
A budapesti u tcanevek revíziója
k  Kőzmunkatanáce már ko

rábban külön bizottságot ala
kított az utcanevek felülvizsgá
lására és csoportosítására. Ez 
a bizottság több mint egyéves 
munka után befejezte működé
sét és különféle szempontból 
osztályozta Budapest utcane
veit. Külön csoportba kerültek 
a fenntartandó, illetve védendő 
utcanevek, külön osztályba so
rozták a visszaállítandó utca
neveket és további csoportba 
kerültek a megváltoztatható 
nevek. 1870 budapesti utca el
nevezése került a bizottság ros
tájába. A bizottság munkájá
ban Harrer Ferenc ny. alpol
gármester, egyetemi tanár, 
Hexa Dezső pestvármegyei ny. 
fölevéltáros, B ínrévy  György 
fővárosi levéltáros és Marino- 
vtch Sándor min. osztálytaná
csos vett részt.

A megvédendő, illetve fenn
tartandó utcanevek közé soroz
ták az úgynevezett tá jék o z a tó  
utcaneveket, például Bécsi-út, 
Qyőri-út, Ullői-út, a helyi vo
natkozású elnevezéseket, pél
dául Aranyhegyi-út, Ferenche- 
gyi-lépcső, Közraktár-utca, stb. 
Összeállították az 1918-ig tör
tént történelm i vonatkozású 
utcaneveket, éspedig külön a 
helytörténeti és külön a szemé
lyi je llegi elnevezéseket. Cso
portba kerültek a magyar ve
iének, uralkodik és uralkodó- 
ház tagjai nevelt viselő utcák, 
a mondái és irodalmi alappal 
rendelkező utcanevek, régi po
litikusokról, egyházi férfiakról, 
katonákról, tudósokról, írókról, 
kAltökról. művészekről történt 
elnevezések. Külön csoportosí
tották a hegyeai&nytxerü utca
neveket, a régi magyar családi 
neveket viselő utcákat. Végül 
uagy fejezetet alkot azoknak az 
utcáknak a névjegyzéke, ame
lyeknek elnevezése 1918 után 
történt, Tőbbszáz utcanév sze
repel ebben a csoportban.

A revíziós bizottság jelentése 
ezen a héten kerül a Közmun
katanács utcaelnevezési bizott
sága elé. A revíziós bizottság 
azt javasolja, hogy ha az utca
nevek megváltoztatására sor 
kerül, legyenek figyelemmel 
arra, hogy az elnevezések lehe
tőleg rövidek legyenek, kü
szöböljék ki a kettős neveket, 
hasonló hangzású utcaneveket 
ugyanazon környéken mellöa- 
zék, az intézményekkel össze
függő, továbbá emlékműveknél 
és szobroknál az utcaelnevezés 
helyileg összhangban oldandó 
meg. Személyi elntvezéteknél 
m érlegeljék az erkölcit előjel- 
tételeket le. Személyi utcane
veknél előfeltételként kell ki
kötni, hogy az illető, akiről az 
utcát elnevezni akarják, vala
mely Jelentős eseménnyel szo
ros kapcsolatban legyen és a 
főváros történetében is ki
emelkedő szereppel rendelkez
zék.

A revíziós bizottság hang
súlyozza annak tudatát, hogy a 
gyökeres utcanév-változtatások 
keresztülviteléről a mai pénz
ügyi körülmények között nem 
lehet szó, mégis kívánatos, hogy 
mielőtt a lerombolt városrészek
re új utcanévtáblákat állítanak, 
a felülvizsgálást a gyakorlatban 
1* keresztül vigyék.

Bizonyos konkrét javaslatai Is 
vannak a bizottságnak, főleg 
olyan értelemben, hogy egy sze
mélyiségről ne tartsanak fenn 
utca- és tére!nevezésekct, mert 
i i  könnyen félreértésekre, téve
désekre vezet. Teljesen elegendő, 
ha nagyjaink emlékét egy méltó 
tér vagy egy utca örökíti meg. 
Ebből a szempontból a Kossuth 
Lajos-lér nevét vissza kell vál
toztatni Országház-térre, a 
Balthyány-lér vegye fel újból a 
Bomba-tér nevet, a Deák Fercnc- 
utea legyen ismét Xagyhfd-utca, 
a Baross-ulca újból Stáció-utca, 
Árpád fejedelem útját változ
tassák vissza Újlaki-rakpartra. 
A Bem Józaef-utcát nevezzék 
el Királyhegy-utcának és ezzel 
kapcsolatosan a Pálffy-óór viselje 
a jövőben Bem József nevét. 
A Jókai-utca legyen újból Gyár
utca, a Prímás-bástyát változtas
sák Bástya-sétányra. A Kiirt- 
utca kapja vissza a Valeró ne
vét. Romanelli-utcából legyen 
újból Illés-utca, a Báró Haas 
Ivor-utoa vegye fel újból a Borz
utca nevet, a Horánszky-utca a 
Zerge-utcát.

A kőzm unkatanáee pénteki 
ülésén több utcaelnevezési ja 
vaslat kerül napirendre. Bangha 
Béla utcája a javaslat szerint 
a jövőben Krúdy Gyula nevét 
fogja hirdetni. A Gróf Klebels- 
bsrg Kuné-utca nevét vissza- 
váltostalják a régi Hold-utca 
elnevezésre. Hasonlóképpen 
visszakapja a régi nevét a Ro- 
manelli-utca, amely újból Illés- 
utca lesz- A Rudolf trónörökös
tér nevéből törlik az elmúlt 
években póllóan hozzáilleszteü 
„trónörökös" megjelölést és a 
tér neve újból egyszerűen Ru- 
delf-tér lesz. A Baross-utca és 
a Reviczky-utca szőgelésél>en, a 
Wenckheim-palota előtti kis 
kertecskét a Fővárosi Könyv
tár nagynevű igazgatójának 
emlékére Szabó Ervin-térnek 
javasolják elnevezni. A Zsig- 
mond király-útja az előterjesz
tés szerint Kunfi Zsigmond-útra 
változik. A Bulyovsrky-utcát 
Rippl-Rónal József-utcára vál
toztatják. Javasolják végül a 
Magdolna-utca nevének Koltól 
Anna-utcára és a Pilsudszki- 
útnak Stromfeld Aurél-útra való 
átkeresztelését.
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