. Az is ismert sz616fajta. Kerekes Pal szerint ez a nev viszont
felreertesre adhatna okot. Hangulatos, jo nevnek talalja viszont a csaba77

gyongye sz616fajta nev6t. Ez a tandcstagoknak is tetszett 6s egyhangiilag el is
fogadtdk. (Tan. ul. jkv. 1965. 5. sz.)
87. CSALOGANY UTCA
1969. Csalogdny utca
A n6pszdmldlds k6zeledt6vel 1969-ben a vdrosi tandcs felm6rte az
ujonnan kialakult utcdk sordt. 53 utcdnak kellett ekkor nevet adniuk. Ezek
egyike, a lednyfalui hatdrral pdrhuzamos utolso utca a Csalogdny nevet kapta.
(Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
88. CSANYI UTCA
1987. Csdnyi utca
Kiim a Szabadteri N6prajzi Muzeum mogott, a Szarvashegyi utat koti
ossze a Sikl6 utcdval. Igaz a terk6peken Csdny u. alakban. Az utca
n6vad6jdr61 nem tudunk semmit. (Tan. iil. jkv. 1987. 07. 14.)
89. CSAPAS UTCA
194 ? Kunfi Zsigmond utca
1991. Csapds utca
Az els6 n6vadds pontos ddtumdra nem taldltam ra. Csupdn a regi
utcanevtdbla adott n6mi tampontot. Az utca Izbegen a Lenin, (ma
Szentldszl6i) iitrol nyilt. A n6vadds indoka igy nem igenyel magyardzatot.
KUNFI ZSIGMOND (1879-1929): politikus, publicista, tandr. A
Kdrolyi - kormdny n6pj616ti es munkaiigyi minisztere. A Tandcskoztdrsasdg bukdsa utdn emigrdlt.
1991-ben a lakossdg keresere az utca iij nevet kapott. Az uj newel egy regi
foidrajzi n6v 61edt ujjd. Kordbban itt nem volt utca, hanem csak kitaposott
foldiit. A regi szentendreiek m6g j61 eml6keztek, hogy a mai Vasvdri Pdl utca
vonaldn, a csapdson hajtottdk ki egykor a pdsztorok a vdrosbol a gazddlkodok
juhait, kecskeit, szarvasmarhait. Izbegen a Csicserk6n remek fii vdrta a
j6szdgokat. Erre is eml6kezve fogadta el a k6pvisel6-testiilet az iij nevet.
(ONK. 1991. 134. sz.)
90. CSEND UTCA
1969. Csend utca
Az Oregviz patakt61 a Barackos utra vezet6 utca. Nyomvonala 1969re alakuh ki. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
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91. CSEREBOGAR UTCA
1973. Cseiebogar utca
A cserebogdr, helyi nev6n bumbdr egyes majusokban tomegesen
jelenik meg a kertekben, temet6kben, patak partjan. Az utca a Petyinan
kanyarg6 Szivarvdny utcfibdl nyilik. (Tan. iil. jkv. 1973. 31. sz.)
92. CSEREBOGAR K O Z
1973. Cserebogar koz
A Cserebogar utcabol kiindulo kis koz neve. (Tan. iil. jkv. 1973. 31.)
93. CSERESZNYES UT
1933. Cseresznyes iit
Szentendren a sz616 kipusztulasa, a filoxSra jarvany utdn megindult
gyiimolcstermesztes legjelentosebb faja a cseresznyefa volt. 1895-beR a 24
500 gyiiniolcsfabol 6022 db a cseresznyefa. A tobbihez kepest messze a
legtobb. Szentendre kulso reszei tavasszal ma is szemet gyonyorkodtetSen
viritanak a dus cseresznyeviragoktol.
igy ertheto, hogy 1933-ban a ,4'ismani utak" elnevezesekor a Barackos iitbol indulo, az egesz hegyet atfogo, a varos hataraig vezeto fontos iit, a
Cseresznyet iit nevet kapta. Pontosan igy jelolte ki a kepviselo-testiilet az
utcat: ,Az Antolik villa fele vezeto lit" (Kepv. t. jkv. 1933. 4082. sz.)
94. CSERFA UTCA
1987. Cserfa utca
Kinn Szarvashegyen a varos egyik utolso utcaja. Nevevel jol
emiekeztet a kozeli erdos reszre. (Tan. iil. jkv. 1987. 07. 14.)
95. CSERJEN UTCA
1981. Cserjes utca
Amikor a gyorsan gyarapodd varosnak iijra sok, 28 lij utcanak kellett
nevet adni. Pismanyban a Baiackos utat es az Osveny utcat osszekoto utca ezt
a kozeli temieszetet idezo nevet kapta. (Tan. ul. jkv. 1981. 11. 24.)
96.

C S E R K P : S Z UTCA
1992, Cserkesz utca
Igazan jol illik Pismanyba ez az utcanev. A visszaemlekezesek
szerint a kozeli, gerinckiipkent kiemelkedo hegycsiics, a Kadacsucs nevad6ja
Kada Mihaly helyi plebanos es szentszeki tanacsos a szazadelon szivesen jart
ki ide kirandulni a Szentendren is miikodo cserkeszcsapat tagjaival.
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1989-ben az ujraeled6 iQusagi mozgalom neve tobbekben is
felvet6d6tt. E16sz6r az Uttorfi utca cserejere ajanlottak fel benn a belvarosban.
Az Utcanev Bizottsag azonban jobb javaslatnak tartotta a Vizmuvek k6relmet.
Amikor Horvath Csaba az iizem munkajat megkonnyitendS nevet keresett 38
lij utcanak Pismanyban, az egyik utca szamara ezt a nevet javasolta. A
kepvisel6-testiilet a nevet egyhangiilag el is fogadta. (ONK. 1992. 162. sz.) Az
utca a Barackos utat koti ossze az Erdesz utcaval.
CSERKESZET: Angliab61 indult, W.E.Smith altal alapitott es BadenPowell altal nagyra fejlesztett iQusagi szervezet. Az ifjiisag jellemkepzesenek, onfegyelmezesenek, talalekonysaganak es megfigyel6kepessegenek fejlesztesere. Tagjai 12-18 eves fiiik. Bar kes6bb lettek
leanycserkeszek is. A Magyar Cserkeszszovetseg elen gr6f Teleki Pal
allt. Erdekesseg, - kevesen is tudjak - hogy a szovetseg orszagos
einoke, Papp Antal egy ideig Izbegen elt a Negler villaban. Lasd
Szentlaszl6i u.
97.

C S E R M E L Y UTCA
1979. Csermely utca
Az Es6 es Felh6 utca talalkozasanal kiindul6 utca akar trefas
celzaskent is kaphatta a kis patakocskat idezo Csermely nevet. A meg ma is
hepehupas Csermely utca a Barackos litra vezet.
98. C S I C S E R K O U T C A

? Csicserak
1974. Csicserko utca
A szerb forrasok Csicserak alakban jelolik a helyet, de jelenteset nem
rogzitik. Dimitrije Stafanovic professzor szerint a nev inkabb szlovak eredetu
lehet. A szovegzodes is ezt erSsiti meg.
Talan megis igazuk van azoknak a regi szentendreieknek, akik
szerint azert hivjak Csicserkonak a hegyet, ahol az utca van. mert valamikor
sok madar csicsergett itt. De nemcsak az 6 nepi szofejtesiikre szoritkozhatunk.
Kiss Lajos helynev szotaraban is talalunk egy Csicser nevu hegyet. amely
Szlovakiaban magasodik. O meg pontositani is tud. Szerinte a szo a niezei
pacsirtaval azonos. Tehat beloluk lathattak es hallhattak sokat az itt eloszor
megtelepedok. Akik fehehetoen nyugati szlavok, szlovakok lehettek. Ez a
foidrajzi nev tovabb erositi Izbeg nevenek eredtet. Lasd ott!
A foidrajzi nevek alapjan - iigy tunik - a szerbek mellett a legnagyobb
szamban a szlovakok eltek a varosban. A magyarok mellett csak ez a ket
nemzetiseg adott meg nevet a foldnek a varosban. Nemet, svab foidrajzi nevet
eddig nem taialtam.
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A csicserk6i dombhat legelSjen valamikor kivdl6 fu termett a vdros
labasj6szagainak. A kihajt6s pdsztor - a visszaemlekezesek szerint - itt az
utcdban, a legelS elejen allitotta meg el6szor a j6szdgot egy kis pihenSre, no
meg, hogy a lustdbb gazdaasszonyok, akik elmaradtak a fejessel itt m6g
utolerhessek 6ket. Kesdbb a gyerekek kedvelt jdtszdhelye volt ez a lankds,
fiives resz
A 70-es evek kozepen a terjeszkedS vdrosnak mdr utcdkat kellett itt
elneveznie. A szerencses nevvdlasztds sordn az egyik utca szdmdra ezt a regi
foidrajzi nevet vdlasztottdk. (Tan. ul. jkv. 1974. 05. 17.).
A beepites utdn az6rt maradt meg valami kis fuves resz a
dombhatbdl, amely ma is kedves helye az izbegieknek. A romdniai forradalom
utdn, 1989-ben az itt el6k is bekapcsol6dtak a gyiijtfimunkaba. Az Izbegi
Barati Kor elelmiszert, ruhdt es penzt vitt innen ki Zilahra es Kezdivasarhelyre
az ottaniak megsegitesere. Aztdn a helysegek kozott szoros bardtsdg alakult ki.
1990-ben haldbol a seg{ts6gert a fdval is dolgozo kezdi vdsdrhelyi vesnoktSl,
Istvan Sandortol hdrom szep kopjafat kaptak az izbegiek, amit a Bardti Kor itt
a Csicserk6n allitott fol es azt a forradalom emlekere minden evben meg is
koszoriiznak. A komyeket a Bardti Kor kozelben lak6-jelenlegi vezetoje,
Krecsmarik Tibome es a tobbi tag rendben is tartja.
Ha vendeg jon a tavoli Erdelybol (kiild6tts6g, vagy itt nyaral6
gyerekek), 6k is mindig kijoimek az emlekhelyre a kopjafak aid. De
kiilonbozo rendezv6nyeket is tartanak itt az izbegiek. 1992-ben peiddul a
,4negbek61es jegyeben" egy kitiln6 hangulatii gulydsf6z6 versenyt a vdrosban
16v6 kulonbozo pdrtok r6szv6televel.
99. C S I L L A G UTCA
1969. Csillag utca
A maganepltkezesek sordn a M6hesz utcdbol indulva ekkorra egy iij
utca alakult ki. A komyeken talalhato utcak (Nap, Hold) miatt ez az utca a
Csillag nevet kapta. Kesobb L alakban tovabb boviilt a kis utca. (Tan. iil. jkv.
1969. 4. sz.)
100. CSILLAG KOZ
1986. Csillag koz
A Dunakanyar konit kiepitesekor aztdn elttlnt az utca L alakjdnak egy
kis resze. A konittal majdnem parhuzamosan megmaradt 7 m szeles, 155 ni
hosszii resznek kesobb a Varosi Tanacs hivatalosan is a kisebb meretet
taniisito koz utonevet adta. (Tan. ul. jkv. 1986. 09. 16.)
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101. C S I P E R K E UTCA
1981. Csiperke utca
A j6 gomMsz6 helyek ugyan nem erre vannak, de hangulatdval j61
illik ide a nev. Pismdnyban a Cseresznyes utr6i indul6 utca. (Tan, iil. jkv.
1981. 11.24.)
102. C S I P K E KOZ
1981. Csipkekoz
Amikor a kivdltsdgos mez6vdrost, Szentendr6t a kamara a Zichyekt61
visszavette, elengedhetetlennek erezte, hogy iij birtokdrol terkepet k6szittessen. Liptay J6zsef Kdroly „feleskudt f6ldmer6 es matematikus" aztdn 1738ban olyan szep, pontos, perspektivikus terkepet keszitett, hogy az a kes6i
ut6kort is csoddlattal toltheti el. A hiteles terkep a vdros hatdrvonala mellett
kepet adott az itt honos novenyekrSl is. Az egyik ligeterdSs reszen ez all:
Csipke-bokor.*' Ezek szerint Szentendren mar az 1700-as 6vek kozepen
virdgzott a csipkebogy6.
Igy, ha ma a kis koz topogrdfiailag nem is annak a regi bokomak a
helyen van, megis az utca neve egy itt regen is meglevo foidrajzi nevet 6riz. A
kis koz Pismdnyban a Meggyfa utcdbol nyilik. (Tan. iil. jkv. 1981. 11. 24.)
103. CSIZ UTCA
1992. Csiz utca
Amikor 1991-ben a Vizmilvek Pismdnyban az tij utcdknak nevet
ajdnlott, a komyezo utcakat m^g meg sem tudta nevezni. De a tdvolabbi utcdk
koziil sok viselte valamelyik maddr nevet. Erre a kedves kis pintyfele maddrra
meg nem emlekeztetett utca. Ezert az iij, alig par meteres utca szamara ezt a
nevet kertek. (ONK. 1992. 162. sz.)
104. CSOKA UTCA
1969. Cs6ka utca
A Berek utcdb61 indul6 Csoka utca tobb, maddrrol elnevezett utcaval
egyutt 1969-ben kapta a nevet. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
105. CSOKA KOZ
1977. Cs6ka koz
Az utcak gyorsabban sziiletnek, mint a nevado hatarozatok. Igy
termeszetes, hogy a Csoka utcdb61 nyilo iij hdzak rovid sordt a komyekbeliek
Uj utcdnak kezdtek hivni. Ez az dltaldnos elnevezes azonban - amikor ilyen
gyors iitemben epiihiek az iij utcdk - nem eleg a megkulonbozteteshez. Ezert a
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vdrosi tandcs 1977-ben az „Uj utcak6nt emlegetett utcat" a tdj6koz6dast
segitve Cs6ka kozre vdltoztatta. (Tan .iil. jkv. 1977. 5. sz.)
106. CSOSZ UTCA
1972. Cs6sz utca
A sz616skertek, k6s6bb pedig a gyiimolcsosok szelen tobb helyen is
ott guggolt a nadbol, gallyakbol Ssszetdkolt kis cs6szkunyh6, ahonnan a csdsz
riogatta a gyiiniolcsosoket dezsnidl6 madarsereget, vagy a hivatlan vandorokat. A vdros kiilon tartott cs6sz6ket, akik fizetest is kaptak.l878-ban 3 cs6sz
dolgozott a vdrosnak. Az utca neve hangulatdval e kort idezi es jol illik e
gyiimolcstermelS vdrosreszhez. A Cs6sz utca nem messze a Sztelin-patakt61 a
Kakukk utcdbol indul. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
107. CSUCS KOZ
1987. Csiics koz
A Hajnal utcarol a Kada-csiics fele indulo kis utca. (Tan. til. jkv.
1987. 07. 14.)
108. CZOBEL SETANY
1983. Czobel setany
A kozeli Ady Endre utcdban a Sztilootthonnal (8. sz.) majdnem szemben allt a Szentendrehez haldlig erosen kotodo neves fest6muvesz kis miiteremhaza, anielynek kertjeben oly szivesen uldogelt a mester. 1977-ben a kis
hazat lebontottdk. A haz mellett azonban. kozel a 11-es muiithoz kes(5bb egy
kiilon emelt dombon felallitottak Vaiga Imre CZOBEL portrejdt. A karosszek
szerii kerti padon iilo mestert, a magyar festeszet halalig tevekeny, alkoto nagy
oregjet a szobor iigy abrazoija. ahogy eletenek utolso szakaszdban Idttdk a
baratai.
Bar korabban a jeles festo kis hdzaba gyakran teitek be baratok,
tanltvanyok. kukkantottak be muveszetkedvelo vdndorok - ugy tiinik - ma
senki sem jar ene. A halatlan utokor hagyja, hogy a dombon elburjdnzo gaz a
mestert ellepje. Vandal kezek mai- a karosszek tdmldjdt is letortek.
Azert, ha valaki vegiil is kivdncsian megldtogatja az elhagyott,
niaganyosan iildogelo titokzatos oregurat, az odasetdlva csalodottan dllhat
meg. Felirat nem tajekoztat a kileterol. A szobor nines benne az
utikonyvekben sem. Talan ez a par sor .segit a tajekozodasban, emlekezesben.
CZOBEL BELA (Bp. 1883 - Bp. 1976): festo. Kossuth-dijas kivdlo
muvesz. A Nagybanyarol indulo miivesz a .jmodem muveszeti
mozgalmakkal osszefogva (Fauves, Nyolcak, KUT)... az Europai
iskolan at jut el .sajat finom hangti miiveszeti vildgdba." A fest(5 193983

tSl eletet halalig Parizs es Szentendre kozott osztotta meg. Meg
eleteben (1975) nyitottak meg Szentendren az eletmuvet bemutat6
miizeumot (Czobel Muzeum, Templom t6r 1. sz.)
1983-ban, szUletesenek 100. evfordulojan az egykori haztol es a mai szobortol
nem messze, a Duna vonalat koveto, valoban setara hivo hosszabb ut a nagy
fest6 nevet kapta. (Tan. ul. jkv. 1983. 50. sz.)
109. C Z O T T E R ALADAR UTCA
1958. dr. Horvat Akos utca
1991. Czotter Aladar utca
Amikor 1958-ban az epitkezesek soran kialakult uj utcaknak nevet
kellett adni, a varos olyan szemelyeket valasztott nevaddul. akik
.,hozzajarultak a vaios kialakitasdlioz", illetve szerepet jatszottak a vdros
torteneteben. Izbegen a templom utan a Lenin iitrol (ma Szentlaszloi ut)
indulo egyik utcanak a dr. Horvath Akos nevet adtak.
dr. HORVATH AKOS (1865-1944): jogasz. ugyesz. 1908-ban koltozott Szentendrere. 1918-ban, amikor az oszirozsas forradalom tiizeben megindult a Szocialista Part helyi lapja, az Uj Kor. annak
.szerkesztoje lett. A Tanacskoztarsasag idejen tisztseget is vallalt.
amiert a bukas utan 3 ev bortont kapott. Nehany napig itt helyben a
Weresmarthy-villa pincejebcn (ma Zeneiskola) Moricz Zsigmonddal
egyutt raboskodott. Szabadulasa utan ugyvedi tevekeny.seget nem
folytathatott. S miutan a jog mellett Zenakadeniiat is vegzett (egykor
Erkel Ferenc tanitvanya volt), kesobb csak zenevel foglalkozott. Az
itt elo Abranyi Emil kolt6 baratai koze tartozva. annak nehany verset
meg is zenesitette. Lasd IKSZ 5. p. Szentendren dalaidat szervezett es
vezetett. A nyolc johangii enekesbol alio ..Horvath Nyolcast mindenki
ismerte a varosban es meg a 70-es evekben is emlekeztek ra.
1991-ben az utcanevrevizio kapcsan az izbegiek is szambavettek az
utcaneveiket. S miutan Horvath Akos inkabb Szentendrehez kotodott (benn
lakott a Munkacsy utcaban). az 6 nevenek csereje is szoba keriilt. Az utcahoz
kozel van az iskola. fgy a nevcserenel termeszetesen vetodott fel a regi
iskolaigazgato. Czotter .Madar neve. Dr. Katona Gyulane es a varosban meg
ma is elo tanitvanyai gondoltak ra .szeretettel a nevadaskor. A kepviselotestiilet a javaslatot el is fogadta. (ONK. 1991. 134. sz.)
CZOTTER ALADAR (Tab. 1893 ':'): elemi iskolai tanito. Balatonszarszdrol. mas forra.sok szerint Balatonfiiiediol jott Izbegre tani'tani.
Az 1902-ben nyilt Izbegi Allami Elemi nepiskola ket vilagliaboiu
kozotti idoszakanak legjelentosebb. koztiszteletben alio tani'tqja, majd
igazgatoja (1930-1944).
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Muk6d6se meghataroz6 volt Izbeg oktatasdban es kulturdlis eleteben.
6 szervezte meg es vezette az Izbegi Dalardat. Szinjatsz6k6rt hozott
letre es szinvonalas el6adasokat mutattak be, a gyerekek es felnSttek
egyarant. 01vas6kort is szervezett 6s vezetett. A Dalarda 6s a
szmiel6addsok p6nzeb61 dllitottdk fel az iskola faldn a HABORUS
EMLEKMUVET (1914-1918). 1936-1944 kozott a kdntori teend6ket
is Czotter Aladdr Idtta el. Igazi neptanitd volt, „a nemzet
napszdmosa". Melt6 arra, hogy utca orokitse meg a nev6t, valljdk a
maiak.
A helyi visszaeml6kez6k ugy mdjdk, hogy elhatalmasodott
vesebetegs6ge miatt mondott le az izbegi dlldsar61 es csalddjdval
hazakoltozott a Balaton mell6. Porpdczy Istvdn egy kedves t6rt6netet
jegyzett fel vele kapcsolatban. Kerekes Pdl, az izb6gi igazgat6 egyik
szentendrei koUegdja, bardtja a reformdtus templom udvardn 16v6
hdrsfdkrol minden 6vben egy zsdk hdrsfavirdgot kiildott el neki, hogy
ezzel gy6gyitsa magdt, es hogy ne felejtse el a vdrost.
110. D A L I A U T C A
1974. Ddlia utca
A Ldszl6-telep 6s egyben a vdros Iegsz61s6 utcdja. (Tan. iil. jkv.
1974.05. 17.)
111. DALMAT UTCA
1894. Dalmat utcza
194 ? Sztahanov utca
1958. Dalmat utca
A XVII. szdzadban a szerbekkel egyidoben nagyszdmii dalmdt is iitra
kelt hazdt keresni. A dalmdtok a szerbekkel ellentetben nem gorogkeletiek,
hanem romai katolikusok voltak. Ezert 6rthet6, hogy a Vdrdombon, az 6
elnevezesuk szerint Klissza-dombon levo 6si katolikus templom mellett
hiizodtak meg. Klissza vdra a legerSsebb dalmdt vdr volt Trogir (Trau) folott.
Klissza, ma Klis. Itt sziiletett IV. Bela kirdly lednya, Szent Margit.
A dalmdtok a vedelmet nyiijtd vdrra emlekezve neveztek el a
vdrdombot Klisszdnak. A dalmdtokat a helyiek hegyi dalmatoknak is
neveztek, mert a festoi Szamdrhegyen telepedtek le. 6k adtak meg a
hegyoldalba felkapaszkod6, szabdlytalanul epitett hdzaikkal a Szamdrhegy
mediterran, kedves hangulatat. A Duna-parton Leanyfaluba igyekvdt ma is
lenyilgozi a hegy latvdnya hangulatos hazaival. Szentendre hegyei kiilonosen
alkalmasak voltak a sz616miivelesre es a dalmdtok a szerbekkel egyiitt nagy
szorgalmukkal hiress6 is tett6k a szentendrei bort. A szolotermeies mellett j6
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mesteremberek is voltak. A Szamdrhegy e hangulatos utcdja es sok csalddnev
jelzi, hogy a dalmdtok leszdrmazottai ma is itt elnek. Az utca neve az els6
nevadds eredmenye.
Az 1950-es evek elejen az uj, szocialista rendszer alakjaira
emlekezve a Vdrosi Tandcs az utcdnak uj nevet adott. Sztahov utca lett.
SZTAHANOV, A.G. (1906-1977): szovjet bdnyamunkds volt a
Donyec-medenceben. A kezdemenyezesere elinditott mozgalom a
szocialista munkaversenyeknek a kordbbihoz kepes magasabb
termelekenysegi fokdt jelentette.
1958-ban az utcanev-revizid idejen ez az utca is visszakapta eredeti nevet.
(Tan. ul. jkv. 1958. 25. sz.) Az utca a hegyi temet6t61 nem messze a Dodola
utcdt koti ossze az Iskola utcdval.
112. DAMJANICH UTCA
195 ? Damjanich utca
Kiim a Ldszlo-telepen az 50-es evekre fokozatosan kiepiilfi utcdk
egyike kapta a Damjanich nevet. T61e a mdsodik utca Klapka nevet viseli.
DAMJANICH JANOS (JOVAN DAMJANIC) (1804-1849): szerb
granicar (hatdr6r) tisztb61 lett honvedtdbomok. Nagy sikereket ert el a
tavaszi hadjdratban. 1849-ben Haynau verbir6sdga 12 tdrsdval egyutt
kiv6gezte Aradon.
113. DARU PIAC
1922. Daru-piac
1946. Pet6fi ter
1987. Dam piac
A vdros mai lak6i el sem tudjdk kepzelni, hogy Szentendre egyik
legcsendesebb teren valamikor a szazad elejen 6-8 nydri heten dt milyen
zsivajg6 elet zajlott. Akkor gyiimolcspiac volt a teren. 8-10 nagykeresked6
hordta ide a gyumolcsot. A visszaemlekezSk szerint a termelok szekereken,
szdllitokocsin, szamarakon hoztdk sok-sok zsakszamra az ariit. Minden
keresked6nek volt itt merlegdlldsa, mellette tdrol6helye. Akik nem jutottak be
a t6rre, azok a teret 6vez6 utak torkolatdban dlltak es vdrtak a vev6re, meg a
piac nyitdsdra. Mert voltak evek, amikor hatdsdgilag szabdlyoztak az dmsitdst.
Csak reggel 4 6rakor a megsz61al6 kiirtsz6 utan kezd6dhetett meg az alkudozds. Persze minden jelentos iizlet mdr elore a beszelgetes kozben
megkottetett. A kiirtszo utdn mdr csak memi es fizetni kellett.
A kiskeresked6k is itt szereztek be az drut. A gyiimolcspiac forgalma
egyre n6tt. Egy Szentendret rekldmoz6 ismerteto szerint egyenesen Anglidba
es Nemetorszdgba vittek innen a gyumolcsot. A b6vul6 piac a 20-as evekben
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mar gondot is okozott a varosnak. Meg kellett oldani a kell6 elhelyezest. ,A
Daru ter mellett fekvd Ignatovity fele ingatlan megvetele gyUmdlcsvdsdrter
celjdra. Indoklds: Az itteni lakossdg dltal termelt gyiimolcs es egres
ertekesi'tese illetve drusitdsa eddig az Ugynevezett Daru hdz elott tortent.
Tekintettel azonban arra, hogy a termenyeknek ezen helyen valo drusitdsa
kulonfele szempontokbdl szdmtalanszor kifogdsoltatott, de meg helysziike miatt
akaddlyba iitkozik, azoknak ide s onnet tovdbbszdllitdsdrol gondoskodni kellett
egy megfelelo kozteriilet biztositdsdval"^ A piacot kes6bb az iratok ugyan
temek is irjak: „T6th Istvan ajanlata a Daru temel levo utcaresz megveteler61"*'' - de a nep maig csak piackent emlegeti.
A piacnak nevet ad6 Dam csaladot j61 ismertek a varosban. Bdr
hazukat 1919-ben eladtak, a nev a hazon is, a teren is rajta maradt. A haz
tobbszor is gazdat cserelt. 1938-1940 koriil Kovalovszky Vince csendes
kocsmajanak adott otthont. A kocsmarol a kozeli MUvesztelepen dolgoz6
Onodi Bela fest6muvesz is megeml6kezik az Eletutam c. konyveben. Szerinte
az udvarban lev6 kiitba a I I . vilaghaboni alatt „legi akna pottyant, amelyet
aztan eltemettek, es az ma is ott lehet."
1946-ban az utcak tomeges atnevezesekor a ter iij nevet kapott, Pet6fi
ter lett. Bar a szentendreiek igazan szerettek a nagy koltSt, de iigy latszik a
miiltjukat meg jobban. 1987. oktobereben a Szentendre es Videke c. iijsdg a
k6vetkez6ket kozolte olvasoival: „T6bb mint 40 ev utan levettek a nevtablat a
Pet6fi teren. Ujra hivatalosan is Dara piac lett a neve." E nevvaltoztatds is
resze volt a Varosi Tanacs azon torekvesenek - meg a rendszervaltas el6tt hogy az utcak lehetoleg kapjak vissza a regi, a varos tortenetehez, eletehez
kotodS utcaneveket. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14.)
A mintegy 221 m- nagysagu teret az Egres, az Ilosvai Varga Istvan, a
Dodola es a Hold utcaiol lehet megkozeliteni.
114. DARU UTCA
1979. Dam utca
A Szabadteri Neprajzi Muzeum komyeken a Szeikerek utcat koti
ossze a Pacsirta utcaval. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
115. D E A K F E R E N C UTCA
1975. Aranyossi Pal utca
1992. Deak Ferenc utca
A felszabadulas 30. evfordulojat a varos utcaelnevezesekkel kesziilt
koszonteni. A javasolt nevek k5z6tt volt Aranyossi Pal neve is. E16sz6r a
Rozsa es a Koziizo utca nevet akartak erte megvaltoztatni, de a VB tagjai
egyhangiilag tiltakoztak ellene, mondvan, hogy a Koziizo utcanak helyi
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tortenete van. lUendSbb lenne, ha az uj Vasvari lak6telep utcaja kapna ezt a
nevet. (Tan. ul. jkv. 1975. 107. sz.)
A nevadas megtortent, amit hamarosan egy emlektabla felallitasa is
kovetett. A lak6telep els6 haztombjenek falan all6 tabla szovege a kovetkezd:
ARANYOSSI PAL (1887-1962): Szentendrei szuletesi! ujsagir6, milfordit6. A magyar es a nemzedcozi munkasmozgalom kiemelkedS
szemelyisege. A kommunista sajt6 munkatarsa. A felszabadulas utan
a Magyar Ujsagirok Szovetsege titkara. Szentendre, 1975.
Az iijsagir6r61 az iijabb kutatasok kideritettek, hogy vandorszineszek
gyermekekent sziiletett itt. Sziileteset a Ref. egyhaz anyakonyvebe jegyeztek
be. Bdvebben lasd IKSZ 8.p. Az emlektabla az utca nevenek megvaltoztatasa
utan is meg a falon maradt.
1990-ben az utcanev-revizio soran e nev csereje az els6k kozott
kerult sz6ba. Miutan az utca a Vasvari Pal utcarol nyilik, a nevvaltoztatasnal
termeszetesen adddott Deak Ferenc neve. A reformkor nagy alakjai igy a
nevbokrositas reven egymas melle keriiltek.
A jeles dllamferfi nevet ugyan mar korabban is viselte egy utca
Szentendren. 1903-ban sziiletesenek 100. evfordulojan a ,Jiaza bolcset" azzal
koszontotte a varos, hogy a Bogdanyi utca egy reszet rola nevezte el.
Bdvebben lasd ott. Az 1940-es evek vegen azt az utcat azonban
Voroshadsereg utcara valtoztattak, igy hosszii iddre eltunt a varosb61 Deak
Ferenc neve. 1992. oktdber 2-aii a kepviseld-testiilet azonban iigy dontott,
hogy feWjitjak a regi nevet. (ONK. 1992. 162. sz.)
Deak Ferenc nevet a rendszervaltas utan a fdvaros is visszaszerezte
(IV. ker.). Ott Rdnai Sandor epitoipari munkas, az MSZP Kozp. Bizottsaganak
tagja nevet adtak oda erte.
DEAK FERENC (1803-1876): allamferfi, a 19. sz. magyar
tortenelmenek egyik vezeregyenisege. Nevehez fuzddik az 1867-es
kiegyezes letrehozasa.
A 70-es evek kozepen epiilt lakotelepen a hazak koze, az utcak mellett tobb
helyen is fakat, bokrokat iiltettek. Ezert a Varosi Tanacs es a mflveszek iigy
veltek, jol illik ide a fiatal szentendrei szobraszmiivesz, Matyofalvi Gabor
budakalaszi meszkdbdl faragott tojasformabol kialakitott szobra: ANY A
GYERMEKEVEL. Kovacs Gyula muveszettortenesz szerint a fak, bokrok
zold szfne "elevensegevel aktivizalja" az itt j61 elhelyezett szobrot.

88

116. D E B R E C E N I UTCA
1969. Debreceni utca
Az 50-es evekben indult meg a T6 melletti sz616hegyen a nagyobb
aranyii epitkezes. Eimek soran tobb utca nyomvonala alakult ki. Harom
egymasba nyfl6 utca egy-egy varosnevet kapott nevadoul. A Vasiiti villasorral
parhuzamos rovidebb utca Debrecen nevet.
117. D E L I ANTAL UTCA
1969. Deli Antal utca
Az Uj Miivesztelep mellett lev6 utca a Varosi Tanacs hatarozata
alapjan a szentendrei milveszetet ismertte tevo egyik miiveszre emlekezteti az
anajar6kat. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
DELI ANTAL (Gerenyes, 1886 - Bp, 1960): festo. A sokgyermekes
szegeny csalad fia nehez koriilmenyek kozott valhatott festove.
SzobafestSkent dolgozott, este tanult. A fdiskolan Ferenczy Karoly,
majd Reti Istvto novendeke volt. Tobb nyaron at Nagybanyan
dolgozott. Miincheni, parizsi, olaszorszagi tanulmanyok utan 1937ben teiepedett le Szentendren. A muvesztelep tagja lett. Oreg koraban
itt, a varosban jutott vegre elfogadhato koriilmenyek koze. Rajzait a
termeszet szeretete mellett a dolgok kubista szemlelete jellemzi.
Falikep- es mozaikterveivel tobb dijat nyert. 6 alapitotta es vezette a
szentendrei Szabad Kepzdmuveszeti iskolat. Varosi tanacstaggd is
valasztottak. A varos kepzomiiveszeti dijat rola neveztek el.
118. DERA UTCA
1969. Dera utca
A Paimonia-telepen az 1969-re kiepiilt iij utcat, megpedig a „Derapatak hidjatdl indulo utcat" termeszetesen es ertheto okbol Dera utcanak
nevezte el a Varosi Tanacs. (Tan. Ul. jkv. 1969. 4. sz.)
A Kis-Kevely labanal indulo, Csobankan es Pomazon at Szentendrere
dtfut6 kis patak Hrenko Pal kutatasa szerint a legregibb, 1762-es terkepen a
kovetkezdkent szerepel: Rivulus Derra. Ez alapjan a terkepesz arra kovetkeztet, hogy a patak, fgy az utca nevadoja is a Magyarorszagon megtelepedd
gazdag gorog (makedon) keieskedo Dena csalad lehetett. A csalad 1741-ben
Maria Tereziatol nemesseget es cimert kapott. Valoban elkepzelheto, hogy a
komyeken nagyobb birtokot is szereztek.**
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119. D E R E C S K E I UTCA
1968. Derecskei utca
A Dunanak hdrom vesz61yes forgoja van a varos menten. Aki ezeken
akar dttiszni, vagy cs6nakon dtevezni. az csak ugyessegenek es lelekjelenletenek koszonheti, ha sikerrel kievickel beldliik. A legveszelyesebb forgo
kozuluk a Pap-sziget melletti Derecskei forg6. Hogy miert derecskei, arra mar
a regiek sem emlekeznek. Nagyon regota nevezik fgy.
A Pap-sziget felett a Dunahoz vezetS utca a nevezett veszelyes
forg6r61 kapta a nevet. (Tan. ul. jkv. 1968. 10. sz.)
120. D E R E G L Y E UTCA
1968. Dereglye utca
A Duna parti hetvegi telep utcainak elnevezesekor a Varosi Tanacs
ugy hatarozott: ,4iem volna helyes a kis utcakat martirokr61 es nagy szemelyekrdl elnevezni." Ezert inkabb a vfzi elethez fordultak a nevadaskor.
Szentendre kapcsolata a szigetekkel es a Duna tiilpartjaval a romaiak
ota elenk. Csonakok, ladikok szeltek a vizet, hordtak-vittek az embereket,
hfreket es az anit. A dereglye, ez a lapos fenekfl, nagymeretCi csonak is
elsdrangu eszkoze volt Szentendren a vizi kozlekedesnek. A visszaemlekezesek szerint a szazad elejen a dereglyeket a mai Dunaar utca torkolatanal
kotottek ki.
A Dereglye utca is a Dunara fut le, csak kisse messzebb a Dunaar utcat61. Kinn a Pap-szigetnel az Arboc utcabol nyilik. (Tan. Ul. jkv. 1968. 10.)
121. DEZSMA UTCA
1913. Abrdnyi utcza
1925. Dezsma-ucca
Az utca eloszor a nagy kolto, Abrdnyi Emil nevet viselte. Ldsd
Abranyi utcdnal.
A miilt szazad vegeig Szentendre hegyein, a domboldalakon boven
termett a szdlo. A gazdak a szUretet mindig a kijelolt napokon tartottak es csak
a kijelolt utakon hozhattdk haza a szolot a hatarbol. A Dezsma utca es a
Harmincad utca meg volt szallva ilyenkor hajdukkal es darabontokkal. Az
egyik sarkon a foldbirtokos koronauradalmi megbizottja szedte be a
kilencedet, a masik sarkon a gorogkeleti p6pa, mellette a katolikus plebania
embere szedte be a tizedet. A negyedik felallitott ponton a tekintetes
addhivatal, a vdrosi adoszedo dllt, kezeben a „porci6s konyvvel" szedte be az
utolso porciot a kocsikrol. "
A kilencedet es tizedet a hegyen a helyszinen is beszedhettek, de ez
eleg sok visszaelesre adott okot. Mindig ujabb rendelkezesek jottek, melyeket
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a kikiildott atvev6k nem mindig tartottak be. 1767-ben peldaul 79 panaszos
jart a varoshazdn, mert szerintiik az atvev6 nem jott id6ben es a sz616t, illetve
a mustot idegenek iddkozben megdezsmaltdk.
A hagyomanyok szerint az utca vegen allt az egyik dezsmahaz, ahol a
beszedett sz616t es a bort taroltak. Erre emlekezve kapta a mar kiepiilt utca
1925-ben a Dezsma utca nevet, Ugy mondjak, itt lakott egykor az adoszedd is.
A varos masik dezsmahaza - egy regi terkep alapjan - a Biikkos-patak
partjan lev6 regi vasar ter helyen dllt. Ide a bubani sz616kb61 lehozott sz616
kerult.
122. DIOFA UTCA
1964. Diofa utca
A diot a szolo kipusztulasa utan megindult gyiimolcstemiesztes
idejen kezdtek termeszteni. Akkor meg kis meimyisegben. Mindossze 821
diofa termett 1895-ben a varosban. A Diofa utca kiiui Pismanyban a Barackos
iittol nyilik. (Tan. ul. jkv. 1964. 32. sz.)
- 123. DOBOZI UTCA
1925. Dobozy-ucca
A kozeli Pilismaroton 15 000 ember szallt egykor szembe a torokokkel. A magyarok eros ellenallast taniisitottak. Itt harcolt a monda szerint
Dobozi Mihaly es fiatal felesege is. A tiilero es a magyarok rossz hadrendje
miatt azonban mind a 15 000 ember ott pu.sztult. Elesett Dobozi Mihaly es
fele.sege is. Szekely Bertalan: Dobozi Mihaly es hitvese cimii festmenye 6rzi
maig enilekiiket.
Ujabb kutatasok a Komarom megyei Pusztamarotra helyezik az
esemenyt. Bar irasos forrasok nincsenek, feltehetoen a h6s Dobozi Mihaly
nevere emiekeztet a Fulco deak utcarol a Patriarka utcara vezeto rovid kis
utca.
124. DODOLA UTCA
1925. Fiumei ucca
194 Steinmetz utca
1992. Dodola utca
A Szamarhegyen levo .,6reg temeto" egyik hatarutcaja az 1920-as
evek nevado szokasa szerint - felsobb utasita.sra - lett Fiumei utca. 1918-ig
Fiunie (hoivat neven Rijeka) volt Magyarorszag egyetlen tengeri kikotoje,
kiilonleges jogallassal. A trianoni bekeszerzodes Fiume eszaki reszet
Olaszorszaghoz csatolta, deli resze Jugoszlaviahoz keriilt. EmlekeztetSiil
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kapta tehat a nevet az utca 1925-ben. Az utcanevek szocialista szellemu
nevvaltoztatasakor iij nevet kapott.
STEINMETZ MIKLOS (1913-1944): a magyar szarmazasii szovjet
szazados Budapest es Vecses hataraban parlamenterkent feher
zaszloval a nemetek fele tartott. amikor - a hivatalos megfogalmazas
szerint - harom tarsaval egyutt a hitleristak megoltek.
1990-ben a rendszervaltozas utan a kapitanyrol, illetve a szobrarol nagy vita
zajlott a f6varosban. A Budapest felszabaditasanak jelkepeve valo, a fdvaros
hataran alio szobrot hoi le akartak donteni, hoi a vegsdkig ragaszkodtak hozza.
Vegiil 6 is helyet kapott Osztyapenko mellett egy korszak lezarasakent a
fdvarosi Onkormanyzat altal 1994-re felallitott, az elmiilt 40 evben emelt
kozteri szobrokbol, emiekmuvekbol kialakitott SZOBORPARKban.
Az utca eseteben a fdvarosiaknak konnyebb dolguk volt. Az a 340
nevvaltoztatas kozott fel sem tUnt. Ma a XVIII. keriileti Steinmetz utcat Raday
Gedeon utcakent talalja az arrajaro.
A Steimetz u. nevenek csereje Szentendren is sz6ba keriilt. Keresve
helyette a megfelelo nevet, egy Szentendrehez erosen kStodo nepszokast idezd
szora esett a valasztas. A Szamarhegyen 1690 utan elsdsorban a dalmatok
telepedtek le. Az itt elok termeszetesen magukkal hoztak a regi hitvilagukat.
szokasaikat, dalaikat is.
A 70-es evekben alakult Dalmat Barati Kor a meg itt elo dalmatok
reven fel is elevenitett koziiliik egyet, a DODOLAzast (esovarazslas). A
dalmatok elsdsorban szdldmilveldk voltak. Szamukra igazan fontos volt az
esd. A dodolazas egykor az egesz varost megniozgatta. Igen latvanyos
esemeny volt. A talpig fiizfaba oltoztetett esdvarazsl6. a dodola, beliil teljesen
ruhatlanul enekelve kopogtatott be a hazakba, aliol egy jokora vizzel teli
vodoixel vartak. A varazslo aztan a bdseges kiilso aldast beliilrdl tovabb
erosftette „j6fele vizzel". Igy az eneke es jarasa egyre vidamabb lett az utcan
acsorgok nagy oromere.
A szazadfordulon a Dodola a mindenki altal ismert es tisztelt Buzgo
bacsi volt. Utoljara Killar Ferenc viselte e nemes tisztet a 70-es evekben. Az
utolso Dodola az utcarol nyilo temetoben alussza azota mar orok almat.
A johangzasii, emlekekkel teli utcanevvel regi helytorteneti emleket
mentett meg a varos.
125. DOMBALJA UTCA
1987 Dombalja utca
A Sziu-vashegy aljan a Kaptato utcaba vezeto utca nevevel is jelzi,
hogy a varos ..dombos" reszen jarunk. (Tan. Ul. jkv. 1987. 07. 14.)
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126. DOMBALJA KOZ
1994. Dombalja koz
A Cseresznyes utr61 DNY-ra megtord zsakutca 1994-re alakult ki
ugy, hogy nevet is kapjon. (ONK. 1994. 25. sz.)
127. DONGO UTCA
1979. Dong6 utca
Petyinaban a Barackvirag utba torkollo egyik sz61s6 kis utca. A
k6myez6, allatokrol elnevezett utcak nyoman kapta a nevet. (Tan. ul. jkv.
1979. 16. sz.)
128. DOZSA GYORGY UT
1894. Budai ut
1946. Dozsa Gyorgy ut
Joggal kezdhetem igy az utca bemutatasat: "mar a romaiak is."
Soproni Sdndor, a r6mai kor egyik legismertebb kutatoja igy ir a r6mai h6ditas
utan kiepitett, a taborokat, telepuleseket 6sszek6t6 5-7 m szeles (a mai
makadamuthoz hasonlo) un. limes utakr61: „Szentendre hataratol ket r6mai
orszagiitr61 tudunk. Koziiliik fontosabb a kozeli tartomdnyi szekhelyrSl,
Aquincumrol Szentendrere vezeto lit, amely Budakalaszon at a mai D6zsa
Gyorgy lit es a Kossuth Lajos utca vonalaban haladt a romai tabor fdkapuja
elStt, majd tovabb a Fo teren es a Bogdanyi uton keresztiil eszak fele."
A tortenetileg legregibb litvonalunkra epiilt kozepkori ut kesobb is
fdkozlekedesi iit maradt. Az orszag kozeppontjaba, Budara vezetett. Az 17671779-es kormanyhatosagi terkepen a neve: Via Budensis. Az els6 utcanevadas
idej6n igy egyertelmil volt ennek a termeszetes, iranyt jelzo utcanevnek a
hivatalos elfogadasa.
Bar az ut a romai tit koveire epiilt, azert sokdig, meg a miilt szdzadban is eleg katyiis, kocsival is nehezen jdrhato volt. Azert a szentendreiek
rossz titjaik ellenere is biiszken enekeltek a maguk cstifolkodo kis verset a
fovdrosiaknak: „Budimpesta ravna, Sentandrija slavna" (Szabad magyar
forditdsban: Budapest kovezetes, de Szentendre nevezetes.) 1946-ban, az
utcanevek demokratizdldsakor ennek az iimak is lecsereltek a nevet. Dozsa
Gyorgyrol neveztek el.
DOZSA GYORGY (1470-1514): a magyar tortenelem kiemelkedd
alakja. Erdeiyi nemesi csaladb61 szdrmazott, megis az 1514-es
parasztfelkeles vezere lett. A felkeles leverese utdn szomyil kinzdsok
kozott kivegeztek.
Az elnevezest val6sziniileg befolydsolta az a teny, hogy az lit a katonai
foiskola elott vezetett el. Az iskola vdltozatos eletere a trefdsan Szentendre
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„els6 es utols6" hazdban (D6zsa Gy. u. 28. sz.) el6 nyugalmazott katonatiszt,
Bajor Janos m6g ma is jol emlekszik. A kordbban a 48-as tabomokrol, Gorgey
Artiirr61 elnevezett katonai laktanya 1928-ra epUlt fel. 6 1930-ban a laktanya
vasut6pit6 ezredenek tisztjekent teiepedett meg a varosban. A laktanyab61
1945 utan tiszti f6iskola lett. A nevet is lecsereltek Tancsics Mihaly nevere.
Amit 1957-ben Kossuth Lajos kovetett. Ezen a neven lett az iskola kes6bb
katonai fSiskola.
Bajor Janos meg arra is emlekszik, hogy az 50-es evekben kezdtek
epiteni a gyalogkatondknak azokat az iij hazakat, amelyb61 kes6bb a Szovjet
laktanya lett. A rendszervaltas utan kiiiritett laktanyahoz nagy remenyeket
fUzott a varos. A NEREK, a Nemzeti Rakellenes Liga kulfoldi tamogatassal itt
szerette volna megepiteni az orszagban az els6 amerikai tipusii k6rhazat. Az
iigyrSl a helyi es az orszagos sajt6 is szamtalan cikket irt. 1995-re azonban
vegleg eld61t, hogy a szep tervekb61 nem lesz semmi.
Itt a f6iskola utdn, a MuvelSdesi Hdz el6tt fogadja el6sz6r kozteri
szobor a vdrosba Idtogatot. Paizs Ldszl6 raketafejet idez6 szinezett miianyagszobrdt 1986-ban dllitottdk fel. T61e nem messze, a HEV dllomds el6tt egy kis
fiives teren egy regebbi szobor dll. A vizet mer6 terdel6 n6alak, a Szomjiisdg
neven ismert szobor, Kucs Bela alkotdsa az 1960-as ev kozepe 6ta biztatja az
arrajdr6t, hogy mdr nines messze az eltet6, pihentetS viz, a Duna.
129. DUMTSA JENO UTCA
1894. F6 utza
1897. Dumtsa Jen6 utcza
195 ? Rdkosi Mdtyds utca
1958. Dumtsa Jen6 utca
A f6vdros fel61 Szentendre szivebe vezet6 legfontosabb utca nepi
elnevezeskent el6sz6r termeszetesen kapta a Fo utca nevet.
Dumtsa Jen6 a mdsodik bird, akinek nevet utca 6rzi a vdrosban. (Ldsd
meg Paprikabiro u.) A hanyatl6 vdros az 6 biraskoddsa idejen indult iijra
fejl6desnek.
DUMTSA J E N 6 (Eugen Dumca): (Bp. 1838. - Szentendre, 1917.)
gorog - cincdr szdrmazdsii gazdag keresked6 es foldbirtokos volt.
Sziilei 1850-ben telepedtek meg Szentendren. Gimndziumot es
kereskedelmi iskoldt vegzett. Bldsics Petronella szentendrei hajadonnal kotott hdzassdgot. 1871-t61 Szentendre fSbirdja, 1872-t61 a rendezett tandcsii vdros els6 polgdrmesterenek valasztjdk. Vezetese alatt a
varos megszerezte a komyezS erdosegek orokos mlajdonjogdt,
Lecsapoltatta a Szentendre es Pomdz kozotti ret mocsardt, amely a
vdros legjobb termSfoldje lett. Ma Tofenek neven ismert. 1888-ban az
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6 surgetesere indult meg a Helyi6rdek(I Vasiit. Mintha Raby Matyas
szegenyeit akarta volna karp6tolni, 31 eves mukodese alatt fizet6se
egy reszet a szegenyalapra utaltatta at. Nevehez hirom alapitviny is
fuz6dik. Penzt adott evenkent „egy szegeny sorsu erelyes hajadon
kihazasitasara", „egy szeg6ny sorsu ozvegy segelyezesere", 6s „egy
fiiitanulo jutalmazasara."*'
Dumtsa Jend egyhazi tisztseget is viselt. Igyekezett meg6rizni a
felekezeti beket, a tobb nemzetis6gu varos egyseget. , A humanus, j6
szandeku, koztiszteletben all6 polgarmester legjobb kepessegei szerint, onfelaldozoan es faradhatatlanul v6gezte munkajat. Cselekedeteit alapvetSen meghataroztak a varos szeretete es a varoslak6kert
erzett felelSsseg."'" „A szeretet 6s tisztelet mellett tobb hivatalos
elismeresben is reszesiilt (1897-ben megkapta a FERENC JOZSEF
rend lovagkeresztjet) s6t m6g polgarmesteri mukodese alatt utcat
neveztek el rola."'" Megpedig azt az utcdt, amelyben a haza dllt
(Dumtsa Jen6 u. 20. sz.). A polgarmester sirja a szerb temetSben van.
A Dumtsa Jeno u. 2. sz. hazon ma is lathat6 az eredeti (legregibb)
utcanevtabla az elnevezes datumaval. Taniisitja az utcanev letezeset a
kepviseld-testiilet kovetkezo bejegyzese is: „Sztanya Sandor folyamodvdnya,
amelyben az 1631/97 szamu tanacsi vegzest megvaltoztatni es a Dumtsa Jend
utczaban az 517. nep sorszamii haz boltajtaja elott alkalmazott 16pcsdnek
megtUreset keri."
Az 50-es evek elejen a Varosi Tanacs az utca nev6t Rdkosi Mdtydsra
vdltoztatta.
RAKOSI MATYAS (1892-1971): a Kommunistdk Magyarorszdgi
Pdrtjdnak alapito tagja voh. 1945-tdl 1956-ig az MKP illetve az MDP
Kozponti vezetdsegenek fdtitkdra. 1956-ban funkcioirol levdltottdk,
ezt kovetden a Szovjetunioba emigrdlt.
Ugy latszik, azonban a nevvdltoztatdst nem kovette az utcanevtdbldk pontos 6s
gyors kicserelese, mert 1955-ben az egyik tandcsiilesen egy tandcstag
eszrevetelezte, hogy a Rakosi Matyas utca sarkdn meg mindig az van kiirva,
hogy Dumtsa Jend utca.
Az 1957. szept. 6-i tandcsiilesen az igazgatdsi osztaly vezetdje vetette
fel, hogy .,sziiksegesse valt a Rakosi Mdtyds utca nevet megvaltoztatni." Tobb
javaslat is elhangzott. Peldaul: legyen iijra Fd utca, de ezt leszavaztak, majd
dgy dont5ttek, hogy a Rakosi Matyas nevet Kossuth Lajos utcdra vdltoztatjak
a Biikkos-patak hidjatdl a vasiit fele vezeto Kossuth Lajos u. egyenes
folytatasakent. (Tan. ul. jkv. 1957. 21. sz.)
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Ezt a hatarozatot azonban nem hajtottdk v6gre. 1958-ban a mdr
emlitett regi vdrosterkep alapjdn tortent revizi6 sordn az utca visszakapta a
legnagyobb polgdrmesteriinkre emlekeztetd Dumtsa Jen6 nevet.
Kevesen emlekeznek mdr arra, hogy a szdzadel6n az utca patak hid
el6tti szakaszdn lev6 kis ter szerii resznek egykor kiilon neve is volt. A vdros
minden apr6 dolgdra eberen figyel6 Lieber Jozsef kepvisel6-testiileti tag,
tanfeliigyelS es ahogy a szentendreiek hivtdk, az „6r6k ellenzeki", egyik 1913as indftvdnydbdl tudjuk, hogy „a Dumtsa Jeno utca vegen levo patakpart
melletti parkot a vdros kdzonsege Erzsebet kirdlyne emlekere letesitette. Ez a
teriilet a dicso emlekH - Erzsebet kirdlyne parkja - nevet viseli, hdlds
elismeressel gondolva a mult iddkre es Szentendre vdros kdzdnsegenek
fdlbuzduldsdra."
A Szentendre es Videke c. lap szerint 1899-re az .Jstenben boldogult
Erzsebet kiralyne emlekeert a jardsban iiltetendo fdk pldntdldsdt mdr
mindeniitt befejeztek." Valoszinilleg Szentendren is ekkor letesiilt a park es
ekkor kapta nevet a kis ter. Orszdgszerte dltaldban fenyot es platdnt iiltettek,
mert „ez volt a megdics6iilt nagyasszonyunk kedvence". Szentendren a parkba
ugyan gesztenyefak keriiltek, de az ugyancsak az 6 nevet visel6 Erzsebet
parton (ma Duna-korz6) most is dll egy-ket gyonyorii platdnfa.
1925-ben Soml6 Sandor kervenyt ad be az „Erzsebet fdk" teriileten
epitendS Erzsebet kioszk tdrgydban. A kervenynek helyt ad a vdros, mert „a
terv olyan tetszeto, tekintettel arra, hogy a Fo utcaban van, ketsegkiviil
elSmozdItja a varos fejlSdeset." Az itt megnyilt vendeglS aztan kedves helye
lett a vdros mdveszeinek es az ide latogatoknak. Erdekessege volt a Somlo
vendegl6nek, hogy a szemben lev6 sarki hdzban (ma valtozo profilii bolt)
keszitettek a harapnival6t, de az uttest mdsik oldalan, a ligetben fogyasztottdk
el azt a vendegek. A pincer az utca forgalmdn at iigyesen egyensiilyozva vitte
a tdlcat. A kis pavilonban - ahol ma a viragiizlet mukodik - jatszottak a
zeneszek.
A kioszkot ugyan elmosta az id6. de szerencsere a kort idez6 kozeli hid regi
szepsegeben ujraeledt. 1995-ben az onkormdnyzat ugy dontott, hogy feliijitja
azt. A szep vasmunka az itt el6 Lehoczky Jdnos kovdcsmestert dicseri.
130. DUNAAR UTCA
1894. Duna utcza
1925. Dunadr utca
A rev folott a Dundra lefuto kis utca szomoni evekre emlekezteti a
szentendreieket. A 18. sz. vegen, 1799-ben hatalmas arviz tort a vdrosra. A 19.
sz. is gydszos elojelekkel koszontott be. E16bb tuzvesz pusztitott, utdna 183738-ban tijabb arviz lepte el a varost. Az arviz magassagat tobb helyen ma is
jelzi tdbla. Az drviz a viragzo varos nagy reszet tonkretette. Sok szerb csalad
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az drviz utdn v6gleg visszatelepult az dhazdba. A vdros hanyatlani kezdett. Az
1840-es 6vekre a lakosok szdma 3100-ra csokkent.
Az drviz kes6bb is komoly gondot okozott. Az 1876. dpr. 3-i
k6pvisel6-testuleti jegyz6k6nyvben Dumtsa Jen6 jelenti, hogy a febr. 24-re
virrad6 ejjel bedllott drviz alkalmdval ,4iem sejtett m6rtekben meglep6 hirtelens6ggel fell6pett vesz kozepette sikeriilt a lakossdg valamennyi szem61y6t 6s
ingd vagyondt is tobbnyire megmenteni a megrontds el61." Elmondja tovdbbd,
hogy ,,160 hdz, ugyszinte 1196 hold szdnt6fold es 60 hold sz616 teljesen viz
aid jutott 111 lak6hdz egy egesz h6napon dt vizben dllvdn, negy hdz teljesen,
kilenc pedig reszben lerogyott."
A vdros vezetosege Szeged sorsdt61 feltette Szentendret 6s ez6rt az
1899. okt. 7-i k6pvisel6-testuleti ul6sen bizottsdgot jelolt ki, hogy a ,JDuna
draddsa dltal bek6vetkez6 veszelyek ellen v6dekez6si tervet dolgozzon ki."
P6nz hijdn a nemt6r6d6ms6g miatt azonban a v6d6gdt k6rdese hosszii id6re
lekerult a napirendr61. 1907-ben 6s 1908-ban ujra visszatertek rd, de a
tervezget6sn61 most sem jutottak tovabb. Hidba kesergett a Szentendre es
Videke c. lijsdg szinte 6vente, hogy a ,J)una, mely 6venkent egyszer, k6tszer
s6t hdromszor is kildtogat medrebdl, vegig pusztit vetest vagy termest, szomoni nyomorusdgot hagy maga utdn." A helyzet nem vdltozott. A Duna vize m6g
az 1950-es 6vekben is megjelent a vdrosban. Az utolso nagy arviz 1965-ben
boritotta el a vdrost.
A teijes vedelmet ado magas k6part epit6set az 1960-as evek v6g6n
tudta elkezdeni a vdros. Ma a padokkal elldtott virdgos, terebelyes fdkkal
szegelyezett Dunapart a szentendreiek 6s turistdk kedvelt setalielye.
A r6vdllomds eldtt a Dundra lefut6 utca els6 neve csak a folydra utalt.
Amikor m6g nem volt t6lt6s, itt 6rz6d6tt el6sz6r a Duna drja, itt jott ki el6sz6r
a Duna vize. Ez6rt taldlta j6 utcan6vnek 1925-ben a k6pvisel6-testiilet iij
nevk6nt a Dunadr u. nevet.
131. DUNAKANYAR KORUT
1981. Dunakanyar konit
A vdros elet6ben nagy vihart kavar6, az evek sordn tobb siilyos
balesetet okoz6, nyomvonaldban mdig vitatott 14 m sz61es, a 11-es
f6k6zleked6si lit r6sz6t k6pz6 - egy ideig csak Bels6 konit n6ven ismert - tit
iigy6ben a Vdrosi Tandcs V6grehajt6 Bizottsdga 1981. mdjus 19-6n dontott.
Tobb javaslat nem 16v6n, egyhangiilag elfogadtak a Dunakanyar krt nevet. ,Jk
Dunakanyar kapujak6nt" is szamontartott Szentendren - bdr az tit messze esik
a Dundt61 - a kanyarg6 Dunara emlekeztet6 nev nem igenyel magyardzatot.
(Tan. ul. jkv. 1981. 34. sz.)
A tobb jelentSs utat, utcdt erint6, esetenkent azokb61 r6szeket leszelS
nagy konit k6t r6gi utcdt teljesen el is tiintetett. EzekrSl roviden itt
97

eml6kezunk meg. Az egyik a Vaspdlya (HEV) allomdsr61 indul6 kis utca. Els6
nev6n Gyar, majd Bocskai utca. A mdsik a Biikkos-patak hidja utdn a Szent
Istvdn 6s a Rdk6czi Ferenc utcdt 6sszek6t6 kis r6sz 1894-t61 1981-ig a
Sz616hegy utca nevet viselte.
A Dunakanyar konitnak 1986 ota mar egy miizeuma is van. A korut
egyik hajlatdndl, a Pismany druhdz el6tt egy lankds, fiives t6ren alakftottdk ki
M6szdros Dezs6 szabadt6ri szoborgyiijtem6ny6t. A Visegrddon az Aprily
volgyben 616 6s alkot6 Munkdcsy-dijas szobrdszmilvesz domborii 6s homorii
ivek vdltakozdsdval kialakitott, a figurativitas 6s a nonfigurativitds hataran
16v6 monumentdlis, 2 m-es 6s tobb tonnds k6testjei egyardnt id6zik az antik
szobrokat 6s a 20. szdzad modem muveszetet.
132. DUNAKANYAR SETANY
1968. Dunakanyar setdny
A Pap-sziget felett kialakult vikendtelep egyik gyiijtSiitjdt, a foly6
vonaldt koveto parti s6tdnyt, amely a szigeti gdttol a Sztelin-patak Dundba
viv6 drkdig vezet, Dunakanyar setdnynak neveztek el 1968-ban. A n6v eredete
nem kfvdn magyardzatot. (Tan. iil. jkv. 1968. 10. sz.)
133. DUNA KORZO
1894. Dunapart
1899. Ferenc J6zsef part
1899. Erzsebet part megosztva
1946. Somogyi-Bacs6 part
1991. Duna korz6
A Dunapart n6hdny 6vig a hivatalos n6vadas utdn is m6g a r6gi,
term6szetes nev6t viselte. Ez volt valamikor a vdros legforgalmasabb r6sze. Itt
volt a korzd, 6s az iizieti 61et javar6sze is itt zajlott. A sokdig itt 16v6 piacon
kiil6nf61e gyiimolcsok es gazdag dmvdlasztek vdrta a vdsdrl6kat.
Az utca k6.s6bb k6t iij nevet kapott. , A korz6 szerep6t jatszo
Dunapart als6 r6sz6t Erzs6bet partnak, felso r6sz6t Ferenc Jozsef parmak
nevezik."'' Mint a Monarchia szdmos vdrosdban, Szentendr6n is temi6szetes
volt, hogy az uralkod6r61 utcdt neveznek el. Az iratok kozott a nevadds pontos
ddtumdt nem taldltam, feltehet6en az uralkod6 valamelyik szuletesnapja adta
rd az okot. A vdros rendszeresen megunnepelte Ferenc J6zsef sziiletesnapjdt,
aug. 18-dt, 6s a koronazasi 6vfordul6kat. Erre rendelet is volt. Az 1899-es
nagyobb szabdsii szUlet6snapi unneps6g sokdig eml6kezetes maradt a
szentendreiek el6tt. Kellemetlen incidens jdtszott kozre a d61el6tti templomi
iinneps6gek sordn, amely csaknem tiintetfi kivonuldsra adott okot. A r6mai
katolikus templomban tartott istentiszteleten ugyanis a helyi hazafiak dltal vdrt
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Sz6zat helyett az osztrdk csaszdri himnuszt, a Gotterhaltet (Gott erhate)
6nekelt6k. A helyi sajt6 nagyon elitdlte a katolikus papsdgot, amely ,4cesz
lojdlis 6rzelmenek elegt6tel6ul hazafisigdt aldrendelni." '" Val6ban, a vdros
vezet6sege lepten-nyomon igyekezett a lojalitasdt bizonyitani, a nevaddssal is.
1899-ben mar emlitik a Ferenc Jozsef part nev6t, amikor Schlotterer J6zsef
haztulajdonos „a Ferenc Jozsef parton levo 112/2 nepsorszdmu hdz elott
kdvehdz engedelyezese irdnt" folyamodik a kepvisel6-testiilethez. "
FERENC JOZSEF, I . (1830-1916): 1848-t61 osztrdk csdszar, 1867-t<51
magyar kiraly is.
Erzsebet kiralyner61 Szentendren kiilon parkot, teret is neveztek el. Sot az 6
nevet viselte a Duna-part als6 resze is. Az6ta sem fordult el6, hogy egyetlen
szemely emleket ennyi elnevezes 6rizze a vdrosban.
A kepvisel6-testulet 1898. szept. 14-i rendkiviili ulesdn megeml6kezett a Genfben megolt Erzsebet kirdlynerol. , A temetes napjdn minden
neven nevezend6 munka sziineteljen, a zendles es egyeb vfgalom tartasa
tilalmazva legyen, az iskoldkat es iizleteket tartsdk zdrva, 30 napig lengjenek
gyaszlobog6k a hdzakon, 30 napig a vdros minden hivatalos levelet
gydszboritekban, fekete pecs6ttel kiildjek."'* Elk6pzelhet6, hogy a Duna-partot
Erzs6bet haldla utdn azonos idSben neveztek el Ferenc J6zsefr61 es Erzsebet
kirdlynerol. Mindket nev 1899-ben szerepel eiSszor az anyakonyvekben.
ERZSEBET. WITTELSBACH (1837-1898): Ausztria csdszdmeja,
Magyarorszdg kirdlyneja, Ferenc J6zsef felesege.
1946-ban az utcdk iij elnevezesekor a Duna-partot Somogyi Beldrdl es Bacs6
Beldr61 neveztek el. A ket mdrtfrt szemelyes kapcsolat nem fiizte a vdroshoz,
de mindkettet a Dunaba dobtdk az Ostenburg kiilonitmeny tagjai a kiv^gzes
utdn. Ezert esett a vdlasztds a Duna-paitra a nevaddskor.
SOMOGYI BELA (1868-1920): tanit6, szocialdemokrata iijsdgir6, a
Nepszava szerkesztdje.
BACSO BELA (1891-1920): ir6, szocidldemokrata ijjsdgir6. 1919-t61
a Nepszava belso munkatdrsa.
Az utcanev-revizid alkalmdb61 a vdroshoz egyaltalan nem kot6d6 ket ujsdgir6
nevenek a kicser61e.seraindenkiszdmdra temieszetes volt. Helyettiik tobb D6V
is szoba kerult. Gyfirffy Istvdn egyetemi tandr a setdra hiv6 sz6p part,
Szentendie „legszebb utcdja" szamara a Dunaparti s6tdny nevet ajdnlotta. De
erkeztek szemelynevek is. Az Utcanev Bizottsdg 6s a miiv6szek a Barcsay
setany elnevezest taldltak ideilldnek, dr. Stiegler R6za a Szechenyi part n6vre
gondolt.
A lakossdg ellenalldsa, - hogy szem61ynevet lehetdleg ne adjunk az
utcaknak - a kepviselo-testuletet ana osztonozte. hogy semleges nevet
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vdlasszon. Volt, aki a Duna korz6 nevet kerte. Igaz, ez a n6v utcanevk6nt
hivatalosan sosem szerepelt itt, de a korabbiakat latva, illett ide. Ezt jelzi az
is, hogy a Felszabadulds filmszinhdz is mdr kordbban a Dunakorzo mozi nevet
vette fel. Ezert a kepviseld-testiilet a lakossdg dltal kert Duna korz6 nevet
fogadta el. (ONK. 1991. 134. sz.)
Bacs6 B61a es Somogyi Bela nev6t nem tartotta meg Eger varosa
sem. Ott az egyikbdl Kirdly utca, a mdsikbdl pedig Torvenyhaz utca lett.
Feltehetden a regi nevek. Budapesten is viselte a neviiket utca, kiilon-kiilon. A
n6vvd!toztatdskor azonban egyikrdl se felejtkeztek meg. Ezekbdl (VIII. ker.)
Rokk Szildrd, illetve Nemet utca lett.
Az utca nevezetes hdzai a kovetkezdk. Itt. a 8. sz. hazban, a regi
Dimsics hazban a Gorog utca sarkdn kezdte meg 1912-ben a filmvetitest az
elsd helyhez kotott mozi (Apollo Mozgd). Az akkori hdztulajdonos.
Baumgartner Gyorgy penzevel a lelem6nyes bardt, Falk Bertalan „spekuldlta"
ki azt. ,J'aholyt" epitett ki a foldszinten, majd vettek egy „lokomotivot" es
indulhatott a vetites. Akkor meg nemafilmen. Igaz mindig megkaptdk hozzd a
film tartalmdt bemutatd brossiirdt, amit Falk Bertalan betanuit. Bdr az dreg,
jdkedelyu leven mindig tett hozzd valami „mulatnival6t". Szerettek is a
szentendreiek a mozijukat
A 30-as evekben aztdn itt tartottdk miikedveld szinieldaddsaikat a
kulonbdzd helyi egyletek es korok. A 40-es evekben pedig nem szivesen latott
vendegei is voltak a mozinak. Marai Sdndor ird Napl6jdban*( 1943-1944)
ezeket rogzitette. Egy alkalommal itt vasdrolvdn lekeste a Lednyfalura vivd
(ott bujkalt) hajot 6s az esd miatt kenytelen volt beiilni a moziba. .,ahol valami
olasz Jud Siiss"-t, egy antibolsevista irdnyfilmet vetitetiek. A tulajdonostdl
mar elvett .,sivdr teremben sok nemet katona, akik egyetlen szdt sera ertettek
az olasz beszedbdl es a magyar feliratbdl. Ulnek, mert elnek es vdrjak. hogy a
szolnoki hadszinteire. vagy mdshovd tereljek dket."
Az egykori moziban kesdbb is filmszinliaz miikodott (Felszabadulds
filmsz.). majd a 80-as evekben, amikor atvette egy magdnvallalkozo (Duna
Korzo mozi). A Tv es a video mellett azonban egyre csiikkent az igeny a
kozos filmnezes irdnt. A mozi eldcsamokabiin kesdbb kiilonbozo emlektargyakat kezdtek arulni a turistaknak. Filmet nezni ide mar nem jai senki. Ha
valaki megis mozizasra ehezett. az legfeljebb elmehetett a Rev u. moge. ahol
egy autos mozi mukodott. Vagy bemehet a Pest Megyei Konyvtar szinhaztemiebe, ahol a kdnyvtdr neha filmmiizeuni jelleggel regi, vagy klasszikus
filmek vetitesere vdllalkozott.
A masik jeles epiilet a ma a Dunaparti Miivelodesi Haznak otthont
add nagy haz, a Pechy villa (11/a, sz ). A szi'izadeldn dr. Pechy Henrik varosi
tiszti fdorvos es virilis kepviseld haza volt. Pechy Henrik egykor Horthy
Miklds Navarta nevii hajojan szolgalt hajdorvoskent. Fele.sege. Rdnay Kinga
100

1937-t61 a Szentendrei Festdk tdrsasdgdnak tagja, bdr Szentendre mCv6szeti
61eteben a miiv6szett6rt6neszek eddig nem igen tartjdk szdmon.
Nem messze a hdzt61 a Dima-parton egy gdtt61 kisse takarva kis
ontottvas kereszt dll. A rendszervdltds utdn a R6m. Katolikus Egyhdzk6zs6g
azzal a k6r6ssel fordult az Onkormdnyzathoz, hogy szeretn6k visszaallitani a
parton azt a keresztet, amelyet a szentendreiek emeltek a Tandcskoztdrsasdg
idejen itt meggyilkolt kdpldn eml6k6re. (Bdvebben ldsd a Kucsera Ferenc
utcdt!) Az 6vtizedes hallgatds utdn a kereszt szep es szomoni sorsdval Ecsy
Gdbor, a volt helyi kdpldn tijsdgcikkebdl ismerkedhettiink meg: ,,1919.
auguszmsdban a polgdrmester engedelydvel gytijtest inditottak a kivegzes
helyen feldllitandd kereszt javdra. A hercegprimds is hozzdjdrult a gyiijteshez,
de az meg fgy sem volt elegendd. 1920-ban a vdros k6pviseld-testulete
hatdrozatot hozott egy emlekmff tdrgydban... Ugyanekkor a MOVE Sportegylet Budapesti fdosztdlya is kezdemenyezte a vdros egyik szep teren az
dhajtott emlekmu feldllitdsdt. Az emlekmu feldllitdsa pedig huzddott... taldn a
tervek voltak nagyok, vagy a fdtum szdlt kozbe... 1928. jiin. 24-en az
Egyhdzkdzseg es a vdros egy egyszeru tolgyfakeresztet dllitott fel a vertanusdg
szinlielyen ... eldtte kis tdbla hirdette: Itt halt hite6rt, hondert 6s katholikus
testv6reiert mdrtfrhaldlt 1919. 6vi jun. hd 25-6n dr. Kucsera Ferenc rdm.kath.
segedlelkesz. A kereszt elhelyez6se nagy unnep61y keret6ben tdrt6nt. 1930-tdl
minden esztenddben, haldldnak 6vforduI6jdn a cserk6szek tdbortuzet
gyujtottak itt. Az 1950-es evekben a keresztet ismeretlen tettesek eltuntett6k.
Mind mondjdk, egy 6jjel a Dundba dobtdk." (SzV. 1990. szept. 15.)
A jelenlegi kereszt elhelyez6se sem folyt simdn 6s gyorsan. Az
Egyhdzkdzs6g megbizdsdbdl Szuromi Imre 6pitesz a tervet elk6szftette, majd
FUldp Judit vdrosi fd6pit6sz megkezdte az egyeztet6st. A Komyezet-,
Termeszet- 6s Vdrosv6delmi Bizottsdg, valamint a vdrosi fiiggetlen
k6pzdmuveszeti zsuri v61em6nyez6se utan v6gre kiadtdk az enged61yt. Igaz a
Kdszdntd szobor es az drvizvedelmi szempontok miatt nem az eredeti hely6re.
A kereszt igy kiss6 lejjebb kerult, de a vdros enged61yt kapott arra, hogy a
gdtat megbontva kis t6rszeru r6szt alakithasson ki, amelyre a keresztet az
Egyhdzkdzs6^ 1993. mdrc. 8-dn sajdt kdltseg6re el is helyezte.
Az Uj Ember c. rdm. kat. hetilap jiil. 1 l-6n mdr a felszentel6srdl is
beszdmolhatott: A „beszedes jelk6nt" a folyd 6s az 6g kozott fesziild karcsti
kereszt eldtt jun. 27-6n iQu cserk6szek 6s idds helybeliek gyiilekeztek csendes
eml6kezesre. A megjelentek szdmdra dr. Katona Gyuldne helytdrtenesz id6zte
fdl a „szdraz tenyeket", majd Nagy Imre erseki helyndk megszentelte az
eml6kkeresztet, azutdn Blanckenstein Gydrgy pl6bdnos iir koszonit helyezett
el a vizhez vezetd 16pcsdlejdratndl. A 16pcsdn az oda Idtogatdkat a fdlddn
elhelyezett sziikszavu mai kis eml6ktdbla csak arrdl tdjekoztatja: ,Jtt halt
v6rtaniihaldlt 1919. VI. 25-6n dr. Kucsera Ferenc kdpldn."
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A harmadik nevezetes 6piilet a r6gi k6peslapokon is magasan
kiemelkedd palota, vagy Weresmarthy-villa (16. sz.). Tulajdonosdr61 bdvebben ldsd a Vorosmarty utcandl. A jelentds, tdgas hdz a szdzadeldn bdlaknak,
mfikedveld szinieldaddsoknak adott otthont. A Tandcskoztdrsasdg alatt a
pinc6ben rendeztek be a vdros ideiglenes foghdzdt. 1919. augusztusdban
Lednyfalur61 ide hoztdk be M6ricz Zsigmondot. (Bdvebben ldsd IKSZ. 77.p.)
Itt tartottdk fogva a helyi tizenkilenceseket is. Az esemenyre a falon egy
emlektdbla is emlekeztetett, amit a rendszervdltds utdn levettek onnan.
A palota az dllamositds utdn (1948) a helyi MSZMP sz6khdza lett,
majd 1986-t61 , az uj Pdrthdz fel6pitese utdn megkapta a Vujicsics Tihamer
nev6t viseld Zeneiskola. Az iskola bejdratdt Ligeti Erika Fuvolds cimfi kedves
bronz dombormflve 61enkiti.'' Nem az utcdban, csupdn annak Duna-parti
r6sz6n dll 6s fogadja 1980-t61 a vdrosba jdrmuvon (autd, haj6) 6rkezdket
Farkas Addm pdlydzatot nyert muve, a festett betonbdl kesziilt Koszontd
szobor. A miiv6szett6rt6n6sz szerint „a k6myezet6bdl felkidltdjelkent kitetszd
megnyiijtott csiicsdban kiforditott villdskulcsforma a modem ember jele a
term6szetben." "
A zeneiskola mellett 16vd pdrthdzat (17. sz.) ldsd a Marx t6m61.
134. E G R E S UT
1933. Egres utca
1961. Egresi u., Egressi u., Egressy u.
1992. Egres lit
A terk6pek taniisdga szerint igen vdltozatos volt az utca neve, illetve
annak helyesirdsa. 1959-ben Egressy utcakent, 1961-ben, 1977-ben Egresi
utca n6ven szerepel. Igy tarja nyilvdn az 1979-es hivatalos utcanevjegyzek is,
de az ugyancsak 1979-es vdrost6rkepen iijra Egressy utcak6nt taldljuk.
A vdrost6rt6netet kev6sse ismerdk az utca mogott egy szem61y
Ietez6s6t felt6telezt6k. ValdszinHleg Egressy B6nit (1814-1851), a miilt szdzad
ismert szin6sz6t 6s szovegirdjdt gondolhattdk nevaddnak.
Szentendre vdros k6pviseld-testiilet6nek iratai adjdk meg a pontos
vdlaszt. Amikor 1933-ban megkezdt6k a ..pismdni utak" elnevez6set, a
hegyoldalakon megindult virdgzd gyumolcstermelesre utalva az itt termesztett
gyiimolcsok nev6t haszndltdk fel utcanevk6nt. Ekkor kapta nev6t a Barackos,
Csereszny6s, Mdlnds iit 6s utca. Ezen a listan szerepel az Egresi utca is, de
eredeti Egres utca n6ven. ,A Laky-villdtol a Daru terig vezeto utca neve Egres
utca legyen." (K6pv. t. jkv. 1933. 4082. sz.) Ez teljesen vildgossa teszi, hogy a
nevaddskor az itt pompdsan temid, jdizii egresre vagy helyi nev6n piszk6re
gondoltak a nevaddk. Piszke kdz is volt 6s van Szentendr6n.
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Az egres Szentendre legjelent6sebb gyiimolcse volt. Azt is mondtdk a r6gi
szentendreiek, ami Mak6nak a hagyma, Szegednek a paprika, az
Szentendr6nek a piszke. Egy regi ismertet6 szerint 6vente 100 vagoimal
exportaltak bel61e Eurdpa kulonbdzd orszdgaiba. Gavrilovits Ferenc m6g
most, armyi evtized utdn is igazdn szemldletesen fel tudja idezni a vdros
legjellegzetesebb gyiimolcset. Az ipari druk6nt eladott kisebb egres mellett
igazi csemege volt az ideny v6ge fel6 be6rt piros, 6s a szemnek is igen
tetszetds „gy5ngy6s" piszke, amelyet dridsi fonott „piszkes kosarakban" vitt6k
aztdn a piacokra.
A sz616t, majd k6s6bb a gyumolcsot egykor csak a meghatdrozott
utakon hozhattdk be a vdrosba gazddk (ldsd D6zsma u.). Elsd, legjelentdsebb
piacuk a Daru t6ren volt. Ldsd ma Daru piac ! Ezt a legjobban az Egres litrdl
lehetett megkozeliteni.
1990-ben az Utcanev Bizottsdg a n6vvdltoztatdsok idej6t j6
alkalonmak taldlta arra, hogy v6gre a hdromf61ek6pp irt utcdt (Egresi, Egressi,
Egressy) egys6gesitse 6s az ut kapja vissza az eredeti, Egres nevet. A
k6pvisel6-testulet a javaslatot el is fogadta. Igy az ut besorolhatott a tobbi
gyiimolcsds tdrsa mell6. (ONK. 1992. 162. sz.)
135. E G R E S KOZ
1980. Egresi koz
1992. Egres kdz
A Sztaravoda-patakndl az ott Egresi utk6nt ismert r6szb6l ki6piilt kis
kdz 1980-ban kapta a nev6t. (Tan. Ul. jkv. 1980. 14. sz.). 1992-ben az Egressi
ut r6gi nevenek visszaaddsakor ezt is az eredeti Egres n6vre vdltoztattdk.
(ONK. 1992. 162. sz.)
136. E L O D UTCA
1%2. Elddutca
A Rdmai sdnc es a Paprikabird utca kozott nyflt iij utca 1962-ben az
Elod nevet kapta. (Tan. Ul. jkv. 1%2. 36. sz.) A n6vadds indokdt lasd az
Almos utcdndl.
E L 6 D : a honfoglald h6t vez6r egyike, a Csdk nerazetseg dse volt.
137. EOTVOS UTCA
1925. Edtvds-ucca
1959. Maddch-ucca ?
Izb6gen a kocsigydr melletti utca 1925 dta emiekeztet a magyar
irodalom e kimagasid alakjdra. A Szentldszidi utrdl nyilik. 1959 6s 1961
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kozott a mai Eotvos utcat a terk6peken Madden utca neven talaljuk. 1977-ben
mdr ujra Eotvos n6ven szerepel.
EOTVOS J 6 Z S E F . bdrd (1813-1871): ir6, k61t6, dllamferfi. A
magyar kritikai realizmus els6 hazai k6pvisel6je. K6t fzben is
kozoktatdsi miniszter. Az 6 nevehez fuz6dik a nepoktatdsi torveny.
MADACH IMRE (1823-1864): k6lt6, drdmair6. , A z ember
trag6didja" c. drdmdja tette ismertte a nevet.
138. E P E R UTCA
1966. Eper utca
A mdlna es a szamoca mellett az eper is gazdag termest hoz
Szentendren. a Szentendrei-szigeten, Lednyfalun es Dunabogdanyban is. A
Barackos utr61 nyfl6 Eper utca neve j61 illik Pismdny gyiimolcsokrdl
elnevezett utcdi koze. (Tan. ul. jkv. 1966. 33. sz.)
139. E P E R KOZ
1978. Eper koz
Az Eper utcdbdl nyfld kis koz 1978-ra epiilt ki iigy, hogy nevet
kaphatott. (Tan. ul. jkv. 1978. 81. sz.)
140. E R D E L Y I UTCA
193? Erdelyi-ucca
A volt ONCSA-telep egyik utcdja a Kdlvdria dombon. Az elnevezes
pontos datumara nem sikeriilt rataldlnom, de egy regi utcanevtabla alapjdn
biztos. hogy 1945 el6tt kapta a nevet. Az i930-as evekben felsobb
rendelkezesre az elcsatolt orszdgreszre emlekeztetetf az utca neve. Az egyik
kozeli utca is hasonlo szemlelet alapjdn lett 1935-ben Aradi utca.
141 E R D E S Z UTCA
1983. Erdesz utca
Pismdny-kiJls6ben a VordsgyiinJ setdnyt ENY-DK-i irdnyban osszekotve 1983-ra egy iij. nagy (260 m hosszii, 5-7 m szeles) foldiit alakult ki. A
kozeli Erdesz koz miatt masik nevet nem is kerestek az utcanak. csak az
ut6taggal jeleztek. hogy ez egy nagyobb utca, (Tan. iil. jkv. 1983. 09. 27.)
142. E R D E S Z KOZ
1979. Erdesz koz
Az erdo es a komyezet sugallta utcanev, A Pilisi Parkerdo Gazdasag
erdeszei sokat tesznek azert. hogy a komyezo temieszet mindenkinek dromet
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es gyonyorfiseget szerezzen. Rdjuk is eml6keztet az utca. Az Erd6sz koz a
Vad6r utcdt koti ossze a Vorosgyflrfi s6tdnnyal. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
143. ERDOSOR UTCA
1972. Erd6sor utca
Ma a Szentendre-Visegrddi-hegyseg erd6i 6t-hat kilom6temyire
kozelitik meg a vdrost, pedig valamikor a visszaeml6kezesek, de a terkepek
taniisdga szerint is „a vdros sziveig 6rt az erd6." A sok 6pitkez6s, a vdros
6piileteinek feimtartdsa egyre tobb fdt kovetelt, fgy az erd6 fokozatosan
kijjebb hiiz6dott. Csupdn kisebb folterd6k maradtak a patakok menten, a
KShegyen 6s a Pismdny-hegyen.
A Malom-hegyen 16v6 Boldogtanydhoz ma is el6g kozel van m6g az
erd6. A boldogtanyai tithdl6zat egyik gyiljtSiitja 6pp ez6rt kapta a nev6t. Az
ErdSsor utca egyik fel6n sorakoznak a hdzak, a mdsik fel6n a fdk. (Tan. iil.
jkv. 1972. 11. sz.)
Az erd6 vaiaha nagyon fontos szerepet jdtszott a vdros 61et6ben. A
„faizds" joga orokos vita tdrgya volt. A vdrosi tisztvisel6k fizet6siik egy r6sz6t
fdban kaptdk meg. Az erd6 az uradalom6 volt, de gondozni a lakossdgnak
kellett. Cser6be 6k is kaptak fdt, amit azonban csak 6pitkez6sre 6s tiizel6sre
haszndlhattak. Kereskedni vele nem volt szabad. A 18. szdzadban hdrom
erd66r vigydzta a vdros erdeit. Az uradalom a vdros elldtdsdn kiviil eladdsra is
termeh fdt. 1788. december6ben pi. 521 diet vdgatott ki 72 napszdmossal. Az
erd6 m6g 1895 korul is tekint61yes hdnyaddt tette ki a vdros f6ldterulet6nek.
7230 holdbdl 2823 hold a nyilvdntartott erd6.
144. ESO UTCA
1979. Es6 utca
Pismdnyban a n6v6nyekr61 es dllatokr61 elnevezett utcdk sordt
j61es6en bontja meg n6hdny term6szeti jelens6ggel kapcsolatos utcan6v. Az
Es6 utca nem messze a Barackos iitt61, a Felh6 utcdb61 nyilik, stilusosan.
(Tan. ul. jkv. 1979. 4. sz.)
145. E Z E R J O F U UTCA
1987. Ezerj6fil utca
Kiim Szarvashegyen tobb n6v6ny- 6s dllatnevH utca jelzi, hogy erre
van a vdros hangulatosabb, term6szetk6zelibb r6sze. 1987-t61 ezt a n6v6nyt is
megtalalhatjuk itt, legaldbb is az utcanevek kozott. (Tan. iil. jkv. 1987. 07.
14.)
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146. FACAN UTCA
1969. Fdcdn utca
Petyina egyik, a lednyfalui hatdrral pdrhuzamos utcdja viseli ezt a
nevet. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
147. FAGYONGY UTCA
1979. Fagyongy utca
Pismdny egyik zsdkutcdja. A Korte kozon dt a Korte utcdba vezet.
(Tan. Ul. jkv. 1979. 16. sz.)
148. FAKOPACS UTCA
1987. Fakopdcs utca
Szarvashegyen kozel az erdfis, fds r6szen nevevel kedvesen
figyelmeztet, hogy erre m6g ropkodnek, enekelnek, „dolgoznak" a madarak.
Az utca a Kaptat6 utcdr61 nyilik. (Tan. iil. jkv. 1987. 07. 14.)
149. F A R K A S UTCA
1972. Farkas utca
Fajt Istvdn visszaemlekez6sei szerint a regi szentendreiek m6g
eml6keznek rd, hogy a szdzadforduld koriili hideg teli id6kben a farkasok
eg6sz a F6 t6rig lemereszkedtek. Igaz, az erd6k akkor meg kozelebb hiiz6dtak
a vdroshoz."
A Boldogtanya egyik utcdja stilusosan a Vaddsz utcdb61 nyilik. (Tan. iil. jkv.
1972. 11. sz.)
150. F E C S K E UTCA
1969. Fecske utca
A fecske Szentendre maddrvildgdnak egyik legismertebb madara. A
r61a elnevezett utca az Ady Endre iitr61 vezet fel a Pismdny-hegyre. (Tan. iil.
jkv. 1969. 4. sz.)
151. F E H E R V I Z UTCA
1980. Kdllai Eva utca
1980. L6wy Sdndor utca
1991. Feherviz utca
A Vdrosi Tandcs az akkori Felszabadulds (ma Puspokmajor)
lak6telepen a Lukdcs fiv6rek iitjdr6l (ma Kdlvdria iit) indul6 , 3 " jelii, alig 251
m hosszii iitszakaszdnak 1980-ban a tobbi munkdsmozgalmi nevet kovetve a
Kdllai Eva nevet adta.
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E V A (1917-1957): tisztvisel6, a munkdsmozgalom
vertanuja. Az Orsz. Uj. Biz. (OEB) tagja, Sdgvari Endre munkatdrsa.
1956. okt6ber6ben a kommunista pdrt Koztdrsasdg teri pdrthdzdt
v6dte a forradalmdrokkal szemben. A harcok kozben kivetette magdt
az ablakon. Kes6bb s6riil6seibe belehalt.
JCALLAI

Ugyanekkor az utca folytatdsakor az "E" alakban a lak6hdzak egy mdsik nevet
is kaptak. A munkdsmozgalom egy masik jelent6s alakjdnak a nevet. (Tan. iil.
jkv. 1980. 14. sz.)
L 6 W Y S A N D O R (1906-1929): az illegdlis kommunista iQiisdgi
mozgalom egyik vezet6je. Mint siitSipari tanul6 keriilt a
mozgalomba. 1926-t61 a KIMSZ titkdra. Neva kes6bb szdmos
iQiisdgi szervezet 6s kulturdlis intezm6ny viselte.
1990-ben az utcan6v-revizi6 sordn - mint a vdroshoz nem k6t6dd szemelyek mindk6t n6v cser6jet javasoltak. Kdllai Eva neve helyett a festfi Bdlint Endr6t
ajdnlottdk. L6wy Sdndor neve helyett pedig az egykor itt, a kozelben
csordogdl6 vekony 6r, a Belavoda nev6t. Az iij szem61ynevek ellen tiltakozott
a vdros - mdshol is -, a Belavoda ellen azt hoztdk fel indokk6nt, hogy azt a
m6g ma is itt 616 szerbek is, mint Gavrilovits Ferenc irja inkdbb "magyarul"
emlegett6k (Feherviznek neveztek). Ez6rt a vdlasztds vegiil erre a n6vre
esett.'" A ket utcdb61 osszevonva pedig egy utca lett.
A lak6telep uj lak6inak azonban idegeimek hangzott az iij n6v. M6g
egy r6gi szentendrei polgdr is k6telkedett beime, hogy haszndltdk-e itt ezt a
nevet. Pedig haszndltdk. Az egykori k6pvisel6-testiileti iratok kozOtt a
k6vetkez6kre bukkantam: „... a Feher vizen levo 2732/4, 2732/6 hrsz. « utat
Pilszudszky utcdnak nevezziik el..." dontottek a k6pvisel6k 1936-ban." Itt
dlljunk meg egy sz6ra a Pilszudszky utcdndl. Ugy tilnik, r6gen sem volt olyan
koimyii nevet adni az utcdknak. Az ajdnlott n6vvel k6s6bb sem a t6rk6peken,
sem a visszaemlekezesekben nem taldlkoztam. Holott a n6vajdnldst alaposan
meg is indokoltdk. .Megokolds: A Tdrsadalmi Egyesiilet Szovetsege kereteben
miikodo Magyar-Lengyel Tdrsasdg kezdemenyezese folytdn a magyar-lengyel
bardtsdg fokozdsa erdekeben a lengyelek nagyfidnak,Pilsudszky tdbornoknak
az emleket akartuk szolgdlni azzal, hogy egyik utcdnkat rola nevezziik e/."'^ De
iigy Idtszik, nem minden k6pvisel6 akarta szolgdlni ezt a bardtsdgot.
Val6szinilleg nem fogadtdk el a nevet, ezert nem taldlkoztam vele a hivatalos
utcanevek sordban.
1991. dec. 17-6n azonban a k6pvisel6k egyet6rtettek a Feh6rviz
newel. Igy sikeriilt egy regi, mdr-mdr feled6sbe meriilt foidrajzi nevet
megmenteni a multb6l. (ONK. 1991. 134. sz.)
Es most n6hany szo a regi foidrajzi n6vr61. Feh6mek szerte az
orszdgban 6s a vildgon tobb helyen is Idttdk a vizet (patak, t6, tenger).
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Altaldban ott, ahol vagy szikes volt, vagy a nagy es6se miatt „sell6zott,
habzott." Szentendren feltehet6en ez utdbbi befolydsolta az ehievezest.
152. F E L H O U T C A

1979. Felh6 utca
A Barackos utat 6s az Es6 utcdt koti ossze. Az utca kordbban a
Barackos ut als6 szakasza volt. N6hdny utcanevtdbla m6g 6rzi ezt a nevet.
(Tan. Ul. jkv. 1979. 4. sz.)
153. F E L L E G U T C A

1970. Felleg utca
Az 1972 6ta epUl6 €s az6ta egesz kis „vdrossd" fejl6d6 Felszabadulds
(ma puspokmajor) lak6telep „elnyelte" a Felleg utcdt, bdr neve meg szerepel
az 1979-es utcanevjegyzeken. (Tan. Ul. jkv. 1970. 24. sz.)
A lak6telep Hamvas B61a utcdjdnak nyomvonala kb. a i-elleg utcdt orzi.
A regi szentendreiek ugy tartottdk, ha Pomaz beborul, hamarosan ndlunk is
esik az es6. Kedves figyelmeztetes volt, hogy a Pomdzi utcaba torkoll6 egyik
utca kapta egykor a Felleg u. nevet. Mdsok szerint Pomdzrol sosem kapunk
es6t. A pomdzi es6 nekunk csak hatalmas porfelleget hoz.
154. F E L S O H E G Y U T C A

1894. FelsShegy utcza
Mar a els<5 utcanevadds idejen ott taldljuk az utcdk sordban az
Als6hegy 6s Kozephegy utcdkat. A Bogdanyi utr6I a Szamdrhegyre
felkapaszkod6 ket kis utca neve kordbbi, nepi elnevezes eredmenye. Egy
1910-es anyakonyvi bejegyzes emliti a FelsShegy utcat is. Korai el6forduldsa
azt taniisitja, hogy ez az utca is szerepelt az els6 utcanevek kozott.
A Tourinform dltal 1994-ben kiadott terkep az egyetlen, amely
helyesen. kotSjellel irja az utca nevet: Fels6-hegy utca. Jelezve, hogy egykor a
fekvese miatt kapta nevet az utca. Ez volt az utolso (felsd) utca, amely a
Szamdrhegyre vezetett.
155. FENY U T C A
1981. Feny utca
A Sztaravodai ut 38. sz. telek mellett indul6, a Nap utcdra vezetiS
1981-re kialakult 102 m hosszii, 5 m szeles aszfalt lit eseten felvetSdott egy
nev. a J61eg u. nev. A VB j6 nyelvi erzekkel azonban nem ezt a nevet fogadta
el, hanem a Feny u. nevet. (Tan. ul. jkv. 1981. 4. sz.)
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156. FENYO UTCA
1969. Feny6 utca
A Pilis hegyeinek legmagasabb csiicsa sem 6ri el a feny66vezetet, de
Szentendre kuls6 teriileteinek kertes hdzaiban kedvelt diszfa. A r6la elnevezett
utca a Barackos €s a Cseresznyes utat koti ossze. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
157. F E R E N C Z Y K A R O L Y KOZ
193 ? Fachleitner koz
1952. Ferenczy Kdroly koz
A gydszosfilox6rajdrvdny(1882) szinte teljesen letarolta Szentendre
egykor virdgzd sz616skertjeit. A vdros gazdasdga teljesen osszeomlott. A
munka es megelhetes nelkul maradt vdrosban azonban hamarosan megjelent
egy osztrdk szdrmazdsii uradalmi intezd, aki megprdbdlt segiteni az
elkeseredett helyieken. Eleterdl es tevekenysegdrdl az itt maradt unoka, Szabd
Kdroly es dr. Katona Gyuldn6 adott erdekes adatokat.
FACHLEITNER MIHALY (7-1911): az I880-as evek v6gen teiepedett le Szentendren. Itt gazddlkodni kezdett. A filoxera utdn parlagon
hagyott foldeket felszdntatta es amerikai oltvdnyokkal telepitette be.
Az oltvdnytelepet a mai Alkotmdny utcai hdzdban rendezte be. A
vdrosban kozszeretetnek orvendett, mert munkdt adott a remenyvesztetteknek.
Fachleitaer Mihdly egyszer utazas kozben megismerkedett Fialka
Olgaval, Ferenczy Kdroly felesegevel, aki szinten osztrdk szdrmazdsii
volt. Fachleitaer meghivta dket Szentendrere es hdza egy reszet dt is
engedte szdmukra. Igy keriiltek Ferenczyek Szentendrere.'' Hogy a
vdros e megbecsiilt alakja kinek es mikor jutott eszebe, mint
utcanevadd, nem tudjuk. Csak a kesdbbi irat tanuskodik r61a, hogy az
6 nevet viselte a hdzdhoz vezetd hangulatos kis koz.
1945 utdn, amikor megalakult a Vdrosi Tandcs, hamarosan megkezdtek a ligL
„tiilhaladott" utcanevek lecsereieset. Ekkor dontenek iigy, hogy "a korszerfitlen Fachleitaer kozt Ferenczy kozre vdltoztatjuk." (Kepv. t. jkv. 1952. 125.sz.)
A vdros himevet nagyban novelte, hogy a modem magyar festeszet
kiemelkedd egyenisege, egyik legnagyobb impresszionista festdnk, Ferenczy
Kdroly fiatal miivesz kordban hdrom evet toltott Szentendren. Az utcanevadast
kovetve hamarosan emiektdbldt is helyeztek el lakdhdza faldn (Alkotmdny u.
1. sz.), amely maig hirdetne - ha azota nem kopott volna olvashatatlanra - hogy
„a nagybdnyai festdk tdrsasdgdnak einoke, a magyar impresszionistak es
naturalistdk korenek egyik vezetdje, a regi Mintarajziskola tandra" itt elt.^
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FERENCZY KAROLY 1862-ben szuletett B6csben. R6mai,
miincheni, pdrizsi tanulmdny6vei utdn 1889-ben teiepedett le
Szentendren. 1892-ig elt es dolgozott itt. Kb. 30 k6pet festett
Szentendren. Temdja elsdsorban az ember es a hozzd itt oly
harmonikusan kapcsol6d6 tdj volt. A Ldnyok viragot gondoznak, A
maddrdal a magyar ,»finom realizmus" gyongyszemei. Itt festette meg
a kovetkezd ismertebb milveit: Kerteszek, Tekozld fiii, a Kavicsot
hajigdld fiiik. Szentendren sziilettek ikergyermekei is: Beni, a kesdbbi
nagy szobrdsz es Noemi, a gobelin-szoves Europa-hirfi mestere.
Fachleitner Mihdly es Ferenczy Kdroly hdza a szdzadeldn a hegyi dalmdtok
Kereszteny Munkdsegyletenek, nepszeril neven Kapdsegyletnek adott otthont.
Ma dnkormdnyzati berlakds, amelyben hdrom csaidd lakik.
158. F E R T O K O Z
1925 Fertd-koz
A belvdros egyik sziik kis koze 1925 dta viseli e nevet.
Elnevezesenek oka ismeretlen, bdr elkepzelhetd, hogy helyi foidrajzi nevet
driz. A kozeli Biikkos-patak draddsai miatt taldn mocsaras volt az a resz.
159. FESTO UTCA
1969. Festd utca
Szentendre szepseget tulajdonkeppen a festdk fedeztek fel. Oket
ragadta meg eldszdr a kisvdros nyugalma, girbe-gdrbe utcdinak, aprd, hegyre
kapaszkodd hdzainak, mindig virftd kertjeinek hangulata. A Szentendren
kesziilt festmenyek aztdn elvittek a hiret ennek a ,4cisse rendetleniil" epiilt,
sajdtos hangulatu vdrosnak, s hamarosan sok bardtot is szereztek Szentendrenek. Egyre tobb festdt csalogattak ide. Mdr a miilt szdzad kezdetetdl kezdve
letelepedett itt egy-ket muvesz, mint Jankd Jdnos, Ferenczy Kdroly. Ferenczy
biztatdsdra es Reti Istvdn kezdemenyezesere 1926-tdl a Kepzdmiiveszeti
Fdiskola ndvendekei a nydr egy reszet Szentendren toltottek. A haboru miatt
elvesztett nagybdnyai miivesztelep pdtldsdra 1928-ban pedig megalakult a
Szentendrei Festdk Tdrsasdga. Ettdl kezdve egyre nagyobb szamban
telepedtek le kepzdmiiveszek a vdrosban. 1930-ig meg csak topogrdfiai
fogalom a kepzdmiiveszetben a szentendreiseg, 1939-1945 kozott mdr
stilusfogalomma vdlt, mely igen vdltozatos tendenciakat fog dssze.
1969-ben az itt alkotni akard mflveszek mdr egy Uj Miivesztelepnek
is driilhettek. Az ekkor dtadott miltermes lakdsokat atdleld utcak mind a
miiveszetre emlekezteto nevet kaptak. Ebbdl az egyik a Festd utca. Ldsd meg
Miivesz ter, Szobrdsz u.
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160 F E S Z E K UTCA
1987. F6szek utca
Az utcdba tobbnyire nem f^szket rakni jottek a lak6k, hanem inkdbb
nyaralni, pihenni, a vdrosi betonbunkerekbdl kimenekiihii. Ha azonban az
egykor fdkkal, bokrokkal teli Pismdny igy beepul, akkor itt sem lesz olyan
nyugtat6 az elet. Azert meg a kertekben maradt fdkon itt-ott van maddrf^szek,
6s a kozeli maddr nevtl utcdkhoz is illik ez a kedves n6v. (Tan. Ul. jkv. 1987.
07. 14.)
161. FIASTYUK UTCA
1986. Fiastyiik utca
A Pismdny ABC-bolt mogott a 11-es mfiiit koriil a 80-as 6vek
k6zep6n sorra epUltek fel a sz6p kertes magdnhdzak 6s OTP lakd.sok. A hdrom
utcdt is atszeld (Egres. Orgona, Ustokos) kis kanyarg6s utca nevenek eset6ben
a n6vbokrositds (csillagnevek) vezette a n6vad6kat. (Tan. Ul. jkv. 1986.03.18.)
A lak6knak azonban nem tetszett a n6v. ,4lossz volt a n6vadds ...Ez
az utca, melynek hely6n egykor csoddlatos csereszny6skert volt, inkdbb
rdszolgdlt az "6szv6r" nevre, a vegyes6pitkez6s miatt" valljdk az ottlakdk,
mivel hidba volt meg ide, erre az emberl6pt6kil szep kis lak6telepre a
tipusterv, tobben is itt-ott m6dositottak rajta.'' V6gul a nev termeszetesen
maradt 6s az aggodalom is csokkent. Hibdi ellen6re azert m6gis jobb lehet itt
lakni, mint benn egy tobbemeletes tomblakoteiepen.
162. FLORIAN UTCA
1925. Szent F16ridn-ucca
194 ? Fldridn utca
Szentendren a Kossuth Lajos u. 6s a R6mai sdnc u. sarkdn dll egy
sz6p barokk kdpolna. amelyet 1739-ben a jdrvdnyok ellen v6d6 R6kus 6s
Sebestyen gy6gyit6 szentek tisztelet6re emeltek. Korulotte a pestisben
elhulltakat temett6k el. 1800 koriil a nagy t(Izv6szek miatt a szenteket kivett6k
onnan es helyukre a tiiztdl 6v6 Szent F16ridn szobrat dllitottdk be. Az6ta is ott
vigyazza a vdrost.
Utcdt 1925-ben neveztek el r61a Izbegen. E varosr6szen a Kohegyig
terjedden jelentds papi birtokok voltak, ez6rt term6szetes, hogy az utcanevek
sordbdl kilenc utcdnak is egyhdzi szem61y volt a n6vad6ja. 1945 utdn a szent
jelzdt levett6k a n6v el6I. Az utca az Anna u. 6s a Szentldszl6i utat koti ossze.
F L 6 R I A N , szent v6rtanti Kr. u. 240 kSrUl szuletett Fels6-Ausztridban
Linz mellett. A romai hadseregben szazados volt. Diokletianus a
kereszt6nyUld6z6skor vizbe fojtotta hite miatt.
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Gyeimekkorahoz egy tuzzel kapcsolatos esemeny fuzddik, az6rt a
ttizoltok veddszentjekent tisztelik, kulonosen a 17. szdzadi nagy
tfizveszek dta. Szamos telepulesen van szobra vagy kis kapolnaja.
163. FOGOLY UTCA
1980. Fogoly utca
Az Egres utat a Vdrosgyurfi setannyal osszekdtd utca a Pismanyban
„divatos" allamevet viseli. (Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
164. FOLYONDAR UTCA
1974. Folyondar utca
A Nap utcabdl nyild utca. Nevet 1974-ben kapta. (Tan. iil. jkv. 1974.
05. 17.)
165. FORGACH UTCA
1925. Forgach-ucca
Az utca elnevezdi valdszmuleg Forgach Simonra gondoltak. amikor
1925-ben felvettek az utcanevek koze. Ezt erdsiti meg a nev helyesirasa is.
FORGACH SIMON, grdf (1669-1730): eldbb csaszari. 1704-tdl kuruc
tabomok 1711-bsn kovette a fejedelmet Lengyelorszagba. Itt is halt
meg.
166. FORRAS UTCA
1987. Forrasutca
A 80-as evek vegere a Szabadteri Neprajzi Muzeum mogott a
Szarvashegy aljan kiepult egy aranylag hosszu. a Szarvashegyi utrdl a
Sztaravoda forrashoz vezetd utca. Ertheto mddon ennek a Forras u. nevet
adtak. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14.)
167. FORTUNA K O Z
1925. Fortuna kdz
A Bartdk Bela u. es az Iskola u. torkolatanal ievd. egyetlen iiazbdl
alld kis utcanyfilvany 1925-ig valdszinuleg nevtelen volt. Ma is inkabb az
evtizedek dta ott lakd csaladrdl ismemek ra az utcdra. niintsem Fortunarol. a
szerencse istenasszonydrdl kapott hivatalos nevrdl. Azen Fortunanak legyen
balds, aki odataldlt az utcdba
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168.

¥6

T6R

l894.F6t6r
195? Marx t6r
1986. F6 t6r
A vSros egyseges mfiemlSki jelleggel bir6, XVIII. szdzadi barokk 6s
rokok6 kereskeddhdzakkal koriilvett tere az uzleti es a tdrsadalmi 61et
legfontosabb szintere volt. Mds nevet, mint F6 t6r nem is kaphatott volna
1894-ben. Egy ideig itt mtlkodott a piac 6s itt dllt kordbban a vdrosi deres.
Nem hivatalosan, de Piac temek is nevezt6k a F6 teret. A piacot 1906-ban
vitt6k le innen a Dimapartra (ma Duna-korz6), iimen 1946 utdn a Biikkospatak mell6 helyezt6k.'«
1946-ban volt el6sz6r Marx tere a vdrosnak. Akkor az Erzs6bet
kirdlyn6r61 ehievezett t6r kapta ezt a nevet, melyet k6s6bb B6ke t6rre
vdltoztattak. 1958-ban pedig megkapta a Rab Rdby t6r nevet. A F6 t6r pedig
ekkor kaphatta a Marx nevet.
A rendszervdltdst megel6z6en Szentendre az orszdgban taldn els6k6nt
mdr 1986-ban megkezdte a r6gi utcanevek visszaaddsdt. Igaz, ekkor m6g nem
volt rendszeres a n6vcsere. Az iij tomegszervezeti sz6khdz, a pdrthdz
megepit6s6vel a Jdkai u. v6g6n egy kis t6r alakult ki, 6s ez a t6r kapta meg a
Marx ter elnevez6st. A vdros torteneteben elSszor egy Marx szobrot is
feldllitottak a k6zt6ren. Ldsd m6g Marx t6r! Igy a r6gi t6r visszakaphatta, az
eredeti, term6szetes F6 t6r nevet. (Tan. iil. jkv. 1986. 03. 18.)
Marx nev6t a f6vdros csak a rendszervdltds utdn vdltoztatta meg. A
Nyugati pdlyaudvar mellett 16v6 t6r 6rthet6en a Nyugati t6r nevet kapta. Marx
Kdroly nev6t Eger polgdrai is felcser61t6k. Ndluk utca emlekeztetett rd. Aimak
a „r6gi - iij neve" Ersek u. lett.
A mi r6gi, iij F6 teriink azonban csak a nev6t kapta vissza, hangulatdt
6s szerep6t nem. Ma mdr ez nem az iizieti 6s tdrsadalmi 61et kozpontja. Az
egykori boltokat 6s int6zm6nyeket kikolt6ztett6k innen, de a miieml6kileg
v6dett kereskeddhdzak szerencs6re ma is dllnak 6s szep Idtvdnyt nyiijtanak.
S6t megindult a t6r sz6pit6se is. A gazdag szerb kereskedSk dltal 1763-ban a
t6r kozep6n feldllitott szep keresztet - a vdros szimbdlumdvd vdlt (Pestis vagy
Kahndr keresztet) 1990-ben, a szerbek betelepUlesenek (seoba) 300. 6vfordul6jdn feWjitottdk. Ez is noveli a ter sz6ps6g6t. Szivesen is dllnak kore az
idejott turistacsoportok. F6nyk6pezni 6s az idegenvezet6 szavait hallgatoi. Igy
az6rt most is fontos a t6r, legaldbb a turistdknak. A vdros r6gen szeretn6
korbeiiltemi a keresztet fakkal - iigy mint r6gen. 1995-ben a millecentendriumra 6s a vdros els6 okleveles emlites6nek 850 6ves evforduldjdra
k6sziil6dve, Kdllay Peter polgdrmesters6ge alatt ezt meg is tett6k. Igazdn sz6p
6s nagyszeril ajdnd6k volt ez a vdros szdmdra
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A t6r legMtogatottabb hdza egykor az un. Jankovich hdz volt (19. sz.).
A szdzadel6t61 Korona vend6gl6k6nt ismertek. Az emeleten 3 szobdban
szdlloda is miikodott. 1924-ben a tulajdonosa Huzsvik Ldzdr. Ekkor mdr
hozzdkapcsolhattdk a szomszedos 19/a sz. hdzat is, mert az akkori iitikonyv
frdja (Thirring Gusztdv) igy igazftja iitba a turistdkat: a Magyar Turista
Egyesiilet Szentendrei Oszt.-dnak hivatalos helysege a Korona etterem es
kdvehdz. A kirdndul6k mellett szineszekkel is taldlkozhatott itt az ide beterS
vendeg. Ha vdndorszineszek jottek a vdrosba, az el6addst dltaldban itt fejeztek
be a helyi miiveszetpdrtol6kkal egy kis poharazgatds mellett. Hoi az elfiaddst,
hoi a primadonndt eitetve.
Az 1935-6S Pataki-feie szintdrsulat dltal bemutatott Tisztelt
Szerkesztfiseg c. vigjdtek primadonndja Ila Mary (Csongrddy Kata
szinmilveszn6 nagyanyja) volt. A darabhoz a zenet pedig a szentendrei Hovdth
Akos szerezte. (Ldsd Czotter Aladdr u.). De a szinhdz mellett az irodalom is
„sz6t kapott" itt. A lednyfalui k6lt6, Puszta Sdndor is olvasott fel az
etteremben a verseib<51 a ,Jk6z6hajnak" engedve. De szivesen iilt be ide a
Lednyfalurdl a f6vdrosba igyekezve M6ricz Zsigmond is.
Az etterem a 60-as evekt61 Beke etterem neven miikodott, majd a 90es evek elejetdl iijra Korona vendeglfi neven dll a helyiek es a turistdk
rendelkezesere.
169. FRANGEPAN UTCA
1925. Frangepdn-ucca
Izbegen a J6zsef Attila utcdb61 levezet a Biikkos-patakig.
FRANGEPAN FERENC K R I S T 6 F (Franjo Frankopan) (? - 1671):
nagybirtokos, f6iir. Zrinyi Peter (Petar Zrinski) s6gora. Az I . Lip6tfeie abszolutizmus ellen szervezett Wesselenyi-feie osszeeskiivesben
val6 reszvetele miatt lefejeztek Wienemeustadt-ban (Becsiijhelyen).
Az utca nevet 1945 utdn sem kellett megvdltoztatoi.
170. FULCO D E A K UTCA
1894. Kirdly utcza
1946. Sallai utca
1991. Fulco dedk utca
A regi szerb temet6t<51 a Biikkos-patakhoz fut6 hosszii utca neve
egeszen 1946-ig Kirdly utca volt. A nev feltehet6en az els6 nevadas
eredmenye. 1906-ban mdr sz6 esik a kepvi.sel6-testiilet iratai kozott a ,JCirdly
utcza kocsi utjdnak helyredllitdsdrdr'^ Az utca neve val6szinilleg a Biikkospatak regebbi ehxevezesebdl szdrmazik. A patak neve az 1767-es katonai
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t6rk6pen ugyanis: Kirdly-patak volt. Az ide vezet6 utca tehdt regi foidrajzi
nevet 6r2ott.
1946-ban az utcanevek „demokratizdldsa" sordn uj nevet kapott, Sallai u. lett.
SALLAI IMRE (1879-1932): a munkdsmozgalom mdrtirja. A KMP
egyik alapit6ja. 1932-ben Fiirst Sdndorral egyutt a hazai es kulfoldi
tiltakozds ellen6re kivegeztek.
1990-ben az utcan6v-revizi6 sordn felvettfdott a Sallai n6v cser6je is. Helyette
sz6ba jott a regi n6v (Kirdly u.), de miutdn az utca fels<5 r6sze 1987-ben mdr iij
nevet kapott (Aprily Lajos ter), a helyt6rten6sz dr. Katona Gyuldn6 azt
javasolta, hogy ez a r6sz is kapjon iij nevet. Mivelhogy a k6z6pkori vdros
61etere eddig semmilyen utca nem utalt, legyen ez a Fulco dedk utca.
A honfoglalds utdn egy kis falu epiilt ki az Aporiigy = Biikkos-patak
menten. Ldsd ott. Kozel az orszdg szivehez, Visegrddhoz, a telepiiies kirdlyi
birtok, melyet I . (Szent) Istvdn kirdly a forrdsok szerint 1002-ben egyhdzkormdnyzatilag a veszpremi piispoknek adomdnyozott. A kis falu kesCbb az
egyhdzi kozigazgatds egyik fontos kdzpontjdvd vdlt. A piispok udvarhdzat
6pitett itt ki. A helys6g ffiesperesi sz6khely lett, amely oklev61 kidllitdsi joggal
rendelkez6 ,4iiteles hely". A forrdsok szerint maga a puspok is gyakran 6s
szivesen tart6zkodik itt. Mindez a k6z6pkori falu jelent6s6g6t er6siti. Egy
1146-ban keltezett oklev61ben 11. G6za megerCsiti Fulco hospes (telepes)
adomdnylevel6t, amely szerint 6 birtoka egy r6sz6t a pannonhalmi apdtsdgra
hagyja. Ez az irat nevezi meg el6szdr a kordbban csak n6vtelen faluk6nt
ismert telepUl6st S(ancti) Andrea n6valakban. Az okmdnyt a vdros
,4ceresztlevelek6nt" szoktdk emlegetni. Azt pedig, hogy mi6rt 6ppen Szent
Andrds apostol adott nevet a telepiil6snek, Vas J6zsef a Ferences Gimndzium
egykori tandra irta meg egy dolgozatdban: Szentendre neve cimmel. Ldsd m6g
Templom t6r!
,.j

FULCO (107? - 114?): elet6r61 a kordbbi varostort6neti konyvek
keveset jegyeztek fel. Most dtn6zve azt a r6gies latinsdggal, a
korabeli diplomdcia nyelv6n irt, Pannonhalmdn 6rz6tt elsdrgult
testdmentumot, tobbet is megtudhatunk az Itdlidb61 jott bardtr61. 6
ezt irja benne magdnSl: ,>Iint a Szeut Hit valamennyi szolgdja el6tt
ismert, en Fulco hospes (telepes) beteleped6sem els6 6veiben Almos
herceghez csatlakoztam egyhdzi szolgdlatra jogosultsdggal." A
nevezett Almos I . Geza kirdly 1075 tajdn szUletett fia volt. Mds
f(MTdsokb6l tudjuk, hogy Fulco a herceg mellett di&o^odott,
elkis6rte Konstantindpolyba is. A korabeli szokdsok szerint Fulco
csak pdr 6vvel lehetett id6sebb urdndl, aki mellett igazdn mozgalmas
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61ete lehetett. A tobbszor is felldzadd, 6s idegenekhez fordul6 (n6niet,
lengyel, gorog) herceget bdtyja a kirdly, Kalradn 1113-ban megvakfttatta a domosi kolostorban fidval, B61dval egyiitt. Fulco Utja val6sziniileg mdr kordbban egy mdsik bukdsa utdn elvdlhatott a
herceg6t61, mert ezt irja; „az 6 (Almos) bukdsa utan Szerafin 6rsekn61, majd a Veszpr6mi Egyhdzmegye beiktatott piisp6kein61...
meg6reged6semig hiven es oromteljesen szolgdltam."
Szerafin 6rsek 1105-ben halt meg. Tehdt meg elStte kellett a
szolgdlatdba dllnia. Fulco az egyhdzmegy6n61 tobb id6t toltott el,
mert hdrom puspok nevet is felsorolja. Ezalatt egyhdzi melt6sdgdban
emelkedhetett is. Munkdjdt j61 v6gezhette, mert a testdmenturaban
tovdbbd ezt irja: ,j:6szint (Almos 6s Szerafin 6rsek) idej6ben, r6szint a
megnevezett piispok atydk idejeben peldds szorgalonunal dolgoztam
6s gyarapodtam." Igy amikor v6giil szdmot vet 61et6ve! 6s
vegrendelkezik tekint61yes vagyont tud szetosztani. A T6t kozs6gben
16v6 „udvarhdzat 3 emberrel 6s a mindennel felszerelt hdzakat 6 napi
munkdia kotelezett szabados emberrel, 3 sz616t, r6tet" ds a „sajdt
vdsdrldsii" szdnt6 egy r6sz6t a Pannonhalmdn lev6 Szent Mdrton
monostomak adomdnyozza. Mdsik r6sz6t pedig az Ugrin comeshez
tartozd V6rtesszentkereszti apdtsag „6r6kos birtokldsdra" rendeli.
A Pusztazdmoron 16v<5 birtokdt, amelyet kirdlyi adomdnyk6nt kapott,
az orok6sod6si jog ertelmeben lednydra hagyja, amennyiben
fiuorokbse sziiletik. Ha ledny lesz, akkor a vagyon egyik resze legyen
a Szent Mdrton monostor6, a mdsikat pedig leanya „birtokolhassa"
61ete v6g6ig.
Ez az a nevezetes testdmentum, amely benniinket kulonosen is 6rint,
mivelhogy a hosszu szoveg igy fejez6dik be: „K6szult itt. a Duna
menti Szentendren, (S/ancti/ Andreae) levd piispoki udavarhdzban az
iir sziilet6senek 1146-ik es I I . Geza kirdly uralkoddsanak 6-ik eveben,
Makdrios esztergomi 6rsek elnokletevel." Mellette az iigy fontos.sdganak niegfelelfien ra6g 11-en irjdk aid; a nddor. az fteldniester, a
kirdlyi kincstdmok, kdpldnok, a kirdlyi jegyz6. mfg v6giil a „fiigg6
pecsetet" a pecs6t6r fUggeszti az okmdny aid.
Hogy a v6grendelet utdn hoi 6s m6g meddig 61t Fulco. nem tudjuk.
De ekkor mdr a 70-es 6vei fele jdrva, valdsziniileg nem sok nyar
koszontott rd.
Mindenesetre 6 a vdros t6rt6netenek legjelesebb alakja, az els6 nev
szerint ismert a vdroshoz k6t6d6 szem61y. A testamentumon kiviil

irodalmi munkdssdga is ismert. Mint a "Szent Imre legenda" szerzdje,
6 volt az elsd ir6ja is a vdrosnak.
Sallai Imre nev6t Budakaldsz polgdrai is kicser61t6k. A HEV vonaldt kSvetfi u.
neve ott Vasiitsor lett. A fSvdrosban n6gy keruletben is drizte nev6t utca. A
rendszervdltds utdn kovedcezetesen mind Iecser61t6k. A X I E . ker.-ben Tdtra u.
lett belfile.
A n6vvdltoztatds sordn Budapesten is eldkeriilt egy dedk neve. En
nem tudom, mit tett Ldzdr dedk a vdrosert, de az ottani helyt6rt6n6szek majd
biztosan megirjdk az 6 dedkjuk tort6netet. Ott a XVU. ker.-ben a Schoimiatm
Ldszl6 nevet csereltek le a dedk nevevel.
171. FUTO UTCA
1894. Fut6 utcza
1946. M6nus 1116s utca
1958. Fut6 utca
A F6 terrSl a Dundra lefutd kanyargds, hangulatos kis utca sok
magyar 6s kiilfoldi film eml6kezetes „szerepl6je." Az utca lejt6se miatt a
koznyelvben kikristdlyoscxlott, n6pi humort rejt6 utcan6v. 1946-ban minden
indok n61kiil a nev6t megvdltoztattdk.
M6NfUS ILLES (1888-1944): szocidldemokrata vezetd, (ijsdgird.
I934-t61 1939-ig a N6pszava fSszerkesztfije.
Az elnevezes oka taldn az lehetett, hogy az utca 1946-ban szint6n a
szocidldemokrata iijsdgird Somogyi B61dr61 6s Bacs6 Beidr61 elnevezett Dimapartra vezetett.
1958-ban, amikor a Vdrosi Tandcs feliilvizsgdlta az utcaneveket azon
szempontb61, hogy megfelelnek-e a vdros hagyomdnyainak, 6si jelleg6nek, az
utca visszakapta az eredeti nev6t. Dr. Soproni Sdndor, a Ferenczy MtizeuK.
akkori igazgat6ja segits6gevel egy szdzadeleji vdrost6rk6p alapjdn tobb
utcan6v korrigdldsdt v6geztek el ekkor.
172. F U L E M i J L E UTCA
1972. Fulemiile utca
Az egyre gyorsabban 6pul6 kiilteriiletek kozott Boldogtanya
iithdl6zata a 70-es 6vekre 6piilt ki. 1972-ben 20 utcdnak kellett itt nevet adni.
Ezek egyike a Fiilemiile nevet kapta. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
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173. FURDO UTCA
1894. Furd6 utcza
1925. Kazinczy-ucca
1958. FiirdS utca
A Pet6fi u. egyik hdzdnak faldban egy lemeszelt kis tdbla volt. Rajta
bev6sve ez dllt: FiirdS utcza. Ezek szerint 1894-ben a mai Pet6fi 6s a FiirdS u.
egyutt viselte a FiirdS utca nevet.
A Szentendret megh6dit6 rdmaiak Ulcisia Castra nevil tdborukat
alaposan ki6pitett6k. A tdbor bels6 terulet6n laktanydkat, tiszti szdlldsokat,
raktdrakat 6s szent61yeket emeltek, amelyek tobb helyen befolydsoljak mdig is
a vdros dthdldzatdt. A HEV-dllomdst61 a F6 t6rre vezetS Kossuth Lajos utca az
egykori rdmai orszdgiit nyomvonaldt koveti. Az utca a Fiirdd u. sarkan
„ldtsz61ag indokolatlanul megtorik 6s megsziikiil." 1949-ben 6s 1962-ben a
r6g6szek a Kossuth Lajos u. 14. 6s 16. sz. hdzak es a jdrda alatt padl6fiit6ses
6pitm6nymaradvdnyra taldltak, amely Soproni Sdndor szerint a tdborhoz
tartozd katonai fUrdfire utal. Az itt 16v6 fiirdd romjai tett6k sziiks6gesse egykor
a k6z6pkori vdrosi iit kanyargd vonaldt.
1925-ben a hivatalos n6vjegyz6ken mdr hidba keressiik a Fiirdd u.
nev6t. Valdszinilleg kett6osztottdk. Az egyik r6sze Petdfi nev6t, a mdsik
Kazinczy6t kapta.
KAZINCZY FERENC (1759-1831): ird, a reformmozgalom 6s a
nyelviijitds egyik vez6ralakja.
1958-ban a r6gi utcanevek visszadllitdsa idej6n ez a r6sz, a Kazinczy u.
visszakapta az eredeti FUrdd u. nevet. Az utca elnevezese Soproni Sdndor
szerint azonban nem a r6gi rdmai fiirddvel dll kapcsolatban, mivel 1894-ben
dsatdsokrdl es bizonysdgrdl m6g nem volt szd. Egy r6gi vdrost6rk6p szerint
inkdbb „az itt dlld vdrosi tisztasdgi furdd"- hdz kdthetd a n6v.
174. F U R J UTCA
1969. FUij utca
A gyiimdlcsdskertekkel kdrul vett utca a Sztaravodai utat koti dssze a
Vasvdri Pdl utcdval. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
175. F U V E S UTCA
1992. Fuves utca
Pismdnyban a tdj jelleg6hez igazdn jdl illd n6v. A Kepviseld-testiilet
akkor fogadta el, amikor 1992-ben kinn a hegyen 38 iij utcdnak kellett nevet
adni. A Gyurgyalag utcdt koti dssze a Villdm utcdval. (ONK. 1992. 1622. sz.)
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176. F U Z E S P A R K
197?. Lenin fiti lak6telep
1975. Fiizespark
Az 1970-es 6vek elej6t61 6piil6 lak6telep els6 hdzsoraiba (az
61eimiszerbolt mogott) Lenin iiti Itp. n6ven koltoztek be az els6 lak6k. Ug>'
tunik, hidnyzott nekik a termeszet, mert dr. Gadl Mihdly 6s N6meth Gdbor
rogton k6t sz6p nagy fuzfdt Ultetett a hdzak mell6. K6s<5bb k6t iijabb lak6tdrs:
Daczuk Jdnos 6s Wolf P6ter pinpongozas kozben aztdn megjegyzi - milyen
gyorsan n6nek a fdk 6s igazdn sz6p lenne, ha az egyre b6vul6, zdrtabbd vdl6
lak6telep neve a mindenki dltal vdgyott term6szetre utalna. Besz61get6sUket
tett is kovette. A Vdrosi Tandcstdl hivatalosan is k6rt6k. majd meg is kaptdk
az iij, FUzespark nevet. (Tan. ul. jkv. 1975. 07.06.)
A t6rk6pen (1991) kor, valdjdban n6gyzet alakii 1-3 emeletes hdzakb61 dli6 lak6telep k6zep6n fdk magasodnak, mellettUk padok, meg egy
jdtsz6t6r kell6kei. De miutdn a telep ,jnindenki6" fgy a karbantartdsat senki
sem erzi magd6nak. Itt-ott mdr kopnak a kellekek. Eimek ellen6re ez az
egyetlen vdrosr6sz, amely parkk6nt szerepel az utcanevek sordban.
Az itt lak6kat, miutan nem a szokdsos utcaszerkezetben dllnak a
hdzak - el6g neh6z megtaldlni. Hogy ezt megkonnyits6k, az egyes hdztombok
betifket (A - G ...), a lakdsok pedig szdmokat kaptak.
177. FUZES K d z
1990. FUzes koz
Mdr r6g6ta itt, a k6t hdz kozott ki6pitett kis kozon jdmak fel a
lakdtelepen lakok a Szentld.szl6i Utrdl a Fuzespaiici lakdsaikba. Nevet ugyan a
kis koz mdr 1990-ban kapott, de az utcan6vtdbla csak 1993-ban keriil fel a
falra.
178. FUZFA UTCA
1972. FCzfa utca
Az Ady Endre &ti6l a Pismdny-hegyre kapaszkodd kis utca kellemes
hangzasu nevet 1972-ben kapia, amikor 4 3 iijonnan kialakult utcdnak kellett
nevet adni a vdrosban. (Tan. Ul. jkv. 1972. 11. sz.)
179. GALAGONYA UTCA
1972. Galagonya utca
A Boldogtanyai Erddsor 6s Holld utcdt 6sszek6t« utcdt neveztdk el
1972-ben Galagonya utcanak. (Tan. Ul. jkv. 1972. 11. sz.)
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180. GALAMB UTCA
1974. Galamb utca
A galamb komy^kiinkon is gyakori maddr. A r61a elnevezett utca a
Sztaravodai (ittal majdnem pdrhuzamosan a gyiimolcsoskertek kozott vezet a
Vasvdri Iak6telepr61 Izbegre. (Tan. ul. jkv. 1974.05. 17.)
ISl.GALOCAUTCA
1987. Gal6ca utca
EgyeWre csak a Vdrosi Tandcs iratai tanUskodnak az utca 16ter61.
(Tan. iil. jkv. 1987. 07. 14.) Az utca meg 1994-ben sem volt rajta a vdrost6rk6pen. Rem61jiik, az6rt az utcdt keresg616k nem olyan ,jn6rgesek", mint a
gomba.
182. GEBICS UTCA
1993. G6bics utca
Dontott a k6pvisel6-testiilet, adja hiriil a helyi djsdg. A Pismdnyban a
Cseresznyes (itr61 nyild iij utcdt (602712. hrsz.) Gebics utcdnak nevezik el."
183. G E L L E R T UTCA
1925. Szent Gellert-ucca
195 ? Gellert utca
Izbegen 24 utcdbdl kilencnek adott nevet egyhdzi szemely.
SZENT GELLERT (St. Gerardo) (? 980-1046); bences szerzetes
Velenceben, majd csanddi piispok Magyarorszdgon. Istvan kirdly
fidnak, Imrenek neveiesevel biztdk meg. Istvdn haldla utdn, a
hagyomdnyok
szerint a pogdny magyarok horddban a Dundba
hajitottdk a mai Geliert-hegyrdl onnan, ahol ma a szobra dll.
1945 utdn a nev eldl szent jelzdt eihagytdk, igy a nev felig megmaradhatott. A
Gellert u. az Anna utcdt kdti dssze a Szentldszidi uttal.
184. GEM UTCA
1980. Gem utca
Pismdnyban az Osveny utcabdlfe-ranyfld mintegy 60 m hosszii es 3
m szeles utca 1980-ban a tobbi madamevet kovetve a Gem nevet kapta. (Tan.
ul. jkv. 1980. 16. sz.)
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185. GERINC UTCA
1979. Gerinc utca
A tdvoli, vdrosszeli utca Petyinaban a hegy gerinc6re kapaszkodik fel.
A Boldogtanya egyik utcdja. (Tan. ul. jkv. 1976. 11. sz.)
186. G E R L E UTCA
1972. Gerle utca
A Boldogtanyai iithdl6zat egyik utcdja. A balkdni gerle videkiinkon
az 1940-es 6vekt61 gyakori maddr. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
187. G E S Z T E N Y E UTCA
1972. Gesztenye utca
1895-ben mindossze 9 db gesztenyefdt tartott nyilvdn a vdros onkormdnyzata
Szentendren. A gesztenye inkdbb a pomdzi K6hegy aljdn €s Visegrdd
komyeken ismert, ahol evszdzadokkal ezel6tt hatalmas gesztenyeerdSket
telepitettek.
Azert Szentendren is emlekezteti a vdroslak6kat es a turistdkat erre a
hasznos fdra legaldbb egy utca. A Gesztenye utca az Ady Endre utrdl nyil6
Filzfa utcdt keresztezi. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
188. G O L Y A K O Z
1977. G61ya koz
A Berkenye utcdbdl a Sztelin-patak fele vezetd zsdkutca (Tan. iil. jkv.
1977. 60. sz.) A gdlydk sajnos, evek dta nem feszkelnek Szentendren.
189. G O L Y A H I R UTCA
1982. Gdlyahir utca
Az lij kdztemetdhdz kozel a Szeikerek utcdra rdepiild kis utca. (Tan.
ul. jkv. 1982. 07. 06.)
190. GOMBA UTCA
1979. Gomba utca
A kdmyezd hegyek bdven termik a kiildnbdzd gombafajtdkat. Az
iddsebbek meg ma is rendszeresen jdmak gombaszni, de a szorgalmas turistdk
is teli kosarral terhetnek haza pilisi kiranduldsaikrdl. A kdmyek gyakori
gombdi: a tindru, mdj gomba, roka, tdke, pereszke, csiperke, dzldb, galamb,
csdszdrgomba es a pdfeteg. A Gomba u. az egesz Pismdnyt dtiveld
Cseresznyes utrdl nyilik. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
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191. GOMBA K O Z
1992. Gomba koz
A Gomba utcSb61 nyflva 1991-re mar egy 77 m hosszu uj kis utca is
kialakult. Merete miatt uj nevet nem kapott, csupan a koz ut6tag jelzi, hogy uj
r6sz alakult itt ki. (Tan. Ul. jkv. 1992. 162. sz.)
192. GOROG UTCA
1894. Gorog utcza
A torokok dltal pusztdvd tett Szentendre ujratelepitesekor 1690-ben a
szerbek €s dalmdtok mellett szep szammal gorogok is erkeztek a varosba.
1774-ben, amikor a kirdly rendeletet adott ki annak erdekeben, hogy csak azok
a gorogok telepedhessenek le teljesen szabadon hazdnkba,' akik husegeskUt
tesznek - igy magyar dllampolgdrokka vdlnak - szdmbavettek a Szentendren
el6 gorogoket is. A Protokollumokb61 tudjuk, hogy a vdrosnak ekkor 22
dlland6 gorog lak6ja volt. Tobbseguk a kereskedelembdl elt. Mig mas
vdrosokban (Eger, Kecskemet, Vdc) a gorog kereskeddk kulon utcdban eltek,
addig err61 Szentendren nem tudunk. Itt kulon-kUlon, de dltaldban a
belvdrosban eltek. FUves 6d6nt61 tudjuk viszont, hogy az itteni gorogok
nemcsak kereskedtek, de a szerbek mellett iparral is foglalkoztak. Az 1715ben megalakult szappanos-ceh mesterei peiddul gorogok voltak es a ceh
sz6khelye a Gorog utcdban volt.
A gorog kisebbs6g ugyesen alkalmazkodott a tobbsegben lev6, igy
vezet6 szerepet jatsz6 szerbekhez. Itt nem is volt koztUk olyan viszdl^, mint
mds vdrosokban. A magyarorszdgi, igy a szentendrei gorog kereskedSk is
szoros kapcsolatot tartottak fenn az 6haza es mds videkek gorogjeivel.
Kiteijedt hazai es a T6r6korszdgt61 Lipcseig eldgaz6 kulkereskedelmuk reven
tekintelyes vagyonra tettek szert, de hozzdjdmltak a vdros meggazdagoddsahoz is. Nekik is k6sz6nhet6, hogy az 6 idejukben a szentendrei kereskedSk
boltjaiban minden kaphat6 volt.
A szerbeket es a gorogoket nemcsak a kereskedelem, de a kozos
vallds is osszefuzte. A gorogok itt ugyan nem emeltek kUlon teniplomot, mint
Buddn, de jelent6sen hozzdjdmltak az utcdban a szerbek dltal emelt templom
koltsegeihez. A Blagovesztenszka vagy Gorog templom neven ismert
templom Szentendre egyik leggazdagabb, legszebb temploma. Termeszetes,
hogy az itt elhunyt gorog keresked6 sirkovet is sajat templomuk faldba
epitettek be. A sirk6 gorog szovegevel ma is ldthat6. Forditdsa: ,4tt nyugszik a
megboldogult. Urban elpihent Tolojanni Demeter, Hupeszkhiasz varosdbol.
Elt 48 evet. Elhunyt pedig az 1759. evben dpr. 24-en Szentendren."'° A nep
az6ta a felirasr61 a templomot is, az utcat is Gorognek nevezi. Az 1910-ben
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megjelent Borovszky Samu dltal szerkesztett monografia is csak e n6ven
emliti a templomot."
Az utca elnevezesekor a kepviseld-testiilet szerencsere meg6rizte a
kordbbi koznyelvi elnevezest. 1895-ben mdr hivatalos iratokban is taldlkozunk
az utca nevevel: "a penzugymimszterium a kirdlyi addhivatal szdmdra
helyseget keres ... Dimsics Vazul tulajdonosnak a Gorog utczdban fekvd
jelenlegi lakatlanul dllo hdza ...kibereltetett."
A Szentendren elt gorogokkel legbehatobban Fiives Odon
foglalkozott. 6 irta: „...nem lehetetlen, hogy kezdetben a Blagovesztenszka
egyhdzkozsegre volt bizva Vdc es tobb komyekbeli helyseg gorogjeinek a
gondozasa." " Ezt megerdsitheti az is, hogy egy idSben (1791-1793) a
magyarorszdgi szerb egyhdz legmagasabb melt6sdgdt, a budai piispoki tisztet
egy Szentendren el6 gorog, Popovics Dioniszisz (Dimitriosz Papajjannuszisz)
toltotte be. Ujabb kutatdsai nyomdn Sasvdri Sandor pedig azt a kovetkeztetest
vonja le, hogy „Szentendre nemcsak a szerbek, de az orszag kozepsd r6szen
616 gorogseg kozpontja is volt a XVIII. sz. folyamdn." A piispok mellett egy
gorog szdrmazdsii birdrol is mdunk a vdrosban.
Emlitesre 6rdemes, hogy Toth Antal az utca 1. sz. hdzdnak faldn 16v6
gyemdnt kvdderes diszitesil k6p nyoman arra a k6vetkeztet6sre jutott, hogy az
egy kozepkori falmaradvdny. Igy ez lehet a vdros legregibb, kozepkori, mdig
megmaradt lakohaza. Mindez „vilagosan igazolja, hogy a kozepkori utca
nyomvonala a mai hely6n volt." " Tehdt ez az utca tekinthetS Szentendre
legr6gibb utcdjdnak. Egy 1679-es tanukihallgatds jegyzdkonyveben szerepel is
a Gorog templom mellett a „Dundra jdro" utca.'*
.Az utca v6g6n dll6, izletes szerb 6s gorog eteleket is kindl6,
hangulatos vendeglo, a Gorog Kancs6 is az utcan6v ihletesebol kapta a nev6t.
Az etterem 1961-ben nyilt, amikor a vdros kesziilni kezdett az idegenforgalomra, vendegldtdsra. Ekkor kertek fel Szantho Imre festSmuveszt is,
keszitse el a cegtablat, (ma is ott all) es talaljon ki valamit a bels6 diszitesre.
6 a ,/alra festette" Dumtsa Jenot, a varos els6 polgarmesteret, a varosban 61t
Sz6ke Lajos szineszt (a nagyapjat) es harom, a r6gi vdrost idez6 hangulatos kis
tajkepet. Szerencsere az iij tulajdonos mdig otthagyta a helyen ezeket a
kepeket. Meltan, mert mara mar „irodalmi erteke" is van a kepeknek.
Amikor a 60-as 6vekben Magyarorszdgon jdrt a neves angol iro, Robert
Graves, irobardtai egy kis kiranduldsra haj6val kihoztak Szentendrere. Az
egyeni hangulatu varosnez6st a varos bardtja, a Szentendre c. konyv egyik
szerzoje. Szombathy Viktor iro keszitette el6. 6 rogzitette a „vegkifejletet" is.
A haj6b61 kiszallva Gravesnak az els6 kerdese ez volt: ,JIol ihatok meg egy
kis barackpalinkat?" A Gorog Kancsoban, volt a termeszetes valasz. Ott aztdn
az 6t kisero irobardtokkal hamarosan elmelyiiltek a gorog, romai, hindu es
magyar mitologia tiizetes megbesz61eseben. „K6t 6rdt toltott Graves
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Szentendren, de ezalatt csak a Gorog Kancs6 belsejet Idtta." A nagy
vilagutaz6 csak Szanthd Imre festmenyeivel vitt el kepeket magaban a
vdrosr61."
193. GOZHAJO UTCA
1894. G6zhaj6 utcza
Valamikor csak g6zhaj6n vagy tarsaskocsin kozelithettek meg
Szentendret az utasok. A kereskeddk is fgy hoztdk-vittek az drut. A kocsi es a
haj6 volt a szentendreiek f6 kozlekedesi eszkoze. A Szentendrei Kivdltsdgos
Kereskedelmi Testiilet jelvenyeben is bemie volt a horgony, atmak jelkepeiil,
hogy a szentendreiek evszdzadokon dt a Dundn bonyolitottdk le a
kereskedelmet.
A dunai g6zhaj6zds 1831-ben indult meg. A szemelyszallit6 g6zhaj6
gondolata 1848-ban vet6d6tt fel el6sz6r a vdros vezetoi kozott. Az 1848. jan.
12-i kozgyillesen fogalmaztdk meg, hogy „Szabados Szentendre mezovdros
komoly lepeseket tett abban az irdnyban, hogy Pestbuda megkdzelitesenek
erdekeben gozhajdjdratot inditson Szentendre es a fovdros kozott." 1876-ban
mdr szokdsdhoz hiven pereskedik is a vdros, mert penzt akar szedni az
dtvonulo haj6kt61.
Szentendren sokdig csak napi egy haj6jdrat volt. Reggel ment es este
jott a haj6. Ez termeszetesen csak a szentendreieknek kedvezett. Aki Pestr61
kijott a kisvarosba, annak itt szdllasi kellett keresnie.
A SzamdrhegyrSl a Dundra lefuto utca az utast egyenesen a
haj6dllomdsra vezette, amely a korabeli szemtanii szerint fontos szintere volt a
vdros eletenek: „... a legelenkebb a Duna-part, ahol az iizieti elet es a
forgalom osszpontosul. Szentendrenek is megvan a maga korz6ja, melyen
elenk nyiizsges-mozgds gyonyorkodteti a szemlel6t. Magyar, nemet, szerb sz6
egyardnt hallhat6 a hajoallomds koriil hullamz6 neptomeg kozott. s a
dunamenti kavehdzakb61 a szerb tamburdsok zeneje hallatszik ki." " Sot
novelte a nyiizsgest, hogy „... a tarka nepvegyiilek megszaporodik ilyenkor a
haj6t var6 kirandul6k szdzaival..." "
Az els6 ismert adat, amely az utcat megnevezi, 1897-b61 szdrmazik :
"...a Gdzhajd utcza kdvezetenek javitdsa irdnti folyamodvdny..."
Biztos,
hogy az utca a nevet meg az els6 nevaddskor kapta, a nev pedig mar korabban
is elt a nep nyelven. A termeszetes, irdnyjelzo funkciqjdt tiikrozi egy kesobbi
bejegyzes is : "... a Ferencz Jdzsef partot es a Gdzhajd utczdt, mint az
dllomdshoz vezetd utczdkat a kdzdssegi kdzdiildutak hdldzatdba a vdros
felveszi."
Bar hivatalosan mas nevet sosem viselt az utca, a regi szentendreiek
meg na is gyakran igy nevezik: Regi Posta utca. A Gozhajo u. 2. sz. hazban
miikodott ugyanis a szdzadfordulon egy ideig a helyi postahivatal.
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194. G Y E P E S UTCA
: : ^ ^ ^'I'^'M.
1979. Gyepes utca
Pismdnyban a Pismdny utcdb61 nyfl6 utca. Ezen a k6my6ken igazdn
nem ritka a gyepes, fiives teriilet. Igy ide ill6 n6v. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
195. G Y E R T Y A N UTCA
,'
.
1992. Gyertydn utca
A Csereszny6s utr61 nyild utca egy makkos term6sil fdra utal. E sz6p
nagyra n6v6 fa azonban nemcsak az utcanevek kozott fordul el6 itt. A
komyezd hegyekben m6g szep szdmmal taldlhatd. (ONK. 1992. 162. sz.)
196. G Y I K UTCA
1983. Gyilcutca
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Az Egres iitrdl a Dunakanyar koriit fel6 nyil6 alig 80 m hosszii, 4.5 m
sz61es zsdkutca 1983-ban kapta a nev6t. A figyelmes setdld Szentendr6n meg
taldlkozhat is itt-ott elsuhand gyikocskdval. (Tan. iil. jkv. 1983. 06. 14.)
197. GYOPAR UTCA
1972. Gyopdr utca
J
*
A n6v kellemes, bdrsonyos jelent6se lehetett a ndvadds oka.
Boldogtanydn a Vaddsz utcdbdl nyilik. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
198. G Y O K E R UTCA
1982. Gydk6r utca
A Tyukos-diildben is sorra alakuld iij utcdknak egyre nehezebb volt
nevet taldlni. Lassan elfogytak a fii, fa, virdg- es dllataevek. A vegen mdr
ezzel a n6vvel is be kellett 6mi. Az utca a Szirom utcdbdl nyilik. (Tan. iil. jkv.
1982.9. sz.)
>
199. GYONGYVIRAG UTCA
1925. Gydngyvirdg-ucca
194? Pdl utca
195? Gyongyvirdg utca
.
A Parmdnia-telepen a 11 virdgnevH utcdbdl mdra csak 3 maradt. Ez
az egyik. Igaz, a 40-es Evekben rdvid iddre ez az utca is iij nevet kapott. Egy
1952-es keziratos terkepen Pdl utcakent taldljuk. Az 1950-es Evekben aztdn
visszakapta az eredeti nevet. Az utca nyomvonala pdrhuzamos a HEV
nyomvonaldval. A pdlyatesttdl a mdsodik utca.
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200. G Y O R G Y UTCA
'
1925. Szent Gyorgy-ucca
1962. Gyorgy utca
Bdr a kereszt6ny egyhdz 1054-ben sz6tvdlt keleti 6s nyugati r6szre
(Bizdnc, R6ma), de tobb kozos szentjiik van, akiket inindk6t egyhdz tisztel.
Ilyen Szent Gyorgy.
SZENT GYORGY Diocletianus csdszdr idej6n r6mai tisztk6nt
szenvedett v6rtaniihaldlt a kereszt6nys6g6rt 303-ban. A keleti
egyhdzban mint a gydzelem v6d6szentj6t tisztelik.
Szentendr6n minden pravoszldv csaidd vdlasztott magdnak egy v6d6szentet 6s
ennek tisztelete apdrol fiura szdllt. A patrdnust dltaldban a nagyobb
v6d6szentek kozUl kerest6k. Gyakori v6d6szent volt Szent Gyorgy, Szent
Mikl6s 6s Szent P6ter, Pdl is. A szent n6vnapjdn mindig nagy iinnepet tartott a
csaidd. Eljott a pap, megszentelte a hdzat 6s a f6 helyen dll6 szentk6pet.
Ilyenkor diis asztal vdrt minden vend6get, aki csak bekopogtatott az unnepl6
hdzba. Ezt a szerbek „Szvecsdr" vagy szlava iiimepnek nevezik.
Izb6gen a Szent Gyorgy utca 6rizte meg legtovdbb a szent jelz6t.
M6g 1%1-ben is fgy taldljuk meg a t6rk6peken a Jdnos (Szent) 6s a Jobbdgy
utcdt 6sszek6t6 utcdt. l%2-t61 azonban mdr csak Gyorgy utcak6nt szerepel.
201. G Y U R G Y A L A G UTCA
1992. Gyurgyalag utca
Ez a tarka tolW szinpompds koltozfi maddr 1992. 6ta legaldbb
utcan6vk6nt eg6sz 6vben itt marad Pismdnyban. A Fiives utcdn dt a Villdm
utcdba vezet. (ONK. 1992. 162. sz.)
202. HAJNAL UTCA
1%9. Hajnal utca
Pismdnyban a Szirom utcdn dt Petyindba dtvezet6 utca 1%9-ben
6pult ki 6s kapott nevet. (Tan. iil. jkv. 1%9.4. sz.)
203. HAJNAL K O Z
1981. Hajnal koz
A kis koz ugyan a Barackvirdg utcdbdl nyilik, de a Hajnal utca kozel
van hozzd. (Tan. ul. jkv. 1981. 12. sz.)
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204. HAJOS UTCA
1894. Haj6s utcza
...
*
. .
194? Dimitrov utca
1958. Haj6s utca
A Maria Terezia altal 1755-ben elk6szftett orszdgos felm6r6s
Szentendret a jelent6s keresked6vdrosok k6z6 sorolta. A komyek utjai
azonban nagyon rossz dllapotban voltak, ezert a szdrazfoldi karavdnok
elkeriiltek a vdrost. Szentendre kereskedelme fgy fSkent haj6kon bonyol6dott
Az olcs6 es gyors vfziut tette Iehet6v6, hogy a szerb 6s gorog
keresked6k felvirdgoztassdk a vdrost. Hajdikon dramlott a sok dru. D6h:61
gyiimolcsot, fuszert, 6szakr61 posztdt, selymet, kulonbdzd kelm6ket hoztak. A
b6csi kereskeddk csak Vdcig mer6szkedtek le a Dundn. Innen Tdrdkorszdgig
terjedt a szentendrei kereskeddk teriilete. A rdc hajdsok biztosftottdk az
dsszekdttet6st a folyd 6szaki 6s d61i r6sze kdzdtt a tdrdk iddkben 6s azutdn is.
1728-ban Szentendren 15 kereskeddt tartottak szdmon. 1790-ben m6g mindig
13 kereskedd hajdja jdrta a vizet.
A rdc hajdsokat megeldzve mdr a 12-13. szdzadban kirdlyi hajdgydrtd
miihely dllt Szentendr6n. Mdtyds kirdly idej6ben pedig rendszeres kirdlyi
hajdhad allomdsozott itt. Sdt m6g kordbban a rdmaiak is a szentendrei Dxinaparton javitottak hajdikat. Szofrics Pdl szerint a rdmaiak idej6n itt volt a
„dunai flotta fdallomasa, melynek parancsnoka Szentendr6n sz6kelt." Fajt
Istvdn visszaeml6kez6se szerint a 19. szdzad v6g6tdl (ijra61edt a hajds61et:
„Kevesen tudjdk, hogy Szentendr6n a 60-80-evvel ezeldtt olyan hfres
hajddcsok dolgoztak, hogy m6g Szegedrdl, Komdrombdl, sdt Ujvid6krdl is
kaptak megrendelest." '"^
Taldn valamelyik jelentds hajdscsaldd lakhatott az utcdban, vagy a
hajddcsok Duna-parton dlld miihely6re eml6kezve nevezt6k el a kdznyelvben
Hajdsnak az utcdt. Az utca a Kossuth Lajos utcdval pdrhuzamosan a Kert6sz
6s Kisfaludy utcdt kdti dssze.
A 40-es evek veg6n, az „utcanevek demokratizdldsakor" dj nevet
kapott, Dimotrov utca lett. 1958-ban, az emlitett r6gi t6rk6p alapjdn ez az utca
is visszakapta a r6gi, ismert nev6t. Dimitrov nev6t pedig dtadtdk a Vit6z, majd
SZIT utcdnak.
205. HALASZ UTCA
>
1925. Haldsz-ucca
Az dsember kordtdl kezdve a honfoglaldsig a leteleped6snel mindig
fontos volt e teriileten a Duna kdzels6ge. M6gis a vdros k6sdbbi eleteben a
mezdgazdasag jdtszott jelentdsebb szerepet. Csak kevesen 6s csak iddnk6nt
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haszndltdk ki a foly6 adta Iehet6s6get. Egy-ket haldsz mereszkedett
cs6nakjdval a vizre. Szentendren sohasem haldsztak csoportosan ugy, mint
mds dimai vdrosokban. Nem tudunk egyetlen szentendrei csalddr61 sem, amely
kizdr61ag a haldszatb61 61t volna. Azert a revhez lefut6 egyik kis utca 6rzi e
vfzmestersig nev6t.
206. HAMVAS B E L A UTCA
1978. Hdzi Arpdd utca
1991. Hamvas B61a utca
A volt Felszabadulds (ma Piispokmajor) lak6telep els6 newel elldtott
utcdja. (Tan. iil. jkv. 1978. 38. sz.) A nev javasldsakor a Vdrosi Tandcs reszletes eletrajzi leirdst is keszitett.
HAZI ARPAD (Komddi, 1908. szept. 30. - Bp. 1970. nov. 13.):
szab6, de kubikuskent is dolgozott. A fdvdrosba keriil ve 1930-ban
kapcsolatba keriilt Martos F16rdval, aki bevonta a Voros Segely
munkdjdba. Kes6bb tagja lett az illegdlis konununista pdrtnak. 1931ben a FECSKE keriileteinek (Ferencvdros, Csepel, Kispest, Erzsebet)
a titkdra. 1937-ben belepett az MSZDP kispesti szervezetebe 1941ben aimak vezetds^gi tagja lett. 1945 utdn Pest megye alispdnja.
1948-ban tandcsi munkdjdert Kossuth-dijat kap. 1951-1952-ben
beliigyminiszter 1956 v6gen az MSZMP tevekeny szervez6je...
Szuletese 70. evfordul6jdn, 1978. szept. 30-dn a Felszabadulds lak6telepen
utcdt neveztek el r61a 6s felavattdk az emlektdbldjdt - tud6sit az esemenyrSl a
Szentendrei Miisor informdci6s fiizet.""
Miutdn Hdzi Arpdd szemelye a vdroshoz csak dttetelesen k6t6d6tt,
igy az utcanevrevizi6 idejen az 6 nevenek cser6je is szobakeriilt. Az uj
lak6telepen regi utcan6v nem volt, ezert az Utcanev Bizottsdg valamely ide
k6t6d6 szemely utdn nezett. Igy esett a vdlasztds Hamvas Bela nevere. (5 az
egyik, akivel szemben a Jogi Bizottsdg is engedmdnyt tett az 50 eves
id6ceziirdval szemben. (ONK. 1991. 134. sz.)
i.*^
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HAMVAS B E L A (Eperjes, 1897. - Bp. 1%8.) A X X . sz. magyar
irodalmdba tartalmilag es formailag merSben iij at hoz6 ir6, mint
filoz6fus, esszeista es gondolkod6 is eur6pai meretii szemelyisege a
kultiirtortenetaek. A 30-as evektSl er6s szdlak kotottek
Szentendrehez. A kozelben, a K6hegy alatt, Bubdnban egy
gyiimolcsoskertben emelt kis paraszthdzban Irt es dolgozott. A
mell6ztetes idejen, az 50-es evekben is gyakori vendege a vdrosnak.
Itt is temettek el. Slija a Sztaravodai iiti K6ztemet6ben van.
B6vebben ldsd IKSZ 42-44.p.

207. HANGYA UTCA
1980. Hangya utca
A Barackos utr61 nyfl6 Tiicsok utcdval pdrhuzamos utca egy nem
mindenki dltal kedvelt gyakori kis rovart idez fel az erre jdrkdl6ban. (Tan. iil.
jkv. 1980. 14. sz.)
208. HARASZT UTCA
1979. Haraszt utca
Pismdnyban az 6sv6ny utcdbdl indul6 egyik utca kapta ezt a nevet. A
tobbfeie jelent6su haraszt (szdraz fu, boz6t, edenyes virdgtalanok csoportja) mindenkepp az itt kozeli termeszetet idezi. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
209. H A R K A L Y UTCA
1969. Harkdly utca
Tdvol a Pismdny-hegy dllatokr61, novenyekrSl elnevezett utcditdl a
T6 melletti sz616hegy egyik utcdjak6nt fut le a Vasiiti villasorra a Harkdly
utca. (Tan. iil. jkv. 1%9. 4. sz.)
210. HARMAT UTCA
1969. Harmat utca
A Vasiiti villasorral pdrhuzamos kis utca a termeszeti jelensegekr61
elnevezett utcak sordba tartozik. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
211. H A R S F A U T C A
1972. Hdrsfa utca
A Berek utcdbdl nyild utca nyomvonala 1972-re alakult ki. A jd
hangzdsu n6v kellemes illatii fdt idez es illik is a Pismdny hegyoldal utcanevei
koze. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
212. HATAR UTCA
1964. Hatdr utca
A 60-as evekre szinte dsszendtt a ket telepiiies, Szentendre es
Lednyfalu. Meg Szentendre teriileten, de a hatdrtdl alig pdr meterre dll a
magyaros hangulatot drasztd Hatdr csdrda. 1968-ban mdr 8 hdz dll a ket
„szomszedot" elvdlasztd mezsgye hatdrdn. A Vdrosi Tandcs a kiepiilo utca
elnevezesekor iigy hatdroz, hogy ennek az utcdnak a Hatdr u. nevet adja.
Indoklds: „Vdrosunknak ez a hatdr utcaja es a Hatdr csdrda kdzeieben van."
(Tan. ul. jkv. 1964. 16. sz.)
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A nevezett csdrda pedig meg kordbban vette fel ezt a nevet. Egy r6gi
kepeslap szerint mdr a 30-as 6vekben ezt a nevet viselte. A cegtdbla szerint a
G. Szabd Istvdn mlajdondt k6pez6 ,4corcsma" kedvelt megdll6helye volt
egykor a turistdknak.
213. H E G Y A L J A UTCA
1969. Hegyalja utca
A mi Hegyalja utcdnk kordntsem olyan hosszu es ismert, mint a
budapesti, de ez is hegyre vezet. Az utca az Ady Endre utr61 indulva a Hatdr
csdrda kozeleben kapaszkodik fel a hegyoldalra a Petyina-dul6ben. (Tan. ul.
jkv. 1969. 4. sz.)
214. H E G Y B I R O UTCA
1983. Hegybir6 utca
A 18. szdzadt61 egeszen az 1950-es 6vekig a sz616termel6k az im.
hegykozsegekben tomoriiltek. Vdlasztott vezetdjiik a hegybir6 volt.
Feladatdhoz tartozott a sziiretek megszervez6se, a bordezsma beszedesenek
feliigyelete stb. A hegybir6t a vdros fizette. Szentendrenek az iratok szerint
1817-ben ket hegybirdja volt. Kinn Izbegen a Lira utcdbdl induld utca
emiekeztet erre a regi mesters^gre es vdrosi hivatalra. (Tan. iil. jkv. 1983. 06.
24.)
215. H E G Y M E S T E R UTCA
1989. Hegymester utca
Szentendren egykor sorban a vdrosban jdl termd szdldskertek dlltak.
(Tdmellek, Kdhegy, Izbeg, Pismdny). Bizony kellett is rdjuk vigydzni. A
hegykozsegekben a csdszdk eldljdrdja, a hegymester egesz nap talpon lehetett,
hogy a rdbizott feladatot elldthassa. 1786-ban a vdros szolgdlatdban ket
hegymester is dUt.""
1989-ben kinn a Petyindn az Akdcfa es a Berc utcdt dsszekdtd uj
utcdnak adtdk ezt a r6gi iddkre emiekeztetd nevet. (Tan. iil. jkv. 1989. 01. 24.)
216. H E J A UTCA
1980. Heja utca
Az Osveny utcdbdl nyild a G6m utcdhoz hasonid rdvid kis utca
ugyancsak egy maddr nevet kapta. (Tan. iil. jkv. 198014. sz.)
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217. HID UTCA
1969. ffid utca
Kinn Petyindban, a Barackvirdg litb61 egy vizmosta drkon kis hid
vezet dt es az adta az utca nevet. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
218. HILD LEPCSO
1980. Hild lepcs6
Szentendre a vdroskep meg6rz6sert tett torekveseiert 1980-ban Hild6rmet kapott. Ezutdn a Vdrosi Tandcs VB okt. 14-en iigy dontott, hogy az
akkor Marx (ma F6) t6r E-Ny-i sarkdtdl E irdnyban a Templom terre vezetS 17
m hosszii es 2.5 - 3 m szeles 16pcs6t es a tdmfal melletti Vdralja 16pcs6ig
terjedS jardaszakaszt Hild lepcs6nek nevezi el. (Tan. ul. jkv. 1980. 66. sz.)
Ugyanekkor megszavaztdk egy tdbla feldllitdsdt is, mely mdig hirdeti,
hogy: ,A Magyar Urbanisztikai Tdrsasdg az 1980. evben SZENTENDRE
vdrosnak adomdnyozta a HILD JANOS emlekermet."
Ma mdr nem biztos, hogy megkapnd a varos az Emlekermet. A
mristak es a helyiek nagy bdnatdra a belvdros teljesen megvdltozott. A
kommersz boltok, butikok utcara kitett holmijai teljesen eltakarjdk ezt az
egykor varazslatos, bdjos kisvdrost. Az epitkezesek sem voltak mindenhol
szerencsesek, taniisitja sok-sok iijsdgcikk es vdrosi f6mm.
A nevad6 HILD JANOS (1766-1811): jeles epitesz 1786-ban kerult
Pestre. Tervei kozUl megemlitendd a Pesti Szinhdz es a Vigad6. 6
keszitette el Pest vdrosrendezesi tervet is 1805-ben.
219. HOD UTCA
1980. Hod utca
A Cseresznyes utr61 nyilo kis utca tdvol a vizektSl id6zi a tevekeny
vizi epitomestert. (Tan. Ul. jkv. 1980. 14. sz.)
220. HOLD UTCA
^
1958. Hold utca
A Szabadsdgforrds (ma Sztaravodai) iitr61 indulva a Hegyi temet6
menten az 50-es evekben felepult nehdny hdz. 1956 ota a zsid6 temeto mellett,
a katolikus temet6vel szemben lev6 kis sarkon egy nydri lak dll, melynek lak6i
a Szentendrehez a 30-as evek ota kotSdo miiveszhdzaspdr: Szdnt6 Piroska
festomilvesz es Vas Istvan kolto. Bovebben lasd IKSZ. 111-113, 124-128.p.
Ok a termeszet kozelsege es egykori pesti Hold utcai lakasukra
emlekezve javaslatot adtak be a Vdrosi Tandcshoz, melyben az uj utca
szdmdra a Hold nevet kertek. 1957. szept. 19-en a tandcstagok - mint ide ill6
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j6 nevet - egyhangulag el is fogadtdk. K6s6bb a nev alapja lett itt a
nevbokrositdsnak (Csillag, Fiastyuk, Nap u.)
Vas Istvan 61eteben jelent6s szerepet toltott be a vdros. Idezziink most
nehdny sort egyik legkedvesebb Szentendr6t id6z6 verseb61:
, A templomokra rdvillan az alkony
A kusza vdros csillog bibordban..."
221. H O L L O UTCA
1972. H0II6 utca
Boldogtanydn a Sziklds es Bagoly utcdt osszek6t6 utca viseli e ritka
madar nev6t. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
222. HONVED UTCA
1925.?
194 ? Honved utca
1925-ben el6sz6r a Parm6nia-telep egyik. ma mar kiderithetetlen
virdgr61 elnevezett utcdja volt.
Szentendren a katonai laktanydt 1928-ban kezdtek el epiteni. E16sz6r
a Visegrddon hosszabb ideig 61t Gorgey Artur nevet viselte. Ma ott a Kossuth
Lajos Katonai FSiskola milkodik.
A D6zsa Gyorgy uti fSiskoldhoz vezeto utca igy erthet6 m6don kapta
a Honved utca nevet. Egy lijsziilott szentendrei gyereket 1947-ben mdr ezen a
cimen jegyeztek be az anyakonyvbe.
223. HORGONY UTCA
1970. Horgony utca
Szdndekos, vagy veletlen. de a Pap-sziget melletti iidulotelep
utcdjdnak nyomvonala tenyleg hasonlit valamelyest a horgonyra. A Duna
kozelsege is sugallhatta a nev vdlasztdsdt. A tobbi utca neve is a vizi eletre
utal. (Tan. ul. jkv. 1970. 24. sz.)
224. HORHOS UTCA
1992. Horhos utca
A Vad6r es a Villdm utcdt 6sszek6t6, a vizmosdst keresztezo utca
enn61 jobb nevet nem is kaphatott volna. Bdr ez a ma mar ritkan hasznalt sz6 a
varosi ember szamdra magyarazatra szorul. Horhos: vizmosta melyiit. Az utca
nyomvonala 1992-re alakult ki. (ONK. 1992. 162. sz.)

132

225. HOVIRAG UTCA
1972. H6vir4g utca
A szep hangzdsu, kedves virdg mdr 1925-ben nevad6 volt Szentendr6n. Akkor a Pann6nia-telep egyik utcdja viselte ezt a nevet. 1972-ben a
Vdrosi Tandcs az Egres iitr61 ujoiman nyilt utcdt nevezte el fgy. (Tan. iil. jkv.
1972. 11. sz.)
226. HORCSOG UTCA
1980. Horcsog utca
Pismdnyban a Barackos uti6\ Tdtika u. mogott nyil6 utca nevet
1980-ban kapta. A kis kapzsi dllat ha nem is vdlt ki mindenkibdl pozitiv
erzelmeket, itt j61 illeszkedik az dllamevii utcdk sordba. (Tan. iil. jkv. 1980.
02. 26.)
227. HUBA UTCA
1969. Huba utca
Kordbbi tandcsi hatdrozat alapjdn a R6mai sdnc diI16 iij utcdit
terveztek a bet vez6rr61 elnevezni. Vegiil ott mindossze egy vezer kapott utcdt,
E16d. A 60-as 6vekben a Ldszl6-telep fele, az Uj Miivesztelep mellett kiepul6
utcak egyik6nek lett a n6vad6ja a hatodik magyar vezer, Huba. (Tan. ul. jkv.
1969 .4. sz.)
228. HUBA KOZ
1982. Huba koz
A Biikkos-patakhoz kozel a 80-as evekben tovabb folytat6dik a
csalddi hdzak epitese. A Huba utcdt es a Szobrdsz utcdt 6sszek6t6 iij hdzsor iij
nevet nem, csak iij utotagot kap. (Tan. iil. jkv. 1982. 04. 12.)
229. HUNYADI UTCA
1984. KIgy6 utcza
1925. Hunyadi-ucca
Az Opolczer-fele 1938-as vdrosterkepen KIgy6 utca neven taldljuk a
mai Hunyadi utcdt. A Szamarhegyen hosszan kanyarg6 utca els6 neve volt ez.
Az utca egy t6red6ke ma is 6rzi ezt a nevet. Opolczer val6szlniileg egy r6gi
terkep alapjdn jelolte be az utcdt, mert a valosdgban az 1925 6ta mdr a
Hunyadi nevet viselte. A nagy nevaddskor a nevad6k ket Hunyadira is
gondolhattak:
HUNYADI JANOS (1407-1456): a torok elleni hdboriik legkiemelked6bb hadvezere. Az 6 1456-os ndndorfehervdri gy6zelm6nek eml6k6133
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re sz61 delben a harang Eur6pa kereszteny orszdgainak templomaiban.
HUNYAES L A S Z L 6 (1433-1457): Hunyadi Jdnos id6sebb fia. Apja
haldla utdn a nemesi ligdk tfirbe csaltdk 6s 6sszeeskUv6s vddjdval
kiv6geztek Budavdrban a Szent GySrgy t6ren. A tort6net Erkel:
Hunyadi Ldszl6 c. operdja nyomdn vdlt ismertte-

230. I B O L Y A UTCA
1972. Ibolya utca
A virdgnevek derus hangulata, jelent6startalma a zdloga annak, hogy
csaknem minden telepiiies kedvelt utcan6vad6i. Szentendr6n 1925-ben
neveztek el el6szor utcdt az ibolydr61. A mai M6ricz Zsigmond utca viselte ezt
a nevet.
Ma a Pismdny hegyoldalon a Szam6ca utcdbdl induld utca neve az
Ibolya utca. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
231. IGNATOVITY J A K O V UTCA
1925. Thurz6-ucca
1958. Ignatovity Jakov utca
Az 1959-es vdrost6rkepen m6g Thurz6 utca n6ven taldljuk az utcdt.
Els6 n6vad6ja vaWsziniHeg THURZO GYORGY (1567-1616): nddor volt.
Az iij kori szerb mijv6szet 6s irodalom t6rt6net6ben erdekes m6don az
6hazdt61 tdvol 16v6, idegen nemzetek k6z6 6kel6d6 szentendrei szerbs6g
jdtszotta a legfontosabb szerepet. Szentendre mint puspoki sz6khely a szerbek
dltal dpolt ipar 6s kereskedelem mellett a miivel6des kozpontja is lett.
Szentendren sziiletett 1822. dec. 8-dn a szerbek J6kaija, a miilt szazad
legnagyobb szerb reg6nyir6ja IGNJATOVITY JAKOV (Jakov
Ignjatovic). A rovid ideig feimdllt szerb ginmaziumban tanult, majd
Pesten jogot hallgatott. Kalandos elete sordn beutazta eg6sz NyugatEur6pdt. K6s6bb iigyv6d lett, aztdn a szerb egyhdzi kormdnyzat
titkdra Karl6cdn. Ama ritka szerbek koz6 tartozott, akik a szerbmagyar testv6ris6get hirdetve az 1848-1849-es szabadsdgharc ugye
mell6 dlltak. K6s6bb eml6kirataiban tdrgyilagosan emlekszik vissza a
szabadsdgharc fontos esem6nyeire.
Ignjatovity teremtette meg a szerb elbesz616 prozdt. Regenyeiben: az
Orok v61eg6ny, Respektus Vdsza, R6gi 6s uj mesterek, Szerb
rapsz6dia stb. sziil6vdrosat is megorokitette. Miivei a szerb realizmus
figyelenu^e m61t6 alkotdsai.
1958-ban azt a kis utcdt, amely szulShdza mellett a Csiprovacska (CiprovaSka)
templom oldaldt61 a Dumtsa Jen6 utcdra vezet, r61a nevezt6k el. (Tan. ul. jkv.
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1958. 25. sz.) SziilShazdra (Dumtsa Jen6 u. 5. sz.) mdr korabban egy
emiektdbldt is helyeztek el. A ketayelvu tdbla erdekessege, hogy bdr 1948-ban
kerult a falra, a magyar-jugoszldv kapcsolat megromldsakor, a „ldncos kutya"
korszakban is a falon maradhatott. Kiss6 megkopva, de ma is ott van.
Az utca vegen, a templom mellett lev6 kis teren egy sz6p
vorosmdrvdny szobor dll. Az utca nevad6jdnak szobrdt, Janzer Frigyes
alkotdsdt 1977-ben, az ii6 szUletesenek 155. evfordul6jdn helyeztek el.
Ignjatovity Jakovot egykor itt, ebben a templomban kereszteltek meg.
B6vebben ldsd IKSZ 48-53.p.
232. ijASZ UTCA
1974. ijdsz utca
A r6mai birodalom dunai hatarszakaszdt, a limest, erSditesek sora
vedte. A jol felszerelt es meger6sitett er6d6k egyike Szentendren a R6mai
sane es a Paprikabiro utcdk dltal hatdrolt tdbor, az Ulcisia Castra volt. A
rdmaiak a Duna tulpartjar61 dtcsap6 barbar torzsek ellen UtSkepes, er6s
vedelmi csapatokat szerveztek. A katonasdg egy resze a helyi lakosokb61 dll, a
vezetd reteget azonban a birodalom mds reszeibdl telepitettek ide. igy keriiltek
Szentendrere a szir ijdszok, akiknek ezres letszdmu csapata egeszen a ID.
szdzad kozepeig vedelmezte az itteni hatdrvonalat.
Az ijdsz utca ugyan a r6mai tdbortol kisse messzebb, Izbegen a
Vasvari lakotelep kozeleben dll, de a vdrostortenetet ismerSket itt is a szir
ijdszokra emlekeztetheti. A nevaddsndl a tandcs dr. Maildth Imre javaslatdt
vette figyelembe. (Tan. ul. jkv. 1974. 05. 17.)
233. ILOSVAI VARGA ISTVAN UTCA
1925. Zenta-ucca
•
'
1992. Ilosvai Varga Istvdn utca
Szentendren a kezdetekt61 az a szokds alakult ki, hogy a vdros
kepzomuveszeteben jeles szerepet betoltd festdkrol nem a hdzak faldra tett
emlektabldval emlekeztek meg, hanem utcanevvel. A muveszek vdrosdban
tobb utcanev is orzi az itt elt 6s alkot6 festdk nevet. (Apdti Abkarovics u.,
Bdndti Sverdk Jdzsef u., Boromisza Tibor u., Cz6bel setdny. Deli Antal u.,
Ferenczy Karoly koz, Jank6 Jdnos u., Kmetty Jdnos ter).
Ezert az utcanev-revizid sordn termeszetesen jelentkezett az igeny,
hogy a nevcserek eseten elsdsorban a varosnak nevet is szerzd festdk
keriiljenek sorba. A muveszek es az Utcanev Bizottsdg tobb nevet is javasolt
kUlonbozd helyekre (Amos Imre, Barcsay Jend, Balint Endre, Jeges Emd,
Ilosvai Varga Istvdn, Kondor Bela, Komiss Dezsd, Paizs Goebel Jend, Pirk
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Jdnos, Vajda Lajos, Vaszk6 Erzsebet.) B6vebben ldsd a Szentendre es Vid6ke
1991. okt. 1. sz. 8-9.p.
Erdekes m6don azonban a festdk neve nagy vihart kavart. Nemcsak a
kevesbe ismert, vagy nehezen ejthetd nevek ellen tiltakozta, de az ismert
neveket sem fogadtdk el (Barcsay Jend, Pirk Janos). Az uj betelepulteknek
nem volt fontos a vdros multja.
Itt a Zenta utcaban elt 1935-tdl a szentendrei festdk egyik leginkdbb a
varoshoz kotddd tagja, Ilosvai Varga Istvdn. A Zenta nevet ugyan nem kellett
lecserelni, de a nevrevizid, a tobb utca ujranevezese alkalmat kindlta arra,
hogy a vdros tdrlessze regi addssdgdt, es megordkitse a tobbiek mellett Ilosvai
Varga Istvdn nev6t is. A Zenta utca uj lakdi a vdros hagyomdnytiszteletevel
azonban nem ertettek egyet. Tobb aldirdssal kervenyt nyujtottak be a
Polgdrmesteri Hivatalba, nekik nem kell az uj nev. A vita es az indulatok
miatt a n6vcser6re nem is kerult sor az utcanev-revizid elsd iitemeben. Az
Utcanev Bizottsdg gordiuszi dontest hozott. Az utcdt ketteosztotta es 1992-ben
fgy terjesztette azt a kepviseldk ele. Ezt dk el is fogadtdk: . A Zenta utcanak az
a szakasza, amelyben Ilosvai Varga Istvan festdmuvesz hdza dll, keriiljon
Ilosvairdl elnevezesre." (ONK. 1992. 162. sz.) A tobbi tovdbbra is Zenta utca
marad. Ldsd ott!
1993. Jan. 14-en azonban a lakdk iijra tiltakozdst nyujtottak be. De
kervenyt adott be a Magyar Kepzd- es Iparmuveszeti Szovetseg Pest Megyei
Teriileti Szervezete is. Felhfvtak a figyelmet, hogy a dontes 1992-ben mar a
lakdk velemenyet figyelembe veve kompromisszumos dontes volt - es dk
fovabbra is ragaszkodnak a varos miiveszeti eleteben jelentds szerepet jdfszd
festd nevenek ilyen formdjU megdrzesehez is. Az Igazgatdsi, Szervezesi,
Informdcids es Jogi Bizottsag iijra foglalkozott az iiggyel. Alldsfoglalasa:
nines sziikseg a ddntes megvdltoztatdsara. A kepviseldk az ugyet 1993.
oktdbereben le is zdrtak. Az Ilosvai Varga Istvdn nevet megerdsitettek. Az
utcanevtdblat is elhelyeztek. Igaz, nem a hdz faldra, mint mdshol. hanem az
utca elejen dlld stoptabldra. Vegul a kitartdsnak kdszdnlietden a varos iijra
gazdagabb lett egy helytorteneti newel.
ILOSVAI VARGA ISTVAN (1895-1978): .,a legszentendreibb"
festd, Rippl-Rdnai Jdzsef tanitvanya. Pdrizsban es Nagybdnyan
dolgozott. 1935-ben vegleg Szentendrere kdltdzdtt. Korabbi
konstruktfv kepei itt .Jciszinesedtek". Haldlig a szentendrei utcak,
virdgok, kertek kedves festdje volt.
Ujpesten az Ugrd Gyula utca valtott ki ekkora indulatot a lakdkbdl. Az
ottlakdk a mdrtir textilmunkas. Dallos Ida nevet szerettek volna megdrizni a
ketsegkiviil nem olyan „j6hangzas(i" Ugrd Gyula newel szemben, holott az a
keriilet tdrsadalmi eleteben is jelentds szerepet jdtszd elsd polgarmester neve
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volt. 1993-ban m€g dult a vita."" V6gul 1994-ben a Budapest adasz mdr arr61
tanuskodik, hogy ott is gydztek a telepiiies miiltjdt szeretd es 6TZ6
lokdlpatri6tdk. Az Ugr6 Gyula n6v maradt.
234. INDA UTCA
,
'^.>;"-'. '
1979. Inda utca
^ , A Pismdny utca folytatdsa. Keletkez6sekor m6g zsdkutca. (Tan. iil.
jkv. 1979. 16. sz.)
235. I R A N Y I DANIEL UTCA
i
1925. Dr. B6dy Tivadar-ucca
1948. Irdnyi Ddniel utca
•
Pann6nia-telepen, a HEV pdlyatest ment6n fut6 utca els6 n6vad6ja a
sz6kesf6vdros alpolgdrmestere volt.
Dr. BODY TIVADAR (1868-1934): jogdsz. Egy ideig a HEV
vezerigazgat6ja. Telke a Pann6nidn allt. Feltehet6en 6 is a vdros
pdrtfogoi koze tartozott. A kepviseld-testiilet el6szeretettel nevezett el
utcdkat olyan szemelyekrdl, akiktdl valami tdmogatdst remelt a
vdrosfejlesztes 6rdekeben. Az iijonnan epiild Paimonia-telepen tobb
ilyen utcanevet is terveztek. PI. dr. Drelir Imre kiralyi nepjdleti 6s
munkaiigyi dllamtitkdrrdl, Vasvdry G6za miniszteri tanacsosrdl.
Vegul koziiliik hivatalos nevado csak Bddy Tivadar lett.
1948-ban arra vald hivatkozdssal, hogy az utca „eld emberrdl volt elnevezve",
nevet Irdnyi Ddnielre vdltoztattdk.
I R A N Y I DANIEL (1822-1892): politikus, a reformmozgalom hive.
,fa
Jelentds szerepet toltott be az 1848-as mdrciusi pesti forradalom
szervez6seben.
236. IRTAS UTCA
,
..
1977. Irtds utca
A Petyina v6geben, a Szivdrvdny utcdndl beletorkoUik az erdei iitba.
Nevevel a termeszet, az erdd kozelseget is jelzi. (Tan. iil. jkv. 1977. 21.)
237. ISKOLA UTCA
—' •
-r-.
1894. Istenhegyi lit vagy Istenhegy sor
;
194? Iskola utca
A rom. katolikus dalmdtok - a hagyomdny szerint - szegyelltek
lakdhelyiik, a Szamdrhegy nevet. Inkdbb Angyalhegynek, vagy Istenhegynek
hivtdk. Ezert kapta a temetdhoz vezetd utca az Istenhegyi iit vagy Istenhegy
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sor nevet. Az iratokban is hoi fgy, hoi tigy szerepel. Valdszinuleg el6sz6r
csupdn egy hdzsor epiilt fel. Az Istenhegysor elnevezest inkdbb a kordbbi
natokban taldljuk. PI. 1903-ban kozkut feldllitdsdt kSrik a ,J(.apds utcza es az
Istenhegy sor torkolatanal.
K6s6bb , mint az aldbbiak bizonyitjdk Iskola utcdnak nevezhettek ei.
„Szamdrhegyen elnezi a dalmdt Idnyok puccdt,
S a feltilnfi elnevezest: az Iskola Utcdt.
Soha nem volt itt iskola, viszont nem is l^szen
Rdby Mdtyds dlmelkodik sok-sok utcan6ven."
morfondiroz bokverseben Horvdth Levente."" De nemcsak 6t es ,JRdby
Mdtydst" bdntja ez a nev. A tandcsiilesen is felvetddott az elnevezes gondja.
Kerekes Pdl tanitd is helyteleniti, epp azert, mert nem volt es most sines ott
iskola. Javasolta, kapja vissza az utca az eredeti nevet. A nev azonban maradt
mdig.
A versfrd nem jdl tudta. Volt itt iskola, ha nem is sokdig. Borovszky
Samu 1910-ben meg tud rdla. Szentendret bemutatva ezt irja: „az Angyal es
Istvdn-utczdk hdzai kdzdtt a reformdtus imahdz es iskola mellett jutunk el a
Szamdrhegyre."
238. I Z B E G
?
1690. Izbeg
1762. Izbek
1780. Uzb6gh
FALU A VAROSBAN
Szentendre legismertebb es legnepesebb vdrosresze a forrasok szerint
a kezdetekben kiilon dlld es eld telepiiies volt, majd Galgdczy Kdroly szerint
,,1766 tdjdn Izbeg bekebeleztetett Szentendrehez." Tdrtenete es sorsa azonban
mdig elkiildniil a vdros, Szentendre eletetdl. A kis falu tdrtenetet sajnos,
dndlldan eddig nem dolgozta fel senki. Csupdn szetszdrt adatokat ismeriink
vele kapcsolatban. Prdbdljuk most meg ezekbdl dsszerakni Izbeg tdrtenetet.
A kordbbi forrdsok szerint nevet az 1690-ben itt megtelepiilt
szerbektdl kapta. Jelentese pedig: menedek, menedekhely. Alapitdsdrdl ugyan
irdsos adataink nincsenek, de erdekes, hogy az elsd terkep (Liptay Jdzsef
Kdroly: Szentendre vadrdzsds hatdra. 1762.), amelyen a vdrostdl 2-3 km-re
levd kis falu raegjelenik, igy nevezi: IZBEK, de igy hivja meg 1924-ben is a
Thirring Gusztdv fele iitikdnyv. Sdt a 70-es evekben igy mondtdk a regi
szentendreiek is. A Tabella Locomm (1780-1784) pedig fgy rdgzfti:
UZBEGH. Az oklevelek es regi terkepek alapjdn a torteneti Magyarorszdgon
tobb hasonid nevii helyseg volt. Ugymint: Uzb6gh = Zbehy (Nyitra megye,
Felsd Magyarorszdg), Izbegh (Sdros megye, Felsd Magyarorszdg), Uzbegh
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puszta Jdszfalu hatdrdban (Komarom megye), Izbek (falur6sz Timiy6n, PestPilis-Solt-Kiskun vrn), Uzbegh vagy Izbeg (Szentendre hatdraban Pest-PilisSolt-Kiskim vm). Osszevetve e helysegek t6rtenet6t, a mi Izbegiinkrdl is
erdekes, uj adatokat mdhatunk meg. N6zziik elSszor, mint mondanak a
nyelveszek. Tobbseguk abban megegyezik, hogy e helysegek neve szldv
eredetu, de hogy pontosan mikor es horman kerultek nyelviinkbe, arr61 mdr
megoszlanak a velemenyek. Krist6 Gyula tortenesz viszont iigy tartja: miutdn
az ilyen nevii helysegek a „nyugati" szldvok lakta eszak-magyarorszdgi
teriileteken bukkaimak fol, azok nyugati szldv eredetunek tekinthet6k. Kiss
Lajos a foidrajzi nevek etimol6giai sz6tdrdban is arra figyelmeztet, "hogy a
nev magyardzatdndl a delszldv (szerb) eredet mellett figyelembe kell venni a
nyugati szldv (cseh, szlovdk) eredet Iehet6s6get is." Ezt erdsiti meg a formal
elemzes is.
A kozos 6szldv zbeg = fumi, menekiilni sz6ban a „g" hangot a
nyugati szldvok (csehek, szlovakok) ugyanis Idgyabban „h"-nak ejtettek.
Ebbdl aztdn a magyar nyelvben „k" lett: Izb6k. A deli szldvok (szerbek)
viszont jobban ragaszkodtak a regi alakhoz. Ndluk mdig megmaradt a zbeg
szoalak.
Es mit jelent az Uzbegh nevalak? Az 1893-ban megjelent Magyar
Nyelvtorteneti Szdtdr szerint a szd elsd eldforduldsa Szt. Ldszld dekretumdban
talalhatd, ahol a kiraly a szdkdtt szolgdkrdl (wzbeg) rendelkezik. A X I . szdzad
mdsodik feleben megindult a feuddlis dllam kiepUlese. A tdrvenyek
kdtdttsege, az aldvetettseg eldl a tdrsadalom szeg6nyebb retege igyekszik
elfutni, megszdkni. Kdbor lakossag jdrja az orszdgot es prdbdl a rejtett
helyeken meghdzddni. Az Uzbeg nevu helysegek feltehetden ilyen .,szdkdtt
szolgdk" utdn kaphattdk a neviiket.
NezzUk most meg e helysegekrdl mit tudnak a tdrteneszek. A Sdros
megyei IZBEGH-rdl Csanki Dezsd a Magyarorszdg tdrteneti fdldrajza c.
muveben 1347-bdl ismeri az utolsd adatot. A Konidrom megyei UZBEG
pusztdt a Magyar Szent Korona orszdgainak helysegnevtdra 1913-ban meg
emliti. A Csehszlovdk iitikdnyvben mar nem taldljuk. Taldn beolvadt a
jelentdsebb Jdszfaluba (Jasova). A hozzank legkozelebbi, a Pilisben, Tinnyen
levo falureszt IZBEK-et 1864-ben rogziti a helyi bird, amikor elkiildi Pesthy
Frigyesnek az orszagos felmereshez. Sdt d meg ertelmezi is a szdt: „a falu
ezen reszet bevdndorld jdvevenyek, 30 napot szolgdld zsellerek lakjdk."
Erdekes. hogy itt is a nyugati szlav alak el. Tinnyerdl pedig tudjuk. hogy az
oklevelek 1274-ben mdr emlitik. A legtdbbet a Nyitra megyei UZBEGHrdl
tudunk. 1292-ben mdi szerepel egy oklevelben. Az esztergomi ersekseghez
tartozo kis falurol Fenyes Elek 1851-ben ezt irja: ,,789 katolikus es 13 zsidd
lakost szdmldl. Temploma van." A mi Izbegunkrdl pedig ugyanekkor ezt
rogziti: , JZB EG - nemet, rdcz falu Pest-Pilis vdrmegyeben Szent Endre

mellett egy volgyben. L : 424 kath., 3 evang., 5 ref., 228 6hitu, kik f6k6pp
bortermel6sb61 elnek." Gydrffy Gyorgy tortenesz is egymds mellett emliti az
egy egyhdzmegyehez tartoz6 ket Iz6get (a Nyitra megyeit es a Pest megyeit.)
Az osszehasonlit6 forrdsok szerint ugy tunik, hogy a kordbbi
ismereteinkkel ellentetben a mi Izbegiink is 6sibb telepiiies, es tortenete
feltehetden nemcsak 300 evet fog dt. A nyelvi, torteneti egybeeses alapjdn
val6sziniisithet6, hogy keletkezese tortenelmunk els6 szdzadaira tehetS. Az itt
is megtelepedett „sz6k6tt szolgdk" a torokok kitakaroddsa utdn visszajohettek
es amikor 1690-ben a szerbek megjelentek itt, egyszeriien csak dtvettek a
telepiiies nevet. Ugyanez tortent Szentendre eseteben is. A kezdetek (1146)
6ta Szent Andrdskent ismert telepiilest a szerbek csak Szveti Andrijakent
emlegettek. Izbeket pedig a sajdt nyelvhaszndlatuk szerint csak Izbegnek
mondhattdk. S miutdn 6k jottek kes6bb es maradtak itt tovdbb ez a nevalak lett
az ismertebb: IZBEG.
S mekkora volt egykor ez a kis falu? Az iratok err61 - ha kesve is - de
mdr tdjekoztatoak. Magyarorszdgon az els6 hivatalos nepszdmldlds 1787-ben
volt. Szentendren a lakossdg szdma ekkor 3501 f6. Izbegen persze kevesebb:
428 f6. Legkozelebbi adatunkig aztdn eltelik 80 ev. Fenyes Elekt61 tudjuk,
hogy 1851-ben meg mindig csak 424-en lakjdk. A nepszamldlaskor egyben a
falu jogdlldsdt is rogzitettek. Izbeg ekkor a kamardhoz tartozo kol6nia
(telepitveny, gyarmat), mig Szentendre oppidum (mez6varos). A kiilon dll6 es
el6 falu kiilon kozigazgatdssal is rendelkezett. Sajdt bir6ja volt. A bir6kr61 es
az izbegi jobbdgyokat Szentendre uraival szemben vedelmebe vevo Raby
Mdtyasr61 (Rab Rdbyrol) bovebben lasd az Izbegi fuzeteket (1990)! A kis falu
a .,bekebeleztetes" utdn is ragaszkodott ondllosdgdhoz, bdr kesobbi jogallasa
eleg bizonytalan. Szentendre az iratokban el6szeretettel nevezi azt
.,kiilvdrosnak". vagy kertvdrosnak. 1925-ben a IV. keriiletkent tartja szdmon.
bdi 1941-ben meg egy az orszdg vdrosait bemutato konyv igy ir rola:
..Szentendrehez tartozik meg bizonyos vonatkozdsban az Izbeg nevu falu." A
statisztika is kiilon tartja szamon meg ekkor. 1944-ben eszerint a lakossdga
1126 fo. Ma mintegy 5000-en elnek itt.
Erdekes, hogy a fiiggetlensegehez sokdig ragaszkodo Izbeg hatdiat a
forrasok sosem emlitik. Bar a falu szinte mindig ..perben" dllt a vdrossal.
olyan hatarperrol. mint amelyet Szentendre Pomazzal es Pilisszentldszloval
viselt - Izbeg eseteben nem tudunk. A Szentendre egyhdztortenetet kutato dr.
Katona Gyulane is csak a ket helyseg kozotti egyhazi hatarrol tesz emlitest.
1948-ban a rom. kat. egyhdz ugyanis megvasarolta a szerbektol a templomot.
A filiakent muk6d6 lelkeszsegnek aztan az utcak szerint kijeloltek a hatarat.
Ez azonban az idok folyamdn tobbszor is vdltozott
A szdjhagyomdny szerint azonban meg a nemreg ide koltozottek is
egyertelmiien mondjdk: Izbeg hatdra a .,sarhaz', a Szentlaszloi ut 41. sz.
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foldbe siillyedt oreg kis hdz. Mellette egy B.P. monogrammal elldtott regi k6.
6k vigydzzdk a hatdrt mdig. Ldsd m6g Szenddszl6i ut!
Ha az egykori kis falu, a „szok6tt szolgdk" es az itt megtelepedett
szerbek ,4nenedekhely"-e mdra szinte teljesen 6sszen6tt is a vdrossal, azert az
nem tagadhatja le „falusi" miiltjdt. Tobb itt a kertes hdz. Ha aut6 is dll az
udvaron, mellette tyukok kapirgdlnak. Az utcdkon kutydk futkosnak. S a lak6k
mdig kiszolgdltatott gyarmatnak tartjdk a vdrosreszt. Kes6bb lett itt minden:
ut, viz, gdz es telefon. Postdjuk, orvosuk viszont mdig sines.
Rdby 6ta a ,jebelliss6g" sem kopott ki belSliik. Ha valami
meltdnytalansdg eri 6ket, tiltakoznak. Utoljdra 1993-ban, amikor Szentendre
itt, a Szmerddni horhoson - ezen a m6g ma is gyonyoru, termeszetv6delmileg
fontos reszen - akarta megnyitni a harmadik szemettelepet. A lak6k
aldirdsgyujtesbe kezdtek es vegs6 eszkozkent azt is fontolora vettek, hogy
elszakadnak Szentendret61 (mint egykor Rdby idejen). Ez ugyben falugyillest
is tartottak. Vegiil a vdros ugy dontott, hogy a szemetet mdshovd viszik. Igy
Izbeg egyelore lemondott a kul6nvdldsr61.
Ha kiilon polgdrmesteriik nines is az izbegieknek azert tobben is
kepviselik az erdekeiket. Onkormdnyzati kepviselSjUk hosszu evek 6ta Jolsvai
Arisztidn6. Mellette miikodik itt ket egyesiilet is. A kordbbi, az Izbegi Bardti
Kor amellett, hogy helyredllitott tobb miiemleket a faluban: Szerb kereszt
(1989), Maria fulke (lasd Puspokmajomal), kiegeszitette az I . vildghdbonis
emiektdbldt a II. vh. halottaival, Kopjafat dllitott a Csicserk6n es ezen tul
gondot visel az oregekre is. Felmerest keszitett helyzetiikrSl a tdmogatasuk
megsegitesere. Kirdndulni viszi 6ket es evenkent hangulatos kardcsonyt
rendez szdmukra. Nyaranta vendegiil Idtta az erdeiyi gyerekeket. A Kor
jelenlegi vezetSje Krecsmarik Tibome. A mdsik egylet, az Izbegi
TelepiilesfejlesztS Tdrsasdg (1990-) ugyanekkor milsort 6s fesztivdlt rendezett
az itteloknek 6s a mristdknak. Emellett a Iehet6s6ghez k6pest ok is segitik a
falut es az itt 616 idSseket. Ezen tiil legnagyobbr6szt nekik k6sz6nliet6, hogy
az iij szemettelep megsem kerult Izb6gre. A Tdrsasdg einoke Bezzeg Andrea.
239. JANICSAR UTCA
1925. Janicsar-ucca
196 ? Gorkij utca
V
1992. Janicsdr utca
A 150 6ves torok uralom Szentendre 61et6nek is gydszos korszaka
volt. A harcok el61 a lakossdg a komyezo hegyekbe menekiilt. Sokakat
megoltek, a varos majdnem teljesen elneptelenedett. A pusztulas m6rt6k6t
jelzi, hogy 1588-ban mindossze 6 portdt tartottak nyilvdn a torok ad6osszeir6k
Szentendr6n.
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Nem a rokonszenv diktdlta tehdt az utca els6 nev6t, inkdbb a
hagyomdny. Tobb utca neve 6rizte 1925-ben a vdrosban a magyarokkal
kapcsolatban dllt kulonbozS nepek emleket, a kordbbi szdzadokra utalva.
JANICSAROK: torokul jeni-cseri (iij sereg). A szultdn szemelyes
vez6rlete alatt dll6 gyalogsdg, amelyet elrabolt idegen gyerekekb61
neveltek katonlvd. A legvadabb harcosok 6k voltak. Egy janicsdr
teritette le Szigetvdmdl Zrinyi Mikl6st is 1566-ban.
Az utcdt 1959-ben m6g Janicsdr utcakent taldljuk a t6rk6peken, 1%1-ben
azonban mdr Gorkij utcak6nt szerepel.
GORKIJ, MAKSZEM (1868-1936): vildghiru orosz ir6, a szocialista
.
realizmus megalapitoja, a szovjet irodalom els6 klasszikusa.
A lakossdg k6r6s6re az utca 1992-ben visszakapta a regi nevet. Akdr meg uj
utcanevtdbldt sem kellett volna csinalni. A falat lebontva el6kerult a regi
zomdncozott (bdr kiss6 kopott) tdbla is, amely meg a keriiletet is jeloli. Most
egymds mellett dllva 6rzik a vdros t6rt6netet.
A Szovjetunidban a rendszervdltds, a „peresztrojka" (1985) els6
vivmanyai koze tartozott, hogy az intezmenyek, vdrosok, utcdk visszakaphattdk a regi nevuket. Moszkvdban els6k6nt cser61tek le a Gorkij utca
nevet. Azota ujra a Tverszkajan setalhatnak vegig az emberek - tuddsit a
korabeli sajt6.
1990 utdn Budapest sem emlekezett szivesen tovdbb a szovjet ir6ra. Az
ottani Makszim Gorkij ter (XV. ker.) is visszakapta a feltehet6en korabbi,
Templom ter nevet. A f6vdrosiak pedig a Gorkij fasor helyett (VI, V I I . ker.)
lijra a Vdrosligeti fasoron setalhamak vegig.
240. JANKO JANOS UTCA
'
1894. Posta utcza
" 51925. Tumi koz
• ^' ^
*'
1958. Jank6 Janos utca
• ; . W? *
Az itt csak betelepiiltkent elt Horvdth Levente ugy tudta, hogy a mai
cip6bolt, azel6tt patika melletti kis utcdt egykor Posta utcdnak hivtdk."^
Azota ugyan tobb, regi helyi lakos k6tsegbe vonta ezt. Arr61 viszont, hogy
1925-ben Tumi koznek hivtdk, van pontos adatunk. Igaz 1945 utdn ugy veltek,
jobb, ha elfelejtik ezt a regi tortenetszemleletre emlekeztet6 utcdt es elvettek a
nevet. Igy erthet6 a Vdrosi Tandcs 1958-ban kelt irata, amikor azt rogziti,
hogy: ,JK Marx ter 15. sz-t61 a Mdjus I. u. fele lev6 nevtelen utcdt Janko Jdnos
utcdnak nevezziik el." Ma az utca a nevvdltoztatdsok utdn a Fo terr61 a
Kucsera Ferenc utcdra vezet.
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JANKO JANOS (T6tkoml6s, 1833. - Bp. 1896): festS, rajzol6. 6 volt
az els6 muvesz, aki felfedezte Szentendre sz6pseg6t, nyugalmdt. A
b6csi akademidn tanult, ahol felfigyeltek karikaturaira is. 1866-ban a
fSvarosba koltozott. Pesten dllitotta ki els6 festm6nyeit, de mint fest6
kevesbe ismert. Inkabb mint a pesti elclapok: Bolond Ist6k, Ustokos,
Borsszem Jankd gyorskezii rajzol6jat tartottak szamon. Rajzainak
szama mintegy 70.000-re becsulheto. Megromlott egeszsege miatt
koltozott ki Szentendrere. Haza a Regi Muvesztelep komyeken dllt.
Itt nyugodtan dolgozhatott. Innen kiildte a ,4iumoristicus" lapoknak
Sanyar6 Vendel, Tojas Daniel es a tobbiek kozkedvelt figurait.
241. JANOS UTCA
1925. Szent Janos-ucca
196? Janos utca
Ket Szent Janost tart szamon a vallastortenet:
KERESZTEL6 SZENT JANOS a keresztenyseg el6keszit6je. Krisztus fellepese elotti hirdet6je volt.
VIZENJARO NEPOMUKI SZENT JANOS pedig Pragaban szenvedett vartanii halalt IV. Vencel kiraly a Moldva hidjar61 a vizbe
taszittatta. mert nem volt hajlando elamlni a kiralynS gyondsat.
Nepomuki Szent Janos iiimepet majus 16-dn tartjak. Nagy iinnepe volt ez a
hajosoknak es a cehben el6 dunai molnaroknak, mert Nepomuki Szent Janos a
hajosok, hidak, utak Magyarorszdgon is igen nepszerii vedoszentje lett.
Egy visszaemlekezes igy jeleniti meg a szentendreiek iinnepet:
.Alinden ev majus havdban, Nepomuki Szent Jdnos napjdn este latvdnyos
felvonulast rendeztek a Dundn. Ennek a paradenak a kozeppontjdban a Gmber
es Maczak csaladok alltak, akik a dunai malmok berloi voltak, azonkiviil nagy
dereglyeken hordtdk a gyiimolcsot es a zoldsegnemut a pesti piacra.
Ennek a napnak estejere kidiszitettek es kivildgositottdk a
vizinialmot, felvirdgoztdk a ket csalad osszes csdnakjait es dereglydit,
kdriilrakva azokat ego gyertyakkal. A legnagyobb dereglyen rezesbanda
foglalt helyet es Szent Jdnos feldiszitett, kivildgitott nagy kepmdsa alatt vig
zenet harsogtatva elindult az egesz flotta a Pap-sziget csucsdt61 6s
meltosdgteljesen vonultak el a varos elott. A vizen veges-vegig szurokba
maitott ego szalmakoszoruk usztak es adtak kivilagitast a parton dllo
nezokozonsegnek. Mikor leertek az also fordul6 aid, a hajok kikotottek a
parton es a felvonulast viddm tdnc es borozds fejezte be. Aki a vizen nem
dzott el. az most potolhatta a mulasztdst, mindenesetre kellemesebb
modon."""
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A szentendrei dalmatok Junius 24-6n, Szent Ivan napjdn, a nydri
napfordul6 idejen Unnepeltek a Jdnosokat. A vdrosban sok volt a Jovdn, Ivdn,
Jdnos. Este felldngolt a Szent Ivdn tUze, melyet ki-ki a pdrjdval ugrott dt es
tdncolt koriil. Itt koszontottek a vdros minden unnepelt Jdnosdt. A kosz6nt6t
mindig a legid6sebb Jdnos mondta. A tiizugrdldst a 70-es evekben a Dalmdt
Bardti Kor felujitotta 6s a Duna-parton rendezte meg.
Ezekkel az Unneps6gekkel egyUtt 61ve termeszetes, hogy 1925-ben, a
tobbi szent mellett utcdt kapott itt Szent Jdnos is. Az Izb6gen lev6 utca meg
1959-ben is e n6ven szerepel a t6rk6pen. K6s6bb a szent jelzdt eihagytdk, de
megmaradt a Jdnos n6v, 6rizve 6s emlekeztetve a szentendreieket a r6gi, szep,
6rdekes Unnepeikre. A Jdnos utca a Kdlvdria utr61 a BUkkos-patakra vezet.
242. JAZMIN UTCA
1969. Jdzmin utca
Az Oregviz-patakot dtszelve az Egres utat koti ossze a Barackos littal.
(Tan. Ul. jkv. 1969. 4. sz.)
243. JAZMIN KOZ
1981. Jdzmin koz
A Jdzmin utcabol kozel a Sztaravoda-patakhoz 1981-re mdr egy kis koz is
kialakult. Ez kapta a kicsiseget is iel76 elnevezest. (Tan. Ul. jkv. 1981. 11. 24.)
244 .lEG EN Y E UTCA
1977. Jegenye utca
Az Alfold es Dunantul messze latszo. magasra nyiilo fasorait id6zi ez
az utcanev. Szentendre k6my6ken inkdbb az egyenes torzsu, gula alakUra
novo jegenyefenyo taldlhato. bdr az is inkdbb az UdU16k kertjeiben.
A jegenye nev bennUnket inkdbb a Duna-parton soklielyutt feherl6
jegenyenyaixa emiekeztet. Az utca az Egres iitrol a Bojtorjan utcara vezet.
(Tan. Ul.jkv. 1977.60. sz.)
245. J E G E S UTCA
^
1981. Jeges utca
KUlso Pismanyban 1981-re mar tomegevel epultek ki az uj utcak. Az
Osveny utcabol kiindulva egy hosszabb es egy rovidebb is. Az ekkor itt
mintegy 18 uj utca elnevezesekor a nevadokat az is befolydsolta, hogy ne
gyarapitsdk nagyon az utcanevdllomanyt. Az utotagok vdltoztatasaval egy
fogalmat ketszer is haszndlhattak. E szempontbol kapott nevet ket utca is.
(Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
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246. J E G E S KOZ
1981. Jeges koz
A termeszeti n6v j61 illik ide a kiilsd, hegyoldalon lev6, hidegebb
vdrosreszbe. (Tan. ul. jkv. 1981. 11. 24.)
s
247. JOBBAGY UTCA
1925. Werb6czy-ucca
1946. Jobbagy utca
Erthet6, hogy a nagy magyarokra emlekezve 1925-ben utcanevet
kapott a nador.
W E R B 6 C Z Y I S T V A N (1458-1541): nador, kancellar. A D6zsa-fele
paraszthdboni utdn fogadta el az orszaggyilles Werb6czy hdrmas
torvenykonyvet, mely 1848-ig a magyar jog alapvetS forrasa volt.
Az is ertheto, hogy 1945 utan, mint az „elavult" jogrendszerre emlekeztet6
nevet, az els6k kozott vdltoztattdk meg. De taldn, hogy tovdbb emlekeztessen
a korra, a jobbdgyokat roghoz k6t6 Werb6czy neve helyett a Jobbdgy utca
elnevezest adtdk az utcdnak. Izb6g mindig is a vdros „szegenynegyede" volt.
Ezert illik ide a nev.
Az utca legnevezetesebb hdza az 1. sz. Itt nyflt meg 1902-ben Izb6g
els6 dllami elemi nepiskoldja. A hdzr61 es az iskoldrdl bdvebben ldsd a
szdzadel6 falutortenetet kr6nikdsk6nt megir6 Krachler Agoston konyvet.
248. J O K A I UTCA
1925. J6kai-ucca
A kalandos es nehez eletu Rdby Mdtyds elete megragadta a nagy
mesemond6, Jokai M6r kepzeletet es Rdby emlekiratai nyoman megfrta a
feuddlis vildg romlottsagat legelesebben ostoroz6 regenyet, a Rab Rdbyt.
A hagyomanyok szerint Jokai regenye irasa kozben tobbszor is
ellatogatott Szentendrere, hogy elmenyt gyujtson es megismerkedj6k a vdros
tortenelmi hangulatdval, lak6ival. Bebarangoha az oreg vdrost, megtekintette
a regi vdroshdzat, az egykori reformdtus imahdzat. Lement az 6don pincekbe,
megnezte a dezsmahazat, s csak ezek utdn iilt le megimi a Rab Rdbyt.
A regeny ismertte tette Szentendre nevet. A vdros pedig azzal
emlekezett meg Rdby Mdtyds megorokitojerSl, hogy egyik utcdjdt, a Dumtsa
Jen6 utcdrol a Dunara levezeto utcat a nagy ir6r61 nevezte el. B6vebben ldsd
IKSZ 147. p.
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249. JOSIKA UTCA
1925. J6sika-ucca
Izb6gen az utcdk egy r6sz6nek egyhdzi szemelyek, mdsik rdszenek a
magyar irodalom es tortenelem kimagasl6 szemelyei adtak nevet.
JOSIKA M I K L 6 S bdr6 (1794-1865): a magyar regenyirodalom els6
k6pvisel6je. Kossuth hive. A tortenehni reg6nyt mfiv6szi szintre
emelte.
Az utca az Aima utcdr61 nyilik.
250. JOViZMAJOR
1690. Dobra voda
? J6vizmajor
A Lajos-forrds koriili, ma kiilteriileti lakott helyk6nt szdmontartott kis
vdrosr^sz neve „term6szetes eredetiT'. Kezdetben a foidrajzi nevek kozel
dlltak a val6sdghoz. A hatdrban jdrdkat a fold, a viz mlajdonsdgdrdl (meret,
mindseg stb.) tdjekoztattdk. A XVIII. szdzadban Szentendren az iratok es
terkepek ilyen neveket jegyeztek fel, mint „Szdraz patak, Hidagh vize".
1754-ben, amikor Budakaldsz, Pomdz es Szentendre a hatdrok miatt
pereskedtek egymdssal, az iratok megneveznek egy a Dobravoda forrdshoz
vezet6 utat is. Tudjuk, hogy a torok h6doltsdg utdn szinte teljesen kipuszmlt
vdrosban nagyszdmban idegenek telepedtek meg. 1690 utdn Szentendren
legnagyobb szdmban a szerbek taldltak otthonra. Az iij telepesek aztdn az
dltaluk haszndlt hatarreszeknek, duloknek, patakoknak szerb nevet adtak.
Ugy tilnik, az itt lev6 vizet j6nak taldltdk, ezert igy hivtdk a patakot:
Dobra = j6izii voda = viz. Meger6siti meg a viz kivdlo min6segenek hiret a
patak kes6bbi nevehez (Lajos-forrds) kapcsol6d6 monda is. Tudjuk, hogy a
Pilis egykor kedves vaddsz6 helye volt a kirdlyoknak. A helybeliek iigy
tudjdk, hogy ennel a j6vizil patakndl kiilonosen Nagy Lajos pihent meg
szivesen. Az 1924-es iitikonyv ugyan egy masik Lajosr61 is tud. Thirring
Gusztdv szerint bdr6 Podmaniczky Lajostol kapta a nevet. Turistakent 6 is
szivesen jdrt ki ide. A kitiinS, akkor m6g b6vizii forrast 1908-ban a Magyar
Turista Egylet Penteki asztaltdrsasdga Gabinyi Samu tervei alapjdn diszesen
k6be is foglaltatta.
251. J O Z S E F UTCA
1925. Szent J6zsef-ucca
195 ? J6zsef utca
Izbegen a szentekrSl elnevezett utcdk kozott 1925-ben helyet kapott Szent
J6zsef is. Az utca a Szentldszidi iitr61 az Anna utcdra vezet.
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SZENT JOZSEF: Mdria jegyese, J6zus nevel6apja. Ndzdretben volt
dcs. Krisztus utdn 20 koriil halt meg. Az dcsok, bogndrok, erd^szek
ved6szentje.
...

252. J O Z S E F A T T I L A UTCA
• v
^
1925. Zdpolya-ucca
<
, ^
.' i
1946. Jozsef Attila utca
Zdpolya uralkoddsa idejen kapta meg a vdros el6szor a vdrosi rangot.
1539-ben egy okiratban meg Szentendrefalvdt emlegetnek, 1540-ben azonban
Ferdindnd mdr itt ad ki rendeleteket. E zavaros idSkben a viszdlykod6
ellenfelek egyikenek tett szolgdlataiert kaphatta Szentendre a vdrosi rangot.
Taldn erre emlekezve kapta Izbegen a Jdnos utcdlxSl kiindul6 utca a Zdpolya
nevet.
SZAPOLYAI vagy ZAPOLYA JANOS (1487-1540): erdeiyi nemes.
Az 1541-ben kitort Dozsa-fele parasztfelkeles verbefojt6ja. 1526-ban
kirallyd korondztdk. 6 volt az utols6 nemzeti kirdly. Az ellenpdrt
Habsburg Ferdindndot vdlasztotta kirdllyd. Hogy leszdmoljon ellenfelevel, Zdpolya a torokoket hivta segits6gul. Igy sem sikeriilt azonban
kiszoritania az orszdgbdl Ferdindndot.
1946-ban „a regi utcdk Uj elnevezesekor" megvdltoztattdk e tortenelmi nevet.
Uj neve Jozsef Attila lett. (Kepv. t. jkv. 1946. 591. sz.) J6zsef Attildt kulonosebb kapcsolat nem fiizte a vdroshoz, de gyakori vendege volt a hegyeknek
es a kozeli Godnek.
J 6 Z S E F A T T I L A (1905-1937): koltS. a modem magyar lirdnak egyik
legnagyobb alakja, a 20. szdzadnak vildgviszonylatban is kiemelked6
lirikusa.
253. KACOR UTCA
>
;
v
c
1992. Kacor utca
A nevad6. Ducz Ldszld egyertelmuen nem a mesebeli Kacor kandiirra
gondolt. hanem az dltala is haszndlt (leven 6 maga erd6t jdr6 vaddsz) eszkozre. a fanyelu gorbe kesre. Az utca stilusosan a Vador utcdbdl nyflik kinn
Pismdnyban. (ONK. 1992. 162. sz.)
254. KADARKA UTCA
'
[:'_1974. Kadarka utca
' ' '
• ' '' ' ' '
. •
A torok pusztitds utan itt letelepedett szerbek (1690) a kivdl6 foldon.
a hegyoldalakon szivesen telepitettek sz616t. KUldndsen kedveltek a Balkdnrdl
magukkal hozott nemes fekete fajtdt. a kadarkdt. Fenyes Elek szerint ez teszi
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ki Szentendren .Jcetharmaddt a tobbi fajtdnak". A mult szdzad jeles
fbldrajztuddsa, statisztikusa igy dicseri ezt a kival6 sz616fajtat .jnentiil tovabb
dll, aimyival jobb lesz, 6s ezt a kulonos izt egy magyarorszdgi bor sem veszi
magdba."
Ez6rt taldl6 6s ill6 itt a vdrosban ez az utcan6v. Bar itt Izb6gen a
vdros sz616n mdr r6gen eltuntek a sz616skertek, a 70-es 6vekben azert felsejlett
a mult. Az utca a Kisforrds utcdbdl nyilik. (Tan. ul.jkv. 1974, 05. 1.)
255. K A K U K K UTCA
1969. Kakukk utca
A kakukk a pilisi erddk gyakori es nepszeru madara. A rdla
elnevezett utca a Fecske utca folytatdsa. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
256. K A L V A R I A U T
1925. Kdlvdria ut
1975. Lukdcs fiv6rek utja
1991. Kdlvdria ut
A vdrosokban 6s falvakban term6szetes szokds volt, hogy ismert 6s
nevezetes 6piiletek utcanevaddkkd vdltak. A tdjekozddds legjobb segedeszkdzei voltak ezek az elnevez6sek. Kdlvdria utca vagy ter majd minden
helys6gben taldlhatd meg ma is. A mi Kdlvdria utunk a vdros egyik
nevezetess6g6hez, a XVIll. szdzadi barokk mueml6khez, a rdmai katolikus
kdlvaridhoz vezetett 6s vezet.
A felszabadulds 30. 6vforduldja alkalmdbdl a vdros utcanevaddssal is
megemlekezett azokrdl. akik Szentendre munkdsmozgalmdban jelentds
szerepet tdltdttek be. Emez akcid keret6ben kerUlt sor a Kalvaria lit nev6nek
megvdltoztatdsdra. (Tan. ul. jkv. 1975. 26. sz.)
A Horthy-korszak idejen Szentendre legjelentosebb munkdsmozgalmi
esemenye a Lukdcs fiverek altal vezetett szervezkedes volt. Mar 1949-ben
felvetodott a testverek neve. Akkor a Kucsera Ferenc utcdt szerettek volna
lecser6ini vele. A n6vadds ekkor azonban m6g elmaradt. Az utcdbdl Majus 1.
utca lett. Ma iijra Kucsera Ferenc utca. A fiverek m6g az utcanevadas eldtt,
1974-ben a vdrosban elsdk6nt diszpolgari cimet kaptak.
LUKACS JOZSEF (Nagymegyer, 1904 ''-1944): fdldmaves. Szentendren es Pomazon lakott. 1930-tdl vett r6szt a munkasniozgalomban bdtyja hatasdra. 1933-ban Szentendren rdpiiatterjesztes
kozben letartdztattak. 1944-ben a nagykanizsai intemdld taborba
kerUh. Ismeretlen helyen vesztette eletet.
LUKACS J E N 6 (Nagymegyer 1899 ? - 1944-1945':'): kdmuvesseged.
1906-tdl tagja az Epitdmunkdsok szakszervezetenek. majd a
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Szocidldemokrata Pdrtnak. Az I . vildghdboniban az orosz frontra
kerult. 1921-ben hazat6rt 6s felvette a kapcsolatot a KMP-vel. 1927t61 rokonaindl Pomdzon volt bejelentve. 1933-ban Szentendr6n
r6piratterjeszt6s kozben letart6ztattdk. A szegedi Csillag bortonben
iilt 10 6vet. 1944-ben nyugatra hurcoltdk.
A n6vadds utdn a testv6rekr61 az utca 1. sz. hdzdnak faldn eml6ktdbldt is
helyeztek el. A rendszervdltds utdn az utca nev6nek csereje az elsdk kozott
meriilt fol. A vdroshoz csak politikai tev6kenys6guk r6ven kapcsol6d6
testverek neve helyett tobben is k6rt6k a kordbbi, a tdjekozoddst is segitd
termeszetes utcanevet. Ezzel a k6pvisel6-testulet is egyet6rtett. (ONK. 1991.
134. sz.) Az6ta a tdbla is lekerult a falr61.
257. K A L V A R I A T E R
? Vdsdr t6r
1925. Kdlvdria t6r
A r.katolikus es a szerb kdlvdria kozotti t6ren rendezt6k sokdig az
dllatvdsdrokat. Szentendr6nek az 1773. janudr 20-dn kelt kivdltsdglev611el
engedeiyezte Mdria Ter6zia, hogy heti 6s 6vi vdsdrokat is tarthasson.
Evszdzadokon dt mdjus, auguszms els6 6s november harmadik h6tf6j6n
tartotta a vdros a kirakod6 6s dllatvdsdrokat. A hagyomdnyok szerint a
gorogkeleti Szent Gyorgy, 1116s 6s Pelagia napja a legjobb a vdsdrokra.
Szentendre vdsdrai nem voltak olyan forgalmasak, mint Vac6i, megis fontos
kereskedelmi jelent6s6ggel birtak. Meg PestrSl is jottek ide iparcikkek6rt.
A mult szdzadi md6sitasok szerint dllatorvos m6g nem volt a
varosban, ezert a vdsdrokon Simk6 Ferenc gy6gykovacsmestert61 kellett hozni
igazol6 bizonylatot, hogy egeszs6ges az dllat.
A szdzadeldn, bdr m6g mindig tartanak vdsdrokat es a n6p m6g
mindig Vdsdr t6mek hivja ezt a fuves r6szt, 1925-ben hivatalosan is uj nevet
kap. Kdlvdria ter lesz. Ugy Idtszik a vdsdrok is elmaradtak, mert 1945-ben
Zauer Janos k6pvisel6-testiileti tag azt keri, hogy a varosban „ism6t
tartassanak rendszeresen dllatvdsdrokat." '''
KALVARIA: A Biblia Uj Sz6vets6ge r6sz6nek leirdsa szerint
Krisztus keresztiitjdnak, szenvedesenek es haldldnak helye Jeruzsdlemben es kozeleben. A Krisztus emlek6re 6pitett Kdlvariakat dltaldban magas dombra emeltek. Szentendr6n a Biikkos-patak melletti kis
dombon 6pitettek fel az ovdlis alaprajzii r6m. kat. Kalvdridt. 1925ben ez a sz6p 6piilet adta a t6mek az els6 hivatalos nevet.
A mileml6knek szdmito 6piiletegyuttesr61 az iitikonyvek el6g keveset imak.
Inkdbb csak 6pft6szeti stflusdr61. A vdroshoz k6t6d6 adatait a Szentendre 6s
Videke c. helyi lapb61 ismerhettiik meg. (SZV, 1993. nov. 15.) .,A Kdlvdria
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1762/63-ban epiilt, T6th Istvdn piebdnossdga idejen, reszben az egyhdz,
reszben nehdny j6tev6 adomdnydb61 es ketkezi munkdjdval". 1874-ben a
kdpohia feletti Golgotdn feldllitottdk a hdrom kSkeresztet. Feher karrarai
mdrvdny oitdra 1898-ban keszuit. A falakon korben a stdci6kat (Krisztus
kinszenvedesenek sora) el6sz6r festmenyek tiikroztek. Ezeket kesfibb dombormiivekkel csereltek fel. , A Kdlvdria-kert a Szentendren sziiletett, ismert
szemelyek vagy az itt elhunyt papok temetkezesi helyeul szolgdl." Az
evtizedek sordn tobbszor renovdltdk. Utoljdra 1960-ban. 1993-ban, fenndlldsdnak 230-ik evfordul6jdn feliijitottdk a bels6 reszt. Mindszentek iiimepen
megdldotta dr. Dekdny Vilmos esztergom-budai megyespiispok.
258. K A M I L L A U T C A

1972. Kamilla utca
„Kozigazgatdsi, idegenforgalmi es kozbiztonsdgi erdek, hogy az
iijoiman kiepiil6 utcdk minel hamarabb nevet kapjanak"- szogezi le a vdrosi
tandcs 1972-ben. Ez evben 43 utcanak kellett nevet adni. Ekkor kapta nev6t a
Kamilla utca is a Petyina diilSben. A Kankalin utcdt koti ossze a Barackvirdg
iittal. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
259. K A N K A L I N U T C A

1969. Kankalin utca
Petyindban a Barackvirdg iitra vezet6 utca 1969 6ta visel nevet. (Tan.
ul. jkv. 1969. 4. sz.)
260. K A N K A L I N K O Z

1981. Kankalin koz
A Kankalin utcdra 1981-ben mdr egy iij utcaresz is rdepiilt. Ez kapta
a koz ut6nevet. (Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
261. K A N O N O K U T C A

1894. ?
1938. Vdroshdz utca
1943. Zichy utca
1947. Liget utca
1992. Kanonok utca
Az utca els6 neve mdig ismeretlen. Az 1938-as vdrosterkepen
Vdroshdz utcakent szerepelt, mivel a varoshdzdhoz vezetett. Tobben iigy
emlekeztek, hogy a 40-es evekben viszont Zichy utcanak hivtdk. 1943-ban
emliti is egy irat, amely a Zichy utca javitdsdrol sz61.
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A Zichyek ismert fSuri csalad volt a X V m . szdzadban. Ez id6ben
Szentendre es komyekenek birtokosai is.
Val6szinuleg 1947-ben, amikor a Biikkos-patakra fut6 Liget u. nevet
az iij rendszer ker^s^re, az iij kor szellemet tiikr6z6 nevre, Achim Andrds
nevere csereltek (ldsd Achim A. u.) - hogy egy r6gi nev ne Wnjon el - ide
hoztdk dt a Liget u. nevet. Ezzel sikeriilt eltiintetni a regi, „elnyom6" rendre
emlekeztetd Zichy nevet is.
1990-ben a rendszervdltds utdn indult utcanev-revizi6 sordn iij
n6vad6kent tobb helyi lakos neve is sz6ba keriilt. Koztuk a vdros elet6ben
jelentSs szerepet jdtsz6 Huzsvik csaidd egyik tagjdnak, dr. Huzsvik Gyorgy
(Georgije Huzvik) iigyved neve is. A csaidd hdza ugyanis a Liget utcdra nyflt.
A lakossdg azonban tiltakozott a szem61ynevek ellen, s mivel 6 benne volt a
Jogi Bizottsdg dltal kert 50 eves id6ceziirdban is, igy nem johetett szdmitdsba.
A csalddra most csak egy szep nagy kripta emiekeztet a Szerb temet6ben.
Az iij nevadas sordn els6kent a Szerb Demokratikus Szovetseg
nyujtott be kerelmet a vdroshoz. 6k az Engels u. helyett a Csamojevics Arzen
patriarka nevet kertek. Mdsok a Sallai Imre u. helyett pedig Vajda Lajos
refoimdtus tiszteletes nevet ajdnlottdk. A vdrosban kordbban es ma is a
legnagyobb szdmban a katolikusok 6hiek (ldsd Temet6 u.). Emellett a
szentendrei Romai Katolikus Egyhdzkozseg az orszdg egyik legregibb
egyhazkozsege. 6k jelent6s regi plebdnosuk, Nemet Ldszlo nevet szerettek
volna meg6rizni utcanevben is.
A kerelmek eseteben vegiil az Utcanev Bizottsdg iigy dontott, hogy
az utcanevekbdl a szemelynevet elhagyja. Egyreszt nyelveszeti okb61
(nehezen kiejtiietS, osszeteveszthetS), mdsreszt, hogy ne novelje a szemelynevekbSl dll6 utcdk szdmdt. A nevek helyett minden esetben a szemelyek
legnagyobb egyhdzi meltdsaganak koznevi alakjdt javasoltdk. Ldsd Pdtridrka
u., Tiszteletes u. A Bizottsdg az elnevezesn61 ahhoz viszont ragaszkodott,
hogy az utcanev kozel legyen alihoz az intezmenyhez, ahol az illet6 miikodott.
A kanonok a koronauradalom, mint kegyUr dltal 1777-ben epitett, az6ta
azonban tobbszor dtalakltott plebdnialakban elt es dolgozott. (BajcsyZsilinszky u. 2. sz.)

•

NEMET LASZLO (Kurt, 1886 - Szentendre, 1959): szentszeki tanacsos,
esperes, kanonok. 1925-ben mint plebdnos kezdte meg milkodeset
Szentendren. Nagy erdemei voltak a vdros erkolcsi, kulturdlis es
sporteletenek iranyitdsdban. 1930-ban r6m. kat. Polgdri Lednyiskoldt,
1935-ben ginmdziumot letesitett es igazgatott a vdrosban. 6 segitette,
hogy 1944-ben az egyhaz niegvdsdrolhassa a szerbektdl a Peter-Pdl
templomot. Szdmtalan egyesiiletet szervezett ujjd es irdnyltott:
Legenyegylet, Munkds es Gazdakor, Cserkesz csapat, Szent Vince
Szeretetegylet.
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Mint enektandr 1935-ben megalapitotta a mdshol is nagy sikert arat6
Cecilia kdmst, amely 1945 utan vegyes kdmskent elt tovdbb es mflkodik
mdig. A kanonok hamvai paptdrsai mellett piheimek a R6m. Kat.
Kdlvdridban. Ldsd meg Ldszl6-telep .
262. KAPAS KOZ
v
1894. Kapds utcza
19? Kapds koz
A gazdag szerb bortermel6k sok sz616munkdst alkalmaztak. A
szegenyebb dalmdtokat szivesen fogadtak fel, mert j61 ertettek a sz616
dpoldsdhoz. kapaldsahoz. A dalmdtok lakhelye. a Szamdrhegy egyik kis koze
emiekeztet a sz616kben hajnalt61 kes6 estig gomyedez6 napszdmosokra.
Az 1894-ben mdr meglevo utca azonos a mai kapds kozzel. Ezt
er6siti meg az aldbbi bejegyzes: ,Jkz Istenhegy sor es a Kapds utcza
torkolatdndl kozkiit irdnti kerelem" Az Istenhegy sorbol lett Iskola utca es
a Kapds koz most is egymasba torkoUik. A hegyi dalmdtok kozosseget, a
Kereszteny Munkdsegyletet, nepszeru neven Kapdsegyletnek is hivtdk. Hogy
az utca nevenek van e kapcsolata az egylet nevevel, nem tudjuk. De nem
feltetelezheto, mert az egylet szekhelye Ferenczy Kdroly egykori lakdhdza
volt, mely a mai Alkotmdny utcaban van.
A foldteriilet mertekegysegekent is haszndltdk egykor a kapa, illetve
kapds szot. Amikor Galgdczy Kdroly monografiajdban meghatdrozza Szentendre szolobirtokait, igy teszi: 2550 holdra vagy 20400 kapdra (1 kapat 150 •
-olie szdmitva) terjed. A szentendreiek ugy mondtdk: .,egykapas sz616 olyan
kiterjedesfi, amelyet egy ember egy nap alatt meg tud kapdlni." Az 1715-6s
osszeirds szerint Szentendren az dtlagos sz616nagysdg 1-5 kapds teriilet kozott
mozgott. 202 csaidd rendelkezett ekkora sz616vel. Csupdn 11 csaladnak volt
11 kapds folotti birtoka. A legnagyobb foldteriiletek 20-60 kapds nagysagiiak
voltak. Egy kapds szolo kb. egy uma bort termett.
,
^
263. KAPISZTRAN UTCA
1925, Kapisztrdn-ucca
Izbegen a Szentldszloi iitrol nyilik. Azok sordba tartozik. amelyeknek
nevet 1945 utan sem kellett megvaltoztatni.
KAPISZTRAN JANOS (1386-1456): olasz ferences szerzetes, papai
.J,
kovet. Hunyadi Jdnos bardtja. A papa utasitasara a toiok ellen .sereget
gyujtott. Nandorfehervdron halt meg az ostrom utani pesti.sjdrvdnyban.
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264. KAPOCS UTCA
1992. Kapocs utca
Amikor 1991-ben a Vizmuvek Pismanyban nevet kert az utcdknak,
m6g csak nevenincs utcdkat kapcsolt ossze ez az utca. Az 1995-os terk6p
szerint a Horhos utcdbdl nyil6 zsdkutca. (ONK. 1992. 162. sz.)
265. KAPTATO UTCA
1987. Kaptat6 utca
A nyolcvanas evek v6get61 a Forrds utcdrol ezen az uton kaptathat fel
a Szarvashegyre a meg fdkat, fiiveket Idtoi kivdno mrista. (Tan. ul. jkv. 1987.
07. 14.)
266. K A R O L Y UTCA
1981. Rajk Ldszl6 utca
1991. Kdroly utca
Az otszintes, csak betukkel (A, B, C ... L) jelolt hatalmas Felszabadulds (ma Piispokmajor) lak6telep evek ota nagy gondot jelentett a Vdrosi
Tanacsnak. A hdzsorokat mdr kordbban megprdbaltdk utcakra bontani, de meg
1981-ben is ugy dontottek, hogy csak az egyes epiilettombok kapjanak nevet.
igy lett az L . ep. Hdzi Arpdd utca (ma Hamvas Bela u.). Ugyanekkor
dontottek iigy, hogy az A, B, C epiiletet hatdrol6 400 m hosszu es 5 m szeles
litnak is nevet adnak. Egy javaslat szerint, miutan a lak6telep tobbi utcdjdnak
is a munkdsmozgalom jelentds alakjai adtak nevet (Hdzi Arpdd, Lukdcs
fiverek, Miinnich Ferenc, Vdsdrhelyi Kdlmdn) ez is ilyet kapjon. Fel is
ajanlottak Rajk Ldszlo nevet.
Mak6 Ldszlo VB-tag ugyan iigy erzi, hogy ,4lajk Laszlo kiemelked6
szemely volt. r61a nem ilyen kis utcat kellene elnevezni". Benkovits Gyorgy a
HNF (Hazafias Nepfront) titkara pedig azt hangsiilyozta - mivel a lakdtelepen
nincsenek kozossegi hagyomanyok - erdemes lenne itt a regi dijl6neveket
elSvenni. hogy ezzel az iij lakok is kotodjenek a vdroshoz. Az ugyancsak helyi
lakos. dr. Stiegler R6za tamogatta is ezt a javaslatot. Vegiil a VB 8 szavazattal
a Rajk Laszlo nev mellett dontott. (Tan. ul. jkv. 1981. 83. sz.)
RAJK LASZLO (Szekelyudvarhely, 1909 - Bp. 1949. okt. 15.): A
magyar munkdsmozgalom kiemelkedo alakja. 1930-ban kapcsolodott
be az illegdlis kotrununista mozgalomba. 1937-ben Spanyolorszagban
harcolt. 1945 utdn az MKP Kozp. Vezet6segenek tagja lett. 19461948-ban beliigy-, 1949-ben kiiliigyminiszter. Ugyanebben az evben
koholt vadak alapjdn letartoztatjak es kivegzik.
1990-ben. amikor a rendszervdltds utdn sorra eltilntek a mozgalmi nevek, a
Felszabadulds Iak6telepb61 is Puspokmajor lak6telep lett. Az egysegesiteskor
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sz6ba kerult a vdroshoz egydltalan nem k6t6d6 politikus, Rajk Ldszl6 neve is.
A politikus nevehez nem ragaszkodott a f6vdros sem. Ott is lecsereltek a nevet
a Xffl. keruletben. Abb61 Pann6nia u. lett.
Miutan az itt el6k (gyakran uj lakdk) vdroshoz kotSdeset, a vdros
multjdnak ismeretet, tiszteletet az uj nevaddk is fontosnak iteltek, egy olyan
nevaddt kerestek, aki topogrdfiailag (helyileg) is kotddik a vdrosreszhez. S ezt
Lotharingiai Kdroly szemelyeben meg is taldltdk. A kepviseld-testiilet a nev
bejelentSsekor a benytijtott vdrost6rt6neti indokldst erdeklddve olvasta, de
voltak olyanok is, akiket ez nem erdekelt. Kenyelmetleimek tartottdk az
igazolvdnyok dtirdsdt, meg kiilonben is ,4iosszii", volt a vdlasz.
Vegul a rovidebb Kdroly nevalakot megis elfogadtdk. Arra a
figyelmeztetesre viszont, hogy ez a nev jellegtelen, semmitmondd,
hatdrozatban hozzdtettek, hogy a csata emlekere, a hadvezer dicsdsegere, a
nev pontositdsdra az egyik hdz faldn emiektdbldt kell allitani. Ezzel sikeriilt a
vdros ujkori tortenelmenek jelentds, az orszdgos tortenelmi esemenyekkel
kapcsolatban lev6 egyetlen emleket feleleveniteni. (ONK. 1991. 134. sz.)
LOTHARINGIAI KAROLY (Bees, 1643. dpr. 5. - Wels, 1690. dpr.
18.): Als6- es Fels6-Lotharingia hercege. Miutdn sziileinek Richelieu
francia biboros bossziija el61 menekiilniiik kellett az 6si
birodalombdl, a csaidd Briisszelben, majd Becsben teiepedett le.
Kdroly itt szuletett es n6tt fel Lipottal (I.), a kesdbbi csaszdrral,
akinek ndveret kesdbb felesegiil is vette. Unokdja, Ferenc Mdiia
Terezia ferje lett. Lotharingiai Kdroly katonai tehetsege kordn
megmutatkozott. Tanitomestere es segitdje Montecuccoli tdbomagy
volt. Karoly 1670-tdl mdr lovassdgi tdbomagy. Az elsdk kozott
ismerte fel a magyarorszdgi tdrdkellenes front jelentdseget. 1682-tdl a
csdszdri haderd fdparancsnoka. Megerdsitve a szovetsegesekkel hamarosan jelentds sikereket ert el. 1683-ban a lengyel Sobieski
Jdnossal egyutt tonkreverte a Becset ostromld tdrdk sereget. Az
Egyesitett SZENT LIGA fdparancsnokakent 1684-ben Buda ostromara indult. Jiin. 27-en Vdcndl utkdzdtt meg a tdrdkdkkel. jiil. 10-en
pedig Szentendren. Itt a Bukkds-patak menten a Kdhegy alatt taldlkozott Musztafa pasa 21 000 fds seregevel. A harcban a herceg
megsebesiJlt, de sikeriilt az ellenseget kiuznie. A tdrdkdk tdbbet nem
jdttek vissza Szentendrere. A vdros vegleg felszabadult. Az itt zajlott
csatdt csak „szentendrei csatakent" tartja szamon a tortenelem- es a
hadtudomdny.
Buda visszafoglaldsa utdn (1686) Lotharingiai Kdroly a Dunantiilon
es az Alfdlddn sulyos csapdsokat mert a tdrdk seregekre. 1689 utdn
azonban mdr kevesse vesz reszt a harcokban. Betegen visszavonult
tiroli birtokdra. Lipdt csdszdr szerette volna a francidk ellen kiildeni,
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ezert B6csbe rendelte. 1690-ben utazds kozben erte a halil.
Lodiaringia tr6njat sohasem foglalhatta el. Csak idSsebb fia, Lip6t
kapta azt vissza (1697). Egy kortdrs szerint Lotharingiai Karoly ,4iagy
katona, homo politicus, konyortelen ellenfel volt." Napl6ja tanulsaga
szerint nemcsak j6 attekint6 kepessegH, nagy taktikus, hanem a
reszletekben is pontos, apr616kos hadvezer volt.
Szentendre korabban nem nagyon forditott figyelmet a varostortenet e
korszakara. A torok alol val6 felszabaduldst m6g a legjelent6sebb munka
(D6ka Klara: Szentendre tortenete irdsos emlekekben, 1981.) sem emliti. A
mai helytorteneszek altal felden'tett tenyek alapjan azonban 1994-ben a
csatdra emlekezve a Pest Megyei Konyvtar nagyszabasu vetelked6t rendezett
az altalanos iskolas tanul6k szamara, melyre mind az ot iskola be is nevezett.
Az unnepseg lezdrasakent az uj iskolaevben (szept. 19-en) kis megemlekez6
csoport es dr. Katona Gyulane visszatekinto szavai mellett a Polgarmesteri
Hivatal a Karoly utca egyik haztombjenek falan egy emlektablat helyezett el.
A tablat onzetlen varosszeretete jeleul Pap Lajos k6farag6mester ingyen
keszitette el. A tabla szovege a kovetkezd; ,J.otharingiai Kdroly (1643-1690)
szabaditotta fel Szentendret a torok uralom alol 1684-ben. E tdbldt a K6hegy
alatt vivott csata emlekere dllitotta Szentendre vdios Onkormdnyzata."
Remeljiik, hogy a tdbldval es ezen sorokkal sikeriilt kisse erthetobbe
tenni a magdnos ferfi ut6nevb61 all6 utcanevet.
267. K A S S A I U T
1925. Kassai-ucca
A 20-as evekben felszolitottdk a vdrosokat, hogy az utcan^vaddskor
lehetoleg az elszakitott orszdgreszek foidrajzi neveit haszndljdk fel. Ennek
eleget teve kapta a nevet a Szamarhegyen a Dalmat 6s a Zrinyi utcdt osszekdtd
utca.
KASSA valalia Felso-Magyarorszdg fovdrosdnak szdmitott. Domjdban nyugszik II. Rakdczi Ferenc, Bercsenyi Miklds es Bercs6nyin6.
igy valt a varos biicsuhellye.
268. KATONA J O Z S E F UTCA
'"
"
^
.
;>;G^*..'194 Katona Jdzsef utca
A Laszld-telepen a Jdzsef Attila utcat kdti dssze a Kdlvdria iittal. A
nevadas ddtumdt nem taldltam, de a 40-es evek vegere epiilt ki a telep.
KATONA JOZSEF (1791-1830); ugyved, drdmaird, kdltd. A magyar
dramairodalom kiemelkedo alakja. Bank bdn c tortenelmi drdmdjaval
emelkedett a magyar klasszikusok koze.
js

269. K A V I C S UTCA
1974. Kavics utca
...
Izb6g szels6 utcaja. A Pasztor utcat es a" Zimmer Janos utcat koti
ossze. (Tan. ul. jkv. 1974. 05. 17.)
270. K E K E S I UTCA
' '^ ' "
194 ? Kekesi utca
A regi utcanevtablak alapjan Izbegen a Szentlaszloi utrol indul6 utca
a 40-es evek vegen kaphatta a nevet. Nevenek eredetere adatot nem taialtam.
Val6szinu, hogy a kozeli tobbfelekepp is megnevezett hatarresz: Kik, Keki-,
Kekes-dillo adta a nevet. A foidrajzi nevek szakert6i a kek szo mogott a surii,
bokros, fas helyet ertik, amely id6nkent inkabb keknek latszik. De Kekes volt
itt a patak (lasd Biikkos-patak) es igy hivtak a kozepkori szomszedos falut,
Pilisszentlaszlot is (Kekes).
271. K E L T A K O Z
1925. Kelte koz ;•
Szentendre teriileten az illirek uralmat Kr. e. 350 koriil iij nep, az
indogemian eredetii keltak tortek meg. Foldmiivelessel foglalkoztak, de fejlett
kereskedelmiik es magas szinvonalu kezmiiiparuk is volt. Kiilonosen kituntek
a fenmiegmunkalasban. Ismertek mar az eket is. A mai Betongyar helyen
jelentds kelta telepiilest tartak fel a regeszek.
igy temieszetes. hogy az atfogo utcanevadas idejen a keltakrol is
megemlekezett a kepviselo-testiilet. A Paprikahegyrol a Biikkos-patakra lefut6
kis koz viseli ezt a nevet 1925-t6l. A nagy kanyart veto kis koz egyik hazanak
falaban egy lemeszelt tabla lathato: Tatar koz. Ma ez a resz is a Kelta koz
nevet viseli.
272. K E N G Y E L UTCA
1992. Kengyel utca =
A lovast a lora segito eszkozie emlekezteto utca a varos szelen a
Tegez utcarol nyilik. (ONK. 1992. 162. sz.)
273. K E R T UTCA

.

A 80-as evekben az epit kezesek nyomdn megsziint.
274. K E R T E S Z UTCA
1894. Kertesz utcza
Mdr az els6 utcanevek kozott ott taldljuk a Kertesz utcdt. Meghozzd
nem messze a kes6bbi Bolgdr utcdtdl es a mai R6zsakerti Iak6telept6l. ame156

lyek szmt6n a kerteszek jelenl6t6re utalnak.
A mai szentendreiek azonban mdr nem tudndnak megnevezni r6gi
nagy kert6sz familidkat.
275. K I G Y O UTCA
1894. Kigy6 utcza
A Hunyadi es a Munkdcsy utca kozott kanyargd kis utca ma alig vet
egy-ket gytlrut, ugy megkurtult. Valamikor pedig nevehez meltdan kanyargott
vegig a Szamdrhegyen a Munkds utcdt61 a szerb temetSig. Az 1938-as
vdrosterkepen is fgy szerepel, de valdszfniileg tevesen. Ekkorra ugyanis mdr
alaposan megroviditettek az utcdt. 1925-ben a Hunyadi utca nyomvonaldt,
kes6bb pedig a Harmincad (ma Martinovics) utcdt vdgtdk le bel61e.
A hasonl6, korabeli, irdnyt es fekvest jelz6 Kor, Fut6 utca alapjdn
feltetelezhet6, hogy e nevben is az eredeti, nepi elnevezest firizte meg a
kepviseld-testiilet az els6 n6vadds idejen.
276. K I K E L E T UTCA
1972. Kikelet utca
A boldogtanyai iithdl6zat 1972-re kialakult utcdja a Vaddsz utcdbdl
indul 6s a Szarvas utcdba vezet. A n6v egy kicsit szinezi a n6ha monotonnd
vdl6 n6v6ny- 6s dllatneveket. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
277. K I K E R I C S UTCA
1981. Kikerics utca
Pismdnyban az 6sv6ny utcdbdl induld utcdnak 1981-ben adott nevet a
Vdrosi Tandcs. A kdmy6kbeli nevekhez hasonldan, egy sz6p virdg nev6t.
(Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
278. K I L A T O UTCA
1972. Kildtd utca
A Pismdny-hegy gerinc6n v6gzddd utca taldn az6rt kapta a Kildtd
nevet, mert irmen igazdn tdgas kildtds nyflik a kdmyezd hegyekre, falvakra 6s
a Dundra. Jd iddben meg a Parlament kupoldja is Idthatd. (Tan. iil. jkv. 1972.
11. sz.)
279. KISFALUDY UTCA
1925. Kisfaludy-ucca
A Kossuth Lajos utcdbdl induld kis utca a Fiirdd utcdba vezet. A
n6vbdl nem tiinik ki, kire gondoltak a kepviseldk. Igy a n6vadd lehet:
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KISFALUDY Sdndor (1772-1844): k6lt6, a nemesi-nemzeti hazafisdg
egyik legkiemelked6bb megsz61altat6ja.
KISFALUDY KAROLY (1782-1830): k61t6, drdmair6, Kisfaludy
Sdndor occse. A romantika els6 nemzedek6nek irodalomszervezSje 6s
vez6re.
280. KISFORRAS UTCA
1974. Kisforrds utca
Izb6gen a Csicserkd utcdbdl induld Kisforrds utca egy r6gen ki6pitett,
de ma is friss vizet add kis forrdshoz vezet. A Zsizsinkut viz6t m6g az elmult
6vekben is haszndltdk a kdmy6k lakdi, vizvezet6k hijdn. Az elbesz616sek
szerint m6g a sztaravodaindl is izletesebb volt a forrds vize, amely a Compdhidndl vezet a bdvebb Sztaravoddba. (Tan. ul. jkv. 1974. 05. 17.)
281. K L A P K A G Y O R G Y UTCA
194 ? Klapka Gydrgy utca
Izb6gen a Ldszld-telep egyik utcdja. A lakdsins6ggel kiiszkdddk
szdmdra jeldlte ki ezt a vdrossz61i r6szt az 1930-as evek veg6n a kepviseldtestiilet. Itt olcsdbban juthattak telekhez az emberek. A regi, aprd hdzakat
k6s6bb sz6p, nagyobb hdzak kdvett6k. Valdszinilleg ekkor kaphatta a nev6t is
az utca.
KLAPKA GYORGY (1820-1892): honvedtdbomok, hadugyminiszter
helyettes. Az 1848-as szabadsdgharc legendds hiril alakja volt.
282. K M E T T Y JANOS T E R
1981. Kmetty Jdnos ter
A Szamdrhegyen a Hegyi temetd mellett a Bartdk Beia es az Iskola
utca torkolatdndl szep kis fiives, fds ter szerii resz dll. 1981. dprilis 17-en a
tandcstagok iigy dontottek, hogy e resz egy festd nevet viselje ezentiil. (Tan.
ul.jkv. 1981.04. 17.)
1928-ban megalakult a Szentendrei Festdk Tdrsasdga. Ettdl kezdve a
vdrosban sorra jelentek meg a hazai festeszeti tradicidkat drzd fiatal es
iddsebb festdk. Kdztiik volt Kmetty is.
KMETTY JANOS (Miskolc, 1899. - Bp. 1976.): festd, Kossuth dijas
erdemes muvesz. Ferenczy Kdroly tanitvdnya, a KUT alapitd tagja,
majd ehidke. Szerkesztd alkatii miivesz, kdzel dllt a kubizmushoz.
1922-tdl nyaranta Szentendren festett. 1945 utdn az ujjdszervezett
Miivesztelep tagja volt.
IS8

283. KOCSAG UTCA
1977. K6csag utca
Ez a sz6p tollazatu vizimaddr csak az utcanevek sordban „ldthat6"
Szentendren. A B6rc utcdbdl nyflik. (Tan. ul. jkv. 1977. 6. sz.)
284. KONDOR B E L A UTCA
1974. Miiimich Ferenc utca
1991. Kondor Bela utca
A Ldszlo-telep dj utcdja a munkdsmozgalom alakjaihoz kapcsolddva kapta a
nevet 1974-ben. (Tan. ul. jkv. 1974. 05. 14.)
MUNMCH FERENC (1886-1967): a KMP egyik alapitdja. A
Tandcskoztdrsasdg idej6n katonai vezetd. 1958-1961 kozott miniszterelnok.
1990- ben a vdros polgdraiban itt is felvetddott a n6v csereje. A kozelben levd
Uj Muvesztelep koriil ekkor mdr tobb utca is viselte a vdroshoz kotddd
valamelyik festdmiivesz nevet. (Apdti Abkarovics B61a, Boromisza Tibor,
Deli Antal). Ezert kerult szdba ez esetben is egy festd neve. Az Utcanev
Bizottsdg eldteijeszteset a k^pviseld-testulet el is fogadta vita nelkul. (ONK.
1991. 134. sz.)
KONDOR BELA (Pestldrinc, 1931. - Bp. 1972.) festd, grafikus,
Munkdcsy-dijas. A jeles muvesz a 60-as evektdl jart ki Barcsay
Jendhdz, de csak a haldla eldtt nehdny hdnappal lehetett a
Miivesztelep tagja es lakdja. A kiildndsen erzekeny mflv6sz nemcsak
festett, de Irt is. Bdvebben ldsd IKSZ. 68-69.p.
1991- ben Eger vdrosa is megvdltoztatta az d Miinnich Ferenc utcdjdnak a
nev6t. Abbdl Hadnagy u. lett. Ugy tiinik Bp is hamar felejtett. Ott a Miinnich
Ferenc utcdbdl (V. ker.) iijbdl Nddor u. lett.
285. KOPAR UTCA
1979. Kopdr utca
Kopar hely ugyan alig akad e gyiimdlcsdsdkkel, fdkkal, virdgos
kertekkel teli kisvdrosban. Csupdn az utcanevek sordt tarkitja ez a n6v
Pismdnyban. A Barackos iitrdl nyilik. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
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286. KOSSUTH L A J O S UTCA
1894. Budai utcza
1902. Kossuth Lajos utca
A Buddr61 j6v6 ut (ldsd m6g D6zsa Gyorgy u.) vdrosb61i folytatdsa
volt a Budai ut. "A vasuti dllomdstdl a vdrosba a Budai utcza vezet, amelyet a
vegehez kozelebb patak szel dt.
Szinte p61ddtlan eset, hogy egy koztudottan csdszdrhu vdrosban
majdnem ket evtizedig a „rebellis" Kossuthr61 k6t utcdt is nevezzenek el
csalcnem azonos iddben. Az utcdk szdma semmikepp nem indokolta ezt, hisz a
szdzadforduldn alig 90 utcdt tartottak nyilvdn Szentendren. Juthatott volna
minden utcdnak kiilon nev is.
Az elsd Kossuth Lajos utca (ma Arany Jdnos u.) valdszinilleg az elsd
n6vadas idejen kapta a nev6t. Az elnevezeskor nem a politikai dlldsfoglalds
diktdlta a Kossutii nevet. Ez anndl is valdsziniibb, mert az 1848/1849-es
szabadsdgharc idej6n a szerbek egydltaldn nem vdllaltak kozosseget a
magyarok iigyevel. Hivatalbdl dllitottak ugyan egy 300 fds nemzetdrs6get, de
mds segitseget nem adtak Kossuthnak.
A mdsodik, jelenlegi Kossuth Lajos utca elnevezese is inkdbb a divat
eredmenye volt. A nemzet megkesve, de anndl nagyobb lelkesedessel
rehabilitdlta kitagadott fidt. Kossuthot 1892-ben Budapest diszpolgdrdvd
avattdk. Orszdgszerte szdmontartottdk a sziiletesnapjdt. Kossuth 100. sziiletesnapja adott alkalmat a mdsodik Kossuth Lajos u. elnevezesere is. A kepviseldtestUlet fgy indokolta a nevaddst: „Szeretett hazdnk nagy fidnak dicso tetteirol
es kiizdelmeirdl valo megemlekezes jeleiil a vdros eddigi Budai utzdja Kossuth
Lajos utczdnak legyen elnevezve, az eddigi Kossuth Lajos utcza pedig a Regi
Kossuth Lajos utcza nevet nyerje. " (Kep. t. jk. 1902. 3133. sz.) A vdros gdrdgtiizesen meg iinnepelt is. , A z iiimepely estejet a fd teren diszkivildgftds, a
vdroshdzdn zdszlddfsz jelezte."'
Ez volt a vdros egyik area. De sokkal jellemzdbb volt a mdsik. 1892ben Kossuth 90. sziiletesnapjdn szobrot lepleztek le Amerikdban, melyre
Szentendre vdros is meghivdt kapott. A kepviseld-testiilet a jegyzdkdnyvebe
be is jegyzi, hogy a vdros tudomdsul veszi, de penzt meg most sem dldoz a
rebellisert. ,J'igyelemmel azon kdriilmenyre, hogy a varos kdltsegveteseben
erre megfeleld fedezet nem dll rendelkezesre, fgy a vdros senkit kiildeni nem
tud. De ha meitdsdgos dr. Chema Endre iir, jelenlegi clevlandi lakos, itteni
foldbirtokos azon egyebkent is reszt dhajt venni, elmehet, de a vdros terhere
utazdsi kdltseg illetve kiadds seituni kdriilmenyek kdzdtt fel nem szdmithatd."'"
A ket Kossuth Lajos utcdt ugyan mdr 1905-ben sokalta dr. Zsilinszky
Lajos renddrkapitdny es inditvdnyozta, hogy az ^ugynevezett Regi Kossuth
Lajos utcza neveztessek el grof Szechenyi utcdnak." A nyugodt megfontolt
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szentendrei 61etm6dhoz sokkal kozelebb dllt Szechenyi vildga, mint
Kossuth6."* A kepviseld-testiilet azonban elutasitotta az inditvdnyt. A vdros
evekig ragaszkodott a ket Kossuth utcdjdhoz. 1914-ben a tankotelesek
osszeirdsakor meg szerepel a Regi Kossuth Lajos utca neve is.
, .
KOSSUTH LAJOS (1802-1894): dllamferfi, a nemzeti fiiggetlensegert, a feuddlis kivdltsdgok eltorieseert, a polgdri szabadsdgjogok
biztosftdsdert vivott reformkori kiizdelem egyik legnagyobb alakja.
Az 1848/1849-es szabadsdgharc politikai irdnyitdja. 1848 dprilisdtdl
Magyarorszdg kormdnyzdja volt. Torindban halt meg szdmiizetesben.
Mauzdleuma a bp-i kerepesi temetdben dll.
Az utca legjelentdsebb epiilete az 5. sz. hdz. Az egykori Szerb tanitdkepzd
(ma Ferenczy Miizeimi) utdn ez a mdsodik „reprezentativabb" epittetdi igenyt
tiikrdzd hdz.'" Ez szinten kdzdssegi epulet volt (tdrvenyszek, bdrtdn). Kesdbb
magdnlakdsok voltak benne. Legismertebb lakdja Pajor Gdspdr orvos, aki az
irodalommal is foglalkozott. Kdrmdn Jdzsef mellett d volt az Urdnia c.
folydirat (1794-1795) szerkesztdje. A hdzat a csalddrdl ma is csak Pajor
kiiriakent emlegetik.
1925-tdl itt miikdddtt a Szentendrei Reformdms Polgdri fiu- es
ledny iskola ill. Fiiiintemdtus valamint a Lordntffy Zsuzsaima Lednyneveld
Intezet. 1942. jiiliusdban szomoni lakdja is volt a hdznak. Munkaszolgdlatoskent itt toltott egy hetet Radndti Miklds. (Bdvebben ldsd IKSZ 91.,
161.p.) A reformdtusok 4 osztdlyos, 8 tantermes iskoldjdt 1950-ben dllamositottdk. A nagy epiilet kesdbb kiildnbdzd intezmenyeknek, boltoknak adott
otdiont. A Foldhivatal jelenleg is ott miikddik. Az 1990-es evekben az itt eid
ref lakdk megkezdtek az iskola iijrainditdsdnak tervezeset. A regi epiilet
azonban mdra csaknem a romjaiban dll, diiledezik. A helyredllitdshoz pedig
olyan sok penz kellett volna, hogy inkdbb valami mds hely utdn neztek. 1995ben a regi Renddrseg epuletet meg is kaptdk.
I
287. KOVACS L A S Z L O UTCA
1894. alsdlzbeghiat
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1925. Szent Istvdn-iit
..i
1946. Kovdcs Ldszld lit
"
A Szentendrevel ma mdr teljesen dsszendtt Izbeg valamikor kuldn
telepuies volt (ldsd Izbeg). A vdrostdl 5-6 m szintkiildnbseggel ket iit vezetett
es vezet hozzd. A magasabban levdt felsd Izbegi, a lentit alsd Izbegi litnak
hivta a nep, de e neven szerepelt az iratokban is: „..az also Izbegi utczdbol a
kiiltelkek kozt elnyulo liton idok jdrtdval tortent terfoglaldsok..." ugyeben
tdrgyalt a kepviseld-testulet 1895-ben.'" 1925-ben aztdn Szent Istvdnrdl
1^1

neveztek el. Ugyanekkor a fels6 Izbegi ut, amely a szomszedos Pilisszentldszl6 fele vezet, a Szent Ldszl6 nevet kapta.
1946-ban a kepviseld-testiilet az utat ketteosztotta: ,A Gemdl-feie
malomig az iit tovdbbra is Szent Istvdn iit marad, a Gemdl malomt61 az izbegi
vashidig a neve Kovdcs Ldszld lit lesz." Szentendre ezzel eldszor emlekezett
meg egy mdrtirhaldlt halt polgdrdr61. Kovdcs Ldszl6r61 a megtaldlt,
Budapesten lakd bdtyja es Bokor Peter: Zsdkutca c. kdnyve (1985) alapjdn
sikeriilt az eldzd kiaddsndl pontosabb adatokat is megmdnom.
KOVACS L A S Z L 6 (1917-1944): tart, huszdr zdszlds. Nem vitt
veghez orszdgos jelentdsegii tetteket, de fiatal eletet adta a hazdert.
Edesapja miniszteri tandcsos volt es a 20-as evekben vdsdrolt villat a
csaidd szdmdra az alsd Izbegi uton. A fiatal Kovdcs Ldszld itt ndtt fel
: , a 11. sz. hdzban. Amikor 1944. okt. 15-en delutdn a Rddidban
ii
elhangzik a kormdnyzd, Horthy Miklds proklamdcidja (a fegyversziinet bejelentese), Kovdcs Ldszld a fdvdrosban az Andrdssy•
laktanydban (Hungdria krt. lO/b. sz.) teljesit szolgdlatot. A laktanya
parancsnoka a kormanyzd eldtt tett katonai eskiijehez vegsdkig hil
' ••
vitez Latorczay Ldrinc. Az d ezrede (a 3. gepkocsizd ldv6sz ezred)
•" '
mellett vdrakozd helyzetben itt dllomdsozott meg tdbb mds alakulat
is. Este 10 drakor ugyancsak a Rddidban elhangzott Szdlasi „szdzata".
Utdna hamarosan betdrt a laktanydba a nyilasok melle dllt Vaska
ezredes kiildnitmenye, amely a ,4iemzetmentd testverre" feleskiidni
nem akard tisztekre es katondkra tdmadt es Idtt is. Tdvozdsuk utdn az
udvarban a fdlddn ott fekiidtek az ellendlldk, a sebesiilt Latorczay es
ket alezredes; Poroszlay Jend, Boer Gydrgy, aki kesdbb meghalt.
Mellettiik holtan egy huszdr zdszlds, akinek a nevet ott nem is
rdgzitik. De kesdbb a visszaemiekezdk megjegyzik: „az a huszdr
zdszlds megerdemelne, hogy megismerjiik eiettdrtenetet. De legaldbb
a nevet."
Egy helyen, itt Szentendren azonban ismertek es ismerik a nevet.
Emlekeznek meg a fiatalemberre is. Itt eddig haldldnak pontos adatai
voltak ismeretlenek. Azt tudtdk csak, hogy a hdboriiban leldttek a
nyilasok. Edesapja itt temette el Szentendren. Sirja a szamdrhegyi
Oreg temetdben dll.
Az d emleket drzi kegyelettel 1946 dta a BUkkds-patakkal pdrhuzamosan futd,
Izbegre vezetd utca. Nevet az utcanev-revizid sordn, 1990 utdn is meghagytdk.
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288. K O H E G Y
1138. Kyhug, KShegy .
*
- >
?
.
^
1690. Kfimen, KShegy
Az andezit, tufa es brecciareteg 6rdekes varifici6it nyujt6 367 m
magas oszlopos sziklatores a Bakony bazaltoszlopait id6zi. A sziklatorony
mellett kiilon 6rdekesseg az itt fill6 hiromszoglettl k61ap, Napdleon kalapja.
A r6g6szek szerint egykor itt, a hegy alatt vezetett el az Esztergom
fel6 men6 r6mai hadiut (Kr.u. I - V. sz.). Az irfisos forrfisok is el6g korfin
emlitik. A Pomfiz 6s Szentendre hatarfin magasod6 K6hegyr61 el6sz6r H. B61a
adomfinylevele ad hlrt 1138-b61 (Kyhug). A kirfily az itt termelt sz616r6l
int6zkedett ekkor. A hegy k6s6bb is hires borfirdl. A K6hegy egy ideig a
palosok6 volt. Utfina kamarai javadalom lett.
A K6hegy, mint k6t falu hatfira, tobbszor is vitdra adott okot. A
szomszedok szivesen hasitottak ki egymSs f61dj6b61 r6szeket. Ez6rt a
hatarokat id6nk6nt rogziteni kellett. Mar a Zichyek birtokfiban van
Szentendre, amikor 1754-ben ott, „ahol a Szent-Endrei, Szent-L4szl6i 6s
Pomazy hat&ok osszve iitkoznek" ism6t hat^arast rendeznek. Ahol sok a k6,
ott termeszetes, hogy a hat&jel sem fa, inkfibb kdkupac. Az imok, aki a
taniikkal a „gyalog uton" a K6hegyre felment, a k6vetkez6ket rogzitette:
„mutattak a Tanuk sz6jjel hanyt koveket, azt mondvan, hogy az e6k
eml6kekre ottan kovekbill felallitott hatSr lett volna."
A n6phagyom^y szerint valamikor a hegy alatt folyt a Duna. Azt is
veltek, hogy 1690-ben itt kotottek ki gdlyaikat az ide 6rkez6 szerbek. A Duna
ugyan a tortenelmi korban
nem ert el idSig, de a mondSt tovabb 61tette
Thirring Gusztav utikonyve, mely m6g 1924-ben is megeml6kezik az itt tal^t
vaskarik^ol, ahova egykor a haj6kat kik6t6tt6k. A vdrosban megtelepedett
szerbek val6ban j61 ismertek 6s kedvelt6k a hegyet. Sajdt nyelviikon
Ktoiennek hivtak es hivj^ mind a mai napig.
1845. szept. 23-fin Pet6fi Sandor Wahott Imrevel Esztergomba gyalogolva, Pomazr61 jovet megmiszta az „iszonyuan magas" KShegyet is. Az
Alfold szerelmese, „mint boglya tetej6r61 a g61ya" gyonyorkodve n6z szet a
videken, de itt is csak biis gondolatok emesztik: ,j:.enn a volgyben lassu patak
t6vedez. Az 6n faradt 61etemnek kepe ez."
A varostol mintegy 6 km-re 16v6 KSliegy kesdbb a turistak kedvelt
pilienohelye lett. A hegyrol nyflik az egyik legszebb kilatis Budapest
kozeleben a Pilisre. Korben a Mes616, a Kis 6s Nagy Kevely erd6s gerince. Az
Oszoly, a Hosszu- es a Harmashatar-hegy. J6 idoben latni innen a Gellerthegyet is. A hegy tetej6n nagy, lapos fennsik. A 20-as evek ota szivesen jartak
ide kirandulni a turistak. K6s6bb, 1933 koriil a Magyar Turista EgyesUlet
Szentendrei Osztalya a csepeli term6szetbaratok tamogatfisaval es Czibulka
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J^os helyi gy6gyszer6sz vezetesevel menedekh^at is epitett fel itt. (Czibulka
menedekh^.) A h§z el6tti bokorsom^ hallhat6 az orszfig egyik legtisztibb
visszhangja. Dely K^oly a Pilist bemutat6 dtikonyve m6g 1974-ben is azt irta,
hogy a ,Ji&L irinySban elkiMtott 2-3 sz6tag erthet6en 6rkezik vissza." A
feWjitott mened^khdzat 1993-t61 a HOD Honismereti Tiiraegylet, a Magyar
Turista Egyesiilet Szentendrei Osztalya uzemelteti. Es vSrja szeretettel a szep
tajakat szeretS turist^at.
A K6hegy alatt a szazadel6n a polgtonester, dr. Starzsinszky Laszl6
tSmogatfisfival bicserdist^ telepednek meg, akik „itt tervezik a Berlin melletti
Eden mintfij^a" telepiiket felepiteni, tudjuk meg a Pest varmegye lexikonjab61 1929-ben. Hivatalos telepr61 vegiil nines tudomfcunk, de hogy az eszmet
meg a 30-as evekben is nepszerilsitik, arr61 a Szentendren megjelent
ELETREFORM, evente 10-szer megjelen6 lijsfig is taniiskodik.
E megindit6an szep virosreszt evtizedek 6ta pr6balja a varosiasoddst61 megmenteni a mindenkori kozigazgat^. A tervek igyekeznek megSrizni ennek az ertekes termeszeti kepz6dm6nynek az eredeti jelleget. A filoxera
(1882) itt is kipusztitotta a sz616t, de az utana meghonosodott gyiimolcs- 6s
sz616kultura alig bolygatta meg a terepet. A gazdfik itt tovabbra is k6zi er6vel
muvelt6k a foldet, 1968-ig mint mez6gazdasagi muvel6st szolgal6 ztokerti
varosresz egyertelmuen a kiilteriilethez tartozott. Az 1994-es utols6 rendez6si
terv Fiilop Judit f6epitesz szerint szinten arra torekszik, hogy megSrizze a
hegy sz6ps6g6t. A K6hegy a rendelct alapjan Szentendre .,v6delem alatt all6
kozigazgatasi teriilete", melyet igy a Pilisi Tajvedelmi Korzethez lehet majd
csatolni. A kertek egy resze lin. erd66vezetbe keriilt, ahol 6pit6si tilalom van,
masr6szt ahol tovabbra is mez6gazdasagi muvel6st folytatnak, ott igyekeznek
6vni a talajt, diisitani a foldet. A varos szeretn6, ha a Kohegy kes6bb is remek
kirSndul6helyet kinalna a varoslak6knak 6s az idegeneknek.""'
1994 6ta hosszu kenyszeisziinet utan lijra a turistak hasznalhatjak a
Czibulka mened6kliazat. A HOD Honismereti Tiiraegylet mint a Magyar
Turista Egyesulet Szentendrei Osztalya es a Pilisi ParkerdS Gazdasag tobljek
osszefogasaval rendbe hozta 6s kezel6sbe adta azt.
289. K O K E N Y UTCA
1968. Kokeny utca
A k6k6ny a Pilisben is ismert noveny. A tolgyerd6 aljnovenyzeteben
gyakori. A r61a elnevezett utca a Cseresznyes iitrdl indul. (Tan. iil. jkv. 1968.
10. sz.)

290. K O L C S E Y UTCA
1925. Kolcsey-ucca
A R4k6czi Ferenc utc^61 a Fulco de^ utcfiba vezetS utca a nagy
dtfog6 utcan6vadfis idejen kapta a nev6t. Helytorteneti vonatkozasa nines.
KOLCSEY FERENC (1790-1838): k6lt6, ir6, kritikus, poiitikus. A
reformkor egyik vez6ralakja. 6 a szerz6je a Himnusz szovegenek.
291. KOMENY UTCA
1981. K6m6ny utca
Pism&iyban a Barackos uti aut6fordul6r61 indul6 utca 1981-ben egy
fiiszemovenyrdl kapta a nevet. (Tan. ul. jkv. 1981. 11. 24.)
292. KOR UTCA
1894. Korutcza
A Kucsera Ferenc utcara r^on6d6 Kor utca val6jfiban csak felkort
jelol es meg ez a felkor sem teljesen szabfilyos, de azert a regi szentendreiek
m6gis komek latt^ €s hivtak az utcfit. Ezt a nepi elnevezest erfisitette meg a
k6pvisel6-testiilet az els6 nevadSs idejen.
293. KORIS UTCA
1979. K6ris utca
A Barackos utr61 nyil6 kis utca neve. A k6ris csak elsz6rtan el a
. k6myez6 hegyekben. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
294. K O R T E UTCA
1969. Korte utca
A Barackos utr61 nyfl6 6s a Balazs Arpad utcaba torkoll6 utca. A
komy6k gyumolcs nevu utcfiihoz tartozik. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.) A filox6ra miatt kipusztult sz616 hely6re betelepitett 24 500 gyumolcsfa koziil 1895ben 2472 fa volt kortefa. Szdmuk az6ta csak n6tt.
295. K O R T E KOZ
1978. Korte koz
A Szilva koz mellett a Korte utcfib61 nyii6 kis zsSkutca Pism&iyban. (Tan. ul.
jkv. 1978. 81. sz.)
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2%. K O V E S L E P C S 6
1977. Koves 16pcs6
Izbegen az Anna utcfib61 nyfl6 45 m hosszfl es 1.5 m sz61es k616pcs6
kapta a Koves lepcs6 nevet. (Tan. ul. jkv. 1977. 60. sz.)
297. K O V E S UTCA
1974. Koves utca
Petyinin a Hajnal utcfibdl a viros hatirdhoz vezet6 utca neve illik az
itt meg kozeli termdszethez. (Tan. iil. jkv. 1974. 05. 17.)
298. KOVroiNKA UTCA
1969. Kovidinka utca
Az 1962/17.SZ. hat^ozat alapjSn a Vasiiti villasor komyeken, a T6
melletti sz616hegyen az Uj utcdkat a sz616fajtakr61 kiv^ta elnevezi a v^osi
tanfics. Ennek nyomin kapta 1969-ben az egyik utca a Kovidinka nevet. Az
utca a Mathifisz utcat koti ossze a Vasuti villasorral. (Tan. iil. jkv. 1%9. 4. sz.)
299. K O Z E P H E G Y UTCA
1894. Kozephegy utcza
A BogdSnyi utr61 a SzamSrhegyre vezetc? kis utca neve mfir az 19056s Mfitrikulfiban is el6fordult. Ez val6szinusiti, hogy az els6 utcanevek egyike
lehetett. Nyomvonala az Als6hegy 6s a Fels6hegy utca kozott huz6dik, igy
nev6nek eredete nem ig6nyel kiilonosebb magyarfizatot.
300. KOZUZO UTCA
195? K6zuz6 utca
A Domor-kapui k6bfinya 1910-ben nyflt meg. Ebben az utcfiban fillt a
Pest vfirmegyei K6bfinya 6s UtepitS Rt. K6ziiz6-telepe. Egykor sodronyk6t61pfilyfin csill6k sora hozta la a Domor-kapunfil kibfinyfiszott kovet. Az
utcfiban ma is all egy magas k6oszlop, ezen billent es fordult a csille 6s innen
indultak vissza az iires kocsik. i922-ben a R6szvenytarsasfig szerette volna a
vfirost6l megvenni a K6banyat. A vfiros nem is ellenezte, csak azt kototte ki,
hogy a bfinya tovfibbra is Ifissa el a vfirost utcfiinak, tereinek kik6vez6sehez
sziiks6ges kocka- es ztizott k6vel, es a k6t6lpfilyfin ffit is szfillithasson.'^" A
k6ziiz6 1949-ben sztint meg.
Az 1925-6S utcan6vjegyzeken nem szerepel az utca. Val6szinvileg
k6ziiz6-telepk6nt ismert6k azt a n6hfiny hazat, amelyik itt fillt. 1948-ban m6g e
cimen jegyeztek be egy szentendrei ujszulottet. 1952-t6l mfir szerepel a
K6zuz6 utca neve az anyakonyvekben.
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Amikor Aranyossi Pal szfimfira utcfit kerestek, es ez az utca is sz6ba
keriilt, a tanficstagok egyhangiilag tiltakoztak ellene, mondvfin, hogy a
,4C6ziiz6 utcfinak helyi tortdnete, hagyomfinya van." Igy maradt meg egy
helytorteneti ndv.
301. KUCSERA FERENC UTCA
1984. Mfiria Terezia utcza
1925. dr. Kucsera Ferenc-ucca
195? Majus 1. utca
1991. Kucsera Ferenc utca
A varoshfiza mellett a Biikkos-patakhoz vezet6 utca els6 nev6vel az
egykori kirfilyn6re emiekeztetett. (LAsd meg a Bajcsy-Zsilinszky u.) 1925-ben
az utcat kettevagtak es ezt a r6szt a mfirtirhalMt halt kaplfinr61 neveztek el
azzal az indokkal, hogy „dr. Kucsera Ferencet 1919-ben a Maria Terezia utcfin
vittek el a lakasar61. (Kepv. t. jkv. 1924. 4656. sz.)"
1945 utan, amikor az uj rend sajfit martirjai nevet adta az utcfiknak,
megvaltozott ennek a utcfinak a neve is. 1949-ben a varos vezet6i ugy
dontottek, hogy a dr. Kucsera Ferenc utcfit a KMP roplapjait itt terjeszt6
Lukacs fiv6rekr6I nevezi el. (Kepv. t. jkv. 1949. 62. sz.) A hatfirozatot azonban nem hajtottak vegre. A fiverek csak kes6bb, 1975-ben vfiltak utcanevad6vfi a volt Kfilvfiria liton (lasd ott). 1949-ben meg dr. Kucsera Ferenc n6ven
talfiljuk az anyakonyvi bejegyz6sek kozott, 1950-t61 mar Majus 1. utcakent
nevezik meg az utcfit.
Az utcanev-revizi6 alkalmab61 (1990) e nev csereje az els6k kozott
kerult szoba. A lakossag es a Rom. Kat. Egyhazkozseg keresere nem az els6,
hanem a masodik nev keriilt dontesre a kepvisel6-testiilet el6. A n6v
visszaadasfival a kepviselok is egyetertettek. (ONK. 1992. 162. sz.) 1991-ben
Eger is megvaltoztatta az 6 Majus 1. utcfijfit. Az Szervita u. lett. Mfijus 1. u. a
fSvarosban is volt. Ott kett6 is. KoziJluk a XIV. ker. a rendszervfiltfis utfin
szinten visszakapta a regi nev6t, ma Hermina u.
Meg 1989-ben, Kucsera Ferenc kaplan martirhalalanak 70.
evfordulojan a katolikus egyhaz EMLEPLAPot adott ki. Ebb6I a korabbinfil
hitelesebben es reszletesebben ismerhetjiik meg a hfveiert es hiteert omnagfit
felaldoz6 lelkipasztor eletet.
Dr. KUCSERA FERENC (Leva, 1892 - Szentendre, 191v). A szeg6ny
sorsu fiatalembert 1915-ben szentelt6k pappa 6s meg ebben az evben
Szentendrere keriilt, mint segedlelkesz. A varosban 1919-ben a
kommunista ellenes er6k ellen szervezett akci6ra jun. 24-en keriilt
sor, aminek kezdetere harangzugfis adott jelet. Ehhez a forradalmfirok
vadja szerint Kucsera Ferenc adta ki a templom kulcsat. Bfir a
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Szentendren mtik6d6 V6r6s6rseg a kfiplfint nem vette fel a helyi
„ellenforradalmfirok" nevjegyz6kebe, azert a Budapestr61 kiildott
terrorkiilonitm6ny Kucsera Ferencet is felkereste a lakfisfin 6s
bekis6rte a Duna parton pfirthfizk6nt miik6d6 Weresmarthy villfiba
(ma Zeneiskola, Duna-korz6 16. sz.). Ott arrdl faggattfik, kinek adta
ki a templomkulcsot. Bar halillal fenyegettek, Kucsera Ferenc
hallgatott: ,Alagamr61 mindent elmondtam, mfisr61 nines mondanival6m." Ezek voltak az utols6 szavai. Ezutfin kikis6rtek a Duna partra
es negy onkent jelentkez6 vegre is haj totta a halfilos it61etet. Tetemdt
kocsin hiiztak ki es szertartfis, kopors6 nelkiil hfinytfik a temetSSrok
foldjebe. A helyiek azonban nehfiny nap miilva egy fakeresztet
fillitottak azon a helyen, ahol a fiatal kfiplfint agyonl6tt6k. (Lfisd Duna
korz6!)
A forrfisok kes6bb tisztfiztak, hogy nem is a kfiplfin kezelte a templomkulcsot,
hanem a plebfinos 6s a harangot egy nyolc gyermekes kSmuves huzta meg.
Nev6t a szentendreiek tudjfik is, de maig nem firuljak el. A kfiplan halala utfin
tfz 6vvel keriilt m61t6 hely6re. Paptfirsai mellett a R6m. Kat. Kfilvfiria
kertj6ben helyeztek orok nyugalomra.
Az utca legnevezetesebb haza az 5. sz. haz. Az itt mukodo Katolikus
Leg6nyegyletet 1899-ben alapitotta Kada Mihaly pl6banos, szentszeki tanficsnok. Az Egyletnek daiardaja is volt 6s idSnkent katolikus szellemil
szindarabokat mutattak be. JelentSs konyvtarral is rendelkeztek. Kada Mihaly
mellett a Leg6nyegylet munkfijat sokat segitette Kucsera Ferenc kfiplan is.
19S9-ben a lakossag k6r6sere a haz falan egy eml6ktablat helyeztek el,
amelyet a plebania rejtegetett evtizedeken fit. A tabla felsorolja a
Leg6nyegylet I . vilaghabonis h6si halottainak nevet. A veg6n megeml6kezik
dr. Kucsera Ferencrdl is. Igy az utcfin jfir6 ember segits6get is kap. Ha
figyelmesen lepdel vegig, legalfibb a n6vad6 szem61yer61 megtudja. hogy az
kfiplfin volt itt. Tragikus eleterdl 6s tetteirdl pedig e szereny konyv. valamint
Ecsy Gabor egykori helybeli kaplan cikkei tfijekoztatnak a Szentendre es
Vid6ke c. lapban. (1990. IX. 15.).
302. K U L A C S UTCA
1979. Kulacs utca
Pismanyban eml6keztet ez az utca a regi, vidfim, gazdag sziiretekre.
A Barackvirag littal parhuzamosan a Gerinc utcfib61 nyilik. (Tan. ul. jkv.
1979. 16. sz.)
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303. KUN UTCA
194? Kun utca
Az ONCSA-telep epit6sekor a 40-es evek v6g6re 6pult ki az utca. A
megmaradt r6gi utcanevtfibla szerint ekkor kaphatta a nevet. A varosban divat
volt kul6nboz6 nepekr61 nevezni el utcfit. Az utca a Kalvfiria-dombr61 a
R6inai sane utcara vezet.
304. KURTA UTCA
1992. Kurta utca
A vizmosashoz kozeli, a Tegez utcab61 nyilo utca valoban kicsi.
1991-ben mindossze 62 m hosszii volt. Nevet a Vizmiivek keresere fogadta el
a kepvisel6-testulet. (ONK. 1992. 162. sz.)
305. KURUC K O Z
1925. Kuruc koz
A szerbek letelepedesiikkor a csaszartol kiil6nb6z6 kivaltsagokat,
kedvezmenyeket kaptak, melyekert hflisegukkel fizettek. I I . Rakoczi Ferenc
ezert hiaba akarta megnyemi 6ket a szabadsagharc iigyenek. pedig
onkormanyzatot igert nekik. Ennek ellenere az fitfogo utcanevadfis idejen,
1925-ben a kurucok neve is szoba keriilt.
A Kuruc koz - logikusan - a Rak6czi Ferenc utcabol nyflik. Ez a kis
koz valoszinuleg azonos az 1925-ben elnevezett Kuruc kozzel, bar a koz egyik
hazanak kapujan az 1925-ben keszitett Rak6czi utca felirat all. Talan kesobb
megis a Kuruc koz elnevez6st kezdtek hasznalni. A pontos azonositashoz
adatot nem talfiltam.
306. K U V I K UTCA
1987. Kuvik utca
Az Olyv utca utan a Cseresznyes utr61 nyilo 3.5 m szeles utca 1987ben, amikor a nevet kapta, csak 9 telket erinto zsakutca volt. (Tan. iil. jkv.
1987. 07. 14.)
307. LANCFU UTCA
1979. Lancfu utca
Az Ady Endre uttal parhuzamosan a Hegyalja utcfit a Tulipan utcaval
osszekoto utca neve. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
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308. L A S Z L 6 - T E L E P
193? Lfiszl6-telep
A 30-as 6vekben a n6vekv6 n6pess6g elhelyez6se egyre nagyobb
gondot jelentett a vfiros szfimfira. Ekkor kezdik meg a kiilsfi vfirosreszek beepites6t (Ifisd Pann6nia-telep). Kinn a Kfilvfiria utan a K6hegy el6tti dombhfit is
j6 helynek kinfilkozott. N6met Lfiszl6 plebfinos javaslatira 6s tfimogatfisfival
hozzfi is kezdtek itt az olcs6bb telkeken az 6pitkez6sekhez. Els6sorban a szeg6nyebb n6pr6teg jutott itt lakfishoz. A vfiroslak6k aztfin - a hagyomfinyok
szerint - hfilfibdl a pl6bfinosr61 nevezt6k el a lak6telepet Lfiszl6-telepnek. Az
ekkor kialakult n6gy utca (Andrfissy u., Katona J6zsef u., Klapka u., Zfipolya
u.) r6gi kis hfizai ma is eml6keztemek a vfirost6rt6netaek erre az idej6re.
Ugy tUnik, id6vel a vfiros komolyabban is tfimogatta itt az 6pitkez6st,
mert 1939-ben a Zfipolya (ma J6zsef A. u.) utcfit az6rt hozattfik rendbe, hogy
„a lakdsins^get szenvedok reszere epulo iij telepre" konnyebben ki lehessen
jutni. Az apr6, kis kertes hfizakb61 fill6 telep aztfin lassan b6viilni kezdett.
Ujabb, egyre nagyobb hfizak 6piiltek itt is. Az6rt az akkori „szeg6nynegyed"
sokfiig mostohagyereknek 6rezte magfit. Itt nehezebben 6piilt ki a viz- 6s uthfi16zat, mint benn a vfirosban. Bfir a Lfiszl6-telep ma mfir szinte 6sszen6tt az uj
nagy Piispok-major (r6gen Felszabadulfis) lak6teleppel, az emeietes tomeghfizakkal, azert az itt lak6k nehezebb sorsuk miatt mfiig inkfibb Izb6ghez tartoz6nak valljfik magukat. A 80-as 6vek k6zep6n aztfin tovfibb b6viil a telep. Egy
6pit6ipari beszfimol6b61 mdjuk, hogy a ,4c6zel 11 ha teriileten NO-FINES
technol6gifival hfirom kul6nb6z6 6pulettipus alkalmazfisfival 287 lakfist emelnek itt." Az angol tervek alapjfin k6sziilt lakfisokat szentendrei Ifitogatfisa sorfin az angol miniszterasszony, Margaret Teacher meg is Ifitogatta. Az6ta n6pi
elnevez6se is van ennek a vfirosr6sznek: a Tecser.
A vfirosba bejov6 telepiek, az uj lak6k, biztosan nem is tudjfik, hogy
naponta elmennek egykori segitS pfirtfogdjuk mellett. N6met Lfiszl6 pl6bfinos
hamvai ott pihennek paptfirsai mellett a R6m. Kat. Kfilvfiria kertj6ben. A pl6bfinosr61 bdvebben Ifisd a Kanonok utcfinfil.
309. L E H E L UTCA
194? Lehel utca
A 40-es 6vek v6g6re 6piilhetett ki az utca. 1948-ban mfir emliti az anyakonyv.
LEHEL: a kalandoz6 magyarok vez6re volt. Az augsburgi csataveszt6s utfin kiv6gezt6k. A r6la elnevezett utca a Kovfics Lfiszl6 iitr61 a
Biikkospartra vezet.
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310 L E H E L K O Z

.»

1979. Lehel koz
Meg az 1979-es t6rk6pen is Lehel utca ndven szerepel a Biikkospatakr61 indul6 utca, noha ebben az evben mfir a koz ut6nevet kapta ez a rovid, iij kis szakasz.
3II.LEJT6UTCA

1970. LejtSutca
'
A Pismfiny-hegy oldalfin Lejt6 utca n6ven fut le a Meggyfa utcfir61 a
Felh6 utcfira az egyik utca. A n6vadfiskor a tanfics a gyakran emlegetett
„tfijjelleget" vettefigyelembe.(Tan. ul. jkv. 1970. 24. sz.)
312. L E P K E UTCA
1979. Lepke utca

- ; •«

Az utca a vfiros szelen a Cseresznyes utb61 indul. (Tan. ul. jkv. 1979.
16. sz.)
313. L E V A I UTCA
A,,. ' .
194? Levai utca
Eredete es a nevadfis ideje ismeretlen. Nem val6szinu, hogy L6vay
J6zsef koltSre gondolt a nevad6, inkfibb a ma a Szlovfik Koztfirsasfighoz tartoz6 Levfira.
Az 1925-6S utcanevjegyzeken nem szerepel. A legnagyobb a valdszinus6ge annak, hogy a korabeli utcanevadfisi szeml61et alapjfin, az Aradi 6s
Erd61yi utca nyoman kapta a nevet. Az itt lak6k szerint ezen a k6my6ken m6g
az 50-es 6vekben is csak sz616t6kek filltak, hfizak nem. Egy foldut vezetett fol
a Fels6 Izb6gi utra. Az 1952 koriili vfirosi t6rk6pen azonban mfir szerepel a
L6vai utca. Az akkori Sztfilin utcfir61 (ma Biikkospart) vezetett le a Lenin (ma
Szentlfiszl6i) utra.
314. L E V E L UTCA
1979. Lev61 utca
Pismfinyban a Csereszny6s lit elej6n kiindul6 utca. (Tan. iil. jkv.
1979. 16. sz.)
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315. LEVENDULA UTCA
i'
1925. Levendula-ucca
Az 1920-as 6vekre kiepiilt Pann6nia-telep valamennyi utcfija virfignevet kapott. Ebb61 egyik, a Levendula utca a D6zsa Gyorgy iitr61 a Gyongyvirfig utcfiba vezet.
316. L I L I O M UTCA
'
1925. Liliom-ucca
x»- .
«
195? FiirstSfindor utca
-ste*^
1991. Liliom utca
A szfizadel6n mar lak6teleppe alakult Pami6nia-telepen 1925-ben 12
utcfib6i 11 utcfit virfigokr61 neveztek el. Ebb61 8 virfign6v eltilnt. Neviiket
1945 utfin felcser61tek a magyar tort6nelem 6s irodalom nagyjainak nev6vel.
A Fiirst Sfindor utcfiban lak6 H6gl6k szerencs6re m6g eml6keztek rfi,
hogy utcfijuk el6sz6r a Liliom utca nevet viselte. Pontosan nem volt megfillapithat6, mikor kapta az utca a Furst Sfindor nevet. 1954-ben mfir igy talfiltam
a vfirosi t6rk6pen.
FURST SANDOR (1903-1932): a KMP egyik kiemelked6 szem61yis6ge volt. 1932-ben kiv6gezt6k.
1990-ben itt konkr6tan nem az utca lak6i k6rt6k, de tobb be6rkezett javaslat
alapjan egyhangu volt a v61eraeny, hogy az utca kapja vissza a r6gi, szephangzfisu virfignevet. A „r6gi uj" nevet a kepvisel6-testiilet 1991. dec. 10-6n egyhangdlag el is fogadta. (ONK. 1991. 134. sz.)
Budapesten a munkfismozgalom ismert alakjai koziil Fiirst Sfindorra
emiekeztetett a legtobb utcan6v. Szfim szerint 6t (IU, Xffl, XIX, X X I , XXU.
ker.) A rendszervfiltfis utan nem hagytak meg koziiliik egyet sem. Ott most
ilyen nevet viselnek az utcfik: HoUfin Em6, Kormorfin, Petz Ferenc, Vera utca.
317. L I R A UTCA
1974. Lira utca
Izbegen a Pfisztor 6s a Puskin utcfit 6sszekot6 kis utca. 1972-ben
kaptafiltalfinoshangzfisii nevet. (Tan. iil. jkv. 1974. V. 17.)
318. LOMB UTCA
^
^1
1979. Lomb utca
Az Ady Endre iitr61 nyilo kis utca nem messze a lefinyfalui hatfirt61
indul folfele a hegyre. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
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319. LOMBOS UTCA
~
1981. Lombos utca
A MAlna utcfirdl a Sztaravoda-patakra levezetfi kis zsfikutca joggal
kapta a Lombos nevet. Itt a patak partjfin meg val6ban sok a fa, a bokor, a
lomb. (Tan. ul. jkv. 1981. 11. 24.)
320. LOVESZ UTCA
.>i -^y^t
.^^
"
1894. L6v6sz utcza
Altalfinos szokas volt, hogy a katonai vagy rend6ri alakulatok a varos
szelen gyakorl6 16teret letesitettek. Kes6bb ezek tobbnyire megszilntek, vagy
beepitettek 6ket. A hagyomfiny azonban neha szfizadokig 6rizte a helyiiket az
utcak, terek neveben. Mivel a Lovesz utca a regi r6mai fiird6 mellett nem
messze a tabort61 talalhat6, elk6pzelhet6, hogy a r6mai sereg szir ijfiszai gyakoroltak itt. Err61 azonban adataink nincsenek.
Kes6bbi, polgfiri 16ter nem fillhatott itt. Jul kozel volt a varoskozponthoz 6s utcfik vettek koriil. Arr61 sincsenek adataink, hogy az utcanev mlajdonnev eredetu lenne. Az els6 utcan6vadfis idej6n pedig, val6szinuleg mfir
egy korfibban hasznfilt r6gi nevet erdsitett meg a k6pvisel6-testiilet.
321. L Y U B O J E V i e s D E M E T E R UTCA
1958. Lyubojevics Demeter utca
Amikor 1958-ban az lij epftkez6sek sorfin kialakult utcfiknak valasztottak n6vad6kat, a helyi nevezetess6gek kozott felmeriilt a Ljubojevics csalfid
neve is. A tanficstagok csak abban nem tudtak megegyezni, hogy a csalfidbdl
Mikl6s vagy Demeter melt6bb-e a meg6r6kit6sre.
A csalad tagjai mind ismert iparosok, lakatosok, 6rfisok voltak. Mik16st 1905-ben mint „a vfirosi kutak karbantartfisfival megbizott lakatos mestert" emlegetik az iratok. A n6vadfis indokakent az igazgatasi osztfily a kovetkezSket terjesztette a tanficsiil6s ele:
LJUBOJEVICS MIKLOS: a Szamarhegyen az akkori Erzs6bet t6ren
lakott. Lakatos mester voh, aki a vfiros 24 db, akkor jellegzetes, hiiz6s, szivattyus un. stanglis kiitjat 6pitette 6s javitotta. Az Ipartestiiletben lelkiismeretesen dolgozott az iparos k6zoss6g6rt. V6giil m6gis
Demeter mellett dontott a vfirosi tanfics, amikor a Lenin (ma
Szentlaszl6i) utr6l nyil6 uj utcat r61a neveztek el. (Tan. iil. jkv. 1958.
25. sz.)
LYUBOJEVICS DEMETER (Ljubojevid, Dimitrije) regi szerb csalfid sarja. Mint varosi kiitmester, Szentendre kutjait tartotta rendben.
1919-ben a Voros 6rseg tagja lett. Mint tekint61yes iparosnak, sz6p
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hfiza volt a Szamfirhegyen. Lak6hSzfit a Rab Rfiby t6ren eml6ktfibla
jelzi.
A csalfid mfisikfigfibanaz 6rfismesters6g szfillt apfir61 fiiira 1952-ig.
M6g a 60-as 6vekben is igy emlekeznek rfijuk: „Amig eltek es dolgoztak, addig h6ttomyu vfirosunk templom6rfii szabfilyosan jfirtak es
mutattfik az id6t. Mikor azonban az utols6 Lyubojevics is betegeskedni kezdett 6s nem tudott mfir tobb6 felmenni, hogy kedves 6rfiit
megigazitsa, azok is egyre tobbet betegeskedtek 6s most mesteriik
> haifilfival 6k is meghaltak."
Sokfiig vaI6ban minden torony6ra n6ma volt Szentendr6n. A r6mai
katolikus templom helyrefillitfisakor (1989) azonban rendbehoztfik a
templom 6rfijfit is. Igy ma legalfibb egy torony6ra tfij6koztatja az
'ry::iy>. utonjfir6kat a vfiros legmagasabb pontjfin, a Templomdombon az id6
miiifisfir61.
322. MAGAS UTCA
1981. Magas utca
A Sztelim-patak melletti Berkenye utcfir61 felfele indul6 utca val6ban
magasra visz. Nev6vel az utca fekv6s6t is jelzi. ( Tan. ul. jkv. 1981. 11. 24.)
323. M A K K O S UTCA
* 7<
1979. Makkos utca
A Pilis 6s a k6myez6 hegyek melegebb lejtSinek, hegyoldalainak
gyakori ffija a tolgy. Ha a pfisztorok mfir nem is jfimak makkoltatni a sert6seiket, a vaddiszndknak ma is kedves csemeg6je a makk. A Makkos utca jellemz6 utcaneve Szentendre kiils6 vfirosr6sz6nek. A Szabadt6ri N6prajzi Muzeum
mogott a Panorfima 6s a Lepke utcat koti ossze. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
324. MALINKO UTCA
'
1987. Mfilink6 utca
A sfirgarig6nak (n6pies nev6n mfilink6) bizony sok szentendrei kert^
ben hallani vidfim 6nek6t. A Szarvashegyen a Kaptat6 utcfir61 nyil6 utca nevevel j61 illik a tobbi madfim6v k6z6. Nev6t 1987-ben kapta. (Tan. ul. jkv. 1987.
07. 14.)
325. MALNA UTCA
195? Mfihia utca
Az 50-es 6vek k6zep6n a Sztaravoda-patak mellett a Barackos uttal
pfirhuzamosan kialakult egy hosszu uj utca. Ekkor a Vfirosi Tanfics bonyolult
n6vcser6be kezdett. A regi Malna utca nev6t Torokvolgyi utca n6vre cser61te
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(Ifisd ott), a Mfilna nevet pedig ennelc az uj utcfinak adtafit.Csak eppen elfelejtettek kovetkezetesen vegrehajtani. Nfidor Albert tanficstag jegyzi meg az
1957. szept. 6-i tanficsiilesen: „Visszfis helyzet, amin vfiltoztatni kell. A Torokvolgyi ut jobb fele Torokvolgyi ut, mig a bal fele Mfilna lit. Helyes volna,
ha az eg6sz Mfilna utca leime."
Az utcanevrevfzi6 sorfin (1990) a vfiros mfiveszei szerett6k vohia, ha
Szentendre utcanevben is megorokiti az itt, a 14. sz. hfizban 1944 6ta 616 6s
alkot6, egykori jeles fest6muv6sz, Pirk Jfinos (Galfinta, 1903. - Szentendre,
1989.) nev6t.'^^ Az utcaban lak6k azonban ragaszkodtak a megszokott n6vhez,
igy az maradt.
326. MALOM UTCA
1894. Malom utcza
Szentendr6n mfir a k6z6pkorban tobb malom mCkodott, bfir a vfiros
malomipara sosem volt szfimottev6. A Biikkos-patak az 1700-as 6vekben hat
malmot is hajtott. A Dunfin is fillt k6t vizimalom.
A pataki malmokban a vfirosban termelt 6s a falvakb6l behozott gabonat 6r61t6k. Az 1828-as osszeirfis szerint 131 iparos 6lt a vfirosban. Ebb6l a
molnarok szama 13 volt, de egesz evben csupfin egyetlen molnfir dolgozott. A
tobbiek az id6jfirfisnak megfeleI6en tudtak miikodtetni a malmaikat. Az 6v
tobbi r6sz6ben gazdfilkodtak, vagy kereskedelenunel foglalkoztak. A molnfiroknak szabad volt Hsztet firulniuk, bfir emiatt gyakran pereskedtek a keresked6kkel.
A Malom utca 6s a Bogdfinyi ut sarkfin fill egy sokablakos hosszii
sfirga hfiz. Udvarfin nagy, emeietes epiilet. Valamikor ez is malomk6nt mukodott. K6s6bb, amikor a szfizad elej6n kiil6nb6z6 iizemek I6tesit6s6vel megpr6bfiltfik Szentendret iparositani, ebben az 6piiletben kapott helyet a F(Ir6szlapfirugyfir. Aztfin egy ideig mozi is mukodott benne. 1911-ben Goldberger Ferenc itt nyitotta meg Panthegraf nevu mozijfit. Az udvaron zakatol6 lokomobil
mellett gramofon tompitotta a zajt 6s kis6rte a n6mafilm cselekm6ny6t, melyet
a masina mellett mindig szavakkal is kovetett a g6p6sz. Valahogy igy:
„Francofiz, az ifjii gr6f felszakiccsa az ajt6t. Bei6p 6s sz6r'. Az 1950-es 6vek
kozepen szovetkezeti tulajdon lett. 1971-ig az Epit6ipari KTSZ-nek adott otthont. A Malom utca emellett a r6gi malom mellett vezet fel a Szamfirhegyre.
A 80-as 6vek kozepen ugy tilnt, hogy szfilloda lesz az elhanyagolt, de
meg mindig impozfins. hatalmas epiiletb61. A koltsegek nagysfiga miatt aztfin
a terv dugaba dolt. Majd uj vagyak szulettek. A Szentendren 616 fest6k mfir
evtizedek ota dedelgetik a tervet, hogy ugy, mint a vilfig tobb mfis nagyvfirosaban (Miinchen. Parizs) a regi nagy ipari 6piilett6mb6ket nem hagyjfik lebontani, hanem azt rendbehozva miizeumot nyitnak benne.
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Szentendren itt lelietne a Iegatfog6bban bemutatni a kortfirs mifveszet alkotfisait. E eel erdekeben osszefogott mindenki. Alapitvfinyt tettek, szponzorokat
kerestek. Az EXPO tervezgetese ennek a tervnek is eseiyt kinfilt. Sajnos azonban az elmaradt. E konyv megjelenesekor igy a malom meg mindig csak romokban fill.
327. M A L Y V A UTCA
1979. Mfilyva utca
Pismfinyban a Margareta utca vegen megnyilt uj zsfikutca kapta e
sz6pszinil virfig nev6t. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
328. MANDULA UTCA
1962. Mandula utca
Szentendren a mtilt szfizad vegen megindult gyiimolcstermesztes
nyomfin orszfigos hiruraandulafillomfinyalakult ki, kb. 3000 fa. Ma a mandulaffik szfima egyre fogy. Az utca nyomvonala eleg regen kialakult. Az 1959-es
terkep szerint az utca vege meg a Sztaravoda-patak volt, csak a 70-es 6vekre
epiilt tovfibb a patak mellett az Ady Endre utig. (Tan. iil. jkv. 1962. 26. sz.)
329. MANDULA KOZ
1981. Mandula koz
1981-re a Mandula utcar61 mfir egy 6 m szeles es 80 m hosszu zsfikutca is kiepiilt. A Vfirosi Tanfics ezt a szakaszt a tfijekoz6dfis segitese miatt es hogy ne
szaporitsa a neveket. a koz ut6taggal kiilonboztette meg. (Tan. iil. jkv. 1981.
14. sz.)
330. M A R G A R E T A UTCA
1972. Margareta utca
A Cseresznyes utr61 nyilo utcfinak egy kedves, de nem tipikus helyi
virfig lett a nevad6ja. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
331 MARIA UTCA
1925. Maria-ucca
Maria az egyik legkedvesebb. leggyakoribb n6i nev. A kereszteny
teol6gia szerint MARIA Jezus anyja. 6 azon n6i szentek egyike, akiket a
gorogkeleti egyhaz is tisztel. Igy erthetd, hogy 1925-ben a tobbi szent nevu
utca kozott utcat kapott Izbegen. Ugyanekkor vfilt nevadova Maria edesanyja.
Szt. Anna is. A Mfiria utca a Szentlaszl6i iitrol a Biilckos-patakhoz vezet.
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Az utcfiban fill a r6gi nev6n Lenin uti, (ij nev6n az Izbegi Iskola. Mellette a
falu egyetlen megmaradt temetSje. A mfisik, mellette 16v6 szerb temetSt
Krachler Agoston emlekei szerint a szerb lakossfig cs6kken6se miatt m6g
1960-ban lezfirtfik, majd 1986-ban, az iskola tomaterm6nek 6pit6sekor v6gleg
el is telepitettek.
332. MARTINOVICS UTCA
1894. Kigy6 utcza
1927. Harmincad-ucca
1943. Feiy Oszkfir utca
1946. Martinovics utca
1958. Harmincad utca
195 ? Martinovics utca
Az egykori Kigy6 utca a Szamfirhegyen kanyargott, kigy6zott fit a
szerb temet6t61 a Munkficsi utcfiig. Egy 1927-es halotti anyakonyvben az utca
egyik szakasza mfir Harmincad utca neven szerepel. Ez az utcanfiv arra emlekeztet, hogy a Dezsma utca mellett ez volt a mfisik hivatalosan kijelolt ut,
amelyen szuret idejen a szentendrei gazdfik behozhattfik a vfirosba a sz616t. A
korona, a vfiros es az egyhfiz megbizottai e ket utcfin szedtek be az 6ket illetS
reszt a tizedet, kilencedet, harmincadot. 1943-ban a magyar kirfilyi csend6rseg
fennfiUfisfinak 60 eves evfordul6jfin orszfigos leirat keri a vfirosokat, falvakat
„csend6rvertanur61 utcfit elnevezni". Ennek nyomfin Szentendre vfiros a kovetkez6 hatfirozatot hozza:
varosunkban a m. kir. csendortiszti lakdsok elott
elvonulo Harmincad utcanak az Erzsebet tertol a Kirdlykut utcdig terjedo
reszet Fery Oszkdr utcanak fogadjuk el. " Nem helyi csendSrmfirtir volt a nevad6, mert a megyei szerveken kiviil Szeged vfiros csenddrtestiiletenek parancsnoksfigfit is ertesitette a kepviselS-testiilet e hatfirozatfir61. Tudomfisunk
szerint Jfiszbereny es komyeke tartozott a hatfiskorebe.
1946-ban, amikor a regi utcfik iij nevet kaptak, a Varosi Tanfics ugy
dontott, hogy a Fery Oszkfir utca uj neve Martinovics utca legyen. (Tan. iil.
jkv. 1946. 47. hat.) 1958-ban tobb utca kapta vissza a regi nevet. Az 1958.
aug. 1-i tanacsuies javasolta, hogy a Martinovics utca ujra Harmincad utca
legyen. Bfir vegiil ez iigyben hatfirozat nem sziiletett, az 1959-es vfirosterkepen
Harmincad utca neven talfiljuk az utcat, de hivatalosan mfiig Martinovics utca
a neve. Az utca a szerb temetS el6tt a Rab Rfiby terrSl az Arzen utcfira vezet.
MARTINOVICS IGNAC (1755-1795): a francia forradalmi eszmek
terjesztoje, a magyar jakobinus mozgalom vezere. 1795. maj. 20-fin a
VermezSn kivdgeztek.
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333. MARX T 6 R
1986. Marx t6r
A Somogyi-Bacs6 parton (ma Duna korz6) a Dunfira n6z6 homlokzattal 1986-ra fel6pult Szentendre uj, reprezentativ pfirthfiza. Meg ez 6vben, amikor a F6 ter (volt Marx ter) visszakapta a nevet, termeszetes volt, hogy ide, az
(ij pfirthfiz mogotti kis t6rszeril reszre hoztfik fit a nemzetkozi munkfismozgalom jelent6s alakjfinak a nevet. Es nemcsak a nev6t. A vfiros t6rt6net6ben el6szor egy emelv6nyen felfiUitottak Marx Kfiroly szobrfit is. 1989, a rendszervfiltfis utfin a k6tszintes, tobbszobfis hatalmas 6piilet az orszfigos napilapok, ujsfigok 6s a helyi sajt6 folyamatos tfimadfisfinak c61pontja lett. Elvitt6k innen a
Marx szobrot is. A pfirthfiz kikeriilt az MSZMP mlajdonfibdl. Egy r6sz6ben
helyet kapott a Nemzeti Bank, majd ide koltozott a Voroskereszt 6s a Rend6rs6g egyik osztfilya is, amely az6ta tovfibb koltozott a D6zsa Gyorgy utcfiba.
Az (ij int6zm6nyek mellett az6rt kicsit pfirthfiz maradt az 6piilet ma is. Csakhogy most mfir tobb partnak ad otthont. Itt van a sz6khelye a KDNP-nek, az
MSZP-nek, amely id6nk6nt itt rendez a lakossfig szfimfira kul6nb6z6 vfisfirokat
(csirkevfisfir, olcs6 ruhfik).
Az utcan6vrevizi6 sorfin ennek az uj Marx t6mek a neve is fehneriilt.
Helyette tobb nevet is ajfinlottak. Komiss Dezs6 fest6 6s Wertheim, a testv6rvfiros nev6t. Ez egyben kfirp6tlfist adott volna az itt elt 6s ma is 616 nemet
nemzetis6giieknek. A torokok kivonulfisa, pusztitfisa utfin ugyanis nemcsak
szerbek telepedtek meg Szentendr6n, de a forrfisok szerint sz6p szfimmal jottek ide bajorok, n6metek is. Az 6 ittl6tiikre viszont mfiig nem el6keztet semmi,
egyetlen utcan6v sem. A lakossfig azonban minden (ij n6v ellen tiltakozott.
Miutfin itt val6ban nem is volt t6r, v6gul a k6pvisel6-testiilet dgy dontott mivel a pfirthfiz a J6kai utca v6g6n fill - ez a r6sz maradjon tovfibbra is J6kai
utca. (ONK. 1991. 134. sz.) A k6pvisel6k filtal hozott hatfirozatot, v6gul ugy
tiinik, nem hajtottfik v6gre. A Marx ter tfibla fetmmaradt a falakon, de benne
volt a ter neve az 1994-es vfilasztasi lista utcan6vjegyz6k6ben is. Igy tovfibbra
is van Marx tere a vfirosnak.
MARX, Karl (1818-1893): a tudomfinyos szocializmus 6s a politikai
gazdasfigtan, a dialektikus materializmus megteremt6je.
334. MATHIASZ JANOS UTCA
1962. Mathifisz Jfinos utca
Nemcsak sz616fajtfik, hanem egy hires sz616nemesit6 eml6k6t is 6rzi
utca Szentendr6n. A T6 melletti sz616hegyen, amely az egyik legjobb sz616termel6 resze volt a vfirosnak. A Vfirosi Tanfics a R6mai sfinc 6s a Szatmfiri
utcfit ivesen 6sszek6t6 dj utcfit nevezte el Mathifisz Jfinosr61. (Tan iil jkv.
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1962. 37. sz.) Korfibban, m6g 1961-ben r61a nevezt6k el a kezdetekben f6k6pp
gyumolcs- es sz616termeszt6ssel foglaikoz6 termel6sz6vetkezetet is.
MATHIASZ JANOS (1839 - 1929): Kecskem6ten sziiletett 6s itt
nemesitette vilfighirC sz616fajtfiit. Els6 sikereit 1873-ban 6rte el a
b6csi vilfigkifillitfison. Ezt kovette 1900-ban a pfirizsi vilfigkifillftfis
Grand-Prix-dija. Sz616fajtfiit Kalifomifit61 a Krim-felszigetenfitmindenutt honositottfik. Uralkod6k ittfik hires sz616inek borfit
335. MATYAS K I R A L Y UT
1925. Mfityfis kirfily - ntca
A nagy kirfilyr61 elnevezett utca a Biikk6spartr61 indul 6s a Kfilvfirifihoz vezet. A Bels6 korut azonban levagta az utca v6g6t, ezert az a kis szakasz
uj nevet kapott. Vez6r utca lett.
MATYAS, I . (1443-1490): a t6rokver6 Hunyadi Jfinos kisebbik fia,
kirfily, a magyar tort6nelem egyik legnagyobb alakja. Nagy eredm6nyeket 6rt el a kozpontositott monarchia 16trehozfisfiban. Pfirtfogolta a
humanista szellemi t6rekv6seket es a reneszfinsz m(!v6szetet. A n6p
~'
mfiig szeretettel 6rzi az „igazsfigos" kirfily eml6k6t.
336. MEDVE UTCA
1972. Medve utca
Hajdan hazfink magas hegyeinek ismert lak6ja volt a medve. Egyik
barlangjuk, a k6kori leleteket 6rz6 Mack6 barlang is jelzi, hogy valaha itt is
gyakori vend6g volt a medve. Fajt Istvfin visszaemlekezese szerint a szfizadfordul6 tajfin 16ttek utoljfira medv6t Szentendr6n. Ma a Boldogtanya egyik
utcaja emlekeztet rfijuk. A Vadfisz utcfir61 nyflik - stflusosan. (Tan. iil. jkv.
1972. 1 I.sz.)
337 M E G G Y KOZ
1978. Meggy koz
Pismanyban az Egres litrdl nyfl6 els6 kis utca. (Tan. ul. jkv. 1978. 38.)
338. MEGGYFA UTCA
...... ^
,^
1988. Meggyfa utca
.!•..,(•,
A filoxera filtal kipusztitott sz616k hely6re betelepitett gyiimolcsffik
kozott jelentSs helyet foglalt el a meggy. 1895-re mfir kb. 2900 meggyffit iiltettek el. Az utca a Ribizli utca folytatfisa a gyiim6lcstermel6 Pismfiny-hegy
oldalfin. (Tan. ul. jkv. 1970. 24. sz.)
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339. M E G G Y F A K O Z
1988. Meggyfa koz
A Csermely utcfib61 nyflva a Meggyfa utca folytatasakent 1988-ra
mfir egy 3 m szeles es 5-7 m hosszu zsfikutca is kiepiilt. Eimek adtfik a Meggyfa koz nevet. (Tan. iil. jk. 1988.05. 10.)
^
340. M E H E S Z UTCA
193? Kazfirutca
1958. M6hesz utca
A hegyi teraet6b61 indul6 lejtSs utca sokfiig beepitetlen teriilet voh.
Egyetlen hfiz fillt benne. Kes6bb ismeretlen id6pontban es indokkal a Kazfir
utca nevet kapta. Afinnugores torok keveredesu kazar nepcsoporttal a Volga
videken j6 ideig egyiitt laktak a magyarok 6sei. A pal6cok 6sei is reszben kazfirok es kabarok.
1958-ban ezt a Kazfir nevet vfiltoztattfik Mehesz utcara. Mezet mfir a
miilt szfizadban is tobben termeltek a vfirosban. 1899-ben a Szentendre es Videke c. helyi ujsfig arr61 adott hfrt, hogy a tolvajok „Vfimosi Mihfily orszfigunk
kivfil6 meheszenek 9 kaptfir mehet mezestiil elemeltek."
341. MENTA UTCA
'
1987. Mentautca
Az illatos Dovenyre emlekeztetfi utca a virfignevu utcfik kozott is igen
kellemes hatast kelt. Pismfinyban a Tfitika utcfib61 nyilik. (Tan. iil. jkv. 1987.
07. 14.)
342. M E N Y E T UTCA
•••^ - i - ^
^y . •'• -rc.: '
1987. Menyet utca
A komyeken nincsenek mfir baromfi61ak (csak nyaral6k), de ejjel
lopakod6 menyetek sem. A kis ragadoz6val csak az utcanevek sorfiban talfilkozhatunk. A Szarvashegy vegen a Nyest utcfit keresztez6 kis utca a nevbokrositfis eredmenye. (Tan. iil. jkv. 1987. V. 17.)
343 M E R E D E K UTCA
1974. Meredek utca
A Berkenye utcfibol, a Tyukos medenceb61 indul es a Pismfiny-hegy
oldalfin vezet felfele meredeken. (Tan. ul. jkv. 1974. V. 17.)

344. M E S E UTCA
1973. Mese utca
Talfin a helyi nevezetess6gekb61 kifogyva kapta az utca semmihez
sem kdt6d6, bfir kellemes hangzfisu nevdt. A Lefinyfalu hatfirfin fiit6 Szitakot6
utcfira vezet. (Tan. ul. jkv. 1973. 31. sz.)
345. M E S T E R UTCA
1983. Mester utca
r
• ; •?
'
.
Izbegen a Szentlfiszl6i Uttdl EK-D^fY-i irfinyban a Puskin utcfihoz
csatlakoz6 foldfit 1983. szept. 27-6n kapta a tanficst61 ezt a t6bbjelent6sii nevet
(iparos, mfiv6sz, tanit6 mester). Tfivolabb Pismfinyban is van egy hasonl6 n6v,
de az mfir pontosabb: Hegymester utca. Rem61jiik, azert e ket hasonl6 hangzfisii n6v nem zavarja a jfir6kel6ket, turistfikat es a postfist. (Tan. iil. jkv. 1983.
09. 27.)
S ha mfir ide talfilt a jfir6kel6 ne is menjen tovfibb. Itt a vfirosszeien
mdveszeti eimenyben is lehet resze. A Tasi es Fia kisvendegl6 - vengegl6kt<51
szokatlanul - id6szaki kepz6mfiv6szeti kifillitfisokat rendez.
346. M I K S Z A T H UTCA
.
^
.
1925. Mikszfidi - ucca
A nagy ir6 meg 1925-ben lett utcanevad6 Izbegen. A Geliert es a
Wesseienyi utcfit osszekotfi apr6 kis utca kapta ezt a nevet.
MIKSZATH KALMAN (1847-1910): ir6, ujsfigir6. Pr6zau:odahnunkban kimagasl6 helyet foglal el. J6kai M6r es M6ricz Zsigmond mellett a magyar szeppr6za legnagyobb mestere.
347. MERTUSZ UTCA
; «
1979. Mirmsz utca
Pismfinyban a noveny nevii utcfik sorfit gyarapitja ez a szep feher virfigu orokzold cserje. Szentendren csak az utcanevek kozott el, egyebkent a
Foldkozi tenger melieken honos. A Jfizmin utcfibdl nyflik, pfiiiiuzamosan a
Barackos uttal. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
348. MOGYORO UTCA
*
1978. Mogyor6 utca
Az Abrfinyi Emil utcfiban miikodott Sziil6otthon mogott az iij epitkezesek nyomfin 1978-ra alakult ki az utca nyomvonala. (Tan. ul. jkv. 1978. 81.)
•i
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349. MOHA UTCA
1979. Moha utca
Petyinfiban a Margar6ta utcfibdl nyfl6 zsfikutca. (Tan. iil. jkv. 1979.
16. sz.)
350. MOKUS UTCA
,^
...
1%9. M6kus utca
A vfiros gyors utemil fejl6d6se nyomfin a Tyukos d(I16ben is egymfis
utfin nyflnak az utcfik. 1969-ben a Szalonka utcfib61 nyfl6 egyik utca a M6kus
utca nevet kapta. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
351. MORICZ ZSIGMOND UTCA t
1925. Ibolya-ucca
r
194? M6ricz Zsigmond utca
1925-ben a Paim6nia-telepen I6v6 utca az Ibolya nevet kapta. A 30-as evekben
az utcfiban lak6 Ivies Beifin6 m6g j61 eml6kezett erre a nevre. Kes6bb ismeretlen okb61 a nevet megvfiltoztattfik.
M6ricz Zsigmond nem lakott Szentendren. A szomsz6dos Lefinyfalun
vfisfirolt magfinak egy telket n6gy holdas kerttel els6 szindarabjfinak, a Sfiri
bir6nak a honorfiriumfibdl 1911-ben. A fSvfiros zaja el61 menekiilve ott nyugodtan alkothatott. Pestre utaztfiban azonban sokszor id6z6tt a szentendrei F6
t6ri vendegl6ben, a Koronfiban. A Tanficskoztfirsasfig leverdse utfin nemcsak
lfitogat6ja, de n6hfiny napig foglya is lett a vfirosnak. Az akkor irt lelkes cikkei
miatt egy ideig vizsgfilati fogsfigban tartottfik az akkori Weresmarthy-villfiban
(ma Zeneiskola). B6vebben Ifisd IKSZ 77-80.p.
M 6 R I C Z ZSIGMOND (1897-1942): ir6, a X X . szfizad magyar pr6zairodalmfinak kiemelked6 alakja. A modem 6s a n6pi ir6i torekv6sek
felhasznfilfisfival a magyar kritikai realizmus beteljesitdje.
352. M O L L E R ISTVAN UTCA
1958. MoUer Istvfin utca
A Pann6nia-telepen a tomeges 6pitkez6sek csak az 50-es 6vekben
indultak meg, de akkor olyan m6rt6kben, hogy sokfiig gondot okozott nemcsak
a kommunfilis ellfitfis, de m6g az utcanevek adfisa is. Ezt taniisitja a Pest Megyei Hirlap Szentendre c. mell6klet6nek ,J46vtelen utcfik" cimtl cikke is.
1958-ban a Vfirosi Tanfics v6giil az itt kialakult egyik utca n6vad6jfiul Moller
Istvfint vfilasztotta ama hatfirozat eredm6nyek6nt, mely szerint lehet61eg olyan
szem61y kapjon utcfit, aki ,Jiozzfijfirult a vfiros kialakitfisfihoz." (5 pedig mint
helyi lakos hozzfijfirult.
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MOLLER ISTVAN (1860-1934): 6pit6sz, mfiegyetemi tanfir. Tobb
k6z6pkori muemiekunk helyrefillit6ja. PI. a Zsfimb6ki templom,
Vajdahunyad vfira stb. Talfin a mtleml6kek vonzottfik Szentendrere is.
Villfija a Pann6nia-telepen fillt, amikor m6g utcfik sem igen voltak ott,
csak nehfiny hfiz jelezte az alakul6 telepet. Moller Istvfin vfirosi kepvisel6-testiileti tag lett. Abrfinyi Emil koltdvel egyiitt a Vfirosfejleszt6
Egylet egyik aktiv irfinyit6ja volt. Erdekes, hogy a jeles 6pit6sz neve
nemcsak Szentendr6n keriilt fel a falra. Rodost6ban a Rfik6czi-hfizban
egy kis tfiblfin is megtalfilhat6 a neve. Tantisitva azt, 6 is kozremukodott abban, hogy a fejedelem hfizfit feMjitsfik, rendbehozzfik.

353. MUFLON UTCA
1987. Muflon utca
A Szarvashegyet der6kban fitivel6 utca nev6vel egy Korzikfir61 fittelepitett csavaros szarvti fillatra emlekezteti az itt jfir6kat. Err61 a ritka fillatfajr61 a Szentendre c. utikonyv meg 1977-ben is ugy ir, mint amelyet a Pilisben a
komyezS erd6s6gekben m6g teny6sztettek. Ha m6g ma is van bel61uk nehfiny
p61dfiny, az erre a kiepitett reszre mfir biztosan nem jfir be. Igy a muflonnal
mfir csak az utcanevek sorfiban talfilkozhat a turista. De neve j61 illik ide a
hegyre. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14.)
354. MUNKACSY UTCA
1894. Munkfis utcza
1925. Munkficsy-ucca
'
*
A szorgalmas sz616muvel6 dalmfitok otthona a Szamfirhegy voh. Ennek egyik hangulatos kis utcfija 1894-ben a Munkfis utca nevet kapta. 1925ben a nagy utcan6vadfiskor iij neve Munkficsy utca lett. A lakossfig azonban
tovfibbra is csak Munkfis utcak6nt emlegethette. Ezt tantisitja, hogy 1938-ban
Opolczer Julia is igy sorolja el6: „Az Erzs6bet (ma Rab Rfiby) t6r a vfiros
eszakkeleti utcahfiI6zatfinak vonz6 kozpontja. Ide futnak ossze a G6zhaj6,
Munkfis, Szent Imre 6s Kigy6 utcfik."
MUNKACSY MIHALY (1844-1990): fest6. A fest6i realizmus viIfighinl magyar mestere.
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355. M U S K A T L I U T C A

1925. Muskfitli-ucca
195? Balfizs Arpfid utca
1969. Mez6 Imre utca
1991. Muskfitli utca
Az utca 1925-t<51 a Paim6nia-telepen hagyomfinyosan hasznfilt virfignevet viselte. Az 1950-es 6vekben az iratokban Balfizs Arpfid utca n6ven talfiljuk. Az
1%9. febr. 14-i V B iU6sen aztfin elhangzott egy javaslat, hogy „a Pann6niatelepen 16v6 Balfizs Arpfid utca inkfibb Mez6 Imre utca legyen" aimfil is inkfibb mert 1958-t61 mfir Pismfiny egyik utcfija is az ismert zeneszerz6 nev6t
viselte.
MEZ6 IMRE: (1905-1956): a munkfismozgalom mfirtdja. 1956. okt.
30-fin a Koztfirsasfig t6r ostromfinfil megsebesult, s rfi rovid idfire
meghalt.
1990-ben az utcan6vrevizi6 sorfin kicser61tek ennek az utcfinak a nevet is. A
javaslat az els6 nevet 61esztette lijjfi. A k6pvisel6-testiilet el is fogadta azt.
(ONK, 1991. 134. sz.) Mez6 Imre nev6t a ffivfiros is elfelejtette. A VIH. ker.
Mez6 Imre utcfib61 ott Fiumei 6s Orczy iit lett.
356. MUSKOTALY UTCA
1962. MuskotAly utca
A vfirosi tanfics hatfirozata 6rtelmeben a Vasuti villasor k6my6k6n, a
T6 melletti sz616hegyen kialakul6 uj utcfikat a sz616fajtakr61 tervezik ehievezni. Ennek eredm6nye, hogy a ,J'erjessy Sfindor (ma T6mellek) utcfival pfirhuzamosan kialakult uj utca a Muskotfily nevet kapja."(Tan. iil. jkv. 1962. 36.)
357. MUST K O Z
1979. Must koz
^
Pismfinyban nem messze a Pr6s koztfil a SzUret utcfib61 nyfl6 utca
neve a n6vbokrositfis eredm6nye. (Tan. iil. jkv. 1979. 4. sz.)
- v
358. MUVESZ T E R
1969. Muv6sz t6r
A magfin6pitkez6sek sorfin egy kis t6r alakuh ki az Uj Milvesztelep
sarkfin, melyet 1969-ben a vfirosi tanfics Miiv6sz t6mek nevezett el. A k6my6k
utcfii (Fest6 u., Szobrfisz u., Apfiti Abkarovics B61a u., Boromisza Tibor u..
Deli Antal u.) mind a vfiros kepz6miiv6szeti 61et6nek jelent6seg6re emlekeztetnek. E nevbokrositfis a tfij6koz6dfist is igyekszik segiteni. (Tan. iil. jkv.
1%9. 4. sz.)
m

359. NADAS UTCA
1974. Nfidas utca
Val6szin<Ileg a kozeli Oregvfz-patak sugallta a nevet ehhez a
Pismfiny hegyoldalbeli utcfihoz. A kis utca a Jfizmin utcfib61 nyilik. (Tan. iil.
jkv. 1974. 05. 17.)
360. NAGYBANYAI UTCA
194? Nagybfinyai utca
A Nagybfinyai Miiv6sztelep a magyar milv6szeti 61et egyik legnagyobb hatfisii kozossege volt. 1896-ban alapitotta Holl6sy Sunon. Szentendr6r61 Nagybfinyfira koltozott Ferenczy Kfiroly is, aki k6s6bb az egyik vezetfije
lett a telepnek. A Vasiiti villasorr61 nyil6 tobbi vfirosnevii utca kozott a fest6k
vfirosfiban m^ltfin kapott utcfit Nagybfinya is.
361. Dr. NAGY LAJOS UTCA
1935. Tuharszky-ucca
1958. Dr. Nagy Lajos utca
A R6mai sfinc difldben 1935-re mfir tobb utca nyomvonala is kialakult. A mfisodik nSvtelen utca elnevezese irfint G6dor Istvfin 6s tfirsai nyujtanak be k6relmet a vfiros vezet6ihez. Akik int6zkednek is. A p6nziigyi bizottsfig
javaslata alapjfin egyhangulag „... az Attila utcabol kiindulo masodik utcat a
Tuharszky utca newel nevezi el a kepviselo-testUlet." (K6pv. t. jkv. 1935.
4729. sz.) Dr. Katona Gyulfin6 szerint a Tuharszky csalfid a 18. sz. v6ge 6ta 61t
Szentendren. Tagjai generfici6kon keresztiil molnfirok voltak. Tobben koziiliik
a vfiros k6pvisel6-testiilet6nek tagjai. A R6m. kat. Egyhfizk6zs6gnek pedig
vilfigi vezetei, elnokei voltak. Sok J6t6tem6ny fuz6dik a neviikhoz. A csalfid
utols6 tagja, Tuhfirszky Ferenc 1914-ben hfizas ingatlant adomfinyozott a r.
kat. Polgfiri Lefinyiskola 16tesit6s6re. A szegenysorsii lefinygyerekek tanittatfisfira pedig feles6g6vel, Dietz Paulinfival alapitvfinyt tettek. Az 6 hfizfib61 lett a
mai Izb6gi Alt. iskola is. Hfilfibdl neveztek el utcfit r61a. 1958-ban a vfirosi
tanfics aztfin uj nevet talfilt az utca szfimfira. (Tan. iil. jkv. 1958. 25. sz.)
dr. NAGY LAJOS (1897-1946): egyetemi tanfir, r6g6sz. 6 v6gezte
Szentendr6n az els6 6rdemlegesfisatfisokata K<5hegyen es a R6mai
tfibor hely6n. Aquincum r6g6szeti feltfirfisfinak jelent6s eredm6nye is
az 6 nev6hez fiiz6dik. Gyakori 6s kedves lfitogat6ja volt a vfirosnak.
A r6mai tfibor feltfirfisfinfil sok szentendrei segitett neki. Eml6k6t a
szfimfira oly kedves r6mai tfiborhoz vezetS utca 6rzi.
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362. NAGYVARADI UTCA
194? Nagyvfiradi utca
A Vasuti villasor kdmy6k6ii megindult magfin6prtkez6sek sorfin a
Debreceni, Nagybfinyai utcfival azonos idfiben, azonos szempont alapjfin kaphatta a nev6t. Nagyvfirad, ma Oradea romfiniai vfiros, az egykori Bihar vfirmegye sz6khelye, melyet Szent Lfiszl6 kirfily alapitott, s ide is temett6k.
363. NAP UTCA
1969. Nap utca
A fokozatos 6pitkezesek sorfin a Hold utca torkolatfinfil kiindul6 dj
utca ehievez6s6n61 termeszetesen otlott fel a Nap neve. Az 6gitest aztfin alapja
lett a nfevbokrositfisnak. (Tan. ul. jkv. 1969.4. sz.)
364. NAPFENY UTCA
1979. Napfeny utca
A kivfil6 talaj mellett, az itt uralkod6 mediterrfin 6ghajlatra jellemzfi
sok napf6nynek k6sz6nhet6, hogy Pismfinyban es szerte a vfirosban oly gazdagon megterem a sz616, manapsfig meg a gyiimolcs.
A stilusos utcan6v Pismfinyban a Csereszny6s littal pfirhuzamosan a
Remeny utcfib61 nyilik. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
365. NAPOS SETANY
1974. Napos s6tfiny
A mediterrfin jellegC es kev6sb6 sz61s6s6ges 6ghajlatu Szentendren
sok a napfenyes 6rfik szfima. Az enyhe tavaszt sokszor szintefitmenetn61kiil
koveti a nyfir, melynek fitlagos h6m6rseklete 20,4 C. A hosszantart6, napf6nyes 6sz pedig zfiloga volt az Eur6pa hiril kivfil6 bortermesnek. A filox6ra
jfirvfiny pusztitfisa (1882) utfin kialakult virfigz6 gyumolcstermel6st is a j6
term6talaj 6s a sok napf6ny tette Iehet6v6.
A virfigz6 domboldal s6tfira mvitfil6 Ifitvfinya sugallhatta a n6vad6nak, hogy a Pismfiny-hegy gerinc (itjfit Napos s6tfinynak nevezze el. (Tan. iil.
jkv. 1979. 16. sz.)
366. NAPRAFORGO UTCA
1979. Napraforg6 utca
Pismfinyban a Korte utcfib6l nyfl6 zsfikutca. (Tan. iil. jkv. 1979. 16.)
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367. NARCISZ UTCA
1977. Nfircisz utca
E kedves virfigr61 elnevezett utca a Sztelin-patakhoz kozel, a Cs6ka
utcfit koti ossze a Berek utcfival. (Tan. iil. jkv. 1977. 5. sz.)
368. NASPOLYA UTCA
1972. Naspolya utca
A Cseresznyes (itb61 nyil6 egyik utca viseli e kellemes izil gyiimolcs
nev6t. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
369. N E F E L E J C S UTCA
1972. Nefelejcs utca
A virfignevek koziil igen kedvelt utcan6vad6 volt a nefelejcs. Majd
minden telepiilesen talfilunk ilyen nevtl utcfit. Szentendr6n is volt mfir 1925ben Nefelejcs utca. Igaz akkor a Pann6nia-telepen. Ma Izb6gen a J6zsef Attila
utcfir61 nyil6 utca viseli e szep virfig nev6t. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
370. N E V T E L E N UTCA
194? N6vtelen utca
Az utca lak6it az 1994-es vfilasztfisi lista a Pann6nia-telepi vfilaszt6korzetbe hfvta es vfirta. A t6rk6peken soha fel nem tiintetett kis utca nehfiny
hfiza a vfiros szelen, az E T I mogott a Dunfihoz kozel filldogfil. A zavar6 csak
az, hogy id6kozben fenn Pismfinyban is visel ilyen nevet egy utca. Telefonjuk
az itt lak6knak van. 6ket talfiljuk Nevtelen u. cimen a telefonkonyvben.
371. NYAR UTCA
1972. Nyfir utca
Ez az utcanev javaslatkent 1969-ben vet6d6tt fel elSszor a tanficsiil6s
el6tt. Akkor a Tel es az 6sz utcfit 6sszek6t6 utcfinak vfilasztottfik ezt a nevet.
Az az utca vegiil egy helytorteneti nevet, Joanovics Sfindor nev6t kapta meg
(ma ZiJzmara u.). 1970-re a gyors iitemil epitkezesek eredmenyek6nt fel6piilt
Szentendre es Izbeg kozott az uj OTP-lak6telep. Azfitadfisutfin aztfin az itt
fill6 hfizaknak adtfik a Nyfir utca nevet.
A pfirhuzamos harom hfizsor azonban nem tilnik egy utcfinak. Ez az
egyik legmegtalfilhatatlanabb utca a vfirosban. Kiilonosen mi6ta a Fiizesparki
lak6telep is felepiilt es 6sszen6tt a Nyfir utcai lak6teleppel. A kozelben talfilhato - a mfir emlitett 6sz es Tel utcfin kiviil - a Tavasz utca is. Ez talfin segit a
tfijekoz6dfisban. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.).
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372. N Y E R G E S UTCA
1992. Nyerges utca
A Barackos utr61 DNY-irfinyban nyfl6 utca nevdt 1992-ben kapta.
(ONK. 1992. 162. sz. )
373. N Y E S T UTCA
1987. Nyest utca
A sz6pbund4ju kis ragadoz6ra 1987-t61 emlekeztet utca Szentendren.
A Szarvashegyen a Pinty es a Menyet utcfit koti ossze. (Tan. ul. jkv. 1987. 07.
14. sz.)
374. NYELHEGY UTCA
1992. Nyflhegy utca
A fegyvemek tokkent szolgfil6 eszk6zr61 ehievezett utca, a Tegez
utca mfir fillt. A bel61e indul6 110 m hosszu uj utca 1991-re alakult ki es 1992ben kapta az „6sszeill6" nevet. ( ONK. 1992. 162. sz.)
375. NYfRFA UTCA
1976. Nyirfa utca
A Nyirfa utca egyike Pismfiny sok zsfikutcfijfinak. A Kokeny utcfib61
nyflik. A romantikus hangulatot araszt6 nyirfa a komyekiinkon nem jellemz6
noveny. (Tan. ul. jkv. 1976. 63. sz.)
376. NYUL UTCA
1972. Nyul utca
A Pilis erdeiben is gyakran talfilkozhat a turista a bokrok kozott vagy
a szabad mez6n rohan6 nyullal. Igy termeszetes, hogy az 1970-es evekre kiepiil6 Boldogtanya egyik utcaja e fiirge kis fillat nevet viseli. (Tan. iil. jkv.
1972. 11. sz.)
377. NYUSZT UTCA
1992. Nyuszt utca
A kis erdei ragadoz6 emlSsre emiekeztet6 utca 1992 6ta gazdagitja az
fillatnevu utcfik sorfit Pismfinyban. (ONK. 1992. 162. sz.)
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378. ORBAN T E R
195? Ifjtisfigtere
196? B6ket6r
1979. Orbfin ter
Az Ady Endre titon, ahol a Sztaravoda-patak a Dunfiba fut, fill az Orbfin-kereszt. Err61 a keresztrdl egyetlen monogrfifia vagy mtleml6ki leirfis sem
emlekezik meg. Val6szm(Ileg a sz616sgazdfik emelt6k I . Szent Orbfin pfipa
tiszteletere 1913-ban.
1933-ban, a „pismfini utak" elnevez6sekor mfir majdnem n6vad6 is
lett Orbfin. Akkor „az Orbdn kereszttdl az Egres hidig a patak partjdt - kivdnta a kepviseld-testiilet elnevezni - Szent Orbfin setfinynak." (K6pv. t. jkv. 1933.
4082. sz.). Ezt a javaslatot v6giilis nem fogadhattfik el, mert senki sem emlekezett rfi, hogy a patakpartnak valaha is neve lett vohia.
Az 1950-es 6vekben 1959-ig IQusfig tere n6ven talfiljuk a teret a terkepen. Valdszinfileg azert, mert a patak mfisik oldalfin akkoriban az Epit6k SE
sportpfilyfija fillt. Kes6bb a t6rk6peken mfir semmifSle n6vvel nem jelolik, de
az utcanevjegyz6ken B6ke t6r n6ven tartjfik szfimon. 1979-ben vegiil a tfij6koz6dfisra mfir rdg6ta hasznfilt nevezetes Orbfin kereszt lett a t6r n6vad6ja. (Tan.
ul. jkv. 1979. 16. sz.)
379. ORGONA UTCA
1972. Orgona utca
A Nap utcfir61 nyfl6 utca a komyek tobbi vkfignevtl utcfija nyomfin
kapta a Szentendren is gyakori, illatos tavaszi virfigr61 a nev6t. (Tan. iil. jkv.
1972. 11. sz.)
380. OSTOR UTCA
1992. Ostor utca
A Csereszny6s utat a Barackos uttal EK-DNY irfinyban osszekotfi
egyenes utca nev6t 1992-ben kapta. (ONK. 1992. 162. sz.)
381. O T E L L O UTCA
1962. Otell6 utca
A Muskotfily utcfira mer61eges keresztutca is a helyi sz616miivel6sre
utal. (Tan. ul. jkv. 1962. 37. sz.)
382. O V i z UTCA
1974. 6viz utca
A Sztaravoda-patakt61 indul6 rovid kis utca neve. A n6v indoka a
patak volt. A szerb Sztaravoda-patak kiil6nb6z6 magyar neveken ismert, a
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t6rk6peken is vfiltoz6 a neve: Oregviz-patak, Oreg-patak, 6viz-patak. (Tan. iU.
jkv. 1974. V. 17.)
383. OKORSZEM UTCA
1992. Okorszem utca
Ez a kedves, apr6 6nekesmadfir 1992-ben lett n6vad6ja stflusosan egy
ugyancsak apr6, mindossze 61 m hosszii utcfinak Pismfinyban. A Barckos utr61
nyflik. ( ONK. 1992. 162. sz.)
384. O L Y V UTCA
1979. Olyv utca
A Szabadt6ri Neprajzi Miizeum mogott l€v6 egyik utca kapta err61 a
s61yomhoz hasonl6 alaku ragadoz6 madfirr61 a nev6t. (Tan. iil. jkv. 1979. 16.)
385. ORTORONY UTCA
1935. 6rtorony-ucca
A Vasuti villasort61 a R6mai sfinc utcfihoz vezet6 utca. Nyomvonala a
30-as dvekre alakult ki. 1935-ben fordult kerelemmel a k6pvisel<5-testiilethez
G6dor Istvfin a ,Jl6mai sfincban 16v6 mfisodik n6vtelen utca elnevez6se irfint".
A p6nziigyi bizottsfig javaslata alapjfin aztfin a k6pvisel6-testiilet ugy dontott,
hogy azt az utcfit 6rtorony n6vvel nevezi el. (K6pv. t. jkv. 1935. 4729. sz.).
Pann6nia provincia 6szaki 6s keleti hatfira, a Duna vonala menten a r6maiak
er6s hatfirv6delmi rendszert, „limest" epitettek ki a tuls6 part ellens6ges n6pei
miatt.
A IV. szfizadra tokdletesen kialakitott erSdrendszer 15-20 km-kent
egy-egy katonai tfiborb61 es 2-3 km-k6ntfirtomyoksorfibdl fillt. Az 6rtomyok
a tfiborok kozotti osszekottetest biztositottak 6s a hatfirvonalat ellen6rizt6k.
Szentendre fontos Ifincszem volt ebben a v6delmi rendszerben. Az egyik 6rtorony maradvfinyfit a Dera-patakt61 D-re talfiltfik meg. A k6vetkez6firtoronyill.
tomyok a Szentendren is kidpitett r6mai tfirbor sarkfin filltak. (Lfisd R6mai
sfinc u.). Ez az utca is a tfiborhoz vezet, feltehet6en ezdrt kapta a nev6t.
386. OSVENY UTCA
1979. Osv6ny utca
Itt Pismfinyban a 70-es evekben j6l idomul6 foldutak, osvenyek mellett emelt6k meg hfizaikat az iidiilSk. A k6s6bb kiepiilt f6nyiiz6bb hetvegi hfizak el6tt az utcfik aztfin szilfird burkolatot kaptak. A kezdetben meg ideillS
nevnek 1994-re mfir csak hangulati jelentese van. Az utca a Cseresznyes 6s
Barackos utat koti ossze. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
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387 OSZ UTCA
1%9. 6sz utca
A Szentlfiszl6i (egykor Lenin) iitr61 nyfl6 KISZ H. Iak6telep utcfiinak
elnevezese kis vitfira adott alkalmat. A VB iil6sen nem tudtfik eldonteni, hogy
a telep kapjon-e nevet 6s a hfizak csak szfimot, vagy adjanak nevet kiilon minden hfizsomak. Vegiil a tanacs iigy dontott, hogy mivel a ,4ifizak lak6utcfivfi
filltak ossze", kapjanak inkfibb kiilon nevet az utcfik.
A k6myez6 utcfik nev6tfigyelembev6ve- nem messze volt a Tavasz
u. - a telep egyik utcfija az 6sz nevet kapta. (Tan. iil. jkv. 1S>69.4. sz.)
388. 6 Z UTCA
1972. 6z utca
A Pilisben s6tfil6 mristfikat ma is gyakran gyonyorkodtetik a ffik kozott kecsesen fut6 6zek. A sz6pfekv6stl, erd^hoz kozeli Boldogtanya egyik
utcfija eml6keztet rfijuk. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
389. OZLAB UTCA
1987. 6zlfib utca
A Csereszny6s utr61 nyfl6, a Csiperke utca utfini els6 rovid utca nev6vel nem a fiit6 6zekre, hanem egy izes gombfira emlekeztet. A nevbokrositfis
eredm6nye. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14.)
390. PACSIRTA UTCA
1969. Pacsirta utca
A Nap utcfib61 a vfiros sz616re indul6 utca a videkfiUatvilfigafiltal
ihletett utcfik sorfiba tartozik. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
391. FAFRANY UTCA
1984. Pfifrfiny utca
, A Vegrehajt6 Bizottsfig a Pismfiny dul6ben a Vorosgyiirii s6tfinyt6l
ENY-i irfinyban lefigaz6 iij, n6vtelen kozteriiletet Pfifrfiny utcfinak nevezi el..."
rogzitik az iratok. (Tan. iil. jkv. 1984. 07. 31.)
392. PALMA KOZ
1992. Pfilma koz
A szep, meleg egovi ffira eml6keztet6 n6v j61 illik ide, az egykor ffikkal diis Pismfinyba. A Barackos utr61 nyilo egyenes utca 1992-ben kapta a
nevet. (ONK. 1992. 162. sz.)
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393. PANNONIA-TELEP
1920. Pann6nia puszta
A r6maiak Augustus csfiszfirsfiga alatt (Kr. e. 63 - Kr. u. 14) h6dit6
fitjuk sorfin eljutottak eg6sz a Duna vonalfiig. Az uj teruletet az illir pannon
torzs alapjfin Pannonifinak neveztek el. A sz6 a „pan", mocsfir sz6t rejti magfiban.
A r6mai uralom civilizfilt dletkoriilmenyeket honositott meg. A vfirosokat sz61es utak kotottdk ossze. A nagyobb teriileteket csatomfiztfik. Hfizaik
minden korszertf kenyelemnek megfeleltek. Igen jelent6s volt a vfirosok ipari
es kereskedelmi elete. Als6-Paim6nia szdkhelye Aquincum volt, de jelentSs
szerepet jfitszott a birodalomban Szentendre. azaz akkori latin neven Ulcisia
Castra (Farkasvfir) is.
A honfoglalfis utfin az ide is letelepiilt magyarok els6sorban a Biikkos-patak mentet 6s a belvfirost „iiltek meg." A mez6gazdasfigi termel6shez,
azfiliattartfishozviszont a kiils6 reszeket vettek birtokba. A Duna menten es a
Dera-patak koriil a Pomfizra vezet6 reszen igen kitiind legel6t es retet talfiltak.
A vfirosreszt kes6bb is a gazdfilkodfis szfimfira tartottfik fenn. A legel6ket id6kozben feltortek es igy kit<in6 szfint6f61det alakithattak itt ki. Amikor 1886ban a Budapesti Kozuti Vaspfilya Tfirsasfig megkezdi a kiepitendS helyierdeku
vasut palyfijfinak a kijeloleset, a jegyz6k6nyvbe azt irjfik be, hogy „a szomszedos pomfizi teriiletr61 a vfiros kiiltelkeire a vfiroshoz tartoz6 foldeken oly
irfinyba vezetend6nek keretett. hogy a magfin tulajdont kepez6 ingatlanok lehet61eg megkimeltessenek." Tehfit, ha hfizak akkor meg nem is, de ingatlanok,
kertek voltak itt. S6t egy utca is fillt mar. Igaz, az reg6ta, ha nevet csak kes6bb
is kapott. 1894-ben, amikor a vfiros el6sz6r adott nevet az utcfiinak, a regi r6mai utra raepiilt kozepkori ,/6k6zlekedesi iitnak" a Budai (it nevet adta, mivel
az az orszfig kozpontjfira, Budfira vezetett. (Lasd D6zsa Gyorgy lit)
Az iratokb61 ugy tiinik a vfirosresz csak igen lassan epiilt be. A szfizadfordul6n meg mindig csak nehfiny hfiz allhatott itt. 1920-ban egy ujsziilottet igy jegyeznek be az anyakonyvbe. Sziiletett: Pann6nia-pusztfin. A vfiros
szaporod6 lakossagfinak azonban hely kellett. A 20-as evekben a kepviseldtestiilet dgy pr6bfilt enyhiteni a gondokon, hogy parcellfizni kezdte a varos
iiresen fill6 kiilteriileteit. A Pann6nia-puszta igen alkalmasnak mutatkozott a
terjeszkedesre. 1925-ben a polgfirmester, dr. Starzsinszky Laszl6 vezetesevel
megindul „a varos niv6jfinak emelese". A fejlesztes erdekeben nagyszabfisu
tervek sziiletaek. Szamba vettek a vfiros hfizait es utcfiit. Szentendret a varosiassagot hangsulyozand6, keriiletekre osztottfik (1-IV). A Pann6nia-telep a
Biikkos-patakig es a Pomfiz fele terjeszked6 resz lett az I . keriilet.
Kevesen tudjak. hogy egykor itt ringott a szentendrei mflveszet bolcsSje is. Starzsinszky, az agilis es t6rekv6 polgfirmester ugyancsak a ..vfiros
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mv6jfinak" emelese celjfib61 1926-ban Ugy dontott, hogy fiatal fest6milv6szeket csalogat ki a vfirosba, 6s mCv6sztelepet 16tesit Szentendr6n. Erre akkor a
Pann6nia-telepen 16v6 uress6 lett Sz<!il6kis6rleti telep 3 hfiza kinfilkozott. Ide
jott ki a tobbiekkel egyiitt On6di B61a is, aki az Eletutam c. k6nyv6ben szfimol
be az itt megtelepedni 6hajt6 m(Iv6szek lelkes 6s vidfim 61et6r61. De miutfin a
,4nfiv6sztelep" itt tfivol fekiidt minden fest6i motivumt61, k6s6bb ugyancsak a
polgfirmester tfimogatfisfival a tfirsasfignak sikeruh beljebb, a Bogdfinyi utca
51. sz. hfizban, a Munkfisbeteg Biztosit6t61 megszerzett szanat6riumba koltoznie.
A kiils6 vfirosr6sz azonban tovfibbra is lassan 6pul be. Az egyik k6pvisel6 szerint ennek oka a k6vetkez6: „a Pann6nia-telepen a parcellfizfis 6ta
eltelt 8 6v alatt a gazdasfigi viszonyok nem tett6k Iehet6v6 a kim6rt 300 n6gyszogoles telkek v6tel6t" (1936). Pedig az itt ki6pitend6 utcfik szfimfira mfir a
neveket is kijel61t6k. Talfin hogy szebb6, vonz6bbfi tegy6k ezt a pusztai r6szt,
valamennyi utcfit egy virfigr61 6haj tottak elnevezni (lfisd Gyongyvirfig, H6virfig, Ibolya, Levendula, Liliom u.)
Ha lakfisokat nem is, nagyobb 6puleteket emeltek itt. Az 1920-as
6vek elej6n fel6pult az Andrea Cementgyfir (ma Szentendrei Betonfirugyfir).
1928-t61 6piteni kezdik a katonai laktanyfit, amely el6sz6r a hosszabb ideig
Visegrfidon 61t Gorgey Artur tfibomok nev6t viselte. 1936-ban az Angol Magyar Bank vezet6s6vel kul6nb6z6 t6k6s csoportok, reszv6nytfirsasfigok kerest6k fel a vfirost egy papirgyfir alapitfisa c61jfib61. A vfirosatyfik kezdetben ellenezt6k azt, ennek ellen6re 1937. nov. 22-6n a 170 munkfist 6s 24 alkahnazottat
foglalkoztat6 gyfir mfir meg is kezdte a munkfit. A vezetSk munkfislakfisok
6pit6s6t is tervezt6k, de az elmaradhatott, mert 1944-ben a Magyarorszfig
fbldrajzin6vtfira ezt a vfirosr6szt m6g mindig csak Pann6nia puszta n6ven nevezi meg, bfir n6hfiny utca is fillt mfir itt.
1945 utfin a n6vcser6k jeleztek, hogy itt is vfiltozott a vilfig. A Gorgey
laktanyfib61 Tfincsics Mihfily tisztiiskola, majd 1957-t61 Kossuth Lajos katonai
fSiskola lett. A Budai utb61 pedig D6zsa Gyorgy lit. N6hfiny virfig nevii utcfit
isfitkereszteltek6s uj ipari iizemek n6ttek ki a foldbfil. 1962-ben a Papirgyfir
mellett felepult a PEVDI (ma Hungaropen Kft). Utfina az E T I , ami a rendszervfiltfis utfin megszUnt.
A r6gi katonai lak6telep a 80-as 6vek v6g6n viszont b6vult. A Magyar
N6phadsereg tfimogatfisfival ujabb 6s ujabb hfiztombok jelentek meg. Koztiik
kiszolgfil6 helyis6gek (fodrfisz, virfigbolt, cukrfiszda stb.). A hfizak kozott m6g
egy kis sportpfilya is fill. Igy most ez a vfirosr6sz joggal fel is vehetn6 a r6gen
mfir javasolt Honv6d vfiros nevet. Igaz akkor az Izbeg hatfirfin lev6 gyakorl6
t6mek javasoltfik ezt a nevet.
A HEVfiUomfisignyiil6, a t6rk6pen 15 utcfival bir6 telep 1992-re mfir
jelentSs vfirosr6sz. Az itt lak6k szfima a 3000-t is meghaladja. Gondjaikat
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k6pvisel6juk, a k6s6bb alpolgfirmesterr6 vfilasztott N6meth Lajosn6 mellett
1992. december6t61 egy iij kozoss6g, a Pann6ma V6degylet pr6bfilja m6g int6zni, segiteni.
394. PANNONIA UTCA
1925. Pann6nia-ucca
A Pann6nia utca az 6rtomyok ment6n Aquincumba vezet6 r6gi r6mai
Utra 6piilt. Hivatalos iratokban is igy emlitik. Amikor 1933-ban a laktanya
6pft6se miatt ezt az utat lezfirtfik, a vfiros megjegyzi „...a varos csak akkor
adja at a kincstdmak, ha a regi rdmai utat helyredlUtja es a koznek dtadja".
Az Aquincumba vezet6 egykori fontos (it egy r6sz6t, - ez ma a Pann6nia utca - val6ban helyre is fillitj^, a tobbi r6sz6t pedig elmosta az id6 es a
Duna, ahogy ezt egy 1934-es feljegyzes tan(isitja: „... a Duna a regi romai utat
a laktanya is a Dera-patak kozott mar teljesen elsodorta."
>/. , - •
395. PANORAMA UT
,, 1979. Panorfima (it
A kilfitfis Szentendren sok helyen sz6p, nemcsak ezen a Pismfinyv6gi, hatfirsz61i utcfin. A Panorfima (it a Makkos €s az Olyv utcfit koti ossze a
Szabadt6ri N6prajzi Miizeum mogott. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
396. PAPRIKABIRO UTCA
1894. Paprikabir6 utcza
A vfiros utcanevei k6t bir6 eml6ket Srokitettek meg. Az egyik Dumtsa
Jen6, a mfisik Paprika Peter, aki Mfiria Ter6zia 6s n. J6zsef uralkodfisa alatt
fillt a vfiros 616n.
A vfiros vezet6se korul sokfiig nagy vita diilt. A vfirosi onkormfinyzat
a 18. sz. els6 6vtizedeire val6sult meg. Kezdetben n6gy bir6 igazgatta Szentendr6t. Egy r6mai katolikus, akit a magyarok, n6metek, dalmfitok kozosen
vfilasztottak 6s hfirom gorogkeleti, akit a szerb tobbseg vfilasztott. A polgfirok
filland6 panasszal 61tek az uralkod6nfil a bir6k korrupci6i miatt, ez6rt tobbszor
is megvfiltoztattfik a vfirosvezet6s szerkezet6t. 1733-ban pi. a vfirmegye utasitotta a vfirost, hogy ne 6venk6nt vfilasszanak bir6t, hanem hfirom 6ven fit
gorogkeleti es egy 6venfitkatolikus birfija legyen Szentendr6nek.
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PAPRIKA PETER (17? - ?): szerbnek 6s gorognek is tartottfik.
Paprikity n6ven is emlitik. Nev6t a szokfisolcnak megfelel6en cirill
betiikkel is irta. Dr. Katona Gyulfin6 kutatfisai szerint a bir6 katolikus
volt. A szerbek a gorogok bujtogatfisfira 1737-ben nem is akartfik elismemi bir6jukul. A vfirmegye ez6rt bebortonzott n6hfiny szerbet. A
felbujt6 gorogok meg elszoktek a vfirosb61. Ekkor a szerbek lev61ben

azt nyilatkoztak, hogy: „A megvdlasztott Pdpista Bi'rot igaz birdnkkul
fogunk osmemi, ugy mint kdzonseges Birdnkul mindenekben...". Ugy
tfinik Paprika Peter j6 bir6 lett, mert egymfis utfin 8-szor is viselte e
nemes tisztet.
Paprika bir6 nev6hez nepi mondfik is fuz6dnek. Az egyik hagyomfiny
szerint pipogya ember lehetett, mert amikor Mfiria TerSzia a vfirosban
jfirt 6s Paprika P6ter fogadta, nem 6, hanem a feles6ge, Mfirta asszony
kototte le sz6val 6s k6rd6seivel a kkfilyn6 figyehn6t. Mfisok szerint
viszont 6ppenhogy m6rges, hirtelenharagu, paprikfis ember volt.
A r6mai tfibor romjait 6rz6 halmot, kis tiilzfissal hegyet, r6g6ta Paprikahegynek nevezik. PL: „a Paprikahegyre vezeto Miretta fele nagyhdz melletti kishdz" - Aatfirozzfik meg 1872-ben egy halott utols6 lakhely6t. 1900-ban is igy
emlitik: „Wenczel Adfim 6s tfirsa folyamodvfinya a paprika hegyen 16tesitend6
kozkut tfirgyfiban." Sokfiig csak n6hfiny hfiz fillt a hegyen. Jelzi ezt az is, hogy
a komyezS utcfik: R6mai vfirkert, R6mai sfinc, 6rtorony utca is csak az 1920as, 30-as 6vekben kapnak nevet.
A elnevezesnek a paprikfihoz tehfit nines semmi koze. A gazdag bird
csalfidjfinak volt itt a k6my6ken birtoka 6s hfiza. Innen kapta a k6my6k a nev6t. A hagyomfiny szerint a bir6 a 7. sz. hfizban lakott. Korfibban val6szin(fleg
csak a csalfidra gondolva. Paprika utcak6nt nevezt6k meg az utcfit. Egy-k6t
iratban igy is talfilhatd. Csak az els6 hivatalos utcan6vadfiskor gondolt a k6pvisel6-testiilet nevad6k6nt kifejezetten Paprika P6ter bir6ra.
A bird hfizfit a Miiemleki Bizottsfignak 6s a lokfilpatri6tfiknak 1988-ig
sikeriilt meg6vniuk. Akkor lebontottfik az utoljfira 4 csalfidnak is otthont ad6
hfizat. A helyiek igy biislakodnak az ujsfig hasfibjain: Ism6t eltunt a tortenehni
Szentendre egy p6tolhatatlan 6rt6ke. K6s6bb a f66pit6sz az ujsfigban vfilaszolt
az aggodalmaskod6knak (SZV. 1992. jan. 1.). A hfiz 61etvesz61yes volt. A telek
uj mlajdonosa, dr. Makai Zsolt szfijseb6szeti magfinklinikfit 6s gy6gypanzi6t
tervez ide epiteni. A vfiros azonban ragaszkodik hozzfi, hogy az uj 6piilet tomegformfijaban idezze az eredetit. Az ig6rt 6pUlet azonban 1995-re m6g nem
kesziiltel.
397. PAP-SZIGET
17? Pap-sziget
A Duna sodr6 hullfimai a nagy sziget (Szentendrei-sziget) mellett
tobb kisebb homokzatony szigetet is felhahnoztak. Egyet koziiliik a KisDunan a Visegrfid fele vezet6 11-es miiut mellett. A hangulatos, szfizados ffikkal ben6tt sziget a szentendreiek kedvelt kirfindul6helye. A turistfik is gyakran
es szivesen keresik fel, mivel a szigeten 1%2 6ta tobbszfiz f6r6helyes kemping, modem ABC-fimhfiz 6s 6tterem, meg termfilvizes strandfijrd6 vfirja 6ket.
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A Pap-sziget vedett teriilet. N6v6nyritkasfiga a platfinokra felfut6
vadsz616. A sziget nev6nek eredet6t dr. Katona Gyulfin6 irta meg a helyi lijsfig
hasfibjain: , A z oklevelek alapjfin gr6f Zichy Istvfin, az akkori foldesiir Szentendre teriilet6nek hasznfilatfit 1700. jan. 1-en b6rbe adta a vfiros katolikus 6s
gorogkeleti lakossagfinak." Az 1732-es Canonica Visitatio - piispoki vizsgfilat
- szerint pedig a kegyur a visegrfidi ut mellett a Dunfin lev6 kis szigetet a k6t
par6kifinak adomfinyozta az6rt, hogy az ott termett sz6na a lelk6szek 16tartfisfira szolgfiljon.
A szigeten sokat kiiszkddtek az firvizzel. Es mint 1917-ben Kada Mihfily pl6bfinos az akkori kegyuraak, a F61dmuvel6siigyi minisztemek irta: , A
szfint6f61dek muvel6se itt, kozel a f6vfiroshoz igen neh6z, mert nem lehet szerezni megbizhat6 f6rficsel6det. Inkfibb jfimak a budapesti gyfirakba dolgozni, a
fbldeket pedig lehetetlen b6rbeadni. A sz6nahordfishoz pedig kiilonosen a
mostani idfikben lehetetlen kapni fuvarost, akik a vizen val6 61etvesz61yes
szenafuvarozfist61 nagyon idegenkednek." Ez6rt a papok a hercegprimfist61
engedelyt kertek, hogy eladhassfik a szigetet, mert „amikor a vev6 jelentkezett, a vfiros igen k6rt, hogy adjuk el..." A szigetet a k6t egyhfiz vezet6i aztfin
el is adtfik Nemes Marcellnek, aki azt muvesztelepp6 6hajtotta kialakitani. A
sz6p terv azonban nem val6sult meg, mert 1917-ben a vev6 v6grendelet n61kiil
meghalt.
A Pap-sziget tehfit nev6t onnan kapta, hogy az mintegy k6tszfiz 6vig a
szentendrei papok szigete volt'^'.
398. PAPSZIGETI UT
1960. Papszigeti ut
Az 1950-es 6vek v6g6n a Kis-Duna mellett udul<5k sora 6pult fel. A
Sztelin-patak 6s a Pap-sziget kozott kialakult hosszu lit hamarosan mfir nevet
is kert. Szerencsere a varosi tanfics a nevadaskor a kozeli sziget nevet vfilasztotta az utca szfimfira. Napi hasznfilatba t6ve igy itt egy r6gi foldrajzi nevet.
(Tan. ul. jkv. 1960. 10. sz.)
K6s6bb az itt kialakult nagyobb iidiil6telep e gyujtSiitjfira U alakban
6piiltek rfi az utcfik, amelyek a n6vbokrositassal mind a vizi elettel kapcsolatos
nevet kaptak.
399. PASZTOR UTCA
195? Kolt6i Anna utca
1991. Pfisztor utca
Izbegen a Kekesi utca folytatfisak6nt az 1950-es evekben alakult ki
(igy, hogy nevet is kaphatott.
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K O L T 6 I A N N A (1891-1944): vasmunkfis, a szocialista n6mozgaIom
vezet6 szem61yis6ge, a fasizmus fildozata.
199Q-ben az utcanevek cser6jekor elfiszor ide az Utcan6v Bizottsfig egy festfi,
Jeges EmS nev6t ajfinlotta. A Szentendrei M(iv6sztelep alapit6 tagja festette
az 1950-es 6vekben az Izb6gi templom sz6pfresk6it,az6rt esett rfi a vfilasztfis.
A lakossfig azonban a n€v helyett nem akart uj nevet.
A r6gi izb6giek m6g j61 eml6keztek, hogy a kihajt6s pfisztorok egykor
erre terelt^k ki a lfibasj6szfigot a Csicserk6 kivfil6 fiiv6re legehii. (Lfisd
Csicserk6 u.) Ez6rt a r6gi lak6k megk6rt6k az utca uj lakdjfit, dr. Bakos Zoltfint, k6rje a Pfisztor nevet az utcfijuk szfimfira. Amikor a nevet beterjesztette a
kepvisel6-testUlet el€, megig6rte, ha a nevet elfogadjfik, 6 maga hajland6 lesz
kifizetni az els6 tij utcan^vtfiblfit. A testulet a benyujtott nevet elfogadta, a
doktor iir pedig fillta a szavfit 6s fizetett. (ONK. 1991. 134. sz.)
Kolt6i Anna nev6t Budapest is eltOntette. (VDI. ker.). Abb61 Magdolna utca lett.
400. PASZTOR K O Z
1894. Zsfik utcza
1925. Pfisztor koz
A visszaeml6kez6sek szerint a piispoki gazdasfigi epiiletek mog6
benytil6 zsfikutca els6, hivatalos neve is ez volt: Zsfik utca. A szerb piispoki
palota mellett a komyezfi utcfikban m6g a 20. szfizad elej6n is a puspoki szolgfik 61tek. A Pfisztor kozben elt a piispoki pfisztor. Ezert kapta ezt a nevet az
utca 1925-ben. A vfirosi pfisztor a Kossuth Lajos utcfiban lakott.
Szentendren kihajt6s pfisztorkodfis volt. A kecsk6ket, juhokat, teheneket hangos tiiloksz6val kis6rte v6gig a vfiroson a pfisztor. A piispoki istfill6
m6g 1957-ben is itt fillt. Egeszs6gtelen voltfir61 a tanficsiil6sen is sz6 esett.
K6s6bb az istfill6t lebontottfik. Hely6n 1975 6ta egy nagy epiilet, a Pest Megyei Konyvtfir fill. A mogotte 16v6 kis kozben azonban m6g ma is ott sorakoznak foldbe siippedten a regi piispoki csel6dhfizak.
401. P A T A K UTCA
1925.?
194? Patak utca
A Pann6nia-telep egyik utcfija az itt kialakult szokfisok szerint egy sz6p virfig
nev6t viselte. Pontos elnevez6s6t nem ismerjiik. Az 1940-es 6vekben dj nevet
kapott. Miutfin a Dera-patakhoz vezet, 6rthet6en Patak utca lett a neve.
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402. PATAKSOR UTCA
1994. Pataksor utca
A 90-es 6vek elej6re a Nap utcfinfil egy firok torese mellett egy 6 m
sz61es 6s 124 m hosszU utca alakult ki. Az utcfiban lak6k nevet is k6rtek szfimfira. S6t 1993-ban javaslatot is nyiijtottak be az Onkormfinyzatnak. Tekintve,
hogy kozel folyik a Sztaravoda-patak, ezt a nevet ajfinlottfik. Patak utcfija
ugyan mfir van a vfirosnak a Pann6nia-telepeii, de ez egy mfisik n6valak. A
k6rehnet a vfirosgazda, Wolfne Boza Agnes Csilla el6 is terjesztette 6s azt a
k6pvisel6k el is fogadtfik. (ONK. 1994. 25. sz.)
403. PATKO UTCA
1992. Patk6 utca
Pismfinyban a vizmosfist61 NY-i irfiinyba indul6 zsfikutca az Ostor
utcfival egyiitt kapta a nev6t. (ONK. 1992. 162. sz.)
404. PATRIARKA UTCA
1894. Arz6n utcza
1950. Engels utca
1991. Pfitrifirka u.
A pUspoki sz6kesegyhfiz mellett a szerb temetfiig vezet6 utca 1894-t61
Csamojevics Arz6nnak, a szerbek honszerz6 pfitrifirkfijfinak eml6k6t 6rizte.
(lfisd Arzen u.). Els6 nev6t term6szetes okb61 kapta, mert a piispoki sz6kesegyhfiz kertj6ben 16v6 kis 6piiletben lakott a pfitrifirka.
1950-ben mfir Engels n6ven talfiljuk az utcfit. A n6vvfiltoztatfis pontos dfitumfit nem sikeriilt megtalfilnom.
ENGELS, FRIDRICH (1820-1895): n6met teoretikus. Marxszal
egyiitt a mdomfinyos szocializmus, a marxista politikai gazdasfigtan
6s a dialektikus materializmus megalapit6ja.
1989 v6g6n a Pest Megyei Konyvtfimak kiildott szerb ujsfig borit6jfin a munkatfirsak 6rdekes dologra figyeltek fel. Utcan6v-vfiltoztatfisr61 ekkor m6g sz6
sem volt, m6gis a megszokott cimiik Engels' u. 7. sz. helyett a k6vetkez6 cimet talfiltfik: Csamojevics Arz6n pfitrifirka u. 7. sz. A felad6k6nt jelzett Szerb
Demokratikus Sz6vets6g hamarosan az uj Onkormfinyzatafil is jelentkezett
ezzel a borit6kkal 6s hivatalosan is kerte ezen utcanev adasfit. Az Utcan6v
Bizottsfig k6s6bb a k6rt nevet el6terjesztette a lakossfig szfimfira a helyi iijsfigban.'^' A be6rkezett n6vtani tiltakozfissal (hosszu 6s nehezen ejthet6) 6s azzal
a t6nnyel, hogy a pfitrifirka nev6t mfir 6rzi egy utcan6v (Arz6n u.) a Bizottsfig
is egyet6rtett. Ez6rt csak a n6v rovidebb, k6zn6vi alakjfit terjesztette a k6pvise16k el6, melyet 6k 1991. dec. 12-6n el is fogadtak. (ONK. 1991. 134. sz.)
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Engels nev6t a fSvfiros is eltuntette, mindet. Ott ugyanis 3 utca 6s 1 t6r
emiekeztetett rfi (V, V I , XVIH, XXH. ker.). Ma ezek a kovetkezS n6ven talfilhat6k: Erzs6bet t6r, Gulner Gy. u., Prohfiszka Ottokfir u., T5ke u. Az utca
emlit6sre m61t6 kozt6ri epitm6nye egy befejezetlen szobor a Konyvtfir el6tt
fill. Az egyetlen, amelynek talapzatfin ott fill az alkot6 neve (Beck 6. Fiilop),
alatta pedig a szobor modellj6nek a neve (Katona J6zsef). A magyar drfimairodalom kiemelkedfi alakjfinak a szobrfit 1975-ben, az int6zm6ny fitadfisakor
helyezt6k el itt.
.
405. PATRON UTCA
1992. Patron utca
A Barackos uton szemben a S6r6t utcfival indul6 utca szint6n a vadfiszatot id6zi. Nev6t 1992-ben kapta. (ONK. 1992. 162. sz.)
406. P A Z S r r UTCA
'
1992. Pfizsit utca
Az fipolt, gondozott gyepre utal6 utca az 6vtizedek sorfin mfir sz6p
udul6korzett6 ki6piilt Pismfinyhoz ill6 n6v. (ONK. 1992. 162. sz.)
407. P E R C KOZ
A
•
•
-i
1977. Perc koz
^
Izb6gen a Gyorgy utcfib61 nyfld kis koz bejfirfisfihoz nines sziiks6g
m6g egy percre sem. Sok utcfira rfiillene m6g ez a n6v Szentendr6n. (Tan. ill.
jkv. 1977. 5. sz.)
408. P E R C Z E L MOR UTCA
1969. Perczel M6r utca
„
Egy korfibbi helyi hagyomfiny szerint 1849-ben a menekiiW Perczel
M6r a szabadsfigharc bukfisa utfin rovid ideig a Bogdfinyi ut 26. sz.-ban, az
un. Milutinovics hfizban huz6dott meg. A tort6neti adatok azonban err61 nem
tudnak. A r61a elnevezett utca a Kfilvfiria t6rr61 a Biikkos-patakra vezet. (Tan.
ul.jkv. 1969. 4. sz.)
PERCZEL MOR (1811-1899): honv6dtfibomok, a szabadsfigharc kiemelked6 alakja. A kiegyezes utfin mint balk6z6pi k6pvisel6 a kiegyez6s politikfijfit tfimogatta.
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409. P E R E S Z K E U T C A

1987. Pereszke utca
•
HJ;; ;.
A Szarvashegyen a Kaptat6 utcfib61 nyfl6 kis utca nev6vel a gombfiszni jfir6kat tolti el igazfin orommel. Bfir a vastag, rostos husu gombfi6rt
innen kicsit messzebb kell menni. (Tan. iil. jkv. 1987. 07. 14.)
410. P E T E R - P A L U T C A

:

^

/

1894. P6ter-Pfil utcza
.
^'
^
Nev6t az utca az itt fill6 P6ter-Pfil templomr61 kapta. A templomot a
Ciprovfic k6myeker61 betelepiilt szerbek emelt6k 1708-ban, akkor meg ffib61.
1791-benfitepitettek.A Csiprovacska templom vedfiszentjeiil egykor Peter-Pfil
apostolokat vfilasztottfik. A ket r6mai katolikus szentet a gorogkeleti egyhfiz is
tiszteli.
Az utca neve feltetelezhetSen az els6 nevadfis idej6b61 val6. 1900-ban
mfir talfilkozunk a nevevel az iratokban, amikor a k6pvisel6-testiilet a benyujtott k6lts6gvet6st tfirgyalta: „... a Vasuti es a Peter-Pal utczdkban teljesi'tendo
jdrda lerakdsa es utczarendezese tdrgydban
A templomot vegul 1944ben a katolikus egyhfiz megvfisfirolta. Epit6senek 200. evfordul6jfin es 11. Jfinos Pfil pfipa magyarorszfigi Ifitogatfisa eveben, 1991-ben a templomot
renbehoztfik. Err61 a helyi lapban cikkek es a templom falfin emlektfibla md6sitja az erdekl6d6ket.
PETER 6s PAL apostol egyutt fejezte be 61et6t Kriszms utfin 67. koi.
riil R6mfiban. P6ter halfisz volt. K6s6bb 6 lett az els6 r6mai pfipa. Pfil
apostolt lefejeztek. Egyhfizi levelei a Biblifib61 ismertek.
411. P E T 6 F I U T C A

1894. Furd6 utcza
^
1925. Pet6fi-ucca
A PetSfi utca egyik hfizfinak falfiba befalazott ert6kes r6gi k6 utcan6vtfibla taniisfiga szerint az utca el6sz6r a Fiird6 utca nevet viselte. 1925-ben az
fitfog6 utcanevadaskor a k6pvisel6-testiilet az utcfit kett6osztotta. Egyik r6sze
a Kazinczy Ferenc, a mfisik PetSfi Sfindor nev6t kapta.
Nagy koltSnk Ifizas vfindorlfisa sorfin Szentendr6n is keresztiil gyalogolt. Barfitaival, Wachott Sfindorral 6s lmr6vel 1845. szeptember6ben Esztergomba indult. Pomfizon szfilltak meg egy ismer6siiknel. Pet6fi nem szerette a
hegyeket, de nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy sz6p tfijakban
gyonyorkodj6k. Ezert dtkozben megmfisztfik a Pomfiz 6s Szentendre hatfirfin
fill6, az Alfold szerelmese el6tt „iszonyuan magas"-nak tiin6 K6hegyet (366
m). E kirandulfis emlek6re irta a Pesti Divatlapban 1845. okt. 16-fin megjelent
Hegyen iilok cimil verset. 1958-ban a K6hegyen emlekmilvel jel6lt6k meg azt
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a helyet, ahoiman Pet6fi megcsodfilta a vid^kiinket. (B6vebben lfisd IKSZ
158. p.)
P E T 6 n SANDOR (1823-1849): k6lt6, a magyar lirfinak vilfigviszonylatban is jelent6s k6pvisel6je. Ady Endre 6s J6zsef Attila mellett a magyar irodalom legnagyobb, forradalmi eszmeis6gu alakja.
A kutat6 hadd adjon helyet itt egy kicsit a bfinatfinak. Mindig halogattam,
hogy Ief6nyk6pezem azt a sz6p, kiilonosen 6rt6kes r6gi utcan6vtfiblfit, amely
az utca elej6n az egyik hfiz falfin fillt. A hfizat 1992-ben b6vitettek 6s sajnos,
az 6pitkez6skor a tfiblfit levett6k 6s kidobtfik a szem6tbe. V6gleg .eltilnt a vfirost6rt6net egy apr6, ert6kes kis darabja.
•
,
:
412. PETYINA
>•
v•
? Leanyhegy
,--, /
:
1690. Petyina
A vfirost6rkep 1993-ban is kiilon newel jeloli a Lefinyfalu hatfirfiban,
a Kada-csucs alatti szep, ffikkal teli vfirosreszt: Petyina. Sasvfiri Sfindor szerint
ez a kis hegy lehetett az eltunt 18. szfizadi foldrajzi n6vkent szfimontartott
Lefinyhegy.
1690-ben az itt megtelepiilt szerbek aztfin a kitun6 klimfiju 6s
j6min6segii foldre sz616t telepitettek. Egykor a „legkitun6bb bortermd hely"kent tartottfik szfimon. A szerb-horvfit Pec sz6 - amelybSl eredeztetik - jelentese: kemence, kfilyha. Egy6bk6nt a szakirodalom szerint ezt a sz6t rejti magfiban Pecs vfirosfinak neve is. Egy szerb szfirmazfisu helyi polgfir szerint ehhez
k6t6dik a mi helyneviink is. , A Petyina n6v a szerb siitni sz6ra vezethet6 viszsza", irta a Pest Megyei Hirlapban Gavrilovits Ferenc.'"
Petyina nevehez egy t6rt6netet jegyeztiink fel. Ugy tartottfik a vfirosban, hogy ha nagytekint61yu, gazdag halottat temettek, akkor a nagy harangot
konditottfik meg, amely igy bucsuztatta a megboldogultat: Van Bubfin, Van
Bubfin. Amikor j6m6du polgfirt kis6rtek a temet6be, a kozepes harang kis6rte:
Pismfin, Pismfin, Pismfin. S ha szeg6ny szentendreit tettek a sirba, csak a kisharang siratta emigyen: Petyina, Petyina, Petyina.
413. PETYINA UTCA
.
'
1969. Petyina utca
,
J
A 60-as evekben gyors fejl6desnek indult vfiros csak a kiilteriiletek
beepites6vel tudta kiel6giteni a lakfisigenyeket, de jottek a nyaral6k, udiil6k is.
A Petyina-diil6ben igy egymfisutfin epiiltek fel az (ij hfizak, nyaral6k, amelyek
hamarosan utcfivfi filltak ossze. A szerencses otlettel adott utcanev a r6gi foldrajzi nevet adja fit azoknak is, akik csak heteket, h6napokat toltenek a vfirosban. Az utca a Rig6 es a Hid utcfit koti ossze. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.)
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414. PIAC KOZ
1925. Kfillay-ucca
f
195? Kfillaiutca
1980. Piac koz
A szfik kis utca els6 n6vad6ja feltehet6en a szerbek kozott nagy n6pszerus^gnek 6rvend6 Kfillay Benjamin volt.
K A L L A Y BENJAMIN (1839-1903): szabadelvu k6pvisel6, belgrfidi
fSkonzul, a Monarchia kozos pdnziigyminisztere, s mint ilyen
Bosznia-Hercegovina kotmfinyz6ja volt. A szentendrei keriiletben
k6pvisel6jel6ltk6nt lepett fel. 1865. mfijus 9-6n a szerb iskoWban
r6szt vett egy unnepelyes vizsgfin, ahol magyar 16t6re szerb sz6noklattal kfiprfiztatta el hallgat6it 6s alapitvfinyt tett k6t tanul6 javfira. K6t
dukfittal megjutalmazta a szerb nyelvben kitunt tanul6t, egy dukfittal
azt, aki a legkivfil6bb volt a gorogkeleti katekizmusban. Mint kepvisel6 a nemzetis6gek kib6kiil6s6n ffiradozott. A Balkfinr61 t6rt6nehni
munkfit is irt. A Sztaravodfinfil a „szerbek barfitjfivfi" fogadtfik.
K6s6bb az utca nev6t, talfin hogy ne eml6keztessen a r6gi rend k6pvisel6ire,
szimpla i-vel irtfik. 1980-ban v6gleg megvfiltoztattfik a nev6t. (Tan. iil. jkv.
1980. 14. sz.)
A vfirosban az 6vszfizadok folyamfin a piac tobb helyen is mukodott
(F6 t6r, Dunapart). Az ut6bbi id6ben a Biikkos-part ad otthont szfimfira. Ez a
kis koz is oda vezet.
Az utca v6g6n egy nagy, hosszu mult szfizadi kereskedShfiz (utols6
tulajdonosa miatt csak Bodor-udvar) el6tt egy sz6p kovficsoltvas iv6kut fill.
Asszonyi Tamfis munkfija. A hajdani helyi keresked6c6h sikrajzolatu jelv6ny6nek plasztikaifitfoimfilfisajelzi, hogy a keresked6k vfirosfiban jfirunk. Egyben tanuja annak is, hogy egykor az utcfikon tobb helyen is vfirta 6s szolgfilta
friss viz6vel kiit a vfiros lak6it 6s a jfir6kel6ket, idegeneket.
415. PILISI UTCA
1925. Pilisi-ucca
^
A kozeli Pilis hegys6g kinfilta ezt a nevet Izb6g egyik utcfijfinak.
1925-t61 az 1950-es 6vek v6g6ig a Mfiria utcfit61 a Biikkos-patak melletti ki6pitetlen, inkfibb csak kitaposott ut az Anna utcfiba vezetett. K6s6bb az utca
Igy megszCnt. Ma mfir csak az Anna utcfibdl kiindul6 utcanyiilvfiny viseli a
Pilisi utca nevet.
A sz6p fekv6sii, siirii erd6kkel boritott Pilis hegys6g a k6z6pkorban
sok kolostomak 6s szerzetesnek adott otthont. Egyes v61em6nyek szerint a
hegys6g is a papok feje tetejenek kiborotvfilt r6szr61, a tonzurfir61 vagy mfis
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n6ven „pilis"-r61 kapta a nev6t. A pilis sz6 szlfiv eredetfi, mfisik 6rtelme is
hasonl6 jelent6stl: kopasz, ffitlan hegytetS.
416. PILLANGO UTCA
1969. Pillang6 utca
A Csereszny6s utat 6s az Ibolya utcfit 6sszekot6 utca 1969-ben kapta
a nev6t. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
417. PILLANGO K O Z
1981. Pillang6 koz
Pismfinyban a Pillang6 utcfibdl 1981-re mfir egy ujabb kis utca is ki6pult. Ez uj nevet nem, csak ut6tagot kapott. (Tan. ul. jkv. 1981. 11. sz.)
418. PINTY UTCA
1987. Pinty utca
A kis 6nekesmadfir dala mellett a ,4ieve is j61 hangzik" az utcanevek
sorfiban. A Szendfiszi6i 6s a Szarvashegyi utat 6sszek6t6 kis utca. (Tan. iil.
jkv. 1987. 07. 14.)
419. PIPACS UTCA
1969. Pipacs utca
Az 1960-as evekre a T6 melletti sz616hegy fokozatosan ki6piilt. A
gyakori, ismert gyomn6v6ny sz6p virfiga 6s kellemes hangzfisa r6v6n itt lett
nevaddja az egyik utcfinak. A Pomfizi utat koti ossze a Mathifisz utcfival. (Tan.
ul. jkv. 1969. 4. sz.)
420. PIRKADAT UTCA
1994. Pirkadat utca
A Hajnal utcfibdl Ny-Eny irfinyban elkanyarodd 4 m sz61es 111m
hosszu zsakutca sokfiig n6vtelen. Amikor a lakdk nevet k6mek szfimfira termeszetesen adddott a hangulatilag ide illd pirkadat n6v. Ezt a kepviseldk meg is
erdsitettek. (ONK. 1994. 125. sz.)
421 PISMAN Y
120? Kiralyhegy
150? Torokhegy
1690. Pismfiny
Erdekes multrdl mesel Szentendre legszebb, gyiimolcsosokkel 6s nyaraldkkal
teli varosresze. A Duna melldl a szentendrei hegycsoportbdl csodfilatos lan203

kfikkal leereszkedd 1205 m magas, majdnem mediterrfin 6ghajlatti hegy a kezdetekt61 Szentendre legkedveltebb helye.
A Pilisben vadfisz6 kirfilyok itt is megpihentek. Errfil tandskodnak az
6vszfizadok sorfin feltilnS, majd eltiin6 r6gi foldrajzi nevek. A t6rkepeken 6s az
iratokban ilyen nevek szerepelnek, mint Kirfilyhegy (Pismfiny), Kirfilyvolgy,
Kirfily-patak (Biikkos-patak), Kirfilykiit patakja (Sztaravoda). Lfisd m6g Lajos
forrfisnfil 6s a J6vizmajomfil.
1541-t61 Buda eleste utfin a torokok akadfilytalanul nyomultak el6re a
Duna ment6n. A Pilisben ugyan nem jelzik 6piiletek az ittl6tuket, de a regi
foldrajzi nevek azt bizonyitjfik, hogy Szentendr6n is jfirtak. Torokhegy lett a
Kirfilyhegyb61 6s valami kiilonos m6donfitvfiltozotta tobbi n6v is: Torokvolgy, Torokhfinyfis, Szelim pasa volgye, Szelim patak. Ilyen neveket talfilunk
itt a h6doltsfigra eml6kezve. Lfisd m6g Torokvolgyi ut., Sztelim utca.
A torokok ldiiz6se utfin a kipusztult vfirosban megjelentek a szerbek
(1690). A j6 termfifbld, a sz6p hegyoldal szfimukra is rendkivul fontos volt. A
hegyeket betelepitett6k sz616vel. Az itt termesztett sz616b61 k6szitett rficiirmos
(vorosbor) Eur6pa-szerte ismert volt. Egyen6rt6kiinek tartottfik az arannyal. A
szerb iratokban, t6rk6peken a hegyet PISMAN n6v alatt talfiljuk. A sz6 a szerb
nyelvbe a perzsabdl keriilt (pasiman). Jelent6se: megbfin6, lemond6. Az etimo16giai sz6tfir szerint a szentendrei Pismfiny sz6 azonos eredetii az orszfigban
tobb helyen is talfilhat6 hasonl6 n6vvel: Bfinomhegy, Biibfinatvolgy, Bfinomsz616. S ezek a nevekfiltalfibana torokok filtal megszfillt teruletekrdl ismertek
a 17. szfizadb61. Felt6telezhet6, hogy a szerbek a visszatert magyarokt61 vett6k
fit es forditottfik sajfit nyelviikre a hegy nev6t. Az 6vszfizadok sorfin igy igen
valtozatos es szep volt a vfirosresz neve.
Pismfiny, Szentendre gyiimolcsoskertje a 20-as 6vekben m6g szinte
lakatlan. Csak cs6szkunyh6k 6s kisebb gazdasfigi 6puletek fillnak itt. Illetve
nehfiny varosi polgfir kezd felhiizni kis nyaral6t. Az iit, az ide val6 kijfirfis
azonban nagy gond. Err61 taniiskodik egy 1931-es irat: ,^4 Kirdlyvolgyi
(Pismdni) ut kiszelesitese kozlekedesi es vdrosfejlesztesi szeinpontbdl szukseges ... az E-i irdnyban leva regi utat kiszelesitjiik, mert az dsszegyulo vizet itt
tudjuk levezetni.
Majd jonnek a f6vfirosiak is 6s ezutfin mfir tekint61yesebb
hfizak emelkednek itt is (Bergmann, Balazs, Hertl, Paulay, Petter stb. villa).
1933-ban aztan hivatalosan is megkezdik a „pismani utak" elnevezes6t. A 30as evek vegen pedig egy fiatal fest6tfirsasfig jelent meg itt kinn a hegyen.
Szfint6 Piroska fest6szemmel es kitiln6 tollal egyik k6nyv6ben (Bfilfim szamara) irta meg az itt, a Haluskai tanyfin toltott eveket. B6vebben lfisd IKSZ 111113. p.
Kinn a hegyen az 50-es evekben a jelent6s nagy utak (Barackos, Cseresznyes) mellett m6g mindig keves a hfiz. Az 1960-as 6vek elejet61 indul meg
itt nagyobb m6rtekben az iidiil6k epitese. Az 1%8. 6vi un. zfirtkerti rendelettel
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1idiil6sre is alkalmas mezfigazdasfigi teriilett6 lepett el6. Ezt k6vet6en Jaza"
6pit6ssel, fdldutakon es osv6nyeken megindult Pismfiny teljes be6pit6se. Kozben a szfint6fdldek csaknem teljesen megteltek hfizakkal. Ffis-bokros teriilet
csak a hegytetSn maradt egy kev6s helyen.
Pismfiny a 80-as 6vek v6gen mfir elfogadott uj vfirosresz. Az Onkormfinyzat a vfirosresz fejlesztesi irfinyait szfimbaveve 1994-ben a 7. vfirosreszkent tartja szfimon es azon gondolkodik, hogy az mikor vfilik „lak66vezett6".
Ez ugyan azzal jfima, hogy az utakat es a csatomfizfist teljesen ki kellene epiteni, de igy legalfibb a helyi lak6kkfi vfil6 udul6k jobban k6t6dnenek a kornyekhez es tobbet t6r6dnenek a hfizakkal, utakkal.
422. PISMANY UTCA
•
1969. Pismfiny utca
>
A hatvanas evekben, amikor Pismfinyban tomegevel alakultak ki az
lij utcfik, a Vfirosi Tanficson valakinek eszebe juthatott, hogy a noveny- es
fillatnevek koze becsempessze ezt a regi, erdekes foldrajzi nevet. Az utca a
Cseresznyes utr61 indult a Sztelim-patak fel6.
Erdekes, hogy meg ekkor is, amikor korben mfir mindeniitt utcfikat
neveznek el - az itt-ott magfinyosan fill6 hfizak megkulonboztetesere meg csak
szfimot adtak. Igy a kivfincsian erre setfil6 turista a Pismfiny u. 10. sz. stb
mellett ilyen hfizszfimokat is talfil, Pismfiny: 46. Ezek a szfimok azonban nem
utca, hanem regi helyrajzi szfimok.
423. P I S Z K E KOZ
^
^
1925. Piszke koz
A mult szfizad vegi gyfiszos filoxfira-jfirvfiny utfin a szorgos munkfiskezek nyomfin a sz616 helyen virfigz6 gyiimolcsoskertek boritottfik a szentendrei hegyoldalakat. Koztiik a legkedveltebb gyiimolcs a j6izu egres, helyi neven
piszke. A regi szentendreiek iigy tartottfik: ami Mak6nak a hagyma, Szegednek a paprika, az Szentendrenek a piszke.
A Dunakanyar korut filtal elnyelt regi Sz616hegy utcfival pfirhuzamos
kis koz 1925 6ta viseli ezt a nevet. Egy regi, kopott utcanevtfibla ma is ott fill a
falon.
424. PFTYPANG UTCA
;
1981. Pitypangutca
A Cserjes es Tfitika utcfit 6sszek6t6 utca neve kedves folt a virfignevtl
utcfik sorfiban. (Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
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425. POCOK UTCA
1992. Pocok utca
Ez az erdfin, mez6n 616 kis rfigcsfil6 1992-ben kerult be az fillat nevH
utcfik sorfiba. Az Erd6sz utcfibdl D-DNy-ra nyfl6 zsfikutca. (ONK. 1992. 162.)
426. POMAZIUT
^
'^^'^
'
1767. Pomfizi lit
.
'
1977. Pogfiny Kfilmfin lit
1991. Pomfizi iit
Mfir az 1767-es katonai t6rk6pen is fgy szerepel az ut: Via Pomasiensis. A
Pomfizi lit mindig fontos k6zleked6si fit volt. 1897-ben a vfiros a kozdiI15utak
kozott tartja szfimon 6s els6k6nt emliti „a Kdlvdria mellett, a piispokmajorhoz,
Pomdzfele vezeto" utat.'"
1977-re mfir csak ez az egyetlen utca maradt meg a vfirosban, amely
term6szetesen jelolte az utat 6s irfinyitotta az utast a szomsz6d k6zs6g fel6.
1977-ben a Tanficskoztfirsasfig kozeledfi 60. 6vfordul6ja tisztelet6re az utca
nev6t Pogfiny Kfilmfin Utra vfiltoztatta a vfirosi tanfics. (Tan. iil. jkv. 1977. 84.)
POGANY KALMAN (1882-1951): muv6szettort6n6sz. 1908-t61
1920-ig a Sz6pmiiv6szeti Muzeum igazgatdja. A Tanficskozrfirsasfig
fii
idej6n Lukfics Gyorgy n6pbiztoshelyettes mellett dolgozott. Szervezte
6s irfinyitotta a m<Iv6szeti direkt6riiimot. Pogfiny Kfilmfin rejtegette
Szentendr6n 6s 6rizte meg az ut6kor szfimfira a Tanficskoztfirsasfig
egyetlen ezredlobog6jfit, melyet ma a Hadt6rt6neti MUzeum 6riz. A
diszes himz6sC, neh6z selyemb61 k6sziilt frontlobog6t 1919. jiil. 196n szem61yesen Kun B61a adta fit a Pogfiny Kfilmfin vezette 31-es voros gyalogezrednek. Pogfiny Kfilmfin a Horthy-korszakban ereklyek6nt 6rizte a zfiszl6t. 1944-ben, Magyarorszfig n6met megszfillfisa
utfin egy SS alezredes koltozott be Pogfiny Kfilmfin izb6gi hfizfiba. Barfitainak takantfis urugy6n azonban sikerult bejutni a hfizba 6s kilopni
a zfiszldt. N6hfiny h6napig tobb rejtekhelyen is jfirt a zfiszl6, mig dec.
26-fin nyfltan el6vett6k a voroskatonfik melt6 szentendrei fogadfisfihoz.134
A Pogfiny-villa (Szentlfiszl6i u. 60. sz.) ma tobb csalfidnak ad otthont. 1990ben a n6vrevizi6 idej6n az utca r6gi neve irfinti ig6ny els6k6nt meruit fel 6s a
r6gi nevet a k6pvisel6-testulet egyhangulag els6re el is fogadta. (ONK. 1991.
134. sz.)
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427. PRES K O Z
1981. Pr6s koz
Pismfinyban, az egyik legjobb sz616temiel6 reszen a Sztiret utcfib61
nyfl6 kis koz nev6vel az egykor vidfim sziireti mulatsfigokra is eml6keztethet,
vagy a f6rfiakat csak a j6iz(I borokra. (Tan. iil. jkv. 1981. 11. 24.)
428. PUSKIN UTCA
1966. Puskin utca
A rohamosan terjeszked6 vfirosban Izb6gen is sorra nyiltak az uj utcfik. 1966-ban egy 6pp akkor alakuld utcfinak a k6vetkez6kepp adott nevet a
vfirosi tanfics: Az utca ugyan „meg nines teljesen beepitve, de hamarosan
m61t6 lesz uj nevere. Miutfin a komyezS utcfik is hasonl6 nevet visehiek Majakovszkij u., Lenin lit - legyen az iij utca neve Puskin utca." (Tan. ul. jkv.
1966. 33. sz.)
PUSKIN, A. SZ. (1799-1837): kivfil6 orosz koltfi, a modem orosz
irodalmi nyelv megteremt6je. Nevet az utcanevrevizi6 sorfin sem
vfiltoztattfik meg. A mfisik k6t orosz, szovjet irodalmat, tortenelmet
idez6 nev (Gorkij, Majakovszkij) azonban mfira eltunt.
429. PUTTONY UTCA
1979. Puttony utca
A mult szfizad gazdag sz616kultiirfijfira emlekeztet a ma mfir gyiimolcsot erlel6 Pismfiny-hegy oldalfin ez a kis utca. A Felh6 utcfib61 indul. (Tan.
ul.jkv. 1979. 16. sz.)
430. PiJSPOKMAJOR L A K O T E L E P
1690. Epp. Morhoff, Piispokmajor
1975. Felszabadulfis lak6telep
1991. Piispokmajor lak6telep
Egy kirfilyi oklevei Szentendret mfir 1146-ban mint a veszpremi piispok birtokfit emliti. Az itteni kaszfil6k es a gabonatermes utfin a helyiek ad6t is fizettek.
Kes6bb a betelepiilt szerbek (1690) is fontos gazdasfigi kozpontkent tartottfik
szfimon. A vfiros e hatfirreszen, a K6hegy alatt a Pomfiz fele es6 dombon epitette ki majorsagfit a Budai Szerb Fiispokseg. Az iratok es a visszaemiekezesek szerint gazdag sz616foldjiik volt itt.
1924-ben Thirring Gusztfiv turistakonyve igy irfinyitja utba a
Pomfizr61 a K6hegyen fit a vfirosba j6v6 kirfindul6t: „...majd a K6hegy sz616i
ele eriink. A piispoki major el6tt (20 perc) felvessziik balr61 a voros jelzesil
utat. A Piispokmajomfil (10 perc) az iit K-nek fordul s levezet Szentendrere".
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E vfirosr6szt az 1944-es Magyar helys6gn6vtfir c. konyv .Joilteriileti lakott
helykent" tartja szfimon.
A kozben szinte lakatlannfi lett teriileten 1973-ban aztfin megindul
egy nagy, modem lak6telep epitese. 1975-ben a felszabadulfiskent
szfimontartott nagy esem6ny 30. 6vfordul6jfin fit is adtfik az els6 lakfisokat 6s a
vfirosrdsz term6szetesen a Felszabadulfis lak6telep nevet kapta.
A hfiztomboket kezdetben nem newel, csak szfimokkal 6s betiikkel
jelolik. Majd fokozatosan megjelennek a hfizsorokat megjel6l6 utcanevek.
Miutfin itt korfibban a munkfismozgalom alakjai adtfik a neveket (Lukfics fiverek utja, Pogfiny Kfilmfin ut), k6s6bb is 6k lettek a n6vad6k (Hfizi Arpfid, Kfillai Eva, L6wy Sfindor, Miinnich Ferenc, Rajk Lfiszl6).
1990-ben az utcan6vrevizi6 kapcsfin felmeriilt a lak6telep nevenek
csereje is. Az itt lak6k a n6v helyett tobb nevet is felajfinlottak: Szeles domb,
Ujtelep, Sz6chenyi telep. E nevekkel kapcsolatban azonban kiil6nb6z6 gondok
meriiltek fel. Szeles domb (bfir igy is hivtfik r6gen ezt a vfirosr6szt), rosszul
hangzik. Ujtelep -filtalfinos6s jellegtelen. Sz6chenyi-telep sok van az orszfigban 6s nem is k6t6dik a helyhez. V6giil az Utcan6v Bizottsfig a nyelv6szek
javaslatfira 6s a jogszabfilyokra val6 tekintettel a vfiros itt legr6gibb id6k 6ta
hasznfilt foldrajzi nev6t, a Piispokmajort ajfinlotta. Azfillamigazgatfisihelynevekr61 ui. kuion jogszabfily rendelkezik (1/1976. III. 15. MT TH). Ez v6dett6
nyilvfinitotta azokat a foldrajzi neveket, amelyek egy telepiil6s t6rt6net6t, lak6inak nev6t 6s nyelv6t 6rzik, tovfibbfi amelyek azfiUattartfisra6s a fold szerkezetere (erd6, szfinto stb.) utalnak. 1989-ben is azt k6rik (72/1989. VII. 4.),
hogy a telepiil6sek be6pitett hatfirfin az uj n6v vfilasztfisakor ezeket a r6gi neveket alkalmazzfik a tanficsok.
Az lij lak6telepeken sajnos, az ut6bbi idSben nem igen voltak divatban a regi, termeszetes foldrajzi nevek. Bfir 6rdekes, hogy ezal61 6pp a f6vfiros
a kivetel. Budapest nem sz6gyelli a miiltjfit. Ott a modem lak6telepeknel ilyen
nevekkel talfilkozunk: Gazdagret, Gubacsi puszta, Kaszfis dul6, P6terimajor.
Szentendren a falusi hangulatot kelt6 Piispokmajor lehet, hogy az (ij
emeietes, modem hazak lak6i szfimfira zavar6, de aki ismeri a tort6nelmet 6s
6rzi a szavak .,izet", abban a dobozhfizakban is felelesztheti a tfigas, szabad
mozgfist engedelyez6 legel6k, foldek k6p6t. Aki ismeri a falu 61et6t. az ott
el6k neh6z sorsfit, annak a nehez niunka, a ffiradtsfig is felsajoghat az izmaiban.
N6hfiny sz6 a helyesirfisr6I. A szabfilyos forma a k6t5jeles irfis lenne:
Piispok-major. Am a bels6 kozteriiletek neveiben mfira gyakran elhagyjfik a
k6t6jelet. Az egybeirt alak aztfin mfir mfis kepet is kelt az olvas6ban.
A rendszervfiltfis utfin Egerben is mindent eltoroltek, ami a vfiros lak6it a felszabadulfisra emlekeztette. Ott ter es utca 6rizte a nagy esem6ny em16k6t. 1991-ben aztan a Felszabadulfis t6rb61 Pyrker ter, a Felszab. utcab6!
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Alv6gi utca lett. Budapesten is eltdnt ez a t6rt6nelmiink egy korszakfira emlekeztetfi nev. Ott helyette a kovetkez6 nevek jottek vissza: Ferenciek tere (V.
ker.), Szentniih%i ut (XV. ker.).
A lak6telepen, ahol mintegy 5000 ember el, ott egykor csak a
sz<516munkfisok, azfillatokatterel6 majorbeliek r6ttfik az utakat. A r6tre men6k mindig szivesen iiltek le pihenni 6s elm61kedni a keresztek mellett. Volt
bel6liik erre kett6 is. Meg egy Mfiria-flilke. Csak 1945 utfin eltuntek.
A rendszervfiltfist kovetfien aztfin magfinszem61yek, kulonb6z6 tfirsasfigok kezdem6nyez6s6re 6s munkfijuk r6v6n ezek ujra61edtek. Mind a hfirom.
Els6k6nt 1990-ben az Izb6gen 616 85 6ves Bujna Kfiroly Ifitott munkfihoz. 6 a
"Voros kereszt"-n61 uldog61t szivesen ilQukorfiban. Ennek emlekere ffit k6rt 6s
kapott a Pilisi Parkerd6gazdasfigt61, s nekilfitott keresztet faragni. Barfitai 6s
rokonai segits6g6vel fel is szfiUitotta azt a r6gi helyere, a mai Kfiroly utca
el6.'35 1992-ben aztfin ujra iinnepelni gyilltek ossze az itdak6k. Szilz Mfiria
nevenapjfin (szept. 12.) dr. Kiss Gyorgy pl6bfinos felszentelte a Mfiria-fUlk6t.
Dr. Katona Gyulfin6 eml6kez6 szavaib61 megmdhattuk, hogy amikor itt m6g
gazdagon termett a sz616, a szfizadel6n a fold akkori gazdfija a j6gver6s ellen
SzHz Mfirifihoz fordult segits6g6rt. Tisztelet6re felfillitott egy k6fiilk6t is, benne Mfiria szobrfival."* Ezt a k6s6bb foldig rombolt kis k6fiilk6t az Izb6gi Barfiti Kor vette pfirtfogfisba. Maholfinyi Pfil 6s az itdak6 Miakich Gfibor aktiv
fizikai k6zremiik6d6s6vel 6s szervez6s6vel el6bb a k6fiilke lett k6sz. Az aszszonyok 6s az id6sebb tagok a k6my6ket hoztfik rendbe. Vegiil elk6sziilt egy
fa Mfiria-szobor is. Azt Sinka Lakatos Csaba malomfalvi sz6kely fafarag6
k6szitette el. A felszenteleskor az itt 16v6k dr. Kiss Gyorgy javaslatfira fogadalmat is tettek. Az (ijrafillitfisban r6sztvev6k, a 161ek bek6j6re vfigy6k ezentul
6vente osszegyHlnek itt Szuz Mfiria nevenapjfin. 1993-t61 a telepieknek mfir
van egy kis barfiti tfirsasfiga is (Puspokmajor Itp. Barfiti Kor), amely T6th Istvfin k6pvisel6 szervez6s6ben igyekszik osszefogni itt az 61etet. Segitik az oregeket, programokat szerveznek (sport, muv6szeti, bfilok). M6g ebben az 6vben
egy nemes munkfiba is kezdenek. 6k az 1874-t61 itt a hatfirban fill6 3 m magas
mueml6kjelleg(i Szuz Mfirifis Feh6r keresztet (ill. mfisolatfit) fillitjfik vissza a
hely6re. Augusztus 20-fin a vfirosi iinnepsegek egyik m61t6 esem6nyek6nt fel
is szentelik a M6ricz Zsigmond Gimnfizium el6tt felfillitott feh6r keresztet. Az
el6k6sziiletekr61 es a szentel6sr61 a helyi djsfigok tud6sitottak.'" A kereszt
felfillitfisfiban a Barfiti Kor a legnagyobb segits6get Pap Lajos k6farag6mestert61 kapta. Pap Lajos onzetlen tfimogatfisfinak, vfirosszeretet6nek egy6bk6nt
tobb helyen is megtalfiljuk a nyomfit. (Lotharingiai Kfiroly eml6ktfibla, Petzelt
J6zsef sirja stb.)
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431. PUSPOKSOR
1934. Puspok-sor ucca
Az utca nyomvonala fokozatosan alakult ki. A szerb temet6 melletti
utca a 30-as 6vekben meg inkfibb csak sor. A be nem zfirt, forditott P betfis
nyomvonal az 1960-as 6vek v6g6re zfirult be. Ezzel felold6dott az utca zsfikutca jellege.
A foghijasan 6s sorosan 6piilt utca 1934-ig nem viselt kiilon nevet.
Ekkor Buza Jfinos k6relme alapjfin „a varos kepviselo-testulete a Piispoktemeto mellett levd nevtelen utcat Piispoksor utca newel nevezi el". fK6pv. t.
jkv. 1934. 4130. sz.) A Piispoksor az 1961-es t6rk6p taniisfiga szerint az eg6sz
utcfit jelolte. K6s6bb megrovidult. IdSkozben a vfirosi tanfics a korfibbi Arz6n
utca nev6t Engels utcfira vfiltoztatta. A honszerz6 pfitrifirka nev6t azonban
nem akarta eltemetni a vfiros, ez6rt a Puspoksor temetS melletti egyenes vonaIfinak adtfik fit az Arz6n nevet 1962-ben. A Piispoksor elnevez6st fgy ma mfir
csupfin a P betii ,Jcalapja viseli."
432. RAB RABY TER
1894. Erzs6bet t6r
'
"'^^ ' 1946. Marx t6r
195? Beket6r
1958. Rab Rfiby t6r
A magyarok filtal kedvelt Erzs6bet kirfilyn6 Szentendr6n is n6pszer(i volt. Ezt
jelzi, hogy egyid6ben utcfit is, parkot is neveztek el r61a. S6t az 6 nev6t viselte
a vfiros egyik leghangulatosabb tere is, amely val6szinuleg az els6 utcan6vadfiskor kapta a nev6t. E16g korfin, mfir 1897-ben emlitik a k6pvisel6-testiilet
iratai. A miih szfizad v6g6n, kiilonosen pedig az Erzs6bet kirfilyn6 ellen elkovetett genfi merenylet utfin az akkori Magyarorszfig csaknem minden vfirosfiban neveztek el utcfit a kirfilyn6r61.
1946-ban az utcanevek demokratizfilfisakor a t6r nev6t Marx t6rre
vfiltoztattfik. (K6pv. t. jkv. 1946. 47. sz.) K6s6bb Marx nev6t a jelent6sebb F6
t6mek adtfik fit, ez a t6r pedig a B6ke t6r nevet kapta. 1958-ban, amikor helytorteneti szempontok alapjfin feliilvizsgfiltfik az utcfik neveit, Rab Rfiby t6r
lett.
R A B Y MATYAS (1752-?-1797): kancellfiriai tisztvisel6. Rfiby Mfityfist szoros, bfir tragikus kapcsolat ffizte vfirosunkhoz. A szentendrei
tanfics vissza616seinek hire a csfiszfiri udvarig is eljutott. I I . J6zsef
1794-ben Rfiby Mfityfis szem61y6ben megbizottat kiildott az iigyek
kivizsgfilfisfira. Rfiby Mfityfis nemes ember volt, de a csfiszfir sziv6s 6s
szorgalmas hivatalnoka lett. Adatokat gyiijtott a szentendrei 6s izbegi
parasztok sanyarii sorsfir61 6s jelent6seket juttatott el az uralkod6hoz.
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A megye urai azonban, akiket a korrupt szentendrei tanfics megvesztegetett, txjrtonbe csukattfik Rfibyt. A csfiszfir nem tudott segiteni rajta, telcintettel arra, liogy akkor a megy^knek igen nagy onkormfinyzati
joguk volt. Rfiby kiszabadulfisa utfin lijra harcba indult a vfiros szeg6nyeiert 6s ujra bortonbe csuktfik. H. J6zsef halfila utfin barfitcsuhfiban
Franciorszfigba szokott.
A francia forradalom tisztjei szivesen fogadtfik 6s tfimogattfik.
Strassburgban kiadta eml6kiratfit: , Jogtiprfis 6s a kormfinyzfis borzalmai Magyarorszfigon 6s Ausztrifiban, avagy a tiirelmes 6s embers6ges
magatartfis miatt napjainkban kegyedeniil iildozott rfibai 6s murai
Rfiby Mfityfis magyar nemes okmfinyokkal igazolt t6rt6nete" cimmel.
A kalandos 6s neh6zsorsu Rfiby Mfityfis 61ete megragadta a nagy mesemond6, J6kai k6pzelet6t 6s megirta a feudfilis vilfig romlottsfigfit
leg61esebben ostorozd reg6ny6t, a Rab Rfibyt. J6kai csapong6 fantfizifija azonban tobb t6nyt megvfiltoztatott Rfiby 61ett6rt6net6ben. P61dfiul: Rfiby nStlen volt, szentendrei hfiztartfisfit n6v6re vezette. A regenyben szerepld Zabvfiry (Vihar Pista),Fruzsina, Rfiby feles6ge koltott szem61y 6ppugy, mint a betyfirromantikfit k6pvisel6 Gyongyom
Miska. A szentendrei 6s izb6gi n6p sem hagyta cserbe Rfibyt, ahogy
az ir6 az ,JEcce homo" jeleneteben irta. Mindezek ellen6re J6kainak
koszonhetjUk, hogy mfiig megdrizte szfimunkra a szentendrei 6s
izb6gi szegenys6g megszfillott v6delmez6j6nek nevet.
1958-ban azzal az indokkal lett a t6r neve Rab Rfiby t6r, mert „ott van a nevezettnek hfiza". A hagyomfiny szerint Rfiby Mfityfis a Rab Rfiby t6r 1. sz. hfizban lakott. A hfiz tipikus peldfija a delszlfiv osztatlan nagycsalfidi lak6hfiznak.
Az iratok tanusaga szerint 1792-ben, amikor Rfiby B6csben jfirt, hfizfit feldtiltfik es kifosztottfik. Bfir bebizonyosodott, hogy Rfiby megvesztegethetetlen
volt, m6gis azt rebesgettek, hogy ajfindekokat fogadott el a vfiros urait61 6s a
penzt az egyik pinc6be rejtette el. A kincs - a hagyomfinyok szerint - ma is ott
rejt6zik.
1984-ben megjelent egy konyv, Forradalmfir vagy szerencselovag
cimmel. A szerz6, Hajdu Lajos 6vtizedek hosszu munkfija rev6n „a t6nyek
kim61etlen" perg6tuz6ben igyekszik leleplezni a J6kai M6r filtal a nep barfitjfinak, Koml6s Aladfir szerint „forradalmfir"-nak tartott Rfiby Mfityfist. A szerz6
azert is fustolog, hogy err61 a szerencselovagr61 Szentendr6n m6g teret is neveztek el. A vfiros tudomast szerzett a konyvr61, de az 6n6rzetes lokfilpatri6tfik
tovabbra is ragaszkodtak a nevhez. Mondvfin lijfent: a nevezettaek Csillaghegy adott utcanevet. Ott van a Rfiby Mfityfis utca. A szentendreiek J6kai nemes-lelku h6sere, a bebortonzott Rab Rfibyra eml6keznek 6s tovfibbra is ragaszkodnak a nevhez.
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433. R A D N O T I M I K L O S U T C A

1980. Radn6ti Mikl6s utca
A Felszabadulas (ma Puspokmajor) lak6telep szels6, fitfogd 900 m
hosszii utcfija 1980-ban kapta a nev6t. (Tan. ul. jkv. 1980. 32. sz.) A magyar
irodalom Szentendrehez is kot6d6 jeles alakjfit 6rzi ezzel a newel a vfiros.
A k6lt6 fiatalkorfiban Vas Istvfinnal egyutt gyakran kirfindult Szentendrere, s6t
1942. jUl. 4 6s jiil. 13. kozott szomoni lakdja is lett a vfirosnak. Ekkor keriilt
be a Kossuth Lajos u. 5. sz. hfizban 16v6 ref. Lefinyintemfitus 6piilet6be mint
munkaszolgfilatos. B6vebben lfisd IKSZ 161-162. p.
RADNOTI MIKLOS (1909-1944): k6lt6, a fasiszta ehiyomfis elleni
tiltakozfis egyik legnagyobb magyar lirikusa.
434. R A K O C Z I F E R E N C U T C A

1906. Rfik6czi Ferenc utcza
G. Sin Edit szerint a Rfik6czi utca 1906-ban kapta a nev6t. 1906-ban
Rfik6czi Ferenc hamvainak hazahozatala alkalmfib61 term6szetesen I I . Rfik6czi Ferenc sem maradhatott utca nelkiil Szentendr6n: a k6pvisel6-testiilet
1906. dec. 7-i ul6sen „hatdrozatilag kimondatik, hogy a varos fo teretol afelso
es also Izbegi lit ketfele vdldsdig terjedo utcaresz II- Rdkdczi Ferenc utcdnak
neveztetik e/.""' Egy 1899-es irat azonban mfir emliti a Rfik6czy utcfit:
„Olvasatott Dimsics Kernel folyamodvdnya a 75. nepsorszdrnii hdzdhoz a Rdkoczy utczdbdl vezeto teriiletnek orok dron leendd eladdsa tdrgydban."
Lehet, hogy ugyanazzal a jelenseggel dllunk szemben, mint a Kossuth
Lajos utca eseteben. Elkepzelheto, hogy mdr az elsd utcanevadds idejen, 1894ben megdrdki'tettek a nagy fejedelem nevet, de az orszdgos iinneprdl sem akart
lemaradni a varos es az elsdnel meltobb utcdt keresett a nagysdgos fejedelem
szdmdra.
R A K 6 C Z I FERENC, II. (1676-1735): a magyar t6rt6nelem kimagas16 alakja, az 1703-t61 1711-ig tart6 kuruc szabadsfigharc vezet6je.
1988-ban a Dunakanyar koriit kiepiilesekor a 11-es muiit levfigta a Lenin (ma
Szentlfiszl6i iit) belvarosi r6sz6t. Miutfin az a r6sz a Rfik6czi Ferenc u. folytatfisa volt, a Vfirosi Tanacs VB egyhangiilag ugy dontott, hogy ennek a kis szakasznak nem ad dj nevet. B6vitik inkfibb vele a Rak6czi utcat.
Az utca legnevezetesebb haza a ma Nepmuveszetek Haza neven ismert 1. sz. hfiz. Az utikonyvek erdeszlakk6nt, a varos legregebb ismert lakohfizakent ismertetik. T6rteneter6I dr. Katona Gyulfine a k6vetkez6ket deritette
fel: ,,1799-ben a koronauradalom iskola celjara emeltette." Az iskolfinak ket
osztalya es ket tanit6ja volt. Kes6bb a gyerekek szamanak novekedese miatt
az egyhfiz 6s a varos uj iskolfit kezdett epiteni (lasd Bajcsy-Zsilinszky utca).
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A kis hfizb61 aztfin tanit61akfis majd pedig a mindenkori liarangoz6 lakfisa lett.
Az utols6 harangoz6 1960-ig lakott itt. 1974-ben aztfin a Ferenczy Muzeum a
kis hfizban alakitotta ki a n6pmfiv6szeti munkfikat bemutatd muzeumfit.'""
Valamikor a kis hfiz nyitott lehetett. Az 6piilet v6gen a templomhoz
egy fal6pcs6 vezetett 6s vezet fel ma is. Ha nagyobb, utcai forgalomra nem is
volt alkahnas, az6rt 1925-ben a vfirosatyfik ezt a 16pcs6t is beveszik az utcanevek sorfiba: Bfistya-16pcs6 n6ven. K6s6bb ezt mint utcfit megsziintett6k, de
szerencs6re az utcan6vtfibla a hfiz falfin az eresz alatt ma is ott fill 6s taniiskodik arr61 is, hogy a belvfiros volt Szentendre H. keriilete.
A hfizt61 kiss6 tfivolabb a 11. Rfik6czi Ferenc Alt. Isk. 6s Gimnfizium
(6. sz.) emelete a szfizadeldn a leglfitogatottabb helye a vfirosnak. Itt miikodott
az 1881-ben alakult Kaszin6, 6s ez adott helyet a virfigz6 „f6rfi tfirsas61etnek".
Itt tanakodtak 6s tervezgettek az 1910-ben alakult Szentendrei Keriileti Kir.
Kivfiltsfigos Kereskedelmi Testulet tagjai is. Majd 1928-t61 a Polgfiri kor 6s
1930-t61 a mintegy 300 tagot szfimlfil6 SZENT ANDRAS CEH lelkes tagjai
olvasgattak, vitatkoztak a termekben.
A 27. sz. alatt egy id6s, egyediilfill6, a baptistfik filtal gondozott r6mai
katolikus asszony telk6n k6z6ss6gi munkfival 6s nagy anyagi fildozatokkal
1988-ra fel6piilt a vfiros tizedik temploma, a baptistfik imahfiza. A baptista
egyhfiz 1905-ben kezdett szervez6dni Magyarorszfigon. Szentendr6n az els6
baptista vallasu embert 1941-ben jegyzik fol a n6pszfimlfil6k. A helyi gyiilekezet az 50-es 6vekben Tahit6tfalu lefinygyiilekezetek6nt jott 16tee. 1988-t6l
aztfin ez a szep nagy templom ad otthont a vfiros 6s a komy6k mintegy 100120 baptista hiv6nek a k6z6ss6gi talfilkozfishoz. A gyiilekezett els6, helyi
felavatott lelkipfisztora, dr. Kiss Ferenc m6g a f6fillfisa mellett v6gzi munkfijfit.
A szentendrei gyulekezet 1995-ben kap el6szor Csuhai J6zsef szem61y6ben
fUggetlenitett lelkipfisztort.
435. RAKODCZAY P A L UTCA
1894.?
. ,
,
,
1925. Betiilen - ucca
^
195? Molotov utca
1958. Rakodczay Pfil utca
Az utca els6 neve ismeretlen. 1925-ben a nagy erd61yi fejedelemre eml6kezve
adott nevet az utcfinak a k6pvisel6-testiilet.
BETHLEN GABOR (1580-1629):erd61yi fejedelem. Uralkodfisa alatt
61te Erd61y aranykorfit. Az 50-es 6vek elej6t61 a Szovjetuni6 kiiliigyminiszter6re eml6keztette a szentendreieket az utca.
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MOLOTOV, V. M. (1890-1986): poiitikus, kulonbozfi fontos posztokat toltott be a szovjet komfinyban. 1957-ben kizfiitfik a Kozponti
Bizottsfigb61.
1958-ban, amikor kisebb nevrevizidt hajtottak v6gre, a vfiros el6vehetett egy
Szentendrehez jobban kot6d6 szem61yt.
RAKODCZAY PAL (Pest, 1856. - Szentendre, 1921. jun. 6.): a szindszet h6skorfinak zaklatott sorsii mijv6sze. Szinesz, szinhfizigazgatd
6s szinhfizt6rt6neti ir6. A Shakespeare-kultusz apostola a magyar vid6ki szmpadokon. Legkedvesebb h6se Lear kirfily. Az 6 jehnez6ben
tettek a kopors6ba is. 1900-ban 16pett le a vilfigot jelent6 deszkfikr61
6s elment tanit6nak. Szentendr6n 1919-ben telepedett le szinesznS
feles6g6vel. Rovid ideig tanitott is a vfirosimkban. Korfibban konyvvel is kereskedett. Gazdag konyvtfirfiban sz6p szfimmal akadtak gorog, latin, nemet es angol konyvek. Elete vegen azonban teljesen elszeg6nyedett es konyvtfirfit eladta. Bfirdos Artur talfilt rfi egyik konyv6re egy pesti antikvfiriumban. Igy jutott a nyomorg6 mfivesz nyomfira. Jfiszai Marival egyiitt meg is Ifitogattfik Szentendren. B6vebben
lfisd IKSZ 163.p.
».

Hfiza a Szent Istvfin utcfiban fillt. Egykori lak6hfizfinak ablakai ma a
Rakodczay Pfil utcfira neznek. A r61a elnevezett utca a Szent Istvfin utcfit koti
'ossze a C6h utcfival.
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436. R E G E UTCA
1973. Rege utca
A Mese utcfival azonos idSben, azonos szempont szerint kapta a nevet. Ez az utca is a Lefinyfalu hatara mellett fut6 Szitak6t6 utcfiba vezet.
(Tan. ul.jkv. 1973. 3 I.sz.)
437. R E K E T T Y E UTCA
1972. Rekettye utca
A Pismfiny-hegyen a Csereszny6s iitra lefiit6 utca. (Tan. iil. jkv.
1972. 11. sz.)
Az els6 Rekettye-bokrokat Liptay J6zsef jegyezte fel Szentendr6n az egykori
vfirost6rk6pre (1762). Azokat a bokrokat 6 m6g a Pomfizr61 a Dunfira vezet6
iitszakaszon Ifitta. Ma ezt a nevet ugyan Pismfinyban jegyzik, de orvendetes,
hogy egy r6gi foldrajzi nev (ha topogrfifiailag nem is azonos helyen) 61 vele
tovfibb.
,
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438. REMENY UTCA
1970. Rem6ny utca
A Csend utcfib6l a Barackos toa vezet. Nev6t sz6p hangzfisfinak s
m6g szebb jelent6senek koszonhette. (Tan. iil. jkv. 1970. 24. sz.)
439. R E M E T E UTCA
1977. Remete utca
A Barackos utr6l indul6, Felh6 utcfibdl nyil6 Remete utca a r6gi,
csendes iddkre utal. Ma mfir azonban aligha talfilna itt csendes, magfinyos helyet magfinak az ide t6ved6 remete. (Tan. iil. jkv. 1977. 5. sz.)
440. R E P K E N Y UTCA
1970. Repk6ny utca
A Sz61ker6k utca veg6r61 a Nap utca fel6 indul6 utca. Elnevez6sekor
a komyek nov6ny nevii utcfiit vettekfigyelembe.(Tan. iil. jkv. 1970. 24. sz.)
441. R E T UTCA
1979. Ret utca
A r6t n6v hangulatfival illik a vfirossz61i utcfihoz, bfir a szentendreiek
r6toek a Bubfin alatti reszt, illetve a Piispokmajor k6my6k6t neveztek. A r6ti
foldek jelent6s szerepet jfitszottak a vfiros 61eteben. Az oregek eml6kezete
szerint j6reszt a ret tartotta el a vfirost. 1894-ben val6szinilleg ezen, a Piispokmajor komy^ki reszen volt az akkori R6t utcza 6s Ret koz. Ezen r6gi utcfikat nem sikeriilt azonositanom.
A mai R6t utca a lefinyfalui hatarhoz kozel, a Szivfirvfiny utcfib61
indul. (Tan. ul. jkv. 1979. 4. sz.)
442. REV UTCA
1894. Rev utcza
A Duna magyarorszfigi szakaszfinak mfisodik legnagyobb szigete a
Szentendrei-sziget. Korfibbi neven Monostori vagy Rosd sziget. A sziget 31
km hosszii 6sfitlag2,3 km sz61es. Teriilete 56 km^. Negy falu 6piilt rfi. A sziget lak6it es a szentendreieket magfinvfillalkoz6 r6v6szek hoztfik-vitt6k cs6nakokkal. F6nyes Elek 1851-ben megemliti, hogy Szentendr6nek ,j-6vje van a
Dunfin"."" Az id6s szentendreiek szerint a r6vallomfis mindig a Dunfinak azon
a resz6n fillt, ahol most is van. A hozzfivezetS R6v utcfit mfir 1899-ben emliti
egy anyakonyvi bejegyz6s.
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443. R E Z E D A UTCA
1974. Rezeda utca
A vfiros szelen a Sztaravodai iitra vezet6 utca a kellemes hangzfisii 6s
jelent6startahiiu virfig nevii utcfik tagjak6nt 6piil be a vfiros
utcan6vfillomfinyfiba. (Tan. ul. jkv. 1974. V. 17.)
444. R E Z S U K O Z
1980. Rezsii koz
A Pismfiny hegyoldal lejt6s, teraszos oldalfihoz sok helyen illene a
r6zsii n6v. Ezt a nevet v6giil a Barackos utr61 nyil6 a Remete 6s a Puttony utcfit 6sszek6t6 kis utca kapta.
445. R I B I Z L I UTCA
1970. Ribizli utca
A vfiros virfigz6 gyiimolcstermel6s6re eml6keztet6 utca a Csereszny6s
uth6\. (Tan. ul. jkv. 1970. 24. sz.)
446. RIGO UTCA
1969. Rig6 utca
Szentendre fuves. bokros teriiletein gyakran gyonyorkodhetiink a rig6
futty6ben. Nfilunk kulonosen a feketcrig6 ismert. Ez az ut6bbi 6vek leginkfibb
vfirosiasod6 madara. A Rig6 utca a Petyina egyik utcfija. A Barackvirfig utr61
indul. (Tan. ul. jkv. 1%9. 4. sz. )
447. REVGLO UTCA
1979. RingI6 utca
A Barackos iiti buszfordul6t61 nem messze a Tatika utcfit koti ossze a
Ribizli utcfival. (Tan. ul.jkv. 1979. 4. sz.)
448. R O K A UTCA
^ 1979. R6ka utca
Ma mfir nem lopakodik be a vfirosunkba r6ka, m6g az Osveny utcfin
sem, amelyb61 a R6ka utca nyilik. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
449 R O K A K O Z
1981. R6ka koz
Az 1980-as 6vek elej6re a R6ka utca komyeke is megtelik hfizakkal,
nyaral6kkal. 1981-re mar egy kis koz 6piilt rfi a R6ka utcfira. Ez a resz kapta a
R6ka koz nevet. (Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
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450. ROMAI SANC UTCA
1894. Sfinc-utcza
1925. R6mai sfinc-ucca
Az 6kori vildgbirodalom reszev6 vfil6 Dunfintulon mfiig talfilkozunk a
mfisfei-ketezer ev el6tti kor eml6keivel. Amikor az I . szfizadban a r6maiak
Iegy6zt6k a „pannonok nep^t" is, a Duna lett a birodalom hatfira. A vedelemre a r6maiak nagyszabfisu er6drendszert (limes) 6pitettek ki. A Pann6nia n6ven a birodalomhoz csatolt Dunfintiilon 4 nagyobb legi6stfibor (6000 f6 kozott) 6s 15-20 kisebb, segedcsapatokat 6rz6 auxilifikat emeltek. Ilyen katonai
tfibor kiepiteset kezdtSk meg a n. szfizad els6 6veiben Szentendren is a Biikkos-patak melletti dombhfiton. A kezdetben foldb^l, ffib61 fill6 palfinktfibor
mintegy 1000 szir gyalogos ijfisz otthona lett. A HI. szfizadban a Severusok
idejen a tfibort k6b61fitepitettek.A tfibor virfigkorfit Nagy Constantin csfiszfir
urahna alatt 61te (306-337).
Vedmuveinek merete ekkor a kovetkezS: hossza 205 m, sz61ess6ge
134 m., magassfiga 120-160 cm. A tfibort kiviil 25 m szeles kett6s sfincfirok
ovezte, amely komoly akadfilyt jelentett az ostroml6k szfimfira. A komyeken
iev6 barbfir torzsek azert talfiltak rajta rest. A tfimadfisok es a bels6 viszfily
miatt a r6maiak vegul az V. szazadban kenytelenek voltak feladni a kiizdelmet
es a tfibort elhagytfik.
A torok el61 menekul6 es itt megtelepedett szerbek (1690) azonban
meg Ifittfik az egykori tfibor maradvfinyait. T61iik szfirmazik a teriilet els6 neve
is: Sanac dul6 (Sfinc dul6). Az els6 n6vad6k csak fitvettek ezt a nevet 1894ben. A k6vetkez6 fitfog6 nevadfiskor (1925) meg pontositottfik az el6nevvel.
Soproni Sfindor szerint az utca a tfibor nyomvonalfit kovette el6sz6r. Kes6bb
az utcfit alaposan kibdvitettek. Az 1981-ben kialakitott Dunakanyar korut
viszont meg kettevfigta azt. Illetve egy reszet maga alfi temette.
A mai R6mai sfinc utca (a maradvfiny) igy mfir messze esik az egykori tfibort61. Nevevel azert 6rzi a vfiros miiltjfinak egy darabjfit.
451. ROMAI SANC K O Z
1982. R6mai Sfinc koz
A Bels6, kes6bb Dunakanyar korut epitese sorfin tobb utca is eltvint
vagy megrovidult a vfirosban. Ez tortent a R6mai sfinc utcfival is. A Kossuth
Lajos utcfib61 indul6 hosszu utcfinak egy kiilon kis resze benn maradt. Hogy
tovfibb 6rizze a multjfit, (ij nevet nem adtak szfimfira, csupfin a koz ut6nevvel
jeloltek, hogy az utca megkisebbedett. Ez a resz viszont meg ma is koveti az
egykori tfibor sfincanak vonalfit. (Tan. ul.jkv. 1982. 01. 26.)
A kis koz jelent6s hfiza az 1. sz. 1955-ben itt adtfik fit a vfiros uj kozepiskolfijfit, a M6ricz Zsigmond Gimnfiziumot. A bejfirat el6tt a magas k6fa217

Ion egy kedves fest6 n6alakot helyeztek el. R61a nem sz61nak az utikonyvek.
A ,4nilv6szek vfirosa" hangulatfihoz j61 ill6 bronz figura Szabados Tamfis alkotfisa. K6s6bb a Gimnfizium iij helyre koltozott. Az 6piiletben a 227. sz. Ipari
SzakmunkfiskepzS Int6zet kapott otthont, amely 1988-ban felvette az 1849ben Szentendrere szfimilzdtt 6s k6s6bb itt meghalt honv6dtiszt, Petzelt J6zsef
nev6t. (B6vebben lfisd IKSZ 158-159. p.) Ugyanekkor a bejfirat el6tt a falon a
n6vad6r61 k6sziilt dombormfivet helyeztek el. K6szit6je Holdas Gyorgy.
452. ROMAI TABOR K O Z
!,
1025. R6mai tfibor koz
A R6mai sfinc utcfit61 nem messze hiiz6d6 kis koz is arra emlekeztet.
hogy egykor Szentendre fontos Ifincszeme volt Pann6nia provincia vedelmi
rendszerenek. A tfiborr61 reszletesebben a R6mai sfinc utcfinfil irtam. Itt csupfin
azt jegyzem meg, hogy amikor Constantinus idejen a tfibor szerepe a vedvonalban megnovekedett, ez egyuttal a helyseg nevenek megvfiltoztatasfit is jelentette.
A korfibbi, illir Ulcisia Castra (lfisd Ulcisia koz) a r6maiak szfimfira
„rosszul hangzott". Az ulciscor (megbosszul) sz6ra emlekeztet6 sz6 helyett a
tfibor uj vezet6i a csfiszfir miatt, es a jelentes miatt is a „constantia" (szilfird,
fillhatatos) nevet vfilasztottfik. Igy a tfibor es Szentendre neve j6ideig fgy is
hangzott: Castra Constantia.
453. ROMAI T E M E T O UTCA
1925. R6mai temetfi - ucca
A r6mai tfiborokban, igy a szentendreiben is, nemcsak katonfik eltek.
Ide koltozkodtek es a tfibor komyeken telepedtek le a hozzfitartoz6k, valamint
a tfibort ellfit6 keresked6k es iparosok is. A katonfik es a telepiiies lak6i kezdetben a tfibor falain kiviil temetkeztek. Szentendren a mai Kossuth Lajos
Katonai F6iskola komyeken, az Aquincumba vezet6 orszfigut ket oldalfin mint R6mfiban a Via Appifin - a I I . es III. szfizadban diszes k6kopors6k, egyszeriibb sirkovek, jeltelen katonasirok sorakoztak. A szarkoffigok, sfrkeresztek
feliratukkal az ut fele fordultak.
Kes6bb a gyakori sirrablfis es a rossz kozbiztonsfig miatt a lakossfig a
tfiborhoz kozelebb telepitette a temet6t. Soproni Sfindor, a Ferenczy Muzeum
egykori igazgat6ja, a r6mai kor kivfil6 kutat6ja a vfirosban 6t r6mai temet6r61
is tud. Koziiliik az egyik legjelent6sebb „a deli temet6reszlet a R6mai temetS
u. es a Vasiiti villasor kozott keriilt napvilfigra."''"'
Ennek emieket 6rzi az utca. A vfirosban tobb helyen feltfirt szarkoffigokat, sirkoveket a r6mai Sfrkertben, a Ferenczy Muzeum K6tfirfiban helyeztek el. Az egykori Sfinc utcfiban, a 11-es mCut mellett azonban gyalogosok
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mfir alig jfimak. A mdzeumba nem igen ter be senki. Az elsuhan6 aut6k utasai
pedig biztosan nem is sejtik, milyen eml6kek mellett szfiguldanak el.
454. ROMAI V A R K E R T UTCA
1939. R6mai vfirkert-ucca
195? Aquincum utca
1%? R6mai vfirkert utca
A R6mai sfinc dulfiben, a Paprikabir6 es a R6mai sfinc utca filtal hatarolt enyhe ivu dombon 1939-ben egy uj utca nyomvonala alakult ki. A kepvisel6testulet alapos megfontolfis utfin kell6 indok alapjfin nevezte el az utcfit:
,Mivelhogy a fenti utca kdzvetlen komyeken mindeniitt a regi romai romok
maradvdnyai taldltatnak - ezert az utcdt Rdmai vdrkert utcdnak elnevezzUk."
(Kepv. t. jkv. 1939. 4734. sz.). R6mai romok val6ban mfir tobb evszfizada
filltak ott. A kertet a 20. sz. elejen varfizsolta az ott fill6 villfija melle Waczek
Ferenc.
Az 50-es evekben az utca nevet megvfiltoztattfik az azonos miiltra
emlekeztet6, de kozel sem konkret helytorteneti tenyt jel616 Aquincum utca
nevre. Az 1959-es vfirosterkepen ugyanis ez szerepel. Ez a nev szerencsere
csak rovid ideig homalyosftotta el a vfirkert endeket. 1961-ben mfir ujra a r6gi
nev6n szerepel az utca a terkepeken.
A Waczek villfiban a 70-es, 80-as evekben 6voda mukodott, majd itt
kapott helyet a Pest Megyei Muzeumok Igazgat6sfiga Neprajzi reszlege 6s a
raktfir egy resze.
455. ROZMARING UTCA
1987. Rozmaring utca
Az illatos gy6gyn6v6nyre 1987 6ta emlekeztet egy utca Szentendr6n.
A Szarvashegyi utr61 indul es felvezet a hegy tetej6ig. (Tan. iil. jkv. 1987. 07.
14. sz.)
456. ROZSA UTCA
1925. R6zsa - ucca
1948. Mora Ferenc es R6zsa utca
195? R6zsautca
Szentendren 1945 elott orszfigos jelentSsegu r6zsatermesztes folyt, amely k6s6bb rovid id6re visszaesett. Az 50-es evekben ismet fellendiilt a r6zsakerteszet. Tobb szakkepzett r6zsakertesz dolgozott a Mathifisz tsz-ben. Szeged 6s
Hodniezovasarhely utan Szentendren elt a legtobb r6zsakert6sz. , A rdzsakerteszet a legnyugodtabb, legmegalapozottabb termelesifig"-jelenti a tsz vezetSsege a varosnak.'^^
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1967-ben mfir f61milii6 r6zsfira kotnek szerz6dest. A szentendrei r6zsatermel6k hir6t 6rzi a Pann6nia-telepen a D6zsa Gyorgy utr61 a HEV pfilyatesthez vezet6 R6zsa utca, es a t61e nem messze lev6 R6zsakerti lak6telep.
1948-ban a vfirosi tanfics az alfibbi kisse pontatlan indokkal „a 100
6ves jubileumra val6 tekintettel M6ra Ferencr61, mint kivfil6 k6lt6nek neverSl
kell utcfit elnevezni" a R6zsa utca egy r6sz6t, a D6zsa Gyorgy utcfitdl a
Gyongyvirfig utcfiig es6 r6szt - M6ra Ferenc utcfinak neveztek el. A M6ra Ferenc utca 1959-ben meg lfithat6 a terkepen.
M 6 R A FERENC (1879-1934): ir6, ujsfigir6, szegedi muzeol6gus, sok
kedves gyerekregeny szerz6je.
Val6szin(Ileg nem talfiltfik M6ra Ferenchez melt6nak az utcfit, mert k6s6bb az
eg6sz utcfit lijra R6zsa utca neven talfiljuk. Az6ta m6g egyszer felmeriilt Mora
neve, a Bimb6 utca elnevezesekor. De azt sem talfiltfik j6nak a nagy ir6 emlekere. igy aztfin mfiig nines Szentendren M6ra Ferenc utca.
Az 60-as evekben aztfin ujra R6zsa utca neven talfiljuk a terkepeken.
457. ROZSA K O Z
1989. R6zsa koz
A 80-as evek veg6re a regi tisztilakfisok mogott felepultek a Magyar
Nephadsereg mai tisztjeinek uj, modem hfizai. Egesz nagy lak6telep alakul ki
igyA R6zsa koz a R6zsa utcfib61 indulva ezt a Iak6telepet szeli kette.
(Tan. ul. jkv. 1989. 09. 12.)
458. R O Z S A K E R T I L A K O T E L E P
196? R6zsakerti lak6telep
A visszaemlekezesek szerint igen mozgalmas, vidfim elet zajlott ezen
a Dunfihoz kozeli vfirosreszen. A foly6 mentenfiradfiskora viz gyakran kioblosodik, majd pangani kezd. Aztan visszahiizodik. Az ilyen ingovfinyos reszt
nevezik aztan pecs6nak. Szentendren a HEV allomfishoz kozeli Duna parti
resz neve volt a Pecs6. 1898-ban egy anyakonyvi bejegyzes emliti is. Igaz,
van aki meg a 80-as evek vegen is igy hfvta ezt a vfirosreszt. Beljebb t61e, a
mai lak6telep helyen a szfizadeldn a vfiros ifjiisaganak alakitottak ki egy futballpalyfit. Krachler Agoston is emliti, hogy miutfin Izbegen nem volt
focipalya, ha izgalomra vfigytak, ide jottek ki jatszani, szurkolni.
Kisse lejjebb, az iit mfisik oldalfin is jeles hely volt. Egy mfisik ingovfinyba is szivesen jfirtak portyfizni a gyerekek. Szantho Imre festfimCivesz fgy
emlekszik vissza iQiisaga kedves helyere: .,Kertiink a Dunafirterebenydlott, a
Mannasz-godorrel volt szomszedos. Ez a csodfilatos meseviifig. valosfigos orifis terrarium volt, tavacskfik, szigetek, nfidas es fiives - no meg csodfis szepse220

gu facsoportok alkottak berkeket. Szebb volt, mint a vfirosligeti t6. Hatalmas
fuzffiin es nyarfa6rifisain szarkfik feszkeltek .... Itt csatfiztunk, pecfiztunk, am
ha kedviink kerekedett lefiitottunk a Dunara fiirdeni. Jani bacsi, a halfiszmester, e hatalmas teriilet tulajdonosa bekes mosollyal tv-^o vihfincolfisunkat, 6s
sem minket, sem az ide bekly6zott, legel6sre csapott ciganylovakat nem kergetteel"'**
A godroket 6s e csodfis mesevilfigot aztfin lassan kezdte eltemetai az
id6. A focipfilya hely6re k6s6bb szemetet kezdtek hordani, majd az 50-es
6vekben a vfirostlgy hatfirozott, hogy a helyet parkosftja. Ezt a resztfitadtfika
r6zsakert6szeknek, akik hamarosan virfigz6 r6zsakertet varfizsoltak ide. Majd
itt is OTP hfizakat kezdtek emelni. Igaz a rdzsakert eltunt, de nevet szerencs6re megSrizte az iij lak6telep.
A negyzet alaku hfiztombok kozott 6s mogott m6g ma is dus, fipolt
park fill. Benne betontalapzaton f6mdomboritfisu harsonfis n6alak. A szobrot
az utikonyvek nem emlftik, de az ott lak6k sem igen tudnak r61a semmit. Bfir
eredetileg nem ide akartak helyezni, de most itt fillva a ffik kozott kellemesen
oldja az egyenlakfisok kisse merev tombjet. Alkot6ja Arvai Ferenc.
A Mannfisz-godor nevaddjfira, a Maimfisz csalfidra sokan emlekeznek
m6g ma is. J6zsef a szfizadeldn t6glagyfiri munkfis volt. Fifirdl, a halfiszmesterr61 az eldbb ideztiik Szfinth6 Imre szavait. A hfizukban kesdbb vend6gl6t nyitottak (Manyfisz vagy Mannfisz vend6gl6 n6ven emlitik az iratok.) Ma a vend6gl6 helyen a nemreg 6piilt Ifitvfinyos kinai 6tterem fill.
459. ROVID UTCA
1973. Rovid utca
Ez a n6v sok utcfira rfiillene Szentendr6n. Hogy 6ppen a Pismfinyban
lev6, a Remeny utcfibdl nyil6 kis zsfikutca neve lett - ez v61etlen. (Tan. iil. jkv.
1973. 31. sz.)
460. ROZSE UTCA
1979. R6zse utca
Az fillat- 6s novenynevu utcfik sorfit bontja meg erdei hangulatfival a
R6zse utca. Pismfinyban a Must koz v6g6n nyflt zsfikutca. (Tan. iil. jkv. 1979.
12. sz.)
461. RUGY UTCA
1979. Riigy utca
A Csereszny6s utr61 nyfl6 kis utca. Neve j61 illik a gyiim6lcsffikr61
elnevezett utcfik sorfiba. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
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462. SANC K O Z
1925. Hun-koz
1958. Sfinc koz
1925-ben tobb Szentendren is 61t, illetve a n6pvfindorlfis korabdl ismert nep lett utcan6vad6. Az fizsiai hunok a 3. szfizad elejen szekerest61lovast61 felkerekedve, n6hfiny ev alatt el6rt6k Eur6pfit. Alig tobb mint fel evszfizados eur6pai tart6zkodfisuk alatt rettegesben tartottfik a nepeket, elsSsorban a hanyad6 r6mai birodalmat. Feldultfik a limest, fgy peldfiul a lefinyfalui
Srtomyot is. Azfisatfisoksorfin talfiltak is nehfiny hunkori keramifit. Ezeket a
szentendrei miizeimiban 6rzik.
1958-ban a R6mai sfinc diS16ben lev6 Hun koz nev6t Sfinc kozre vfiltoztattfik. (Tan. iil. jkv. 1958. 25. sz.)
463. SARKANTYU UTCA
1992. Sarkantyii utca
A 210 m hosszu utca 1991-ben egy volt az evek sorfin kialakult, csak
helyrajzi szfimmal jelolt hfizakb61 fill6 utcfik koziil. Amikor nevet kertek szfimfira, m6g a szomszedos utcfikat sem mdtfik megnevezni. 1995-ben azonban
mfir ott van a terkepen is. A SKANZEN mogott a Tegez utcfit koti ossze a
Nyuszt utcfival. (ONK. 1992. 162. sz.)
464. SARMANY UTCA
1982. Sfirmfiny utca
A f61eg nfidasban 616 madfir neve itt is inkfibb a zfirtabb r6szen, a vfiros szel6n fill az utcanevek sorfiban. A Sz61kerek utcfib61 nyilik. (Tan. iil. jkv.
1982. 07. 06.)
465. SARU K O Z
1981. Saru koz
A 11-es muut filtal kett6vfigott egykori Lenin lit (ma Szentlfiszl6i (it)
vfirosb61 kivezet6 r6sz6n nyil6 els6 kis zsfikutca val6ban alig nagyobb egy
„talp" m6ret6n61. (Tan. ul.jkv. 1981. 11. 24.)
466. SAS UTCA
1962. Sas utca
A 60-as evekben Szentendre 6s Izbeg kozott megindulo kislakfis6pftkez6sek nyomfin keletkezett uj utcfit Sas utcfinak nevezt6k el. Akkor a
Lenin utr61, ma a Szendfiszl6i iitr61 nyflik. (Tan. ul. jkv. 1%2. 37. sz.).
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Magfinyosan fill nevevel a komyeken e nagy ragadoz6 madfirrdl elnevezett utca. Kes6bb Pismfiny €s Petyina utcfii kapjfik majd tomegesen az fillatneveket.
1994-ben ebben az utcfiban epult fel 6s kezdte meg mukod6s6t Vitsek
Eva irfinyitfisfival a vfiros els6 magfinpatikfija, a reprezentativ Vasvfiri Patika.
467. SASKA UTCA
*
1973. Sfiskautca
Az utca a Nap utcfit 6s a Felh6 utcfit koti ossze. A rossz eml6keket 6s
termeszeti csapfist id6z6 sfiska 1973-ban vfilt utcan6vad6vfi. (Tan. ul. jkv.
1973. 31. sz.)
Szentendr6t egyszer fenyegette komolyabb sfiskavesz61y, 1847 nyarfin. Ekkor a kepviseld-testiilet „6rdket fillitott ki az exponfilt pontokra, alcik
k6v6ket gyujtottak fel, ha a veszely kozeledett."""
Dr. Katona Gyulfine szerint elt a vfirosban egy Sfiska nevii csalfid is.
Sfiska Istvfin a XIX. sz. elej6n telepiilt csalfidjfival Szentendr6re. A Pismfiny
delnyugati oldalfin nagy kiterjed6su foldet vfisfiroltak 6s itt 6pitett6k fel csalfidi
hazukat is. Az udvaron lev6 kiit falfiban belulrdl ma is lfithat6 k6be v6sett
1864-es evszfim datfilja, hogy mikor astfik. A hfiz koriil gyiimolcsost 6s sz6p
darabon erd6t telepitettek. A helybeliek a gazdasagot a csalfidr61 k6s6bb Sfiska
birtoknak, a belombosodott erd6t Sfiska erdSnek nevezt6k el. Igy kapta az utca
is a Sfiska csalfidr61 a nevet.
A foldek es az erd6 fillami tulajdonba keriiltek, de a r6gi csalfidi hfizban m6g ma is a Sfiska leszfirmazott 61 csalfidjfival.
468. S E L L O UTCA
1968. Sells utca
A sz6nak k6t jelent6se is van. Az egyik: hablefiny, a mfisik: vizfolyfisok nagy esesu szakaszfin a mederfen6k termeszetes 16pcs6je. Mindk6t jelentes
a vizhez k6t6dik, ezert az utca j61 beillik a Papsziget folotti vikendtelep vizi
eletre utal6 utcaneveinek sorfiba. (Tan. iil. jkv. 1968. 10. sz.)
469. S E R E G E L Y UTCA
1977. Seregely utca
E hivatlan vendeg gyakran dezsmfilja meg a k6my6k gyiimolcsoseit
is. Az utca a Nap utcab61 az Oregviz-patakhoz vezet. (Tan. ul. jkv. 1977. 5.)

223

470. S I K L 6 UTCA
1987. Sikl6 utca
Bfir a kigy6k csalfidjfiba tartoz6 sikl6 nem merges, azert az erre s6tfi16k biztosan orulnek, hogy csak itt, az utcanevek kozott talfilkoznak vele. A
Skanzen mogott a Szarvashegyi utat a Csfinyi utcfival koti ossze. (Tan. iil. jkv.
1987. 07.14.)
471. SIRALY UTCA
1992. Sirfily utca
' -"^ #
v
A Sarkantyii utca mellett, azzal egyidSben dpiilt ki. E newel egy szep
feher vizimadfir koltozott be Szentendrere, legalfibb az utcanevek koze. (Tan.
ul.jkv. 1992. 162. sz.)
472. SOLYOM UTCA
^
1%9. S61yom utca
A Berc utcfival pfirhuzamos utca a Barackvirfig es az Akficfa utcfit
koti ossze. Nevevel a Pilisfillatvilfiganakkipusztul6felben lev6 madarfira emlekeztet. (Tan. iil. jkv. 1%9. 4. sz. )
473. SOM UTCA
'
1966. Somutca
A k6myez6 hegyek meleg oldalain a som apr6 viragemySket bonto
bokiai, ffii fiprilis elejen mfir messzirSl feltunnek. Az 1960-as evek kozepere
kiepiilt, az Ady Endre utrol indul6 kis utca 1966-ban mfir nevet is kap. (Tan.
ul.jkv. 1966. 33. sz.)
474. SORET UTCA
1992. Soret utca
Az apr6vadra hasznfilt vadaszt6ltenyr61 az fillat- es novenynevekbol
kifogyva neveztek el utcfit Pismanyban 1992-ben. Az utca a Barackos utiol
nyilik E-EK-i irfinyban. (ONK. 1992. 162. sz.)
475 SO Y E N Y UTCA
1979. Soveny utca
A falusi hangulatot araszt6 elnevezest a lefinyfalui hatart jel616 Halar
utcaval pfirhuzamosan futo utca kapta. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
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476. STEGER FERENC KOZ
1958. Steger Ferenc koz
Szentendre hires sziilottfinek nevet meltatlamil csak egy kis koz 6rzi,
mely a 11-es muut megepiiltekor meg tovabb rovidiilt. Ma alig pfir meter. A
Sztaravodai utr61 indul6 kis kozt 1958-ban nevezte el a varosi tanacs. (Tan. iil.
jkv. 1958. 25. sz.)
STEGER XAVER FERENC (Szentendre, 1824. - Szentendre, 1911.):
opera- 6nekes. A helyi gy6gyszer6sz fia a Dumtsa Jen6 u. 10. sz.
hfizban sziiletett. SzulShfizfit emlektfibla jeloli. Ez a hfiz ad otthont az
1978-ban megnyilt Barcsay-gyujtemenynek, majd Muzeumnak.
A kivfil6 magyar tenorista maga is gy6gyszeresznek k6sziilt. Az
6nekl6st az egyik helyi tanit6nfil kezdte tanulni. Operaenekesi pfilyfijfit Zfigrfibban kezdte 1844-ben, amikor Vatroslav Lisninski ,J_jubav
i zloba" c. operfijfiban enekelte a tenort. 1848-52 kozott a Nemzeti
Szinhfiz tagja volt. Kes6bb Prfigfiba 6s Becsbe szerz6d6tt. Bejfirta
egesz Eur6pfit. Fellepett Barcel6nfiban, Madridban, Torin6ban 6s a
Milfin6i Scalfiban is. Felesege szin6szn6 volt, de f6ije kedv66rt lemondott a szerepl6sr61.
St6ger Ferenc szivesen 6nekelte Erkel operfiit 6s kiilfoldon is sok hivet szerzett a magyar zen6nek. Erkel Ferenc tobbszor meg is Ifitogatta
6t Szentendr6n. Hires szerepel voltak a Bfink bfin, Hunyadi Lfiszl6, a
mantuai herceg a Rigolett6b61. Wagnemek is sikeres tolmficsol6ja, j6
barfitja volt.
1874-ben vegleg visszavonult Szentendr6re. Itt is halt meg 6s itt temett6k el a Katolikus Kfilvfiria kertj6ben. Erz6kletes k6pet fest az
6reged6 muv6szr61 Szabd Sfindor: „t6bb mint hfirom 6vtized utfin t6r
vissza. Patriarchfilis 61etvitele az, ami visszavezette 6t Szentendr6re.
A visszavonulfis utfin, mintha tegnap hagyta volna el a vfirost, azonnal
visszatalfil 61et6be. Ha hosszii muv6szkaftfinjfiban v6gigs6tfil a vfiroson, kedvesen invitfiljfik a Duna-soriak, boltosok, mesterek."
Vfirosunkban fennmaradt annak az enil6ke is, hogy minden h6ten
egyszer ebedet adott a hfizfiban 15-20 szeg6ny szentendrei oregembemek. Karficsony el6tt pedig karficsonyffit fillitott a szeg6ny gyerekek szfimfira 6s ruhfival, 6dess6gcsomagokkal ajfind6kozta meg 6ket
Kedveh iddtoltese volt az apro diszes kosfirkfik keszit6se. N6hfiny filtala k6szitett darabot ma is 6riz a Ferenczy Muzeum.
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477. STROMFELD UTCA
1925. Bokr6ta-ucca
194? Stromfeld utca
E16sz6r 1925-ben kap nevet az utca. A visszaenil6kez6sek szerint
akkor a Bokr^ta nevet viselte. A Honv6d utcfival pfirhuzamosan a katonai laktanyfik fel6 vezet6 utca a 40-es evekben uj nevet kap. Az6ta a Tanficskoztfirsasfig vez6rkari f6n6k6re emlekeztet.
STROMFELD AUREL (1878-1929): az Osztrfik-Magyar Monarchia
vezerkari tisztje. 1919-ben a Voroshadsereg vezerkari f6noke lett. A
Tanficskoztfirsasfig lever6se utfin bortonre iteltek. Kiszabadulfisa utfin
az illegfilis kommunista mozgalomban komoly r6szt vfillalt. A visszaemlekezesek szerint testv6re egy ideig Szentendren elt. A Sztaravodai
liton lev6 haza ma is a Stromfeld tanya nevet viseli.
A rendszervfiltfis utfin felmeriilt ezen utcan6v cser6je is. Helyette egy fest6 6s
egy virfig nev6t is ajfinlottfik.
A lak6k azonban sz6ban 6s irfisban is azt k6rtek, hogy a r6gi n6v maradjon.
igy az maradt is.
478. SiJN UTCA
1992. Siin utca
Ez a hasznos rovarev6 tiisk6s hfitu kis eml6s nemcsak az utcanevek
sorfiban talfilhat6 Szentendr6n. Neha m6g a vfirosban is megjelenik a tfigasabb,
fuvesfirkokbanegy-egy elt6vedt siini. Kedves nev6t az utca 1992-ben kapta.
(ONK. 1992. 162. sz.)
479. SZABADKAI UTCA
193? Szabadkai-ucca
A Vasiiti villasorr61 az Ac61 utcfival szemben nyil6 utca viseli ezt a
nevet. Szabadka 1920-t61 jugoszlfiv vfiros (Subotica). Az utca neve val6sziniileg a 20-as, 30-as 6vek term6ke.
480. SZAJKO UTCA
1992. Szajk6 utca
Ez a tarka tolW, hangutfinzfisra is k6pes kedves 6nekesmadfir 1992ben lett n6vad6ja egy utcfinak Pismfinyban. Az utca a Barackos utr61 indul
DNY-i irfinyban, majd der6ksz6gben keresztezi a Kuvik utcfit. (ONK. 1992.
162. sz.)
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481. SZAMOCA UTCA
1968. Szam6ca utca
A Barackos utat a Cseresznyes tittal osszek6t6 utca a tfijjellegnek
megfelelSen kapott nevet. (Tan. iil. jkv. 1968. 10. sz.)
482. SZARKA UTCA
1979. Szarka utca
Kiilonosen a vfiros erd6s, csendesebb reszein hallani a szarkfik cserreges6t. A Cseresznyes utb61 indul6 zsfikutca. (Tan. iil. jkv. 1979. 4. sz.)
483. SZARVAS UTCA
1972. Szarvas utca
A Boldogtanyai parcellfizfisok sorfin az 1970-es evekre egymfis utfin
alakultak ki az iij utcfik. Az egyik utca, az 6z 6s a Boldogtanyai utat 6sszek6t6
utca a Pilis e kedvesfillatfinaka nev6t kapta. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
484. SZARVAS KOZ
1994. Szarvas koz
A Szarvashegyi utb61 EK-ENY-i irfinyban megtord 110 m hosszu
zsfikutca lak6i utcfijuk szfimfira ezt a nevet kert6k. A k6pvisel6k a nevet elfogadtfik. (ONK. 1994. 25. sz.)
485. SZARVASHEGY
1690. Bukmirovfic
1762. R6zsfis-hegy
192? Szarvashegy
A Szabadt6ri N6prajzi Muzeum mogott a Sztaravoda-patak mellett egy kis
hegy magasodik. A Szentendrere telepiilt szerbek (1690) - ugy tiinik - j6 foldet
talfiltak itt, mert a hegyet hamarosan betelepitettek sz616vel. 6k a hegyet
Bukmirovficnak neveztek el. Hogy a sz6 mit jelent, arra a maiak mfir nem
emlekeznek.
Erdekes, hogy a Szentendre hiteles felt6rkepez6s6re kikiildott foldmer6 filtal 1762-ben keszitett terkep (lfisd Vadr6zsa u.) szerint a hegy neve: R6zsfis-hegy. Feltetelezhetd, hogy ez volt a kis hegy eltuntnek hitt, 18. szfizadi
magyar neve. Ezek szerint a foldmerd itt inkfibb magyarokkal talfilkozhatott.
Vegiil megis a szerb nevet hasznalhattak inkfibb a helyiek, mert igy talfiljuk
tobb iratban is. PI. amikor 1922-ben a „Kik bfinyat61 a Bukmirovficzba vezet6
utat" kozduloiitnak mindsiti a varos. (Kepv. t. jkv. 1922. 3125. sz.)
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Ekkor a teriilet mfir lakott hely lehetett, mert ugyanebben az evben
egy szuletesi anyakonyv is emliti. Hogy mi^rt es mikor lett Szarvashegy, arra
vonatkoz6 iratokat nem talfiltam. Bfir Magyarorszfigon tobb helyen is volt 6s
van erre a kedves, gyorslfibu ker6dz6 vadra emlekeztet6 helynev (Buda, Eger).
Ugy tunik, k6s6bb a hegy egyre inkfibb megtelik lak6kkal. A Magyarorszfig helys6gnevtfira c. konyv 1944-ben a Szarvashegy diflSt mfir mint
,4ciilteriileti lakott helyet" emliti. Az otvenes evektSl pedig jonnek az iidiilSk.
Am a zfirtkerti (kiilteriileti, mez6gazdasfigi) besorolfis miatt a hegy evtizedeken fit csak gondot okoz a vfirosnak. A szabfilytalan meretekben epiil6, csatornfizatlan lakfisokhoz nem vezet ut, nem volt megoldva a szemetszfiUitfis sem.
Az ut6bbi evekben orszfigosan megindult a zfirtkerti, mfir csak nevlegesen
mez6gazdasfigi rendeltetesil foldek fitsorolfisa. Szentendren - ahogy Fiilop
Judit f6epiteszt61 mdjuk - a Honvedseg miatt ez azfitsorolfiskicsit tovfibb tartott. A kozeli 16ter miatt volt a vita. Ezt nem akartfik innenfittelepitenia hfizak
kedveert. A hegyen lak6k a szep taj miatt vegiil ugy dontottek, hogy „inkfibb
bedugjfik a fiiluket". Igy 1993-ban hivatalosan is sikeriilt el6mi a vfirosnak,
hogy a Szarvashegy belteriilet legyen, annak minden el6nyevel. S6t a f6epitesz meg mas el6ny6ket is felvillantott az itt lakok el6tt. A vfiros nyugati oldalfin kiepiil6 iit bekapcsolfisfival idegenforgalmi kozpont is lehet a hegy. Lovardfival, kerekpfiros pihen6vel a Pilisbe irfinyul6 mristaforgalom megall6helye
alakulhat itt ki.'^°
486. SZARVASHEGYI UT
1987. Szarvashegyi ut
A SKANZEN mogott a Szarvashegyet korivbenfitfog6hosszu. szeles
ut. A lak6k szfimfira ugyan mfir evek ota funkcionfil. nevet azonban csak 1987ben kap. (Tan. ui. jkv. 1987. 07. 14.)
487. SZATMARI UTCA
1958. Szathmary utca
A Vasuti viUasorr61 nyilo utca helyesirasa val6szinilleg a k6myez6
utcfik (Debreceni, Nagybfinyai. Nagyvfiradi) nyomfin egyszerUsodott le A
nevtablfik keszittet6i val6szinuleg nem neztek a tanacsi iratokat. amelyek egyertelmuen taniisitjfik, hogy a varosunkban elt szineszrdl nevezte el az utcfit
1958-ban a Vfirosi Tanacs. Tobb helytorteneti szemely valt ekkor utcanevadovfi. (Tan. ul. jkv. 1958. 25. sz.)
SZATHMARY LAJOS (Marosvasarhely. 1867- Szentendre. 1939.
Jul. 20.): szinesz. Pfilyajat Kolozsvaron kezdte. 1912-ben a Budapesti
Szinhfiz. 1914-1932 kozott a Nemzeti Szinhfiz tagja volt. H6s- es jellemszerepeket jfitszott. A nepszeru „Szatyi bacsi" a 20-as evekben
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telepedett le Szentendrdn. A R^gi MUveszteleppel szemben 16v6 hfiza
(Bogdfinyi u. 60. sz.) a pesti mCv6szvilfig kedves kirfindul6 c61pontja
volt. Hires vend6gszeretete, kedves modora, vidfimsfiga, a mliv6szviIfig kedvenc6ve tette. Szentendren is segft'-t»» a m<Iv6szeti 61etet.
Tobb m(ikedvel6 el6adfisnak 6 volt a rendez6je. Itt is hah meg, A Hegyi temetS ref. reszeben helyeztek orok nyugalomra . Szentendrei
hfizfiban vele elt feles6ge, Szilfigyi Etelka, €s testvere Szilfigyi Berta,
az erdelyi szinjfitszfis egykor jelent6s alakjai.
488. S Z E C H E N Y I I S T V A N T 6 R

1976. Vfisfirhelyi Kfihnfin t6r
1991. Sz6chenyi Istvfin ter
1976-ra mfir egesz sor iij hfiztomb magasodott a vfiros uj lak6telepen, amely
1975-ben, a 30. evfordul6 alkalmfival a Felszabadulfis lak6telep nevet kapta.
(Ma Piispokmajor Itp.) Kezdetben a hfizak itt csak betut es szfimot kaptak.
Egyetlen utcfit es teret neveztek csak el kiilon. A C es a D epulet illetve az
6voda filtal hatfirolt teriilet neve Vfisfirhelyi Kfilmfin ter lett. (Tan. iil. jkv.
1976. 74. sz.)
VASARHELYI KALMAN (1891-1919): eredeti neven Weisz Kfilmfin H6dmez6vfisfirhelyen szuletett. Ujsfigir6 volt. 1915 nyarfin
szentendrei Ifinyt vett felesegiil es letelepedett vfirosunkban. Az I . viIfighfiboru alatt az orosz fronton ismerkedett meg a kommunizmus
eszmejevel. 1919-ben Szfimuely Tibor megbizfisfib61 Szentendren
osszehivta a nepgyuiest, ahol a lakossfig mdomfisfira hozta a proletfirdiktatura kikifiltfisfit. Irfinyitfisfival Szentendren is megalakult a
munkfistanfics. A hadiigyi nepbiztos mfircius vegen Mak6ra kiildte,
ahol megoltek.
1991-ben az egesz orszfig igyekezett meit6n megemiekezni a „legnagyobb
magyar" sziiletesenek 200. evfordul6jfir61. Tanficskozfisok, veteiked6k, uj
konyvek kiadfisa, kifiUitfisok mellett val6szinuleg az orszfigban tobb helyen is
felmeriilt, hogy a mul6 iinnepsegek helyett valami maradand6bb dologgal fejezhetnek ki a nagyrabecsiiiesiiket. PI. utcanevvel. Remeive, hogy nevet naponta Ifitva, hallva talfin szelleme is hat majd az ottjfir6kra.
E gondolat jegy6ben Szentendren dr. Mailfith Imre kerte az Onkormfinyzatt61, hogy az evfordul6 alkahnfib61 a Felszabadulfis lak6telepet (ma Piispokmajor Itp.) nevezzek el Szechenyi Istvfin lak6telepnek. Szechenyi neve
mfisnak a gondolatfiban is felmerult. Dr. Stiegler R6za azt ajfinlotta, hogy a
Somogyi-Bacs6 part (ma Duna korz6) neve legyen Szechenyi part vagy setfiny. vegiil az Utcanev Bizottsfig javaslatfira a kepvisel6-testiilet azt fogadta
el, hogy a nevezett lak6telep egyik nagyobb, jelent6sebb resze, a Vfisfirhelyi
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Kfilmfin t6r kapja meg Sz6chenyi nev6t. A kepviseldk a javaslatot el is fogadtfik. (ONK. 1991. 134. sz.)
Sz6chenyi neve nem eldszor meruit fel utcan6vad6kent Szentendren.
1905-ben dr. Zsilinszky Lajos renddrkapitfiny ajfinlotta azt a ,j6gi Kossuth
Lajos" utca neve helyett (ma Arany Jfinos u.). A k6pviseldket azonban nem
zavarta a k6t Kossuth utca. Szechenyi nevet vegiil 1925-ben orokitettek meg.
Akkor a HEV fillomfis eldtt levd kis Gyfir utcfinak adtfik a grdf nevet. Kesdbb,
talfin az utcanevek demokratizfilfisakor lecsereitek azt a Habsburgok ellen
harcba induld Bocskai Istvfin nevere. Ezen a neven Mint el a kis utca a Dimakanyar koriit kiepiiltekor.
Most az uj nevadfissal remeijuk, veget er a hazfiert annyit tevd nemes
gr6f kfilvfirifija. Szechenyi Istvfin vegre vegleges otthonra talfil Szentendre
vfirosfiban.
SZECHENYI ISTVAN (1791-1860): grdf, a nemesi liberfilis reforramozgalom kezdemenyezdje es legjelentdsebb szemeiyisege. Kossuth
szerint „a legnagyobb magyar".
489. SZEDER UTCA
1972. Szeder utca
A szederbokor a Pilis napos lejtdin, az erddszeieken es az firkokban
mindeniitt megtalfilhatd. Erthetd, hogy a tfijjelleg kinfilta a Berek utcfibdl
1972-re kialakult utcfihoz a nevet. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
490. S Z E G E D I UTCA
193? Szegedi utca
Az utca a regi utcan6vtfibla tanusfiga szerint valdsziniileg a 30-as
evekben kapta a nevet. A Biikkos-pataktdl a Szerb Kfilvfiria terre vezet. E l kepzelhetd, hogy a Horthy korszakot megnyitd „szegedi gondolat"-ra emiekezve lett szegedi utca.
491. S Z E G E L Y UTCA
1977. Szegeiy utca
Izbegen az Aima utcfibdl a Biikkos-patakig hiizddd kiepitetlen utcfinak adta ezt a nevet a vfirosi tanfics. (Tan. iil. jkv. 1977. 60. sz.)
492. SZEGFU UTCA
1974. Szegfu utca
A Lfiszld-telep egyik utcfija viseli ezt a nevet 1974-tdl. (Tan. ul. jkv. 1974. V.
17. sz.)
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493. S Z E L UTCA
1979. Szel utca
A vfirosias r6szt61 tfivol, ahol a hfizak mfir nem fogjfik fel a szelet,
talfilhat6 az utcanevek sorfiban ez a term^szethez kapcsol6d6 n€\. A Cseresznyes utb61 nyfl6 utca. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
494. S Z E L E S UTCA
1979. Szeles utca
Pismfiny magfinyos utcfija a termfiszet k6zels6g6t jelzi. A Napos setfinnyal pfirhuzamos utca. (Tan. ul. jkv. 1979. 16. sz.)
495. S Z E L K E R E K UTCA
1966. Sz61ker6k utca
Nagyon regen neveztek el utcfit Szentendr6n (igy, mint a Sz61ker6k
utcfit. Valamikor az volt a termeszetes nevadfis, hogy az utca fekv6se, vagy az
utcfiban lev6 valamely jellegzetes 6piilet, 6pitm6ny adta a nevet.
1966-ban, amikor a Szabadsfigforrfis (ma Sztaravodai iitr61) nyfl6
hosszabb utcfinak nevet kellett adni, az egyik tanficstag velemenye ez volt: az
utcfit a komyekbeliek regen Sz61ker6k utcfinak hivjfik. Az elnevez6s oka pedig
az, hogy a 43. sz. hfizban, ha fiij a szel, kelepelni kezd egy lapfitokkal ellfitott
szelkerek, amely a szel energifijfival vizet szivattytiz egy k(itb61.
Ma mfir nines meg ez a nevad6 sz61ker6k, de nem messze ebben az
utcfiban, egy Uj nyaral6 kertjeben, az6rt ma is forog egy kis sz61ker6k. Ez
azonban csak a szel jfirfisfit mutatja. (Tan. ul. jkv. 1966. 33. sz.)
496. S Z E L K E R E K K O Z
1992. Szelker6k koz
1992. szept. 6-fin Ag6cs Gyula azzal a keressel fordult a Polgfirmesteri Hivatalhoz, hogy a Sz61kerek utcfibdl kiepult Uj kis utca lak6i nevet kernek utcfijuknak. Fel is ajfinlottak hfirom nevet: Szelkerek koz, Barka u., Szarkalfib u. Miutfin a Barka nevet Pismfinyban is kertek, a kepviseldk a Sz61ker6k
koz mellett dontottek. Ez a n6v pontosan jelzi az uj utca hely6t, nagysfigfit.
Valamint nem noveli az utcanevek szfimfit (ONK. 1992. 162. sz.)
497. SZENAS UTCA
- „,
1972. Szenfis utca
A vfirosszeli Boldogtanya Uthal6zatfinak illatot es falusi hangulatot
firasztd utcfija. (Tan. ul.jkv. 1972. 11. sz.)
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498. SZENT ISTVAN UTCA
1894. als6 Izbeghi lit
^
1925. Szent Istvfin ut
195? Aprilis 4. lit
•
1991. Szent Istvfin lit
Szentendr6r61 Izb6gre lenn, a Biikkos-patak menten vezetfi fontos kozlekedesi
lit termeszetes n6pi elnevezes6t erSsitette meg a kepviseld-testiilet 1894-ben,
amikor elCszor adott nevet az utcfiknak. 1925-ben ezt a nevet felvfiltottfik els6,
szent kiralyunk nevevel. (Lfisd Kovfics Lfiszl6 u.)
1946-ban a vfiros tanficsa az utat kett6osztotta: , A Gemdl f61e malomig az ut Kovfics Lfiszl6 ut lesz"- dontenek. A tobbi marad Szent Istvfin
utca, de nem sokfiig. Hogy pontosan mikor lett a neve a felszabadulfis napjfinak nevezett dfitum, arra nem talfiltam rfi. Orszfigosan azonban az 50-es evekben lett divattfi a szocialista iinnepek megorokitese utcanevekben is.
A rendszervfiltfis utfin a n6v megvfiltoztatfisfit mindenki egy6rtelmiinek 6rezte, bfir a lakossfig es az Utcan6v Bizottsfig is ajfinlott uj neveket, de
azok kiil6nb6z6ek voltak - es nem is a regi. Ahhoz leginkfibb a 30-as evek 6ta
ottlak6 dr. Gyerk6 Jfinos orvos ragaszkodott. 6 ezt tobb izben kerte is. Vegiil
1991-ben a kepviseldk ezt el is fogadtfik. (ONK. 1991. 134. sz.)
A nevezetes dfitumra emlekeztetd utcfihoz a fdvfiros sem ragaszkodott. Az tJjpesten levd Aprilis 4. teret dk is Iecser61t6k. Az is a regi nevet
kapta vissza. Ujra Tanoda ter lett'^'
A Szent kirfilyrdl egykor nemcsak Szentendre nevezett el utcfit. Budapesten 3 ter es 1 utca viselte a nevet. Most ezek is mind visszakaptak a neviiket. Ilyen neveket adtak erte vissza mint: Bajcsy-Zsilinszky ter (XVII. ker.),
Budafoki tdr (XXII. ker.), Kalmfir Jdzsef ut ( X X I . ker.)
SZENT ISTVAN (975-1038): az elsd magyar kirfily, nevehez fuzddik
a keresztenyseg felvetele Magyarorszfigon.
499. S Z E N T L A S Z L O I UT
1894. felsd Izbeghi ut
,^
191? Fd utca
. ,
1925. Szent Lfiszld lit
, /.
"
195? Lenin ut
1991. Szendfiszldi (it
A Szentendrehez szorosan kapcsolddd, bar 1766-ig kiilonfiUd kis telepUlesre,
Izb6gre 5-6 m szintkiilonbseggel ket, majdnem pfirhuzamos ut vezet. A magasabban fekvd utat az 6vtizedek sorfin tobb neven is emlegettek.
1892-ben, amikor a vfiros mint „viczinfilis k6zut"-nak a karbantartfisfirdl dont - meg nev n61kiil - igy emlitik: „az Izbeg kiilvfiroson fit Pilis232

szentlfiszl6 fele vezetS ut" (Kepv. t. jkv. 1892. 2537. sz.) Egyebkent a vfirosi
pfisztorok is itt hajtottfik ki a j6 izb6gi legelSkre a rfijuk bizottfillatokat.1897ben fgy is nevezik az utat: „a fels6 Izb6ghi ugynevezett marhahajtd ut".
(K6pv. t.jkv. 1897. 450. sz.)
Izbeg 6vszfizadokon fit er6sen ragaszkodott fuggetlensegehez. M6g a
20. szfizad elejen is kiilon bir6t tart, s6t egy konyv meg 1941-ben is kiilon falukent tartja szfimon.''^ Ezert erthet6, hogy Izb6g eppugy, mint Szentendre a
szfimfira legfontosabb utat F6 utcfinak hivja. Egy szfizadfordul6 tfijfin k6sziilt
k6peslap alapjfin is ez a sz61es, de m6g nem kovezett ut neve. Krachler Agoston visszaeml6kez6seib61 mdjuk, hogy a szfizadel6n ebben az utcfiban lakott
<TZ izbegi bird is (84. sz.), es az uton 16\6 Rakonczai kocsma (96. sz.) volt a
,/alu kdzepe".
tJgy tunik, Szentendre azonban nem vette jdneven ezt a rebellisseget,
kiil6n61est. Nem akartfik, hogy ket F6 utca is legyen a vfirosban, ezert 1925ben az izbegi F6 utcfit eltiintettek. Uj nevet adtak neki: Szent Lfiszld ut lett.
Ugyanekkor az Alsd Izbegi ut is iij nevet kapott. Abbdl pedig Szent Istvfin ut
lett. Az6rt a ndpnyelv m6g ma is gyakran csak Alsd vagy Felsd Izbegi utnak
nevezi az utcfikat. Holott a hfiboni utfin megint iij neve van. 1951-ben az ut
mfir Lenin (it neven szerepel egy sziilet6si anyakonyvben. Lehet, hogy 1950ben. Lenin sziiletesenek 80. evforduldjfin kapta a nev6t.
LENIN, VLAGYIMIR, HJICS (1870-1924): Marx 6s Engels utfin a
legnagyobb kommunista ideoldgus. A marxizmus tanitfisainak gyakorlati alkalmazdja. Az orosz Kommunista Pfirt es a vilfig elsd kommunista fillamfinak megalapftdja.
1962-ben felmerult, hogy az ut utolsd, kiilsd r6szet nevezzek el Fegyveres
erdk utjfinak, mert ezen az (iton mennek ki gyakorlatozni a laktanyfibdl a katonfik. A javaslatot hatfirozat nem kovette. Talfin valaki ugy velte, hogy ez
hadititok. Minek ezt vilfiggfi kiirtohii.
1989-ben Csekd Sfindor lijsfigird, izbegi lakos egy cikkben eldszdr
kerte a nev megvfiltoztatfisfit.'" 1990-ben a Hazafias N6pfront Izbegi Bizottsfiga nyujt be 240 alfiirfissal egy ker6st, hogy az ut kapja vissza a regi, az
utoljfira hasznfilt nevet. Annak ellenere, hogy a kepviseld-testiilet nem tfirgyalta az iigyet, a keritesek falfira tobb helyen is felkeriih a Szent Lfiszld utca felirat. 1991. dec. 17-6n aztfin hivatalosan is szdba keriilt az utca nevenek megvfiltoztatfisa. Csatlakozva a mfisik ket, fontos, urfinyjelzd (ithoz (Bogdfinyi ut volt Voroshadsereg u., Pomfizi ut - volt Pogfiny Kfilmfin u.) az Utcan6v Bizottsfig itt is a nev legr6gibb, irfinyjelzd funkcidt is betoltd (a szomszed falura
utald) nevet ajfinlotta: Szentlfiszldi ut. A kepviseldk a nevet el is fogadtfik. A
nyelv6szek nagy oromere Szentendre fgy m6g egy regi foldrajzi newel lett
gazdagabb. (ONK. 1991. 134. sz.)
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Egerben is hosszii lit viselte a kommunista vezer nevet. 1991-ben
azonban ott is megvfiltoztattfik. K6t n6v is lett bel61e: Defik Ferenc 6s Mfityfis
kirfily u. Budapest is lecser61te az 6 Lenin dtjait. Az V. 6s VI. ker.-ben megosztva visszakaptfik a r6gi neveket: Erzsebet 6s Ter6z korut. A X V . ker.-ben
pedig a Lenin (it helyett a Szent Korona dtjfin jfimak az emberek. A X V I . ker.
Lenin (it pedig Di6sy Lajos u. lett.
A Szentlfiiszl6i (it vfirostortenetileg is nevezetes hfizai, epUletei a kovetkezSk. A 29. sz. tfigas, j6formfiju foldszintes 6piilet, a nemr6g a vakolat
al61 el6keriilt tfibla szerint Villa Koubek, arr61 taniiskodik, hogy egykor erre, a
szinte iiresen fill6 vfirosr6szen ez szfimitott a legtekint61yesebb hfiznak. Ma a
komyezfi hatalmas, uj 6piiletek kozott szinte elv6sz a sz6p kis hfiz. Epittet6j6r61, a szorgalmas cip6szmesterr61 egy cikk is megemiekezik."" A villfit6l nem
messze egy csopp kis hfiz bujik meg egy kertben. A szentendreiek filtal csak
„sfirhfiz"-k6nt ismert hfizr61 a hagyomfiny azt tartja, hogy ez a hfiz Szentendre
6s Izb6g hatfira (41. sz.). A szfizadeWn egykor itt 6sszefiigg6 sz616- es gyiimolcsoskertek filltak. Ezt a kis hfizat, gazdasfigi 6piiletet egy az AlfoldrSl,
Jfiszkarajen6r61 ide telepult sz616milvel6, Varga Lajos k6szitette magfinak 6s
csalfidjfinak. A kis hfizban ma fia, Varga Sfindor el 6s 6rzi az iratokban, tfirgyakban, einl6kekben a vfiros t6rt6net6t.
Ezen az (iton talfilhat6 a vfiros legr6gebben felfillitott szerb temploma
is (1738), amelyet 1948-ban megvfisfirolt a katolikus egyhfiz. A teraplomnak
gazdag szakirodalma van magyar 6s szerb nyelven. Azt azonban kevesen tudjfik, hogy a templomot Mindszenty J6zsef biboros szentelte fel, akinek ez volt
az utols6 k6zszerepl6se. 1988-ban a felszentel6s 40. 6vfordul6jfin Mravcsik
Istvfiin Ielk6szs6ge alatt a r6gi, a szentely boltozatfin fill6 Jeges Em6 filtal keszitett fresk6 mell6 a sekrestye falfira felkeriih egy (ij festm6ny, a biboros
eg6sz alakos k6pevel. Alkot6ja Bertics Mikl6s J6zsef helyi lakos.
Nem messze t61e egy nagy hfiz magasodik, a N6gler villa. EpittetSj6r61 egy djsfigcikk is beszfimol (PmH, 1986. okt. 30. - Nevezetes hfizak. Ma
int6zm6nyek otthonai). Azfillamositott6piiletben a 70-es 6vek v6gen a vfiros
(az akkori izb6gi pl6banos, Gyure Istvfin aktiv segits6g6vel) itt alakitotta ki az
Oregek Napkozi otthonfit (89. sz.)
500. SZERB UTCA
1894. Molnfir utcza
.^sV
1925. Szerb utca
Az utca a Malom utcfinfil mfir emlitett malomhoz vezetett. Talfin a
molnfimak volt ott hfiza. Bfir erre pontosan mfir az id6s szentendreiek sem
emlekeznek, de annak idejen soha nem neveztek el utcfikat ok n61kiil.
Molnfirok sz6p szfimban 61tek a vfirosban. 1833-ban a p6kekkel egyutt
bejegyzett c6hiik volt. Az 6letiik az iratok szerint nem is mindig volt vesz61y234

telen. Erdekes esetrSl olvashatunk a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vfirmegye kozgytilesi jegyz6konyveiben. 1732. november6ben az ,Jgnfic nevu gorog szertartfisi
pap megverte Marianovics Gyorgy szentendrei molnfirt. A piispok megbiintette ugyan a vereked6t", de a molnfir meg 1733. mfirciusfiban is az6rt tesz panaszt, hogy „nem kapott elegtetelt", a gy6gyitfis kolts6g6t nemfizett6kmeg,
es kfirterit6st sem kapott az elvesztegetett id6 miatt.
Szentendre tortenete egy deli nep t6rt6netevel fon6dott ossze szorosan. Az 1389-es rig6mezei csatfiban fogsfigba esett a szerbek vezere, Lfizfir
cfir, akit a szultfin k6s6bb lefejeztetett. A torokok el61 a szerbek csoportokban
Magyarorszfig fel6 h(iz6dtak. Egy csoportjuk eljutott Szentendr6re is. Ez volt a
szerbek els6 betelepiilese. A mfisodik - bfir szfimban csek61y - megjelenes
Zsigmond korfira esik, az 1434-es galamb6ci csata utfini id6kre. 1690-ben
tortent a szerbek legnagyobb befiramlasa. A torok filtal kipusztitott „Szent
Endri" falut 6k nepesitik be ujra.
A harmadik alkalommal, 1690-t61 mintegy 80 000 szerb telepedett le
Magyarorszfigon, uj hazfijfiban. Szentendrere kb. 800 csalfid, hozzfivet61eg
6000 szerb keriilt. A szerbek megkaptfik mind azokat a kivfiltsfigokat, amelyeket igert nekik a csfiszfir: szabad vallfisgyakorlfist, ad6mentesseget, onkormfinyzati jogot. Megtarthattfik 6hitu naptfirukat, es a szerbek kozvetleniil a
csfiszfir fennhat6sfiga alfi tartoztak.
A Szentendren letelepiilt szerbek ,4deiglenesnek" szfint Iak6helyiik6n
el6bb csak fahfizakat, fatemplomokat emeltek. Egy resziik a karl6cai beke
utfin val6ban visszatert hazajfiba, nagyobb resziik azonban itt maradt. A fa
epiileteket aztfin diszes k6epiiletek vfiltottfik fel: vfiroshfizfit, iskolfit es vendegfogad6t is emeltek. Alig 60 ev alatt 6 templomot epitettek. Ez a vfiros gazdagsfigfit is jelentette.
A szerbek betelepiiiesevel kezd6d6tt Szentendre mfisodik virfigkora.
Mivel sikeriilt megmenteniiik ing6sfigaikat es penziiket, hamarosan eleven es
nyuzsg6 ipari es kereskedelmi eiet indulhatott Szentendren. A vfiros tekinteiye
egyre n6tt. A komyekbeli szerbek kulmrfilis es politikai elete is itt osszpontosult. Volt id6, amikor a tanficstagok egyotode volt csak magyar, a tobbi szerb.
Ekkor alakult ki a varosnak a magyart61 annyira eliit6, sajfitos mediterrfin jellegu szerkezete is. A hegyoldalakon egymfis hegyen-hfitfin zsufol6d6 hfizak
sziik udvaraikkal, az apr6 terek, a kigy6z6 utcficskfik, a magasra nyul6 tornyok ma is elbuvolik a Ifitogatdt.
A 20. sz. elejen ujb61 sokan telepiilnek vissza Szerbifiba. Az 1910-es
nepszamlfilfis szerint az 5673 lakos koziil mindossze 630 lelek, 11% vallja
magfit szerbnek. Ma alig 60-70 szerb csalfid 61 a mintegy 20 000 lakosu vfirosban. 1925-ben a szerbek e d6nt6 jelenietere emiekezve vfiltoztattfik meg a
Molnfir utca nevet Szerb utcfira.
235

501. SZERB KOZ
1981. Szerb koz
Az iratok szerint a Szerb utca mellett 1981-ben a vfirosi tanfics egy
kis koznek is nevet adott. (Tan. iil. jkv. 1981. 11. 24.) Ezt azonban a terkepek
nem vett6k tudomfisul. E16sz6r az 1993-as vfirosterkepen talfiljuk ott a kis koz
nev6t.
502. SZERB KALVARIA TER
194 ? Szerb Kfilvfiria t6r
A katolikus Kfilvfirifit61 nyugatra fill a nyolcszogletil fallal koriilvett
szerb Kfilvfiria. A szerb kfilvfirifikban filtalfiban nines meg a 14 stfici6. Csak
egy keresztet emelnek, az viszont szepen kimunkfilt es diszes. 1925-ben a t6r
neve nem szerepel az utcanevjegyzeken. 1945 utfin viszont, amikor felmertek
a vfirost es elkeszitettek az (ij terkepet, az itt fill6 muemlek onkent kinfilta a
nevet. |
503. SZIGET UTCA
1933. Sziget utca
1933-ban a kepvisel6-testulet bizottsfigot kiildott ki a .J'ismfin d(I16ben lev6 (ij
utak elnevezesere". A kikiildott bizottsfig javaslata nyomfin: „a2 Oibfinkeresztt61 a Dunfihoz vezetS utcat" aztan Sziget utcfinak nevezik el. (Kepv. t.
jkv. 1933. 4082. sz.)
504. SZnCLAS UTCA
1972. Sziklfis utca
.J^olde ennek nagyobb reszint k6sziklas s ezert nehez mivelesu, nem
igen termekeny" - irta Fenyes Elek Szentendrer61
Ez kiilonosen ervenyes a vfirost eszakr61 es nyugatr61 hatarol6 hegyek
foldjere. A Malom-hegyen lev6 Boldogtanya utcfiin is itt-ott .Jcilfitszanak" a
sziklfik. Ez indokolta a nevvfilasztfist. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz. ).
505 SZILFA UTCA
1972. Szilfa utca
A Berkenye utcfib61 nyil6 utca a mi erdeinkben is pusztul6felben lev6, tomott virfigu, j6 illani ffira emlekeztet. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
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506. SZILVA KOZ
1978. Szilva koz
Az utca neve a n6vbokrositfis k6vetkezm6nye. Pismfinyban a Korte
utcfibdl nyilik. (Tan. ul. jkv. 1978. 81. sz.). A mult szazad v6g6n Szentendr6n
megindult gyilm61cstenneszt6s egyik jelentSs gyiimolcsffija. Az osszes gyiimolcsfa 1/8-a szilvafa volt. 1895-ben 3053 db-ot tartottak szfimon.
507. SZIROM UTCA
1982. Szirom utca
Pismfinyban a tenneszet kozelsegere utal ez a nevbokrositfis sorfin
keleticezett utcanev. (Tan. ul. jkv. 1982. 9. sz.)
508. SZIRT UTCA
1972. Szirt utca
A Boldogtanya termekeden, sziklfis vid6kenek egyenetlen talajfin
ki6piilt utca joggal kapta a szirt nevet, bfir kimagasl6 k6szirt nines a kozelben.
Ez a foldrajzi koznev kedvelt utcan6vad6 mfishol is. (Tan. iil. jkv. 1972. 11.).
509. SZTTAKOTO UTCA
1973. Szitakote utca
Az utca nyomvonala pfirhuzamosan halad a lefinyfalui hatfirral. Bfir
szitak6t6ket szerencs6re mfishol is Ifidiatni. (Tan. iil. jkv. 1973. 31. sz.)
510. SZrVARVANY UTCA
1972. Szivfirvfiny utca
A Petyinfin kanyarg6 szephangzfisu utca a Hid utcfib61 indul 6s kis
szakaszon pfirhuzamosan fut a lefinyfalui hatfirral. (Tan. iil. jkv. 1972. 31. sz.)
511. SZMOLNYICA SETANY
1782. Szmolina diI16
1989. Szmohiyica setfiny
1782-ben meghalt Radios Istvfin szentendrei lakos. D6ka Klfira konyveb61 mdjuk, hogy az elhunyt hagyatekfiban rendelkezett a „Szmolnicfiban
16\6" sz616j6r61 is. A kiil6nb6z6 forrfisok is megerSsftik, hogy egykor itt, a
vfiros szelen, a Piispokmajor lak6telep mogott, Pomfiz es Szentendre hatfirfin, a
Szmolnicfin igen jelent6s sz6l6skertek voltak.
A szerbekt61fitvett,a magyarok szfimfira idegen hangzfisu sz6 aztfin
kUlonb6z6 alakban jelenik meg. 1922-ben a kepvisel6-testiilet ezt irja a jegyz6k6nyvbe: , A Kfilvfirifit6l a Szmohiic fel6 vezet6 ut". Chohioky Jen6 1938237

ban, amikor a Magyar Turista Egyesiilet szfimfira elkdsziti a Pilis terkfipet,
Smolnicfit ir. De elfifordul ekkor a helyi iratokban a Szmolnyica alak is.
A 80-as 6vekben a lak6telepen a nagy, emeietes OTP hfiztombok
mellett nagyarfinyu magfinlakfis-6pitkez6s indult. 1989-re a hfizak mfir utcfivfi
filltak ossze 6s nevet kellett neki adni. A Vfirosi Tanfics megtorve az itt hasznfilt munkfismozgalmi nevek sorfit, uj nevet keresett. A n6vadfisnfil egy regi
helyi lakos javaslatfira felmeriilt ez a szerb foldrajzi n6v is. Az ajfinlatot a tanficstagok egyhangiilag el is fogadtfik. A d6nt6ssel a t6rt6n6szek, nyelveszek
azon regi kereset is tfimogattfik, hogy az uj elnevez6seknel a vfiros vezetSi
mindig vegy6k figyelembe a meg ismert, egy telepules miiltjfit, gazdasfigi,
foldrajzi viszonyait 6rz6 foldrajzi neveket.
Azt azonban, hogy a r6gi szerb sz6 mire utal, mit jelent, mfira bizony
alig tudjfik. A r6gi szentendreiek csak arra eml6keznek, hogy erre elegge szeles, viharos volt mindig az id6. A dombot, amelyre a lak6telep 6piilt, sokan
m6g ma is csak Szeles Dombnak hivjfik. Ugy tartjfik, erre utal az utcan6v is.
Ezt a jelentest erfisiti meg a pomfizi amat6r r6g6sz 6s helyt6rt6n6sz, Sashegyi
Sfindor a Ferenczy Muzeumban 6rz6tt k6zirata is. Szerinte Smolnica = Viharos.
V6giil a hiteles jelent6s-magyarfizatot Dimitrije Stefanovic adta meg.
Az egykor Szentendr6n 616, ma Belgrfidban dolgoz6 professzor a Szerb Tudomfinyos Akad6mia szfimfira 1985-ben elk6szitette Szentendre foldrajzin6vgy<ijtem6ny6t (Iz mikrotoponimije Sentandreje). Szerinte egy6rtelmu, hogy a
term6fbld itt nem lehetett valami j6. Az egykori fbldmuvel6k filtal a teriiletnek
adott n6v arra utal, hogy az leginkfibb csak ragadds lehetett. A sz6 jelent6se
ugyanis a k6vetkez6: gyanta, szurok, kfitrfiny. Ezt a rossz min6s6gii foldre
utal6 nevet Szentendr6n kiviil tobb helyen is megtalfiljuk a szerbek lakta telepul6sek kozott.
Igy 6rzik a foldrajzi nevek - akfir 6vszfizadokonfitis - a vfiros multjfit,
szerkezet6t, csak 6rteni kell a szavakat a mai lak6knak is.
Ut6sz6: tobben k6rdezt6k mfir, melyik is a n6v pontos irfisa. A mai
hivatalosfitirfisszerint a helyes alak ez lenne: Smolnica. Tobben a hfizuk falfira kiirva ebben az alakban 6rtesitik az ismer6seiket, a jfir6kel6ket. De igy talfilhat6 az utca neve az 1994-es vfilasztfisi listfin is. Azok azonban, akik a Ifigyabb, dallamosabb ejt6st szeretik, Szmolnyicfit imak 6s mondanak (lfisd telefonkonyv, t6rk6p). Hogy a levelekre melyik n6v keriil 6s hogy a kul6nb6z6
alak zavarja-e a postfisokat, nem tudom. Azt pedig, hogy kell-e egys6gesiteni
a nevet, majd eldontik az ott 616k.
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512. SZOBRASZ UTCA
1969. Szobrasz utca
'
A Fest6 utcfir61 a Muv6sz terre vezetS utca az Uj Muvesztelep kozels6g6t jelzi. (Tan. iil. jkv. 1969. 4. sz.) Korfibban csak ket szobrfisz k6t6dott a
vfiroshoz: Ferenczy Beni es Szamosi So6s Vilmos. Mfira azonban tobb ismert
szobrfisz is otthonfiul vfilasztotta a vfirost: Asszonyi Tamfis, Csikszentmihfilyi
R6bert, Farkas Adfim, Holdas Gyorgy, Ligeti Erika, Lois Viktor, Maty6falvi
Gfibor, Papachristos Andreas, Rajki Lfiszl6, R6zsa Peter, Szentirmai Zoltfin.
513. SZOFRICS PAL UTCA
1958. Szofrics Pfil utca
1958-ban a Vasiiti villasor k6my6k6n kialakul6 uj utca neve a helyi
nagysfigok eml6ket meg6rizend6 keriilt fel a tanfics javaslatai k6z6. M61tfin
orokiti meg utca Szofrics Pfil nev6t.
SZOFRICS PAL (PAVLE SOFRIC) (Szentendre, 1857 - Belgrfid,
1924): tanfir. Az egyetemet Pesten vegezte, majd 6vekig Szentendren
tanitott. Hfizfit, a Szofrityi hfizat (Alkotmfiny u. 5. sz.) emlektfibla jeloli. Az 1900-as evek elej6n Szerbifiba koltozott. Loznicfiban, Nisben, Belgrfidban tanitott, itt is halt meg. NyaraitfiltalfibanSzentendren toltotte. A tanitas mellett irt is. F61eg neprajzi es tortenelmi munkfikat, de miIfordit6i es irodalmi munkfissfiga is jelent6s.
1903-ban Nis-ben adta ki a "Pillanatkepek Szentendre vfiros multjfib61 es jelen6b61" c. k6nyv6t szerb nyelven, mely a vfiros tortenetdnek
egyik els6,fitfog6muve a r6mai kortdl a XIX. sz. vegeig. A konyv
mfisodik kiadfisa Pancevo-ban jelent meg 1994-ben. B6vebben lfisd
IKSZ 117. P.
514. SZOCSKE UTCA
1968. Szocske utca
A Pap-sziget melletti udiil6telep uj utcfiinak nevet tobbnyire a viz
kozelsege sugallta. Igy egy kicsit kin a n6vbokrositfisb61 a Szocske utca neve.
De illik ide. (Tan. Ul. jkv. 1968. 10. sz.)
515. S Z O K E LAJOS UTCA
1958. Sz6ke Lajos utca
Az utca nyomvonala a Szentendre 6s Izb6g kozotti kislakfisepitkezesek soran epult ki. A Lenin (ma SzentlfiszI6i) Utr61 nyilik. Nev6t
1958-ban kapta, amikor tobb helyt6rt6neti nevet utcan6vvel orokitett meg a
vfiros. A nevadorol a ma is a varosban 616 unoka, Szanth6 Imre fest6muv6sz
sok erdekes dolgot kozolt sz6ban 6s publikacioiban.
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S Z 6 K E L A J O S (1869-1957): Budapesten szuletett egy 9 gyermekes
kovficsmester els6szul6tt fiakent. Apja akarata ellen6re befillt vfindorszin6sznek Krecsfinyi Ignfic tSrsulatfihoz. Hosszas vid6ki pMyafut^a
alatt volt Kass^, Szabadka, Egerben, Sopronban. 1900-ban Ditr6i
M6r szerz6dtette a "r6gi" Nemzeti Szinh^ba. 1905-ben mdr 6 kapja
meg a Farkas-Ratk6 dijat, amit a t&sulat titkos szavazassal itel oda. A
Nemzetinek 1930-ig maradt tagja, de mSr 1928-ban Szentendrere tei
lepedett. Hdza a Dima mellett m€g ma is i l l . (Pann6nia u. 10. sz.)
A kedves, mindig kalapot visel6 (mert k6s6bb kopasz lett), setabottal
jdrkS16, eleg^s, alacsony oregurra tobben emlekeznek ma is szeretettel. Mint a Legenyegylet tagja es szinielSadasainak segit6je, Lajos
napon minden dvben abban a megtiszteltetesben r6szesiilt, hogy az
egylet dal^d^ja szerenddot adott a kertjeben. Erre igen bUszke volt.
„Tudod, Imre, hogy mikor az iparosok, borbelyok, lakatosok, k6muvesek, kovScsok 6nekelnek nekem, olyan ez, mintha apdm baratai
• jonnenek koszonteni"- mondta unokajanak boldogan.

516. S Z O L O K O Z

192 ? Levente koz
1952. Sz616 koz
Az 1921-ben letrehozott Levente mozgalom Idtvanyos ceija az ifliisSg
er6ss6, egys6gess6 es f6kepp fegyelmezette nevelese volt. A 21 even aluli iQusag orszagszerte Levente egyesiiletet alkotott, melyek kes6bb egyre inkabb
militarista jellegiiek lettek.
1925-ben az egyik polg&mesteri beszamol6 megemliti, hogy a „v^os
vegyes ajkii es vegyes politikai felfogasu lakoss^ganak nagy resze ellenszenvvel fogadta a testnevelesi torvenyt." Hogy a kozonseg ellenszenvet lekiizdjek,
Izbegen Levente zenekar letesiilt. Ezzel is propagandat akartak csinalni. Ezek
utan meg 1925-ben jelenthette a polgarmester, hogy „a varosban ket Levente
egyesiilet alakult, amelyben tobb mint 400 iQii van foglalkoztatva." S6t az
iratok szerint egy utcat is elneveztek a nepszerilsites celjab61 a kibontakoz6
mozgalomr61. Hogy a kiszemelt utca falara kitettek-e az utcanevtabl^t, nem
tudjuk. A visszaemlekez6k koziil senki sem tudta pontosan elhelyezni az utcdt.
Csak egy kes6bbi irat tanusitja a letezeset. Amikor 1945 utan ugy dont a vfirosi tanacs, hogy a regi rendre emlekeztet6 utcakat lecsereli, a k6vedcez6
dontest hoztak: „A korszerutlen Levente utcat Sz616 kozre valtoztatjuk." (Tan.
ul.jkv. 1952. 125. sz.)
Az iij newel a vfirostortenet egy sikeres es emlekezetes korszaka kelt
eletre. A Pilis komyeken leteleped6 magyarok a napos hegyoldalakon es a
laposabb videkeken hamar hozzfifogtak a foldmiiveleshez, amihez mar korabban, a Karpatokon tUl is ertettek. Az 1. Istvan kiraly altal behivott szerzetesek.
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bencesek, cisztercitfik pedig tovfibb 6szt6n6zt6k 6ket, 6s nagyban hozzfijfirultak a sz616 6s gyiim6lcstermel6s meghonositfisfihoz.
Szentendre talaja kiilonosen kedvezett a sz616nek. A 12. szfizadban
mfir jelent6s telepitv6nyek boritottfik Szentendre hegyeit. Err61 tanuskodik egy
1138-1x31 szfirmaz6 oklev61, amely szerint n. B61a kirfily sz616t adomfinyozott
a K6hegyen.
D6ka Klfira szerint a sz616m(ivel6st a torok pusztitfis utfin a szerbek
honositottfik meg ujra. Ezt az uralkod6 is segitett elfimozditani. Az 1707-es
rendelkez6se szerint 8 6v ad6mentesseget kapott az, aki fbldj6t sz616vel iiltette
be. A szerbek mellett azonban nagy szfimban talfiltak otthonra itt mfis nemzetis6gek is. Nemetek 6s szlovfikok. Dr. Katona Gyulfin6 kutatfisai szerint a
sz616 ujratelepit6s6ben 6s muvel6s6ben igen tekint61yes r6szt vfillaltak 6k is.
Munkfijuk nyomfin a napsiitotte hegyoldalakon (Bubfin, K6hegy, Petyina,
Pismfiny) 6s a T6mell6ken lassan hatalmas sz616skertek epiiltek ki. A szentendrei termel6k mintegy 2 500 holdnyi sz616t miiveltek 6s az 6vi bortermel6st
70 000 ak6ra becsiilt6k. Tulajdonk6ppen a forrfisok szerint Szentendr6n termett a hires „6budai vorosbor" is. Messze orszfigokb61 jottek a kivfil6 bor6rt.
A szentendreiek borfit Ausztrifiban, Csehorszfigban, Lengyelorszfigban 6s
Oroszorszfigban is szivesen ittfik. A vfiros gazdasfigi 61ete a j6 sziiretekt61 fiiggott, a26rt jelentett katasztrdffit a filox6ra megjelen6se 1882-ben.
A sz616-monokulturfira 6pul6 vfirosi gazdasfig gyorsan osszeomlott. A
sz616t6veket sorra kivfigtfik. A iankfis domboldalakat el6bb Iegel6k6nt majd
gyiim61cs6sk6nt hasznositottfik. A sz616termel6st lfisd m6g a Sziiret utcfinfil.
517. SZTARAVODA
? Mfinyfis-patak
? Kirfilykut-patakja
1690. Sztaravoda
194 ? Szabadsfigforrfis
198? Sztaravoda
A honfoglalfis idej6n a Duna mellett megtelepiilt magyarok hamarosan nevet is adtak a fbldnek. Azon beliil egy-egy hegynek, pataknak, d<I16nek.
A torok h6doltsfig alatt azonban e r6gi foldrajzi nevek nagyr6szt eltiintek. D6ka Klfira korfibbi forrfisokra hivatkozva 19 ilyen eltilnt magyar nevet tart szfimon Szentendr6n.
Bar ezek koziil egy, a Mfinyfis-patak m6g rajta van az 1767-es vfirosterkepen. A pilisszentlfiszl6i Mfilnfis-hegyr61 (535 m) lefiit6 b6vizu patakot
neveztek igy. Ugy tunik, a torok kiiiz6se utfin visszajottek ide a regi lak6k,
akik meg emiekeztek a nevre. 6k diktfilhattfik a terkepesznek. Holott ekkor
mfir egy mfisik neve is volt.
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A hagyomfinyok szerint a szerbeket Szentendr6re vezet6 (1690)
Csamojevics Arz6n pfitrifirka igen szivesen jfirt ki ide, ehhez a pompfis, hideg
vizC forrfishoz. A n6p „sztari"-nak, oregnek nevezte az agg pfitrifirkfit €s k6s6bb rfi em)6kezve igy emlegett6k a patakot is: Sztaroga vagy Sztara Vodfinak.
A magyarok meg hoi Oregviznek, hoi Oreg-pataknak, 6kutnak.
A szerbek nagyon szerettek a Sztara Voda forrfist, melyet 1781-ben
diszes kdfoglalattal vettek koriil. Kedvelt szokfisuk volt, hogy jelesebb vendegeiket kikis6rt6k a forrfishoz, ahol iinnep61yesen megkereszteltek. A vend^get
a keresztel6s utfin „Szrbolyub" vagy „Sztaroljub", a szerbek barfitja n6vvel
tisztelt6k meg. Dr. Dezs6fi Ferenc visszaemlekezese szerint a kereszteles a
k6vetkez6kepp zajlott le: ,A vend6gs6g kalapot leveve keresztet vetett. Egyhfizi enekeket enekeltek, majd a vizkereszti himnuszt. Az esperes meritett a
vizb61 es az iinnepelthez lepett, aki leterdelt, es a pap vfzzel keresztalakban
leontotte."''*
Ez eredeti szerb szokfis volt, de ritkfin alkalmaztfik. Nagy megtiszteltetesnek tartottfik. A forrfisok szerint az utols6 „Sztaroljub" Kfillay Benjfimin,
az Osztrfik-Magyar Monarchia kozos penziigyminisztere volt.
Szentendre k6s6bbi lak6i is szivesen jfirtak ki ide. Egyik legkedvesebb kirfindul6helyiik volt a szepen kiepitett csobog6 forrfis es komyeke. Azt
is mondtfik a szentendreiek, hogy aki a Sztaravoda forrfisb61 iszik, az hamarosan megtelepszik a vfirosban.
D6ka Klfira emlit meg egy eltiintaek v61t nevet, a Kirfilykut-patakjfit.
Lehet, hogy kes6bb ez megis el6bukkant, mert 1949-ben, amikor a vfirmegye
k6ri a vfiros polgfirmesteret, hogy a teriileten „a reakci6s, fasiszta helyneveket
vfiltoztassa meg", sz6 esik a Kirfilykiitra vezet6 utr61 is. Es val6szinuleg ekkor
lesz a Kkfilykiit-patakbdl Szabadsfigforrfis. (K6pv. t. jkv. 1949. 62. sz.) A patak korul mindig is laktak emberek. Igaz korfibban a hfizak nem filltak ossze
utcfivfi. Kds6bb a 60-as, 70-es evekben azonban sorra nyflnak meg azok is. Es
megkezdik a Szabadt6ri N6prajzi Muzeum kiepfteset is. Lassan kezd kialakulni itt egy kulon kis vfirosresz, melyet Sztaravodai vfirosresz neven tart szfimon a Vfirosi Tanfics.
518. SZTARAVODAIUT
1894. Sztaravodai ut
193 ? Kirfilykiit litja
1949. Szabadsfigforrfis ut
1992. Sztaravodai ut
Az el6bb emlitett forrfishoz vezetS fontos, hosszu „viczinfilis" kozut az els6
nevadfis idejen termeszetesen kapta az irfinyjelzd nevet. A patak fitkeresztel6senek idejen - iigy tiinik - igen k6riiltekint6en jfirtak el a vfirosatyfik. Mindig
megvfiltoztattfik az oda vezet6 iit nevet is.
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Hogy mi6rt 6s mikor lett a Sztaravodai utb61 Kirfilyktit utja, arra vonatkoz6 adatot nem talfiltam. Talfin amikor a 30-as 6vekben magyarositani
kezdtek az „idegen hangzfisu" neveket, mint a Bucsma lfisd Biikkos-patakot is.
Mindenesetre 1943-ban, amikor a Fery Oszkfir utca ehievez6ser61 dontenek,
emlitik a Kirfilykut utjfit, amelyre az uj utca majd vezet.
Majd ujra k6zbesz61t a tortenelem. 1945 utfin a kirfily nev lett zavar6.
Meg is vfiltoztattfik. A hosszu ut uj neve Szabadsfigforrfis ut lett. De a r6gi n6v
ugy megmaradt, hogy meg egy kes6bbi betelepedSt is javaslatt6telre sarkalt.
Mfite Gyorgy, a Pest Megyei Konyvtfir dolgozdja meg a rendszervfiltfis el6tt az
lijsfigban keri, hogy az ut kapja vissza a regi nevet.'^'
Akkor azonban meg nem volt itt a nevvfiltoztatfis ideje. 1991-ben az
utcan6vrevizi6 idej6n azonban igen. V6giil az ut csak az6rt kapta vissza a nevet a mfisodik iitemben, hogy a kepviselSk kimeljek a vfiros penztfircfijfit. Az
ut hosszu, tobb tfiblfit is kellett keszittetni. A ,j-egi uj" newel ez6rt csak 1992
6ta talfilkozhat az errejfir6. (ONK. 1992. 162. sz.)
Az ut legnevezetesebb lfitnival6ja a Szabadteri Neprajzi Muzeum. Itt
a Pilis Ifibfinfil, az iit vegen egy kis Magyarorszfig fill. A szerencses domborzati
adottsfigok (van itt patak, siksfig, domboldal, hegy) lehet6ve tettek, hogy a
vfiros szelen alakitsfik ki az orszfig legnagyobb szabadteri gyujtemenyet. Az
6pitest 1968-ban kezdtek meg 6s 1972-ben nyitottfik meg a nagykozons6g
el6tt. Az eddig elk6szult tfijegysegek (Kisalfold, Fels6-Tiszavidek, NyugatDunfintul) a nepi 6pit6szet, a falusi es a mez6vfirosi tfirsadalom kiilonboz6
r6tegeinek lakfiskulturfijfit, eletm6djfit mutatja be a 18. szfizadt61 a 20. sz. els6
6vtizedeig.
519. S Z T E L I N UTCA
1983. Sztelinutca
A Tyukos dul6ben kozel a Sztelin-patakhoz a Berkenye utcfibdl 1983ra egy uj kis utca 6piilt ki. Az kapta ezt a nevet, feltehet6en a patak miatt.
(Tan. ul. jkv. 1983. 06. 14. sz.)
A patakot az iratok 6s a hagyomfiny is tobb n6ven ismeri. Sztelimvagy Sztelin-patak. De ismerjiik Szelim neven is. Igy a Magyarorszfig helysegnevtfira c. konyv emliti 1944-ben. A sz6 eredet6t kutatva Kiss Lajos ezt
irja: A nevben az els6 elem a „stfila=struccpfifrfiny" sz6t jelzi. A patak neve
tehat pafrfinyos patak leime. A helyiek szerint azonban erre nem n6tt pfifrfiny.
Legalfibb is annyi nem, hogy arr61 meg egy patakot is nevezzenek el. Ok
megniaradtak amellett, hogy a nev a torok kort id6zi. (Lfisd meg Pismfiny)
A szultfin eppugy, mint a mi kirfilyaink, szivesen jutalmazta meg az
6t szolgalo alattval6it. Sikeres vez6reinek, kedvelt hivatalnokainak gyakran
adomanyozott huberbirtokot. A kortfirs torok tort6netir6k irataibdl a Szelim
newel kapcsolatban vannak is ismereteink.
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1566-ban, Szigetvfimfil elesett Szulejman szultfin. 6t 11. Szelim kovette (15661574). A magasrangd torokoket a nep szivesen nevezte pasfinak. A patak
melletti reszt m6g a 70-es 6vekben igy neveztek: Szelim pasa volgye.
Azt a torok szultfin is j61 mdta, hogy a „Tuna" (Duna) melletti
„Visagirfit" (Visegrfid) az orszfig egyik legfontosabb vfirosa es hogy a „feslett
61etileknek" (hitetleneknek) a regi korb61 maradt egy ,4corona" neven ismert
araimyal es drfigakovekkel diszitett fejedelmi fejeke, amely a .jnagyar kirfilyok hiii buszkesegenek tfirgya." Szelim szultfin talfin fontosnak tartotta, hogy
azert ehhez a kincshez megis 6 legyen a legkozelebb. Esetleg a maga szfimfira
tartott fenn itt birtokot. De lehet az is, hogy egy hasonl6 nevu nagyvezir kapott itt jutalomkent foldet. A Szelim nev, ugy mint a Szulejmfin, eleg gyakori
volt a torok ferfiak kozott.
A nagyvezir epitkezni nem kezdett itt, de ahhoz eleg sokfiig maradhatott, hogy halottai legyenek. Epiiletekr61 nem, de torok p6nzekr61 es sirr61
azonban van tudomfisunk. Tobb forrasb61 is. 1863-ban itt kinn a sz616ben godorfisas kozben Dumtsa Vikt6ria torok akcset (eziist penz) talfilt, amelyet be is
szolgfiltatott a Magyar Nemzeti Miizeumnak, mdjuk meg a Pest megye regeszeti topogrfififija c. konyvbdl. A penz mellett aztfin egy titokzatos terkeprSl es
kardr61 is sz61 a fama. Varga Sfindor arra emlekezik, hogy a szfizadel6n a patak melletti hegyoldalon godorfis kozben egy vfirosi polgfir egy torok katona
sirjfira bukkant. Talalt benne egy aranyveretu gorbe kardot es egy szinesen
rajzolt pergamen terkepet, ami fcitehet6en az elrejtett kincs helyet mutatta.
Tfimponml f61eg fak voltak megadva, amelyek termeszetesen a szfizadok folyamfin kiszfiradhattak. Igy a terkep a megtalfil6nak nem ert semmit. Aztfin
meg el is loptfik t61e a karddal egyiitt, amikor a kocsmfiban dicsekedett a talfilt
kinccsel. Gavrilovits Ferenc is egy hasonI6 esetr61 tud."^
6 arra emlekszik. a 30-as evekben az egyik orszagos napilapban izgalmas cikk jelent meg arr61, hogy a Sztelim volgyben torok urak erkeztek
gepkocsival es relytejes terkeppel. Talfin hozzfijuk keriilt az ellopott, vagy egy
mfisik terkep. A cikk szerint a torokok a kozeli orlovficsi barlangbol „relytejes
tartalmd" Ifidfikat hoztak fel, majd gyorsan tfivoztak. Hogy valoban kellett
lennie itt torok sirolcnak, azt egy. a 18. szfizadi, ma mar nem ismert foldrajzi
nev is meger6siti. Az egykori terkepeken lev6 ..Torokhfinyfis" ezzel a resszel
azonosithat6. A halom es a hfinyfis sz6 mogott a nyelveszek egyertelmuen
temetSt, sirhalmot ertenek. Erdekes, hogy a kepviselS-testulet meg 1909-ben
is itt kinn, a Sztelin-patak diiloben „az ingatlanok kozt levo foldhanyas" iigyeben intezkedik,
Az emlitett aranyveretd kard miatt talan elfogadhatjuk. hogy valoban
egy magasrangii torok vezer elt itt a hegyekben Szentendren a hodoltsfig ajatt.
Remenykedjiink, hogy egy (ijabb godorfisas k5zben valamelyik mai lako. vagy
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nyarald egy ujabb kincset talfil. S akkor talfin niegold6dhat ezen Erdekes vfirosr^sziink nagy talfinya.
•
520. SZUNYOG UTCA
'
1973. Sztinyog utca
Az utca az ugyancsak kellemeden eml6kii Sfiska utcfib61 nyflik. (Tan.
ul.jkv. 1973. 31. sz.)
521. SZUCSJOZSEF UTCA
1974. Martos F16ra utca
.
1991. Szucs J6zsef utca
Izbegenfiltalfinoselv volt, hogy az utcan6vadfisnfil szem61yneveket
hasznfilnak fel. Hogy mikor kinek a nevet, az a pillanamyi tortenelmi szeml6lett61, a hivatalos nfinyzattdl fiiggott. Korfibban itt a szentek, a magyar tortenelem 6s irodalom nagyjai vfiltak nevad6kkfi. 1974-ben aztfin a munkfismozgalom egyik alakja ad nevet. (Tan. ul. jkv. 1974. V. 17.)
MARTOS FLORA (1897-1938): az illegfilis kommunista pfirt tagja.
1927-ben a V5r6s Seg61y vezet6je lett. Tobb izben letart6ztattfik. A
fogsfigban szerzett betegs6g6ben halt meg.
1991-ben a nevrevizi6 sorfin az utca szfimfira sz6ba kerult egy neves izb6gi
polgfir neve, melyet a k6visel6-testiilet egyhangiilag el is fogadott. (ONK.
1991. 134. sz.)
SZtJCS JOZSEF (Pomfiz, 1894 - Szentendre, 1973.): a pomfizi uradalmi csel6d fifinak nem sok lehet6sege volt, hogy tanuljon, megis
nevet szerzett magfinak es Izbegnek a mez6gazdasfig teriileten. Az I .
vilfighfiboru utfin Szentendre kiils6 reszeben, Izbegen megtelepedett
Szucs J6zsef egesz eletet a sz616nemesitesnek szentelte. Kiserleteire a
Sz616szeti Kutat6 Intezet is felfigyelt es 1963-t61 fdldj6t kiserieti teleppe nyilvfinitottfik. Azfiltalanemesitett sz616k a kovetkez6k: Izbegi
Katika, Izbegi muskotfily, Izbegi Piroska, K6hegyi muskotfily, K6hegyi zamatos, Szentendre szepe stb. 1965-ben hosszii evdzedek alatt
szerzett tapasztalatair61 konyvet is irt (A sz616 novenyvedelme). Nemesit6 munkfijfiert Kossudi-dijra is el6teijesztett6k, de nem 6rhette
meg. 79 eves korfiban kedves sz616i kozul vitte el a halfil. Unokfija,
if]. Szucs J6zsef szerencsere azonban folytatja a sz616nemesitest.
Martos F16ra nevet a fSvfirosban is Iecser61t6k. Ott a r61a elnevezett utca (XIV.
ker.) lij neve Bolgfirkert6sz utca lett.
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522. S Z U R E T UTCA
1970. Szuret utca
A sziiret a legfontosabb esem6ny volt a sz616termel6sre berendezkedett vfiros 61et6ben. A sziiret idej6t a porci6k beszed6s6nek megk6nnyit6se
6rdek6ben a vfirosi kozgyiflesfiilapitottameg. 1883-ban pi. , A foly6 evi sziiret
hatfirideje szept. 26. napjfira fillapittatik meg, a sziiretel6si hatfirid6 szokott
m6don kozhirrd teend6 6s a felvid6ki fiivarosok 6s napszfimosok 6rtesit6se
v6gett szokasos raddon kiildonc iitnak inditandd."
A sz616t a gazdfik 6s birtokosok csak a meghatfiirozott 6s kijelolt iiton
hozhattfik be a vfirosba, hogy a tizedet, kilencedet 6s a kiil6nf61e ad6kat a vfiros koimyebben szedhesse be. A sz616sgazdfik az el6re kijelolt id6re meg mdtfik szervezni a munkfisok 6s fuvarosok 6rkez6set. Sziiret idej6n csapatost61
6rkeztek ide a k6my6k lak6i 6s a tfivoli megy6k munkfisai. 1878-ban 2 hegybir6, 7 hegymester, 3 cs6sz tev6kenykedett a vfirosban. Szuret idej6n kiilonosen
megsokasodott a munkfijuk.
A r6gi nagyhirii, vidfim, gazdag szuretekre eml6kezteti a szentendreieket a hajdani legnagyobb sz616teriilet, a Pismfiny-hegyoldal egyik utcfija,
amely a Csereszny6s utat 6s a Barackos utat koti ossze. (Tan. iil. jkv. 1970. 24.
sz.)
523. T A B O R UTCA
1974. Tfibor utca
A n6v semmif61e helyi jelent6seggel nem bir. A komyez6 utcfik nevehez sem igen kapcsol6dik. Az utca a Csend utcab61 indul nem messze a
Sztaravoda-patakt61. (Tan. ul. jkv. 1974. V. 17.)
524. T A L T O S UTCA
1992. Tfiltos utca
A mesebeli csodfis 16 Pismfinyba is bevfigtatott egy utcan6v formfijfiban. Van a sz6nak egy mfisik jelent6se is: a honfoglal6 magyarok pogfiny 6svallfisfiban a tfiltos titokzatos er6kkel felruhfizott ember, aki sok csodfilatos
dolgot tud a vilfigr61. A Barackos utr61 DNY-ra kifigaz6 25 m utfin D-re fordu16 6s a vizmosfis mellett elfut6 utca a Tegez utcfiban 6r v6get. Nev6t 1992-ben
fogadta el a k6pvisel6-testulet. (ONK. 1992. 162. sz.)
525. TAMBURA UTCA
1979. Tambura utca
, A Dunaparti kfivehfizakb61 a szerb tamburfisok zen6je hallatszik ki"irta 1893-ban Rudolf tr6n6r6k6s az Osztrfik-Magyar Monarchia k6pekben c.
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konyv6ben. Amig a szerbek Szentendr6n is nagyobb szfimban 61tek, itt is
gyalcran keriilt a kezbe a lanthoz hasonl6, hosszu nyakti penget6s hangszer.
Ma mfir csak a szerb bucsiik (aug. 19, aug. 28.) alkalmfival halihatjfik a szentendreiek es az idegenek ezt a sz6p zeneszerszfimot.
Az utca a Barackos utat koti ossze a Panorfima utcfival.
, .
526. TANCSICS MfflALY UTCA
1925. Andrfissy-ucca
1946. Tfincsics Mihfily utca
1925-ben a nevad6k a Lfiszl6-telepen lev6 utca eset6ben valdsziniileg az id6sebb Andrfissy Gyulfira gondoltak.
ANDRASSY GYULA (1823-1890): poiitikus. Kossudi hive. 1849-ben
tfivoUeteben halfilra it61t6k. Hazatdrve az emigrfici6b61 Defik Ferenccel
egyiitt munkfilkodott a kiegyezes el6keszitesen.
1946-ban a vfiros k6pvisel6-testulete az utcfinak uj nevet adott. Tfincsics Mihfilyr61 neveztek el.
TANCSICS MIHALY (1799-1884): jobbfigy szfirmazfisii takfics, tam't6,
poiitikus, ir6. A nemzeti fiiggetlenseg 6s a jobbfigyfelszabaditfis, kesdbb a szegenyparasztsfig 6s az ipari munkfissfig lelkes agitfitora.
527. T A R K A UTCA
1992. Tarka utca
A Barackos utr61 D-NY-i irfinyban nyil6 zsfikutca. Nev6t i992-ben
kapta. (ONK. 1992. 162. sz.)
528. TARSOLY UTCA
;
1992. Tarsoly utca
A Tegez utcfib61 nyil6 utca a Nyflvessz6 utca mellett nev6vel iijb61 a
katonfikra, huszarokra emlekeztet. (ONK. 1992. 162. sz.)
529. TATAR K O Z
1925. Tatfir koz
A bels6 anarchifit61 legyongiilt orszfig nem tudott ellenfillni a betorS
tatfir-mongol seregeknek. A tatfirok 1241-42 tel6nfitkelteka befagyott Dunfin
6s az egesz Dunfintiilt vegigdOltfik. Pusztitfisuk nem kim61te Szentendr6t sem.
A vfirost felegettek, a lakosok a komyekbeli hegyekben kerestek menedeket.
A tatarok kivonulasa utfin IV. B61a levonta a tanulsfigot es kdvfirakat epittetett
orszagszerte. Felesege sajfit orokolt ekszereinek firfib61 fel6pitette Visegrfid
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fellegvfirfit. Az orszfig fSvfirosa Esztergom helyett Buda lett, igy a Visegrfid 6s
Buda kozott 16v6 Szentendre is hamarosan felvirfigzott.
1925-ben a Paprikahegyr61, a Paprikabir6 utcfib61 egy kanyarg6s kis
utca vezetett le a Biikkos-patakra. Az utca egyik r6sze a Kelta koz, mfisik resze a Tatfir k5z nevet kapta. K6s6bb a Tatfir koz tfiblfit lemeszeltek (az egyik
hfiz falfin m6g lfithat6) 6s az egesz kanyargds kis utcafitvettea Kelta koz nevet. igy ma mfir a val6sfigban nem, csak az utcan6vjegyz6ken talfilhatjuk meg
a Tatfir koz nevet.
530. T A T I K A UTCA
1979. Tfitika utca
A tfitika a szentendrei kertek gyakori virfiga, 6s a Csereszny6s utb61
nyil6 egyik utca n6vad6ja. (Tan. iil. jkv. 1979. 12. sz.)
531. TAVASZ UTCA
195? Tavasz
'
A Szentlfiszl6i utat 6s a Kovfics Lfiszl6 utat 6sszek6t6 utca. A nevadfis
dfitumfit a hifinyos iratok kozott nem talfiltam meg. K6s6bb a n6vbokrositfis
nyomfin a k6my6ken kapott utcanevet a tobbi 6vszak is.
532. T E G E Z UTCA
1979. Tegez utca
A Szabadteri Neprajzi Miizeumt61 a vfiros hatfirfiba vezet6 utca 1979
6ta emlekeztet erre a regi fegyverre. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
533. T E L UTCA
1969. Tel utca
Az egykori KISZ I I . Iak6telep mfisodik utcfija a hajdani Lenin, ma
Szentlfiszl6i uU61 nyilik. Nev6t egyid6ben kapta az 6sz utcfival. (Tan. iil. jkv.
1969. 4. sz.)
534. T E L E P UTCA
1925. Telep-ucca
A szfizadeldn Szentendre egyik legtekintelyesebb, leggazdagabb
kdmiivesmestere Zauer Jfinos volt. Reszt vett a vfiros iigyeinek intezeset)en,
kepviseld-testiileti tag. Az utiigyi bizottsfig tagja.
Zauer Jfinos az 1920-as evek elej6n Szentendre szelen egy sor telket
vfisfirolt magfinak. Hfizakat 6pitett rfi es lassan eladogatta 6ket. Telkeit. hfizait
csak igy emlegettek: Zauer telep. Innen kapta a nevet az utca 1925-ben. Ter248

meszetesen magfinak is tartott meg hfizat. A nepes csalfid leszfirmazottai koziil
n6hfinyan ma is az utcfiban 61nek.
A D6zsa Gyorgy utcfiba torkoll6 Telep utca tehfit mfiig egyik
k6muvesmesteriink emlekdt 6rzi. Az iratok szerint 7 — T4nos k6s6bb felajfinlotta utcfijfit a vfirosnak, de az nem vette meg. ,^gyhangulag kimondatik, hogy
id. Zauer Jdnos tulajdondt kepezo Telep utcdjdt nem vesszUk meg, minthogy ez
az utca csak a kdzvetlen erdekeltek haszndlatdban van, a varos kdzdnsege pedig azjt nelkiildzni tudja."^^
535. TEMETO UTCA
1925. Temet6-ucca
Kezdetben a halottakat Magyarorszfigon is a hfizak kertjeben, vagy a
templomok mellett kialakitott cmtermekben helyeztek orok nyugalomra. Mfiria Terezia 1775-ben kiadott rendelete alapjfin azonban k6zeg6szs6giigyi
okokbdl ezeket a sirhantokat fel kellett szfimolni. Ezentul a kopors6ba leszogezett halottakat csak a kijelolt koztemetdbe vihettek ki.
Ezek a helyekfiltalfibana telepiilesek szelen, vallfisi felekezetek szerint kiilon helyen, n6ha egymfist61 igen tfivol 6riztek az elhunytakat. Egykor
Szentendren is tobb sirkert (7) volt. Ezek aztfin lassanfildozamlestek a vfiros
terjeszkedes6nek. Temetdt szfimoltak fel a M6ricz Zsigmond Gimnfizium (ma
Petzelt J6zsef szakk6z6piskola) epitesekor (1955), 6s a HEV aut6buszpfilyaudvar kialakitfisakor (1976). Az „oreg" temet6kb61 mfira csak kett6 maradt. A szerb temetS a Martinovics utcfiban 6s a Fels6- vagy Hegyi temet6 a
Szamfirhegyen. Ez ut6bbi sz6p, fimyas ffikkal, bokrokkal teli temetS nagyobb
figyelmet, v6delmet 6rdemelne a vfirost61.
Balatonudvari mfir r6gebben v6dett mueml6kk6 nyilvfinittatta az 6 19.
szfizadi kiilonleges szivalaku sirkovekkel teli ref. temet6j6t. A mi Hegyi temet6nk kiil6nb6z6 idSkben emelt fejffii, sirkovei is jelentSs sacrfilis 6rt6kek, de
enn61 figyelemre m61t6bb az elhelyezked6se. Kiil6nlegess6ge, hogy mfis helys6gekt61 elter6en itt a kul6nboz6 felekezet halottai nem egymfist61 tfivol, hanem egy „bokorban" alusszfik orok filmukat. Egy katolikus szentendreinek
csak egy utcfin kellfitl6pdelme,hogy virfigot vihessen ref. vagy zsid6 ismer6se, rokona sirhantjfira. S aki 6rti a sirkovek „szavfit", annak az itt 16v6 sirkovek
tobbet mondanak el a vfiros t6rt6neteb61, mint a lev61tfirak elsfirgult f61ifinsai.
A negy felekezet koziil a legtekint61yesebb, legnagyobb a katolikusok
temeteje. 6k 61tek a vfirosban a legnagyobb szfimban. De ez fogadja be a magyarok mellett az 1690-ben a szerbekkel egyiitt megteleped6 dalmfitokat is.
6k nem pravoszlfivok, hanem r. katolikus vallfisdak voltak. Ez6rt sok a
Benkovics, Benkovits, Drobilits, Ehrobilisch n6v. De talfil itt az 6rdekl6d6 n6met es szlovfik neveket is. Jelezve, hogy n6gy nemzetiseg lakta, alakitotta ezt
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a vfirost 6vszfizadokoii fit. B6keben eltek es most bekeben nyugszanak itt egymfis mellett. A katolikus temet6t61 nem utca, csupfin kis kerites vfilasztja el a
csekelyszfimti evang61ikus foldi maradvfinyait.
Epp a Temet6 utca vfilasztja el a katolikusokt61 a reformfitus halottakat, akiknek temet6je ugyan kisebb, de meg el6g tekintelyes.
A zsid6 vfiroslak6kr61 a temetdjiik is szomoruan mes61. A deportfiltakat nem itt temettek el. Az itt lev6 r6gi, 6rt6kes sirkoveket pedig k6s6bb elhordtfik vagy elkoptak. Az elburjanzott n6v6nyzet meg arr61 taniiskodik, hogy
mfira a rokonok is eihaltak.
Az iij, nagy koztemetd megnyitfisfival (1977, Sztaravodai Ut) a Hegyi
temetS magfira maradt, amelyen a Hazafias Nepfront, majd a M6ricz Zsigmond gimnfizium pr6bfilt segiteni. E16bb egyetemistfik jottek nyaranta es elhordtfik a kiszfiradt ffikat, bokrokat, majd Feher Andrfisn6 vezetesevel szeptemberenkent a gimnazistfik teszikfipoltabbfihalottak napjfira a sirhantokat.
1994-ben aztfin a katolikus egyhfiz tett komolyabb lepeseket. Megkezdte a
kerit6sek helyrefillitfisfit.
A temet6 azonban eim61 tobbet erdemelne. A belvfiros utfin vedett6
nyilvfinittathatnfi Szentendre az „oreg" temetSt is. Talfin igy szelesebb kozugy
lenne az 6vfisa, es nem esnefildozatfivfi- mint n6hfiny eve - a sirrongfilfisoknak.
536. T E M P L O M T E R
? Templomhegy
j.
•
*
1930. Szent Jfinos ter . , • ^
193? Templom ter
•
Szentendre a honfoglalfis utfin egy ideig m6g nevtelen kis falu az
Aporugy=Biikk6s-patak menten. (Lfisd Fulco defik u.) Templomot Istvan kirfily rendelet6re emelt. (10 falu 6pitsen 1-et). Epitesenek pontos dfitumfit nem
ismeijuk, de az 6pit6szek szerint a 12. szfizadban mfir fillt. Muemleki ertekeinek leirfisfit az iitikonyvek megadjfik. Mi most inkfibb csak a vfirostorteneti
szempontok szerinti lenyeges adatokat rogzitjuk.
A templom szoros kapcsolatban fill a vfiros nevevel. Korfibban az
utikonyvek es a kutat6k is ugy veltek, hogy Szentendre nevad6ja Visegrfidon
jelent meg elfiszor. I . Endre (Andrfis) kirfilyunk (1046-1060) Kijevbdl bazilita
szerzeteseket hozott magfival, akiknek egy reszet Visegrfidon telepitette le. Az
ott emelt kolostor v6d6szentjenek Andrfis apostolt vfilasztottfik es 6 adta volna
a mi falunknak is a nevet. A kor nevadfisi szokfisai szerint valoban filtalfinos
volt, hogy egy-egy telepul6snek az ott lev6 egyhfizi intezmeny, templom
szentje adott nevet. De a termeszetes az lett volna, ha az apostol Visegrfidnak
ad nevet es nem egy tfivoli kis falunak.
250

Ez volt a v61em6nye dr. Vas J6zsefnek, a Ferences Gimnfizium egykori tanfirfinak is. 6 is tfivolinak tartotta a nevad6t, akir61 azt is kideritette,
hogy az csak a kirfilyi kfipolna v6d6szentje volt. Kutatfisaib61 aztfin az is kittinik, hogy a mi templomunk v6d6szentj6nek vfilasztottfik el6szor Szent Andrfist. igy mfir 6rthet6, hogy 6 lett a telepules nevad6ja is. Aki pedig arra kivfincsi, hogy hogyan lett az Andrfisb61 Endre, az forduljon bizalommal a nyelv6szeti munkfikhoz.
A templom a torok h6doltsfig alatt er6sen megrongfil6dott. Az 1700as 6vek elejen a Zichy csalfid, mint kegyur feliijitotta. Ekkor valdsziniileg lij
ved6szentet is kapott. Vas J6zsef szerint is Szent Andrfis csak 1725-ig volt az.
Ezert 6rthet6 a k6pvisel6-testiilet 1930. mfij. 28-iki hatfirozata: , A rdmai katolikus templom teret a varos veddszentjerdl Szent Jdnos temek nevezzUk el, a
ter eddig nevet nem viselt." (Kepv. t. jkv. 1930. 2771. sz.) Hogy viselte-e hivatalosan a ter az adott nevet, nem tudjuk. Az 1938-as vfirosterkepen a neve
egyertelmCen: Templom t^r. A ter az6ta is ezt a nevet viseli. Igaz, m6g a 60as evekben is igy emlekezik egy regi szentendrei: „Nem volt az se Vfirdomb,
se Templom ter. Mi a Templomhegyre jfirtunk iskolfiba."'* Figyelemre melt6,
hogy Szentendren a magaslatokat, dombokat mind hegynek neveztek
(Szamfirhegy, Paprikahegy, Templomhegy stb.)
A 80-as evekre azonban a templom annyira tonkrement, hogy renovfiIfisra szorult. 1987-ben aztfin osszefogott a vfiros, hogy megmentse legertekesebb es legregibb milemlek6t. A Pet6fi Kulturfilis es Hagyomfiny6rz6 Egyesulet, a Ferences Gimnfizium, a r6m. kat. egyhfizkozseg, a Kandelfiber Gmk, a
vfiros egyletei, intezmenyei mind-mind munkfit vfillaltak. Az onkormfinyzat
penzt adott, a difikok, a helyi polgfirok munkaerejiiket hoztfik.
Miutan a Templom ter a mai napig az egyhfizkozseg mlajdona, ezt is
bevontfik az akci6ba. A Szentendrei Nyfir programjfihoz kapcsol6dva (jiil. 4 aug. 9.) szombat-vasfimapokon klasszikus zenei, nepdal- 6s n6ptfincrendezvenyeknek adtak otthont. Emellett biicsut rendeznek biicsufifival. Az itt
befolyt bevetel is a renovfilfist tfimogatja. Egy sz6p koz6pkori eredetii passi6jfitek utfin a munkfit 6sszefog6 Anyos atya (dr. So6s Jfinos) a k6vetkez6ket ved
papirra a helyi ujsfigban: ,4iem volna-e folytathat6 ez a kezdet a tobbi n6pi
fogantatfisu miszteriumjatek bemutatfisfival? Szentendre ezzel ujabb rangos
ertekkozvetite szerepet vfillalhataa." (SZV, 1988. okt.) Ez ugyan nem val6sult
meg, de a Szentendrei bucsd gazdag programjfival mfiig segiti a kozben sz6pen
feliijitott templom tovfibbi feimtartfisfit.
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537. T E M P L O M UTCA
1958. Boross Endre utca
1992. Templom utca
Az 50-es evekben Izbegen is megindult a parcellfizfis es a kislakfis-epitkezesek
sora. Tobb iij utca nyomvonala alakult ki. 1958-ban 12 uj utcfinak kellett itt
nevet adni. Abb61 11-nek olyan szemely adott nevet, aki valamik6pp kotddott
a vfiroshoz. A templom melletti utca nevad6ja Boross Endre lett.
BOROSS ENDRE (1862-1925): szinesz. E16bb a Magyar Szinhfiz,
majd a Nemzeti Szinhfiz tagja. Egyike kora legkivfil6bb komikusainak. A hagyomfinyok szerint Szentendren hfizat vfisfirolt magfinak.
Tobb id6t toltott itt.
Miutfin a n6vad6hoz a mai vfiroslak6kat mfir nem koti semmi, az utcanevrevizi6 sorfin az izbegiekben az 6 nevenek csereje is sz6ba keriilt. Helyette
tobb javaslat is erkezett. Jeges Em6 (6 keszitette 1950-1951-ben a templomban ma is lfithat6 szep fresk6kat) es Szent Andrfis, a templom ved6szentjenek
neve. A lakossfig meghallgatfisakor meriilt fel a Templom u. nev. Miutfin
azonban Szentendren 10 templom van egyesek ugy veltek, jobb lenne pontositani a nevet, legyen Izbegi Templom u. Tobben viszont azt vetettek fel, hogy a
kiviilfill6k meg azt nem mdjfik, mi is az az Izbeg. Igy maradt a Templom utca.
A kepviseldk ezt el is fogadtfik. (ONK. 1992. 162. sz.)
538. T I L I N K O UTCA
1972. Tilinkd utca
Izbegen a Jfinos utcfibdl nyil6 zsfikutca. Bfir a komyek utcfiit regi hagyomfiny szerint valamely ismert szemelyrol neveztek el, ez az utca, talan a
kellemes hanghatfis miatt Tilink6 u. lett. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
539. TINODI K O Z
1925. Tin6dy-ucca
195 ? Tin6di koz
1925-ben meg Tin6dy utca neven szerepel a II. keriiletben a Bogdfinyi utcfir61
a Dunfira vezetd kis utca. Ma Tin6di kozkent tartjfik szfimon.
TINODI LANTOS SEBESTYEN (1505 7-1556): a korai magyai epikus kolteszet jelentds alakja. A 16. sz. Iegkivfil6bb magyar enekmond6ja, az egri vfir ostromfinak megorokitdje.

252

540. T I S Z T E L E T E S UTCA
*
1894. K i r % utcza
,
.
,
^
1946. Sallai utca
, 1991. Tiszteletes utca
Az utca korfibbi neveinek magyarfizatfit lfisd a Fulco Hefik utcfinfil.
1990-ben az utcanev-revizi6 sorfin a munkfismozgalom egyik alakjfinak (Sallai
Imre) a neve helyett tobb helyi szem61y neve is sz6ba kerult. Koztiik dr. Katona Gyulfin6 javaslatfira Vajda Istvfin reformfitus tiszteletes neve. Smleke meg6r6kit6s6re a legalkalmasabbnak a Rfik6czi Ferenc utca filtal kett6szelt Sallai
u. als6 resz6t tartottfik. Ez az utcaresz zfirja le az 1913. 6ta a ref. egyhfiz mlajdonfiba keriilt Opovacska templom kertjet. Az Utcanev Bizottsfig k6s6bbi
dontese alapjfin - miszerint az egyhfizi szem61yekre a nev helyett csak az egyhfizi melt6sfigukat jelz6 k6zn6v eml6keztessen (lfisd Kanonok u., Pfitrifirka u.)
- fgy ez az utca is csak a koznevi alakot kapta. (ONK. 1991. 134. sz.)
Ha az utcanev nem is 6rzi, e konyv rogziti az egykor a vfirosert sokat
tev6 ref. tiszteletes nevet es tevekenys6get.
VAJDA ISTVAN (1885-1956): egyhfizmegyei tanficsbir6, tanfelugye16, ref. esperes. 1912-t61 lelkesz Szentendren. 6 szerzi meg a templomot az egyhfiznak. 1926-ban a Ref. Polgfiri Iskola szfimfira Lefiny- 6s
Fiuintemfimst hoz 16tre. Az Orszfigos Cserk6sztanfics tagja, a 902. sz.
cserk6szcsapat alapft6ja. Szentendre t6rt6net6nek kutatasfival is foglalkozott. Tobb tanuhnfinyt irt a r6mai korr61 6s a szentendrei gorog6kr61.
Dr. P. T6th B61a, a jelenlegi tiszteletes ur r6v6n mdjuk, hogy Szentendr6n az
1600-as 6vek elej6t61 virfigz6 ref. egyhfizi 61et folyt. A vfiros k6tszer volt egyhfizmegyei esperesi sz6khely. 1822-t61 iskolfijuk van. Lfisd Iskola u., Kossuth
Lajos u. Az oktatfist a rendszervfiltfis utfin iijra aktfvabban v6gezhetik. A 90-es
6vek elej6n hitellel, kolcsonnel 6s a hfvek kozmunkfijfival a templomkertben
lij kis 6puletreszt emelnek. Benne kfipolna 6s a hittanterem kap helyet. Majd
megkezdik a Kossuth L. u. iskola visszaszerz6s6nek munkfilatait.
541. TOBOZ UTCA
1976. Toboz utca
Pismfiny szfimtalan zsfikutcfijfinak egyike a K6k6ny utcfibdl nyflik,
nem messze a Cseresznye utcfit61. (Tan. iil. jkv. 1976. 73. sz.)
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542. T O L D I UTCA
^
1925. Toldy-ucca
A Pfitrifirka 6s a Fulco defik utcfit 6sszek6t6 kis utca neve. A ma embere Toldi Mikl6s nevet sejti a n6v mogott. Az eInevez6skor hasznfilt alak
azonban mfisra utal.
TOLDY FERENC (1805-1875): irodalomt6rt6n6sz, irodalomkritikus.
543. T O M E L L E K UTCA
1958. Perj6ssy Sfindor utca
; ;
1991. T6mell6kutca
A Vasuti villasor k6my6k6nek ki6piil6sekor keletkezett uj utca nev6vel a vfiros egyik r6gi helyi polgfirfinak eml6ket 6rizte meg.
PERJESSY SANDOR (1878-1931): Apja reformfims tanit6 volt. Fiatal korfiban keriilt a vfiroshoz napidijas imokk6nt. Apjfival, Perj6ssy
Gyorggyel egyiitt szerkesztette a Szocifildemokrata Pfirt helyi lapjfit, a
Szentendre 6s Vid6ke c. ujsfigot. 1919-ben a Voros 6rs6g egyik szervez6je lett. A tanficshatalom lever6se utfin 3 6vi b6rt6nbiintet6st ka*
pott. Szabadulfisfit kovetden 6vekig biztositfisi iigynok. BSvebben lfisd
IKSZ 156. p.
Pomfiz 6s Szentendre kozott a Duna holt medre idSvel t6vfi hiiz6dott ossze. A
r6gi t6rk6peken Nfidas t6 n6ven szerepel. Arvizeivel gyakran fenyegette a vfirost. Ez6rt Dumtsa Jen6 polgfirmester a mult szfizad v6g6n lecsapoltatta. Az itt
nyert 300 hold fold lett k6s6bb a vfiros legjobb szfint6f61dje.
A t6 ugyan eltfint, de lete mfiig 61 a foldrajzi nevekben. A vfirosnak
ezt a r6sz6t az iratok 6s a n6pnyelv k6s6bb a k6vetkez6k6pp nevezte meg: T6fen6k, T6mell6k, T6 k6my6ke, T6 melletti sz616hegy. A rendszervfiltfis utfin
ezen utcan6v cser6j6t is tobben k6rt6k, de helyette konkr6t nevet nem ajfinlott
senki. Ez6rt az Utcan6v Bizottsfig, hogy meg6rizzen a vfirosban egy r6gi foldrajzi nevet, ezt a r6gen itt hasznfilt nevet ajfinlotta. A javaslatot a kepviselSk el
is fogadtfik. (ONK. 1991. 134. sz.)
544. T O L G Y UTCA
1972. Tolgy utca
A fokozatosan ki6pUl6 Boldogtanya egyik utcfija kapta ezt a nevet.
(Tan. ul.jkv. 1972. 11. sz.)

254

545. T O L G Y F A UTCA
1988. Tolgyfa utca
A Tolgy utca utan Tolgyfa utcfija is van a vfirosnak. A Berek utcfib61
nyfl6 3 m sz61es 6 m hosszu foldut 1988 6ta viseli ezt a nevet. (Tan. iil. jkv.
1988. 05. 10.)
546. T O R O K K O Z
1925. Torok koz
1925-ben az 6seinkkel kapcsolatban tobb n6p vfilt utcan6vad6vfi Szentendren.
A torokokrSl a P6ter-Pfil templomt61 a F6 terre vezetS hangulatos kis sikfitort
neveztek el.
547. T O R O K IGNAC UTCA
194 ? Szent Margit utca
195 ? Bern utca
1958. Torok Ignfic utca
'
Az 1930-as 6vek veg6re ki6piil6 Lfiszi6-telephez egy ujabb utca nyomvonala
csadakozott az 1940-es evekben. Az 1952-es helyszinrajzi vfirost6rk6p ezt az
utcfit m6g Szent Margit utca neven jeloli. Az egyhfizi birtokon epiil6 utcfinfil
termeszetes volt ez a n6vadfis.
MARGIT, SZENT (1242-1270): IV. Bela knfily lefinya, aki a Margitszigeti kolostorban 61t mint domonkosrendi apfica.
Bfir Izbeg sokfiig ragaszkodott az 6nfill6sfigfihoz, a kepvisel6-testulet vigyfizott
arra, hogy azonos nevu utcfik ne legyenek Szentendren es Izbegen. A Bem
utcfival ez megis megesett. Az 1950-es evekben a Szent Margit utca nev6t
Bem utcfira vfiltoztattfik.
1958-ban aztfin arra hivatkozva, hogy a vfirosban mfir van egy Bern
utca, az Izbegi Bem utcfit Torok Ignfic nevdvel vfiltottfik fel. A kozelben talfiihat6 a Damjanich es a Klapka u. is. (Tan. iil. jkv. 1958. 25. sz.)
TOROK IGNAC (1798-1849): honv6dtfibomok, az egyik aradi vertanu. Csfiszfiri vezerkari tiszt volt. A szabadsfigharc kezdet6n Komfirom
vfirfinak parancsnoka.
548. T O R O K V O L G Y
? Torokvolgy
Buda eleste utan (1541) a torok feldulta a Pilist. Nyomukban falvak,
varosok tuntek el. Musztafa defterdfir, a szfimviteli konyvek vezet6je 1559-ben
ugyan Szentendren meg 38 hfizat talfilt, Pilis megye adolajstroma szerint
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1588-ban azonban mdr csak 6 porta van itt. 1595-ben ugyan Visegrfiddal
egyutt Szentendr6t is visszafoglaltfik a toroktCl, de 1605 utfin ujra elesett.
Szentendre 6s Izbeg a budai szandzsfikhoz, ezen beliil a visegrfidi
nfihij6hez (kozigazgatfisi teriiletek) tartozott. A vfiros t6rt6net6ben tobb
„t6r6kot" is ismeriink. ..Szentendn i falu" foldesuri haszonelvezfije 1546-ban
Huszein Isztrofcsa, a budai beglerb6g egyik csausza (katona, t6rv6nyszolga)
volt. Lfisd m6g B6g utca!
A torok h6doltsfig 150 6ve kitoriilhetetlen nyomokat hagyott a magyar n6p 61et6ben, eml6kezet6ben. Ittl6tiiket mfiig n6pmondfik, foldrajzi nevek
sora 6rzi. Hogy Szentendr6n is jfirtak, arrdl az iratok mellett itt is foldrajzi
nevek tanuskodnak. Torok eredetii a Domor (Demir) kapu. Magyarul Vaskapu.
A Pismfiny-hegy egyik volgyet a hagyomfiny 6s az iratok is mfir reg6ta Torokv61gyk6nt emlegetik. Magfit Pismfinyt meg Torokhegynek. Elkepzelhet6, hogy
a helyi hagyomfiny azt 6rizte meg a nevekben, hogy egykor torokok telepedtek
meg itt. A nyelv6szek szerint a Torok el6tag a nevekben mindig a h6doltsfighoz kapcsoI6dik. (T6r6kugrat6, Torokkoppfiny stb.)
Evlija Celebi (1611-1681) torok utaz6t61 tudjuk, a torokok igen szerettek a fiird6sre alkalmas patakokat 6s a gazdagon termS foldet. A gyiimolcsosoket is igen kedvelt6k, meg a sz616t. Takfits Sfindor szerint a Szent Korfin
ugyan tiltotta szfimukra a borivfist, de hfit a pr6feta akkor meg nem sejthette,
hogy az ottomfinok eljutnak majd a bortermS Magyarorszfigra is. .Jtt pedig
csak az nem ivott bort, akinek nem volt." Az igazhitu muzulmfinokt61 sem
lehetett azt kivfinni, hogy eg6szseguket posvfinyos vizzel rontsfik. S miutfin a
Pismfiny-hegy egyarfint b6velkedett j6vizil patakkal (lfisd Sztelim u.), gyumolcsokkel 6s feltehet6en sz616vel is, meggy6z6en hat a hagyomfiny, hogy egykor
itt torokok telepedtek le.
A Torokhegyen az igazhituek kitakarodfisa utfin szivesen hiiztfik meg
magukat a visszatelepedett magyarok 6s a bekoltozott szerbek is. Igaz, sokfiig
csak elvetve talfilhat6 itt egy-egy kis hfiz. A kepeslapok szerint a videk meg a
30-as 6vekben is elegg6 kihalt. A Magyarorszfig helysegnevtfira c. konyv
azonban 1944-ben mfir egy6rtelmuen kiilteriileti lakott helykent tartja szfimon.
Az6ta a szep Torokvolgy is egyre inkfibb beepiilt. Annyira, hogy 1990-ben
mfir a Polgarmesteri Hivatal is kiilteriileti lakott helykent veszi fel a szavaz6kat szfimontartd listajara.
549. T O R O K V O L G Y I U T
1933. Mfilna tit
195? Torokvolgyi ut
'
A torokok kiiizese utfin a Kamara szerette volna a Zichyekt61 visszaszerezni az 6budai uradalmat. Hogy a birtokukba keriil6 videket. koztiik a
,4civaltsfigos mez6vfiros" Szentendret j61 felmerhessek, egy terkepet keszittet256

tek r61a. A Liptay J6zsef Kfiroly ,/eleskiidt ftildmer6 6s matematikus" filtal
1762-ben elk6szitett mappa a vfirost6rt6net kiilonos, 6rdekes darabja. A terkepen Ifitkepszeriien fibrfizolt sz616hegyek, ligeterd6k, mez6k es mocsarak j61
mutatjfik Szentendre foldrajzi megoszlfisfit, miivele<:' '
*ait.
A terkepkesziteskor tobb mint fei evszfizada mfir itt einek a letelepitett szerbek. A mappfin feltUntetett foldrajzi nev koziil azonban Ji megis magyar. A kozepkor 6ta itt ei6 magyarok filtal adott es hasznfilt nevek ekkor meg
j61 ismertek. Kes6bb aztfin a jelent6s szfimban itt gazdfilkodd as kereskedS
szerbek az filtaluk is hasznfilt teriileteknek vagy (ij nevet adtak (lfisd
Szmolnyica setfiny), vagy csak „leforditottfik" a magyar neveket: Cseresznye
VIZ (Tresnya voda), Lefinyhegy (Djevojacka brdo), Sask6 (Orlovac), K6hegy
(Kfimen) stb.
Az emlitett terkepen a Torokhfinyfis es a Lefinyhegy, a Szekrenke6
(Szekrenyk6) mellett lev6 hegy neve Mons Mfinyfis (Mfilnfishegy): Ugy tunik,
az a joizii gyiimolcs igen gazdagon teremhetett erre, ha az itt ei6k ezzel jeloltek, kulonboztettek meg ezt a helyet a tobbitSl. 1933-ban, amikor a kepvisel6testiilet megkezdte a „pismfini utak" elnevezeset, talfin meg mindig emiekeztek ezekre a regi foldrajzi nevekre. Kinn a hegyen, a vfiros „gyum61csoskert"jeben a kialakult nagy utaknak szivesen adtfik az itt gazdagon term6 gyiimolcsok nevet (lfisd Barackos lit, Cseresznyes, Egres dt). A Mfilna (it vonalfit akkor pontosan meg is hatfiroztfik: , A Laky-villa es az Egres hid kozott az Egres
dtra mer61eges (it a Mfilna (it nevet kapja." (Kepv. t. jkv. 1933. 4082. sz.).
Kes6bb az 50-es evekben az utca felvette a Torokvolgyi ut nevet.
Hogy miert vfiltoztattfik meg a nevet, annak okfit nem talfiltam. Talfin valakinek eszebe juthatott a mfisik foldrajzi nev es azfitlagosabbgyiimolcsnev helyett ezt ajfinlotta. A nevcseret azonban nem hajtottfik vegre kovetkezetesen.
(Lfisd, Mfihia u.)
550. TOVIS UTCA
'
/
1979. Tovisutca
Pismfiny egyik utcfija. A Kokeny utcfibdl nyflik. (Tan. iil. jkv. 1979.
16. sz.)
551. TULIPAN UTCA
1969. Tulipfin utca
A mlipfin nevenek dallamos hangzfisa es a sz6 jelentestartalma miatt
az ibolyfival, szegfuvel stb. egyutt mfir korfibban is a telepiilesek kedvelt utcanevad6ja volt. Szentendren is neveztek el r61a utcfit mfir 1925-ben. Akkor a
Paim6nia-telepen.
A mai Tulipfin u. a Hegyalja utcfival pfirhuzamosan messze a lefinyfalui hatart61 az Ady Endre utr61 nyflik. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
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552. T U Z O K UTCA
1992. Tuzokutca
Ez az alfbldi mez6k6n 616, zomok testu, neh6z roptu madar 1992-ben
repult be Pismfinyba utcan6vk6nt. (ONK. 1992. 162. sz.)
353. TiJCSOK UTCA
1%9. Tiicsok utca
A tucsok, mint ,4coz6ns6ges", de cirpel6sevel igen kedves hangulatot
kelt6 rovar, Szentendr6n is gyakori. A Barackos iitr61 nyil6 rovid kis utca a
komyezfi utcfik neveitfigyelembev6ve kapta a nev6t. (Tan. iil. jkv. 1%9. 4.)
554. T U Z V I R A G UTCA
,
1979. Tiizvnfig utca
Sem a Term6szettudomfinyi Lexikon, sem az Ertelmezfi Sz6tfir nem
emlit ilyen nevll virfigot. De a mesekben, szindarabokban ugyancsak suriln
fordul el6 ez a kolt6i virfig. Megihlette meg a szentendrei utcfik n6vad6it is.
(Tan. ul.jkv. 1979. 12. sz.)
555. T Y U K O S DULO
. 1767. Tyilkovac
? Tyukos dais
Az 1767-1779-es katonai t6rv6nyhat6sfigi terk6peken Tyilkovac n6ven talfiljuk
ezt a Lefinyfaluval hatfiros E-i vfirosr6szt. K6s6bb a mindenkori nyelvhasznfilat miatt a neve igen vfiltoz6: Gyukovfic, Tyukovfic, Tyukos-dC16. De mindenki (iratok 6s visszaeml6kez6k) egy6rtelmuen a vfiros „legkitiin6bb borterm6 sz616hegy6nek emliti." M6g a maiak is ugy eml6keznek, hogy „sz616 boritotta az eg6sz Tyukovficot."
Aztfin lassan mfir hfizakat is emeltek itt. Magyarorszfig helysegnevtfira 1944-ben mfir mint ,Jciilteriileti lakott hely„-et nevezi meg. Mfira aztfin az
egykori sz616hegy tele van nyaral6kkal, itt-ott f6nyuz6 iidiil6kkel. Id6kozben
szinte kiil6nfill6 vfirosressze epiih ki. A Polgfirmesteri Hivatal 1994-ben a vfirosreszek fejlesztesi irfinyait meghatfirozva a 8. vfirosr6szk6nt vette nyilvfintartfisba.'«
556. ULCISIA KOZ
1925. Ulcisia koz
Az itt letelepedett keltfikat a 4. szfizadban az illir-kelta eredetii
eraviszkuszok vfiltottfik fel Szentendren. Az i.sz. 1. szfizadfiban betor6 r6maiak
a meghdditottakat nem uztek el. Tobben itt maradtak es nyelviiket is megSriz. tek.
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A dunai vedSvonalat (limes) bemutat6 3. szfizadi „utik6nyvb61 (Itinerariimi
Antonini) mdjulc meg az itt lev6 r6mai tfibor, igy a vfiros els6 nevet: Ulcisia
Castra. Soproni Sfindor szerint a n^v az illir „vlk" sz6b61 szfirmazik es jelentese a k6vetkez6: Farkastfibor, Farkasvfir.
Kozel a r6mai tfiborhoz, a Kossuth Lajos utcfibdl nyil6 kis koz viseli
ezt a tortenelmi nevet.
557. UNGVARI UTCA
195 ? Vasgyfir utca
1961. Ungvfiri utca
A fiiggetlensegehez gorcsosen ragaszkodd Izbeg 1776-ig hivatalosan
is kul6nfill6 kozseg. Majd mint IV. keriilet kes6bb is hfitrfinyban 6rezte magfit
a vfirossal szemben. Szentendre „gyarmata"-k6nt sokfiig nem kapott utat, j6
iv6vizet. Hifinyzott a kommunfilis ellfitfis. 1958-ban a Pest Megyei Hirlap
egyik cikke ezekre a gondokra hfvta fel a figyelmet.
Most mfir nem mint a vfiros gyarmatfit, hanem mint tfirsfit, segit6j6t
nezzuk. Hiszen Izbeg valdban „Gyfirvfiros lett." Itt miikddik a kocsigyfir, a
szerszfimgyfir, a kSbfinya.'"
igy kaphatta a Lenin (ma Szentlfiszl6i) utra vezet6 egyik utca a Vasgyfir nevet - bfir eppen vasgyfir nem volt Izbegen - de a kozelben volt a
kocsigyfir. 1959-ben meg Vasgyfir neven szerepel a terkepen az utca, 1%1-ben
azonban mfir Ungvfiri utcakent talfiljuk.
558. UDEUTCA
1974. Ude utca
A kultelkek n6ha zsufolttfi es egyhangvivfi vfil6 noveny- es fillatnevil
utcfiit tori meg nevevel az Ude utca. (Tan. Ul. jkv. 1974. V. 17.)
559. URGE UTCA
1980. Urge utca
A Cseresznyes iitr61 nyil6 kis utca kedves nevevel a termeszet kozelseget idezi. (Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
560. iJSTOKOS UTCA
1972. Ustokos utca
A Nap utcab6l indul6 utcfit Ustokos utcfinak neveztek el, tekintettel
arra, hogy a kozelben lev6, ugyancsak a Nap utcfir61 indul6 mfisik ket utca a
Hold es a Csillag nevet viselte. (Tan. ul. jkv. 1972. 11. sz.)
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561. V A C K O R K O Z
1986. Vackor koz
Pismfinyban a szinte ,4iaponta" kidpiild utcfik merete tobbnyire parfinyi. Nem is erdemlik meg az utca nevet. Tomegevel kapjfik itt a koz ut6nevet.
A Korte utcfib61 kett6 is nyilik. Az egyik a Vackor koz, amely nevevel ugyancsak a kortere utal. (Tan. ul. jkv. 1986. 03. 18.)
562. VADASZ UTCA
1972. Vadfisz utca
A Vadfisz utca a boldogtanyai iithfil6zat egyik gyiljt6iitja. A Szentendre es Lefinyfalu hatfirfiban lev6 Boldogtanya az 1900-as evek elejen gr6f
Esterhfizy Benedek tulajdona. A hegyet akkor meg erd6 boritotta es itt fillt a
gr6f vadfiszkastelya. (Tan. ul.jkv. 1972. 11. sz.)
A vadban gazdag Pilis miatt vadfiszok a vfirosban mindig szep szfimmal voltak. Az utols6 vadfisztfirsasfigr61 a hfiboni el6ttr61 mdunk.
563. VADDISZNO UTCA
1987. Vaddiszn6 utca
Ha ma mfir nem is talfilkozunk az utcfin itt vaddiszn6val. bizony egykor gyakori lfitogat6 lehetett erre. Ezi er6siti meg, hogy az 1767-79-es kamarai
terkepen Pismanyban talfilunk egy Diszn6firok nevu helyet.'**
Nevet az utca 1987-ben kapta. (Tan. ul. jkv. 1987. 07. 14 )
564. VADOR UTCA
1979. Vad6r utca
A Pilisi Parkerd6 Gazdasfig vad6reinek gondoskodfi.sa nyoman sok
turista talfilkozhat meg itt az erd6 fiUataival. Pismfinyban a Vorosgyuru setfinyb61 indulo utca rfijuk emlekeztet. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
565. VADROZSA UTCA
1972. Vadr6zsa utca
Igazi helyi erdekesseg es botanikai kulonlegesseg nevet 6rzi a C&e
resznyes iitrol indul6 Vadr6zsa utca. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
Amikor a Kamara igyekezett visszaszerezni Szentendret a Zichyekt61, elengedhetetlennek tartotta, hogy a teriiletrol terkepet keszittes.sen. A terkep keszitesevel Liptay J6zsef Kfiroly ./oieskiidt f6ldmer6t es materaatikust"
biztfik meg, aki a pannonhalmi fSapfitsfignfil dolgozott.
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Az 1762-ben elk^sziilt t6rkep: „Szentendre vadr6zsds hatfira" cimlapjfin a klasszicizfil6 diszitfielemek kozott egy sz6p vadr6zsa fill.'**
A foldet, hegyeket jfir6 m6m6knek val6szinuleg ez voU a legjellegzetesebb
helyi virfig. Szeps6g6t igyekezett az ut6kor szfimfira is megorokiteni. A vfirosban, feltehet6en Izbegen a Jegyz6 kertje teriiletdn (Szarvashegy) talfilhatta a
legtobb rdzsfit, mert azt a teriiletet jelolte meg a ,JR6zsfis hegy" newel.
A vadr6zsfival 6vszfizadokig egyiitt el6 szentendreiek csak k6s6bb
tudtfik meg, hogy van koztiik egy n6v6nytani ritkasfig is, amely a vilfigon
egyedul csak nfilunk talfilhat6. A ragad6s, sz6r6s levelii vadr6zsafaj tizezer
6veket v6szeltfit.A jegkorszak utfini n6venytakar6 maradvfinya. Erdekess6ge,
hogy nem keresztezhet6 mfis r6zsfival. Sokfiig rejtfizkodott az emberek szeme
el61. Az 1920-as evekben bukkantak rfi dr. Antolik Arnold polgfirmester villfijfinak 6pit6sekor (Cseresznyes ut. 1. sz.) Az 6pitkez6sn61 jelen volt Trautmann
Rezs6 epit^sz, 6 figyelt fel a virfigra 6s egy botanikus barfitjfival hatfiroztatta
meg a r6zsfit, melyet az6ta vilfigszerte Rosa Sancd Andreae, Szentendrei r6zsa
n6ven ismemek.'*' K6s6bb m6g n6hfiny kertben talfiltak hasonl6 r6zsfit.
566. VADVIRAG UTCA
1988. Vadvirfig utca
Pismfinyban az Egres utr61 nyil6 alig 11 m hosszu 6s 3 m sz61es
foldut 1988-ban kapta a tfijhoz igazfin ill6 kellemes nev6t. (Tan. iil. jkv. 1988.
05. 10.)
567. VAJDA LAJOS UTCA
"
1858. Ivanics Lajos utca
•
1991. Vajda Lajos utca
•
Izb6gen a Lenin (ma Szendfiszldi) utr61 nyflt utcfit a Vfirosi Tanfics Ivanics
Lajosr61 nevezte el. Indoklfisul a kovedcezSket csatoltfik.
,4VAN1CS LAJOS (1885-1935): budapesti suszter fia. Szentendr6re
fiatal tanft6k6nt keriilt. Abban az id6ben itt csak felekezeti iskolfik
voltak. Ivanics a katolikus iskola tanfira lett. 1918-ban lelkes meggy6z6d6ssel a szentendrei Szopcifildemokrata Pfirt egyik harcosa volt.
Az iskolfik 1919-esfillamosftfisakoraz elemei fiuiskola vezet6je lett.
A szabadiskolfin szociol6giai elSadfisokat tartott. A munkfistanfics
tagja volt, ami6rt k6s6bb 3 6v b6rt6nbiintet6st kellett letoltenie. Ma
616 tanitvfinyai meleg szeretettel 6rzik eml6k6t." (Tan. iil. jkv. 1958.
25. sz.)
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A rendszervfiltfis utfiin lakossfigi kerelem erkezett ezen utcanev megvfiltoztatfisa c61jfib61 is. A vfiros mfiveszei a k6t vilfighfiboru kozti magyar festeszet magfinyos alakjfinak, a magyar szfirrealizmus egyik legnagyobb, mfiig hat6
egy6nis6g6nek nev6t ajfinlottfik helyette. A nevcseret a kepvisel6k el is fogadtfik. (ONK. 1991. 134. sz.)
VAJDA LAJOS (1908-1941): fest6mfiv6sz. Hermann Lip6t es
Vaszary Jfinos novendeke. Ifju korfiban Szerbifiban 61t (Belgrfid). A
kozepkori pravoszlfiv mflv6szet nfinti erdekl6d6se ide nyiilik vissza.
Talfin ez vonzotta Szentendrdre is. 1935-36 nyarfin a hazai hagyomfinyok (Bart6k es Kodfily zenei torekvesei) nyomfin a k6pz6muv6szetben a nepmCv6szet formakincseit keresve Komiss Dezs6vel egyiitt
Szentendr6n dolgozik. Eletmfivenek jelent6s resze szentendrei motivumokhoz k6t6dik. Fiatalon tiid6veszben halt meg. Muveszete, eszme
es formavilfiga Szentendren mfiig hat. A 70-es evek elej6n a fiatal
mflveszekbSl fill6 csoportosulfis is az 6 nev6t vette fel. (Vajda Lajos
Studi6).
568. VAK BOTTYAN UTCA
1925. Vak Bottyfin-ucca
A szerbek kor^ben nem talfilt visszhangra sem a Rfik6czi-f61e, sem az
1848-as magyar szabadsfigharc iigye. Ennek ellenere tobb kuruc generfilis nev6t orokitettek meg az utcanevekben.
VAK BOTTYAN (1643-1709): kumc generfilis, a Rfik6czi szabadsfigharc hadvez6re. Fiatalon, a torok elleni harcban vesztette el a fel
szem6t. Az utca a Kor utcfibdl a Biikkospartra vezet.
569. V A R A L J A LEPCSO
1925. Vfiralja lepcs6
Az egyik leghangulatosabb, legromantikusabb, a turistdk filtal leggyakrabban megjfirt szuk 16pcs6sor a F6 terr61 a Templomhegyre vagy mfis
nev6n Vfirdombra vezet.
A belvfiros legmagasabb pontjfira hfirom lepcs6sor fut fel. Az egyik
ez a ma is Vfiralja 16pcs6nek nevezett olaszos hangulatu kis sikfitor. A mfisik a
vfiros legr6gebbi lak6hfizfinak tartott hfiza, a harangoz6 hfizfinak udvarfin fit a
tomficr61 indul6 fedett fal6pcs6, az un. Bfistya-lepcs6 volt. Ez a lepcs6 meg
1977-ben is szerepel a t6rk6peken. A kozonseg el61 azonban kes6bb lezfirtfik.
Bfir nem nyilvfinos utcak6nt, de a N6pmuv6szetek Hfiza megnyitfisa utfin a
muzeum nyitvatartfisi ideje alatt ujra a jfir6kel6k rendelkezesere fill. A harmadik lepcs6t ma Hild lepcs6 n6ven tartjfik szfimon. (Lfisd ott)
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570. VARDOMB UTCA
.
1925. Varalja-ucca
1978. Vfirdomb utca
A komyeken telepedtek le a szerbekkel egyid6ben (1690) Szentendrere 6rkez6 dalmfitok. A vfiros legmagasabb pontja 6ket elhagyott hazfijuk,
Dalmficia legerSsebb, vedelmet jelent6 vfirfira, Klisre, Arpfidhfizi Szent Margit
sziil6hely6re eml6keztette. 6k a dombot Klisszfinak neveztek.
Vfir sohasem fiUott itt. A magas, mellv6dszenj falak a kozepkori
templomot v6dt6k. , A kiemelked6 dombon epult templom vedelmi celokat is
szolgfilt, innen van az ujabban elterjedt Vfirdomb elnevezes is. Tfimadfis eset6n a templom koriili fallal koriilvett ters6gre vonult fel a vfiros lakossfiga, ahol
kisebb harcok alkalmfival vedekezni is tudott."'*'
A Vfirdomb Szentendre belvfirosfinak legmagasabb r6sze. Szabad
kilfitfis nyflik innen a Dunfira 6s a vfiros hangulatos, zeg-zugos, sikfitor szerii
utcfika, sziik udvaraira, szeszelyes osszevisszasfigii hfiztetSire
A szeliden emelked6 utca a Pfitrifirka 6s az Alkotmfiny utca talfilkozfisfit61 indul fel a Templom t6rre a falak menten. 1977-ig ezt az iitszakaszt es a
falak alatti reszt egyiitt hfvtfik Vfiralja utcfinak. Ma ez a kis resz a Vfirdomb
nevet viseli.
Itt emlftjiik meg, hogy egykor itt a Templom teren es a Vfiralja utcfin hangulatos utcai Ifimpfik alatt setfilhattak a vfirosiak. Ezek aztfin az evtizedek
alatt megkoptak. Majd a 90-es 6vek elej6n a vfirosban megtelepedett Kandelfiber Gmk nagylelkiifigyehnereven megszepiiltek, ujraeledtek.
571. VARGANYA UTCA
1981. Vargfinya utca
Pismanyban az Egres utat a Vorosgyiirii setfiimyal 6sszek6t6 hosszii
utca vegig veszelytelen. Nem (igy, mint a vargfinya goraba, amelyek komtt.
akad merges is. Az utca 1981-ben kapta a nev6t. (Tan. Ul. jkv. 1981. 12. J4.)
572. V A R J U K O Z
1978. Varju koz
A mindenfele ismert, kozonseges varjU Szentendre szfint6foldjeinek
es kertjeinek is gyakori vendege. A r61a elnevezett utca a Sztelin-patakhoz
vezet a Cs6kautcfib61. (Tan. ul.jkv. 1978. 81. sz.)
;
,;
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573. VARKONYI ZOLTAN UTCA
1969. Szalonka utca
1981. VSrkonyi Zoltdn utca
A Berkenye utcdval pfirhuzamos, az Ady Endre utr61 indul6 utca a
komydk madfir nevii utcfiit figyelembe veve kapta a nevet. (Tan. ul. jkv. 1969.
4. sz.) 1981-ben az utca iij nevet kapott. A vfiroshoz erdsen k6t6d6, tobb filmet itt forgat6 neves szinesz 6s filmrendezS lett az lij nevad6. A VB indokkent
nem kozli, de a helyiek j61 tudjfik, hogy Vfirkonyi Zoltfinnak az 50-es 6vekt61
itt, az utcfiban volt nyaral6ja. A hfiizat halfila utfin a csalfid eladta.
VARKONYI ZOLTAN (1912-1979): rendez6, szinesz, ketszeres
Kossuth-dijas. 1962-t61 halfilfiig a Vigszinhfiz f6rendez6je. Szinhfizi
munkfija mellett szfimos sikeres filmet is rendezett. Koztiik a k6t
nagyszabfisii J6kai regenyt: A k6szivil ember fiai (1964), Egy magyar
nfibob-Kfirpfiti Zoltfin (1966). Filmjeiben helyszinkent szerepelt
Szentendre es komyeke is.
574. VAROSHAZ T E R
1925. Vfiroshfiz ter
A terformfira egyfiltalfin nem emlekeztet6 kisse szelesebb utca a rajta
fill6 Vfiroshfizfir61 kapta a nevet. A hely a kozepkor 6ta a vfiros centmma. Az
1989-esfisatfisoksorfin Tettamanti Sarolta regesz egy a XIV. sz.-ban meg itt
fill6 udvarhfiz romjaira bukkant. Kes6bb a megindulo kozigazgatfis kozpontja
is itt 6piil ki. A magisztrfims szekhfiza a 18. sz. elejen epiilt. Kezdetben hoszszii, foldszintes hfizat emelnek. A barokk epiiletet aztfin tobbszor is b6vitik
(1811, 1822).
Az ujabb adatok alapjan dr. Starzsinszky Lfiszl6 polgfirmestersege
alatt (1924) a felduzzadt hivatali apparfitus elhelyezesere Lessner Man6 epitesz tervei alapjfin neobarokk stilusban emeletet es oszlopos erkelyt epitettek
rfi.'*' Az epiilet ma is a vfirosi onkormfinyzat szeklifiza. Kellemes sfirga szinii
(iijabban feherre meszelt) ives homlokzata a szentendrei festSk kedvelt motivuma volt. Ez keriilt be a vfiros iij cimerebe is (1967-1989). Ma a homlokzaton a visszakapott regi bfirfinyos varoscimer kerfiniiakepe lathat6.
A vfiros korfibbi k6zigazgatfisar61, a polgarmesterekr61. tanacselnokokrSl a helyi ujsfigban egy hosszu cikkben szamoltunk be. (SzV. 1994. nov.
1.) Az6ta a vfiros elen azonban iij polgarmester all. Munkfijfit reszben a regi,
reszl>en iij kepvisel6k segitik. Neviiket az filtaluk kepviselt partok, testiiletek,
vfirosreszek megnevezese nelkiil abc-ben rogzitem:
Kfillay Peter polgarmester
Nemeth Lajosne alpolgamiester
dr. Nagy Antal jegyz6
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k6pvisel6k:
Benkovits Gyorgy
Feh6r Andrfis
Fuferendfine Arsenievits Mfirta
Fiilop Zsolt
Gavrilovits Sfindor
Horvfidi Gusztfiv
Jolsvai Arisztidne
L . Kecskds Andrfis
dr. Koltay Jen6

dr. Lfizfir Sfindor
Maholfinyi Pfil
....... xusoky J6zsef
Paulina Lfiszld
So6s Sfindor
Szab6 Gusztfiv
Szab6 Imre
Takfics Gfibor
Varga Lfiszl6ne
Vukovits

Koszta

575. V A S A R H E L Y I PAL UTCA
195 ? Vfisfirhelyi Pfil utca
A Duna-menti vfirosban meltfin 6rzi utca a nagy folyamszabfilyoz6
memok nevet. A n6vadfis pontos dfitumfit nem ismerjiik. Az utca Izb6gen a
Szentlfiszl6i (itr61 levezet a Biikkos-patak fel6.
VASARHELYI PAL (1795-1846): a legkivfil6bb magyar mfimokok
egyike. Elk6szitette az Al-Duna 6s a Tisza folyamszabfilyozfisi terv6t
6s vezette a munkfit.
576. VASTAGH GYORGY UTCA
1925. Vastagh Gyorgy-ucca
Korfibban nem viselt nevet a kis utca. A lak6k F6 t6r cimmel kaptfik a
postfijukat, mivel a kereskeddhfizak homlokzata, a boltok ajtaja a t6rre nyflt.
Csak a lakfisok ajtaja fillt ebben a kis utcfiban
id. VASTAGH GYORGY (1834-1922): fest6. Kolozsvfirott, B6csben
6s Pesten dolgozott. Tobb n6prajzi vonatkozfisu k6pet festett.
if}. VASTAGH GYORGY (1868-1946): szobrfisz. F61eg fillatszobraival tunt fol. 6 k6szitette Szegeden a Rfik6czi lovasszobrot.
A csalfid egyik tagja, dr. Vastagh B61a k6zjegyz6 volt Szentendr6n. A miiv6sz
rokonok gyakran jfirtak ki hozzfi. Ez6rt kapta az utca a Vastagh Gyorgy nevet.
Dr. Vastagh B61a a r6gi Dimsics Vazul-f61e keresked6hfizban lakott. Az
6piilet el6bb s6hfiz volt, utfina itt kapott helyet Maria-Ter6zia idej6n a postafillomfis. A hfiz hangulatos homlokzatfival, faragott kapuboltjfival, az ablakokat
v6d6 apficarficsokkal m61t6 k6pvisel6je a keresked6hfizaknak. A hfiz ma a Kovfics Margit Muzeumnak ad otthont.
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577. VAStJTI VILLASOR
1894. Vasut sor
1925. Vasfiti villasor
1936. Mussolini sor ?
1952. Beloiannisz utca
1958. Vasuti villasor
1888-ban megindult a Vaspfilya, vagyis a Budapest-Szentendre HelyierdeW
Vasut. A g6z6s vicinfilis sokfiig guny €s csipkel6des tfirgya volt a Szentendre
6s Vid6ke c. lap hasfibjain. ,Alland6 rovatotfillitunk,mely kizfirdlag csak a
viczinfilisfiltalelkovetett bakloveseket fogja tfirgyalni"- kozli a lap 1903. jan.
17-i szfima. De azert szerett6k a szentendreiek a vasiitjukat. Sok szegeny ember juthatottfiltalamunkfihoz Budapest gyfiraiban. A vasiit nagy hasznot hozott, s amikor felvet6d6tt, hogy a pfilyfit hosszabbitsfik meg Visegrfidig, az
eg6sz vfiros tiltakozott ellene, mondvfin: „ez a vfiros erdekeire n6zve inkfibb
kfiros lenne, mint hasznos.""" Mivel a szentendreiek csak magukra gondoltak,
a HEV vegfillomfis vegleg Szentendren maradt.
A visegrfidiak nem voltak szerencsesek a kozlekeddsben. 1906-ban
Parti Lajos magfinmemok nydjtott be javaslatot Szentendre vfirosfinak a
,3udapest-Szentendre-Visegrfid-Esztergom automobil jfirat 16tesitese tfirgyfiban." Ebb61 sem lett semmi. A vfiros a kerelmet 6s a kerelmezSt is visszakuldte a fSvfirosba.
A szfizadfordul6ra Szentendre egyre inkfibb a ffivfiros el6vfirosa lett.
Sokan koltoztek ide BudapestrSl. Kis kertes hfizak, majd nagyobb villfik jelzik, hogy Szentendre iidiil6vfiros lesz. ,Minthogy a vfiros fejl6d6se a vasiiti
fillomfis k6my6k6n, az tin. sz6nfiskert komy6k6re vfirhato" a vfiros megkezdi a
parcellfizfist a vasiit pfilyateste 6s a r6t melletti csatoma k6my6ken. 1922-ben
szerz6d6st kot a vfiros a Villatelep-6pit6 R6szv6nytfirsasfiggal hat 3 szoba 6s
mell6khelyis6gekb61fill66pulet felfillitfisfira.'" A Typha textihniivek rt. budapesti c6g 6pittet itt villalakfisokat. A visszaemlekez6sek szerint j6m6du mlajdonosok 61tek itt eg6szseges, tiszta komyezetben.
Mivel a Helyi6rdekiJ Vasut mfir mukodott az els6 utcan6vadfis idej6n
6s a pfilyatest mellett mfirfilltn6hfiny hfiz, 1894-ben az utca a Vasut sor nevet
kapta. A hfizak akkor m6g csak sorosanfilltak.A villfik fel6piilte befolyfisolta
a k6pvisel6-testiiletet 6s 1925-ben megvfiltoztatta a nevet Vasuti villasorra. Az
1930-as evekben Magyarorszfig nagy rokonszenvvel figyelte Mussolini 6s az
olasz fasisztfik mozgol6dfisfit. Az 1936. nov. 27-i k6pvisel6-testiileti ul6sen az
egyik k6pvisel6 felsz61alt 6s lelkes besz6det tartott arr61 a f6rfir61, ,^ki isteni
elhivatottsdgdnak erejevel eldszdr merte felvetni tiltakozd szavdt megcsonkitottsdgunk ellen ... es mi, akik egykor a rdmai birodalom tortenelmi emlekeivel
vagyunk kdriilveve, azzal nyilvdnitsuk ki Mussolini irdnti hdldnkat, hogy egy
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meltd helyen utcdt nevezunk el rola." Majd egyhangulag Mussolini somak
neveztek el a Vasuti villasort.
MUSSOLINI, BENITO (1883-1945): 1922-t61 1943-ig Olaszorszfig
fasiszta diktfitora. 1945-ben olasz partizfinok kiv6gezt6k.
A nevad6 hatfirozatot meghoztfik, de hogy v6gre is hajtottfik volna, arra a
szentendreiek nem emlekeznek. Senki sem tudta, hogy valaha 16tezett Mussolini sor Szentendren. 1949-ben, az utcanevek revizi6jakor sem emlitik az utca
nevet. Amikor 1952-ben uj nevet kap az utca, akkor is csak Vasiiti villasork6nt
nevezik meg: ,jKz amerikai imperialistfik parancsfira meggyilkolt Beloiannisz
elvtfirs eml6k6re a jelenlegi Vasuti villasor utca nev6t Beloiannisz utcfira vfiltoztatjuk." (Tan. ul.jkv. 1952. 117. sz.)
BELOIANNISZ, NIKOSZ (1916-1952): gorog kommunista. A gorog
partizfinok harcfit vezette a nemetek ellen. 1952-ben kiv6gezt6k, mint
az 1945 utfini polgfirhfiboru egyik vezet6jet.
Az utca elnevezesekor arra is gondolt a vfirosi tanfics, hogy azfiltalfinosiskola
is Beloiannisz nevet vegye fel. Erre azonban nem keriilt sor. 1958-ban, amikor
feliilvizsgfiltfik a vfiros utcaneveit es tobb utca visszakapta a r6gi nevet, ennek
az utcfinak is visszaadtfik a legismertebb, Vasuti villasor nevet. Beloiannisz
nevet a Bolgfir utca vette fit.
578. VASVARI L A K O T E L E P
197 ? Vasvfiri lak6telep
A 70-es evek v6gen a Vasvfiri Pfil utca egyik oldalfin a vfiros egy lij,
modem 2-3 emeietes nagy lak6telep 6pit6s6be kezdett. A sokaknak otthont
ad6, a lakok filtal tobb helyen szepen karban tartott telepet a vfirosreszek sorfiban 6-ikkent taitja szfimon az onkormfinyzat."^ A telep egy kis kozteri szoborral is dicsekedhet. A miikritikus szerint Maty6falvi Gfibor budakalfiszi
meszk6b61 faragott Anya gyermek6vel cimu tojfisformfikbdl alkotott feh6r
szobrfit a kore iiltetett ffik, bokrok szines elevensegiikkel aktivizfiljfik.
579. VASVARI PAL UTCA
195 ? Vasvfiri Pfil utca
A Sztaravodai litrdl Izbeg fele vezetd hosszii utcfit egykor csak Csapfisnak hivtfik, mivel az izbegi retre itt hajtottfik ki legeini a j6szfigot a pfisztorok. Varga Sfindor meg emlekszik rfi, hogy a dalmfitok egy kis dombon itt is
tartottak az Ivfin napi tdzugrfist. Az utca az 50-es evek elejen, amikor a nevet
kapta meg sz616k 6s gyiimolcsok kozott vezetett.
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VASVARI PAL (1826-1849): filozdfiis, tortenetir6. A mfirciusi iflak
egyik vezetSje. 1849-ben az filtala szervezett szabadcsapat 616n a romfinokkal folytatott harcban h6si halfilt halt.
580. VERCSE UTCA
1972. V6rcse utca
A lassan kiepiil6 Boldogtanyfin 1972-ben mintegy 20 utcfinak kellett
nevet adni. Az egyik ezek koziil a Vercse nevet kapta, tekintettel a tobbi fillatnevu utcfira. Az utca a Boldogtanyai iitt61 egy m6lyfirokhozvezetett. (Tan. ul.
jkv. 1972. 11. sz.)
A Pilisben ma mfir csak nehfiny vorosvercse pfir kolt. Vedett madfir.
581. VESZI ENDRE UTCA
1992. Veszi Endre utca
A neves ir6 dvtizedeken fit kotSdott a vfiroshoz. Szentendre fest6i bfija,
magyar-rfic-szlovfik kevertsege megragadta. „Szentendre szervesen beepiilt
eletmuvembe" vallotta. (B6vebben lfisd IKSZ 129-132. p.). A 70-es evek elejen egy kis nyeregtet6s hfizat epitett kiim Petyinfin (Kankalin koz 4. sz.). Szeretett itt dolgozni. „T6bb konyvet irtam a kis nyfiri hfizban, amely a gyonyorkodds es az udiiles elemifillapotfibanmindig a munkfira buzditott, mintegy az
elet itt gyakorolhat6 teljessegekent"- irta kevessel halfila el6tt.
A r61a elnevezett utca nem messze a kedves hfizt61 a Fogoly utcfibdl
nyilik. A szemelynev jol bontja meg a noveny- esfillatnevuutcfik sorfit. Segit
a tfijekoz6dfisban es emlekeztet arra, hogy a vfirosban otthon erezte magfit az
ir6. (ONK., 1992. 162. sz.)
VESZI ENDRE (1916-1987): koltd, ir6. (ijsfigir6. Verseit a Nyugat, a
Szep Sz6, a Vfilasz 6s mfis ujsfigok koz61t6k. Els6 reg6ny6vel 1937ben elnyerte a Pantheon K6nyvkiad6 Mikszfith-dijfit. Az aktufilis
problemfikat felvillant6 verseiert, regenyeiert 1965-ben J6zsef Attiladijat kapott. Szindarabjai a szinhfizak kedvelt musordarabjai voltak.
Szentendre is tobbszor megihlette IdezzUnk most a Rfic fakanfil c.
verse konnyed, jfitekos soraib61 egy keveset:
„Ez itten itt Szentendre
az Isten igy rendelte
k6k-Dunfit 6s sfir-Dunfit
oreg vizben parti ffik
jegenyek es fCzfaffik
vajda-lajos mfirifik
"
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582. VESSZO UTCA
1992. Vessz6 utca
'
- Kinn a ffivel ffival teli Szarvashegyen igen ill6 nevet kapott 1992-ben
egyfijutca. A Tegez utcfib61 nyflik. (ONK. 1992. 162. sz.)
583. V E Z E R KOZ
1979. Vez6r koz
A 70-es 6vek v6g6re fel6pult Bels6 Korfit (k6s6bb Dunakanyar krt.) a
Kfilvfiria t6rre felvezetfi regi Mfityfis kirfily utcfit kettevfigta ugy, hogy a Kfilvfirifinfil maradt m6g 1-2 hfiz. A r6gi utca nyomvonalfinak egysege ma mfir
nem erezhetfi, ez6rt tartotta indokoltnak a vfirosi tanfics, hogy uj nevet adjon a
kis utcar6sznek. Igy lett a Mfityfis kirfily utca v6ge Vez6r koz. (Tan. iil. jkv.
1979. 12. sz.)
584. VIDRA UTCA
1968. Vidra utca
A Pap-szigett61 E-ra kialakitott vikendtelep uj utcfiinak ehievez6se
nem okozott gondot. A viz kozelsdge kinfilta az ehievez6seket. A Vidra utca
ehievezese m6gis kavart egy kis vitfit. Itt tobbnyire a fSvfirosbdl het vegere
kirfindul6k toltottek a szabadidejiiket. S mivel Budapesten is van Vidra utca, a
tanficstagok ugy veltek, jobb lenne, ha helyette mfis nevet vfilasztanfinak. De
egyeb javaslat nem sziiletett, ez6rt ugy dontottek, maradjon megis a Vidra
nev. Talfin nem t6vesztik ossze a budapestiek a „sajfit" Vidra utcfijukkal. (Tan.
ul. jkv. 1968. 10. sz.)
585. V I L L A M UTCA
1992. Villfim utca
A vfiros szelen i991-re tobb uj utca nyomvonala alakult ki. A 400 m
hosszfi, a villfimhoz hasonl6an kanyarg6s egyik utca a Villfim nevet kapta. A
Tegez utcfib61 indul, majd a vizmosfisok kozott eles „S" kanyart vet, ahol ketszer torve E K - i irfinyba tart. Nev6t 1992-ben kapta. (ONK. 1992. 162. sz.)
586. VBVCELLER UTCA
1979. Vinceller utca
A sz616 gondozfisfival 6s a sz616munkfisok feliigyelet6vel megbizott
vincell6rek is hozzfijfirultak ahhoz, hogy a szentendrei vorosbor Eur6pa-szerte
hiress6 vfiljon. Pismfinyban a Must kozb61 nyfl6 utca a n6vbokrosrtfis eredm6nye. (Tan. iil. jkv. 1979. 12. sz.)
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587. VIOLA UTCA
1972. Viola utca
A Berek utcfibdl nyil6 1972-re ki6pul6 zsfikutca elnevez6s6n61 a
j6hangzfis vezethette a n6vad6kat. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
.
588. VIRAG UTCA
1894. Virfig utcza
194? Pfil utca
' ! ;»
,
1958. Virfig utca
Az utcan6v pontos eredete ismereden. Nem val6szmil, hogy a hegyoldalakon
€s a kertekben virit6 virfigok sugalltfik a nevet. A szfizadfordul6n meg nem
volt divat virfigokr61 nevezni el utcfit. Inkfibb mlajdonn6vi eredetu lehet.
Id6k6zben nem tudni, mi6rt az utca nevet megvfiltoztattfik Pfil utcfira.
Hogy kire gondoltak a nevad6k, azt meg a vfirost aimyura szere;6 Horvfith Levente sem tudta:
;
"Almodtam, hogy Rfiby Mfityfis Szentendren v6gigment,
Megnez minden utcatfiblfit, s neha egyet fUttyent.
De szep utcfit kapott Pali! J6 fiii volt nyilvfin.
S ehn61fiz a patak parton a Pfil utca titkfin. "
1958-ban az utcan6vrevizi6 sorfin visszakapta a r6gi nev6t.
589. VFFEZ UTCA
1925. Vit6z-ucca
194? SZIT utca
1958. Dimitrov utca
'
1991. Vitezutca
Ezeregyszfiz eves tortenelmi miiltunk szep hagyomfinya, hogy az orszfig Erdekeben vegzett fiidozatkesz, vitezi tetteket Magyarorszfig kirfilyai Szent Istvfin
6ta kiil6nb6z6 m6don jutalmazzfik (nemesseg, fbldadomfiny). A Kfiroly R6bert
filtal alapitott els6 vitezi rendet (Szent Gyorgy lovagrend, 1326.) az evszfizadok folyamfin kul6nb6z6 rendek kovettek. Az els6 vilfighfiboru verzivatara,
sajnos ujra id6szerilv6 tette a vitezi magatartfis megjutalmazfisfit.
A h6si magatartfis (bfitor kitores, haldokl6k ment6se a goly6zfiporb61
stb.) elismeresere alapitotta meg 1920-ban Nagybfinyai Horthy Mikl6s kormfinyz6 a Vit6zi Rendet. A helyi forrfisok szerint jutalmazott „vitez" emberek
Szentendren is voltak. A fenykepekkel is b6velked6 szep nagy Vit6zi Album 9
vfirosi polgfirt is szfimontart a rend tagjakdnt. Talfin rfijuk is gondoltak, amikor
1925-ben a R6mai sfincban \€\6 egyik utcfinak a kepvisel6-testiilet a Vitez
utca nevet adta. (Kepv. t. jkv. 1925. 976. sz.) Kes6bb a vitezi rendet megsziln270

tett6k. Az utcan6v Szentendren azonban egy ideig m6g maradt, majd megszHntetik ezt is.
1948-ban a tan^csi iratok kozott a k6vetkez6 bejegyz6st tal^Itam: , A
penzUgyi bizotts^g javaslata alapj^ a vdros k6pvisel6-testulete egyhangulag
elhat^ozza, hogy a viros belterUlet6nek I . keriilet^ben lev6 Vitez utcfit Eszperant6 utc^ak nevezi el (K6pv. t. jkv. 1948. 140. sz.)
Az eszperant6 a legelterjedtebb mesters6ges nyelv. 1887-ben
Ztoienhof lengyel szemorvos alkotta. A n6v m6gsem kerult ki a h^ak fal&a.
A hatarozatot idSkozben visszavontak. A nemzetkoziseg gondolata akkor m6g
nem volt olyan er6s. Helyette az utca a SZIT utca nevet kapta, eml6kezve az
1945-50 kozott mukodd Szakszervezeti IQus%i Tanoncmozgalomra. Ezt a
nevet viltoztatta meg a VB 1958-ban Dimitrovra. (Tan. ul. jkv. 1958. 25. sz.)
DIMITROV, GEORGI (1882-1949): nyomdisz, a bolglr 6s a nemzetkozi munkdsmozgalom ismert alakja. Az antifasiszta munkisegysegfront elmeletenek megfogalmaz6ja. 1946-ban a bolg^ minisztertandcs elnoke, a KMP f6titk^a. Gyaniis k6rulm6nyek kozott halt meg
a Szovjemni6ban.
A rendszerviltas utan a Dimitrov n6v megviltoztat^a is napirendre kerult.
Helyette a Kurszan nevet ajanlott^. Indoka az volt, hogy a honfoglalSs idej6n
Szentendre 6s k6my6ke Kursz^ fejedelem leszarmazottainak birtok^ban volt.
A javaslatot az Utcan6v Bizottsag a helyi lapban ismertette a lakoss^ggal. Erre
azonban az utca lak6i Zsiga Pal k6pviselet6ben kerehnet nyujtottak be, hogy
6k inkdbb a regi nevet szeretn6k vissza. A Bizottsag mdr ezt terjesztette a
kepvisel6k el6, akik ezt el is fogadt^. (ONK. 1991. 134. sz.)
Dimitrov nev6t a fSvaros is elfelejtette. Az V. ker. 16v6 r61a elnevezett ter ,^€gi u)" neve VamhSz t6r lett. De Dimitrov neve mellett eltunt a f5vdrosban Lumumba 6s Tito neve is.
A vitezi rend nem tunt el teljesen a kozmdatb61 1945 utSn. A kiilfoldon 616 magyarok r6v6n l%2-t61 nyilvintartott^k a nemzetkozi lovagrendek sordban. Akkor 500 vitez 61t emigr4ci6ban 6s majd ezer itthon Magyarorszagon. A tortenet erdekes folytatasa, hogy egy 1989-es t6rv6nyre hivatkozva
a F6v^osi Bir6sag 1992. II. 3-i hat^ozata alapjdn hivatalosan ujra elismert6k
6s bejegyeztek a Vitezi Rend Magyar TagozatSt. 1994-ben pedig mar ujra vitezeket is avattak. Na szerencs6re nem a hadi dics6s6g, vit6zs6g okan. Szegeden a F6sz6kesegyhazban meghat6an sz6p es unnep61yes koriilmenyek kozott
„olyan ferfiakat 6s n6ket erintett meg a rend nagymestere a kardlappal" akik
61etceljuknak a magyar nemzeti (els6sorban t6rt6nelmi, honvedelmi) hagyomanyok apolasat, terjeszteset tekintik, illetve aktiv reszesei a karitativ tev6kenysegnek. Az erkolcsos eletm6dot 6s a hazdihoz val6 huseget tekintik f6
celjuknak.
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590. viZMOSAS UTCA
1974. Vizmos^ utca
A rovid zsdkutca „indul a Sz61ker6k utcSb61 6s a vizmos^ndl er v6get"- hat&ozza meg a v&osi tandcs ugyint6z6je. Ez6rt k6rik a tan^csulestfil a
Vizmosfc nevet. (Tan. ui. jkv. 1974. V. 17.)
591. V O L G Y UTCA
1969. Volgy utca
Aimak a hegynek az aljto, ahovS a B6rc utca vezet, indul a Volgy
utca. A Barackvirag uttal p&:huzamos, a Szalonka utc^rdl nyflik. (Tan. iil. jkv.
1969. 4. sz.)
592. VOROSBEGY UTCA
1980. Vorosbegy utca
^
A terkepen ugyan idSnkent Voroshegy utcakent irt kis utca. A Vorosgyuru utc^61 nyflik es egy kedves, szep hangu madarat idez Pismanyban.
(Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
593. VOROSGYURU SETANY
1979. Vorosgyuru setany
Pismdny oldalan az Osveny utcabdl induI6 hosszabb, szep setara invital6 utca, melynek neve a komyek feher viragii, 6sszel sotetvoros iombii es
kekesfekete bogy6ju cserjejere emlekeztet. (Tan. iil. jkv. 1979. 16. sz.)
594. VOROSMARTY UTCA
1925. Dr. Weresmarthy-ucca
1946. Vorosmarty utca
J
A Tanacskoztarsasag leverese utSn a varos vezetSi minden m6don
„igyekeztek kiolni a varoslak6kb61 a proletSrdiktatura emleket. Mestersegesen
elesztettek viszont az ellenforradalom martirjainak kultuszat."'" - tudjuk meg
egy v^ostorteneti munkab61. Ennek egyik m6dja volt, hogy utcat neveztek el
r61uk.
Dr. WERESMARTHY MIKLOS ugyved 1901 koriil koltozott Szentendrere es 20 evig elt a varosban. Idegenkent jott, de hamarosan vezet6 szerepet jatszott a kozeletben. KepviselS-testUleti tag, majd orszaggyiilesi kepviselo lett. A kaszind tagja. a varos egyik leggazdagabb embere volt. A legtobb ad6t fizet6 polgarok listajan a 6. helyen
szerepelt. Villaja - amit ugyan 6 nem lakott - ma Zeneiskola (Duna
korz6 16. sz.) A Tanacskoztarsasag alatt 6 volt a proletarhatalom
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legddazabb helyi ellensege. Az ellenforradalmi szervezked6s is az 6
vezetes6vel indult meg. 1919 juniusfiban az ellenforradahni ISzadfc
^ rtf , lever6se ut^ a prolet^-hatalom helyi k6pvisel6i letartdztatt^ 6s elvitt6k. Hazat6r6se u t ^ hamarosan meghalt.
A vSros megbecsiilte mtoirj^t. Meg 61et6ben diszpolgtafi v^asztottdk. 1921-ben pedig igy eml6kezik meg a k6pvisel6-testiilet a hal^dr61: „61et6t dldozta a polgM tarsadalomert". Bar a t6rvenyhat6sfigi
orvosszak6rt6 azt vallotta, hogy Weresmardiy hal^a nem fUggott osz„ ... sze a bortonben toltott id6vel. Betegs6ge r6gebbi keletti volt."« Val6jSban tiidSbajban halt meg.
1925-ben r61a nevezt6k el az Opovacska templom mogotti utcat. 1946-ban,
amikor a v^osi tanacs elvegezte az utcanevek demokratizMfcdt 6s Uj nevet
adott a regi rendszerre eml6keztet6 nevek helyett, az els6k kozott kapott tij
nevet ez az utca. A n6vad6 val6szinuleg pompSs nyelvi j§teknak taWlta, hogy
szinte azonos hangzasii nevet adhatott az utca szSm&^a Az utca az Arany Jdnos
6s a C6h utcSt koti ossze.
VOROSMARTY MIHALY (1800-1855): epikus, k61t6 6s drSmaiRS.
; , , A legnagyobb romantikus koltSnk. 1848-ban Kossuth hive. A vilSgosi
fegyverlet6tel utSn egy ideig bujdosott, majd kegyelmet kapott.
595. V U K KARADZSICS T E R
*^
1987. Vuk Karadzsics t6r
1987. okt6ber6ben a Szerb Tanit6k6pz6 megalakulSs^nak 175. evfordul6ja alkalmab61 a Szentendrei Szerb Kultur^lis Egylet 6s a MagyarorszSgi
D61szlSvok Demokratikus Szovetsege mdomanyos ulest tartott a vdrosh^a
disztermeben. Nov. 2-dn pedig a Pozsarevacska templom mellett 16v6 kis t6r
szeru reszen a sarokhSz oldal^ a szerb vend6gek 6s a helyiek jelenl6teben
eml6kt^blat avattak. Unnepi besz6det Vujicsics D. Sztoj^, magyarorsz^gi
szerb ir6, irodalomtort6n6sz mondott. A felavatott kis t^bla sz6veg6b61 az
arrajar6 azt is megtudhatta, ki is a n6vad6 6s hogyan kotSdik a vAroshoz.
KARADZSICS, VUK (Vuk Stefanovi5 Karadzic) 1787-1864: szerb
ir6, nyelvujit6, irodalomkritikus. A szerb irodalommdomtoy 6s kultura neves alakja. A modem irodalmi nyelv es a cirill betus helyesir^
reform^tora. Az els6 szerb sz6t^ (Recnik) megalkot6ja. Munkass^a
idejen gyakran fordult meg Szentendr6n az itt mukodS szerb iskola 6s
tanit6k6pz6 tan^ainM, akik bar^tai, t5mogat6i voltak.
N6hany nappal az avat^ u t ^ Szentendre v^os a szerb-magyar kozos multra
emlekezve a kis teret a jeles szerb nyelvujit6r61 nevezte el. (Tan. ul. jkv. 1987.
07. 14.)
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K6s6bb az eml6kt^bla helydre egy dombormu kerult, mely Nebqjsa
Mitric alkotdsa. De ezen csak a nev (magyarul es szerbul) szam^a maradt
hely. Miut&i a szerb irodalom e jeles alakjdr61 sem az utikonyvek, sem a
helytorteneti munk^ nem eml6keznek meg, igy kevesen tudj^ ki is a n6vad6. TalSn ez a konyv segit egy kicsit a t^j6koz6d^sban.
5%. W E S S E L E N Y I U T C A
1925. Wessel6nyi-ucca
•
Izbegen 1925 6ta viseli az „drvizi haj6s" nevet egy rovid kis utca.
Nev6t 1945 utin sem v^toztatt^ meg.
WESSELENfYI MIKLOS b^6 (1796-1850): politikus. ir6. A reformkor egyik legnagyobb politikusa. Az 1838-as pesti ^ i z alkalmab61
61etment6sei nagyon n^pszeruve tettek. Vakon 6s betegen, de reszt
*• , vett 1848-ban a politikai61etben.
597. W O L F GEDEON UTCA
1958. Wolf Gedeon utca
Amikor az 1950-es 6vekben a Pann6nia-telepen egym^ utan 6piiltek
ki az uj utcak, az egyik Wolf Gedeon nevet kapta. (Tan. til. jkv. 1958. 25. sz.).
E nev vilaszt&a pontosan megfelelt annak a szempontoak, amit a VB javaslatba foglalt: olyan emberekrfil neveznek el utcat, akiknek tev6kenysege kapcsol6dik a varoshoz.
WOLF GEDEON az 1700-as 6vekben kerult Szentendrere, amikor
m6g n^lunk keves volt az epitSmester. A vSros vezetSsege
Bajororszagb61 hozatta Szentendrere. Nev6hez fuzSdik a Varosh^a,
a templomok epit6se. Leszarmazottai az6ta is a varosban elnek.
598. ZABLA UTCA
1992. Zabla utca
PismSnyban a Barackos utr61 nyfl6 kis utca 1991-re epUlt ki. Nevet
1992-ben kap. (ONK. 1992. 162. sz.)
599. ZAPOR UTCA
1%9. ZSpor utca
A n6v utcan6vk6nt is felfrissitS hatasu a Pismany-hegyoldalon. A
Berek utc^bdl nyfl6 kis utca. (Tan. ul. jkv. 1969. 4. sz.)
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600. ZENE K O Z
1%9. Zene koz
N6h^y h^b61
kis utca. A R^6czi Ferenc utr61 a Szent Istvdin
utcdra vezet, nem messze a volt zenei$kolat6I. Innen a neve. (Tan. iil. jkv.
1969. 4. sz.)
601. ZENTA UTCA
1925. Zenta-ucca
Zenta a regi Bics-Bodrog vtonegyeben a Tisza jobb partj^ epiilt
varos. Ma JugoszlSvi^ioz tartozik. Itt aratott gy6zelmet az ujra tamad6 torokok ellen Szavojai Jen6 1697. szeptembereben. A csata Szentendre eletere is
hat^ssal volt, mert utfea sok szerb az orszSg d61i bat^idek6re telepiilt.
Az utca 1925-ben feltehetSen a kor hangulatSt tukrozve kapta a nevet. Egy ujabb visszaemlekezes szerint az utcaban lakott egy haj6skapit^y.
Az 6 haj6jSt hivt^ Zentanak es 6 ajSnlotta az utcanak a nevet, hogy ugy 6rezze, a haj6ja mindig vele van.
1990-ben az utcanevrevizi6 soran felmeriilt, hogy az utcSt a r6gen itt
el6 es alkot6 jeles fest6muveszr61, Ilosvai Varga Istvtar61 nevezzek el. L4sd
ott! Az ujonnan betelepult lak6k azonban nem jtoiltak hozzS ehhez. Vagy
mert nem ismertek a vdros tortenetet, vagy mert ezt kenyelmesebbnek talMt^.
Vegul 1992-ben gordiuszi megoldfc szuletett. Az utcdt kett6vdgtak. Az als6
resz, ahol a fest6 elt, felvette az 6 nevet, a fels6, ujabb resz pedig megtartotta
ezt a regi nevet. (ONK. 1992. 162. sz.)
602. Z E R G E UTCA
1972. Zerge utca
Szentendre hegyein, sziklain meg a leg61esebb szemu turista sem veheti eszre ezt a szep agancsu kecsesflilatot,mert nem honos. Eimek ellenere a
Boldogtanya egyik utcaja ra emlekeztet. (Tan. iil. jkv. 1972. 11. sz.)
603. Z I L A H UTCA
195 ? Majakovszkij utca
1992. Zilah utca
Izbegen az 50-es 6vekben megindult nagyarcinyu csaWdihfiz epitkez6sek soran epUlt ki az utca nyomvonala. Miutan a Lenin utr61 nyilt, a keresztelesben a Majakovszkij nevet kapta.
MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR (1893-1930): szovjet-orosz k6lt6, a
forradalmi orosz kolteszet megteremt6je.
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A jeles koltS nevet el6sz6r Moszkv^ban cser61tek le a peresztrojka utSn. Majd
Budapesten. A VI-Vn. ker.-ben ujb61 Kir^ly utcto valtoztatt^. Szentendr6n a
n6vcserere ket uj nevet is ajSnlottak Az egyik a SzlovSk utca lett volna, utalva
ezzel az itt megtelepiilt nagyszSmu nenozetis^gre. A m^ik az izb6gi iskola
r6gi igazgat6j^ak neve (Czotter Aladdr). Mindket nev ellen meriilt fel azonban kifog^. Az igazgat6 nevet az iskoldhoz kozelebb kellene adni. Ott is lett a
veg6n. lAsd Czotter Aladdr u. A szlov^okkal kapcsolatban az meriilt fel,
hogy itt sok a Szlovdk csalddnev. A csalWok meg osszevesznek, hogy kir6l is
neveztek el. Igy gyfizott a harmadik, a testverv^os neve.
A rom^ai forradalom utto (1989), amikor mindenki osszefogott,
hogy a bajbajutottakon segitsen (penz, ruha, elelmiszer) Izbeg is csatasorba
Mlt. A Hazafias N6pfront Izb6gi Bizottsaga az Oregek Napkozi otthondban
megszervezte a gyiijtest, majd azt szemelyesen ki is vittek Zilahra. A ket helyseg kozott ett61 kezdve szoros kapcsolat alakult ki. A kes6bbi Izbegi Barati
Kor nyaranta vendegiil latta a zilahi es kezdivas^elyi gyerekeket, fiatalokat.
Izbegen es Zilahon tobb csalad szemelyesen is osszebaratkozott es tartja a
kapcsolatot. Zilah Izbeg testvervarosa lett. A barStsagot ezzel a nevadassal is
szerettek volna hangsulyozni. A kepvisel6-testiilet az indokot elfogadta.
(ONK. 1992. 162. sz.)
604. ZIMMER JANOS UTCA
197 ? Zalka Mate utca
1992 Zimmer Janos utca
Izbegen a Kavics utcaba vezet6 utca a 70-es evekben alakult ki ugy,
hogy nevet is kapott.
ZALKA MATE (1896-1937): a magyar es a nemzetkozi munkasmozgalom ismert szemelye, ir6. A spanyol polgarhaboruban vesztette az
eletet.
Amikoi 1990-ben megindultak a nevcserek, sz6bakerult az 6 neve is. Itt az
alkalom, hogy helyette, aki nem k6t6dik a varos tortenetehez. egy itt el6 es
dolgoz6 polgar nevet vegyek el6.
Az lij nev ipartortenetileg fontos helyi nev. A varos els6 gyarat a varos szelen, Izbegen egy vandor kovacslegeny, Zimmer Janos alapitotta 1865ben. A kiilonfele szakm^ keziszerszamait gyart6 manufakturalis Uzem sok
izbeginek es szentendreinek adott munkat. 1882-ben gyartmanyaiert mar eziist
ermet kapott. Az ^llamositott gyar 1969-t61 PEFEM (Pest megyei Femip.
Vail) neven voh ismert. Kes6bb DOBOS Kft lett.
Az utcanev cserejet a kepviselok is elfogadtak. (ONK, 1992. 162. sz.)
Zalka Matera Egerben sem akartak tovabb emlekezni. 6k is megvaltoztattak a
nevet. Az Malomarok u. lett. Budapesten 3. ker. is ligy dontott. hogy nem
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enil6kezik tovdbb a kommunista forradalmfirra. (m, X, XVm. ker.). BelSliUc
ilyen utcSk lettek: Bocskai u., Kubinyi I . u., Liget ter.
605. ZIVATAR UTCA
.
1980. Zivatar utca
Az Es6 utcalioz kozeli 250 m hosszu 6 m sz61es kozut neve a n6vbokrosit^ eredm6nye. (Tan. ul. jkv. 1980. 14. sz.)
606. ZOLD UTCA
1979. Zold utca
A szinek nem v^tak utcan6vad6vd Szentendren. Egyetlen kiv6tel a
zold, de ez hozz^ is tartozik a v&osszele domboldalainak hangulatahoz. A
Nap utcSb61 nyil6 kis utca viseli e „szines" nevet. (Tan. iil. jkv. 1979. 02. 16.)
607. ZRINYI UTCA
1894. Zrinyi utcza
A torok miatt itt megtelepedfi (1690) szerbek is tisztelettel 6s csod^lattal ad6ztak a torok elleni harcok kiemelkedS horvit h6senek, 6s az els6 utcanevadas idejen r61a nevezt6k a SzamSrhegyen a temetShoz kozeli kis utcfit.
Pedig akkor m6g nem volt szokfe szemelynevet adni az utcfinak. A n6vad6 k6t
Zrinyire is gondolhatott.
ZRINYI M I K L 6 S , Nikola Sabic Zrinski (1509-1566): a szigetvdiri
h6s. 1542-t61 horvdt bSn. A B6cs ellen vonul6 torokoket 6 tart6ztatta
fel Szigetvtodl, ahol v6giilis 330 katon^j^val h6si hal^lt halt.
ZRINYI M I K L 6 S , Nikola Zrinski (1620-1664): kolt6, politikus, hadvez6r. A szigetvM h6s d6dunok4ja, aki kardjival es tollival egyartot
harcok a gyillolt ellenseg ellen.
608. ZUZMARA UTCA
1969. Joanovics S^dor utca
1991. Zuzmarautca
1969-ben a v^rosi tandcs a Lenin (ma Szentlfczl6i) utr61 nyfl6 KISZ H. lakdtelep 6sz 6s T61 utcdjdt osszekotfi utcfit Ny4r utc^ak tervezte elnevezni. Ebben
az 6vben iinnepelte azonban az orszdg 6s a v&os a Tan^cskoztirsasdg 50. 6vfordul6j4t, ez6rt a febr. 14-i VB ul6sen felmeriilt, hogy megeml6kez6sul ink^bb a proletarhatalom egy helyi k6pvisel6j6r61 nevezz6k el az utc4t.
JOANOVICS SANDOR (1868-1953): Soroksiron volt gy6gyszeresz es
kotszergySros. A Tan^cskozt&sas^g alatt eg6sz tevekenys6g6t a kommunizmus iranti lelkesed6s jellemezte. Szentendrei 16v6n, 6 volt a V6277

ros Ujsfig helyi terjeszt6je. Majd a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vSrmegyei direkt6rium eln6k6v6 v^asztottSk. A TanScskozt&sas^g lever6se u t ^
bortonbe csuktdk, melyet Szegeden a Csiliagban iilt le. Szabadul^a
ut&i visszat6rt JugoszMviSba, ahol egy ideig meg r6szt vett a kommunista
mimk^j&ban. Szentendrei villdja a Vasuti villasorban ^It.
1990-ben az utcan6vrevizi6 sor^ sz6ba keriilt a n6v cser6je. Helyette a Szentendr^hez erfisen k6t6d6 fest6, Amos Imre nev6t javasolt^. A lak6k azonban
nem akartak ujabb nevet az utcanak, ink^bb az ide ill6 term^szeti nevet kert6k. Ezt a kepviselCk is elfogadta. (ONK. 1991. 134. sz.)
609. ZSALYA UTCA
'
197? Zsdlyautca
A Petyina dfll6ben a Barackvirag utcSb61 nyil6 utca a 70-es evekben
kapta a nev6t a gyors lak^pitkez6sek sorSn.
610. ZSALYA K O Z
197? Zs^ya koz
A Zs^ya utcfib61 nyil6 v&ossz61i kis koz neve.
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FiJGGELEK
L
SZENTENDRE VAROS ELS6 UTCANEVJEGYZEKE
1894 - 1906
OsszeSIlitva az osszeirfisok, halotti anyakonyvek, kepvisel6-testiileti
iratok stb. alapj^. Hivatalos utcan6vjegyzeket a leveltarban nem tal^tam. Az
utclkat abc-rendben sorolom fel.
(
) jelben az utca jelenlegi nevet kozlom. A ? azt jelenti, hogy az
utca mai nev6t ezideig nem sikeriilt meg^lapitanom.
Als6 Dunasor
Als6 Izbeghi lit
Als6hegy utcza
Angyal utcza
Anna utcza
Arz6n utcza
Bogdanyi utcza
Budai ut
Dalm^t utcza
D e ^ Ferencz utcza
Dumtsa utcza
Duna utcza
Dunasor
Dunapart
Erzsebet part
Fels6 Izb6ghi ut
Fels6 Iskola utcza
Ferencz J6zsef part
Forres utcza
F6 utcza
F6ter
Fut6 utcza
Fiird6 utcza
Gorog utcza
G6zhaj6 utcza
Gy& utcza
Haj6 utcza
Hegy utcza

?
(Szent Istv^ 6s Kovacs Laszl6 ut egyutt)
(Als6hegy utca)
(Bart6k 6s Angyal utca egyiitt)
(Anna utca)
(Patriarka utca)
(Bogdanyi ut)
(D6zsa Gyorgy ut)
(DalmStutca)
(Bogd^yi ut)
(Dumtsa Jen6 utca)
(Duna&utca)
?

(Dunakorz6)
(Dunakorz6)
(Szentl^zl6i ut)
(Bart6k B61a utca)
(Duna korz6)
?

l
• '

• •

•

(Dumtsa Jen6 utca)
(F6t6r)
(Fut6 utca)
(Furd6 utca 6s Pet6fi Sandor u. egyiitt)
(Gorog utca)
(G6zhaj6 utca)
'
(Dunakanyar korut)
(Haj6s utca)
?
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(n6vtelen)
Iskola utcza
Istenhegy sor
(Iskola utca)
I s t v ^ utcza
(Apr6d utca)
K a p ^ utcza
(Kap^s koz)
Katalin utcza
(Bart6k B61a utca)
Kert utcza
(Kert utca)
Kert6sz utcza
(Kertesz utca)
Kigy6 utcza
(Kigy6 es Martinovics utca egyutt)
Kir^y utcza
(Fulco de^ utca)
Kis-patak utcza
7
Kossuth Lajos utcza
(Kossuth Lajos utca)
Kor utcza
(Kor utca)
Kozephegy utcza
(Kozephegy utca)
Kut utcza
(Borpince utca)
?
Lakatos utcza
7
T ,^nc koz
(Acliim AndrSs utca)
Liget utcza
Lovesz utcza
(Lovesz utca)
?
Major utcza
Malom koz
7
(Biikkospart)
Malora part
Malom utcza
(Malom utca)
(Biikkospart)
Malompatak utcza
Maria Terezia utcza
(Bajcsy-Zsilinszky utca)
?
Mez6 utcza
?
Mez6 koz
(Bercs6nyi utca)
Mesz^os utcza
(Szerb utca)
Moln& utcza
(Munk^csy utca)
Munk^ utcza
Nagypatak utcza
(Biikkospart)
Nyaral6 utcza
7
N y ^ utcza
7
Paprikabir6 utcza
(Paprikabir6 utca)
Patak utcza
7
(Peter-Pal utca)
Peter-Pal utcza
(Pomazi ut)
Pomazi at
Posta utcza
7
(Alkotmany utca)
Piispdk utcza
Rak6czy utcza
(R5k6czy Ferenc utca)
Regi Kossuth Lajos utcza (Arany Janos utca)
Ret utcza
7
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R6ti koz
R6v utcza
S ^ c koz
S ^ c utcza
Sziget koz
Sz616 utcza
Sz616hegy utcza
Templom koz
Templom utcza
Thokoly utcza
Vaddsz utcza
Vasut utcza
Vasut sor
Virig utcza
Zrinyi utcza
Z s ^ utcza

?
(R6v utca)

7
(Rdmai s ^ c koz)
?
?
(Dunakanyar korut)
(n6vtelen)

7
(Arany J^os utca)

7
(Attila utca)
(Vastiti villasor)
(Virag utca)
(Zrinyi utca)
(Pfcztor koz)

n.
SZENTENDRE VAROS UTCANEVJEGYZEKE
1925
A k6pvisel6-testulet fitiigyi bizotts^a ^tal osszeSllitott lista.
(Szentendre v^os k6pv. t. jkv. 1925. 976. sz.)
Az utc^at keruletenk6nt vettem sztoba. A ( )-ben kozlom az utca
jelenlegi nev6t. A k6rddjel azt jelenti, hogy az utca mai nev6re nem sikeriilt
r^tal^om.
I . ker. (Pann6nia-telep )
(Kossuth Lajos utca)
1. Kossuth Lajos-ucca
2. Sz^-henyi-ucca
(megszUnt)
3. L6v6sz-ucca
(L6v6sz utca)
4. Attila-ucca
(Attila utca)
5. Arpld-ucca
(ArpM utca)
6. R6mai tibor koz
(R6mai tdbor koz)
7. Vasiiti villasor
(Vasuti villasor)
8. Tat^ koz
(Kelta koz)
9. Hun koz
(Stoc koz)
10. Paprikabir6-ucca
(Paprikabir6 utca)
11. Keltakoz
(Kelta koz)
12. Avar koz
(Avar utca)
13. Mityis kir^y-ucca
(Mdtyfis kiraiy utca, Vezer koz)
14. Haj6s-ucca
(Haj6s utca)
15. Kert6sz-ucca
(Kert6sz utca)
16. Pet6fi-ucca
(Pet6fi utca)
17. Kazinczy-ucca
(Furd6 utca)
18. Kisfaludy-ucca
(Kisfaludy utca)
19. Val6ria-ucca
(Bolg& utca)
20. Telep-ucca
(Telep utca)
21. Budai tit
(D6zsa Gyorgy ut)
22. Pann6nia-ucca
(Paim6nia utca)
23. Pom^i lit
(PomSzi lit)
24. V ^ t6r
(megsztint)
25. K^vSria ut
( K M v ^ a ut)
(KMviria t6r)
26. K i l v ^ a t6r
27. R6mai temet6-ucca
(R6mai temetS utca)
(megsztint)
28. Bonczos-telep
29. R6mai s^c-ucca
(R6mai s3nc utca)
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30. Vit6z-ucca
31. BiJkkos-part
32. Ulcisia-koz
33. Dr. D6dy Tivadar-ucca
34. Gyongyvirfig-ucca
35. Ibolya-ucca
36. Bokr6ta-ucca
37 Szegfff-ucca
38. R6zsa-ucca
39. Liliom-ucca
40. Rozmaring-ucca
41. Levendula-ucca
42. Nefelejcs-ucca
43. H6virfig-ucca
44. Tulipte-ucca

(Vit6zutca)
(Bukkospart)
;
(Ulcisia koz)
(Irtoyi D M e l utca)
(Gyongyvirdg utca)
(Stromfeld utca)
1
?

(R6zsa utca)
(Liliomutca)

-

?

(Levendula utca)
?

?

n. ker. (Belvaros)
(BUkkospart)
1. Biikk5s-part
2. F6-t6r
(F6t6r)
(Torok koz)
3. Torok-koz
4. Dumtsa Jen6-ucca
(Dumtsa Jen6 utca)
(Kert utca)
5. Kolozsv^-ucca
6. Kert-ucca
(megszCnt)
7. J6kai M6r-ucca
(J6kai M6r utca)
8. Rab Rfiby-ucca
(Als6-Duna koz)
9. Kunic-koz
'
(Kuruckoz)
(Batthyiny utca)
10. Batthy^y-ucca
11. P6ter-PSl-ucca
(P6ter-Pa utca)
(Fut6 utca)
12. Fut6-ucca
•
13. Gor6g-ucca
(Gorog utca)
14. Vastagh Gyorgy-ucca
(Vastagh Gyorgy utca)
15. Bercs6nyi-ucca
(Bercs6nyi utca)
16. D e ^ Ferenc-ucca
(Bogdinyi utca)
17. Varosh^-ter
(VdroshSz t6r)
(Bajcsy-Zsilinszky utca)
18. M^ia Ter6zia-ucca
19. Kallay-ucca
(Piac koz)
20. Dr. Kucsera Ferenc-ucca
(Kucsera Ferenc utca)
(Kor utca)
21. Kor-ucca
22. Janicsar-ucca
(Janicsdr utca)
(Vak Botty^ utca)
23. Vak Bottyin-ucca
(R^6czi Ferenc utca)
24. n. Rak6czi Ferenc-ucca

25. Arany Jtoos-ucca
26. Thurz6-ucca
27. Turul-koz
28. Fert6-k6z
29. B6ke-k6z
30. Vereckei-koz
31. Kir%-ucca
32. Dr.Weresmarthy-ucca
33. Apponyi-ucca
34. Liget-ucca
35. Bethlen-ucca
36. Virig-ucca
37. Piszke-koz
38. Sz616hegy-ucca
39. Kolcsey-ucca
40. Arz6n-ucca
41. Pasztor- koz
42. Toldy-ucca
43. Piispok-ucca
44. Hunyady-ucca
45. Iskola-ucca
46. Erzs6bet-ter
47. G6zhaj6-ucca
48. Dobozy-ucca
49. Kigy6-ucca
50. Ferenc J6zsef-part
51. V^-ucca
52. Varalja-ucca
53. Viralja-lepcs6
54. Primis-ucca
55. Bastya-lepcs6
56. R6kus-k6z

1. Rev-ucca
2. Bem-ucca
3. Halisz-ucca
4. Duna§r-ucca
5. Hermina-ucca
6. Dezsma-ucca
7, AbrSnyi-ucca

(Arany JSnos utca)
(Ignjatovity Jakov utca)
(Jank6 Jtoos utca)
(Fert6k6z)
(B6ke koz)
(ndvtelen)
(Fulco deik 6s Tiszteletes u.)
(Vorosmarty utca)
(C6hutca)
(Achim Andres utca)
(Rakodczay P i l utca)
(Virag utca)
(Piszke koz)
(megsztint)
(Kolcsey utca)
(Pitridrka utca)
(Martinovics utca)
(Toldiutca)
(Alkotminy utca)
(Hunyadi utca)
(n6vtelen)
(Rab R§by t6r)
(G6zhaj6 utca)
(Dobozi utca)
(Kigy6 utca)
(Duna korz6)
?

(V&domb utca)
(Vdralja 16pcs6)
?

(lezart^)
7

ni. ker. (Szamfirhegy)
(Rev utca)
(Bem utca)
(Halaszutca)
(Duna& utca)
7
(Dezsma utca)
(Abrtoyi Emil utca)
- H

8. Pozsonyi-ucca
9. Zentai-ucca
10. Angyal-ucca
11. Szerb-ucca
12. TiiwSdy-ucca
13. Damjanich-ucca
14. Istenhegyi-ucca
15. Fortuna-koz
16. Fiumei-ucca
17. Dalmdt-ucca
18.2Wnyi-ucca
19. Kassai-ucca
20. Katalin-ucca
21. Apr6d-ucca
22. Temet6-ucca
23. Kapfc-koz
24. Bcvpince-ucca
25. Als6hegy-ucca
26. K6z6phegy-ucca
27. Fels6hegy-ucca
28. Daru-t6r
29. Munkicsy-ucca
30. Malom-ucca
31. Levente-uccA
32. Horthy MikI6s-ut

• • 7
(Zenta Utca 6s Ilosvai Varga I . u.)
(Angyal 6s Bart6k B61a utca)
(Szerb utcal
(Tin6di utca)
(Iskola Utca)
(Fortunakoz)
(Dodolautca)
(Dahndt Utca)
(Zrinyi utca)
(Kassai utca)
(Bartdk B61a utca)
(Apr6d utca)
(Temet6utca)
(KapSskoz)
(Borpince utca)
(Als6hegy utca)
(K6z6phegy utca)
(Fels6hegy utca)
(Darupiac)
(MunkScsy utca)
' (Malom utca)
(Sz61«k6z)
(Ady Endre tit)

f

IV.ker. (Izb6g)
(Szent Istvdn 6s Kovdcs Ldszl6 ut)
1. Szent Istv^-ut
(Szentl^zl6i ut)
2. Szent Lfczl6 ut
3. Ma<Mch-ucca
(Eotvosutca)
4. Eotvos-ucca
(Eotvosutca)
5. Zipolya-ucca
,
(J6zsef Attila utca)
6. Szent Gyorgy-ucca ,
(Gyorgy utca)
7. Kmizsi-ucca
(Forgich utca)
8. Forgdch-ucca
9. Anna-ucca
(Anna utca)
10. Kapisztr^-ucca
(Kapisztrdn utca)
11. Wesselenyi-ucca
(Wessel6nyi utca)
12. J6sika-ucca
(J6sika utca)
(Mikszath utca)
13. Mikszith-ucca
14. Verb6czy-ucca
(Jobbdgy utca)
• "

?
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15. Szent JSnos-ucca
16. Frangepto-ucca
17. Szent Gell6rt-ucca
18. Szent F16ri^-ucca
19. Andr^sy-ucca
20. MMa-ucca
21. Pilisi-ucca
22. Bessenyei-ucca
23. Szent J6zsef-ucca

(
Jtoos utca)
(Frangepfin utca)
(Gell6rt utca)
(F16ri&n utca)
(Ttocsics MihMy utca)
(Mtoa utca)
(Pilisiutca)
(Bessenyei utca)
(Jozseiutca)

7

PL
SZENTENDRE VAROS EGYESITETT UTCA-, TER ES
VAROSRESZ JEGYZEKE
1994
A nevek mellett a s z ^ nem az oldalat, hanem a t6telsz^ot jelzi!
Abr^yi Emil u.
1
Acel u.
2
Achim Andrds u.
3
Ady Endre u.
4
Afonya u.
5
Agyagos u.
6
AkScfa u.
7
Aliga u.
8
Alkony u.
9
Alkony koz
10
Alkotmtoy u.
11
12
Aliomds t6r
13
Almds u.
14
Almos u.
Als6-Duna koz
15
16
Als6hegy u.
Angyal u.
17, 48
18
Atma u.
Anna koz
19
20
Armavolgy
Apiti Abkarovics B61a u.
21
Aprily Lajos ter
22
Apr6d u.
23
24
Aradi u.
25
Arany Jdnos u.
115
Aranyossi
u:
26
Arasz u.
27
Arboc u.
28
Amyas u.
Arok u.
29

Arpdd u.
30
Arvau.
31
ArvScskau.
32
Arvalfeyhaj u.
33
Arz6n u.
34,404
Aszok u.
35
AszU u.
36
Attila u.
37
Avakumovics Avakum koz 11
Avar u.
38
Bagoly u.
39
Bajcsy-Zyilinszky u.
40
Bajt^s u.
273
B a l ^ s Arp§d u.
41, 355
42
BdnSti SverSk u.
BdnSti Sver^ u.
42
Barackos koz
44
Barackvirag tit
45
46
BardtsSg koz
Barka u.
47
Bart6k Bela u.
48
Bistya lepcs6
49
Bazsalikom u.
SO
B6g u.
51
52
B6ke koz
378, 432
Beke t6r
Beloiannisz u.
576
53, 548
Bemu.
54
B6rc u.
Berckoz
55
287

Bercs6nyi u.
Berek u.
Berek koz
Berkenye u.
Bessenyei u.
Bethlen u.
Bimb6 u.
Bocskai u.
dr. B<3dy Tivadar u.
Bodzau.
Bogancs u.
Bogddnyi u.
Bojtorjfin u.
Bokr^ta u.
Boldog u.
Boldogtanya
Boldogtanyai iit
Bolg& u.
Bolyg6 u.
Bonczos telep
Bor6ka u.
Boromisza Tibor u.
Boross Endre u.
Borpince u.
Borz u.
Botond u.
Bolcsode koz
B6l6ny u.
Budai ut
Bukmirovdc
Biizavirag u.
Biikkospart
BUkkos koz
C6hu.
Cinc6r u.
Cinke u.
Csabagyongye u.
Csalogany u.
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56
57
58
59
60
61
62
131
235
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
536
75
76
77
78
79
128, 286
486
80
81
82
83
84
85
86
87

Cs&iyi u.
Csap^ u.
Csend u.
Cserebogir u.
Cserebog& koz
Csereszny6s fit
Cserfa u.
Cseri6s u.
Cserk6sz u.
Csermely u.
Csicserak
Csicserk6
Csillag u.
Csillag koz
Csiperke u.
Csipke koz
Csiz u.
Cs6ka u.
Cs6ka koz
Cs6sz u.
Csucs koz
Cz6bel s6tany
Czotter Alad& u.
Ddlia u.
Dalmdt u.
Damjanich u.
Daru piac
Daru u.
Deak Ferenc u.
Debreceni u.
Deli Antal u.
Dera u.
Derecskei u.
Dereglye u.
Dezsma u.
Dimitrov u.
Di6fa u.
Dobozi u.

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115,64
116
117
118
119
120
121
204, 590
122
123

Dobra voda
Dodola u.
Dombalja u.
Dombalja koz
Dong6 u.
D6zsa Gyorgy ut
Dutntsa Jeii6 u.
Dunau.
Dunadr u.
Dunakanyar korut
Dunakanyars^t^y
Duna korz6
Dunapart
Egres tit
Egres k5z
Egresi ut
Egressy fit
E16du.
Engels u.
Eotvos u
Eperu.
Eper koz
Erdeiyi u.
Erd6sz u.
Erd6sz koz
ErdCsor u.
Erzsebet kiraiyn6 parkja
Erzs6t)et part
Erzs6bet ter
Es(5u.
Eszperant6 u.
Ezerj6ffi u.
Fdcln u.
Fachleitner koz
Fagyongy u.
FakopScs u.
Farkas u.
Fecske u.

250
124
125
126
127
128
129
130
130
131
132
133
133
134
135
134
134
136
404
137
138
139
140
141
142
143
129
133
432
144
590
145
146
157
147
148
149
150

Fegyveres er6k fitja
500
Feherviz u.
151
152
Felh6 u.
Felleg u.
153
Fels6-Duna koz
15
154
FelsShegy u.
Fels6 lzb6ghi fit
500
430
Felszabadulis lak6telep
F6ny u.
155
Feny6 u.
156
Ferenc J6zsef part
133
Ferenczy Karoly koz
157
Fert6 koz
158
Fery Oszk^ u.
332
Fest6 u.
159
Feszek u.
160
161
Fiastyfik u.
Fiumei u.
124
162
F16rito u
163
Fogoly u.
Folyond^ u.
164
Forg§ch.
165
Forrfis u.
166
Fortuna koz
167
168
F6t6r
129,500
F6u.
Frangepln u.
169
Fulco de^ u.
170
Fut6 u.
171
Fulemule u
172
173,411
FiirdS u.
Fiirst Sdndor u
316
Furj u.
174
Fuves u.
175
Fiizespark
176
Fuzes koz
177
Fuzfau.
178
179
Galagonya u.

Galamb u.
Gal6cau
G6bics u.
Gell6rt u.
G6mu.
Gerinc u.
Gerle u.
Ger6u.
Gesztenye u.
G61ya koz
G61yhir u.
Gomba u.
Gomba koz
Gorkij u.
Gorog u.
G6zhaj6 u.
Gyepes u.
Gyerty to u.
Gyflc u.
Gop& u.
Gy6k6r u.
GyongyvWg u.
Gyorgy u.
Gyurgyalag u.
Hajnal u.
Hajnal koz
Haj6s u.
Halfcz u.
Hamra dolina
Hamvas B61a u.
Hangya u.
Haraszt u.
Hark^yu.
Harmat u.
Harmincad u.
H ^ f a u.
Hat&u.
H&zi Arpdd u.
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180
181
182
183
184
185
186
17
187
188
189
190
191
239
192
193
194
195
1%
197
198
199
200
201
202
203
204
205
20
206
207
208
209
210
332
211
212
213

214
215
216
217
218
219
220
221
H 0 I I 6 u.
222
Honv6d u.
Horgony u.
223
Horhos u.
224
Horthy Mikl6s ut
2
dr. Horvdth Akos u.
109
225
H6virag u.
Horcsog u.
226
H6s6k tere
12
Huba u.
227
Huba koz
228
Hun koz
462
Hunyadi u.
229
Ibolya u.
230, 351
iQusdg tere
379
Ignjatovity Jakov u.
231
I j ^ z u.
232
Ilosvai Varga Istvdn u.
233
Indau.
234
ttoyi Dtoiel u.
235
Irt^u.
236
Iskola u.
237
Istenhegyi u.
237
23
Istvto u.
Ivanics Lajos u.
568
Izb6g
238
Janics^ u.
239
Jank6 Jtoos u.
240
241
Jtoos u.
Jtonin u.
242
243
JSzmin koz

Hegybu:6 u.
Hegymester u.
H6jau.
ffidu.
Hild 16pcs6
H6du.
Hold u.

Jegenye u.
Jeges u.
Jeges koz
Joanovics Stodor u.
Jobbdgy u.
J6kai u.
J6sika u.
J6vizmajor
J6zsef u.
J6zsef Attila u.
Kacor u.
Kadarka u.
Kakukk u.
Kailai Eva u.
Kallay u.
K ^ v ^ a ut
K^vSria ter
Kfcien
Kamilla u.
Kankalin u.
Kankalin koz
Kanonok u.
Kap^ koz
Kapisztrfln u.
Kapocs u.
Kaptatd u.
K^oly u.
Kassai u.
Katalin u.
Katona J6zsef u.
Kavics u.
K a z ^ u.
Kazinczy u.
K6kesi u.
Kelta koz
Kengyel u.
Kertu.
Kert6sz u.

244
245
246
609
247
248
249
250
251
252
253
254
255
151
414
256
257
288
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
48
268
269
340
173
270
271
272
273
274

Kigy6 u.
229, 275, 332
Kikelet u.
276
Kikerics u.
277
Kimt6 u.
278
Kirilyu.
170, 541
Kir^yhegy
421
Kirdlykut patakja
S18
Kiraiykut iitja
519
Kisfaludy u.
279
Kisforrds u.
280
Klapka Gyorgy u.
281
Kmetty Jtoos t6r
282
K6csag u.
283
Kolozsv^ u.
273
Kolt6i Anna u.
399
Kondor B61a u.
284
Kopdr u.
285
Kossuth Lajos u.
25, 286
Kovacs Lfczl6 u.
287
K6hegy
288
Kokeny u.
289
Kolcsey u.
290
K6m6ny u.
291
Kor u.
292
K6ris u.
293
Korte u.
294
Korte koz
295
Koves 16pcs6
296
Koves u.
297
Kovidinka u.
298
K6z6phegy u.
299
K6zuz6 u.
300
Kucsera Ferenc u.
301
Kulacs u.
302
Kunu:
303
Kunfi Zsigmond u.
89
Kurta u.
304
Kuruc koz
305

40,301
M ^ a Terdzia u.
75
Kutu.
332
Martinovics u.
306
Kuvik u.
Martos F16ra u:
522
307
Ltocffi u.
Marx K^oly t6i 168, 333,432
308
Lfczl6telep
112
Mathifcz Janos u.
334
Letoyhegy
M&ty^ k i r % u.
335
309
Lehel u.
336
Medve u.
310
Lehel koz
337
Meggy koz
311
Lejt6 u.
500
Meggyfa u.
338
Lenin ut
Meggyfa
koz
339
312
Lepke u.
M6hesz
u.
340
313
Levai u.
341
'''
Menta
u.
314
Levdl u.
342
Meny6t
u.
315
Levendula u.
Meredek
u.
343
517
Levente koz
344
Mese
u.
3, 261
Liget u.
345
Mester
u.
316
Liliom u.
56
M6sz^os
u.
317
Lirau.
Mez6 Innre u.
355
318
Lomb u.
346
MikszSth u.
319
Lombos u.
Mirmsz u.
347
320
L6v6sz u.
Mogyor6 u.
348
151
L6wy Stodor u.
256
Moha u.
349
Lukdcs fiverek utja
M6kus u.
350
321
Ljubojevics Demeter u.
137
Moln& u.
500
MadScs u.
Molotov u.
435
322
Magas u.
Majakovszkij u.
604
M6nus Illes u.
171
M6ra Ferenc u.
61, 456
301
Mdjus I . u.
351
M6ricz Zsigmond u.
323
Makkos u.
Moller Istvan u
352
324
Maiink6 u.
353
Muflon u.
325
Malna u.
354
Munkdcsy
u.
326
Maiom u.
Munkfc
u.
354
81
Malompart u.
327
Muskdtli
u.
355
Maly va u.
356
Muskotaly
u.
328
Mandula u.
Mussolini
sor
576
329
Mandula koz
357
Must koz
518
Many^ patak
330
Miiimich Ferenc u.
284
Margareta u.
331
MCvesz ter
358
M ^ a u.
292

mdastd
Nidasu.
NagybSnyai u.
dr. Nagy Lajos u.
Nagypatak u.
Nagyvtodi u.
Nap u.
Napffey u.
Napos sdttoy
Napraforg6 u.
N&cisz u.
Naspolyau.
Nefelejcsu.
N6vtelen u.
NySr u.
Nyerges u.
Nyest u.
Nyflhegy u.
Nyirfa u.
Nyul u.
Nyuszt u.
Orbto t6r
Orgona u.
Ostor u.
Otell6 u.
6viz u.

Okorszem u.
Olyv u.
6rtorony u.

Osveny u.
6sz u.
6z u.
6zlibu.

Pacsirta u.
Pafrany u.
P^u.
Pdlma koz
Pann6nia puszta

544
359
360
361
81
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
' 374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
199, 589
392
393

Pann6nia telep
Pann6nia u.
Panorama u.
Paprikabrr6 u.
Pap-sziget
Papszigeti fit
Pfcztor u.
P^ztor koz
Patak u.
Pataksoru.
Patk6 u.
Patri&ka u.
Patron u.
PSzsit u.
Pecs6
Perc koz
Perczel M6r u.
Pereszke u.
Perj6ssy Stodor u.
P6ter-Pdl u.
Pet6fi ter
Pet6fiu.
Petyina
Petyina u.
Piac koz
Pilisi u.
Pillang6 u.
Pillingd koz
Pinty u.
Pipacs u.
Pirkadat u.
Pismtoy
Pisminy u.
Piszke koz
Pitypang u.
Pocok u.
Poginy Kdlmdn fit
Pom^i fit

393
394
395
:396"'
39t
398
399
itOO
40i

404
405
466
458
407
408
409
544
410
113
411
412
413
414'
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
426

Posta u.
240
427
Pr6s koz
Puskin u.
428
Puttony u.
429
Piispok u.
11
Puspokmajor lakdtelep
430
Puspoksor
34,431
Rab-Riby t6r
432
Rab-R^by u.
15
433
Radn6ti Mikl6s u.
Rajk Lfczl6 u.
266
R^6czi Ferenc u.
434
435
Rakodczay P ^ u.
R ^ o s i MdtySs u.
129
Rege u.
436
R6gi Kossuth Lajos u.
25
437
Rekettye u.
Rem6ny u.
438
Remete u.
439
440
Repkfey u.
R6t u.
441
R6v u.
442
Rezeda u.
443
R6ZSU u.
444
Ribizli u.
445
Rig6u.
446
Ringl6 u.
447
R6ka u.
448
R6ka koz
449
R6mai stoc u.
450
451
R6mai stoc koz
R6mai tibor koz
452
R6mai temet6 u.
453
R6mai vdrkertu. t
454
Rozmaring u.
455
R6zsa u.
456
R6zsa koz
457
R6zsakerti lak6telep
458
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R67sis hegy
486
Rovid u.
459
Rfizseu.
460
Rugyu. ^
461
Sallai u.
22, 170, 541
462
Stoc koz
Sarkantyii u.
463
Sirminy u.
464
Sam koz
465
466
Sasu.
467
Siska u.
468
SelWu.
Sereg6Iy u.
469
Sikl6 u.
470
S i r % u.
471
S61yom u.
472
Somu.
473
Somogyi-Bacs6 part
133
S6r6t u.
474
475
S6v6ny u.
St6ger Ferenc koz
476
124
Steimetz u.
477
Stromfeld u.
Siin u.
478
Szabadkai u.
479
Szabadsigforris ut
519
Szajk6 u.
480
Szam6ca u.
481
482
Szarka u.
Szarvas u.
483
484
Szarvas koz
Szarvashegy
485
Szarvashegyi ut
486
Szatmiri u.
487
Szechenyi Istvin ter
488
Szeder u.
489
Szegedi u.
490
Szegely u.
- 491

Szegfuu.
492
Sz61 u:
493
494
Szelesu.
Szelker6k u.
495
Sz61ker6k koz
496
Sz6nis u:
497
Szent F16riin u.
162
Szent Gellert u.
183
200
Szent Gyorgy u.
48
Szent Imre herceg u.
Szent Istvto u.
287, 498
Szent Jinos t6r
537
241
Szent Jinos u.
251
Szent J6zsef u.
Szent Laszl6 ut
499
SzentWszl6i ut
499
548
Szent Margit u.
Szerb u.
500
501
Szerb koz
502
Szerb KaivSria t6r
503
Sziget u.
Sziklisu.
504
505
Szilfau.
506
Szilva koz
507
Szirom u.
508
Szirt u:
590
SZIT u.
509
Szitak6t6 u.
510
SzivSrviny u.
511
Szmolina dul6
511
Szmolnyica setiny
512
Szobrdsz u:
513
Szofrics Pdl u.
514
Szocske u.
515
Sz6ke Lajos u.
516
Sz616k6z
111
Sztahanov u.
1,81
Sztalinu.

Sztaravoda
Sztaravodai fit
Sztelin u.
Szunyog u.
Szucs J6zsef u.
Szuret u.
Tibor u.
Tiltos u.
Tambura u.
Tincsics Mihily u.
Tarkau.
Tarsolyu.
Tatir koz
Titika u.
Tavaszu.
Tecser
Tegez u.
T61 u.
Telep u.
Temet6 u.
Templomhegy
Templom tdr
Templom u.
Thokoly u.
Thurz6 u.
Tilink6 u.
Tin6di koz
Tiszteletes u.
Toboz u.
Toldiu.
T6mell6k u.
Tolgy u.
Tolgyfau. ^-v;,
Torok koz
Torokhegy
Torok Ignic u.
Torok volgy
Torokvolgyi fit

517;
518

5ir

;

520
521
522
523
524
525

:

. m
- • sm

'

'

528
529
530
531
307
532
533
534
535
536 •
536
it7

538
539
S4fi
541
542
543 •
544
^5
546 421
547
548
549
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Tovisu.
Tuharszkyu.
Tulipin u.
Tunil koz
Tuzok u.
Tucsok u.
TCzvirig u.
Tyilkovic
Tyukos dul6
Ulcisia koz
Ungviri u.
tide u.
Urge u.
Ustokos u.
Uttor6 u.
Vackor koz
Vadisz u.
Vaddiszn6 u.
Vad6r u.
Vadr6zsa u.
Vadvirig u.
Vajda Lajos u.
Vak Bottyan u.
Valeria u.
Viralja lepcs6
Viralja u.
Vardomb u.
Varganyau.
Varju koz
Varkonyi Zoltin u.
Varoshiz ter
Visir ter
Vasarhelyi KShnan ter
Visirhelyi Pil u.
Vasgyir u.
Vastagh Gyorgy u.
Vasutsor u.
Vasiit u.
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550
361
551
240
552
553
554
555
555
557
558
559
560
83
561
562
563
564
565
566
567
568
70
569
570
570
571
572
573
574
257
489
575
558
576
577
37

Vastiti villasor
Vasviri lakdtelep
VasviriPilu.
V6rcseu.
Vereckei koz
V6szi Endre u.
Vessz6 u.
Vez6r koz
Vidra u.
Vill&mu.
Vincelleru.
Viola u.
Virig u.
Vit6zu.
Vizmosis u.
Volgy u.
Vorosbegy u.
Vorosgytiru satiny
Voroshadsereg u.
Vorosmarthy u.
Vuk Karadzsics t6r
Werb6czy u.
dr. Weresmarthy u.
Wesselenyi u.
Wolf Gedeon u.
Zabla u.
Zalka Mate u.
Zipolya u.
Zapor u.
Zene koz
Zenta u.
Zerge u.
Zichy u. :
Zilah u.
Zimmer Janos u.
Zivatar u.
Zold u.
Zrinyi u.

;

577
578
579
580
11
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
64
594
595
247
594
5%
597
598
604
252
599
600
601
602
261
603
604
605
606
607

Zfizmarau.
Zsiku.
Zsilya u.
Zsilyakoz

,^

608
400
609
610
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A BETUSZAVAK ES A TORTENELMI FOGALMAK
ERTELMEZESE
akcse (tor.)
ak6
canonica visitatio (lat.)
colonia (lat.)

=
=
=
=

CCCP (SzSzSzR)

=

defter (tor.)

=

defterdir (tor.)

=
=

dtne

=
egyhizmegye
=
egy kapis sz616
ETI
EXPO (francia)
faizisi jog
felszabadulis

=
=
=
=

filia

=

fundus (lat.)
gorogkeleti

=
=

gyaur (tor.)
harmincad

=
=

hiszbirtok (tor.)

=

torok p6nz, 5 akcse kb. 1 magyar forint
r6gi folyad6km6rt6k, 1 ak6 kb 60 icce
egyhizlitogatis, piispoki vizsgilat
a r6mai birodalom valamely megh6ditott
teriilete, gyarmat
Szovjet Szocialista Koztirsasdgok
Sz6vets6ge
ad6r61 6s egy6b bev6telr61 vezetett
konyv
ad6szed6
a hatimak k6t lit vagy mezsgye kozotti,
kiildn n6vvel jelolt r6sze
magasabb fokii korminyzati egyseg,
puspdks6g
talajviszonyt61 fiigg6 (homok, k6) napi
200-300 n6gysz6g6l megmfivelSse
Epitdstudominyi Int6zet
vilSgkiillitis
a jobbigyok tiizifa, 6piilet sziiks6gletdnek urasigi erd6kb6L val6 kivigisa
Magyarorszignak a n6met megszillis 6s
a fasizmus al61 val6 (1944-1945) felszabadulisa
leinyegyhiz, fi6kegyhiz, nines kiilon
pl6binosa
jobbdgytelek bels6 r6sze, hizhely
Kelet-Eur6piban kialakult, a pipa
fennhat6sigit el nem ismer6 kereszt6ny
vallis (egyhiz)
a nem mohamedin gunyneve
1948-ig az ini 6rt6k6nek egy harmincadit kitev6 vim, ad6
szultini birtok, az illamhiztartishoz
tartozd 100 ezer akcsen61 nagyobb jovedehntl szolgilati birtok

hegykozs6g (m.gazd.)
hrsz
HEV
h6doltsig
icce
IKSZ
kamara
kanonok
k6pv.test.jkv.
KDNP
kilenced
KISZ
KIMSZ
kiny
KMP
kuria
KUT
kvk
limes (lat.)
MDF
MDP
makkoltatis
mappa (lat.)
MSzMP
MSzP
mez6viros

MOVE

= tobb gyiimolcs- 6s sz616tennel6b<51
alakult tirsulis
= helyrajzi szim
= Helyi6rdek<I Vasut
= Magyarorszig 1541 - 1690 kozotti torok
megszillisinak id6szaka
= folyad6km6rt6k 1/2 pint, 8 dl
= Ir6k, koltfik Szentendr6n (Szentendre,
1990.)
= a kirilyi javak tirol6helye, kincstir
= magas papi m61t6sig, a kiptalan tagja
= K6pvisel6-testiileti jegyz6k6nyv
= Kereszteny Demokrata N6ppirt
= a termek kilenced (r6sze), a jobbigy
fizette ad6fajta
= Kommunista Ifjusdgi Sz6vets6g
= Konmiunista Ifjtimunkdsok Magyarorszigi Sz6vets6ge
= kiildnlenyomat
= Kommunistik Magyarorszigi Pirtja
= kast61yszeni, de kisebb ig6nyu lak6hiz,
videki nemesi hiz
= K6pz6mCv6szek Uj Tirsasiga
= k6nyvkiad6
= a ni-IV. szizadban a r6mai birodalom
ment6n ki6pitett v6delmi rendszer
= Magyar Demokrata F6rum
= Magyar Dolgozdk Pirtja
= a kukorica el6tt a diszn6 takarmdnyozisa
a tolgyfa term6s6vel
= t6rkep
= Magyarorszigi Szocialista Mimkispirt
= Magyar Szocialista Pirt
= virosi kivdltsigokkal, visirtartisi joggal
felruhizott, f61eg mez6gazdasiggal foglalkoz6 falusi telepul6s
= Magyar Orszigos V6der6 Egyesiilet
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nihije (tor.)
ONCSA
oppidum (lat.)
OTP
ONK
pitriirka
PEFEM
PMH
PMK
PMKK
PmL
PMMI
pint
porci6
possesio (lat.)
pravoszldv
regeszta (lat.)
szandzsik (tor.)
SZIT
SzM
SzV
tabella (lat.)
Tan. ul. jkv.
timir birtok (tor.)

tiszteletes
tized (egyhizi)
urbirium (lat.)
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= a szandzsik kisebb kozigazgatisi teriileti
egys6ge
= Orszigos N6p- 6s Csalidv6delmi Alap
= a feudalizmus idej6n Magyarorszigon a
mez6viros elnevez6se
= Orszigos Takar6kp6nztir
= Onkorminyzat
= a gorogkeleti egyhiz legf6bb vezet6je
= Pest Megyei F6mipari VSllalat
= Pest Megyei Hirlap
= Pest Megyei Kony vtir
= Pest Megyei Muv. Kozpont 6s Konyvtir
= Pest megyei Lev61tir
= Pest Megyei Muzeiunok Igazgat6siga
= 1,41 liter
= ad6(reszlet)
= jobbigyfalu, birtok, foldbirtok
= a gorog ortodox vallis szliv forditisa.
igaz hit
= id6rendbefillitottokminyjegyz6k,
tartalmi kivonat
= a tartominyt61 kisebb torok kozigazgatisi terulet, vezet6je a szandzsikb6g
= Szakszervezeti IQusigi Tanoncmozgalom
= Szentendrei Mfisor
= Szentendre 6s Vid6ke
= tiblizat, kimutatis
= Tanicsiil6si jegyzCkony vek
= a torok birodalomban a szpihik r6szere
adott 20 000 akcs6nel kisebb javadalmi
szolgilati birtok
= reformitus teol6gus, pap 6s seg6dlelk6sz
cime
= minden term6k, illatszaporulat egyhizat
illet6 r6sze
= MSria Ter6zia kirilyn6 iltal 1767-ben
kiadott, a foldesii.jogokat 6s a jobbigyok
k6teless6geit osszefoglal6 okirat

uma (lat.)
VB
virilis kepviselS

= a bor m6reset szolg§16 edeny
= Vegrehajt6 Bizottsag (tandcsi)
= a legtobb ad6t fizetSk koze tartoz6
polgir, kepvi?'?"^

A SZERB SZAVAK KIEJTESENEK SZABALYAI
Jel6l6se
c
c
dj.d
dz
Ij
nj
S"
s
z

Ejtese
cs
ty
gy
dzs
Wgyl
ny
sz
s
zs
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G. Sin Edit: Szentendre a XIX-XX. szizad fordul6jin = Studia
Comitatensia 8, 17. p Szentendre, 1979.
Szentendre viros kepviselS-testiileti jegyz6k6nyve 1889. 2388. sz. Pest
Megyei Lev61tir (tovibbiakban PmL )
Uo. 1889. 2509. sz.
Uo. 1892. 2389. sz.
Uo. 1894. 3374. sz.
Uo. 1894. 4036. sz.
Uo. 1894. 2511. sz.
Uo. 1894. 4012. sz.
Uo. 1899. 2900. sz.
Uo. 1909. 1410. sz.
Uo. 1900. 2823. sz.
Uo. 1913. 1860. sz.
Uo. 1913. 5440. sz.
Forrdsok Budapest multjib6I. 2. kot. Forrisok Budapest t6rt6net6hez.
1873-1919. Bp. 1971. 105. p.
Szentendre v&os k6pvisel6-testiileti jegyz6k6nyve 1919. 886. sz. PmL
G. Sin Edit: Az 1918/19-es forradalmak Szentendr6n. Kezirat. PmL
Uo.
Szentendre viros kepvisel6-testuleti jegyz6k6nyve, 1924. 2280. sz. PmL
Uo. 1937. 6487. sz.
G. Sin Edit: Szentendre a XIX-XX. sz. fordul6jto: i.m. 53. p.
Uo. 25. p.
G. Sin Edit: Szentendre 30 eve. Szentendre, 1975. 12. p.
Szentendre vSros k6pvisel6-testiileti jkv. 1945. 2884. sz. PmL
Uo. 1946. 47. sz.
Uo. 1949. 62. sz.
Szentendre vdros Tanicsa V B . jkv. 1958. aug. 1.
G. Sin Edit: Szentendre 30 eve. Szentendre, 1975. 34. p
„Keresztel6si liullim soport v6gig az CCCP-ben" =
Reform, 1991. jun. 14, 24. sz. 9. p.
V.A.M.: A kommunista Ii6s6kr61 elnevezett iskolik atkeresztel6se =
Reform, 1989. nov. 3., 6. p.
Paulina Ldszl6 - dr. Kovics Bela: Keressiik az uj 6s a r6gi utcaneveket =
SZV 1991. szept. 1. 3. p.
Viltoz6 utcanevek = SZV, 1991. okt. 1. 8-9. p.

32. Dr. Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun virmegye I-lI. B.pest.
Orszagos Monogrifiai Tirsasig, 1910. 466. p.
33. Domotorfi Tib)or: A Horthy kultusz elemei = Hist6ria, 1990. 3-6. sz.
26.p.
34. G. Sin Edit: Az 1834-1935-6s szentendrei polgirmester-vilsig es
annak tarsadalmi hattere = Studia Comitatensia 8., 169-191. p.
35. Kovacs Gyula: Szentendrei szobriszok = Smdia Comitatensia 20.,
139. Szentendre, 1990.
36. Szentendre varos k6pv.t.jkv. 1894. 2064. sz. PmL
37. PMH Szentendre c. melleklete, 1958. aug. 30 Utcanevvdltozisok
38. Heves Megyei Hirlap, Eger, 1991. jun. 27. 5. p.
39. Horvith Levente: Almodtam, hogy Riby M&tyas ... = PMH
Szentendre melleklete, 1957. dec. 28.
40. T6th Bela Endre: Hauszmannrdl Honv6dra magyarositott? Kapujit
ipari kamerfik vigyfizzak. = PMH, 1990. febr.
41. dr. So6s Janos: Az Aprily-centenSrium ele = SzV, 1987. szept., 10. p
42. G. Sin Edit: Szentendre a XDC-XX. sz. forduldjin = Studia
Comitatensia 8., 26. p.
43. Kab6k Imre: 100 eves a szentendrei HEV = SzV, 1988. aug., 11. p.
44. Szentendre varos kepv.t.jkv. 1941. 7243. sz. PmL
45. G. Sin Edit: 1. m. 20. p.
46. Szentendre varos kepv.t.jkv. 1895. 795. sz. PmL
47. T6th Antal: A volt Theodore vies ktiria = SzM, 1981. ipr. 43-45. p.
48. Sz3nth6 Imre: Padlasszobim, PMH, Szentendre melleklete, 1973.
okt. 7.
49. Szentendre varos kepv.t.jkv. 1913. 2644. sz. PmL
50. Szel Julia: A mi utcank = SzV, 1987. ipr. 10. p.
51. Szentendre varos kepv.t.jkv. 1895. 2849. sz. PmL
52. SzV, 1988. aug., 7. p.
53. Kertesz P6ter: R6zsabombr61 a Boldogtanyira = SzV, 1989. jiil. 1. 23. p.
54. Fiilop Judit: Gy6gy- es udiil6k6zpont Boldogtanyin = Dunakorz6,
1993. aug. 2., 4. p
55. Horvith Levente: Szentendre a katakombSk vSrosa = PMH,
Szentendre melleklete 1959. dec. 19.
56. Boleny a Boldogtanyan = PMH, 1977. okt. 22.
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58. Szentendre varos kepv.t.jkv. 1986. 905. sz. PmL
59. Izbegi fiizetek, Szentendre, 1990. 22. p.
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SzV, 1991. okt. 1., 8-9. p.
Papp-Viry ArpM: Magyarorszig regi terkepei, Bp. 1989. 103. p.
Szentendre varos kdpv.t.jkv. 1925. 809. sz. PmL
Uo. 1922. 5286. sz. PmL
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G. Sin Edit: Szentendre a XIX-XX. sz. fordul6jto = Studia Comitatensia
8., 25. p.
r
Uo. 21.p.
'
Uo. 21.p.
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123. SzV, 1991. okt. 1. 8-9. p.
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