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PALOTAI UTCANEVEK 1908-BÓL

Rákospalota – és persze Pestújhely – közterületeinek névadásáról keveset tudunk. A legtöbb homályos 
ponttal az elnevezés időpontját illetően lehet találkozni. Számos esetben csak az adott közterület elne-
vezésének térképeken való felbukkanása és a térkép kiadásának időpontja az irányadó, vagyis csak azt 
tudjuk megmondani, hogy az adott utcanév a térképen való megjelenést megelőzően már létezett, de 
hogy mikor született az elnevezés, azt nem. Mivel a térképkiadás nem volt mindennapos, ezért ezek az 
időpontok meglehetősen elnagyoltak. 

Ezért is van nagy jelentősége annak a bizottsági javaslatnak és az attól részben eltérő képvise-
lő-testületi határozatnak, melyeket Budapest Főváros Levéltára1 őriz. A sors iróniája, hogy az ebben 
az iratban 1907-1908-ban elnevezett 11 utcából ma már csak kettőt hívnak eredeti nevén, az összes 
többi megváltozott az idők folyamán.

Mai kerületi utcaneveink történetének kutatásakor két fontos könyvészeti forrásra támaszkodha-
tunk: a Buza-Mészáros-Ráday-féle 2003-ban megjelent Utcanévlexikonra2 és az 1995-ös Buza Péter 
által írt Palotai tegnapok3 című könyv utcanévgyűjtemény részére (az 1969-ben kiadott Adattárban4 
szereplő utcanévgyűjtemény ma már elavultnak tekinthető). Az alábbiakban közzétesszük a javaslat-
ban és a határozatban szereplő utcanévjavaslatokat, a végül elfogadott névvariánst és a mai utcanevet 
is. Közöljük azt is, hogy az Utcanévlexikon (U) és a Palotai tegnapok (P) milyen időponttal jelöli az 
adott elnevezés megszületését – megjegyzendő, hogy sok esetben húsz(!) évnyi az eltérés. Az alábbi 
– zömében már nem élő – közterületnevek vonatkozásában tehát a későbbiekben korrigálni kell a 
névadás dátumát 1908-ra.

1907. november 25-én Rákospalota község építőbizottsága (tagjai: Jónás Emil elnök, Gyökössy 
Károly, Csiszár Oszkár, T. Varga Antal) 15 közterület elnevezésével kapcsolatban határozott. Ezt az 
előterjesztést a képviselő-testület 1907. november 28-i ülésén visszaadta azzal, hogy „az elnevezést ille-
tőleg történelmi jelentőségű elnevezések alkalmazásával tegyen javaslatot” (ti. az építőbizottság). A néhány 
hónappal később, 1908. január 15-én tartott képviselő-testületi ülésre előterjesztett névjavaslatokat 
már változtatás nélkül elfogadták. Az 1908-as utcaelnevezési határozat a korabeli sajtóban visszhang 
nélkül maradt. Az ebben az időszakban megjelenő, Kovácsy Kálmán által szerkesztett Szabad Hon 
című hetilap ugyan rendszeresen közölte, hogy milyen ügyeket tárgyalt a képviselő-testület, de csak 
a fontosnak tartott témákra reflektált (például az adóügyek, hitelfelvétel stb.) Az utca elnevezések az 
egyéb ügyek kategóriába tartoztak, érdemi sajtóreakciót nem váltottak ki. Az 1907-es eredeti előter-
jesztésben szereplő szöveget és megfogalmazást dőlt betűvel az eredetivel tartalmilag megegyezően, de 
a mai helyesírás szabályait követve közöljük.

1  BFL V.574.e  61. kisdoboz
2  Buza Péter, Mészáros György, Ráday Mihály: Budapest teljes utcanévlexikona (Sprinter kiadó, 2003) A könyvnek 2013-ban jelent meg 
újabb kiadása de a törzsanyag csak kiegészült, a hiányzó és téves adatok felülvizsgálata nem történt meg.
3  Buza Péter: Palotai tegnapok (Csokonai Művelődési Központ 1995)
4  W. Somogyi Ágnes: Adattár a XV. kerület történetének tanulmányozásához (XV. kerületi Tanács VB. Népművelési csoportja, 
Budapest, 1969). A kiadvány egy táblázatban sorolja a kerület utcaneveit, de még az újpalotaiak nélkül. A nevek többszörös 
változása, illetve a később született új utcák és a forrásjelzés hiánya miatt lényegében csupán egy adott időpillanat lenyomata, nem 
pedig utcanévtörténeti forrás.

írta: Rátonyi Gábor Tamás
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 A Patak utca maradjon Patak utca.  
A Patak utca a mai Csobogós utca elődje 
volt, még a patakon átívelő híd nélkül. 
Hogy miért és mire akarták változtatni, 
nem derül ki, mindenesetre – akkor – 
meghagyták a nevét. (Patak utca: U, P: 
1898, Csobogós utca: U, P: 1954)

 Az olajgyár előtt a hídon keresztül Fót 
irányába vezető hosszutca: Olajgyár utca. 
Az „olajgyár előtt” kitétel sok értelme-
zésre ad lehetőséget, hiszen az üzem 
mérete már akkor is tekintélyes volt. 
Azonban a híd említése leszűkíti a lehető-
ségeket: ez az utcácska minden bizonnyal 
a mai Horváth Mihály utca, és annak 
korabeli folytatása, a mai Esthajnal utca 
volt. Ez a ma kettőnek ismert közterület 
hajdan egyetlen, összefüggő utca volt. A 
képviselő-testület az Olajgyár utca nevet 
elvetette, helyette a József utca elnevezést 
fogadta el ( József utca: U: 1900, P: 1928 
előtt, Horváth Mihály utca U: 1930 P: 
1929, Esthajnal utca U, P: 1954)

 A javítóintézet háta mögött az Árpád 
út folytatása: Rét utca. Az Árpád út a mai 
Énekes utca. Ennek az utcának a foly-
tatásaként vélhetően a mai Anyácska 
utcát értették, hiszen a javítóintézet 
területén nem vezetett át közforgalmú 
út. Az 1908-as határozatban a Rét utca 
helyett a Werbőczy (értsd: Verbőczy 
István 1458-1541) nevet adták, amit az 
utca 1948-ig viselt. Ekkor átnevezték és 
Fadrusz János utca lett, majd 1954-ben 
kapta az Anyácska utca nevet (Werbőczy 
U, P:1920-as évek).

 A vágóhíd előtt levő hosszutca Vágóhíd 
utca. A Vágóhíd elnevezést végül Köz-
vágóhíd formában hagyták jóvá néhány 
hónappal később. Ez az egyik olyan utca-
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Rákospalotai részlet Kogutowicz Manó 
1908-ban megjelent „Budapest székes- 
főváros egész területének térképe 
(3. kiadás)” c. kiadványából
Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 
térképtára
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név, ami nem változott az idők folyamán, vagyis 
107. éve nevezik ekként (Közvágóhíd utca U: 
1910-es évek, P: 1930-as évek)

 A Vágóhíd utcát derékszögben keresztező fekvő 
utca „Sóskútsor”. Ezt az utcát csak azért lehet 
azonosítani, mert tudjuk, hogy 1907-08-ban a 
Közvágóhíd utcából még csak két keresztutca 
ágazott el: a 2. pontban említett, ma Esthajnal-
ként ismert közterület és a mai Benkő István utca. 
A „Sóskútsor” ez utóbbira vonatkozik, ám végül 
ezt az elnevezést elvetették, a Szilágyi utca (és 
nem sor) nevet kapta. Az eredetileg javasolt Sós-
kútsor elnevezésből következik, hogy ekkor még 
csak az utca egyik oldala épülhetett be, mivel a 
sor utótagot ebben az esetben használták (lásd 
például: Rákospalotai körvasút sor). Buza Péter 
is említi a Palotai Tegnapok című könyvében, 
hogy az utca egyik oldalát már az 1910-es évekre 
beépítették. Ezzel a bizottsági jegyzőkönyvvel 
tudjuk pontosítani a dátumot: már 1907-ben 
voltak itt házak. A Sóskútsor egyébként arra a 
kútra is utalhat, ami Buza szerint „Papkút” néven 
a közelben volt, s ami vélhetően sós vizet adott. 
A Szilágyi utca elnevezésből miként és miért lett 
végül Szilágyi sor, az nem derül ki (Szilágyi sor U, 
P: 1910-es évek)

 A zsidótemplom előtt elhaladó és a Vasút utca 
kiágazását alkotó kis utca Ráday utca. Ez a mai 
Kajár utca, ami 1954-ben változott meg Rádayról. 
A zsidótemplom alatt nem a Régi Fóti úti zsina-
gógát kell itt értenünk, hiszen még csak 1907-ben 
járunk, a zsinagóga pedig 1926-7-ben épült. Itt a 
ma is álló, bár minden jellegzetességétől megfosz-
tott rabbilakás, iskola és imaház együttesét adó 
épületre kell gondolni a Kertköz és Kajár utcák 
sarkán (U: 1929, P: nem ad időpontot). Az utca-
névlexikon szerint 1919 és 1929 között Forgó 
utcának hívták a közterületet, amit ez a határozat 
cáfol: az utcácskát már 1908-tól Ráday utcának 
nevezték és nincs szó benne korábbi elnevezésről 
(értsd: Ráday Gedeon 1872-1937).

 A Vasút utca kis kiágazása ahol Töklincz István 
lakik, Dózsa György utca. Már maga a meghatáro-
zás is érdekes: „ahol Töklincz István lakik”. Ennek 
a lakásnak a pontos helyét száz évvel később már 
nehéz lenne kinyomozni, szerencsénk, hogy a 
Vasút (ma: Pozsony) utcából kevés kiágazó utca 
van, melyek közül – kizárásos alapon – a mai 
Dal utcával azonosíthatjuk e korabeli utcács-
kát. Végül nem Dózsa György lett az utca neve, 
hanem Berzeviczy. 1954 óta nevezik Dal utcának. 
Az Utcanévlexikon, illetve a Palotai tegnapok is 
említi, hogy ezt megelőzően Pacsirta utca volt a 
közterület neve. Ez érdekes módon a határozatból 
nem derül ki, a megfogalmazás arra utal, mintha 
egy eladdig névtelen közterület kapott volna 
nevet. Elképzelhető, hogy a Pacsirta utca egy 
népi elnevezés volt, amit soha nem szentesített a 
település képviselő-testülete (U: 1922 P: 1928).

 A Fóti út kis leágazása Szőke János községi kép-
viselő háza előtt Csizmadia köz. Ezt az utcácskát 
ma Csillagos közként ismerjük, nem kizárt, hogy 
az őshonos palotai Csizmadia család egyik ottani 
telektulajdonosa volt a névadás ihletője. Végül 
Csáky köz lett a neve (eredeti helyesírásban: 
Csáki köz, értsd: Csáky Albin 1841-1912). (U, P: 
1929). Mind az Utcanévlexikon, mint a Palotai 
tegnapok említi, hogy Kis köz néven volt ismert 
az utca, ez azonban a határozatból nem derül ki, 
nem említi ilyen elnevezést.

 A Nagymező utcát a Zrínyi út után következő 
keresztező utca Kobza sor. A Kobza régi rákospalotai 
családnév, bizonyára a család telke vagy telkei voltak 
az utcában, amely (a sor utótagból következően) csak 
az utca egyik oldalán volt beépítve. Végül a Kobza 
sor elnevezést nem fogadták el, helyette a Fazekas 
sor elnevezést választották. A Fazekas sorból 1925 
után utca lett, majd 1965 és 1991 között Fazekas 
Ferenc utca. 1991-ben – helytelenül – Fazekas sorra 
keresztelték vissza, holott addigra az utca másik 
oldala is beépült, tehát ide inkább az utca elnevezés 
illett volna (U: 1920, P: 1928)

Részlet a rákospalotai építőbizottság 
1907. november 26-i ülése jegyzőköny-

vének kivonatából
 Budapest főváros levéltára v.574.e  61. kisdoBoz
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 A Rákos útról kiágazó kis köz Csonka köz. 
Csonka helyett végül Balassa Bálint köz lett a 
neve, amit majd 1954-ben Fogat közre keresz-
telnek át. Érdekes módon az Utcanévlexikon és 
Buza könyve is  Fogat utcaként jelöli ezt a közte-
rületet, holott annak utótagja hivatalosan is köz. 
A Csonka egyébként itt nem egy ember nevére 
utalhatott, hanem a közterület rövid voltára, mivel 
itt egy zsákutcáról van szó. (U: 1922, P: 1928)

  A Radikovszky-féle háztól az Iskola és Föld-
váry utcák folytatásáig terjedő rész Piac tér legyen. 
Ez a Piac tér nem a mai Hubay Jenő, hanem a 
Palotás tér. A bizottsági tagok itt bizonyára nem 
vették figyelembe azt, hogy a későbbi palotai 
városháza előtti teret a Deák tér elnevezés mel-
lett Piac tér néven ismerték, és ezt a nevet még 
egyszer fel akarták használni. Végül nem fogad-
ták el a javasolt elnevezést, helyette a Rákóczi 
(korabeli írásmóddal: Rákóczy) tér lett a neve. 
Érdemes megjegyezni, hogy II. Rákóczi Ferenc 
hamvait 1906-ban szállították haza, a fejedelem 
kultusza az ezt követő években még igen erős 
volt. Rákospalotán 1907-ben is díszközgyűlést 
tartottak, hogy megemlékezzenek a fejedelem-
ről. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy Öregfaluban már 1896-ban utcát neveztek 
el Rákócziról, így az újfalusi terecske elnevezése 
névismétlődéshez vezetett. A Rákóczi térből 
1954-ben lett Palotás tér (U: 1920 k. P: 1900 k.)

  A Dembinszky utca neve pedig változtassék meg 
Széchenyi utcára. Ez a névváltoztatás ugyan nem 
valósult meg, de közismert, hogy a 2012-ben 
Wisockyra átkeresztelt Dembinszky utca folyta-
tása – kiépülését követően – az 1910-es években 
végül Széchenyi út lett.

Az építőbizottság 12 pontból álló javaslatából 
végül 11 tényleges elnevezés lett. Két pontot  (az 
1. és 12.) teljesen elvetettek, egyet pedig beik-
tattak: 1908 január 15-én határoztak úgy, hogy 
a „Villasortól a parkvendéglőig húzódó sor Parksor-

nak neveztetik el”. Ez végül utóbb Park utca néven 
lett ismert, valójában a mai IV. kerületi Szilágyi 
utcának a Görgey Artúr utca és a Fóti út közé 
eső szakaszát jelölte. Ebben a formában azonban 
egyetlen utcanévlexikonban sem szerepel, holott 
évtizedeken át bizonyosan használatban volt.

Nem lehet nem észrevenni, hogy az építőbi-
zottság által javasolt nevek zöme, így például a 
Sóskútsor, Csizmadia utca, Olajgyár utca, Rét 
utca, Kobza sor, Piac tér magában hordozza az 
utca, vagy a környék jellegzetességét, illetve utalást 
tesz az ott lakókra, vagy tulajdonnal rendelkezőkre. 
Több mint száz év elteltével ezek az utcanevek 
helytörténeti utalássá válhattak volna, hiszen ha 
máshonnan nem, az utcanévből kiderül ki, vagy mi 
volt a környék legjellegzetesebb – közterület elne-
vezésére méltó – intézménye vagy személye. Ezek 
a nevek tehát olyan tényekre utaltak volna, amiből 
ma következtetéseket lehet levonni, vagy más for-
rásokból szerzett információkat erősíthettek volna 
meg. A történelmi nagyjainkról való elnevezéseket 
ugyan szép hagyományként tartjuk számon, mégis 
ez vezetett ahhoz, hogy a javasolt elnevezések 
zöme rá sem került a térképekre.

A jelenség a ma politikusainak intő példa lehet. 
Ismeretes, hogy a Rákospalotai Növényolajgyár 
2006-ban bezárt, területére lakótelepet tervez-
tek. Ha ez megvalósulna, és a gyár jelenleg csak 
pusztuló épületei egyszer végleg eltűnnének, a kis 
Gubó utcán kívül nem emlékeztetne más közterü-
leti elnevezés az egykori üzemre. Ha ezt a ma még 
csak feltételes módban taglalt jövőképet vetítjük 
előre, akkor az 1907-ben javasolt Olajgyár utca 
elnevezés nem túl elegáns hangzása ellenére sem 
tűnik rossz ötletnek. Ma már kevesen tudnák fel-
idézni, hogy a Palotás téren a századforduló éveit 
követően piac működött, vagy hogy a Benkő Ist-
ván utca környékén a régmúltban egy sós vizet adó 
kutat találhattak az arra járók. Ezek az egyszerű-
nek tűnő utcanevek megőrizhették volna a helyi 
jellegzetességek emlékét.
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