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Előszó
Amikor megszületünk, kezdeti létünk általában egy
szobához van kötve, ahol állandó jelleggel tartóz-
kodunk; idővel megismerjük a többi helyiséget is a
lakásban: felfedezzük a fürdőszobát, az ebédlőt, a
konyhát, azaz: birtokunkba vesszük azt a legszű-
kebb életteret, amelybe születésünknél fogva tar-
tozunk. Közben rögzítjük a nap mint nap ismétlő-
dő arcok vonásait, s idővel megkülönböztetjük a
hozzánk legközelebb állókat azoktól, akik csupán
időszakos jelleggel bukkannak fel ebben a környe-
zetben: megismerjük a családunkat, melynek jóma-
gunk is a része vagyunk. Majd egyszer csak felfe-
dezzük, hogy e szűk körön kívül van egy tágabb is;
hogy legszűkebb körünket elhagyhatjuk, először is
azért, mert akaratunkon kívül kivisznek belőle,
majd önként is feladjuk az otthon védelmét, mivel
bizonyos célok megvalósítása csak így lehetséges.
A családunk mellett azonban mindenképpen nagyon
fontos kötődést jelent az utca, amelyben élünk, hi-
szen a szomszédok is naponta ismétlődő arcok,
akiket gyermekkorunktól kezdve megjegyzünk, s
akikről megtanuljuk, hogy szorultság esetén szá-
mítani lehet rájuk. A MI utcánk így egy nagy csa-
láddá avanzsál, amely nem olyan meghitt, mint a
valódi, de jóval közelibb, mint más utcák környe-
zete: identitásunk fontos, ha nem éppen meghatá-
rozó részévé válik ezáltal. Más utcákhoz hasonló-
an a MIÉNKNEK is van neve, sőt gyakran több is,
ha időnként megváltozott, hiszen a nép sokáig őrzi
a régit, s nehezen fogadja be az újat különösen ak-
kor, ha az nem az ő lelkületéből vagy szükségleté-
ből eredően születik, hanem tisztán valami politi-
kai vagy egyéb, számára többnyire elvont megfon-
tolásból. S a HÁZUNKNAK száma is van, amely
besorolja (s vele minket is) az utcába, ahol élünk.

Az utcák a tájékozódás eszközeiként is jelent-
keznek, hiszen azok képezik ama koncentrikus kö-

röket, amelyeket pontról pontra ismerünk s hódí-
tunk meg, s általuk tulajdonképpen egész szűkebb
pátriánkat: a falut vagy a várost, ahol élünk. Hiszen
éppen ezér t is kapnak szerepet a várostérképek (plá-
numok), amikor először vagyunk idegen városban,
ahol – akárcsak szülővárosunkban – éppen a tájé-
kozódás biztos pontjául szolgálnak az utcák nevei
csakúgy, mint a bennük sorjázó házszámok.

Az utcanevek sokat elárulnak a település min-
denkori lakóiról: azokról, akik adták e neveket,
azokról, akik elfogadták, s azokról is, akik valami
miatt megváltoztatták. S többségünk számára nem
mindegy, hogy mi a MI utcánk neve, hiszen AZ
egy kicsit a mi második vezetéknevünk is: az iden-
tifikáció egyik eszköze egy személyi igazolvány-
ban, egy útlevélben… Ezenkívül elárulja, voltak-e
településünknek olyan szülöttei, akik kiérdemeltek
egy utcát; esetleg a környezetüket nyitott szemmel
vizsgáló lakók inkább másról nevezték el utcáikat.

A fentieket figyelembe véve nyilvánvaló, hogy
egy utcanévlexikon (nevezhetjük persze egyfajta ka-
taszternek is) elsőrangú szerepet tölthet be a jelen
és a jövő nemzedékei identitástudatának kialakítá-
sában, formálásában azáltal, hogy fontos hagyomá-
nyokat ment át és épít be abba. Tulajdonképpen
kétféle azonosságtudatot is fejleszt: a lokálist és a
nemzetiségit. Emellett a történelmi tudat formálá-
sához is hozzásegít, hiszen az utcanevek jó példái
az itt élő közösségben végbemenő dinamikus vagy
kevésbé gyors ütemű fejlődésének, s egy-egy
messzire ható politikai beavatkozásra is felhívja a
figyelmet. Ugyancsak intő például szolgálhat az
utókornak arra figyelmeztetve, hogy óvakodjon az
elhamarkodott, hebehurgyán (olykor igen kártéko-
nyan) végrehajtott utcanév-változtatásoktól, hiszen
ahogy a szülő is csupán saját óhaját figyelembe véve
ad többé-kevésbé megfontoltan (ám nem egyszer
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egészen bizarr indíttatásból) nevet gyermekének,
miközben nem veszi figyelembe annak esetleges lé-
lektani következményeit gyermeke személyiségének
hosszú távú formálásában, ugyanúgy az utcák „ke-
resztszülei” is sokszor hasonlóan tesznek. A különb-
ség azonban nem elhanyagolható, hiszen míg a gyer-
mek esetében mégiscsak egyéni sorsról van szó, az
utca esetében egyének csoportja a szenvedő alany.

Mivel e kézirat megformálása idején már meg-
jelent Zenta monográfiájának első kötete, valamint
Zenta építészettörténeti monográf iája, a három
munkát együtt olvasva szolid ismeretekhez jutha-
tunk Zenta múltjáról, az utcanévlexikon ugyanak-
kor a város egykori lakóit is sokkal inkább ember-
közelbe tudja hozni számunkra. Az utóbbit azért is
tartjuk szükségesnek hangsúlyozni, nehogy az ol-
vasó azt higgye, hogy az utcákat, azok neveit vagy

akár a házszámozást egzakt módon tudjuk csak
megközelíteni; illetve úgy is lehet, de akkor nem
válik részévé azonosságtudatunknak.

Pontosításként kihangsúlyoznánk, hogy utca-
névlexikont írtunk, szerkesztettünk, nem pedig az
utcanévadókét, ezért az életrajzi adatokkal csínján
bántunk, csak a legalapvetőbbekre szorítkoztunk.
Kivételt csak a kevésbé ismert, illetve a délszláv
nemzetiségű személyekkel tettünk, akik talán nem
annyira ismertek, esetleg teljesen ismeretlenek a
magyar olvasó előtt.

Most,  az ezredfordulón, amikor bizonyos
összegzéseket végzünk mindannyian, illetve ígére-
teket teszünk, terveket szövünk a jövőre nézve, el-
jött az idő arra is, hogy számot vessünk múltunk
eme részével, hiszen utcaneveink látványosan épí-
tenek hidat múlt és jövő között a jelenkoron át.
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Bevezetés

1 Penavin Olga – Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1980

2 Fodor István: Zenta utcanevei. I–IX. Tiszavidék. 1991. szeptemberi-októberi számok

Akárcsak másutt, Zentán is régi szükségletet igye-
keztek kielégíteni egyes korai próbálkozások, ame-
lyek a város és környéke mindenkori toponímiáit,
ezen belül utcaneveit igyekeztek feltárni. Attól
függően, hogy ki vállalt fel ilyen munkát, volt, aki
a levéltári anyagot vizsgálta (például régi város-
térképeket), s elsősorban a hivatalos, közigazga-
tásilag elismert és használatos elnevezéseket gyűj-
tötte csokorba, de volt olyan is, aki a népi elneve-
zésekre összpontosított, s figyelembe vette a száj-
hagyományt is. A két megközelítésmód egymást
kiegészítve e sorok írója számára is jó kiinduló-
pontul szolgált arra az összegező munkára, ame-
lyet itt most a kezében tar t az olvasó. Persze az
elődök maguk is már bizonyos korábbi részmun-
kákra hivatkoznak, ami ismételten azt bizonyítja,
hogy többen is ráéreztek a probléma súlyára, je-
lentőségére.

Ilyen szempontból mindenféleképp ki kell emel-
nünk a Penavin–Matijevics szerzőpáros munkáját.1

PENAVIN OLGA sokirányú érdeklődése, kutatásai a
délvidéki magyar szellemi néprajzi örökség téma-
körében eleve jó ajánlólevél; MATIJEVICS LAJOS nyel-
vészkedő vizsgálatai egészítik ki az adattárat, s te-
szik azt teljesebbé. A munkának persze vannak hi-
ányosságai, például a legkomolyabb: nem tünteti
fel, mely várostérképe(ke)t használt fel forrásul.
Emellett több adat esetében hiányzik a kellő ellen-
őrizettség. A kiadvány elsősorban nyelvi-néprajzi
gyűjtéseken s elemzéseken alapul, s háttérben (sőt
elhanyagolva) marad a történetiség. A betűrendbe
szedett adattár helyenként félreérthető, konfúz. Fő
értéke azonban, mint már fentebb is említettük,

éppen a nyelvi-néprajzi elem, s ami külön kiemel-
hető: az, hogy rámutat a régi elnevezésekre még
emlékező, élő néprajzi hagyományokra (az 1970-
es évek végéről van szó), sőt az újabb keletű nevek
folklorizálódására. Rábukkanhatunk nem egy olyan
névre is, amely egyáltalán nem szerepel hivatalos
helyen (pl. térképeken), csupán a köztudatban nyert-
kapott helyet. Ugyancsak értékes azért is, mert nem-
csak az utcákkal, hanem a földrajzi nevekkel (to-
ponímiákkal) általában foglalkozik. Emellett nem-
csak Zenta várost, hanem a községhez tartozó fal-
vakat s a határban levő dűlőutakat is feldolgozza.

A másik fontosabb forrásmunka FODOR ISTVÁ-
NÉ.2  Ő eleve a várostérképek névanyagából indult
ki. Írásának motiváltsága kétféle volt; egyrészt ép-
pen akkor egy újabb várostérkép kiadásán dolgoz-
tak, másrészt pedig egy új korszak kezdetekor név-
változtatási kampány indult országszer te, ami
Zentát sem kerülte el. Ezér t a leíró rész sok szub-
jektív megjegyzést tartalmaz. Az utcák névjegyzé-
ke a munka értékesebb része, hiszen a szerző több
térképet megvizsgálva rögzíti a névváltozásokat.
Ezenkívül a nevek bizonyos statisztikai elemzését
is elvégzi. Mindezért különösen alkalmasnak bizo-
nyult munkánk során, hogy saját vizsgálódásaink
kontrolljaként szolgáljon, emellett ugyanúgy, aho-
gyan Fodor munkájának alapötlete közös beszél-
getéseink során fogant, úgy utcanévlexikonunk szü-
letésének története is ezekre a beszélgetésekre ve-
zethető vissza. Fodor írásának fent vázolt motivált-
sága, valamint a közlés helye (egy napilap mellék-
letének helyismereti rovata) nem tette lehetővé,
hogy Zenta utcaneveiről mélyebben szántva és na-
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gyobb terjedelemben írjon, hiányzott az elszántság
is hozzá, s lényegében ez adta az ötletet, hogy egy
minél részletezőbb utcanévlexikont tárjunk a kö-
zönség elé. Fodor munkája ilyen értelemben a mi
kéziratunk közvetlen elődjének tekinthető.

Legutoljára szólnunk kell még egy munkáról,
amely kéziratban, kiadatlan maradt (1989-ben ter-
vezték kiadni), s amely egyébként a Zentai Füze-
tek egyik számaként jelent volna meg a következő
cím alatt:  Forradalmunk emléktáblái Zentán. A nép-
felszabadító háború emlékét őrző utcanevek, intéz-
mények és munkásszervezetek neve, emlékművek és
táblák. (Szerzői: BARICSEK GYÖRGY, FODOR ISTVÁN,
PRERADOV MILOŠ, SZLOBODA JÁNOS). A kézirat két
részből áll, s az első a népfelszabadító háború és
munkásmozgalom emlékét idéző, hagyományait
őrző utcaneveket dolgozza fel. A kézirat előszavá-

3 ZTL, F: 002 Kéziratok gyűjteménye.

4 Lásd a Bibliográfiát.

ban felemlítődött az a hátsó szándék is, hogy a
könyvnek esetleg folytatása is lesz, amelyben a töb-
bi utcanevet is publikálnák.3

Természetesen nem kerülhettük meg azokat a
műveket sem, amelyek az általunk vizsgált kérdés-
kört más környezetben dolgozták fel (Budapest,
Esztergom, Hódmezővásárhely, Marosvásárhely,
Szentes stb.), s amelyeket alkalmunk volt példa-
ként kezünkben tartani, az általunk vélt (feltárt)
hiányosságaikat kiküszöbölni, elkerülni, de a jónak
talált ötleteket átvenni, hasznosítani, szem előtt tart-
va azonban saját szükségleteinket, melyeket mun-
kánkban fontosnak ítéltünk meg; innen az eltéré-
sek vagy egyezések e rokon kiadványokkal. Ilyen
szempontból különösen tanulságosnak bizonyult a
marosvásárhelyi példa, mivel a mienkhez hasonló-
an kétnyelvű környezetben fogant.4
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1. A kezdetekről

1 Zenta monográfiája I. Zenta, 2000. 200–203. p. A következőkben a város történetét taglalva elsősorban erre a munkára fogunk

hivatkozni, azzal, hogy konkrét esetekben, ha a téma úgy kívánja, az eredeti forrást is feltüntetjük.

2 Uo., 203–204. p.

3 E munka terjedelme és jellege nem engedi meg, hogy a kérdéssel hosszabban foglalkozzunk. Különben is úgy véljük, hogy a

rövidebb-hosszabb történelmi kort átvészelő nyelvi hagyományokat nem kell a napi politika fegyvereként használni.

1.1. A település első írásos
dokumentált nyomai

Könyvünkben Zenta tör ténetével itt most csu-
pán olyan terjedelemben foglalkozunk, amely ke-
retet ad témánknak, és érthetőbbé teszi azt. Ilyen
szempontból fontos bizonyos kontinuitás megálla-
pítása a település történetében – olyan kontinuitá-
sé, amely már biztosítani tudja egyes hagyományok
átörökítését, így egyes határrész-, út- és utcanevek
rögződését az itt élő lakosság tudatában.

Természetesen nem a letelepültség kontinuitá-
sával foglalkozunk, hiszen az, úgymond, ősidőktől
(nyomaiban bizonyítottan már a neolitikumtól) ki-
mutatható. Elsősorban azokra az első írott forrá-
sokra gondolunk, amelyek rögzítik városunk, va-
lamint a környező vidék településeinek, határrésze-
inek elnevezését, hiszen ezek lesznek majd a ké-
sőbbiek során is potenciálisan előforduló toponí-
miák.

Az első kérdés mindjárt Zenta első említésével
kapcsolatos. Munkánkban ugyanis nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azokat a spekulációkat, amelyek
AL-IDRISZI (1099–1166) világtérképével kapcsolat-
ban többek között Zenta esetében is felmerülnek:
ti. a térképen szereplő snt vajon Zentát jelöli-e? Ez
ugyanis 50–60 évvel korábbra tenné Zenta első
említését, hiszen eddig úgy tudtuk, hogy az első
biztosabb évszám 1216. (Ez utóbbi egy birtokado-

mányozás kapcsán bukkant fel.) Zentha (vagy
Zyntha) mellett tudunk a folyó szemben levő olda-
lán létező Zyntharewről is, amely feltehetőleg nem-
csak rév, hanem kisebb falu is lehetett.1

A másik gondot maga a név okozza: vajon mi a
település nevének jelentése? Kiről vagy miről kap-
ta nevét? Máig két komolyan vehető elmélet tartja
magát. Az egyik szerint kun eredetű szóról van szó,
s jelentése „pusztaföld”. A másik feltételezés sze-
rint régi magyar nemzetségnevet örökít át (Szente-
Magócs).2

Nem árt ugyanitt újólag rámutatni, hogy a „Z”
kezdőbetű a középkori magyar nyelvben „Sz” hang-
ként szerepelt, s a zentai szerbek tulajdonképpen
ezt a hagyományt őrizték meg, míg 1848-ban, a
magyar szabadságharc idején nemzeti felbuzdulás-
ból (és téves értelmezésből) ideiglenesen a „Zenta”
névalakot vezették be, s nemcsak a hivatalos írás-
ban, hanem a beszélt nyelvben is végleg ez hono-
sodott meg. A kiegyezést követően azután már ez
az állapot nyert törvényesítést.3

Az 1216-os oklevél zentai monostor t említ, a
településről azonban bővebben nincs szó. Az 1247-
ben keltezett oklevél viszont Zyntharewet említi,
tehát Zentával szemben, a bánáti oldalon létezett
egy rév, amely a többi középkori révhez hasonlóan
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jól jövedelmezhetett, így hozzásegítette a telepü-
lést, hogy a tatárjárás után megújuljon.4  A 14. szá-
zad közepétől Zenta már az óbudai káptalan bir to-
ka, a 15. században pedig virágzó mezőváros.5  A
révjog eléggé szabad értelmezése folytán kerültek
a zentaiak konfliktusba az erre hajózó szegedi ke-
reskedőkkel 1474-ben, amelynek következménye-
ként a szegediek jogot kaptak a királytól (Hunyadi
Mátyástól), hogy egy ideig fegyveres megszállás
alatt tartsák Zentát.6

Az incidens körüli kedélyek csitulása után a
mezőváros fejlődése egy ideig töretlen. A ference-
sek kolostort építenek itt 1494-ben. A következő
állomás 1506, amikor II. Ulászló szabad királyi
város rangját adományozza Zentának ugyanazok-
kal az előjogokkal, amelyek ebben a korban Sze-
ged városát megillették. Erre alapozható az a felte-
vés, hogy a Mátyás-korabeli incidensnek esetleg
köze volt e rang elnyeréséhez. Ezt követően már
céhek működéséről is tudunk a városban, emellett
ismeretes, hogy néhány zentai ebben az időben a
krakkói egyetemen tanul.7

Következett 1526, Mohács, melyet követően
Zentát is elpusztítják a csatamezőről visszavonuló
törökök, majd Buda elfoglalása után (1541) itt is
kiterjesztik a török közigazgatást, melyen belül
Zenta viszonylag jelentéktelen palánkvároskaként
létezik tovább. Száz évvel később, 1663-ban Evlia
Cselebi török utazó ilyennek látja: „A szegedi szan-
dzsák földjén, a Tisza folyó partján, egy sík réten
négyszögű kis palánka. Parancsnoka, eminje, he-
lyettes bírája van. A várban néhány kisebbszerű bolt
és egy dzsámi van, melyet templomból alakítottak

4 Zenta monográfiája I., 202–203. p.

5 Uo. 210–211. p.

6 Uo. 212–213 p.

7 Uo. 214–217. p.

8 Uo. 225–238. p.

át.” Emellett más forrásokból értesülünk arról is,
hogy a török helyőrség mellett elsősorban „rácok”
(szerbek és más szláv eredetű lakosok) lakják.8

A bécsi háború (1683–99) alatt vívott utolsó
nagy csatára éppen Zentánál került sor 1697-ben.
Zenta már az ún. első zentai csata idején (1686)
felszabadult a török uralom alól, s az itt állomáso-
zó szerbek kémjelentéseinek köszönhetően értesült
az osztrák sereg vezére, Savoyai Eugen a törökök
vonulási irányáról-szándékáról, s az ebből kínál-
kozó támadási lehetőségről. Joggal mondható, hogy
az amúgy is meggyengült Oszmán Birodalomnak
itt adatott meg a kegyelemdöfés, amely békére (és
a magyar hódoltsági területek nagy részének átadá-
sára) kényszerítette. Innen számíthatjuk Zenta újabb
kori tör ténelmét, amikor is a település immár ne-
gyedszer kezdhetett mindent elölről (feltételezhető
ugyanis, hogy a zentai csata idején a volt török pa-
lánkváros is elpusztult).

1.2. Határrészek

A 18. század folyamán a határőrvidék felszá-
molásával, valamint a kerület megalakításával és a
községnek külön kiváltságokkal való felruházása
során Zenta mezővároshoz viszonylag nagy kiter-
jedésű határ rendelődött.

Zenta középkori határa semmi esetre sem volt
ilyen nagy, hiszen tudjuk, hogy a török előtt apró-
falvak sorjáztak végig a Tisza mentén, de a mező-
várostól nyugati-északnyugati, illetve délnyugati
irányban is. Többségük azonban a török hódítás
következtében, illetve a hódoltság alatti megpró-
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báltatások során elpusztult; a határőrvidéki korszak-
ban közülük csak kevés újult meg, így egy részük
határa Zentához került (rendelődött), Zenta határ-
részeinek nevei közül nem egy azok emlékét őrzi
(Bátka, Csésztó, Kalocsa, Karjad, Kevi, Likas,
Mákos, Tornyos.9

A történetírás máig adós annak a kérdésnek a
megválaszolásával, hogyan is ment végbe ponto-
san Zenta határának kialakulása. Feltehetően a Ti-
sza-marosi Határőrvidék megszervezésével együtt
jelentkezik (1700–1702), amikortól kezdve a szó-
ban forgó határőrvidék részeként kísérhetjük
Zentának mint településnek a további történetét; a
zentai határ körvonalazódására tehát valószínűleg
ekkor került sor, amikor is Zenta sánc (fossatum)
birtokba vette a már említett aprófalvak területét, a
véglegesítésre pedig a 18. század végéig minden-
képpen.

A régió katonai volta miatt ugyanis sokáig ké-
sett a lakatlan (vagy igen ritkán lakott) puszták új-
bóli benépesülése-benépesítése; erre csak 1741-től
kerülhetett sor, a határőrvidék megszűntével, illet-
ve intenzívebb formában 1751, azaz a Tiszai koro-
na-kerület megalakulása után.10

Mivel a város lakossága főleg a 18. század má-
sodik felében növekedett látványosan (magyarok,
tótok stb.), először leginkább a határ egyes fonto-
sabb pontjainak nevei rögződtek a köztudatban.
Ezek a nevek a puszták többrendbeli összeírása so-
rán jelennek meg (1731–1772), de csak néhány is-
métlődik rendszeresen. A leggyakrabban szereplő
határrészek, illetve puszták nevei a következők:
Tornyos, Likas, Csésztó, Kalocsa, Karjad, Bátka,
Mákos, valamint Bogaras, Vetrenyacsa, Vlajkov

9 A témáról lásd bővebben Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában. Újvidék, 1983, Forum

10 A mai Vajdaságban lejátszódó újabb kori migrációkkal több munka is foglalkozik; régiótörténeti szinten (Tiszai korona-kerület)

legfrissebbként mindenképpen Gyetvai Péter kapitális műve (A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete. I. A Tiszai korona-
kerület története és újkori magyar népességének eredete. Kalocsa, 1992.) emelhető ki.

Grob, Gyantáros, Zsuti Breg, Karakašev vagy
Mocsvár, Krst sv. Nikole, Poronty. A 18. század eleji
források a határőrvidéki birtokrendezéssel kapcso-
latban csupán Tornyos és Likas pusztákat említik;
1756-ban Tornyos puszta felértékelésénél kiderül az
is, hogy ebben az időben Zenta annak csak kéthar-
madát birtokolja, míg a többi Adához tartozik.

Mint láthattuk, a nevek között van néhány szerb
eredetű is, ezért nincs okunk kételkedni, hogy egyes
korai utcanevek (melyeket azonban lehetetlen év-
szám szerint rögzítenünk, mert nélkülözték a köz-
igazgatás megerősítését) szintén a határőrvidéki
korszakot közvetlenül követő időszakból erednek,
amikor is már kialakulóban volt egy állandó tele-
pülésmag.

Zenta határában a szállások elfalvasodásának
folyamatában jelentkeznek a ma is létező falvak:
legelőször Felsőhegy (a 19. sz. végén), majd Kevi
és Tornyos (a századforduló után), végül Bogaras
(1945 után).

1.3. A középkori utak

A középkori utak feltárásának problémája szin-
tén a középkori térképek hiányával függ össze.
Mégis, különböző kutatások eredményeként ma
már felvázolhatók a fontosabb középkori fő útvo-
nalak, amelyek behálózták Magyarországot. Az
egyik ilyen fontos út a Tisza jobb oldalán Szolnok-
tól vezetett Alpáron, Csongrádon és Szeren keresz-
tül Szegedig, majd onnan Magyarkanizsán és Ador-
jánon át vitt Zenta irányába, majd a mezőváros
mellett dél felé, Péterváradra. Ez annál is inkább
nagy jelentőségű, mert ugyanakkor a folyó bal par t-
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jával párhuzamosan nem vezetett ilyen út, s ezért
itt fontos szerepet kaphattak az átkelőhelyek, ré-
vek, mint amilyen Zentánál is volt (Zyntharew).11

Ennek ellenére, bár ennek az útnak a jelentősége
vitathatatlan, témánkat illetően minket legalább
ennyire érdekel a belső úthálózat kialakulása is,
amelynek a gyökerei szintén a középkorig vezet-
hetők vissza, és amelyek bizonyára kihatottak a
város főbb utcáinak, rajtuk keresztül az egész ut-
cahálózatnak a kialakulására.

Ilyenképpen megállapíthatjuk, hogy a Magyar-
kanizsai/Szabadkai út a 18. század második felé-
ben Felső Szőlőhegynél (ma: Felsőhegy) megsza-
kítva a régi, északi-déli tájolású középkori út nyom-
vonalát, a mezőváros felé kanyarodott; ugyanez
érvényes az Adai útra is, a várostól délre. Vitatha-
tatlan az is, hogy a Tornyosi, Likasi, illetve Karjadi

11 Blazovich László: Az Alföld XIV–XVI. századi úthálózatának vázlata. Bácsország, Millenniumi szám (2000). 15–18. p.

12 Ezek az utak, valamint a 18. század végi kezdetleges zentai utcahálózat viszonylag jól kivehető a II. József-féle felmérés térkép-

lapjain. (ZTL, F: 743 Hasonmások gyűjteménye)

utak a középkori, ugyanilyen nevű falvakkal, ké-
sőbb pedig a pusztát benépesítő tanyavilággal kö-
tötte össze Zentát. Mindezek az utak a 18. század-
végi városmagba futottak össze; közöttük alakult
ki aztán a többi utca. A Karjadi útról külön el kell
mondani, hogy a későbbi Halász térig húzódott.12

Bár témánkat nem érinti szorosan, fontos itt
megemlíteni a dűlőutakat is, melyek egy részének
kialakulása szintén erre a korszakra vezethető
vissza; persze vitathatatlan, hogy sok változás áll-
hatott be a későbbiek folyamán is a földek újra-
osztása, adásvétele következtében. E változásokat,
térképek híján, csak a kiegyezés utáni időktől tud-
juk nyomon követni. A dűlőkkel kapcsolatban
egyébként nyugodtan elmondhatjuk, hogy a nép
aggatott rájuk nevet, s ezek a nevek váltak aztán
hivatalossá.
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2. A település fejlődése (településmorfológia)

1 Zenta morfológiai fejlődésével néhány korábbi munka is foglalkozott (egyes monográfia füzetek, s ennek mintegy összefoglalá-

saként maga a monográfia is), de érdemében és behatóbban elsősorban Valkay Zoltán (lásd: Zenta építészete. Újvidék – Zenta,

2002), így leginkább az ő kutatásaira, meglátásaira támaszkodva, helyenként saját adatainkkal, illetve meglátásainkkal, vélemé-

nyünkkel kiegészítve fejtjük ki azt a továbbiakban.

2.1. Települési szintek

Zenta szűkebb és tágabb határát nemcsak adminiszt-
ratív intézkedések alakították ki, hanem elsődlege-
sen a Tisza egykori ár területe, amelynek egy része
a Tisza-szabályozások megkezdése előtt a várostól
északi-északnyugati irányban egészen a Felső Sző-
lőhegyig (ma: Felsőhegy) húzódott. Ennek emlé-
két őrzi az újkori Zenta egyik legrégebbi városré-
sze, a Tópart, s a lejárók folytatása, a „par talja”.1

A folyó közelsége határozta meg azokat a tele-
pülési szinteket, melyek már a neolitikumtól kezd-
ve kimutathatók. A várostól nyugatra, nagyjából a
Tiszával párhuzamosan húzódik az Orompart, s ezek
mentén lelhető fel a korai településnyomok többsé-
ge. Az árterületen időszakos tavak jelentkeztek, me-
lyeket a középkortól kezdve csatornák segítségével
feltehetően már tudatosan, mesterségesen is fenn-
tar tottak (Csecs-tó, Gyékény-tó, később pedig a
Fényes-tó és a Zanoga-tó). Településformáló ténye-
zőként szerepelt még a Csik-ér és a Kalocsa-ér,
melyek völgyeiben, az Oromparttól nyugatra, szin-
tén kimutatható a letelepültség folyamatossága.

A másik települési szint közvetlenül a folyó
mellett terül el, amely azonban bizonyos „letele-
pülési megtapasztalást” tételezett fel; ti. hogy me-
lyek azok a magasabb, védett pontok, melyeket a
Tisza nem szokott elönteni. Bár itt is találtak kö-

zépkor előtti településnyomokat, erre a szintre még-
is inkább a középkori települések a jellemzők, köz-
tük is elsősorban Zentát kell megemlíteni. A víz
közvetlen közelsége ugyanis fontos szerepet ját-
szott: be lehetett építeni a település védelmi rend-
szerébe; ivóvizet szolgáltatott embernek-állatnak
egyaránt, s a későbbiek folyamán öntözni is lehe-
tett vele; táplálékforrásként is szolgált közvetlenül
(halászat) vagy közvetetten (vízközeli vadbőség).
Másrészt a jól megválasztott hely – gázló, átkelő-
hely, kikötőhelyül alkalmasnak bizonyuló partsza-
kasz – különösen fontos településformáló tényező
lehetett, ha nem éppen döntő. Persze Zenta eseté-
ben sem lehet pontosan megállapítani, mi volt
előbb: a rév, amely köré felépült a település, avagy
a település, amely révet kezdett működtetni. A ket-
tő legtöbbször nem is igen választható el egymás-
tól. A rév ugyanakkor jövedelemforrás, hiszen vá-
mot lehet szedni az utazóktól, kereskedőktől, s ez
hosszú távon településmegtartó erőként hat. A rév-
jog egyben fontos a hídépítéskor is, hiszen tudjuk,
hogy amikor Zenta hidat akar építeni a Tiszán, elő-
ször a révjog tisztázása történik meg, mert azt va-
lamikor a 18-19. század fordulóján – eddig még
kellőképpen nem tisztázott körülmények között –
elveszti.



Az Ugróczi-monográfia illusztrációjaként is szereplő csatakép (Barzellini József metszete után)



A zentai csata egyik helyszínrajzán megjelenő település-ábrázolás
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2.2. Legkorábbi adataink
a település „kinézetéről”

A település morfológiai fejlődésének legkoráb-
bi és legfontosabb forrásai a középkori határbejá-
rások, azaz az ebből eredő határleírások lennének,
ezek azonban Zenta és környéke tekintetében té-
mánkat illetően elég szűkszavúak, s valóban inkább
csak a határrészek leírását, jobbik esetben megne-
vezésüket tartalmazzák. Még ezzel is olykor inkább
zavart keltenek, mint homályt oszlatnak, hiszen pél-
dául Chektow-ról sem tudjuk teljes bizonyosság-
gal, hogy településként létezett-e a középkorban,
vagy csupán valamely település (például Zenta)
határrésze, esetleg csupán egy halastó neve.

A következő forráscsoportot az első település-
rajzok vagy helyszínrajzok képeznék, ezekből azon-
ban gyéren jut ki a kutatóknak. A zentai csata hely-
színrajzai feltehetően az egyetlen ránk maradt, leg-
korábbiként értékelhető településrajzolatok.2  A
zentai csatáról magyarul elsőként megjelent könyv
illusztrációjaként is szereplő metszet viszont még
némi jóindulattal sem jön számításba, s inkább egy-
fajta „vágy-rekonstrukció”, fantáziakép, illetve
Zenta korabeli állapotának bizonyos múltba való
kivetítése.3

1751-ben a kerületi kiváltságlevél mellett kibo-
csátásra kerül a három község, köztük Zenta me-
zővárosi kiváltságlevele is. A mezővárosi rang nem-
csak előjogokkal járt, hanem kötelezettségekkel is,
melyeket az adománylevél ugyan nem sorol fel, de
bizonyos korlátozott önkormányzatot s ennek ér-
telmében meghatározott közigazgatást feltételez. A

2 Az egyik ilyen közvetítés a Savoyai Eugen vezette hadjáratokkal foglalkozó egyik alapmű (Graphisches Beilagen des Werkes
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen I–III.), amely tartalmazza a zentai csata helyszínrajzait. Lásd még ZTL, F: 743

Hasonmások gyűjteménye (a Bécsi Hadilevéltárból begyűjtött anyag).

3 Lásd Ugróczi Ferenc: Zentai ütközet. Szeged, 1816.

4 Zenta monográfiája I., 298–299. p.

közigazgatást szolgáló középületek felépítése nyo-
mán, valamint a „hasonlítsunk városra” jelszó je-
gyében kötelességszerűen rendet kellett tenni nem-
csak a köz-, hanem a magánépítkezések tekinteté-
ben is. Ebből az időből sajnos nem maradt leírás
(különösen nem képszerű) Zentáról, így egy későb-
bi tűzvész kárleírása nyújt némi támpontot a re-
konstrukcióhoz.

1769. április 4-én tűz ütött ki a városszéli szé-
rűkben. A korabeli leírás szerint leégett: a katoli-
kus templom (feltehetően csupán szerény imaház
volt), a katonai helyőrség laktanyája, a parancsnok-
ság épülete, a városháza, a jegyzői lakás, a városi
vendéglő, a városi mészárszék, a katolikus plébá-
nia, a kántorlakás és a harangozó lakása, mindkét
iskolaépület, a három görögkeleti pap háza s ezen-
kívül 265 lakóház, 246 melléképület, 189 istálló,
11 fészer és 4 szárazmalom.4

2.3. A mai utcahálózat
kialakulásának kezdetei

A két legrégebben „tetten érhető” épület, a pravosz-
láv templom (épült 1751–54 körül) és az 1911-ben le-
égett főtéri katolikus templom (épült 1770-ben) mint-
egy része volt a kor településrendezési elveinek, ame-
lyek a tűzvész után kifejezésre juthattak, s amelyek sze-
rint a főutcák egy főtérre futnak be, ahol a fontosabb
középületek galériája (templom, városháza) sorakozik.
Zenta esetében ez a következőképpen alakult: a város
legrégibb része mintegy a Tiszával párhuzamosan tar-
tó vonal mentén alakult ki, a Kukucskától (dél) a mai
Szép utcáig (észak), ahol a vonal nagyjából derékszög-
ben megtörve, „L” alakban, a folyóra merőleges irány-



A II. József-korabeli katonai felmérés térképlapja (1783)



Zenta a Tisza vízrajzi térképén (1787)
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ban a Tópart mellett futott tovább nyugati irányba. E
derékszög csúcsában alakult ki a 18. század utolsó év-
tizedeiben fokozatosan az újkori Zenta városmagja, azaz
a Fő tér, melyből sugarasan futnak ki minden irányba a
fontosabb (fő-) utcák.

Mint már az előbbi fejezetben rámutattunk, az
1783-as II. József-korabeli katonai felmérés térké-
pe alapján már kivehetők egyes utak, amelyek va-
lószínűleg középkori utak nyomvonalát őrizték. A
térképen feltüntetett (persze név nélküli) utcák vi-
szonylag tisztán, egyenesen futnak, s ha bizonyos
megmagyarázhatatlan töréseket, elhajlásokat figyel-
hetünk meg, az nyilván annak tudható be, hogy a
tűzvészben teljesen vagy részben megmaradt épü-
letek, esetleg utcarészek őrizték a korábban kiala-
kult utcák vonalát.5

Van még egy térképünk ebből az időszakból,
mégpedig a Tisza vízrajzi térképe Szeged és Titel
között (1787), amely azonban – lévén, hogy első-
sorban a vízrajzi részletekre összpontosít – eléggé
elnagyoltan adja meg a mezőváros körvonalait, az
utcákról nem is szólva, ezért témánkat illetően csak
annyiban érdekes, hogy egyfajta összehasonlítás-
ként szerepeltessük.6

2.4. A főtér

Bár közvetlen adatunk nincs erre, feltételezhet-
jük, hogy a 18–19. század fordulóján a főtér bizo-
nyos mértékű rendezésére került sor; így értelmez-
hetjük az 1808-ból ránk maradt, főteret ábrázoló
geometriai rajzot („Planum Geometricum…”),
Repitzky János kerületi mérnök munkáját. Ebből
megtudhatjuk, hogy a főtéren a következő épüle-

5 ZTL, F: 743 Hasonmások gyűjteménye

6 ZTL, uo.

7 ZVM Történeti gyűjtemény, Térképtár. 25. l. sz. Lásd még Zenta monográfiája I., 309–310. p.

tek álltak: római katolikus, illetve pravoszláv temp-
lom, parókiák és felekezeti iskolák, városháza, ka-
tonai szállítóház, distriktusi (kerületi) vendéglő (s
idekerül a piac és a bolt is), valamint a kuriális ne-
mesek házai, jelezve ezáltal a város társadalmi éle-
tében betöltött rangjukat. A Szentháromság-szobor
még nem szerepel a rajzon, mert csak egy évvel
később készül el. Ugyancsak idekerül a nagymére-
tű görög-keleti kereszt is. (Tudjuk, hogy ugyanek-
kor a város más pontjain is kereszteket állítanak
fel.) A következő években megkezdik a főtéri épü-
letek részleges cseréjét is; felépül az új városháza,
pontosabban annak középső része (1830–38), va-
lamint még egy vendéglő.7

Bár a Repitzky-rajz csupán a település egy kis
részét mutatja be (ezért a legnagyobb jóindulattal
sem sorolható a várostérképek sorába), mintegy bi-
zonyítékul szolgál azonban arra, hogy komolyabb
rendezésre került sor, s lassanként felszámolták az
ösztönösen történő utcaalakítást. Ettől kezdve már
bizonyára számolhatunk utcanevekkel is, s a Fő tér
mellett még legalább két másik térrel: a Halász tér-
rel és a Széna térrel, s emellett talán a későbbi Szent
János térrel.

2.5. Egyéb rendezések
a 18. század végéig

A főtér rendezése tulajdonképpen egyfajta jel-
képnek is tekinthető: lezárul egy olyan korszak,
melynek során kialakul és megszilárdul Zenta me-
zővárosi gazdasága és társadalma. Az 1769-es tűz-
vészt követő újjáépítési munkálatok során a tele-
pülés némi kamarai segítséget is kapott, de jellem-



A Repitzky-féle Planum Geometricum (1808)
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ző, hogy elsősorban saját erőből igyekeztek min-
dent felépíteni. Ez a szükséges anyagi háttér mel-
lett mind fejlettebb közösségi szerveződési formá-
kat igényelt. Ezzel a háttérrel lehetett aztán bizo-
nyos (egyre sürgetőbb) kérdést rendezni. Mi azok-
kal foglalkozunk, amelyek a jövőben meghatároz-
ták a lakóterület kiterjedésének, növekedésének (s
a benne futó utcáknak) az irányát, s amelyek ugyan-
ennek a növekedésnek ideiglenes vagy végleges
korlátokat szabnak.

Itt elsősorban a temetők kérdését kell felvet-
nünk.8  Mivel a sírkertek ebben az időben felekeze-
tiek és nem községiek, ezért a rájuk vonatkozó kez-
deményezések többnyire az egyházak részéről tör-
téntek. Hasonlóan más településhez, itt is a két
templom környékét használták temetkezésre, amely
gyakorlatot a Helytartótanács 1775. évi rendelete
már határozottan tiltotta, illetve az új temetők meg-
nyitását a településeken kívül írta elő, mégpedig
legalább 300 ölnyi (kb. 500 méternyi) távolságra.
Ugyanez a rendelet megkövetelte az egyházi ható-
ságoktól, hogy temetőiket kerítsék be vagy árkol-
ják körül. Meglepő azonban, hogy már a rendeletet
megelőzően, 1772-ben Szalai István zentai plébá-
nos kéri (és megkapja) az engedélyt a katolikus te-
mető kihelyezésére. Erre a következő években sor
kerülhetett, mint ahogyan az új pravoszláv temető
létrehozására is. A 18. század hetvenes éveitől fo-
kozatosan (bár nem nagy számban) letelepülő zsi-
dók feltehetően 1785-ben alapítják saját temetőjü-
ket. A rendelet által a város és a temetők között
megszabott távolság ekkor még bőven megvolt, ám
a következő évtizedekben ez a távolság egyre csök-
kent, mígnem aztán teljesen elfogyott, mégpedig
annak ellenére, hogy közbeesett egy katasztrofális
méretű kolerajárvány (1831), valamint az anyagia-

8 A zentai temetőkkel kapcsolatban lásd Pejin, Atila: Jevrejsko groblje u Senti. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, br. 7.

Beograd, 1997. 105–136. p.

kat, népességet is megtizedelő 1849-es zentai ese-
mények. A neoabszolutizmus éveiben azután min-
den téren újabb rendezésekre került sor; így példá-
ul a temetők kérdését is meg kellett oldani. Ennek
nyomán a 19. század ötvenes éveiben bezárják a
régi katolikus temetőt, s helyette másutt nyitnak
újat, mégpedig a felsővárosit, s ez lesz a későbbi
köztemető. A pravoszláv és a zsidó temető a he-
lyén marad (utóbbit a Tisza árterületének vize alá-
mosta, ezért némileg feljebb költöztették, magasab-
ban a Tópart fölé). Nyílt azonban még egy katoli-
kus felekezeti temető is: az alsóvárosi. Ezekkel az
intézkedésekkel a település határait nyugati-észak-
nyugati irányban tolták ki.

A másik intézkedés, amelyről még szólnánk, s
melynek gyökerei minden bizonnyal még a 18. szá-
zad végére nyúlnak vissza, közbiztonsági-tűzren-
dészeti célokat szolgált, ez pedig a városnak kö-
rökre való felosztása volt. Az első, amiről tudunk,
1808-ban, a főtér rendezésével egyidejűleg történt,
melynek folytán a várost négy – tóparti, piaci, al-
végi és újvárosi – kapitányságra osztották fel. A
kapitányok mellé fegyveres őröket adtak, akik tűz
vagy lopás esetén fegyverrel adtak jelt. Feltételez-
hető, hogy az „alsóvárosi” és „felsővárosi” megje-
lölést már jóval korábban használni kezdték, ezért
a 19. század eleji, egyre növekedő Zentát két na-
gyobb városrészre oszthatjuk fel: az Alsóvárosra
(dél) és a Felsővárosra (észak). Ezen belül említ-
hetjük meg aztán a már felsorolt köröket (kapitány-
ságokat). Legutoljára hagytuk a várost körülvevő
szérűskerteket (Alsó-, Középső- és Felsőker tek),
amelyek a 19. század végéig fokozatosan elveszí-
tették eredeti funkciójukat, mígnem a város rájuk
telepedett, „benőtte” őket.

Az utcák külalakjáról ebben az időszakban nem
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sokat tudunk. Valószínűleg hasonlítottak a vadnyu-
gati filmek kisvárosaira, melynek utcái porosak, eső
után a sártól járhatatlanok, s a közlekedést csupán
a házak közti fajárdák tették némiképp elviselhe-
tővé. Az esővíz lefolyását árkok biztosították. Az
utcákra külön személy, az utcavigyázó esküdt fel-
ügyelt, s feladatköre a közrendre, a közbiztonságra
terjedt ki (vigyázott a városban és a városon kívül
épített hidakra, töltésekre, a pernye kihordására;
betemettette az utcán talált üres gödröket; tiltotta a
dögök és a trágya utcára való kihordását).9

2.6. Újabb változások az abszolutizmus
és a provizórium korában

A szabadságharc és 1849 februárjának gyászos
eseményei (beleértve a nagy tűzvészt is) a nagy er-
kölcsi kár (és emberi veszteség) mellett olyan anya-
gi károkat is okoztak, amelyek szanálása hosszan
tartó volt. Az elmenekült lakosság, miután vissza-
tért, nekiláthatott az elpusztult otthonok újjáépíté-
séhez. Egy 1851-ből származó adat szerint 404 ház
égett le, s ebből 1850 februárjáig 130-at sikerült
pótolni.10  Összehasonlításként csupán az 1828. évi
adat áll rendelkezésre, mely szerint Zentán 1858
ház állt. Ezt a szabadságharc kitöréséig nyugodtan
2000-re kerekíthetjük, s akkor megállapíthatjuk a
hozzávetőleges kárt, ti. a meglevő házak egyötöde
pusztult el.11

A neoabszolutizmusnak az egész birodalomra
kiterjedő, átfogó intézkedései természetesen Zentát
is elérték. Először is (ismét csak a város terjeszke-
dési irányai szempontjából) fontos kiemelni a Ti-
sza-szabályozási munkálatokat, amelyeket már a

9 A korabeli rendezésekről lásd Zenta monográfiája I., 311–313. p.

10 ZTL F: 003. Iratok, 648. sz. (1851)

11 Zenta monográfiája I., 309. p.

12 Uo., 324–325. p. Lásd még ZTL F: 003. A II. kataszteri felmérés térképe (1857)

szabadságharcot megelőző években tervbe vettek,
de csak az ötvenes években tudták véghez vinni a
két nagy átvágást, a pánait és a bátkait, valamint a
szükséges védőtöltések emelését. A munkálatok
egyrészt növelték a város biztonságát az árvízve-
széllyel szemben, másrészt állandó termőterülete-
ket hoztak létre az addig csak időszakosan hasz-
nálható, most megszűnt ártereken.

A másik fontos rendezés az 1856-ban befeje-
zett kataszteri felmérés, amely a korabeli állapoto-
kat rögzíti, részletező várostérképet utcahálózattal
azonban nem mellékel, csupán a település kontúr-
jait vázolja fel.12

Másrészt viszont a nagyarányú építkezések ér-
dekelnek bennünket elsősorban, melyeknél is min-
denekelőtt a magánépítkezések nagy száma szem-
betűnő. Mivel a forradalom idején a tűz tetemes
károkat okozott, nem volt nehéz rábeszélni az új-
donsült építkezőket a cseréptetővel való fedésre
(persze csak azokat lehetett, akiknek telt rá, a töb-
biek továbbra is náddal fedték be házukat), ezért a
cserép iránti kereslet látványosan növekedett. A
városnak saját cserépégetője volt, ahol jutányos (és
szabott) áron lehetett cserepet vásárolni; a mész-
égetést viszont az elöljáróság előzetes engedélyé-
vel bárki végezhette az arra kijelölt helyen. Az épít-
kezési láz a fakereskedelmet is fellendítette, s en-
nek következtében jelentkeznek az első helybeli
fakereskedők. Ami a középítkezéseket illeti, inkább
javításokról, helyreállítási munkálatokról beszélhe-
tünk. Az egyetlen komolyabb vállalkozás a város-
háza fundusával kapcsolatos, ahol 1854-ben újabb
épületrészt húznak fel. Valamivel később bontják
majd le a főtéri Nagykocsmát, és 1861-ben felépül
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a Nagyvendéglő (a későbbi Eugen Szálló). Felve-
tődik egy második katolikus templom felépítésé-
nek a gondolata is (az Alvégben), s hidat is szeret-
nének a zentaiak, ezek a vágyak azonban még mind
korainak bizonyultak.

Az utcák továbbra is kövezetlenek; feljegyez-
hetjük azonban azt, hogy sor kerül a főtér kivilágí-
tására, az egyes utcák megvilágítását további olaj-
lámpások felállításával javítják. Ugyancsak az ut-
cákkal kapcsolatos az a rendelet, mely szerint az
utcák kötelesek éjjeliőröket (bakterokat) fogadni,
ellenkező esetben az utcabelieket fogják be bakter-
nak. Este kilenc után tilos volt a kóborlás vagy kocs-
mai mulatozás.

A közlekedés terén történnek bizonyos változá-
sok, amelyek Zentát közelebb hozzák a külvilág-
hoz. Ilyen például a helyi postahivatal felállítása, a
gőzhajójárat rendszeresítése Szeged és Zimony
között; a hatvanas években felvetődik a vasútépí-
tés ötlete is.13

A kiegyezést megelőző utolsó esemény, ame-
lyet Zentával kapcsolatban is feljegyezhetünk, az
1865-66-os felmérés, amelynek egyik térképlapja
elég részletező módon egy már kialakult utcaháló-
zatot mutat be, sajnos, beírt nevek nélkül.14  Ha ezt
összehasonlítjuk a II. József korabeli térképlappal,
látni fogjuk hogy az 1849 február elején leégett ut-
carészek, házsorok jobbára valószínűleg a már ko-
rábban meglevő utcák nyomvonalát kísérve épül-
tek fel újra.

13 Zenta monográfiája I., 325–330. p.

14 ZTL F: 743 Hasonmások gyűjteménye (1865–66-os felmérés térképe)

2.7. A kiegyezést követő városrendezési
intézkedések, munkálatok

A kiegyezést követő, a Monarchián belül bekö-
vetkezett gazdasági-társadalmi átrendeződés, vala-
mint a politikai élet liberalizálódása következtében
beállt változások természetesen Zentát sem kerül-
ték el; mintha a mezőváros valamilyen álomból
ébredt volna fel, lázasan próbált felzárkózni a fej-
lődő vidéki városok közé, bár felemás sikerrel. Mi
most csak azokkal az újdonságokkal foglalkoznánk,
melyek témánkat közelebbről érintik.

Azáltal, hogy a Tisza-menti községek megkö-
tötték az örökváltsági szerződést (1870), mintegy
törvényesítették a Tiszai korona-kerület felszámo-
lását, mely folyamat bizonyos formában már a sza-
badságharcot megelőző években elkezdődött. En-
nek további következménye volt a zentai járás (köz-
legelők) felosztása, ami a néhai kerület kiváltság-
levelének értelmezéséből fakadt. Másrészt Zenta
rendezett tanácsú város lesz (1873), s az önkor-
mányzatiság kibővítése mellett jogot nyer arra,
hogy külön országgyűlési képviselőt választhasson.
A gazdasági-társadalmi változások komoly rétege-
ződést idéznek elő a lakosság körében, ahol azelőtt
nem tapasztalhatunk komoly vagyonbeli különbsé-
geket, ha leszámítjuk a kisszámú kuriális nemessé-
get, valamint néhány megtollasodott iparosmestert
és kereskedőt. Most azonban a járásosztás folytán
a módosabbak még több földhöz jutnak, míg a ke-
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vés földdel rendelkezők kevés földet kapnak. A
folyamszabályozás következtében csökken az árte-
rület, vele az ívási helyek, ezért egyre kevesebben
élnek meg a halászatból. A gyáripari termékek elő-
retörése, valamint a kisipar liberalizálása viszont a
céhes megszorításhoz szokott iparosokat érintette
kedvezőtlenül, s mindez sokak elszegényedéséhez
vezet, ami az agrárproletariátus táborát növeli mind-
inkább, ahogyan a 19. század végéhez közeledünk.
Másrészt a termény- és fakereskedelem a módosabb
kereskedők sorait gyarapítja, így Zenta addig igen
kisszámú társadalmi elitje a hetvenes–nyolcvanas
években mind komolyabb erőt kezd képviselni,
amely valóban hatni tud olyan irányba, hogy az
addig falusias település városi külsőt kapjon. A köz-
lekedési feltételek tovább javulnak; 1873-ra felépül
a fahíd (mellette a rakpar t), 1889-ben pedig meg-
nyitják a Szeged-Szabadka-Óbecse vasútvonal
zentai szakaszát.15

A kedvező változások leglátványosabb jelei az
építkezésekben mutatkoznak meg. Az új középü-
letek között ki kell emelni a gimnáziumot, a Ma-
gyar Király szállót, az 1911-ben leégett városháza
helyett gyors ütemben felépített újat (vele a vásár-
csarnokot), a tűzoltólaktanyát, az alsóvárosi Jézus
Szíve templomot, a járásbíróság és a posta épüle-
tét… A magánépítkezésekre jellemző, hogy a fő-
térhez közeli (abba sugarasan futó főbb utcákon
emelt) épületek tartós anyagból (tégla, cserép) épül-
nek, reprezentatív jellegűek, ami építtetőik társa-
dalmi-vagyoni helyzetét volt hivatott kiemelni, az
ebből eredő lakóhelyi szegregáció tehát a század-
fordulón már mindenképpen kimutatható. (A lakó-
helyen belüli elkülönülés korábban mesterségbeli,
esetleg etnikai-felekezeti hovatartozásból fakadt.)

15 Zenta monográfiája I., 334–338. p.

16 Zenta monográfiája I., 338–354. p.

17 Uo., 345. p.

Az építkezéseket tégla- és cserépégetők, valamint
fűrésztelepek egész sora szolgálja ki.

A főtér, valamint a főutcák kövezése már a
nyolcvanas években megkezdődött, 1895-ben pe-
dig (Ferenc József látogatása tiszteletére) ugyan-
ezekben az utcákban kiaszfaltozzák a járdákat.
Ugyancsak ekkor vezetik be a villamos közvilágí-
tást is Zentán.16

2.8. A kerületek

1901-ben a városban, valamint a hozzá tartozó
pusztákon, telepeken, tanyákon 29 419-en éltek; kö-
zülük 56% a város belterületén, 6% a külterületen
(Felső-, Középső- és Alsókertek, Libalegelői telep,
Rétalj, Vasúti telep, belső szántón levő épületek),
5% Felsőhegyen, 33% pedig a szállásokon. Ugyan-
így a 6361 (többségében lakott) ház közül 60% a
belterületen, 8% a külterületen, 6% Felsőhegyen,
26% pedig a szállásokon állt.17

Zenta város különféle szempontok szerint volt
felosztható. Az előzőekben már szóltunk arról,
hogy a közbiztonsági-tűzrendészeti felosztás négy
kört különböztetett meg, s ez a 19. század közepé-
ig gyakorlatban maradt. A rendezett tanács idejé-
ben újabb felosztás jelentkezik, amely az építke-
zési szempontokat tartja szem előtt. Az első építé-
si kerülethez tartozott a rakpart, a Szép utca, a Híd
utca, az Úri utca, a Tópart utca (a Kard utcáig), a
Deák utca, az Eötvös utca, a Kossuth utca, az Adai
utca, a Jókai utca, a Hold utca, a Géza utca, az
Óvoda utca, a Zrínyi utca, a Vörösmarty utca, va-
lamint a Fő tér (Szent István tér), az Újtemplom
tér, a Széna tér, a Szent János tér és a Széchenyi
tér. A második kerülethez tartozott a város belte-



Körök (kerületek) a Szövényi-féle várostérképen, 1911
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rülete, amely északról a rétpart, keletről a Tisza,
délről a Nap utca és a törvényhatósági út (Ada felé),
nyugatról a vasút és a Város körüli út által volt
behatárolva, kivéve az első kerülethez tartozó ut-
cákat és tereket.18

Úgy tűnik azonban, hogy továbbra is elsősor-
ban a tűzoltókerületekre való beosztás volt mérv-
adó. Egy újabb felosztást mutat be az 1911-es vá-
rostérkép, ahol hat kerületet számolhatunk össze.
Két évvel későbbi adatunk viszont már a házszá-
mozás ügyével is foglalkozik. Míg addig a házak
számozása soros volt (melynek gyakorlata valószí-
nűleg az abszolutizmus idejére vezethető vissza),
tehát nem utcák szerint történt, 1913-ban elrendel-
tetett, hogy a házakra páros és páratlan házszámo-
kat kell felerősíteni, mégpedig az utcák szerint, s a
táblán fel kell tüntetni az adott utca nevét is. 19

2.9. Városrészek, negyedek 1945-ig

A fent vázolt kerületek egyfajta városnegyede-
ket képeztek, ám voltak Zentának olyan részei,
amelyek az újabb és újabb építkezések folytán még
ezen a felosztáson belül is elkülönültek, sőt a ké-
sőbbiekben szükségessé vált a kerületek átrende-
zése, „szaporítása”. Az elkülönülés általában az új
városrészek lakosságából adódott, illetve azokból
a szükségletekből, amelyek ezeket a tervezett (és
szervezett) bővítéseket létrehozták. A következők-
ben ezekről a városrészekről szólnánk részleteseb-
ben, hiszen közvetlenül érintik témánkat, mivel je-
lentős mértékben növelték Zenta utcáinak számát.

A Munkástelep („Újfalu”). — A korábbiakban
már láthattuk, hogy a város csakis nyugati irány-
ban terjeszkedhetett. Annak idején a Tisza árterü-

18 Lásd ZVM Szabályrendeletek gyűjteménye. Zenta rendezett tanácsú város Építkezési szabályrendelete (Tervezet.) Zenta, s. a.

Bár nincs évszám feltüntetve, a tervezet a 20. század első éveire valószínűsíthető.

19 ZTL, F: 003 Zenta rendezett tanácsú város. Iratok: Építészeti osztály (1899–1918)

lete határt szabott észak felé, s az ármentesítő mun-
kálatok után is a felszabadult területet leginkább
művelésre tar tották fenn. Dél felé ugyancsak a
művelésre szánt földek kárára lehetett volna növe-
kedni. A legkézenfekvőbbnek látszott a szérűsker-
tek beépítése (Alsó-, Felső- és Középsőkertek),
amire fokozatosan sor t is kerítettek. 1882-ben a tá-
volabb eső Középsőkertekben 1200 hold földet
adott bérbe a város, s a bérlők rögtön építkezésbe
kezdtek; ez azonban nem volt tervezett, és elég
kaotikusan alakult. 1892 után az ún. Libalegelőket
már kimondottan házhelyekként adják el. A szá-
zadforduló körül leginkább a Középsőkertek irá-
nyába láttak lehetőséget további komolyabb, de
immár tervszerű építkezésekre s terjeszkedésre. Itt
szándékozott a város a mind számosabb agrárpro-
letariátus helyzetén enyhíteni. 1904-ben mintegy 47
holdnyi területet szántak erre a célra. Sok huzavo-
na előzte meg a munkásházak építését, főleg a ki-
osztás módja, illetve az építkezési kölcsönök tör-
lesztése körüli gondokat kellett elfogadható módon
megoldani, ezért csak 1908-ban született végleges
határozat. A város a Földművelésügyi Minisztéri-
um kölcsönajánlatát fogadta el, a megítélt összeget
(500 000 korona) pedig 455 ház felépítésére szán-
ták 20 holdnyi területen, mégpedig a Libalegelő, a
város, a Tornyosi út, a Középsőkertek, valamint a
Karjadi út közötti részen. A városatyák is „elvetet-
ték a kockát” s átlépték Zenta Rubiconját, vagyis a
nagy vízelvezető csatornát s a vasútvonalat, ami
addig a város határát képezte nyugat felé A végső
változatban elfogadott típustervek szerint – figye-
lembe véve a népi építészet helyi példáit – épültek
fel 1909 és 1910 folyamán 200-200 négyszögölnyi
portákra a munkásházak. (A minisztériumi kezde-
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ményezésre emlékezve hívják majd Darányi Ignác
földművelésügyi miniszter után egy ideig Darányi-
telepnek, s neveznek el utcát is róla.) Az új város-
részt szabályos tömbökre osztották, s ezen belül két
teret képeztek ki (Ipolyi Keller, illetve Štrosmajer
tér) iskola és templom számára. Itt épül fel majd
1913-ban az Eötvös (ma: Thurzó) -iskola mint az
első emeletes iskola Zentán, valamint 1928-ban a
Kis Szent Teréz kápolna.

A Munkástelep felépítése volt lényegében az
első, igazán tervszerű lakásépítési akció, egy olyan
időszakban, amikor – mintegy a 19. század végétől
ható – inerciós erők tudtak nagy dolgokat produ-
kálni, amit majd az új városháza, illetve a vashíd
felépítése koronáz meg.

Az építkezés egyébként szociális gondokat
szándékozott orvosolni (ez országos szintű folya-
mat volt egyébként, amelybe a város is bekapcso-
lódott; lásd a budapesti Wekerle-telep). Az előbb
említett időszakban 455 munkásházat építenek fel.
A sikeresnek mondható vállalkozást még az első
világháború idején folytatni akarták; a terv szerint
a várostól nyugatra eső Felsőkertek és a felsőváro-
si temető közötti területet építették volna be.20

A Kolónia. — A fenti terv megvalósítására csak
1927-től kezdve kerülhetett sor, s akkor sem a he-
lyi lakásgondokat igyekeztek vele megoldani, ha-
nem politikai szükségletekből fakadt (országos
szintű „kolonizáló” program keretében), hiszen az
Ingyen- (más forrás szerint a Gödröket nevezték
így) és/azaz Dobrovoljac-telepnek nevezett város-
részen az SzHSz Királyság fejletlenebb részeiről
(Szerbiából, Boszniából és Hercegovinából, Mon-
tenegróból, Dalmáciából, Likából) Zentára költö-

zött telepeseknek osztottak szét mintegy kétszáz
házhelyet. A „kolonisták” házai prototípusaként a
munkástelepi típustervek szolgáltak. A kiosztott
telkek egy része a Csordajárás, a felsővárosi teme-
tő és a Felsőkertek között, másik részük az Iparte-
lep és a vasútállomás között, a harmadik pedig az
Adai és Karjadi utak között terült el. A telep to-
vábbi bővítésére 1935-ben került sor a vasútállo-
mással szembeni területen (Kiskolónia).

A telepet 1927-től fokozatosan rendezték: fúrt
kutat kapott, majd járdákat, az utak rendezésére,
csatornázásra pedig a város állami segélyben is ré-
szesült.21

Ipartelep. — A Munkásteleppel szemben, a
Tornyosi úttól északra, a vasúttól kezdve kezdik
kiadni az ún. ipar telepi parcellákat 1923-tól. Ipa-
rosok, munkások kaptak itt házhelyeket. Az épít-
kezések 1927-ig eltartottak, majd a második világ-
háború után is folytatódtak. Idővel inkább ezt hív-
ják majd Munkástelepnek (s csúfolják majd újabb
időkben Sanghajnak).

Ugyancsak a két háború közötti időszakban a
Középsőkertektől délre jött létre a Jenovác-telep;
a volt (névadó) tulajdonos telkét parcellázták ki
építési célból. Szintén egy volt tulajdonosról,
Jedlicska Ferencről kapta nevét a Tornyosi úttól
északra,  az Ipar teleptől  pedig nyugatra eső
Jedlicska-telep, ahol még a második világháború
után is osztottak ki telkeket.22

Az ONCSA-házak. — Az újabb világháború
folytán az építkezések ismét szűk keretek közé szo-
rultak. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
(ONCSA) országos akciója tájanként kidolgozott
háztípusok alapján készített tervekkel próbálta

20 A munkásházakról, valamint a Munkástelep kiépüléséről bővebben lásd Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék – Zenta, 2002.

327–332. p.

21 Uo. 386–387. p.

22 Penavin Olga – Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1980. 63. p.
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megoldani az egyre növekvő lakásínséget, tehát
Zentán is újabb, a népi építészet által ihletett típus-
ház-építkezésre került sor. A tervek szerint a
Tornyosi út északi oldalán elterülő Ipartelep köze-
lében, a Vasútsorra építettek volna 16 új házat. Ezt
1942 őszén sikerült is kivitelezni. Az ONCSA-há-
zakon kívül még mintegy 18 új ház épült fel a ta-
lajvízkárosultak megsegítésére, 1943-ban azonban
már korlátozták a lakásépítéseket, majd meg is til-
tották.23

2.10. A város további terjeszkedése
1945 után

A második világháború után a hagyományos népi
építészet már nemigen hatott a magánépítkezések-
re, s a munkástelepi, illetve ONCSA-házak közül is
a legtöbb eltűnt vagy átépítették, így a város lassan
elveszítette régi arculatát, legalábbis ami a külső
városrészeket illeti. Az új épületek divatja (sá-
tortetős, polgári villát imitáló házak) nemigen vette
figyelembe sem az életmódot, sem a tájjelleget.

Hangsúlyozni kell, hogy a század elejétől egé-
szen napjainkig a lakosság száma nem változott ko-
molyabban, így az 1945 utáni építkezéseket nem a
növekvő népszaporulat diktálta, hanem inkább a
jólétiség fokozódó jelenléte, ami a nyolcvanas évek
végén tetőzött (nem véletlen, hogy a homoki telep
kiépítése éppen ezekben az években fejeződik be.
Inkább tehát a nagycsaládok szétdarabolódásáról
van mindinkább szó, hiszen aki csak tehette, a gyer-
mekeinek is épített házat (vagy házrészt), és ma már
igen gyakori eset, hogy egy család három generá-
ciója egymástól elkülönülve él.

Mindennek eredményeként három látványosabb
bővülésről beszélhetünk. Az egyikre közvetlenül a
második világháború után került sor, mindjárt az
ötvenes években, amikor elkezdték építeni az Új-
telepet a Tornyosi úttól északra, ahol az utolsó ház-
sor t éppen napjainkban húzták fel. (S így keletke-
zett a Dr. Beer Imre utca, valamint annak kis mel-
lékutcái).

A másik, jóval kisebb új városrész (a 38. lakó-
tömb) felépülése a hetvenes évek elejére tehető a
Belgrádi utca és a Jovan Sterija Popović utca kö-
zött, melyet a semmitmondó szám helyett előbb
mindenki csak Káder-szérűnek, majd később (nap-
jainkig) Tam-tam negyednek vagy Grófnegyednek
csúfol.

Az utolsó nagyobb építkezések a nyolcvanas
évekre tehetők, amikor elkészült az ún. Homoki la-
kótelep. Itt többemeletes, típustervek szerint épült
toronyházakat emeltek (az itteni lakások többsége
vállalati lakás vagy nyudíjaslakás volt).

Az ún. szocialista időszakban Zenta község te-
rületét kerületekre osztották fel, amelynek irodáira
(hivatalok) hárult a községi adminisztráció egy ré-
sze. A kerületi beosztás kiterjedt a községhez tar-
tozó falvakra is. A hetvenes évek második felében,
a társadalmi-politikai decentralizáció egyik intéz-
kedéseként a kerületeket helyi közösségekké szer-
vezik át, nagyjából a kerületi beosztást követve.
Ezek: 1. Központ, 2. Tópart, 3. Kertek, 4. Alvég,
5. Tisza-part, valamint a falvak (6. Felsőhegy, 7.
Tornyos, 8. Kevi, 9. Bogaras).

Ez az újabb változás az önkormányzati ingeren-
ciák egy részét átruházta az említett helyi közössé-
gekre, ugyanakkor nagyobb felelősség is hárult rá-

23 Valkay, 450–451. p., valamint uő: ONCSA-házak építése Zentán (A népi építészet által ihletett lakásépítési akciók harmadik

fázisa). Bácsország, Millenniumi szám (2000). 87. p.
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juk, például éppen a kérdéses helyi közösség terü-
letén levő utcák rendezésével kapcsolatban (utak
aszfaltozása, közvilágítás, csatornázás stb.).

A kilencvenes években ezen a téren visszafej-
lődés tapasztalható. Az általános, lényegében cent-
ralizáló politika szellemében rendelkező törvények
megengedték, hogy ahol ezt akarják (ti. ahol nincs
pénz fenntar tásukra), a helyi közösségeket meg-
szüntethetik, és helyi irodákat alakíthatnak helyet-
tük. Ez történt Zentán is, ami sok tekintetben meg-

fosztotta a polgárokat, hogy közvetlen lakóhelyük
(utcájuk) sorsáról közvetlenebb módon döntsenek.
Örvendetes, hogy egy régi kezdeményezés folytán
mégiscsak sor került a helyi közösségek visszaállí-
tására azzal, hogy a Tópartot és a Központot, illet-
ve az Alvéget és a Tisza-par tot igen szerencsétlen
ötlettől indíttatva összevonták, ám még így is re-
mélhető, hogy az utóbbi években csakugyan siral-
mas állapotba került utcáink rendezése a jövőben
folyamatosan történik majd.
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3. Utcanévadási szokások

1 ZTL, F: 315 Térképgyűjtemény. Se 1. Indukációs térkép (1876).

3.1. Utcanévadási szokások a
kiegyezés előtt

Az utcanevekről valló legkorábbi források te-
kintetében hasonlóan vagyunk, mint annyi más,
Zentával kapcsolatos téma kutatásakor: hiányoznak
alapvető, sok más település esetében fellelhető for-
rástípusok. Így például sok várossal kapcsolatban
maradtak meg utcanévjegyzékek igen korai idők-
ből. Ami Zentát illeti, az 1918 előtti időszakból
sajnos nem kerültek még elő, így az első ilyen do-
kumentum a világháború utáni évekből származik.
Ezért csupán közvetett forrásokra, illetve a város-
térképekre tudunk hagyatkozni, ezeket azonban oly-
kor igen óvatosan kell kezelni, mert nem egyszer
pontatlanok. Az 1867 előtti időkből azonban még
utcaneveket feltüntető térképünk sincs, s erre vo-
natkozóan nyújt igen ér tékes segítséget az 1876-os
indukációs térkép, amely feltevésünk szerint leg-
alább egyes részeiben korábbi állapotokat rögzít-
hetett.1  Itt elsősorban azokra az utcákra gondolunk,
melyek nem személyekről, hanem földrajzi fogal-
makról, növény- és állatfajtákról, jelenségekről,
esetleg az utca tulajdonságáról kapták nevüket.
Feltételezésünket arra alapozhatjuk, hogy az utcák
nevének megváltoztatásában meglehetősen konzer-
vatívak vagyunk, s ha erre mégis sor kerül, az szinte
mindig politikai indíttatásból, valamilyen hatalom
kényszerére (vagy annak propagandisztikus befo-
lyásolására) tör ténik.

 Sok szempontból tapasztalhatjuk elődeink
bölcs elvét, mely a „kitaposott utak” nyomát kö-
vette, így az utcák esetében is; ti. a köztudatban
(népi tudatban) már meghonosodott elnevezéseket
tették hivatalossá. Kezdetben ösztönös, a nép kö-

rében különböző indíttatású utcanévadási szokás
alakult ki. A névadás iránti igény esetünkben,
Zentán minden bizonnyal már a határőrvidéki kor-
szakra visszavezethető, s nincs kizárva, hogy az
1751 után is itt maradó szerb határőrök nem egy
korábbi utcanevet átörökítettek. A névadás szük-
séglete a 18. század végéig – a mezőváros növeke-
désével összhangban – egyre kifejezettebbé vált, s
a szaporodó, addig csak közszájon forgó toponí-
miák, utcanevek aztán a 19. század első évtizedei-
ben (a szabadságharc kitöréséig mindenképpen)
hivatalossá váltak.

A későbbi időszakkal kapcsolatban részleteseb-
ben is szólni fogunk az 1876-os térkép utcanevei-
nek tanulságairól. Most csak a korábbi korszakra
visszavetítve említünk néhány feltevést. Így felté-
telezzük, hogy már korábban is szerepeltek a kö-
vetkező névkategóriák, ezeken belül egyes utcák
nevei:

– fontosabb – feltehetőleg középkori eredetű –
utak nevei (Adai utca, Karjadi út, Tornyosi
út,);

– egyes terek nevei (Hentes tér, Széna tér, Fő
tér, Szent János tér);

– növény- és állatnevek (Csuka utca, Ponty utca,
Fürj utca, Pacsir ta utca, Rák utca, Sárkány
utca, Sas utca, Virág utca);

– utcák leíró nevei, melyek az utca alakjára,
méretére utalnak (Ág utca, Gatyaszár utca,
Kard utca, Kerék utca, Kereszt utca, Két kö-
nyök utca, Kígyó utca, Kis utca, Könyök utca,
Nyíl utca, Sarló utca, Rövid utca, Szép utca,
Zug utca, Zsák utca);

– topográfiai, vagyis hol található a városban
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(Kórház utca, Malom utca, Nagykút utca,
Óvoda utca, Tóparti utca, Tó utca, Városház
utca);

– foglalkozást idéző nevek (Halász utca, Huszár
utca, Molnár utca, Szűcs utca);

– egyéb (Anna utca, Angyal utca, Dob utca,
Dobogó utca, Dohány utca, Folyó utca, Hajó
utca, Hold utca, Magyar utca, Nap utca, Ősz
utca, Sípos utca, Só utca, Szabadkai utca,
Szerb utca, Szív utca, Tél utca, Úri utca).

A személynevekkel kapcsolatban igen óvatos-
nak kell lenni. Bár elvileg lehetséges, hogy a Géza
utca vagy az Árpád utca már ekkor viselték ezt a
nevet, ám teljes biztonsággal csak a kiegyezés utá-
ni évekre tehetjük eredetüket.

3.2. Utcanévadási szokások 1918-ig

Míg az előző korszakra nézve csupán három
ilyen nevet mertünk felvenni, addig a kiegyezés
utáni időszakban mindenképpen újdonságnak te-
kinthető (s az 1876-os térkép igazolja ezt) a jeles
történelmi alakokról, közéleti személyekről, írók-
ról elnevezett utca. Ezek: Árpád utca, Báthory utca,
Batthány utca, Bem utca, Damjanich utca, Deák
utca, Dembiński utca, Eugen utca, Fáy utca, Géza
utca, Kazinczy utca, Kinizsi utca, Kossuth utca,
Kisfaludy utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Széche-
nyi tér, Vörösmarty utca, Zrínyi utca. Nem olyan
sok, de igen válogatott nevekről van szó; a zentaiak
kihasználják a liberálisabb politikai légkört, és ter-
mészetesen a szabadságharc egyes kiemelkedő
alakjairól sem feledkeznek meg.

Tovább elemezve a fent említett térképet, meg-
állapíthatjuk, hogy éppen a személyneveket viselő
utcák vannak túlsúlyban (32%), bár ez nem abszo-
lút, csak relatív többség; csupán külön az egyes ka-

2 ZVM, Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 3.

3 ZVM, Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 13.

tegóriákhoz viszonyítva állapítható meg. Utána
következnek a topográfiai jellegű nevek (13%), az
utca tulajdonságát leíró nevek (13%), növény és
állatnevek (8%), majd a foglalkozást jelző utcák
(6%). Az egyéb, fenti kategóriákba nem sorolható
nevekből viszonylag sok van (20%). Ha ezeket az
adatokat összehasonlítjuk a Száraz-térkép utcanév-
statisztikájával, megállapíthatjuk, hogy egyik ka-
tegóriában sem történt eltolódás, ami annál is in-
kább ér thető, mivel az utcák számát tekintve sem
történt változás (94 út, tér és utca).2

Az 1911-es Szövényi-térkép már komolyabb
változásokat hoz; egyrészt a Munkástelep kiépülé-
sével az utcanevek száma is megugrott (136-ra),
másrészt pedig a kategóriák közötti arányok is el-
tolódnak. A személyekről elnevezett utcák szám-
ban szinte megduplázódtak, s arányszámban is nö-
vekedés tapasztalható (37,5%). Növekedés tapasz-
talható a növény- és állatneveket viselő utcák ese-
tében is: számuk 17-re nő, s részvételi arányuk is
hasonlóan nagy (12,5%). A többi kategóriánál nincs
komolyabb változás, s mivel számban nemigen
növekednek, arányszámbeli csökkenésük észlelhe-
tő. Egyébként jó néhány névváltoztatás is tetten
érhető ebben az időben; egyrészt a volt országgyű-
lési képviselők: Szabó László és Bartha Miklós
kapnak egy-egy utcát, majd Bercsényi és Rákóczi
is (feltehetően hamvaik 1906-ban történő hazaszál-
lítása apropóján).3

3.3. Utcanévadási szokások a két
világháború közötti időszakban

Trianon – mint annyi másban – az utcaneveket
illetően is drasztikus változásokat hozott, s ez a név-
változtatás helyi viszonylatban mindenképpen hoz-
zájárult az ún. trianoni trauma kórképéhez. Az



Az 1876-os indukációs térkép, ahol első ízben szerepelnek beírt utcanevek



A Száraz-féle várostérkép (1887)
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1923-ból származó Guelmino-térkép mintegy a tri-
anoni béke egyik legfrissebb „következménye”
volt.4  Utcaneveit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
az új kormányzat első világháborús nyertes pozíci-
óját ezáltal is igyekezett hangsúlyozni. Feltűnően
nagy számban jelentkeznek az első világháború
kiemelkedő szerb egyéniségeinek (magas rangú
tisztjeinek) a nevei. Bár nincs közvetlen bizonyíté-
kunk erre, feltételezzük, hogy ennek oka nemcsak
az időbeni közelségből ered, hanem egy kicsit az
impériumváltást kívánta diszkréten fenyegetve alá-
húzni, de azért is, hogy ezáltal az itteni, még min-
dig számbeli kisebbségben levő szerbség öntuda-
tát növelje. Az első világháborús tisztek nevei mel-
lett az új hatalom felvonultatta a Balkán-háborúk,
a török elleni szerb felkelések és háborúk, valamint
az 1848–49-es délvidéki szerb mozgalom kiemel-
kedő alakjait; túlnyomórészt szerbeket és monte-
negróiakat, ám szinte csak kivételként horvátokat.
A drasztikus utcanév-változtatás militáns hangvé-
telét statisztikánk is alátámasztja. A személyekről
elnevezett mintegy 80 utcából 54-et történelmi,
közéleti személyiségről vagy politikusról neveztek
el. Mindenesetre az utcanévadás arcátlanul vissza-
élt a hatalmi pozícióval, s könyörtelenül kigyom-
lálta a régi nevek nagy részét, újakat adva az ut-
cáknak, s ez a megaláztatás minden bizonnyal na-
gyon rontott az itteni magyarság amúgy sem rózsás
hangulatán.

Itt viszont már abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy ránk maradt egy utcanévjegyzék is
1921-ből, az 1923-as térkép közvetlen előzménye-
ként. Zenta város közgyűlése 1921. szeptember 22-
én döntést hozott az utcanevek megváltoztatásáról,
mégpedig egy korábbi, alispáni felhívás válasza-
ként.5  Ezzel mintegy ellenőrizhetők a valamivel
későbbi térképen szereplő nevek.

4 ZVM, Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. nélkül.

5 ZTL, Zenta városi közösség (1919–1941)F: 071.1.3 Közgyűlési jegyzőkönyvek, 483. sz. (1921)

Visszatérve az utcanevek elemzésére, megálla-
pítható a személyekről elnevezett utcák számának
aránybeli növekedése is (57%). Újdonság a külön-
böző földrajzi fogalmak (folyók, tavak, városok,
tájegységek nevei) megjelenése is (11%), ami azon-
ban nem egy esetben történelmi eseményhez – leg-
többször egy-egy csatához – köthető.

3.4. Utcanévadási szokások 1941
és 1944 között

Nyilvánvaló, hogy a „visszatért” Délvidéken ki
kellett gyomlálni az előző időszakból származó vál-
toztatásokat. Dicséretes, hogy az 1911-es utcane-
vek nagy hányadát visszaállították, jelentősen csök-
kentették a személyekről elnevezett utcák arányát
(29%-ra) nem tudtak viszont ellenállni a napi poli-
tikának sem, így megjelenik mint névadó a Zentára
bevonuló vitéz Csatáry József, vitéz Haynal Ala-
jos s az elmaradhatatlan Horthy Miklós is. Újdon-
ság a számozott utcák megjelenése; az utcanév-vál-
toztatáson felbuzdulva, olyan utcáknak is számot
adtak, melyek a két világháború közötti időszak-
ban kaptak nevet (elsősorban új utcákról van szó),
s ötlet híján inkább számmal jelölték, mintsem hogy
megmaradjon a „szerb impérium” által adományo-
zott név.

Munkánk során egy térkép két variánsát vettük
figyelembe. Mindkettő 1941-ből származik, ám az
utcaneveket illetően eltérések mutatkoznak rajtuk.
Nyilvánvaló, hogy az utcanévbeírások más-más év-
ben keletkeztek. Az első, amelyet adattárunkban is
szerepelte tünk (1941

1
-el jelöltük), a Délvidék

visszafoglalását követő hónapokból származik, s a
fenti bekezdés szellemében eléggé mérsékelt irány-
zatot mutat. A másik (1941

2
-vel jelöltük) minden-

képpen későbbi keltezésű, ebbe utólag, ceruzával



A Guelmino-féle térkép (1923)



Várostérkép 1941-ből
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írtak be utcaneveket.6  Ezért úgy véljük, hogy csu-
pán tervezetről van szó, bár nem tudni, hogy hiva-
talos kezdeményezésről, vagy pedig valakinek az
ötletszerű, egyéni-műkedvelői csapongásáról, be-
írásairól-e, amely esetleg a későbbiekben (ha lett
volna idő rá) hivatalos javaslatként is szerepelt vol-
na. Szerencsére az 1941

2
-es térkép utcanevei nem

léptek életbe, mivelhogy Hitler és Mussolini nevei
is megjelennek itt. Előfordulnak bizonyos névcse-
rék (a nevet nem szüntetik meg, csupán másik ut-
cához rendelik), amelyek megmagyarázhatatlanok,
így például a hét vezér neveivel való cserebere. S
persze vannak azért jó ötletek is, mint egyes írók
neveinek felvétele, valamint Zenta szülöttének, Du-
dás Gyulának a szerepeltetése.7

Mind az első, mind a második változat eseté-
ben nagyfokú historizáló törekvés tapasztalható, az
1941

2
-es térkép esetében még nagyobbról, mint a

két világháború közötti időszak utcanévhasználat-
gyakorlatánál. Mindenképpen hasznosnak véltük
(ha másért nem, tanulságként) mellékelni a terve-
zett utcanevek listáját, hiszen bizonyos körök gon-
dolkodásmódját, óhajait tükröző kordokumentum.

Tervezett utcanevek az 19412-es térkép
szerint:

Ady Endre utca
Anonymus utca
Apponyi Alber t gróf út
Arany János utca
Attila utca
Aulich Lajos utca
Baross Gábor utca
Bessenyei György utca
Csaba útja

6 ZVM Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 11. és 12.

7 ZVM Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 11. és 12.

Csokonai Vitéz Mihály utca
Dessewffy utca
Dobó István utca
Dudás Gyula utca
Dugonits András utca
Esze Tamás útja
Gömbös Gyula utca
Hadik András gróf utca
Hadúr utca
Hét vezér útja
Hitler út
Kálvária utca
Kiss Ernő utca
Knezich utca
Könyves Kálmán király utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Krisztus király útja
Kun utca
Lahner utca
Lázár Vilmos utca
Leiningen gróf utca
Mikes Kelemen utca
Mikes Kelemen útja
Mikszáth Kálmán utca
Mussolini út
Nagy királyok útja
Nagy Sándor József út
Ond utca
Pázmány Péter utca
Perczel Miklós utca
Pósa Lajos utca
Pöltenberg utca
Schweidel utca
Széchenyi István gróf rakpar t
Szent Imre tér
Szent László király utca
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Teleki Pál gróf utca
Tompa Mihály utca
Török gróf utca
Vak Bottyán útja
Vásárhelyi Pál rakpart
Vécsei Károly gróf utca

3.5. Utcanévadási szokások 1944 után

A második világháború után új korszak kö-
szönt be Zentára is: a II. (vagy AVNOJ-i) Jugo-
szlávia korszaka, amelyen belül a város (és ut-
cái) sorsát tovább követhetjük. Ezen belül az ut-
canevek tekintetében két időszakot különböztet-
hetünk meg. Az elsőben, 1945 után a szocialista
(proletár-) forradalom, valamint a népfelszaba-
dító háború eseményei, kiemelkedő alakjai kö-
rül próbáltak új hagyományokat teremteni, s eb-
ben fontos szerepet kapott az utcák névváltozá-
sa. Nyilvánvaló, hogy az új ideológia igyekezett
kiirtani mindent, ami polgári, illetve „reakciós”
értékekre emlékeztetett, így az ideológiai szem-
pontból kompromittálódott utcaneveket is. A kor-
szakra jellemző, hogy először jelennek meg olyan
utcanevek, amelyek valamilyen esemény dátu-
mai. Több utca „elkeresztelése” idejéül 1969 je-
lölhető meg, amikor a Jugoszláv Kommunista
Párt 50. évfordulóját ünnepelték. Ekkor kapott
egyébként nevet több olyan utca is, amely addig
csak számozva volt.

E korszak kezdetének érdekessége, hogy az
internacionalizmus szellemében, valamint a Vö-
rös Hadsereg (és a Szovjetunió) iránti tisztelet-
ből jó néhány olyan utcanév jelent meg, melyek
azután nagyon gyorsan eltűntek a várostérképről
1948, vagyis a történelminek nevezhető nagy sza-

kítás után, amikortól Jugoszlávia a különutas szo-
cializmust építette tovább. Tanulságos ezt a néhány
utcanevet is felsorolni:

Enver Hodzsa utca (később Stevan Sinđelić
utca),
Generalisszimusz Sztálin utca (később Népi
forradalom utca),
La Passionaria utca (később Georgi Dimitrov
utca)
Leningrádi utca (később Stevan Knićanin utca),
Micsurin utca (később Erdész utca),
Rákosi Mátyás utca (később Dimitrije Tucović
utca),
Szevasztopoli utca (később Fruška gora utca),
Sztahanov utca (később Móricz Zsigmond utca),
Sztálingrádi utca (később Vladimir Nazor utca).

A második utcanévadási hullámban már nem
„átkeresztelésekről” van szó, hanem új lakóterüle-
tek utcáinak elnevezéséről. Az előző időszak ha-
gyományainak jegyében, de ezúttal túlnyomórészt
zentaiakról kaptak nevet ezek az utcák, és ilyen (de
csupán ilyen!) értelemben ez a névadási gyakorlat
példamutatónak könyvelhető el.8

Összegezve az újonnan kiépült utcák neveit a
régiek megváltoz(tat)ott neveivel, megállapíthatjuk,
hogy a személyekről elnevezett utcák száma 104-re
szaporodott (a 177 utcanévből), arányszámban vi-
szont csupán elérte a két világháború közötti idő-
szak arányszámát (59%), a többi, korábban is léte-
ző kategória pedig a maradékon osztozik. Ez az
arány igen kedvezőtlen, s mint ilyen, irányadó lehet
a jövőbeni utcanév-változtatások esetében; annál is
inkább, mert úgy véljük, az utcanévadó személyek
többsége érdemtelenül kapott utcát (éppen) Zentán.

8 ZTL, F: 315 Se 103 (Zenta térképe az utcák neveivel, 1945 után), valamint Senta. Informativni bilten. Senta, 1982 (a melléklet-

ként megjelent várostérképpel).



Zenta utcahálózata 1982 körül



4. Lexikon (adattár)
4.1. Az adattár forrásairól

Az adattár forrásait illetően magától értetődően
elsősorban várostérképeket használtunk fel, s a cím-
szavak mellett zárójelben feltüntetett évszámok el-
sősorban e térképek keltezésére utal. Volt azonban
példa arra, hogy ezeket az évszámokat utcanévjegy-
zékkel is össze tudtuk vetni, vagy egy névcsopor-
tot dátumszerűen (utcanév-változtatáskor) tudtunk
pontosítani. Ezekről a forrásokról az előző fejeze-
tekben már bővebben szóltunk, most inkább a tér-
képekhez fűznénk némi magyarázatot.

A térképek közül a következők kerültek közvet-
lenül felhasználásra:

1876. Indukációs térkép. A legkorábbi várostér-
kép (ha volt régebbi, úgy elveszett).1

1887. Száraz István-féle várostérkép. Ez mond-
ható az első klasszikus értelemben vett város-
térképnek.2

1911. Szövényi Károly-féle várostérkép. Szövé-
nyi városi segédmérnökként készítette ezt a tér-
képet, s az ürügyet (vagy akár okot is) feltehe-
tően a Munkástelep felépítése szolgáltatta
(melyhez a típusterveket Berzenczey Domokos
városi főmérnökkel együtt készítették), amely
látványosan növelte a beépült részek nagyságát.
A térkép külön értéke, hogy utólag bejegyezték

a két világháború között használatos neveket is.
A térképen pontosítva van a dátum is, ti. hogy
február havában készült.3

1923. Guelmino János-féle térkép (1923).
Guelmino – bár csak építőmester volt – mint a
városi mérnöki hivatal munkatársa készítette el
a térképet; kiindulásként az 1911-es térkép szol-
gált. A térkép kétnyelvűsége folytán itt is érté-
kes adatokat szolgáltat, s az 1911-es térképpel
egybevetve rekonstruálható az impériumváltást
követő utcanév-változtatás. Külön értéke, hogy
tetten érhetők rajta 1911 és 1923 között bekö-
vetkezett egyes változások, akár új utcák kelet-
kezéséről, akár névadásról van szó.4

19411. A térkép pontos keltezése május 1-jére
tehető. Nincs feltüntetve név szerint, hogy ki raj-
zolta, ám tudjuk, hogy Zenta megyei város Ka-
tonai Parancsnokságának megbízásából készült.5

1982. A várostérkép egy kiadvány melléklete-
ként jelent meg, s bár azóta már újabb térképe-
ket is adtak ki, mi úgy döntöttünk, ezt tekintjük
utolsó forrásként viszonylagos pontossága mi-
att és azért is, mert koordinátahálózat is van raj-
ta, a korábban (1945 utáni) vagy későbben meg-
jelenteket pedig csupán kontrollként vagy ki-
egészítésként vesszük igénybe.6

1 ZTL, F: 315 Térképgyűjtemény. Se 1. Indukációs térkép (1876).

2 ZVM, Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 3.

3 ZVM, Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 13.

4 ZVM Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. nélkül.

5 ZVM Történeti gyűjtemény, Térképtár, l. sz. 12.

6 Senta. Informativni bilten. Senta, 1982
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4.2. Magyarázat az Adattárhoz

A bevezetőben már szóltunk azokról a munkák-
ról, amelyek a miénket megelőzték. Figyelembe
véve hiányosságaikat, illetve pozitívumaikat, úgy
döntöttünk, hogy lexikonunk adattári részét a kö-
vetkezőképpen építjük fel:

1. Címszóként szerepeltetjük az összes utcanév-
variánst, amelyek mellett felsoroljuk az előbbi
vagy későbbi variánsokat. Nem követjük tehát
azt az egyesek által elfogadott gyakorlatot, hogy
címszóként csupán a ma használatos neveket
soroljuk fel. Az általunk követett megoldás
ugyanis szerintünk áttekinthetőbbé teszi az el-
nevezések feloldását (utcanév-magyarázatok,
személyek életrajzi adatai stb.).

2. Félkövér kurzívval a ma élő utcaneveket emel-
tük ki.

3. A neveket a mai helyesírás szerint adtuk meg,
betűrendben.

4. Utcanévként minden esetben a magyar vál-
tozatot használtuk, ám ha az utca először
szerb nevet kapott (vagy fordítva), és lefor-
dítható fogalomról van szó, akkor a lexikon-
ban szerepeltettük a szerb névalakot is, de
csupán utalással (pl. Orlova ulica – l. Sas
utca).

5. A nem magyar személyekről elnevezett ut-
cákat a személyek keresztneve szerint állí-
tottuk betűrendbe, mivel az utcanév-táblákon
így fordulnak elő, a mindennapi szóhaszná-
lat is így szerepelteti őket, a közhasználat
tehát – úgy véljük – indokolja az ilyen mó-
don történő feldolgozást.

6. A titulusokkal együtt szereplő személynevek-
nél általában a név után szerepeltettük a ti-
tulust (ez alól nem kivétel még a grófi cím
sem, amit esetenként a vezetéknév elé volt
szokás tenni).

7. A legtöbb szerb titulust vagy személynevek
előtt szereplő jelzőt is lefordítottuk, és a sze-
mélynév után szerepeltettük; ez alól még a
„vojvoda” sem kivétel, bár kimondottan
szerb katonai címről van szó. Csupán a
„hajduk” szót nem fordítottuk le, lévén, hogy
ennek semmilyen magyar megfelelője sincs,
és kivételesen a személynév elé tettük, hi-
szen a szerb szóhasználatban a névvel annyi-
ra összeforrt, hogy mintegy vezetéknévként
használták.

8. Ha más-más időben két utca ugyanazt a ne-
vet viselte, külön utcanévként kezeltük;
ugyancsak így jár tunk el akkor is, ha a név
megmaradt, de az utca két kisebb utca össze-
vonásával hosszabbodott, vagy a hosszabb
utcát két vagy több utcára osztották fel.
Mindkét esetben azonban arab számokkal kü-
lönböztettük meg őket egymástól (pl. Csuka
utca 1. és Csuka utca 2.).

9. Ugyancsak külön utcanévnek tekintettük azo-
kat a személyneveket, amelyek egy időszak-
ban csak vezetéknévként, más időszakban
pedig teljes névként szerepelnek, de nem
különböztettük meg őket számozással (pl.
Jókai utca és Jókai Mór utca).

10. A számmal jelölt utcákat növekvő sorrend-
ben, a betűrendbe szedett utcák után tüntet-
jük fel.

11. Minden egyes alkalommal, akár címszóként,
akár időbeli variánsként jelentkeznek, az ut-
canevek után zárójelben feltüntetjük a név-
adás évszámát (vagy ha ez nem lehetséges, a
feltételezett évszámot vagy lehetséges idő-
szakot), amikor az adott utcanév már élt egy-
egy térképen, vagy használata bizonyítást
nyert valamilyen más forrás alapján.

12. Az utcanevek magyarázata mindig címszó-
kénti előfordulásuknál található.
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13. Igyekeztünk minden utcanév eredetére rávi-
lágítani, ám ha hiányoztak az információk,
vagy nem volt egyér telmű számunkra a név
eredete, akkor kerültük a mindenáron való
magyarázatot, és nem bocsátkoztunk értel-
metlen feltételezésekbe.

14. Nn. = népi elnevezés; akár a régi hivatalos
elnevezés folklorizálódása, akár állandóvá
váló, a hivatalossal együtt élő, de soha hiva-
talossá nem vált népi elnevezésről van szó.
Mi főleg az utóbbit tartottuk fontosnak fel-

tüntetni, míg a folklorizálódott egykori hi-
vatalos neveket csak abban az esetben tün-
tettük fel, ha azok még ma is kimondottan
közszájon forognak, mivel többségük már ki-
veszőben van. A népi elnevezéseket a ma is
hivatalosan használatos utcaneveknél mint
címszónál adtuk meg.

15. A könyvhöz mellékelt térképünkön a mai
utcanevek szerepelnek. Ezek alapján keres-
hetők vissza térképünkön a régebbi eredetű,
de ma már nem használatos utcanevek is.



4.3. Az adattár
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A

Adai út (1941
1
). Később: Újvidéki út egyik szaka-

sza (1982).
A Város körüli út délkeleti, illetve a Szeged-
Újvidéki törvényhatósági út délnyugati részé-
nek találkozásánál kezdődik, s vezet dél (Ada)
felé. A térkép az Adai utca legdélibb folytatá-
sát Régi adai útnak hívja, ami arra mutat, hogy
azt a részt már régebben is – elválasztva az ut-
cától – Adai útnak hívták

Adai utca (1876, 1887, 1911). Később: Karađorđe
utca 1. (1923), Adai utca (1941

1
), Karađorđe

utca 2. egyik szakasza (1982).

Ady Endre utca (1982). Korábban: Kígyó utca 1.
(1876, 1887, 1911). Később: Uroš cár utca
(1923), Kígyó utca 1. (1941

1
).

Nn.: Kígyó utca.
ADY ENDRE (1877–1919) – a 20. század magyar
költészetének megújítója, a legnagyobb magyar
költők egyike.

Az Adai utca
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Ág utca (1876, 1887, 1911). Később: Maširević utca
(1923), Ág utca (1941

1
), Jókai Mór utca (1982).

Neve valószínűleg nem faágat, hanem elágazást
jelölt.

Aleksa Šantić utca 1. (1923). Korábban: Újkút utca
(1876, 1887, 1911). Később: Újkút utca (1941

1
),

a Petar Drapšin tábornok utca egyik szakasza
(1982).

Aleksa Šantić utca 2. (1982). Korábban: DÓZSA

GYÖRGY utca 1. (1911), Rózsa utca 2. (1923).
DÓZSA GYÖRGY utca 1. (1941

1
)

ŠANTIĆ, ALEKSA (1868–1924) – boszniai szerb
költő-lírikus, műfordító.

Álmos utca (1911). Később: Jelačić utca (1923),
Álmos utca (1941

1
), Móricz Zsigmond utca

(1982).
ÁLMOS – a hagyomány szerint az Etelközben
„vérszerződött” hét magyar vezér egyike.

Alsó Tisza-part (1911 után, 1923, 1941
1
, 1982).

Bár az 1911-es térképen a Tisza rakpart még
nincs szétválasztva, az 1923-as térkép arra utal,
hogy 1911 után valamikor már megkülönbözte-
tett névvel illették az alsó szakaszt.

András utca (1876, 1887, 1911). Később: Andrija
királyfi utca (1923), András utca (1941

1
), Matija

Gubec utca (1982).
Nem tudni, hogy a név valamelyik helybeli (ut-
cabeli) Andrásról kapta-e nevét, vagy pedig ma-
gyar királynevet takar.

Andrija királyfi utca (1923). Korábban: András
utca (1876, 1887, 1911). Később: András utca
(1941

1
), Matija Gubec utca (1982).

Angyal utca (1876, 1887, 1911). Később: Milan
Toplica utca (1923), Angyal utca (1941

1
), Isa

Nešić utca (1982).

Anna utca (1876, 1887). Később: Szent Anna utca
(1911), a Sokol utca egyik szakasza (1923),
Anna utca (1941

1
), a Táncsics Mihály utca egyik

szakasza (1982).
SZENT ANNA (mint az asszonyok, anyák védő-
szentje) tisztelete a városban egyértelmű, hiszen
valamikor itt állt a Szent Anna-szobor is, me-
lyet a 19. század közepe táján állítottak.

Arany János utca (1982). Korábban: Dob utca
(1876, 1887, 1911), Uglješa vajda utca (1923),
Dob utca (1941

1
).

ARANY JÁNOS (1817–1882) – a legnagyobb ma-
gyar epikus költő, a Tudományos Akadémia
tagja; nemzetőrként részt vesz a szabadságharc-
ban is.

Arany fok utca (1923). Korábban: Szép utca (1876,
1887), Bercsényi utca (1911). Később: Bercsé-
nyi utca (1941

1
), Szép utca-Arany fok utca

(1982).
Jobb híján így fordítottuk a szerbek által hasz-
nált „Zlatna greda”nevet. A „greda” kettős ér-
telemmel bír: egyrészt „gerenda”, másrészt „zá-
tony”, „szirt”, „fok”. Az elnevezés onnan ered-
het, hogy itt található a város folyóhoz közel eső
legmagasabb pontja; áradáskor a folyó felől fok-
ként meredt a víz fölé.
Mai használata kétféle: a magyarban Szép utca,
a szerbben Arany fok utca, ami egyedülálló a
zentai utcanevek használatában.

Árkos utca (1876, 1887, 1911). Később: Milica
cárné utca (1923), Árkos utca (1941

1
), Petar

Gorčić utca (1982).
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Árpád utca (1876, 1887, 1911). Később: Belgrádi
utca (1923), Árpád utca (1941

1
), Belgrádi utca

(1982).
ÁRPÁD fejedelem (?–907) – Álmos vezér fia, akit
a honfoglaló magyarság fejedelmévé választott;
utódai, az Árpád-házi királyok 1301-ig uralkod-
tak Magyarországon.

Arsen[ije] Čarnojević utca (1923). Korábban: Új-
iskola utca (1876, 1887, 1911). Később: Újis-
kola utca (1941

1
), Dózsa György utca 2. (1982).

ČARNOJEVIĆ/CRNOJEVIĆ , III. ARSENIJE (1672–
1706) – szerb pátriárka; a bécsi háború idején

(1683–99) a szerbeket felkelésre buzdítja a tö-
rök ellen; az osztrákok veresége után (Kačanik,
1689) a törökök bosszújától tartva számos szerb
az ő vezetése alatt keres menedéket Magyaror-
szágon („nagy szerb vándorlás”), ahol I. Lipót
császártól külön privilégiumokat kapnak.

B

Bácska utca (1982). Korábban: Könyök utca (1876,
1887, 1911), Kígyó utca 2. (1923), Könyök utca
(1941

1
).

Az Alsó Tisza-part
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Nn. Ördögné szukja, Kecsege szukja. Az előbbire
nincs magyarázat; az utóbbi vélhetőleg Király
Györgyről, azaz Kecsege Gyurkáról kapta a
nevét.

Baja Sekulić utca (1982). Korábban: 150. utca
(1941

1
).

SEKULIĆ, BAJA (1913–1942) – kommunista, a
munkásmozgalom, valamint a népfelkelés kitö-
rését követően a népfelszabadító háború részt-
vevője Montenegróban; néphős; a csetnikekkel
vívott harcban esett el.

Bakarska ulica – l. Réz utca

Bakos Kálmán utca (1982). Korábban: Fenyő utca
(1911), Hercegovinai utca (1923), Fenyő utca
(1941

1
)

BAKOS KÁLMÁN (1904–1941) – az adai kommunis-
ták vezéregyénisége, forradalmár; a magyar ka-
tonai közigazgatás idején (1941 nyara és ősze)
indított kommunistaellenes hajsza során ő is le-
bukik, és kivégzik.

Bárány utca (1911, 1923, 1941
1
). Később: Vardar

utca (1982).

Bartha Miklós utca (1911). Korábban: Híd utca
(1876, 1887). Később: Jovan Đorđević utca
(1923), Bartha utca (1941

1
)

BARTHA MIKLÓS (1848–1905) függetlenségi párti
politikus, publicista; több ízben országgyűlési
képviselő (Zentáé is); politikai retorikája kon-
zervatív, gyakran heves antiszemita, nacionalis-
ta kirohanásokkal tarkítva.

Bartha utca (1941
1
). Korábban: Híd utca (1876,

1887),  Bartha Miklós utca (1911),  Jovan
Đorđević utca (1923). Később: Jovan Đorđević
utca (1982).

Bartóky utca (1911). Később: Gaj utca (1923),
Bartóky utca (1941

1
), Gaj utca (1982).

Feltételezzük, hogy az utca Bartóky Józsefről
kapta a nevét.
BARTÓKY JÓZSEF (1865–1928) – a földművelés-
ügyi minisztériumban miniszteri tanácsos, majd
államtitkár. Kezdeményezi a munkásház-építé-
si akciót, megszervezi a mezőgazdasági mun-
káspénztárt és munkaközvetítést. Valószínűleg
ezirányú ténykedéseivel érdemelt ki a zentai-
aktól is egy utcát.

Baštenska ulica – l. Kertes utca.

Báthory utca (1876, 1887, 1911). Később: Ivan
Gundulić utca (1923), Báthory utca (1941

1
), Ivan

Gundulić utca (1982).
Források híján nem állapítható meg, hogy az
utca az egész családnak állít emléket, vagy va-
lamelyik sarjának, például BÁTHORY ISTVÁN

(1533–1586) erdélyi fejedelemnek és Lengyel-
ország királyának.

Batinai utca (1982 után).
Nevét a Batina (Kiskőszeg) mellett vívott csa-
táról kapta (1944), amelyben zentaiak is részt
vettek a Népfelszabadító Hadsereg kötelékében,
s amelynek során sikerült áttörni a német arc-
vonalat és felszabadítani egész Baranyát.

Batthány utca (1876,  1887, 1911).  Később:
Nemanja utca 1. (1923), Batthány utca (1941

1
),

Nemanja utca 2. egyik szakasza (1982).
BATTHÁNY LAJOS gróf (1806–1849) – liberális
nagybirtokos, reformpolitikus; az 1848-as első
független (felelős) magyar kormány elnöke; a
szabadságharc bukása után őt is kivégzik.

Beer Imre dr. utca (1982 után).
Dr. BEER IMRE (1905–1942) – zentai születésű
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szabadkai orvos; kommunista; a spanyol polgár-
háború résztvevője, szanitécként szolgál a köz-
társaságiakat támogató nemzetközi brigádban;
súlyos sebesülése után a Szovjetunióba evaku-
álják, ahol gyógyulása után Moszkvában kór-
házi orvosként működik, Később letartóztatják,
családját Szibériába száműzik, ő pedig egy bör-
tönben hal meg, hozzávetőleg ugyanabban az
időben, amikor rehabilitálják.

Béke tér (1982). Korábban: Szent János tér (1876,
1887, 1911, Lázár cár tér (1923), Szent János
tér (1941

1
).

Nn.: Szent János tér. A Szent János szobor miatt
még ma is ilyen néven szokták egyesek (külö-
nösen az idősebbek közül) emlegetni.

Belgrádi utca (1923). Korábban: Árpád utca (1876,
1887, 1911). Később: Árpád utca (1941

1
), Belg-

rádi utca (1982).

Az Árpád utca eleje
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Nn.: Szekfű utca, Árpád utca. Az első csupán köz-
szájon szereplő népi elnevezés, és az utca sar-
kán levő ház tulajdonosára, Szekfű György né-
hai városi főjegyzőre emlékeztet, míg a másik
az utca első hivatalos nevének folklorizált vál-
tozata.

Bem utca (1876, 1887, 1911). Később: Stanoje
Glavaš utca (1923), Bem utca (1941

1
), Stanoje

Glavaš utca (1982).
Az 1911-es térképen nem szerepel a név, de az
1923-as, szintén korábbi állapotokat is rögzítő
térkép bizonyítja, hogy a név hivatalos haszná-
latban volt 1923-ig

BEM JÓZSEF (1794–1850) – lengyel tiszt; a magyar
szabadságharc honvédtábornoka és legendás
alakja; a forradalom bukása után török szolgá-
latba áll, és haláláig Szíria katonai parancsnoka.

Bercsényi utca (1911). Korábban: Szép utca (1876,
1887). Később: Arany fok (1923), Bercsényi
utca (1941

1
), Arany fok utca-Szép utca (1982).

BERCSÉNYI MIKLÓS (1665–1725) – kuruc gene-
rális, Rákóczi mellett a szabadságharc egyik ve-
zéregyénisége; Rákóczihoz hasonlóan szintén
rodostói emigrációban halt meg.

Berta István utca (1982).
BERTA ISTVÁN (†1897) – a zentai 1897-es föld-
munkás-megmozdulás résztvevője és egyetlen
halálos áldozata a földmunkásoknak a szétker-
getésükre kirendelt csendőrökkel történt össze-
csapás során.

Berzenczey sor (1941
1
). Korábban: Vasút sor

(1911), a Vasút utca egyik szakasza (1923). Ké-
sőbb: Vasút utca egyik szakasza (1982).
BERZENCZEY DOMOKOS (1879–1939) – Zenta vá-
ros főmérnöke 1904-től 1918-ig; több épület ter-

vezése, illetve átépítése fűződik nevéhez (gim-
názium épületének áttervezése, vágóhíd-épület
tervezése, főtéri plébániaépület tervezése, a
Szent Antal templom tervezése, a munkástelepi
típusházak tervezése, a Thurzó-iskola tervezé-
se, az Eugen Szálló átalakítása stb.); a Munkás-
telephez való sokoldalú kötődés miatt nevezik
el róla a korábbi Vasút sort (~utcát).

Bogoboj Atanacković utca (1923). Korábban: a
Sárkány utca 1. egyik szakasza (1876. 1887,
1911). Később: 144. utca (1941

1
), Halász utca

3. (1982).
ATANACKOVIĆ, BOGOBOJ (1826–1856) – szerb ro-
mantikus elbeszélő; Vuk Karadžić reformtörek-
véseinek lelkes követője.

Bojović vajda utca (1923). Korábban: Tóparti utca
(1876, 1887), Thököly Imre utca (1911). Ké-
sőbb: [Vitéz] Haynal utca (1941

1
), Ivo Lola Ri-

bar utca (1982).
BOJOVIĆ, PETAR (1853–1945) – már a török elle-
ni háborúk során kitűnik taktikai és stratégia is-
mereteivel (1876–78); tekintélye tovább nő a
Balkán-háborúk során; az első világháborúban
az 1. Hadsereg parancsnoka.

Bolmani utca (1982 után).
A népfelszabadító háború egyik utolsó nagyobb
hadművelete Bolmán (Bolmány) mellett folyt
1945. március 6. és március 21. között; a csata
során Bolmán többször cserélt gazdát; a hadmű-
veletekben részt vett a Petőfi-brigád is, amely-
nek parancsnoka, Kis Ferenc is ekkor esett el.

Boris Kidrič rakpart (1982). Korábban: Tisza rak-
part (1911), Miloš Obrenović rakpart (1923),
Rákóczi rakpart (1941

1
).

KIDRIČ, BORIS (1912–1953) – a második világ-
háború utáni Jugoszlávia kiemelkedő politiku-
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sa és közéleti személyisége, a népfelszabadító
háború résztvevője, néphős.

Bosnyák utca 1. (1911, 1923, 1941
1
). Később: a

Đuro Đaković utca egyik szakasza (1982)

Bosnyák utca 2. (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza Rozmaring utca (1911, 1923, 1941

1
); a

másik szakasza Rózsa utca 1. (1911, 1919–23?),
Rövid utca 2. (1923), Rózsa utca 1. (1941

1
)

Bosanska ulica – l. Bosnyák utca 1, 2.

Boško Jugović utca (1923). Korábban: Géza utca
(1876, 1887, 1911). Később: Géza utca (1941

1
),

Boško Jugović utca (1982).
BOŠKO JUGOVIĆ egyike volt a Jugović-testvérek-
nek, akik a rigómezei/koszovói csatában estek
el (1389).

Boža Janković tábornok utca (1923). Korábban:
a Sárkány utca 1. egyik szakasza (1876, 1887,
1911). Később: Sárkány utca 2. (1941

1
), Parti-

zán utca (1982).

A Bercsényi utca és a Thököly utca
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JANKOVIĆ, BOžIDAR (1849–1920) – a szerb török
háború (1876–78), majd az 1885-ös szerb-bol-
gár háború résztvevője; a Balkán-háborúk ide-
jén már hadseregparancsnok; az első világhá-
ború alatt a montenegrói főparancsnokság ki-
küldöttjeként működik.

Branislav Nušić utca (1982). Korábban: Kerék utca
(1876, 1887, 1911, Jug Bogdan utca (1923),
Kerék utca (1941

1
).

Nn.: Kerék utca.
NUŠIĆ, BRANISLAV (1864–1938) – szerb dráma-
író (főleg komédiáiról ismert), szatirikus, pub-
licista.

Branko Radičević utca (1923). Korábban: Kórház
utca (1876, 1887, 1911). Később: Kórház utca
(1941

1
), Branko Radičević utca (1982).

RADIČEVIĆ, BRANKO (1824–1853) – az első igazi
szerb lírikus költő; hazafias költeményeiről is
ismert.

Bregalnica utca (1923). Később: 143. utca (1941
1
),

Bregalnica utca (1982).
A korábbi térképen (1911) is szerepel, de név-
telenül.
A 2. Balkán-háború idején Bregalnicánál vívott
csatában (1913) a szerbek jelentős győzelmet
arattak a bolgárok felett. Feltehetően erre emlé-
keztetett az utca neve.

C

Cer utca (1982). Korábban: Gólya utca (1941
1
)

Az első világháború egyik első ütközetét a Cer-
hegységnél vívta a szerb hadsereg az Osztrák-
Magyar Monarchia hadseregével (1914), amely-
ben a szerbek jelentős győzelmet arattak.

Cvetna ulica – l. Virág utca

Ć

Ćurčijska ulica – l. Szűcs utca

CS

Csáki Lajos utca (1982). Korábban: Dávid utca
(1876, 1887, 1911, 1923, 1941

1
).

Csáky utca (1876, 1887, 1911). Később: Wilson
utca (1923), Csáky utca (1941

1
), a November 29.

utca egyik szakasza (1982).
1911-ben feltehetően „bekebelezi” a Rövid ut-
cát. Az 1923-as térképen Rövid utca néven min-
denesetre már másik utca szerepel (a Munkás-
telepen). A hagyomány szerint id. és ifj. CSÁKY

JÓZSEF voltak a névadói, akik a 19. század köze-
pe táján az utca leggazdagabb emberei voltak.

[Vitéz] Csatáry utca (1941
1
). Korábban: Úri utca

(1876, 1887), Szabó László utca (1911), Stevan
Sremac utca (1923). Később: Stevan Sremac
utca (1982).
CSATÁRY JÓZSEF – tábornok; a miskolci (19.) dan-
dár parancsnokaként vonult be Zentára 1941. áp-
rilis 13-án.

Cseh Károly utca (1982).
CSEH KÁROLY (1891–1945) – adai tanító; annak
idején a Nemzetközi Brigád őrnagyaként az
orosz októberi forradalomban is részt vesz;
1941-ben mint aktív kommunistát Vácra inter-
nálják, majd onnan a németek visszavonuláskor
elhurcolják, s feltehetően a többi politikai fo-
gollyal együtt kivégzik.

Csuka utca 1. (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
).

A toronyházak beépítésével a Dositej Obradović
és a Vuk Karadžić 2. utcák találkozásánál meg-
szűnt.
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Csuka utca 2. (1941
1
). Később: Goce Delčev utca

(1982).
Az újabb Ponty utcával párhuzamosan szerepel
ilyen néven. Furcsa, hiszen az 1941

1
-es térké-

pen két ilyen nevű utca is szerepel egyidejűleg.

D

Dalmát utca (1923). Korábban: Dembiński utca
(1876, 1887, 1911). Később: 138. utca (1941

1
),

Jezdimir Krstić utca (1982).

Damjanich utca (1876, 1887, 1911). Később: Miloš
Obilić utca (1923), Damjanich utca (1941

1
)

DAMJANICH JÁNOS (1804 Staza–1849 Arad) — a

„hősök hőse”, a magyar szabadságharc egyik tá-
bornoka; az aradi vértanúk egyike.

Darányi Ignác utca  (1911). Később: Svetozar
Marković utca (1923), Darányi Ignác utca
(1941

1
), Svetozar Marković utca (1982).

DARÁNYI IGNÁC (1849–1927) – ügyvéd, nagybir-
tokos, országgyűlési képviselő, fölművelésügyi
miniszter. Mivel a munkástelepek építése az ő
nevéhez fűződik, feltehetően ezért nevezték el
róla a zentai Munkástelepnek ezt az utcáját, sőt
az egész telepet a hagyomány Darányi-telepként
is emlegette. Egyike Zenta díszpolgárainak.

A [Vitéz] Csatáry utca
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Dávid utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Ké-

sőbb: Csáki Lajos utca (1982).

Deák utca (1876, 1887, 1911). Később: Mišić vaj-
da utca (1923), Deák utca (1941

1
), Pionír utca

(1982).
DEÁK FERENC (1803–1876) – államférfi, reform-
politikus, az első független magyar (felelős) mi-
nisztérium igazságügyi minisztere; az 1867-es
kiegyezés elsősorban az ő nevéhez köthető.

Deligradi utca (1982). Korábban: Leányka utca
(1941

1
)

A Deligradnál lefolyt csatában (1806) az I. szerb
felkelés résztvevői nagy győzelmet arattak a tö-
rökök felett; a deligradi állásokban a felkelés
leveréséig (1813) állandó harcok folytak. Ennek
emlékére kapta az utca ezt a nevet.

Dembiński utca (1876, 1887, 1911). Később: Dal-
mát utca (1923), 138. utca (1941

1
), Jezdimir

Krstić utca (1982).
Bár az 1911-es térkép nem tünteti fel az utcane-
vet, nincs adat, amely szerint az utcanév meg-
változott volna.
DEMBIŃSKI, HENRYK (1791–1864) – Az 1830–
1831-es lengyel felkelő sereg volt főparancsno-
ka franciaországi emigrációból érkezik Magya-
rországra 1849 januárjában; a honvédsereg al-
tábornagya, a szabadságharc egyik kiemelkedő
alakja; a szabadságharc leverése után elmene-
kül az országból, s Párizsban hal meg.

Dimitrije Tucović utca (1982). Korábban: Király
utca (1876, 1887, 1911), Vasa Čarapić utca
(1923), Király utca (1941

1
).

TUCOVIĆ, DIMITRIJE (1881–1914) – szerb szocia-
lista politikus és teoretikus, publicista; a szer-
biai modern munkásmozgalom megszervezője,
a szerbiai Szociáldemokrata Párt vezetője.

Dob utca (1876, 1887, 1911). Később: Uglješa vaj-
da utca (1923), Dob utca (1941

1
), Arany János

utca (1982).

Dobogó utca (1876, 1887, 1911). Később: Sava
Tekelija utca (1923), Dobogó utca (1941

1
), Mak-

szim Gorkij utca (1982).

Dohány utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
)

Az utca korábban is megvolt, de 1911 előtt név-
telenül jelenik meg a térképeken. Feltehető,
hogy mivel népi eredetű elnevezésről van szó,
korábban is ez a név volt használatban.

Donja Tisina obala – l. Alsó Tisza-part

Dositej Obradović utca (1923). Korábban: Zrínyi
utca (1876, 1887, 1911). Később: Zrínyi utca
(1941

1
), Dositej Obradović utca (1982).

OBRADOVIĆ, DOSITEJ (1742 körül–1811) – a szerb
felvilágosodás kiemelkedő képviselője, irodal-
már, az újabb kori szerb irodalom magalapozó-
ja; mint a klasszikus nyelvek és egyes modern
európai nyelvek ismerője, sokat fordít ezekről
szerb nyelvre, és a saját költségén nyomtatja ki
azokat a könyveket, melyek szerinte népe fel-
világosításának hasznára válhatnak; rendkívül
népszerű korának szerb értelmisége körében, s
mint ilyen, a legolvasottabb író; mivel művei
nemcsak a szerbségnek szólnak, modern nacio-
nalizmusra épülő, antifeudális és antiklerikális
eszméit átveszi az illír mozgalom is.

Dózsa György utca 1. (1911). Később: Rózsa utca
2. (1923), Dózsa György utca 1. (1941

1
), Aleksa

Šantić utca 2. (1982)

Dózsa György utca 2. (1982). Korábban: Újiskola
utca (1876, 1887, 1911), Arsen[ije] Čarnojević
utca (1923), Újiskola utca (1941

1
).
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DÓZSA GYÖRGY (1470 körül–1514) – az 1514-es
parasztfelkelés vezére. (E felkelés szele egyéb-
ként Zentát és környékét is elérte.)

Drina utca (1982). Korábban: Vadász utca (1941
1
)

Dubrovniki utca (1923). Később: 141. utca (1941
1
),

Müller István utca (1982).

DUŠAN cár tér (1923). Korábban: Újtemplom tér
(1876, 1887, 1911). Később: Újtemplom tér
(1941

1
), Népfront tér (1982).

NEMANJIĆ, DUŠAN STEFAN – Szerbia uralkodója:
királyként 1331–1346, cárként 1346–1355; a
szerb nép legnagyobb uralkodója; országa terü-
letének példátlan növelése mellett egyházi füg-
getlenséget szerzett Szerbiának, emellett tör-
vényhozó tevékenységével hozzájárult a kora-
beli szerbiai állapotok feudális rendezéséhez.

Duvanska ulica – l. Dohány utca

Dvadesetdevetog [29.] novembra ulica – l. Novem-
ber 29. utca.

Đ

Đena Branovački és Ida Vujić utca (1923). Ko-
rábban: Kinizsi utca (1876, 1887, 1911). Ké-
sőbb: Kinizsi utca (1941

1
), Sutjeska utca (1982).

BRANOVAČKI, EVGENIJE/ĐENA (1841–1882) – a
zentai szerb közösség tevékeny (és bőkezű) tag-
ja, adományozója-donátora; alapítványt is tett
feleségével, Idával közösen, aki szintén adomá-
nyozó kedvéről volt híres (hozományát például
az újvidéki Szerb Nemzeti Színházra testálta).

Đorđe Burić utca (1982). Korábban: 151. utca
(1941

1
).

BURIĆ, ĐORĐE (1923–1944) – montenegrói tele-
pes családból származott; miután részt vett az
1941. március 27-i belgrádi tüntetésen, vissza-
tért Montenegróba, ahol csatlakozott a népfel-
szabadító mozgalomhoz; ugyanebben az évben
elfogják és kivégzik.

Đorđe királyfi utca (1923). Korábban: Posta utca
(1876, 1887), Jókai utca (1911). Később: Jókai
utca (1941

1
), a Petar Drapšin tábornok utca

egyik szakasza (1982).
KARAĐORĐEVIĆ, ĐORĐE – I. Péter király fia.

Đura Daničić utca 1. (1923). Korábban: Előd utca
(1911). Később: Előd utca (1941

1
), a Đura

Daničić utca 2. egyik szakasza (1982).

Đura Daničić utca 2. (1982). Korábban: egyik sza-
kasza Előd utca (1911), Đura Daničić utca 1.
(1923), Előd utca (1941

1
); a másik szakasza

Matkovits utca (1911), Petar Dojčin utca (1923
után), Matkovits utca (1941

1
).

DANIČIĆ, ĐURA (1825–1882) – szerb filológus;
Vuk Karadžić közeli munkatársa főleg nyelvi-
helyesírási kérdésekben; szótárkészítő, műfor-
dító; az ótestamentum szerb fordítója.

Đura Jakšić utca (1923). Korábban: Rákóczi utca
(1876, 1887, 1911). Később: Rákóczi utca
(1941

1
), Đura Jakšić utca (1982).

JAKŠIĆ, ĐURA (1832–1878) – szerb festő, költő,
drámaíró; mint költő a szerb romantika egyik
legnagyobb lírikusa; festményei főleg portrék,
vagy pedig jelentősebb történelmi témákat áb-
rázolnak.

Đuro Đaković utca (1982). Korábban: az egyik
szakasza Bosnyák utca 1. (1911, 1923, 1941

1
);

a másik szakasza Román utca (1911), Orosz utca
(1923), Román utca (1941

1
).



60

ĐAKOVIĆ, ĐURO (1886–1929) – a korai munkás-
mozgalom egyik kiemelkedő egyénisége, a Ju-
goszláv Kommunista Párt tevékeny tagja; 1929-
ben elfogják, majd állítólagos szökés közben
agyonlövik.

E

Edvard Kardelj rakpart (1982 után).
A Boris Kidrič rakpart meghosszabbítása kapta
ezt a nevet.
KARDELJ, EDVARD (1910–1979) – a második vi-
lágháború utáni Jugoszlávia kiemelkedő politi-
kusa, államférfia; a népfelszabadító háború
résztvevője; jelentős szerepet kapott és vállalt
Jugoszlávia gazdasági-társadalmi átalakításá-
ban, az önigazgatási rendszer bevezetésében,
amely lazított a centralizált államszocializmus
korlátain, s lehetővé tette, hogy a többi szocia-
lista országtól eltérően Jugoszláviában liberáli-
sabb rendszer épüljön ki.

Egér utca (1923). Korábban: Két könyök utca
(1876, 1887, 1911). Később: Két könyök utca
(1941

1
), Kotori utca 2. (1982).

Élmunkás utca (1982 után).

Előd utca (1911). Később: Đura Daničić utca 1.
(1923), Előd utca (1941

1
), Đura Daničić utca 2.

egyik szakasza (1982)
ELŐD – A hagyomány szerint az Etelközben
„vérszerződött” hét magyar vezér egyike.

Eötvös utca (1876, 1887, 1911). Később: Sándor
király utca (1923), a Horthy Miklós út egyik sza-
kasza (1941

1
), Népi forradalom utca (1982).

Az utca feltehetően Eötvös Józsefről és nem Eöt-
vös Károlyról kapta a nevét.
EÖTVÖS JÓZSEF (1813–1871) – író, költő, reform-

politikus; a magyar realista regény mesteri mű-
velője.
Nn.: Fő utca, Nagy utca.

Erdész utca (1941
1
, 1982).

Esze Tamás utca (1982). Korábban: Víg utca (1911,
1923, 1941

1
).

ESZE TAMÁS (1666–1708) – jobbágyszármazású
kuruc brigadéros; ott van már az 1697. évi hegy-
aljai felkelés előkészítői között is, s neki sike-
rül megnyernie I. Rákóczy Ferencet a szabad-
ságharc vezéréül.

Eugen utca 1. (1876, 1887, 1911). Később: az egyik
szakasza Muškatirović utca (1923), Eugen utca
2. (1941

1
), Muškatirović utca (1982); a másik

szakasza Nemesi utca (1923), Határvadász utca
(1941

1
), a Vuk Karadžić utca 2. egyik szakasza

(1982).

Eugen utca 2. (1941
1
). Korábban: az Eugen utca 1.

egyik szakasza (1871, 1887, 1911), Muškatirović
utca (1923). Később: Muškatirović utca (1982).
SAVOYAI, JENŐ (EUGEN, 1663–1736) – osztrák
szolgálatban a bécsi háború során (1683–99)
alapozza meg katonai-hadvezéri hírnevét; 1697-
től a török elleni osztrák sereg főparancsnoka;
ugyanebben az évben aratja győzelmét a török
felett Zentánál; mint hadvezér a következő há-
borúban (1716–18) is sikerrel vezeti az osztrák
hadat a török ellen; nemcsak tehetséges, kitűnő
parancsnok, hanem korának egyik ismert mű-
gyűjtője is.

F

Fáy utca  (1876, 1887, 1911). Később: Stevan
Knićanin utca (1932), Fáy utca (1941

1
), Stevan

Knićanin utca (1982).
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FÁY ANDRÁS (1786–1864) — író, a Magyar
Tudományos Akadémia tiszteletbeli, igazgató-
sági tagja; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
megalapítója.

Fejős Klára utca (1982).
FEJŐS KLÁRA (1921–1943) – budapesti születé-
sű nagykikindai kommunista; az ellenállási
mozgalom résztvevője; a magyar rendőrséggel
folytatott tűzharcban veszti életét Palánkán.

Fenyő utca (1911). Később: Hercegovinai utca
(1923), Fenyő utca (1941

1
), Bakos Kálmán utca

(1982)

Filip Višnjić utca (1923). Korábban: Lajos király
utca (1911), Később: Lajos király utca (1941

1
),

Filip Višnjić utca (1982).
VIŠNJIĆ, FILIP (1767–1834) – a szerb nép leg-
gyakrabban emlegetett guzlása-dalnoka, népi
költője; bejárva egész Boszniát Szerbiába megy,
ahol Vuk Karadžić több dalt is feljegyez tőle.

Folyó utca (1876, 1887, 1911). Később: Franše de
Pere utca (1923), Folyó utca (1941

1
), Fruška

gora utca 1982).

Földműves utca (1982). Korábban: Munkás utca
2. (1941

1
)

Az Eötvös utca



62

Fő tér (1876, 1887, 1911). Később: Péter király tér
(1923), Szent István tér (1941

1
), Tito marsall tér

(1982).
1911-nél nincs beírva a név, de minden bi-
zonnyal így hívták. Az első világháború végéig
itt állt a 19. század elején emelt Szenthárom-
ság-szobor. Egészen a 19–20. század forduló-
jáig itt tartják a piacokat, de itt van a halpiac is.

Francia utca (1923). Korábban: Néma utca (1911
után), Később: Néma utca (1941

1
), Francia utca

(1982)
Az első világháborús szerb-francia barátság em-
lékműveként tartható számon ez az utcvanév.

Francuska ulica – l. Francia utca

Frangepán utca (1923). Korábban: Toldi utca
(1876, 1887, 1911). Később: Toldi utca (1941

1
),

Szervó Mihály utca (1982).
FRANKOPAN, FRANJO KRSTA (FRANGEPÁN FERENC,
†1671) – régi horvát nemesi család utolsó sar-
ja; a Zrínyi Péterrel közösen szervezett Habs-
burg-ellenes összeesküvés miatt Bécsújhelyen
kivégzik.

Franše de Pere utca (1923). Korábban: Folyó utca
(1876, 1887, 1911). Később: Folyó utca (1941

1
),

Fruška gora utca (1982).
FRANCHET D’ESPEREY (1856–1942) — Francia tá-
bornagy az első világháborúban; 1918 júniusá-
tól az antant-erők főparancsnoka a szaloniki
fronton, ahol döntő győzelmet arat a bolgárok
felett; 1921-ben a jugoszláv hadsereg tisztelet-
beli vajdájává avatják.

Fruška gora utca (1982). Korábban: Folyó utca
(1876, 1887, 1911), Franše de Pere utca (1923).
Később: Folyó utca (1941

1
).

Fuvaros utca (1941
1
, 1982).

A hagyomány szerint egyik első lakójának,
Böröcz Jánosnak a foglalkozásáról kapta nevét,
ő ugyanis fuvaros volt.

Fürj utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Később:

Pupin utca (1982).
1911-ben nincs beírva a név, de feltehetően to-
vábbra is így hívták.

G

Gaj utca (1923). Korábban: Bartóky utca (1911).
Később: Bartóky utca (1941

1
), Gaj utca (1982)

GAJ, LJUDEVIT (1809–1872) – a horvát nemzeti
megújhodás kiemelkedő alakja; az ún. illír moz-
galom ideológusa és vezéregyénisége; a pán-
szláv eszmék szószólója.

Galamb utca (1911, 1923, 1941
1
). Később: Jaša

Ignjatović utca 2. (1982)

Georgi Dimitrov utca (1982). Korábban: egyik sza-
kasza Madarász utca (1911), Madách utca (1911
után), Kosta Trifković utca (1923), Madách utca
(1941

1
); másik szakasza 166. utca (1941

1
).

DIMITROV, GEORGI (1882–1949) – kiemelkedő
bolgár politikus, államférfi; a nemzetközi kom-
munista mozgalom egyik vezéregyénisége; a
nemzetközi közvélemény előtt a Reichstag fel-
gyújtásának vádjával megrendezett kirakatpere
folytán vált ismertté (1933); a második világ-
háború után Bulgária kormányfője.

Gerő István dr. utca (1982). Korábban: Hunyadi
utca (1911), Miloš Vasić tábornok utca (1923),
Hunyadi utca (1941

1
).
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Dr. GERŐ ISTVÁN (1909–1941) – a zentai kom-
munista mozgalom legmarkánsabb egyénisége;
rendelője (a mai zeneiskola épületében) 1940-
től az illegális szervezkedés központja; az 1941
októberében történt letartóztatások őt is elérik;
halálra ítélik, és november 11-én kivégzik.

Géza utca (1876, 1887, 1911). Később: Boško
Jugović utca (1923), Géza utca (1941

1
), Boško

Jugović utca (1982).
Feltehetően a fejedelemről, nem pedig valame-
lyik helybeliről nevezték el az utcát.
GÉZA fejedelem (949 körül–997) – 972-től a ma-
gyarok fejedelme; törekvései közt szerepelt a

törzsi rend felszámolása, az európai típusú ál-
lamiság megalapozása, s ennek szellemében en-
gedélyezi a keresztény hittérítést a magyarok
között; a központi hatalmat azonban nem sike-
rült megszilárdítania.

Ghyczy utca (1876, 1887, 1911). Később: Vuk
Karadžić utca 1. (1923), Ghyczy utca (1941

1
),

Vuk Karadžić utca 2. egyik szakasza (1982).
Mivel nincs közvetlen adatunk, csak feltételez-
hetjük, hogy Ghyczy Kálmánról nevezték el ezt
az utcát.
GHYCZY KÁLMÁN (1808–1888) – Komárom vár-
megye alispánja, majd országgyűlési képvise-

Főtéri részlet
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lő. A szabadságharc bukása után egy ideig
visszavonultan él, majd sikeresen folytatja ko-
rábban megkezdett politikai pályáját. Tisza Kál-
mán mellett ő a Balközép Párt másik vezére.
Egy ideig pénzügyminiszter, s a képviselőház
elnöke.

G. Jovanović őrnagy utca (1923). Korábban: Ősz
utca (1876, 1887, 1911). Később: Ősz utca
(1941

1
), Ivan Milutinović utca (1982).

HADžI-JOVANOVIĆ, GLIGORIJE – 1918. november
16-án a szerb csapatok az ő vezénylete alatt vo-
nulnak be Zentára; egyike Zenta díszpolgárai-
nak.

Goce Delčev utca (1982). Korábban: Csuka utca 2.
(1941

1
).

DELČEV, GOCE (1872–1903) – a macedón nem-
zeti felszabadító mozgalom, illetve az ezt szol-
gáló forradalmi szervezet, a VMRO  ideológu-
sa és legkiemelkedőbb szervezője.

Golubova ulica – l. Galamb utca

Gólya utca (1941
1
). Később: Cer utca (1982)

A Munkástelep további kiépítésének egyik követ-
kezményeként jött létre, összekötve a Dózsa
György és a Fenyő utcákat.

Graničarski drum – l. Határőrök útja

Grobljanska ulica – l. Temető utca

Gy

Gyöngytyúk utca (1911). Később: Morava utca
(1923), Gyöngytyúk utca (1941

1
), Morava utca

(1982)

György utca (1941
1
). Később: a Rade Končar utca

egyik szakasza (1982).
A hagyomány szerint bizonyos Pecárszki
Györgyről (Đorđe Pecarski) kapta a nevét.

Gyümölcs utca (1941
1
, 1982).

1945 után a név jelentésében annyit módosult,
hogy a „gyümölcs”-ből  „gyümölcstermelő” –
„ voćarska” lett.

H

Hajduk Stanko utca (1923). Később: 139. utca
(1941

1
), Hajduk Stanko utca (1982).

 Névadója az 1. szerb felkelés résztvevője volt.
A köztudatban nem annyira történelmi szerepe
miatt, hanem inkább regényhősként van jelen
(Janko Veselinović: Hajduk Stanko).

Hajduk Veljko utca (1923). Korábban: Pipa utca
(1876, 1887, 1911). Később: Pipa utca (1941

1
),

Hajduk Veljko utca (1982).
PETROVIĆ, VELJKO (1780 körül–1813) – az 1.
szerb felkelés egyik kiemelkedő vezéregyéni-
sége; különösen a felkelők lovassági rohamai-
ból vette ki részét; a felkelés előtt Stanoje Glavaš
hajdukjai között találjuk.

Hajnal utca (1876, 1887, 1991). Később: Koča utca
(1923), Hajnal utca (1941

1
), Koča utca (1982).

[Vitéz] Haynal utca (1941
1
). Korábban: Tóparti

utca (1876, 1887), Thököly Imre utca (1911),
Bojović vajda utca (1923). Később: Ivo Lola
Ribar utca (1982).
Haynal Alajos – ezredes, a 43. gyalogezred pa-
rancsnokaként vonul be 1941. április 13-án
Zentára; a város első katonai parancsnoka.
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Hajó utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
, 1982).

Halász tér (1984).
A tér minden korábbi térképen megvan, ám ér-
dekes módon névtelenül. Ennek ellenére felté-
telezzük, hogy mindig is így hívták.

Halász utca 1. (1876, 1887, 1911). Később: Laza
Kostić utca 1. (1923), Nap-Halász utca (1941

1
),

a Július 7. utca egyik szakasza (1982).
1876-ban név nélkül szerepel.  Feltételezzük
azonban, hogy már ekkor is ezt a nevet viselte.

Halász utca 2. (1923). Korábban: Viola utca (1911).
Később: Viola utca (1941

1
), Március 8. utca

(1982).

Halász utca 3. (1982). Korábban: a Sárkány utca
1. egyik szakasza (1876, 1887, 1911), Bogoboj
Atanacković utca (1923), 144. utca (1941

1
).

Határőrök útja (1923). Korábban: Szeged-újvidé-
ki törvényhatósági út II. (1911). Később: Sze-
ged-újvidéki törvényhatósági út II. (1941

1
), az

Újvidéki út egyik szakasza (1982).

Főtéri részlet
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Határvadász utca (1941
1
). Korábban: Eugen utca

1. egyik szakasza (1876, 1887, 1911), Nemesi
utca (1923), a Vuk Karadžić utca 2. egyik sza-
kasza (1982).

Hattyú utca (1911). Később: Szarajevói utca
(1923), Hattyú utca (1941

1
), Szarajevói utca

(1982)

Hentes tér (1876, 1887, 1911). Később: Zrínyi Pé-
ter tér (1923), Lovászy tér (1941

1
).

A toronyházak beépítésével a Dositej Obradović

és a Vuk Karadžić 2. utcák találkozásánál ez a
tér fokozatosan felszámolódott, vele két utca is
(Sarló utca, Csuka utca 1.). A tér emlékét egy
ideig őrizte a toronyházak között kiképzett tér
Marx-Engels tér néven, ma azonban ez a név
már nincs használatban, s a toronyházakat a
szomszédos utcákhoz (Dositej Obradović utca,
Boris Kidrič rakpart) rendelték.

Hercegovinai utca (1923). Korábban: Fenyő utca
(1911), Később: Fenyő utca (1941

1
), Bakos Kál-

mán utca (1982)

A Híd utca
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Heroj Pinkija ulica – l. [Hős] Pinki

Híd utca (1876, 1887). Később: Bartha Miklós utca
(1911), Jovan Đorđević utca (1923), Bartha utca
(1941

1
), Jovan Đorđević utca (1982).

Hold utca (1876, 1887, 1911). Később: Jelena her-
cegnő utca (1923), Hold utca (1941

1
), a Petar

Drapšin tábornok utca egyik szakasza (1982).

Horthy Miklós út (1941
1
). Korábban: egyik szaka-

sza Szeged–újvidéki törvényhatósági út I.
(1911), Putnik vajda utca (1923); a másik sza-
kasza Szabadkai utca (1876, 1887, 1911), Putnik
vajda utca (1923); harmadik szakasza Eötvös
utca (1876, 1887, 1991), Sándor király utca
(1923), Népi forradalom utca (1982).
HORTHY MIKLÓS, Vitéz nagybányai (1868–1957)
– hivatásos tengerésztiszt, altengernagy; Ma-
gyarország kormányzója.

Horti István utca (1982).
HORTI ISTVÁN (1920–1944) – zentai szakszerve-
zeti aktivista, ifjúkommunista; 1943-ban letar-
tóztatják, Újvidékre viszik, majd börtönbünte-
tése letöltése végett Sátoraljaújhelyre szállítják,
ahol a börtönlázadás alatti szökési kísérlete köz-
ben életét veszti.

Huba utca (1911). Később: Milovan Vidaković
utca (1923), Huba utca (1941

1
), Ifjúsági utca

(1982).
HUBA – a hagyomány szerint az Etelközben „vér-
szerződött” hét magyar vezér egyike.

Hunyadi utca (1911). Később: Miloš Vasić tábor-
nok utca (1923), Hunyadi utca (1941

1
), Gerő Ist-

ván dr. utca (1982).

Feltehetően Hunyadi Jánosról nevezték el, bár
ez nem egyértelmű, az egész család nevét is
megörökítheti.
HUNYADI JÁNOS (1407 körül–1456); bár a hagyo-
mány „törökverőként” emlegeti (leginkább az
1456. évi nándorfehérvári diadalra emlékezve),

A Horthy Miklós út
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török elleni hadjáratai felemásra sikeredtek; hat
éven át Magyarország kormányzója (1446-tól).

Huszák Mihály utca (1982).
HUSZÁK MIHÁLY (1911–?) – zentai szakszerve-
zeti aktivista, kommunista; az októberi lebukás
őt sem kerüli el, Szabadkára viszik, és börtön-
büntetésre ítélik; innen egy büntetőzászlóaljjal
a keleti hadszíntérre kerül, és ott nyoma vész.

Huszár utca (1876, 1887, 1911). Később: Tisza utca
(1923), Huszár utca (1941

1
), Tisza utca (1982).

I

Igralište – l. Játszótér

Ifjúsági utca (1982). Korábban: Huba utca (1911),
Milovan Vidaković utca (1923), Huba utca
(1941

1
).

Ilija Birčanin utca (1923). Korábban: Só utca
(1876, 1887, 1911). Később: Só utca (1941

1
),

Ilija Birčanin utca (1982).
BIRČANIN, ILIJA (1764–1804) – szerb előkelőség;
azon kenézek egyike, akik a belgrádi pasalik-
ban hatalmaskodó dáhik rémuralmának estek ál-
dozatul. A vérengzés ahelyett, hogy megakadá-
lyozta volna a felkelés kitörését, kirobbantotta
azt.

Ipolyi Keller tér (1941
1
). Korábban: Iskola tér

(1923)
A tér nevét valószínűleg Ipolyi-Keller Gyulá-
ról kapta.
IPOLYI-KELLER GYULA (1869–1949) – gazdasági
író. Munkáiban főleg mezőgazdasági kérdések-

kel foglalkozott, de a gazdasági munkásügy és
a szociálpolitika is foglalkoztatta.

Isa Nešić utca (1982). Korábban: Angyal utca
(1876, 1887, 1911), Milan Toplica utca (1923),
Angyal utca (1941

1
).

NEŠIĆ, ISA/ISIDOR (1889–1957) – az orosz pol-
gárháborúban a Vörös Hadsereg egyik magyar
alakulatában is harcol; szülővárosában, Zentán
tevékeny szakszervezeti tag, majd 1941-től az
ellenállási mozgalom résztvevője; Zenta első
népbizottsági elnöke.

Iskola tér (1923). Később: Ipolyi Keller tér (1941
1
)

A tér megtalálható már az 1911-es térképen is,
de név nélkül szerepelt. Az 1945 utáni térképe-
ken már hiányzik mint tér; nevét a mellette ve-
zető, addig névtelen utcácska veszi át.

Iskola utca (1982).

István utca (1876, 1887, 1911, 1923). Később: Ist-
ván zug (1941

1
), István utca (1982).

Feltehetőleg az államalapító Szent István király-
ról kapta nevét, bár könnyen lehet, hogy csupán
valamelyik helybeliről, lévén, hogy elég kis ut-
cáról van szó.

István zug (1941
1
). Korábban: István utca (1876,

1887, 1911, 1923). Később: István utca (1982).

Ivan Gundulić utca (1923). Korábban: Báthory
utca (1876, 1887, 1911). Később: Báthory utca
(1941

1
), Ivan Gundulić utca (1982).

GUNDULIĆ, IVAN (1589–1638) – dubrovniki köl-
tő; arisztokrata-republikánus, az ellenreformá-
ció híve és szószólója.
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Ivan Kosančić utca (1923). Korábban: Malom utca
(1876,  1887,  1911).  Később: Malom utca
(1941

1
), Jugoszláv Néphadsereg utca (1982).

KOSANČIĆ, IVAN – a rigómezei/koszovói csata
(1389) egyik résztvevője.

Ivan Milutinović utca (1982).
MILUTINOVIĆ, IVAN (1901–1944) – tevékeny kom-
munista a két világháború közötti időszakban;
a népfelszabadító háború résztvevője; néphős.

Ivan Senković utca (1923). Korábban: Széchy utca
(1876,  1887,  1911).  Később: Széchy utca
(1941

1
), Madách Imre utca (1982).

A török hódoltság szerb hőstetteit megéneklő
népköltemények egyikének hőse (Ivo Senković
és a ribniki aga).

Ivo Lola Ribar utca (1982). Korábban: Tóparti utca
(1876, 1887), Thököly Imre utca (1911), Bojović
vajda utca (1923), [Vitéz] Haynal utca (1941

1
).

RIBAR, IVO LOLA (1916–1943) – aktív kommu-
nista, az 1936-os egyetemista sztrájk egyik szer-
vezője; a nemzetközi ifjúsági mozgalomban is
tevékenyen vesz részt; a népfelszabadító hábo-
rú résztvevője; néphős.

J

Jácint utca (1923). Korábban: Liliom utca (1911).
Később: Liliom utca (1941

1
), Štrosmajer utca

(1982)
Nem tudni, a téves fordítás miatt (zumbul = já-
cint) változott meg a virágnév, vagy szándéko-
san történt a névcsere.

Jagnjeća ulica – l. Bárány utca

Janko Vukotić tábornok utca (1982). Korábban:
156. utca (1941

1
).

VUKOTIĆ, JANKO (1866–1927) – a montenegrói
hadsereg főparancsnok-helyettese, a Balkán-há-
borúk, majd az első világháború aktív résztve-
vője; 1919 után kap tábornoki rangot az SzHSz
Királyság hadseregében.

Jaša Ignjatović utca 1. (1923). Később: 137. utca
(1941

1
), a Makszim Gorkij utca 2. egyik szaka-

sza (1982).
Az utca korábbi térképeken is szerepel de név
nélkül; feltehetően a Magyar utca folytatásaként
tartották számon, s ennek kétfelé ágazásából az
egyik ágat képezné, míg a másik a Dobogó utca
volt. Az is lehet azonban, hogy valóban névte-
len volt.
IGNJATOVIĆ, JAŠA/JAKOV (1824–1888) – politikus,
író; politikusként a magyar szabadságharcot tá-
mogatja, ezért egy ideig emigrációban él; törté-
nelmi regényei romantikusak (a nemzeti múlt
idealizálása), szociális témájú regényeiben
azonban a realizmus felé hajlik mint a vajdasá-
gi kispolgár portréjának megrajzolója.

Jaša Ignjatović utca 2. (1982). Korábban: Galamb
utca (1911, 1923, 1941

1
)

Játszótér (1911, 1923).
Később beépül és eltűnik mint tér.

Jelačić utca (1923). Korábban: Álmos utca (1911).
Később: Álmos utca (1941

1
), Móricz Zsigmond

utca (1982).
JELAČIĆ, JOSIP – horvát bán (1848–1859); az il-
lír mozgalom egyik legnagyobb támogatója, ám
a bécsi udvarhoz lojális politikus; ennek értel-
mében támad Magyarországra is 1848 szeptem-
ber elején.
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Jelena hercegnő utca (1923). Korábban: Hold utca
(1876, 1887, 1911). Később: Hold utca (1941

1
),

a Petar Drapšin tábornok utca egyik szakasza
(1982).
Karađorđević, Jelena – I. Péter király leánya.

Jezdimir Krstić utca (1982). Korábban: Dembiński
utca (1876, 1887, 1911), Dalmát utca (1923),
138. utca (1941

1
).

KRSTIĆ, JEZDIMIR (1919–1943?) – deszki szárma-
zású optáns család sarja;  egyike a zentai
ifjúkommunistáknak, majd kommunistáknak; a
zentai októberi lebukást elkerüli, de Újvidéken
elfogják; börtönbe kerül, majd egy büntetőzász-
lóaljjal a keleti frontra, ahol 1943-ban, a doni
áttöréskor nyoma veszik.

Jezerska ulica – l. Tó utca

Jókai Mór utca (1982). Korábban: Ág utca (1876,
1887, 1911), Maširević utca (1923), Ág utca
(1941

1
).

JÓKAI MÓR (1825–1904) – a magyar romantikus
próza legkiemelkedőbb képviselője, rendkívül
termékeny (és népszerű) regényíró, akinek mű-
veit még ma is sokan olvassák, s nem egyet meg-
filmesítettek; egyike Zenta díszpolgárainak.

Jókai utca (1911). Korábban: Posta utca (1876,
1887). Később: Đorđe királyfi utca (1923), Jó-
kai utca (1941

1
), a Petar Drapšin tábornok utca

egyik szakasza (1982).

Joó Lajos utca (1982).
JOÓ LAJOS (1914–1945?) – pacséri születésű, ak-
tív kommunista; 1943-ban az észak-bácskai
pártszervezetek felújításával bízzák meg; 1944-
ben lebukik, s a topolyai, majd a komáromi gyűj-
tőtábor foglya; az utóbbiból megszökik, majd
1945-ben Budapesten nyoma vész.

Josip Langof utca (1982).
LANGOF, JOSIP (1921–1942) – zentai ifjúkommu-
nista; az októberi lebukás egyik áldozataként
börtönbüntetésre ítélik, majd egy büntetőzász-
lóaljjal a keleti frontra kerül; itt megszökik, és
egy szovjet fogolytáborban hal meg.

Jovan Cvijić dr. utca (1982). Korábban: 162. utca
(1941

1
).

CVIJIĆ, JOVAN (1865–1927) – kiemelkedő szerb
földrajztudós, antropogeográfus, akadémikus, a
modern antropogeográfia megalapozója Szerbi-
ában; tevékenysége nagyrészt a Balkán-félszi-
get, és különösen Szerbia földrajzi kutatásaira
összpontosul; emellett néprajzi és antropológi-
ai kutatásokat folytat.

Jovan Đorđević utca (1923). Korábban: Híd utca
(1876, 1887), Bartha Miklós utca (1911). Ké-
sőbb: Bartha utca (1941

1
), Jovan Đorđević utca

(1982).
ĐORĐEVIĆ, JOVAN (1826–1900) – Zenta nagy szü-
lötte; az újvidéki Szerb Nemzeti színház (1861),
majd a belgrádi Szerb Népszínház (1868) meg-
szervezője, a 19. század egyik legnagyobb szerb
kultúrpolitikusa; kiábrándulva a színházat kö-
rülvevő intrikákmiatt a pedagógiai munka felé
fordul, s itt is maradandó ér tékeket hoz létre
mint iskolaszervező, majd mint tanügyi főtaná-
csos, sőt rövid ideig Szerbia oktatásügyi minisz-
tere.

Jovan Jovanović Zmaj utca (1923). Korábban:
Vörösmarty utca (1876, 1887, 1911). Később:
Vörösmarty utca (1941

1
), Jovan Jovanović Zmaj

utca (1982).
A szerb szóhasználat (és nemcsak Zentán) oly-
kor a Zmaj Jovina, Zmaj Jove Jovanovića név-
alakokat használja.
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JOVANOVIĆ, ZMAJ JOVAN (1833–1904) – az egyik
legismertebb (és legjobbak közé tartozó) szerb
költő és gyermekíró; politikai állásfoglalásában
antiklerikális és következetesen republikánus.

Jovan Sterija Popović utca 1. (1923). Korábban:
Mária utca (1876, 1887, 1911). Később: Mária
utca (1941

1
).

Jovan Sterija Popović utca 2. (1982). Korábban:
az egyik szakasza Mária utca (1876, 1887,
1911), Jovan Sterija Popović utca 1. (1923),
Mária utca (1941

1
); a másik szakasza 152. utca

(1941
1
).

POPOVIĆ, JOVAN STERIJA (1806–1856) – verseci
születésű szerb költő, drámaíró, a romanticiz-
mus képviselője.
Nn.: Mária utca.

Jovan Subotić utca (1923). Korábban: Mezőssy
utca (1911). Később: Mezőssy utca (1941

1
), Jó-

zsef Attila utca (1982).
SUBOTIĆ, JOVAN (1817–1886) – politikus, költő,
író, drámaíró; képviselő a horvát Száborban; a
szerb-horvát közeledés szószólója.

József Attila utca (1982). Korábban: Mezőssy utca
(1911), Jovan Subotić utca (1923), Mezőssy utca
(1941

1
).

A Jókai utca
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JÓZSEF ATTILA (1905–1937) – költő; a forradal-
mi verselés egyik legnagyobb alakja világvi-
szonylatban is; költészete a magyar líra egyik
csúcsteljesítménye.

Jug Bogdan utca (1923). Korábban: Kerék utca
(1876, 1887, 1911). Később: Kerék utca (1941

1
),

Branislav Nušić utca (1982).
JUG BOGDAN a Jugović testvérek édesapja; mind-
annyian ott vesztek a rigómezei/koszovói csa-
tában (1389)

Jugoslovenske narodne armije [JNA] ulica – l. Ju-
goszláv Néphadsereg utca

Jugoszláv Néphadsereg utca (1982). Korábban:
Malom utca (1876, 1887, 1911), Ivan Kosančić
utca (1923), Malom utca (1941

1
).

Július 7. utca (1982). Korábban: egyik szakasza
Pacsir ta utca (1876, 1887, 1911), Marko király-
fi utca (1923), Pacsirta utca (1941

1
); a másik sza-

kasza Halász utca 1. (1876, 1887, 1911), Laza
Kostić utca 1. (1923), Nap-Halász utca (1941

1
).

Az utca neve az 1941-ben kitör t szerbiai nép-
felkelés dátuma, ezzel a népfelszabadító hábo-
rú kezdetének állít emléket.

Július 13. utca (1982). Korábban: 148. utca (1941
1
).

Az utca neve az 1941-ben Montenegróban ki-
tört népfelkelésre emlékeztet. A dátum ugyan-
akkor régebbi jelentőségű is lehet, hiszen az
1878-ban (június 13.–július 13.) megtartott ber-
lini kongresszuson született egyik döntés ér tel-
mében nyerte el Montenegró függetlenségét és
megkétszereződött területének nemzetközi elis-
merését.

Jurij Gagarin utca (1982 után).
GAGARIN, JURIJ ALEKSZEJEVICS (1934–1968) –
szovjet űrhajós. Elsőként repült a világűrbe.

K

Karađorđe utca 1. (1923). Korábban: Adai utca
(1876, 1887, 1911). Később: Adai utca (1941

1
),

a Karađorđe utca 2. egyik szakasza (1982).
PETROVIĆ, KARAĐORĐE (1768–1817) – a török
ellen vezetett 1. szerb felkelés vezéregyénisé-
ge; a majdani Szerb Fejedelemség államiságá-
nak megalapozója, ám inkább katona, mint po-
litikus; a felkelés bukását követően egy ideig
ausztriai, majd orosz emigrációban él, a 2. szerb
felkelés kitörésekor pedig visszatér Szerbiába,
ám Miloš Obrenović tartva attól, hogy jelenléte
politikai bonyodalmakhoz vezet, megöleti.

Karađorđe utca 2. (1982). Korábban: AZ egyik sza-
kasza Adai utca (1876, 1887, 1911), Karađorđe
utca 1. (1923), Adai utca (1941

1
); a másik sza-

kasza Régi adai út (1941
1
).

 Nn.: Adai utca, Kórház utca, Nagy utca. Az
„Adai” a régi hivatalos név folklorizálódott vál-
tozata, a „Kórház” újabb keletű népi elnevezés,
a volt szegényház épületébe költözött, napjaink-
ban is állandó bővítéseket megélő kórházra utal,
míg a „Nagy” jelző a hosszúságát hivatott ki-
emelni.

Kard utca (1876, 1887, 1911). Később: Vojislav
Ilić utca 1. (1923), Kard utca (1941

1
), a Vojislav

Ilić utca 2. egyik szakasza (1982).

Karjadi út (1911 után, 1923, 1941
1
, 1982).

Az 1911-es térképen nincs feltüntetve a név, ami
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nem jelenti azt, hogy nem volt használatban.
Nevét a középkori Karjad faluról kapta, amely
a török hódoltság alatt elpusztult, de határrész-
névként a mai napig fennmaradt.

Kasapska ulica – l. Mészáros utca

Katona József utca (1911). Később: Katona utca
(1923, 1941

1
), Laza Kostić utca 2. (1982).

KATONA JÓZSEF (1791–1830) – a magyar dráma-
irodalom kiemelkedő alakja (Bánk bán).

Katona utca (1923). Korábban: Katona József utca
(1911). Később: Katona utca (1941

1
), Laza

Kostić utca 2. (1982)
A név az előző időszak utcanevének kétértelmű
fordítása. Nem tudni, hogy a tréfás névcsere fe-
lületességből adódó tévedésből ered (a hivatal
nem vette észre, hogy vezetéknévről van szó,
mivel a térképen Katona J. szerepelt), vagy szán-
dékos. A helyzetet csak tovább bonyolítja, hogy
az 1941-es térkép mindkét változata – úgy tűnik
– átveszi ezt a névgyakorlatot, és szerbről for-
dítja vissza az utca nevét (Katona < Vojnička).

A Jókai utca
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Kazinczy utca (1876, 1887, 1911). Később: Petar
Preradović utca (1923), Kazinczy utca (1941

1
),

Petar Preradović utca (1982).
Az utcát minden bizonnyal Kazinczy Ferencről,
a magyar irodalom nagy alakjáról nevezték el,
nem pedig fiáról, Kazinczy Lajosról (1820–
1849), a szabadságharc egyik hadtestparancs-
nokáról, bár máshol volt erre példa.
KAZINCZY FERENC (1759–1831) – író, költő, mű-
fordító, akadémiai tag; nevéhez leginkább a ma-
gyar nyelv megújítása fűződik.

Kerék utca (1876, 1887, 1911). Később: Jug
Bogdan utca (1923),  Kerék utca (1941

1
),

Branislav Nušić utca (1982).

Kereszt utca (1876, 1887, 1911). Később: Stepa-
nović vajda utca (1923), Kereszt utca (1941

1
),

Vasa Pelagić utca (1982).

Kertes utca (1923). Később: Utolsó utca (1941
1
),

Kertes utca (1982).
Az 1911-es térképen ez az utca még nincs be-
rajzolva.

Két könyök utca (1876, 1887, 1911). Később: Egér
utca (1923), Két könyök utca (1941

1
), Kotori

utca 2. (1982).

Kígyó utca 1. (1876, 1887, 1911). Később: Uroš
cár utca (1923), Kígyó utca 1. (1941

1
), Ady End-

re utca (1982).

Kígyó utca 2. (1923). Korábban: Könyök utca
(1876, 1887, 1911). Később: Könyök utca
(1941

1
), Bácska utca (1982).

Kikötő utca (1982 után).

Kinizsi utca (1876, 1887, 1911). Később: Đena

Branovački és Ida Vujić utca (1923), Kinizsi
utca (1941

1
), Sutjeska utca (1982).

KINIZSI PÁL (?–1494) – Mátyás király Fekete Se-
regének hadvezére; a hagyomány rettenthetet-
len bátorsággal és nagy testi erővel ruházta fel,
s a törökellenes harc egyik kiemelkedő alakjá-
vá tette.

Király utca (1876, 1887, 1911). Később: Vasa
Čarapić utca (1923), Király utca (1941

1
),

Dimitrije Tucović utca (1982).

Kis köz (1982).

Kis utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
, 1982).

Kisfaludy utca (1876, 1887,  1911). Később:
Milorad Šapčanin utca (1923), Kisfaludy utca
(1941

1
), Vladimir Nazor utca (1982).

Az utcát valószínűleg Kisfaludy Károlyról, nem
pedig testvéréről, Kisfaludy Károlyról nevezték
el. (Persze az sem zárható ki, hogy mindkettő-
ről.)
KISFALUDY KÁROLY (1788–1830) – drámaíró, el-
beszélő, költő, akadémiai tag; festészettel, réz-
metszéssel is foglalkozott; halála után emléké-
re társaságot hoztak létre (Kisfaludy-társaság).

Kis Ferenc utca (1982). Korábban: Szabadság utca
(1911), Macedóniai utca (1923), Szabadság utca
(1941

1
)

KIS FERENC (1905–1945) – a népfelszabadító há-
ború résztvevője; 1945 januárjától a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg kötelékébe tar tozó
Petőfi-brigád parancsnoka, s ilyen minőségben
esik el a bolmáni csatában.

Klanička ulica – l. Vágóhíd utca.

Kobina ulica – l. Vércse utca
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Koča utca (1923). Korábban: Hajnal utca (1876,
1887, 1911). Később: Hajnal utca (1941

1
), Koča

utca (1982).
Az utca feltehetően KOČA ANĐELKOVIĆ (1755–
1788) kapitányról kapta a nevét, aki az 1788 és
1791 közötti osztrák-török háború alatt osztrák
biztatásra szerb önkénteseket vezetett a törökök
ellen Szerbia területén („Kočina krajina”); mi-
vel azonban az osztrákok szerbiai hadjárata el-
maradt, a kezdeti sikerek után (elfoglalja
Požarevacot, majd Kragujevacot is) követői kö-
zül többen elhagyják, és mert a török mind na-
gyobb erőkkel támad, a Bánságba kényszerül

visszavonulni; a törökök ide is követik, és miu-
tán elfogják, Tekián társaival együtt karóba húz-
zák őket.

Komitska utca (1923). Korábban: Sípos utca (1876,
1887,  1911).  Később: Sípos utca (1941

1
),

Samardžić őrnagy utca (1982).
Az utca feltehetően az első világháború alatt
megszállt Montenegróban kibontakozott ellen-
állási mozgalomról („komitski pokret”) kapta a
nevét.

A Kossuth utca



76

Kond utca (1911). Később: Stevan Sinđelić utca
(1923), Kond utca (1941

1
), Stevan Sinđelić utca

(1982).
KOND – A hagyomány szerint az Etelközben
„vérszerződött” hét magyar vezér egyike.

Kórház utca (1876, 1887, 1911). Később: Branko
Radičević utca (1923), Kórház utca (1941

1
),

Branko Radičević utca (1982).
Neve a zentai közkórház korábbi lokációját
idézi.

Kossuth utca (1876, 1887, 1911). Később: Nikola
Pašić utca (1923), Kossuth utca (1941

1
), Lenin

utca (1982).

Kossuth Lajos utca (1982). Korábban: a Város kö-
rüli út egyik szakasza (1911, 1923, 1941

1
).

KOSSUTH LAJOS (1802–1894) – politikus, publi-
cista, államférfi; a szabadságharc legnagyobb
vezéregyénisége. Kultusza kezdettől fogva ki-
mutatható Zentán is (a Kossuth-bankók ereklye-
ként való továbbörökítése, szoborállítás terve,
az új vashíd róla történő elnevezése, még életé-
ben utcát neveznek el róla, Zenta díszpolgárává
avatják).

Kosta Trifković utca (1923). Korábban: Madarász
utca (1911), Madách utca (1911 után). Később:
Madách utca (1941

1
), a Georgi Dimitrov utca

egyik szakasza (1982).
TRIFKOVIĆ, KOSTA (1843–1875) – újvidéki szerb
költő, főleg komédiáiról ismert drámaíró.

Koszovói utca (1923). Korábban: Újsor utca (1876,
1887, 1911). Később: Újsor utca (1941

1
), Ko-

szovói utca (1982).
Nevét feltehetően a rigómezei (koszovói) csa-
táról nyerte (1389), amely idővel a szerbek nem-
zeti identitástudatának fontos alappillérévé vált.

Kotori utca 1. (1923). Később: 140. utca (1941
1
).

Kotori utca 2. (1982). Korábban: Két könyök utca
(1876, 1887, 1911), Egér utca (1923), Két kö-
nyök utca (1941

1
).

Könyök utca (1876, 1887, 1911). Később: Kígyó
utca 2. (1923), Könyök utca (1941

1
), Bácska utca

(1982).

Kratka ulica – l. Rövid utca 2.

Kumanovói utca (1923). Később: 146. utca (1941
1
),

[Hős] Pinki utca (1982).
Az 1911-es térképen is megvan, de név nélkül.
Az 1. Balkán-háború egyik csatáját vívták Ku-
manovónál, amelyben a szerbek súlyos veresé-
get mértek a törökökre, s ennek következtében
elfoglalták az egész Vardar menti Macedóniát
(nagyjából a mai Macedónia területét).

Külső utca (1982).

L

Lađarska ulica – l. Hajó utca.

Lajos király utca (1911). Később: Filip Višnjić utca
(1923), Lajos király utca (1941

1
), Filip Višnjić

utca (1982).
(NAGY) LAJOS király (1326–1382) – 1342-től ma-
gyar király, az Anjou–házból; uralkodását a hó-
dító háborúk szakadatlan sora jellemzi, aminek
következményeként a Magyar Királyság euró-
pai nagyhatalommá válik; támogatja az egyhá-
zat, a kultúrát, iskolák sorát alapítja; uralkodá-
sa idejére tehető a magyar lovagkor.
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Lalina ulica – l. Tulipán utca.

Laza Kostić utca 1. (1923). Korábban: Halász utca
1. (1876, 1887, 1911). Később: Nap-Halász utca
(1941

1
), a Július 7. utca egyik szakasza (1982).

Laza Kostić utca 2. (1982). Korábban: Katona Jó-
zsef utca (1911). Később: Katona utca (1923,
1941

1
)

KOSTIĆ, LAZA (1841–1910) – bácskai szerb író,
műfordító, romantikus költő.

Laza Lazarević utca (1923). Korábban: Petőfi utca
(1876, 1887, 1911). Később: Petőfi utca (1941

1
),

Laza Lazarević utca (1982).
LAZAREVIĆ, LAZA (1851–1890) – szerb elbeszé-
lő, tradicionalista; jól ír, de nem termékeny
(összesen kilenc nagyobb elbeszélést hagyott
hátra).

Lázár cár tér (1923). Korábban: Szent János tér
(1876, 1887, 1911). Később: Szent János tér
(1941

1
), Béke tér (1982).

HREBELJANOVIĆ, LÁZÁR (LAZAR, 1329–1389) –
szerb fejedelem; Dušan cár halála után a szét-
esett birodalom egy kisebb részének uralkodó-
ja, Uroš cár halála után pedig Szerbia fejedel-
me (1371); a törökellenes harc fő szervezője a
szerbek körében; a rigómezei (koszovói) ütkö-
zetben a törökök foglyul ejtik és kivégzik.

Lazar Slavnić utca (1982).
SLAVNIĆ, LAZAR (1918–1945) – zentai születésű
kommunista, a népfelszabadító háború résztve-
vője.

Leányka utca (1941
1
). Később: Deligradi utca

(1982).
A ritka kedves, becéző nevet a Fenyő és Tuli-
pán utcákat összekötő utca nyerte el, miután to-

vábbi építkezésekkel bővítették a Munkástele-
pet.

Lenin utca (1982). Korábban: Kossuth utca (1876,
1887, 1911), Nikola Pašić utca (1923), Kossuth
utca (1941

1
).

ULJANOV, VLAGYIMIR  ILJICS-LENIN (1870–1924)
– közgazdász, szociológus, filozófus, politikus
és államférfi; az ún. tudományos szocializmus
(marxizmus) elméletét kísérli meg átültetni a
szovjet gyakorlatba (leninizmus, szovjet mo-
dell); az októberi forradalom egyik kiemelkedő
résztvevője és meghatározó egyénisége.

Lev Tolsztoj utca (1982). Korábban: Sas utca (1876,
1887, 1911, 1923, 1941

1
).

TOLSZTOJ, LEV NYIKOLAJEVICS (1828–1910) – vi-
lághírű orosz író (Anna Karenyina, Háború és
béke).

Liliom utca (1911). Később: Jácint utca (1923),
Liliom utca (1941

1
), Štrosmajer utca (1982)

Ljubica Popović utca (1982). Korábban: a Város
körüli út egyik szakasza (1911, 1923, 1941

1
).

POPOVIĆ, LJUBICA (1921–1942) – zentai kommu-
nista, a népfelszabadító háború résztvevője, nép-
hős.

Ljubl janai utca (1982). Korábban: Széles utca
(1941

1
).

Lovászy tér (1941
1
). Korábban: Hentes tér (1876,

1887, 1911), Zrínyi Péter tér (1923).
Az utca feltehetően Lovászy Mártonról, Zenta
szülöttjéről kapta a nevét.
LOVÁSZY MÁRTON (1864–1927) – politikus, új-
ságíró. Egy ideig a Magyarország c. politikai
napilap főszerkesztője; függetlenségi párti or-
szággyűlési képviselő. Vallás- és közoktatás-
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ügyi miniszter (1918. október 31. – december
23.), majd külügyminiszter (1919. augusztus 15.
– szeptember 11.). Haladó gondolkodású poli-
tikus: következetesen kiáll a Monarchia politi-
kájával szemben, a világháború kitörésekor a
háború, illetve a német szövetség ellen foglal
állást, később pedig Horthyék politikájával op-
ponál.

Lőwy testvérek utca (1982).
LŐ WY DÉNES (1913–1941) és LŐ WY KÁROLY

(1918–1941) – a zentai ellenállási mozgalom
résztvevői; az 1941-es októberi letartóztatások
során őket is elfogják; halálra ítélik, és novem-
ber 11-én kivégzik őket.

Lugarska ulica – l. Erdész utca

Lukács György utca (1982 után).
Az Októberi forradalom utcába torkolló zsák-
utca potenciális névadója eredetileg VLADO

BAGAT (1915–1941) néphős, a munkásmozga-
lom, illetve a népfelszabadító háború résztve-
vője kellett volna, hogy legyen (szerepel is egy
névlistán), ám utóbb mégis Lukács György
mellett döntöttek
LUKÁCS GYÖRGY (1885–1971) – esztéta, filozó-
fus; Nagy Imre kormányának művelődési mi-
nisztere (1956).

M

Macedóniai utca (1923). Korábban: Szabadság
utca (1911). Később: Szabadság utca (1941

1
),

Kis Ferenc utca (1982)

Madách Imre utca (1982). Korábban: Széchy utca
(1876, 1887, 1911), Ivan Senković utca (1923),
Széchy utca (1941

1
).

MADÁCH IMRE (1823–1864) – jogász, országgyű-
lési képviselő, drámaíró (Az ember tragédiája);
akadémiai levelező tag.

Madách utca (1911 után). Korábban: Madarász
utca (1911). Később: Kosta Trifković utca
(1923), Madách utca (1941

1
), a Georgi Dimit-

rov utca egyik szakasza (1982).

Madarász utca (1911). Később: Madách utca (1911
után), Kosta Trifković utca (1923), Madách utca
(1941

1
), a Georgi Dimitrov utca egyik szakasza

(1982).

Magyar utca (1876, 1887, 1911). Később: Pavle
herceg utca (1923), Magyar utca (1941

1
), a Mak-

szim Gorkij utca egyik szakasza (1982).

Május 1. tér (1982). Korábban: Széchenyi tér (1876,
1887, 1911), Szent Száva tér (1923), Széchenyi
tér (1941

1
).

A II. Internacionálé (1889) döntése óta a mun-
kások nemzetközi ünnepe, a chicagói vágóhídi
munkások vérbe fojtott tüntetésének állít emlé-
ket.

Makszim Gorkij utca (1982). Korábban: az egyik
szakasza Magyar utca (1876, 1887, 1911), Pavle
herceg utca (1923), Magyar utca (1941

1
); a má-

sik szakasza Dobogó utca (1876, 1887, 1911),
Sava Tekelija utca (1923), Dobogó utca (1941

1
).

Az utca egy részét (az egykori Magyar utcát)
Melegkút utcának is hívták, mert kéntartalmú,
melegvizes kút csordogált itt egészen az utóbbi
évekig, amikor is kiapadt.
GORKIJ, MAKSZIM (Peskov, Alekszej Makszimo-
vics, 1868–1936) – orosz irodalmár, forradalmi
költő, az orosz szocialista realizmus megterem-
tője az irodalomban.
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Mala ulica– l. Kis utca

Malom utca (1876, 1887, 1911). Később: Ivan
Kosančić utca (1923), Malom utca (1941

1
), Ju-

goszláv Néphadsereg utca (1982).

Mályva utca (1911). Később: Niši utca (1923),
Mályva utca (1941

1
), Niši utca (1982)

Március 8. utca (1982). Korábban: Viola utca
(1911), Halász utca 2. (1923), Viola utca (1941

1
).

Az utca nevével a nemzetközi nőnapnak állítot-
tak emléket.

Mária utca (1876, 1887, 1911). Később: Jovan
Sterija Popović utca 1. (1923), Mária utca
(1941

1
)

Marko királyfi utca (1923). Korábban: Pacsirta
utca (1876, 1887, 1911). Később: Pacsirta utca
(1941

1
), a Július 7. utca egyik szakasza (1982).

MARKO „királyfi” († 1395) – Nyugat-Macedó-
nia uralkodója 1371-től haláláig; Vukašin
Mrnjavčević legidősebb fia; a maricai csata és
apja halála után (1371) török vazallus; a szerb
népköltészet legnépszerűbb hőse.

Marko Miljanov utca (1982). Korábban: 158. utca
(1941

1
).

MILJANOV, MARKO (1833–1901) – montenegrói
vajda, irodalmár; a török elleni felszabadító há-
ború (1876–78) kiemelkedő hadvezére; Nikola
fejedelemmel való összetűzése miatt visszavo-
nul a közéletből, és írással foglalkozik.

Marx-Engels tér – l. Hentes tér

Maširević utca (1923). Korábban: Ág utca (1876,
1887, 1911). Később: Ág utca (1941

1
), Jókai

Mór utca (1982).

Csak feltételezzük, hogy az utcát a Szerb Pra-
voszláv Egyház pátriárkájáról, SAMUILO MAŠI-
REVIĆről (†1870) nevezték el, aki 1864-től halá-
láig töltötte be ezt a tisztséget. (Ez alatt az idő
alatt került sor a Karlócai és a Román Érsekség
szétválására.)

Matija Gubec utca (1982). Korábban: András utca
(1876, 1887, 1911), Andrija királyfi utca (1923),
András utca (1941

1
).

GUBEC, MATIJA (†1573) – az 1573-as nagy hor-
vát parasztfelkelés vezéregyénisége.

Matkovits utca (1911). Később: Petar Dojčin utca
(1923 után), Matkovits utca (1941

1
), a Đura

Daničić utca 2. egy része (1982)
Névadóként két Matkovits is számításba jöhet:
MATKOVITS JÓZSEF ügyvéd, a Függetlenségi Pár t
zentai vezéregyénisége, a helybeli társadalom
kimagasló tagja és (mátéházi) MATKOVITS LA-
JOS főszolgabíró, aki viszont jótékonykodásai-
ról volt ismert.

Mátyás király utca (1911). Később: Vukašin ki-
rály utca (1923), Mátyás király utca (1941

1
),

Molnár Péter utca (1982).
HUNYADI MÁTYÁS (1443–1490) – Hunyadi János
fia 1458-ban lép a trónra, de csak 1464-ben ko-
ronázzák magyar királlyá; uralkodása alatt a bel-
ső helyzet megszilárdítására törekszik, emellett
aktív külpolitikát folytat felemás sikerrel; miu-
tán békét köt a törökkel, tervei között szerepel
egy erős közép-európai birodalom megteremté-
se, tehát a cseh trón és a császári korona meg-
szerzése; uralkodása alatt éli meg a középkori
Magyarország fénykorát, ennek az országnak
azonban gazdasági-társadalmi alapjai eléggé
labilisak, s ezért követi Mátyás halálát látványos
anarchia.
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Mayer Ottmár utca (1982).
MAYER OTTMÁR (1911–1941) – a Jugoszláv
Kommunista Párt szabadkai körzeti titkára, új-
ságíró, egy ideig a Híd szerkesztője; Szabadkán
végezték ki 1941. november 17-én.

Mészáros utca (1887, 1911, 1941
1,
 1982). Koráb-

ban: Városház utca (1876).
1911-ben név nélkül szerepel az utca, az 1923-
as térképen úgyszintén, de feltehetően így hív-
ták akkor is.

Mezőgazdasági utca (1982). Korábban: Vércse utca
(1923, 1941

1
)

Mezőssy utca (1911). Később: Jovan Subotić utca
(1923), Mezőssy utca (1941

1
), József Attila utca

(1982).

Mihajlo fejedelem utca (1923). Korábban: Nagy-
kút utca (1876, 1887, 1911). Később: Nagykút
utca (1941

1
), Žarko Zrenjanin utca (1982).

OBRENOVIĆ, MIHAILO (†1868) – Szerbia fejedel-
me1839–42-ben, illetve 1860–68-ban; a felvi-
lágosult abszolutizmus híve, eltérően apja,
Miloš fejedelem primitív despotizmusától; kül-
politikai sikerei (a török befolyás minimalizá-
lása), valamint belpolitikai reformjai (az állam-
igazgatás korszerűsítése) ellenére sok bírálója,
ellenfele volt, így összeesküvés áldozata lett.

Milan Toplica utca (1923). Korábban: Angyal utca
(1876,  1887,  1911).  Később: Angyal utca
(1941

1
), Isa Nešić utca (1982).

TOPLICA, MILAN – a rigómezei/koszovói csata
(1389) egyik résztvevője.

Milica cárné utca (1923). Korábban: Árkos utca
(1876, 1887, 1911). Később: Árkos utca (1941

1
),

Petar Gorčić utca (1982).

Vratko fejedelem leánya a Nemanjić-családból;
Lázár cár/fejedelem (l. o.) felesége.

Milica Stojanović utca (1923). Korábban: Szív utca
(1876, 1887, 1911). Később: Szív utca (1941

1
),

Újító utca (1982).
Feltehetően névelírásról lehet szó, s az utca név-
adója valójában MILICA STOJADINOVIĆ-SRPKINJA

(1830–1878) volt, a „vrdniki tündér”, költő, ha-
zafi.

Milorad Šapčanin utca (1923). Korábban: Kisfa-
ludy utca (1876, 1887, 1911). Később: Kisfa-
ludy utca (1941

1
), Vladimir Nazor utca (1982).

ŠAPČANIN, MILORAD POPOVIĆ (1847–1895) – köl-
tő, drámaíró. A belgrádi Nemzeti Színház igaz-
gatója 1877-től 1893-ig.

Miloš Krivokapić utca (1982). Korábban: 157. utca
(1941

1
).

KRIVOKAPIĆ, MILOŠ-BATA (1819–1907) – kiemel-
kedő törzsi elöljáró, vajda; a török elleni har-
cok egyik hőse volt Montenegróban.

Miloš Obilić utca 1. (1923). Korábban: Damjanich
utca (1876, 1887, 1911). Később: Damjanich
utca (1941

1
), a Miloš Obilić utca 2. egyik sza-

kasza (1982).

Miloš Obilić utca 2. (1982). Korábban: az egyik
szakasza Damjanich utca (1876, 1887, 1911),
DAMJANICH utca (1941

1
), Miloš Obilić utca 1.

(1923); a másik szakasza Jaša Ignjatović utca
1. (1923), 137. utca (1941

1
).

OBILIĆ/KOBILIĆ, KOBILOVIĆ, MILOŠ (?–1389) –
szerb hűbérúr; a hagyomány szerint a koszovói
(rigómezei) csatában (1389) merénylet útján
megöli I. Murad szultánt.
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Miloš Obrenović rakpart (1923). Korábban: Ti-
sza rakpart (1911). Később: Rákóczi rakpart
(1941

1
), Boris Kidrič rakpar t (1982).

OBRENOVIĆ, MILOŠ – Szerbia fejedelme 1815–39-
ben, illetve 1858–60-ban; az 1. szerb felkelés
résztvevője, illetve a 2. szerb felkelés vezéregyé-
nisége; uralkodására kettősség jellemző: Szer-
bia fokozatosan megszabadul a török gazdasági
és politikai befolyástól, ám a fejedelem egyre
népszerűtlenebb primitív despotizmusa miatt, s
azért is, mert hatalmát személyes gazdagodásra
használja fel; mégis elmondható, hogy az újabb
kori szerb történelem egyik meghatározó alak-
ja, a szerb államiság megalapozója.

Miloš Vasić tábornok utca (1923). Korábban:
Hunyadi utca (1911). Később: Hunyadi utca
(1941

1
), Gerő István dr. utca (1982).

VASIĆ, MILOŠ (1859–1935) – önkéntes a szerb-
török háborúban (1876–78), majd a Szerb Ka-
tonai Akadémia tanára, hadügyminiszter; az első
világháborúban hadseregparancsnok; hadtudo-
mányi publicista.

Milovan Vidaković utca (1923). Korábban: Huba
utca (1911). Később: Huba utca (1941

1
), If júsá-

gi utca (1982).
VIDAKOVIĆ, MILOVAN (1780–1841) – szerb író;
bár nem alkotott maradandót, regényeivel úttö-
rő szerepet játszott az újabb kori szerb iroda-
lomban.

Mišić vajda utca (1923). Korábban: Deák utca
(1876, 1887, 1911). Később: Deák utca (1941

1
),

Pionír utca (1982).

A Miloš Obrenović rakpart
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MIŠIĆ, ŽIVOJIN (1855–1921) – A szerb hadsereg
vezérkarának egyik legkiemelkedőbb, megha-
tározó alakja az első világháború idején.

Mišija ulica – l. Egér utca

Mlinarska ulica – l. Molnár utca

Molnár Péter utca (1982). Korábban: Mátyás ki-
rály utca (1911), Vukašin király utca (1923),
Mátyás király utca (1941

1
).

MOLNÁR PÉTER (1914–1941) – zentai szakszer-
vezeti aktivista, majd kommunista, 1941-ben a
helyi pártbizottság titkára; az októberi lebukás
után halálra ítélik, és november 11-én kivégzik.

Molnár utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
).

Az újabb építkezések folytán ez az utca meg-
szűnt. A hagyomány szerint a 19. század folya-
mán itt lakó molnárokról kapta a nevét.

Morava utca (1923). Korábban: Gyöngytyúk utca
(1911). Később: Gyöngytyúk utca (1941

1
),

Morava utca (1982)

Móricz Zsigmond utca (1982). Korábban: Álmos
utca (1911), Jelačić utca (1923), Álmos utca
(1941

1
).

MÓRICZ ZSIGMOND (1879 –1942) – író, újságíró;
a 20. századi magyar realista próza egyik legki-
emelkedőbb képviselője; több művét megfilme-
sítették, illetve más nyelvre lefordították.

Munkás utca 1. (1923). Korábban: Tass utca (1911).
Később: Tass utca (1941

1
), Munkás utca 1.

(1982).

Munkás utca 2. (1941
1
). Később: Földműves utca

(1982)

Muškatirović utca (1923). Korábban: az Eugen utca
1. egyik szakasza (1876, 1887, 1911). Később:
Eugen utca 2. (1941

1
), Muškatirović utca (1982)

MUŠKATIROVIĆ, JOVAN (1743–1809) – Zenta szü-
lötte; a szerb felvilágosodás egyik képviselője,
népművelő.

Müller István utca (1982). Korábban: Dubrovniki
utca (1923), 141. utca (1941

1
).

MÜLLER ISTVÁN (1916–1941) – a zentai ellenál-
lási mozgalom egyik résztvevője; az 1941-es ok-
tóberi tisztogatások során őt is elfogják, halálra
ítélik, és november 11-én kivégzik.

N

Nagykút utca (1876, 1887, 1911). Később: Mihajlo
fejedelem utca (1923), Nagykút utca (1941

1
),

Žarko Zrenjanin utca (1982).

Nagyabonyi Vince utca (1982).
NAGYABONYI VINCE (1914–1944) – a zentai mun-
kásmozgalom résztvevője, egy ideig mint kom-
munista a helyi pártbizottság titkára; az 1941-
es októberi lebukás során őt is elfogják, halálra
ítélik, majd az ítéletet börtönbüntetésre változ-
tatják; Vácott raboskodik, ahol a visszavonuló
németek vagy a nyilasok áldozatául esik.

Nagymélykúti János utca (1982).
NAGYMÉLYKÚTI JÁNOS (1915–1944) –zentai for-
radalmár, ifjúkommunista; 1943 augusztusában
lebukik, Újvidékre szállítják, elítélik, és bünte-
tése letöltése végett Sátoraljaújhelyre viszik,
ahol az 1944-es márciusi börtönlázadás során
életét veszti.
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Nap-Halász utca (1941
1
). Korábban: Halász utca

1. (1876, 1887, 1911), Laza Kostić utca 1.
(1923). Később: a Július 7. utca egyik szakasza
(1982).
Nem tudunk magyarázatot találni arra, miért
került az 1941-es térképre a két utcanév ilyen
sajátos, példátlanul egyedülálló összevonása;
csak feltételezhetjük, hogy nem került sor az új
név véglegesítésére, e helyett felújították az
egykorit („Halász”), illetve felvetették a szom-
szédos – Névtelen utca – egykori nevének hasz-
nálati lehetőségét is.

Nap utca (1876, 1887, 1911). Később: Temető utca
(1923), Névtelen utca (1941

1
), Temető utca

(1982).

Az 1876-os térképen még név nélkül szerepel,
ami nem zárja ki, hogy már ekkor ezt a nevet
viselte.

Narodne bašte put – l. Népkert út

Narodne revolucije ulica – l. Népi forradalom utca

Néma utca (1911 után). Később: Francia utca
(1923), Néma utca (1941

1
), Francia utca (1982)

Az utca a Tulipán és a Víg utcák összekötésével
keletkezett. Az 1911-es térképen még nincs meg,
az 1923-ason viszont a „szerb éra” előtti ma-
gyar név is fel van tüntetve, ezért feltehető, hogy
valamikor 1918 előtt keletkezhetett az utca, s a
neve is.

A Mišić vajda utca és a Jovan Đorđević utca
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Nemanja utca 1. (1923). Korábban: Batthány utca
(1876, 1887, 1911), Később: Batthány utca
(1941

1
), a Nemanja utca 2. egyik szakasza

(1982).

Nemanja utca 2. (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza Batthány utca (1876,  1887,  1911),
Nemanja utca 1. (1923), Batthány utca (1941

1
);

a másik szakasza 167. utca (1941
1
).

NEMANJA, STEFAN (†1200) – raškai nagyzsupán,
a Nemanjić-dinasztia megalapítója; uralkodása

alatt (1170–1196) Szerbia területileg megnövek-
szik, ami nemcsak hódításoknak, hanem az ural-
kodó külpolitikájának, dinasztikus kapcsolatok
létrehozásának is köszönhető; mint nagy kolos-
torépítőt (Hilandar, Studenica) szentté avatják.

Nemesi utca (1923). Korábban: az Eugen utca 1.
egyik szakasza (1876, 1887, 1911). Később: Ha-
tárvadász utca (1941

1
), a Vuk Karadžić utca 2.

egyik szakasza (1982).

A Népkert út
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Népfront tér (1982). Korábban: Újtemplom tér
(1876, 1887, 1911), Dušan cár tér (1923), Új-
templom tér (1941

1
).

Népi forradalom utca (1982). Korábban: Eötvös
utca (1876, 1887, 1911), Sándor király utca
(1923), a Horthy Miklós út egyik szakasza
(1941

1
)

Népkert út (1876, 1887, 1911, 1923). Később: Nép-
kert utca (1941

1
).

Népkert utca (1941
1
). Korábban: Népkert út (1876,

1887, 1911, 1923).

Névtelen utca (1941
1
). Korábban: Nap utca (1876,

1887, 1911), Temető utca (1923). Később: Te-
mető utca (1982).

Nikola Martinović utca (1982 után).
MARTINOVIĆ, NIKOLA (1915–1943) – monteneg-
rói forradalmár, felkelő, a népfelszabadító há-
ború résztvevője; néphős.

A Népkert
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Nikola Pašić utca (1923). Korábban: Kossuth utca
(1876, 1887, 1911). Később: Kossuth utca
(1941

1
), Lenin utca (1982).

PAŠIĆ, NIKOLA (1845–1926) – politikus, állam-
férfi, a Szerbiai Radikális Párt vezéregyénisé-
ge; több ízben Szerbia, majd az első világhábo-
rú után az SzHSz Királyság kormányfője.

Nikola Tesla utca (1982). Korábban: Ónod utca
(1911 után), Pajić utca (1923), 165. utca (1941

1
).

TESLA, NIKOLA (1856–1943) – világhírű tudós,
feltaláló; felfedezései, találmányai a villamos-
sághoz, illetve a rádiótechnikához kötődnek.

Nikšići utca (1982). Korábban: Ponty utca 2.
(1941

1
).

Niši utca (1923). Korábban: Mályva utca (1911).
Később: Mályva utca (1941

1
), Niši utca (1982)

Njeguš/Njegoš tér (1923). Korábban: Széna tér
(1876, 1887, 1911). Később: Széna tér (1941

1
),

Njegoš tér (1982)
NJEGOŠ, II. PETAR PETROVIĆ – Crna Gora érseke
(metropolitája) és uralkodója 1830-tól 1851-ig;
irodalmár; nevéhez fűződik az államstruktúra ki-
építésének befejezése; leginkább irodalmi tevé-
kenységével kapcsolatban emlegethetjük.

Nova ulica – l. Új utca

Novatorska ulica – l. Újító utca

November 29. utca (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza Csáky utca (1876, 1887, 1911), Wilson
utca (1923), Csáky utca (1941

1
); a másik szaka-

sza Szűcs utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
)

A dátum a Jugoszláv Népfelszabadító Antifa-
siszta Tanács (AVNOJ) második ülésszakát idé-

zi, melyet 1943. november 29–30-án tartottak
meg Jajceban; döntéseivel lényegében a háború
utáni Jugoszlávia alapjait vetette meg, ezért azt
nem egyszer „AVNOJ-i Jugoszláviaként” em-
legetik majd.

Ny

Nyíl utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
, 1982).

Luca néni szukjának is nevezték a két világhá-
ború közötti időszakban ezt a Tisza-parti zsák-
utcát egyik lakója, Tóth Antalné (Luca néni),
az akkori legismertebb zentai halficsér (halas-
kofa) után.

O, Ó

Ohridi utca (1982). Korábban: 159. utca (1941
1
).

Oktobarske revolucije ulica – l. Októberi forrada-
lom utca

Októberi forradalom utca (1982).
A név az 1917-ben Oroszországban kitört „nagy
októberi” szocialista forradalomra emlékeztet.

Október 8. utca (1982). Korábban: egyik szakasza
Kotori utca (1923), 140. utca (1941

1
); másik sza-

kasza 147. utca (1941
1
).

A dátum 1944. október 8-ra emlékeztet, amikor
a Vörös Hadsereg 31. gyalogsági gárdahadtest-
ének egységei, majd valamivel később a Nép-
felszabadító Hadsereg kötelékeibe tartozó Vaj-
dasági Brigád harcosai bevonultak Zentára.

Omladinska ulica – l. Ifjúsági utca
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Ónod utca (1911 után). Később: Pajić utca (1923),
165. utca (1941

1
), Nikola Tesla utca (1982).

Talán az ónodi országgyűlés a névadó.

Orlova ulica – l. Sas utca

Orosz utca (1923). Korábban: Román utca (1911).
Később: Román utca (1941

1
), A Đuro Đaković

utca egyik szakasza (1982)

Osmi [8.] oktobar utca – l. Október 8. utca

Óvoda utca (1876, 1887, 1911). Később: Svetozar
Miletić utca (1923),  Óvoda utca (1941

1
),

Svetozar Miletić utca (1982).

Ö, Ő

Öröm utca (1911). Később: Szkadari utca (1923),
Öröm utca (1941

1
), Szkadari utca (1982).

Ősz utca (1876, 1887, 1911). Később: G. Jovanović
őrnagy utca (1923), Ősz utca (1941

1
), Ivan

Milutinović utca (1982).

Ősz Szabó János utca (1982). Korábban: Tulipán
utca (1911, 1923, 1941

1
)

ŐSZ SZABÓ JÁNOS (1920–1944) – a földmunkás-
mozgalom helybeli aktív tagja, a Híd munka-
társa; mint kommunistát 1941 őszén őt is elfog-

A Nikola Pašić utca
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ják, ám halálbüntetését fegyházbüntetésre vál-
toztatják, majd egy büntetőzászlóaljjal a keleti
frontra kerül; miután átszökik a Vörös Hadse-
reghez, diverzánssá képezik ki, és mint ilyen
részt vesz néhány lengyelországi bevetésen;
1944-ben Magyarországon, a Bükkben bekerí-
tik, és öngyilkos lesz. A róla elnevezett utcában
volt egyébként a szülőháza is.

Ötödik [5.] offenzíva utca (1982). Korábban: 155.
utca (1941

1
).

A népfelszabadító háború egyik legnehezebb
időszakát idézi fel az utcanév; 1943 májusának
közepétől június végéig a németek olasz, bol-
gár, valamint quisling-erők támogatásával a
Sutjeska mentén megpróbálták bekeríteni a Nép-
felszabadító Hadsereg fő operatív egységét, élén
a Főparancsnoksággal (5. offenzíva), az ellen-
séges gyűrűt azonban sikerült áttörni.

P

Pacsirta utca (1876, 1887, 1911). Később: Marko
királyfi utca (1923), Pacsir ta utca (1941

1
), a Jú-

lius 7. utca egyik szakasza (1982).
Az 1876-os térképen nincs feltüntetve, de min-
den bizonnyal már megvolt.

Pajić utca (1923). Korábban Ónod utca (1911 után).
Később: 165. utca (1941

1
), Nikola Tesla utca

(1982).

Partizán utca (1982). Korábban: Sárkány utca 1.
egyik szakasza (1876, 1887,  1911),  Boža
Janković tábornok utca (1923), Sárkány utca 2.
(1941

1
).

Pavle herceg utca (1923). Korábban: Magyar utca
(1876, 1887, 1911). Később: Magyar utca
(1941

1
), a Makszim Gorkij utca egyik szakasza

(1982).
KARAĐORĐEVIĆ, PAVLE (1893–1976) – régensher-
ceg; a Sándor király elleni merénylet után (1934)
mint kormányzó kezd el aktívabb politikai te-
vékenységet folytatni, többek között olyan
irányban is, hogy ő maga kerüljön hatalomra a
kiskorú Péter király helyére; az 1941. március
27-én lejátszódó puccsot követően elhagyja az
országot, és később olaszországi emigrációban
él. Nemcsak politikus, hanem nagy műgyűjtő is
volt, s neki köszönhetően jött létre Belgrádban
egy impozáns közgyűjtemény modern szerb, il-
letve európai képzőművészek alkotásaiból.

Pete [5.] ofanzive ulica – l. Ötödik offenzíva utca

Petar Dojčin utca (1923 után). Korábban: Matko-
vits utca (1911).  Később: Matkovits  utca
(1941

1
), a Đura Daničić utca 2. egy része (1982)

Az 1923-as térképen ez az utca egyáltalán nincs
berajzolva, de az 1911-e térkép, ahol a két há-
ború közötti utcanevek is szerepelnek, ezt az új
nevet írja a „Matkovits” mellé.
DOJČIN , PETAR/DÓCZY PÉTER – a nagylucsei
Dóczy család sarja; Mátyás király idejében a
dunai flottilla péterváradi parancsnoka (1476–
79); a török elleni harc résztvevője; jajcei bán;
Mátyás halála után még egy ideig fel-feltűnik a
neve a magyar nemesek között; nevének szerep-
lése a szerb népköltészetben problematikus,
mivel néhányan úgy vélik, nem ugyanarról a sze-
mélyről van szó.

Petar Drapšin tábornok utca (1982). Korábban: az
egyik szakasza Újkút utca (1876, 1887, 1911),
Aleksa Šantić utca 1. (1923), Újkút utca (1941

1
);

a másik szakasza Hold utca (1876, 1887, 1911),
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Jelena hercegnő utca (1923), Hold utca (1941
1
);

a harmadik szakasza JÓKAI utca (1911), Posta
utca (1876, 1887), Đorđe királyfi utca (1923),
Jókai utca (1941

1
).

DRAPŠIN, PETAR (1914–1945) – önkéntes a spa-
nyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán;
a népfelszabadító háború egyik kiemelkedő pa-
rancsnoka, a Jugoszláv Néphadsereg táborno-
ka; néphős.

Petar Gorčić utca (1982). Korábban: Árkos utca
(1876, 1887, 1911), Milica cárné utca (1923),
Árkos utca (1941

1
).

Petar Preradović utca (1923). Korábban: Kazin-
czy utca (1876, 1887, 1911). Később: Kazinczy
utca (1941

1
), Petar Preradović utca (1982).

PRERADOVIĆ, PETAR (1818–1877) – horvát költő,
az illír mozgalom eszméinek szellemében alkot
kezdetben németül, majd horvát nyelven.

Péter király tér (1923). Korábban: Fő tér (1876,
1887, 1911). Később: Szent István tér (1941

1
),

Tito marsall tér (1982).
Miután a Szentháromság-szobrot eltávolították,
ide került I. Péter király szobra.
KARAĐORĐEVIĆ, I. PÉTER (PETAR, 1844–1921) –
Szerbia királya (1903–18), majd az SzHSz Ki-

A Péter király tér
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rályság első uralkodója (1918–21). Mint szer-
biai uralkodó a demokrácia és a polgári parla-
mentarizmus eszméinek támogatója; országlá-
sa idején Szerbia jelentős tekintélyt vívott ki
nemzetközi viszonylatban is az országon belül
lejátszódó erőteljes változások folytán.

Petőfi Brigád utca (1982).
A brigád 1945. január 1-jén alakult meg; sorai-
ban főként magyarok (így zentaiak is) harcol-
tak.

Petőfi utca (1876, 1887, 1911). Később: Laza
Lazarević utca (1923), Petőfi utca (1941

1
), Laza

Lazarević utca (1982).

Petőfi Sándor utca (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza Szeged-újvidéki törvényhatósági út I.
(1911), a másik szakasza Szabadkai utca (1876,
1887, 1911); Putnik vajda utca (1923), a Hor-
thy Miklós út egyik szakasza (1941

1
).

PETŐFI SÁNDOR (1823–1849) – forradalmi költő
(„a szabadságharc költője”); nemcsak a magyar,
hanem a világirodalom egyik legnagyobb líri-
kusa; műveit ezért már életében több nyelvre le-
fordították.

[Hős] Pinki utca  (1982). Korábban: Kumanovói
utca (1923), 146. utca (1941

1
).

PALKOVLJEVIĆ, BOŠKO-PINKI (1920–1942) – a
népfelszabadító háború résztvevője; néphős; le-
gendák fűződnek nevéhez tetteivel kapcsolatban
(futárszolgálat, diverzánsakciók); a szerémségi
Remeténél az ellenséggel vívott tűzharcban
veszti életét.

Pionír utca (1982). Korábban: Deák utca (1876,
1887, 1911), Mišić vajda utca (1923), Deák utca
(1941

1
).

A népfelszabadító háborúban gyermekek is részt
vettek, és különféle nem fegyveres szolgálatot
teljesítettek (futárszolgálat, sebesültek ápolása).
Rájuk emlékezik nevében ez az utca.

Pipa utca (1876, 1887, 1911). Később: Hajduk
Veljko utca (1923), Pipa utca (1941

1
), Hajduk

Veljko utca (1982).

Plemićka ulica – l. Nemesi utca

Poljoprivredna ulica – l. Mezőgazdasági utca

Ponty utca 1. (1876, 1887).
1911-ben már nem szerepel, előtte ugyanis a Zrí-
nyi utcát kivezették a Tisza-partig, ezért a Ponty
utca mint önálló utca megszűnt.

Ponty utca 2. (1941
1
). Később: Nikšići utca (1982).

Posta utca (1876, 1887). Később: Jókai utca (1911),
Đorđe királyfi utca (1923), Jókai utca (1941

1
),

a Petar Drapšin tábornok utca egyik szakasza
(1982).

Potiska ulica – l. Tisza utca

Predgradski venac – l. Város körüli út

Prepeličina ulica – l. Fürj utca

Prilepi utca (1923). Később: 174. utca (1941
1
),

Prilepi utca (1982).
Ez az utca már az 1911-es térképen is megvolt,
de névtelenül.

Pristanišna ulica – l. Kikötő utca.

Proletár utca (1982). Korábban: Szűk utca (1941
1
).
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Pupin utca (1982). Korábban: Fürj utca (1876,
1887, 1911, 1923, 1941

1
).

Pupin, Mihajlo (1858–1935) – bánsági szárma-
zású tudós, feltaláló; találmányai a fizika és a
villamosság terén jelentősek (pl. Pupin-teker-
csek).

Putnik vajda utca (1923). Korábban: az egyik sza-
kasza Szeged–újvidéki törvényhatósági út I.
(1911), a másik szakasza Szabadkai utca (1876,
1887, 1911), Később: a Horthy Miklós út egyik
szakasza (1941

1
), Petőfi Sándor utca (1982).

PUTNIK, RADOMIR (1847–1917) – mint katonatiszt
a török elleni háborúban tűnt ki (1876–78); a
háború után részt vesz a szerbiai hadsereg át-
szervezésében; később a vezérkarban lát el kü-
lönféle feladatokat; kiemelkedő szerepet játszik
a Balkán-háborúkban, később pedig az első vi-
lágháború alatt is.

R

Rade Končar utca (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza György utca (1941

1
), a másik szakasza

169. utca (1941
1
), a harmadik szakasza 170. utca

(1941
1
).

KONČAR, RADE (1911–1942) – forradalmár; a
horvátországi fegyveres felkelés egyik szerve-
zője 1941-ben; a népfelszabadító háború részt-
vevője; az olaszok elfogják és kivégzik.

Radenička ulica – l. Munkás utca

Radivoj Ćirpanov utca (1982).
ĆIRPANOV, RADIVOJ (1909–1941) – a két világ-
háború közötti időszakban aktív kommunista; a
népfelszabadító mozgalom résztvevője a Vajda-
ságban; itt esik el egy tűzharcban.

Rák utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
).

Az új toronyházak építésekor ez az utca megszűnt.

Rákóczi rakpart (1941
1
). Korábban: Tisza rakpart

(1911), Miloš Obrenović rakpart (1923), Boris
Kidrič rakpart (1982).
II. RÁKÓCZI FERENC (1676–1735) – erdélyi feje-
delem (1704–1711), majd a Habsburgok ellen
szövetkezett rendek fejedelme; a szabadságharc
bukása után száműzetésben hal meg. A kuru-
cok és a szerb határőrök közötti összecsapások
miatt sokáig negatív kicsengésű volt neve a
zentai szerbség körében is.

Rákóczi utca (1876, 1887, 1911). Később: Đura
Jakšić utca (1923), Rákóczi utca (1941

1
), Đura

Jakšić utca (1982).

Rakova ulica – l. Rák utca

Régi adai út (1941
1
). Később: a Karađorđe utca 2.

déli szakasza (1982).
Az Adai utca déli folytatásaként különböztet-
ték meg. A régebbi térképeken valószínűleg
azért nem szerepel, mert akkor ott még nincse-
nek házak, tehát külső útnak számított.

Réz utca (1911 után, 1923, 1941
1
, 1982).

Az 1911-es térképen megvan az utca, de nincs
kiírva a név; feltehető azonban, hogy már a kö-
vetkező években használták, az 1923-as térké-
pen ugyanis már így szerepel (ez a térkép is két-
nyelvű, akárcsak az 1911-es)

Ribarska ulica – l. Halász utca 2, 3.

Román utca (1911). Később: Orosz utca (1923),
Román utca (1941

1
), a Đuro Đaković utca egyik

szakasza (1982).
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Rozmaring utca (1911, 1923, 1941
1
). Később: a

Bosnyák utca 2. egyik szakasza (1982).

Rózsa utca 1. (1911, 1919–23?). Később:  Rövid
utca 2. (1923), Rózsa utca 1. (1941

1
), a Bosnyák

utca 2. egyik szakasza (1982).

Rózsa utca 2. (1923). Korábban: Dózsa György
utca 1. (1911). Később: Dózsa György utca 1.
(1941

1
), Aleksa Šantić utca 2. (1982)

Rövid utca 1. (1876, 1887).
1911-ben nincs feltüntetve, úgy tűnik, hogy a
Csáky utcába kebelezik be. Az 1923-as térké-
pen Rövid utca néven már másik utca szerepel
(Munkástelep).

Rövid utca 2. (1923). Korábban: Rózsa utca 1.
(1911, 1919–23?), Rózsa utca 1. (1941

1
). Ké-

sőbb: a Bosnyák utca 2. egyik szakasza (1982).
Feltételezzük, hogy az utca 1919 és 1923 kö-
zött még a Ružina [Rózsa] nevet viseli, majd
másik utca kapja ezt a virágnevet (a korábbi
Dózsa György utca).

Ruska ulica – l. Orosz utca

Ruzmarinska ulica – l. Rozmaring utca

Ružina ulica 1. – l. Rózsa utca 1.

Ružina ulica 2. – l. Rózsa utca 2.

S

Samardžić őrnagy utca (1982). Korábban: Sípos
utca (1876, 1887, 1911), Komitska utca (1923),
Sípos utca (1941

1
).

SAMARDžIĆ, ŽARKO-BAĆA (1911–1944) – miután
1941-ben távozni kényszerült Zentáról, a nép-
felszabadító háború résztvevője lett, 1943-ban
pedig az újonnan alakult szerémségi par tizán-
osztag helyettes parancsnoka; igen népszerű
mind feljebbvalói, mind alárendeltjei körében;
később a 6. Vajdasági Brigád parancsnoka; Ke-
let-Boszniában esett el.

Sándor király utca (1923). Korábban: Eötvös utca
(1876, 1887, 1911). Később: a Horthy Miklós
út egyik szakasza (1941

1
), Népi forradalom utca

(1982).
KARAĐORĐEVIĆ, I. SÁNDOR (ALEKSANDAR, 1888–
1934) – I. Péter fiatalabbik fia; 1921-től az
SzHSz Királyság, majd 1929-től a Jugoszláv
Királyság uralkodója; országlását diktatórikus
módszerekkel folytatja; franciaországi útja so-
rán Marseilles-ben merénylet áldozata lesz.

Sárkány utca 1. (1876, 1887, 1911). Később: az
egyik szakasza Bogoboj Atanacković utca
(1923), 144. utca (1941

1
), Halász utca 3. (1982);

a másik szakasza Boža Janković tábornok utca
(1923), Sárkány utca 2. (1941

1
), Partizán utca

(1982).

Sárkány utca 2. (1941
1
). Korábban: a Sárkány utca

1. egyik szakasza (1876, 1887, 1911), Boža
Janković tábornok utca (1923). Később: Parti-
zán utca (1982).

Sarló utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
).

A toronyházak beépítésével a Dositej Obradović
és a Vuk Karadžić 2. utcák találkozásánál meg-
szűnt.

Sas utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Később:

Lev Tolsztoj utca (1982).
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Sava Kovačević utca (1982). Korábban: 154. utca
(1941

1
).

KOVAČEVIĆ, SAVA (1905–1943) – a népfelszaba-
dító háború résztvevője1941-től, a montenegrói
felkelők egyik vezéregyénisége; 1943-ban a
Népfelszabadító Hadsereg 3. hadosztályának pa-
rancsnokaként esik el az 5. ellenséges offenzí-
va (l. o.) idején; néphős.

Sava Tekelija utca (1923). Korábban: Dobogó utca
(1876, 1887, 1911). Később: Dobogó utca
(1941

1
), a Makszim Gorkij utca egyik szakasza

(1982).
POPOVIĆ TEKELIJA, SAVA (1761–1842) – politikus,
író; országgyűlési képviselő; s Szerb Matica
odaadó támogatója, és 1838-tól haláláig elnö-
ke; a pesti Tekelianum (szerb egyetemi hallga-
tók internátusa) létrehozója.

Sedmog [7.] jula ulica – l. Július 7. utca.

Savoyai Eugen utca (1982). Korábban: 172. utca
(1941

1
).

Serényi gróf tér (1941
1
). Korábban: Széchenyi gróf

tér (1911 után), Štrosmajer tér (1923). Később:
Szabadság tér (1982).
Két Serényi grófról is tudomásunk van, s utca-
névadóként mindketten számításba jöhetnének.
Az egyik SERÉNYI BÉLA (1866–1919), a szabad-
elvű, majd munkapárti politikus, földművelés-
ügyi, kereskedelemügyi, majd ismét földműve-
lésügyi miniszter; a másik SERÉNYI MIKLÓS

(1898–1970), aki a két világháború közötti idő-
szakban szélsőjobboldali politikusként vált köz-
ismertté. Tekintve azonban az utcanévadás évét
(amikor a szélsőjobb még nem elég erős és nép-
szerű), leginkább Serényi Bélára kell gondol-
nunk.

Sípos utca (1876, 1887, 1911). Később: Komitska
utca (1923), Sípos utca (1941

1
), Samardžić őr-

nagy utca (1982).

Slepa ulica – l. Zsák utca

Só utca (1876, 1887, 1911). Később: Ilija Birčanin
utca (1923), Só utca (1941

1
), Ilija Birčanin utca

(1982).

Sokol utca (1923). Korábban: az egyik szakasza
Anna utca (1876, 1887), Szent Anna utca (1911);
a másik szakasza Zug utca 1. (1876, 1887, 1911).
Később: az egyik szakasza Anna utca (1941

1
), a

Táncsics Mihály utca egyik szakasza (1982); a
másik szakasza 173. utca (1941

1
), a Táncsics Mi-

hály utca egyik szakasza (1982).
Az utca valószínűleg nem a madárról („só-
lyom”) kapta a nevét, hanem az országos test-
nevelő egyesületről, illetve a nacionalista szí-
nezetű, pánszláv törekvéseket hordozó szokol-
mozgalomról.

Spiro Mátyás utca (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza a Város körüli út egy része (1923, 1941

1
);

a másik szakasza Spliti utca (1923), 142. utca
(1941

1
).

SPIRÓ MÁTYÁS (1915–1941) – a zentai ellenállá-
si mozgalom egyik résztvevője; 1941. október
1-jén letartóztatják, halálra ítélik, és november
11-én kivégzik.

Spliti utca (1923). Később: 142. utca (1941
1
), a

Spiro Mátyás utca egyik szakasza (1982).

Spoljna ulica – l. Külső utca

Srpova ulica – l. Sarló utca

Srpska ulica – l. Szerb utca
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Stanoje Glavaš utca (1923). Korábban: Bem utca
(1876, 1887, 1911). Később: Bem utca (1941

1
),

Stanoje Glavaš utca (1982).
GLAVAŠ, STANOJE (?–1815) – a törökök elleni 1.
szerb felkelés egyik kimagasló vezéregyénisé-
ge; a felkelés bukása után a törökök politikai
okokból megkímélik életét, a Hadži-Prodan féle
felkelés kitörésekor azonban kivégzik attól fél-
ve, hogy a felkelőkhöz csatlakozik.

Stepanović vajda utca (1923). Korábban: Kereszt
utca (1876, 1887, 1911). Később: Kereszt utca
(1941

1
), Vasa Pelagić utca (1982).

STEPANOVIĆ, STEPA (1856–1929) – karrierje a
Balkán-háborúk idején (1912–13) ível fel; az
első világháború alatt az egész szerb hadsereg
mozgósításának és összevonásának végrehajtó-
ja; a ceri ütközetben (1914) a 2. hadsereg pa-
rancsnokaként vesz részt, s ezután kapja a „vaj-
da” rangot; ugyanennek a hadseregnek a pa-
rancsnokaként részt vesz a szaloniki front áttö-
résében is (1918).

Stevanova ulica – l. István utca

Stevan Knićanin utca (1923). Korábban: Fáy utca
(1876, 1887, 1911). Később: Fáy utca (1941

1
),

Stevan Knićanin utca (1982).
KNIĆANIN, STEVAN PETROVIĆ (1807–1855) – az
ún. alkotmányvédők egyik kiemelkedő alakja
Szerbiában; az alkotmányvédők Mihajlo Obre-
nović fejedelem elleni felkelésének egyik részt-
vevője (1842); szerb önkéntesek fölött parancs-
nokol a délvidéki harcok során 1848/49-ben.

Stevan Sinđelić utca (1923). Korábban: Kond utca
(1911). Később: Kond utca (1941

1
), Stevan

Sinđelić utca (1982).

SINĐELIĆ, STEVAN (?–1809) – a törökök elleni 1.
szerb felkelés résztvevője; a Niš melletti Čegar
védőjeként esett el.

Stevan Sremac utca  (1923). Korábban: Úri utca
(1876, 1887), Szabó László utca (1911). Később:
[Vitéz] Csatáry utca (1941

1
), Stevan Sremac utca

(1982).
SREMAC, STEVAN (1855–1906) – Zenta nagy szü-
lötte; európai rangú humorista, Jovan Sterija
Popović és Branislav Nušić mellett a legjelen-
tősebb szerb vígjátékíró; regényíróként és elbe-
szélőként a szerb realizmus kimagasló képvise-
lője.

Strelačka ulica – l. Nyíl utca

Sutjeska utca (1982). Korábban: Kinizsi utca
(1876, 1887, 1911), Đena Branovački és Ida
Vujić utca (1923), Kinizsi utca (1941

1
).

Az 5. offenzíva (l. o.) idején a sutjeskai csata-
ként is emlegetett hadművelet során sikerült a
partizánoknak áttörniük az ellenség gyűrűjét.

Svetozar Marković utca (1923). Korábban: Dará-
nyi Ignác utca (1911). Később: Darányi Ignác
utca (1941

1
), Svetozar Marković utca (1982).

MARKOVIĆ, SVETOZAR (1846–1875) – szocialista
politikus és teoretikus, az ún. tudományos szo-
cializmus (marxizmus) szerbiai modelljének ki-
dolgozója a maga idejében; haladó gondolko-
dó, a 19. századi Szerbia egyik legkimagaslóbb
egyénisége.

Svetozar Miletić utca (1923). Korábban: Óvoda
utca (1876, 1887, 1911). Később: Óvoda utca
(1941

1
), Svetozar Miletić utca (1982).

MILETIĆ, SVETOZAR (1826–1901) – politikus, a
dél-magyarországi szerbek egyik vezéregyéni-
sége; korai időszakában a pánszláv mozgalom
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hatása alá kerül; a Szerb Vajdaság megszűnté-
vel magyarbarát, később, a kiegyezés után pe-
dig a szerb érdekeket teljesen előtérbe helyező
politikus, akinek a figyelme mindinkább Szer-
bia felé fordul.

Š

Školska ulica – l. Iskola utca.

Školski trg – l. Iskola tér

Štrosmajer tér (1923). Korábban: Széchenyi gróf
tér (1911 után). Később: Serényi gróf tér (1941

1
),

Szabadság tér (1982)
ŠTROSMAJER, JOSIP JURAJ (1815–1905) – püspök,
politikus; a pánszláv, majd az illír mozgalom
híve; Ausztria föderalizálásának követelője; a
magyar-horvát kiegyezést követően visszavonul
a politikai életből, s mint mecénás mindinkább
a közélet egyéb formái felé fordul (anyagilag is
segíti a Zágrábi Egyetem, valamint a Jugoszláv
Tudományos és Művészeti Akadémia létreho-
zását, képtárat alapít).

Štrosmajer utca (1982). Korábban: Liliom utca
(1911), Jácint utca (1923), Liliom utca (1941

1
).

Štukina ulica – l. Csuka utca 1.

Sz

Szabadkai út (1923). Korábban: Szeged–újvidéki
törvényhatósági út I. (1911). Később:  Szabad-
kai út (1941

1
, 1982).

Szabadkai utca (1876, 1887, 1911). Később: a
Putnik vajda utca egyik szakasza (1923), Hor-
thy Miklós út egyik szakasza (1941

1
).

Szabadság tér (1982). Korábban: Széchenyi gróf
tér (1911 után), Štrosmajer tér (1923), Serényi
gróf tér (1941

1
).

Szabadság utca (1911). Később: Macedóniai utca
(1923), Szabadság utca (1941

1
), Kis Ferenc utca

(1982).

Szabó László utca (1911). Korábban: Úri utca
(1876, 1887). Később: Stevan Sremac utca
(1923), [Vitéz] Csatáry utca (1941

1
), Stevan

Sremac utca (1982).
SZABÓ LÁSZLÓ (1844–1900) – Zenta szülötte.
Ügyvédként működött a városban, s három cik-
luson keresztül volt annak országgyűlési kép-
viselője.

Szarajevói utca (1923). Korábban: Hattyú utca
(1911). Később: Hattyú utca (1941

1
), Szaraje-

vói utca (1982).

Széchenyi gróf tér (1911 után). Később: Štrosmajer
tér (1923), Serényi gróf tér (1941

1
), Szabadság

tér (1982).
SZÉCHENYI ISTVÁN gróf (1791–1860) – „a legna-
gyobb magyar” a reformmozgalom kezdemé-
nyezője és legjelentősebb alakja, közíró, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia alapítója; a Duna
hajózhatóvá tételének és a Tisza szabályozásá-
nak kezdeményezője.

Széchenyi tér (1876, 1887, 1911). Később: Szent
Száva tér (1923), Széchenyi tér (1941

1
), Május

1. tér (1982).
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Széchy utca (1876, 1887, 1911). Később: Ivan
Senković utca (1923), Széchy utca (1941

1
), Ma-

dách Imre utca (1982).

Szeged–újvidéki törvényhatósági út I., északnyu-
gat (1911). Később: az egyik szakasza Szabad-
kai út (1923, 1941

1
), a másik szakasza a Putnik

vajda utca egyik szakasza (1923), Horthy Mik-
lós út egyik szakasza (1941

1
); az egyik szaka-

sza Szabadkai út (1982), a másik szakasza a
Petőfi Sándor utca egyik szakasza (1982).

Szeged–újvidéki törvényhatósági út II., délkelet
(1911). Később: Határőrök útja (1923), Szeged–
újvidéki törvényhatósági út II. (1941

1
), az Újvi-

déki út egyik szakasza (1982).

Széles utca (1941
1
). Később: Ljubljanai utca (1982).

Széna tér (1876, 1887, 1911). Később: Njeguš/
Njegoš tér (1923), Széna tér (1941

1
), Njegoš tér

(1982).
Nevét az egykor itt működő szénapiacról kapta.

Szent Anna utca (1911). Korábban: Anna utca
(1876, 1887) Később: a Sokol utca egyik sza-
kasza (1923), Anna utca (1941

1
), a Táncsics

Mihály utca egyik szakasza (1982).

Szent István tér (1941
1
). Korábban: Fő tér (1876,

1887, 1911), Péter király tér (1923). Később:
Tito marsall tér (1982).
1770-től leégéséig, 1911-ig itt állt a Szent Ist-
vánról elnevezett római katolikus templom, ké-
sőbb az azonos nevet viselő plébániapalota az
utólag hozzáépített kápolnával.
I. ISTVÁN KIRÁLY (975 körül–1038) – 1001-ban
koronázzák meg mint a magyarok első királyát;
uralkodását jellemzi a központi hatalom foko-
zatos megszilárdítása, a keresztény hit terjesz-

tése és az egyházszervezés, az egyházra támasz-
kodva pedig a feudális államszervezet kialakí-
tása.

Szent János tér (1876, 1887, 1911). Később: Láz-
ár cár tér (1923), Szent János tér (1941

1
), Béke

tér (1982).
A téren (bár nem az eredeti helyén) máig itt ta-
lálható Nepomuki Szent János szobra; az utca
névadója a vízenjárók védőszentje volt, így tisz-
telete a Tisza menti városban érthető.

Szent Száva tér (1923). Korábban: Széchenyi tér
(1876, 1887, 1911). Később: Széchenyi tér
(1941

1
), Május 1. tér (1982).

SZENT SZÁVA (RASTKO NEMANJIĆ, 1174–1235) –
Stefan Nemanja szerb nagyzsupán legkisebb fia;
Szerbia első érseke (1219). Egy ideig Szerbia
külpolitikájának alakításában is jelentős szere-
pet vállalt.

Szép utca (1876, 1887). Később: Bercsényi utca
(1911), Arany fok utca (1923), Bercsényi utca
(1941

1
), Arany fok utca-Szép utca (1982).

Szerb utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
, 1982).

Szerémségi utca (1982). Korábban: az egyik sza-
kasza 161. utca (1941).

Szervó Mihály utca (1982). Korábban: Toldi utca
(1876, 1887, 1911), Frangepán utca (1923), Tol-
di utca (1941

1
).

SZERVÓ MIHÁLY (1900–1941) – néphős; a két vi-
lágháború közötti időszakban aktív kommunis-
ta, a vajdasági tartományi pártbizottság tagja;
egy ideig a mitrovicai börtönben raboskodik,
majd a háború kitörésével tevékenyen bekapcso-
lódik a népfelszabadító mozgalomba; miután
fogságba esik, Banjicán kivégzik.
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Szív utca (1876, 1887, 1911). Később: Milica
Stojanović utca (1923), Szív utca (1941

1
), Újító

utca (1982).

Szkadari utca (1923). Korábban: Öröm utca (1911).
Később: Öröm utca (1941

1
), Szkadari utca

(1982)

Szkopjei utca (1923). Korábban: Töhötöm utca
(1911). Később: Töhötöm utca (1941

1
), Szkop-

jei utca (1982)

Szövetkezeti út (1982).

Szűcs utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Később

a November 29. utca egyik szakasza (1982).

Szűk utca (1941
1
). Később: Proletár utca (1982).

A Munkástelep bővítésének egyik következmé-
nyeként, a Víg és a Viola utcák összekötésével
jött létre.

T

Tass utca (1911). Később: Munkás utca 1. (1923),
Tass utca (1941

1
), Munkás utca 1. (1982).

TASS – a hagyomány szerint az Etelközben „vér-
szerződött” hét magyar vezér egyike.

Takács István utca (1982).
TAKÁCS ISTVÁN (1892–1942) – a zentai földmun-
kások szakszervezetének megszervezője; mint
kommunista a helyi pártszervezet egyik alapító
tagja; az októberi letar tóztatások (1941) őt is
elérik, és a szabadkai börtönkórházban hal bele
kínzások okozta sebeibe.

Táncsics Mihály utca (1982). Korábban: az egyik
szakasza Anna utca (1876, 1887), Szent Anna
utca (1911), a Sokol utca egyik szakasza (1923),
Anna utca (1941

1
); a másik szakasza Zug utca

1. (1876, 1887, 1911), a Sokol utca egyik sza-
kasza (1923), 173. utca (1941

1
).

TÁNCSICS MIHÁLY (1799–1884) – író, publicis-
ta; forradalmi demokrata politikus, országgyű-
lési képviselő.

Tél utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
).

Később megszűnt.

Temető utca (1923). Korábban: Nap utca (1876,
1887, 1911). Később: Névtelen utca (1941

1
), Te-

mető utca (1982).
Új nevét a pravoszláv temetőről kapta, amely
mellett elhaladt. Az 1923-as térképen egyébként
a „Névtelen” elnevezés is megjelenik; feltehe-
tően az utca neve már 1911 és 1923 között erre
változott, más forrás azonban nem támasztja alá
ezt, csupán az 1941

1
-es térkép, amely a „Névte-

len” elnevezést vezeti be, s feltételezhetjük,
hogy a régi név visszahozásáról van szó.

Teodor Branovački utca (1982).
BR A N OVAČKI ,  TEO D O R-TOŠA  (1834–1919)  –
zentai-csókai tanító; már jóval Móra Ferenc
előtt a Kremenyákot ásta; emellett a zentai és
környékbeli szerbek néphagyományait gyűjtöt-
te, s népművészettel is foglalkozott – nemcsak
tárgyak gyűjtésével, hanem fafaragással, kerá-
miával is.
A térképek tévesen (és következetesen) Stevan
Branovački néven futtatják. Stevan Branovački
egyébként Evgenije Branovački (l. o.) édesapja
volt.
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Testvériség-egység körút (1982). Korábban: Város
körüli út egyik szakasza (1911, 1923, 1941

1
).

Thököly Imre utca (1911). Korábban: Tóparti utca
(1876, 1887). Később: Bojović vajda utca
(1923), [Vitéz] Haynal utca (1941

1
), Ivo Lola

Ribar utca (1982).
THÖKÖLY IMRE (1656–1705) – a Habsburg-elle-
nes mozgalom és felkelés egyik vezéregyénisé-
ge (Tokaj-hegyaljai felkelés, kuruc-mozgalom);
mint ilyen, szövetségre lép a törökökkel is; a
zentai csata idején a szultán egyik tanácsadója-
ként a helyszín közelében tartózkodik, a bánsá-
gi oldalon.

Tisza rakpart (1911). Később: Miloš Obrenović
rakpart (1923), Rákóczi rakpart (1941

1
), Boris

Kidrič rakpart (1982).

Tisza utca (1923). Korábban: Huszár utca (1876,
1887, 1911). Később: Huszár utca (1941

1
), Ti-

sza utca (1982).

Tito marsall tér (1982). Korábban: Szent István tér
(1941

1
), Fő tér (1876, 1887, 1911), Péter király

tér (1923).
BROZ, JOSIP-TITO (1892–1980) – a második vi-
lágháború utáni Jugoszlávia (JSzSzK) „örökös”
elnöke, marsallja; a két világháború közötti idő-
szakban aktív kommunista; a népfelszabadító
háború idején egyre nagyobb befolyásra tesz
szert a felkelők katonai vezetésében, mint a Nép-
felszabadító Hadsereg megteremtője, szervező-
je, majd annak főparancsnoka; a Szovjetunió-
val való szakítás után (1948) az el nem kötele-
zett politika eszmei atyja, s ekként sok hívet-
szövetségest szerez Jugoszlávia számára, főként
az ún. harmadik világ országaiban; ügyesen la-
víroz a két katonai tömb között; problematikus,
összetett egyénisége mindmáig vita tárgyát ké-

pezi, ám elmondható, hogy a 20. század egyik
legjelentősebb délszláv politikusa volt. Egyike
Zenta díszpolgárainak.

Tó utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Később:

a Vojislav Ilić utca 2. egyik szakasza (1982).

Toldi utca (1876, 1887, 1911). Később: Frangepán
utca (1923), Toldi utca (1941

1
), Szervó Mihály

utca (1982).
TOLDI MIKLÓS – I. Lajos király (l. o.) híres baj-
vívója, vezére; a hagyomány szerint vitézségé-
ről, nagy testi erejéről volt híres.

Tóparti út (1982).

Tóparti utca (1876, 1887). Később: Thököly Imre
utca (1911), Bojović vajda utca (1923), [Vitéz]
Haynal utca (1941

1
), Ivo Lola Ribar utca (1982).

Tornyosi út (1876, 1887, 1911, 1941
1,2

, 1982)
1876-ban és 1887-ben mint külső út, 1911-től
mint utca szerepel, miután a Munkástelep fel-
épül.

Töhötöm utca  (1911). Később: Szkopjei utca
(1923), Töhötöm utca (1941

1
), Szkopjei utca

(1982)
Töhötöm – a hagyomány szerint az Etelközben
„vérszerződött” hét magyar vezér egyike.

Trg Maršala Tita – l. Tito marsall tér

Trg Mira – l. Béke tér

Trg Narodnog fronta – l. Népfront tér

Trg Prvog [1.] maja – l. Május 1. tér.

Trg Slobode – l. Szabadság tér
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Trinaestog [13.] jula ulica – l. Július 13. utca.

Tulipán utca (1911, 1923, 1941
1
). Később: Ősz

Szabó János utca (1982).

U, Ú

Udarnička ulica – l. Élmunkás utca

Uglješa vajda utca (1923). Korábban: Dob utca
(1876, 1887, 1911). Később: Dob utca (1941

1
),

Arany János utca (1982).

MRNJAVČEVIĆ, UGLJEŠA – Dušan cár halála után a
széthullott szerb birodalom egy részének des-
potája; a törökök ellen vívott maricai csatában
esett el testvérével, Vukašinnal együtt 1371-ben.

Új utca (1982).

Újiskola utca (1876,  1887, 1911).  Később:
Arsen[ije] Čarnojević utca (1923), Újiskola utca
(1941

1
), Dózsa György utca 2. (1982).

Újító utca (1982). Korábban: Szív utca (1876, 1887,
1911), Milica Stojanović utca (1923), Szív utca
(1941

1
).

A Tisza rakpart
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Újkút utca (1876, 1887, 1911). Később: Aleksa
Šantić utca 1. (1923), Újkút utca (1941

1
), a Petar

Drapšin tábornok utca egyik szakasza (1982).

Újsor utca (1876, 1887, 1911). Később: Koszovói
utca (1923), Újsor utca (1941

1
), Koszovói utca

(1982).

Újtemplom tér (1876, 1887, 1911). Később: Dušan
cár tér (1923), Újtemplom tér (1941

1
), Népfront

tér (1982).
Érdekes, hogy már ilyen néven illették ezt a te-
ret 1876-ban is, amikor még nem épült fel az új,
régóta tervezett templom. Az 1941

2
-es térképen

szerepel egy új névváltozat, de olvashatatlan,
ezért a korábbit tüntettük fel.

Újvidéki út (1982). Korábban: az egyik szakasza
Szeged–újvidéki törvényhatósági út II., (1911),
Határőrök útja (1923), Szeged–újvidéki tör-
vényhatósági út II. (1941

1
); a másik szakasza

Adai út (1941
1
).

Úri utca (1876, 1887). Később: Szabó László utca
(1911), Stevan Sremac utca (1923), [Vitéz]
Csatáry  utca (1941

1
), Stevan Sremac utca

(1982).

Uroš cár utca (1923). Korábban: Kígyó utca 1.
(1876, 1887, 1911). Később: Kígyó utca 1.
(1941

1
), Ady Endre utca (1982).

NEMANJIĆ, UROŠ STEFAN (1336–1371) – Szerbia
utolsó uralkodója a Nemanjić-dinasztiából; ural-
kodását feudális anarchia kíséri, amelyen nem
tud felülkerekedni, s ez végzetes lesz az erősö-
dő török veszély miatt.

Utolsó utca (1941
1
). Korábban: Kertes utca (1923).

Később: Kertes utca (1982).

V

Vadász utca (1941
1
). Később: Drina utca (1982)

A Munkástelep továbbépítésének következmé-
nyeként a Dózsa György és a Fenyő utcák össze-
kötésével jött létre.

Vágóhíd utca (1923, 1941
1
, 1982).

Az utca feltehetően már 1923 előtt megvolt, sőt
„Vágóhíd” néven szerepelhetett; az, hogy az
1911-es térképen még nincs feltüntetve, azzal
magyarázható, hogy a vágóhíd építése 1911-ben
fejeződött be.

Vajdasági Brigádok utca (1982). Korábban: 163.
utca (1941

1
).

Vardar utca (1982). Korábban: Bárány utca (1911,
1923, 1941

1
)

Városház utca (1876). Később: Mészáros utca
(1887, 1911, 1941

1
, 1982).

Város körüli út (1911, 1923, 1941
1
). Később: az

egyik szakasza Testvériség-egység körút (1982),
a másik szakasza Spiro Mátyás utca (1982), a
harmadik szakasza Ljubica Popović utca (1982),
a negyedik Kossuth Lajos utca (1982).

Vasa Čarapić utca (1923). Korábban: Király utca
(1876, 1887, 1911). Később: Király utca (1941

1
),

Dimitrije Tucović utca (1982).
ČARAPIĆ, VASA (?–1806) – az 1. szerb felkelés
egyik ismertebb résztvevője; Koča Anđelković
„krajinájában” is ott találjuk; alakja szerb nép-
dalokban is feltűnik.

Vasa Pelagić utca (1982). Korábban: Kereszt utca
(1876, 1887, 1911), Stepanović vajda utca
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(1923), Kereszt utca (1941
1
).

PELAGIĆ, VASA (1838–1899) – politikus, publi-
cista; a 19. századi szerbiai szocialista mozga-
lom egyik legmarkánsabb alakja.

Vasút sor (1911). Később: Vasút utca 1. (1923),
Berzenczey sor (1941

1
); a Vasút utca 2. egyik

szakasza (1982).

Vasút utca 1. (1923). Korábban: Vasút sor (1911).
Később: Berzenczey sor (1941

1
); a Vasút utca

2. egyik szakasza (1982).

Vasút utca 2. (1982). Korábban: az egyik szakasza
Vasút sor (1911), Vasút utca 1. (1923), Berzen-
czey sor (1941

1
); a másik szakasza 164. utca

(1941
1
).

Venac Bratstva-jedinstva – l. Testvériség-egység
körút

Vércse utca (1923, 1941
1
). Később: Mezőgazdasá-

gi utca (1982).

Vesela ulica – l. Víg utca

Az Újtemplom tér
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Veselin Masleša utca (1982). Korábban: 149. utca
(1941

1
).

MASLEŠA, VESELIN (1906–1943) – publicista, for-
radalmár, antifasiszta; a népfelszabadító hábo-
rú résztvevője, az 5. offenzíva idején (l. o.) esik
el a Sutjeskánál; néphős.

Víg utca (1911, 1923, 1941
1
). Később: Esze Tamás

utca (1982).

Viola utca (1911). Később: Halász utca 2. (1923),
Viola utca (1941

1
), Március 8. utca (1982).

Virág utca (1876, 1887, 1911, 1923, 1941
1
). Az

újabb építkezések folytán ez az utca megszűnt.

Vlada Tomanović utca (1982). Korábban: 153. utca
(1941

1
).

TOMANOVIĆ, VLADA (1907–1943) – zentai, majd
szabadkai jogász; részt vesz a felkelés előké-
szítésében (1941), majd a népfelszabadító há-
borúban is; a sutjeskai csatában (l. o. ) esett el.

Vladimir Nazor utca (1982). Korábban: Kisfaludy
utca (1876, 1887, 1911), Milorad Šapčanin utca
(1923), Kisfaludy utca (1941

1
).

NAZOR, VLADIMIR (1876–1949) – horvát irodal-
már; a népfelszabadító háború résztvevője és
írója-krónikása.

Voćarska ulica – l. Gyümölcs utca

Vojislav Ilić utca 1. (1923). Korábban: Kard utca
(1876, 1887, 1911). Később: Kard utca (1941

1
);

a Vojislav Ilić utca 2. egyik szakasza (1982).

Vojislav Ilić utca 2. (1982). Korábban: az egyik
szakasza Kard utca (1876, 1887, 1911), Vojislav
Ilić utca 1. (1923), Kard utca 1941

1
); a másik

szakasza Tó utca (1876, 1887, 1911, 1923,
1941

1
).

A másik szakasz (az egykori Tó utca) ma is
Csonka-lejáróként ismert (az itt álló Csonka-ház
után).
ILIĆ, VOJISLAV (1862–1894) – szerb költő, líri-
kus, a modern szerb költészet előfutára; politi-
kai-hazaf ias költeményeket is ír.

Vojnička ulica – l. Katona utca

Vojvođanskih brigada ulica – l. Vajdasági Brigá-
dok utca

Vozarska ulica – l. Fuvaros utca

Vörösmarty utca (1876, 1887, 1911). Később:
Jovan Jovanović Zmaj utca (1923), Vörösmarty
utca (1941

1
), Jovan Jovanović Zmaj utca (1982).

VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800–1855) – epikus, lí-
rikus, drámaíró; a legnagyobb magyar romanti-
kus költő; akadémiai tag.

Vukašin király utca (1923). Korábban: Mátyás
király utca (1911). Később: Mátyás király utca
(1941

1
), Molnár Péter utca (1982).

MRNJAVČEVIĆ, VUKAŠIN – Dušan cár halála után
királlyá kiáltva ki magát 1366-tól a széthullott
birodalom egy részének uralkodója; a törökök-
kel vívott maricai csatában esett el 1371-ben.

Vuk Karadžić 1. (1923). Korábban: Ghyczy utca
(1876,  1887, 1911).  Később: Ghyczy utca
(1941

1
).

Vuk Karadžić utca 2. (1982). Korábban: egyik sza-
kasza az Eugen utca 1. egyik szakasza (1876,
1887, 1911), Nemesi utca (1923), Határvadász
utca (1941

1
); a másik szakasza Ghyczy utca
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(1876, 1887, 1911), Vuk Karadžić utca 1. (1923),
Ghyczy utca (1941

1
).

KARADžIĆ, VUK STEFANOVIĆ (1787–1864) – a
szerb kultúra megreformálója, megújítója; ne-
véhez fűződik a nyelv és az írás megreformálá-
sa, valamint a szerb szótár összeállítása, emel-
lett a szerb népköltészet remekeinek összegyűj-
tése.

Nn.: Nagymalom utca.

W

Wilson utca (1923). Korábban: Csáky utca (1876,
1887, 1911). Később: Csáky utca (1941

1
), a No-

vember 29. utca egyik szakasza
WILSON, THOMAS WOODROW (1856–1924) – po-
litikus, államférfi, a Demokrata Pár t képviselő-
je, az USA 28. elnöke (1912); az ő nevéhez fű-
ződik a híres 14 pont (1918), amelyben a béke-
kötés fő elveit vázolja fel; a Népszövetség lét-
rehozásának egyik kezdeményezője; Béke No-
bel-díjas.

Z

Zabos József utca (1982). Korábban: 160. utca
(1941

1
).

ZABOS JÓZSEF (1917–1943?) – zentai szakszer-
vezeti aktivista, majd kommunista; 1941 októ-
berében őt is letar tóztatják, bör tönbüntetésre
ítélik, majd 1942-ben büntetőszázadba osztják,
és így kerül a keleti frontra, s a Don-kanyarban
nyoma vész.

Zadružni put – l. Szövetkezeti út

Zimska ulica – l. Tél utca

Zlatne grede ulica – l. Arany fok utca

Zmijina ulica – l. Kígyó utca 2.

Zrínyi Péter tér (1923). Korábban: Hentes tér
(1876, 1887, 1911).  Később: Lovászy tér
(1941

1
).

PETAR ZRINSKI (ZRÍNYI PÉTER) – apja, Nikola
horvát bán halála után (1670) a Zrínyi-Frange-
pán féle Habsburg-ellenes összeesküvés egyik
szervezője; az összeesküvés bukása után Bécs-
újhelyen kivégzik.

Zrínyi utca (1876, 1887, 1911). Később: Dositej
Obradović utca (1923), Zrínyi utca (1941

1
),

Dositej Obradović utca (1982).
Források híján nem tudni, hogy az utca melyik
Zrínyi emlékét idézi; nem valószínű, hogy Pé-
terét, inkább ZRÍNYI MIKLÓSéét (1542–1565-ig
horvát bán), Szigetvár hősét (esetleg déduno-
kájáét, a vele azonos nevű költőét, a Szigeti ve-
szedelem szerzőjét).

Zug utca 1. (1876, 1887, 1911). Később: a Sokol
utca egyik szakasza (1923), 173. utca (1941

1
), a

Táncsics Mihály utca egyik szakasza (1982).
Az 1911-es térképen ez az utca (az Anna utca
mellékutcája) – de az 1923-as térképen is – névte-
lenül szerepel. Úgy tűnik, utcanévcseréről van szó.

Zug utca 2. (1911).
Ez az utca (a Kereszt utca – 1923 után Stepa-
nović vajda utca – mellékutcája) a két korábbi
térképen névtelenül szerepel. Úgy tűnik, utca-
névcseréről van szó. Ugyancsak név nélkül tün-
teti fel az 1923-as térkép is.

Zumbulska ulica – l. Jácint utca
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Ž

Žarko Zrenjanin utca (1982). Korábban: Nagykút
utca (1876, 1887, 1911), Mihajlo fejedelem utca
(1923), Nagykút utca (1941

1
).

ZRENJANIN, ŽARKO (1902–1942) – a két világhá-
ború között aktív kommunista, a vajdasági nép-
felszabadító mozgalom egyik vezéralakja; a né-
met megszállók „vörös generálisként” emleget-
ték. Nemcsak utcák névadója, hanem az egykori
Nagybecskereket is az ő nevére keresztelték át.

Željeznička ulica – l. Vasút utca

Zs

Zsák utca (1876, 1887, 1911, 1923). Később: 145.
utca (1941

1
), Zsák utca (1982).

*

137. utca (1941
1
). Korábban: Jaša Ignjatović utca

1. (1923). Később: a Miloš Obilić utca 2. egyik
szakasza (1982).

138. utca (1941
1
): Korábban: Dembiński utca (1876,

1887, 1911), Dalmát utca (1923). Később:
Jezdimir Krstić utca (1982).

139. utca (1941
1
). Korábban: Hajduk Stanko utca

(1923). Később: Hajduk Stanko utca (1982).

140. utca (1941
1
). Korábban: Kotori utca 1. (1923).

Később: az Október 8. utca egyik szakasza
(1982).

141. utca  (1941
1
). Korábban: Dubrovniki utca

(1923). Később: Müller István utca (1982).

142. utca (1941
1
). Korábban: Spliti utca (1923).

Később: a Spiro Mátyás utca egyik szakasza
(1982).

143. utca (1941
1
). Korábban: Bregalnica utca

(1923). Később: Bregalnica utca (1982).

144. utca (1941
1
). Korábban: a Sárkány utca 1.

egyik szakasza (1876, 1887, 1911), Bogoboj
Atanacković utca (1923). Később: Halász utca
3. (1982).

145. utca (1941
1
). Korábban: Zsák utca (1876, 1887,

1911, 1923. Később: Zsák utca (1982).

146. utca (1941
1
). Korábban: Kumanovói utca

(1923). Később: [Hős] Pinki utca (1982).

147. utca (1941
1
). Később: az Október 8. utca egyik

szakasza (1982).

148. utca (1941
1
). Később: Július 13. utca (1982).

149. utca (1941
1
). Később: Veselin Masleša utca

(1982).

150. utca (1941
1
). Később: Baja Sekulić utca

(1982).

151. utca (1941
1
). Később: Đorđe Burić utca (1982).

152. utca (1941
1
). Később: a Jovan Sterija Popović

utca 2. egyik szakasza (1982).

153. utca (1941
1
). Később: Vlada Tomanović utca

(1982).
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154. utca (1941
1
). Később: Sava Kovačević utca

(1982).

155. utca (1941
1
). Később: Ötödik offenzíva utca

(1982).

156. utca (1941
1
). Később: Janko Vukotić tábor-

nok utca (1982).

157. utca (1941
1
). Később: Miloš Krivokapić utca

(1982).

158. utca (1941
1
). Később: Marko Miljanov utca

(1982).

159. utca (1941
1
). Később: Ohridi utca (1982).

160. utca (1941
1
). Később: Zabos József utca

(1982).

161. utca (1941
1
). Később: a Szerémségi utca egyik

szakasza (1982).

162. utca (1941
1
). Később: Jovan Cvijić dr. utca

(1982).

163. utca (1941
1
). Később: Vajdasági Brigádok utca

(1982).

Zenta látképe 1941 körül
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164. utca (1941
1
). Később: a Vasút utca 2. egyik

szakasza (1982).

165. utca (1941
1
). Korábban: Ónod utca (1911

után), Pajić utca (1923). Később: Nikola Tesla
utca (1982).

166. utca (1941
1
). Később: a Georgi Dimitrov utca

egyik szakasza (1982).
Érdekes, hogy már az 1911-es térképen is sze-
repel, de névtelenül, az 1923-as térképre pedig
– nyilván tévedésből – nem rajzolták be.

167. utca (1941
1
). Később: a Nemanja utca 2. egyik

szakasza (1982).

168. utca (1941
1
).

Később megszűnik.

169. utca (1941
1
). Később: a Rade Končar utca

egyik szakasza (1982).

170. utca (1941
1
). Később: a Rade Končar utca

egyik szakasza (1982).

171. utca (1941
1
).

1945 után beépült, s mint utca megszűnt.

172. utca (1941
1
). Később: Savoyai Eugen utca

(1982).

173. utca (1941
1
). Korábban: Zug utca 1. (1876,

1887, 1911). a Sokol utca egyik szakasza (1923),
a Táncsics Mihály utca egyik szakasza (1982)

174. utca (1941
1
). Korábban: Prilepi utca (1923).

Később: Prilepi utca (1982).
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5. Zárszó

5.1. Ajánlások utcanévadáskor,
illetve a nevek cseréjénél, avagy:
az utcanévadás kiskátéja

A hasonló jellegű munkák (utcanévlexikonok)
általában felhívják a figyelmet azokra a szempont-
okra, amelyeket figyelembe kellene venni, illetve
hogy milyen buktatókat, csapdákat kell kerülni ut-
canévadáskor, de különösen az olyan esetekben,
amikor már egy meglevő utcanevet cserélünk má-
sikra. Ezek az ajánlások zömmel olyan megállapí-
tásokat tartalmaznak, amelyeket mi is elfogadunk,
s nem tartjuk szükségtelennek itt is felsorolni, ezek
pedig a következők:

1. Ne lehessen utcát elnevezni élő emberről, de el-
hunytról sem az elhalálozását követő 50 éven
belül. A korábbi javaslatok általában 25 évet irá-
nyoztak elő, mi viszont úgy véljük, hogy egy
korszak lefutási idejének, vagyis értékelhető-
ségének jóval nagyobb időszakra kell kiterjed-
nie; ennek értelmében egy személy megítélését
egy korszakon belül – kiváltképpen politikusok
esetében – különösen kerülni kellene. Ezzel el-
kerülnénk az elhamarkodott döntéseket, ame-
lyek olykor szubjektív indíttatásúak, esetleg
rokonok nyomására, vagy sajnálatos módon
többször politikai direktívák nyomán születnek.
Arra kell gondolnunk, hogy az utcanév ilyen
esetben jóformán egyenértékű a szoborállítás-
sal, s esetenként még költségesebb is, ezért jó-
val nagyobb körültekintést igényel.

2. Elfogadható határidőt kell szabni arra is, hogy
milyen gyakran történhetnek utcanév-változta-
tások. A 10-20 év talán túl kis időköz; mi na-
gyobbat szabnánk, mondjuk, itt is ötven évet,
hogy a potenciális kezdeményezőket elriasszuk
az elhamarkodott, megfontolatlan javaslatoktól.

3. Utcanévadáskor, de különösen a meglevő ne-
vek változtatásakor külön figyelmet érdemel az
utca lakossága. Különösen örvendetes, ha a kez-
deményezés maguktól a lakóktól ered, ilyenkor
azonban a szélesebb közösségnek (helyi közös-
ség, község) is véleményeznie kell azt, hiszen
az utcák külalakja, de nevük is a tágabb közös-
ség minősítése is egyben. Ugyanakkor a fordí-
tottjánál (amikor a tágabb közösség akar vál-
toztatást) megkülönböztetett figyelmet kell for-
dítani az utcában lakók véleményére, s ha kell,
kisebb népszavazást hirdetni. Hiszen a változást
ők fogják közvetlenül érezni; ha azonban a régi
név a szélesebb közösség számára elfogadha-
tatlan, ám az utca lakói megszokásból vagy
egyéb indíttatásból ragaszkodnak hozzá, igye-
kezni kell őket meggyőzni a változtatás szüksé-
gességéről, motivációjáról, s ha kell, újabb ne-
veket felkínálva ösztönözni őket a változásra.
A döntések fontossági sorrendjének (hierarchi-
kusan) mindenképpen a következőnek kellene
lenni: utca, helyi közösség (lakótömb vagy ne-
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gyed), végül a város (község), de mindenekelőtt
a kompromisszumkészségnek kell dominálnia.

4. Kerülni kell az ismétlődéseket: a község hatá-
rán belül egy-egy falun vagy a városon belül ne-
hogy ugyanazok a nevek szerepeljenek.

5. Kerülni kell a dátumokról elnevezett utcákat.
(Július 7., Július 13., November 29.)

6. Arra kellene törekedni, hogy ha személyről van
szó, a névadó teljes nevét kiírjuk, nehogy félre-
értésekre adjon okot. (Lásd Katona J. vagy akár
a Matkovits példákat.)

7. Most, hogy esetleg alkalom van egyes utcák át-
keresztelésére, kívánatos lenne egyes patinás
(földrajzi helymegjelölés, növény- és állatnevek
stb.) utcanevek visszaállítása.

Annak az önkormányzatnak, amely végül is
majd rászánja magát a meglevő utcanevek egy ré-
szének cseréjére (s ez a pillanat egyre közeleg),
roppant nehéz feladata lesz. Az alapvető gond ab-
ban rejlik, hogy a meglevő utcanevek javarészt po-
litikai döntés nyomán születtek, gyakran valami
hátsó szándékú indíttatással, s ezért e nevek meg-
változtatása a korábbi politika revízióját is jelenti
egyben. Tudjuk, hogy ez milyen nehéz dolog, hi-
szen egy-egy korszak megítélése még száz év táv-
latában is csaknem lehetetlen, hát még akkor, ha
maguk az új „keresztapák” is kortársai voltak en-
nek az időszaknak. Ezért roppant óvatosan kell
hozzányúlni egy-egy névhez, amit csak nehezít,
hogy e nevek többsége egykor élő személy volt.
Másrészt a nevek nagy része nemzetidegen a ma-
gyarságnak, ami ha meggondoljuk, hogy Zenta la-
kossága ma is többségében magyar, enyhén szólva
is abszurdum, de ha sarkítjuk a problémát, akkor
egyenesen megalázó. Éppen ezért viszont figyel-
meztető is egyúttal, hogy olyan új neveket kellene
választani, amelyek lehetőleg apolitikusak, illetve

nem kötődnek etnikumhoz, így elfogadhatók min-
den itt élő nemzetiség számára.

Viszont nem is kellene kerülni teljesen a sze-
mélyneveket. Meg kellene hagyni az olyanokét,
akik valóban az adott nemzet kultúrájának kiemel-
kedő nagyságai; másrészt azokat a személyeket
kellene előtérbe helyezni, akik valamilyen tekin-
tetben öregbítették a város hírnevét, illetve itt, hely-
ben tettek sokat Zentáért. Az itteni szerbség példás
módon kitett magáér t, amikor Sremac, és Teodor
Branovački, Jovan Đorđević és Jovan Muškatirović
nevét-emlékét próbálta az utcák révén megőrizni,
de melléjük lehetne még rendelni Joca Vujićot is,
aki gazdag műgyűjteményt hagyományozott az utó-
korra. A magyarságnál nem tapasztaljuk ezeket a
törekvéseket még olyan időszakokban sem, amikor
erre politikai háttér is volt (1918 előtt vagy 1941-
ben), s csupán két-három kivétel van (Berzenczei
sor, Matkovics utca). Van tehát bőven mit pótolni
– elég, ha csak a Dudásokra gondolunk, akik közül
többen is foglalkoztak helytörténettel. De különö-
sen találó lenne ily módon néhány városi főmér-
nökről megemlékezni, például Berzenczei Domo-
kosról vagy Endrei Somáról, akik nagyban hozzá-
járultak Zenta újkori arculatának kialakításához. De
van Zentának egy elfelejtett nagy matematikusa is,
Fekete Mihály, aki idővel a jeruzsálemi Héber
Egyetem tanáraként öregbítette korábban megala-
pozott hírnevét.

 Tapasztalható olyan hajlandóság, hogy koráb-
bi utcaneveket kellene visszaállítani, s itt elsősor-
ban növény- és állatnevekre, leíró nevekre, vala-
mint az utcák helyzetét jelölő utcanevekre kell gon-
dolni. Mivel a személyneveket úgysem lehetne ki-
kerülni, elsősorban érdemes zentai személyeket
kellene sorba venni, de természetesen az olyan
egyetemes magyar és szerb értékeket ránk hagyo-
mányozó személyeket sem kellene kihagyni, akik-
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re méltán lehet büszke Zenta, tekintet nélkül a nem-
zeti hovatartozásra.

Az 1990-es évek elején, amikor ez országszerte
divatba jött, Zentán is kezdeményezték egyes utca-
nevek megváltoztatását, de az akkor alakult bizott-
ság csupán néhány javaslat megfogalmazásáig ju-
tott el, s ennek sem voltak gyakorlati következmé-
nyei.1

2002-ben új bizottság alakult, amely talán na-
gyobb sikerrel működik majd, mint az előző, s csak
reménykedhetünk, hogy ideológiamentes(ebb)en lát
hozzá a munkához, kellő körültekintéssel és óva-
tossággal, s el fogja kerülni (vagy legalábbis meg-
próbálja ezt) a korábbi utcanév-változtatási gyakor-
lat buktatóit. Kívánjuk, hogy e lexikon is nagyban
segítse munkájában.

5.2. Utcák és műemlékvédelem

Nagyon sok, Zentához hasonló kisváros van,
ahol kevés a műemlék jellegű épület. Ennek több
oka is van; a legelterjedtebb (és leegyszerűsített)
okként a mindenkori önkormányzati politikát szok-
ták felhozni, ebbe azonban sok minden belefér:
gazdasági okok, személyes ambíciók, a napi poli-
tika stb. Gyakran egy-egy időszak anyagi gondjai-
ra is hivatkoznak; mindez azonban nem lehet elég-
séges magyarázat arra, miért tűnnek el fokozato-
san azok a régi épületek, amelyek valamikor meg-
határozói voltak egy-egy település arculatának.

Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden egyes épü-
letet megőrizni az utókornak, hiszen mindig voltak

jellegtelen épületek. Mi azonban elsősorban azok-
ra gondolunk, amelyek többedmagukkal egy-egy
utca vagy városrész hangulatának hordozói voltak
s maradhatnának egészen addig, amíg el nem ve-
szítjük a csatát az enyészettel, hiszen minden anyag-
nak megvan az élettartama.

Ilyen szempontból bennünket elsősorban egyes
ambientális egységek megőrzése érdekel, s itt fon-
tos szerepet kapnak az utcák is. Bár vannak bizo-
nyos védelmi stratégiák, mégis folyamatosan kerül
sor régi házak, épületek lebontására.2  Minden ur-
banisztikai tervbe be kellene építeni a műemlékvé-
delem irányelveit is. Zentán a korábbi negatív tö-
rekvések ellenére is megmaradtak utcák, amelye-
ket óvni kellene a múltat és szépérzéket tagadó dest-
rukció megújuló rohamaitól. Ilyen ambientális egy-
ségeket képez jelenleg a főtér, a Lenin utca, a Népi
forradalom utca, a Petar Drapšin utca.

Szigorúan könyvünk témájánál maradva, magá-
nak az utcanévnek is védelem alá kell kerülnie, mint
ahogyan azt már az utcanév-változtatásról szóló
eszmefuttatásunkban is hangsúlyoztuk, hiszen a
nevek is hozzátartoznak egy adott környezet képé-
nek egységéhez.

Az előszóban már rámutattunk, milyen fontos
számunkra az utcához való kötődés. Ha tehát utcá-
ink képét, nevét kritikátlanul, komolyabb megfon-
tolás nélkül változtatjuk, akkor személyiségünk is
csorbul, nemcsak a materiális utca. Ilyen értelem-
ben az anyagi kár könnyebben felmérhető, mint az
erkölcsi, hiszen utóbbinak a hatása csak hosszabb
idő után mutatható ki.

1 A bizottságnak e sorok írója is tagja volt, s talán itt született meg véglegesen az ötlet, hogy ezt a lexikont egyszer meg kell írni,

tanulságként az emberi esendőségre, olykor butaságra. Ugyanakkor tanulságos volt a szembesülés azokkal a problémákkal, ame-

lyekkel a névváltoztató ilyenkor szembe találja magát, hiszen nagyfokú kompromisszumkészség szükséges ehhez a munkához.

2 A szabadkai székhelyű, regionális érdekeltségű Községközi Műemlékvédelmi Intézet katasztere lehet irányadó, a törvényességet

azonban nem mindig veszik figyelembe. Így például a Szép utca mint ambientális egység teljesen megszűnt.
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Források

Zentai Történelmi Levéltár (ZTL)

F: 002 Kéziratgyűjtemény
F: 003 Zenta rendezett tanácsú város.
— A II. kataszteri felmérés térképe (1857)
— Iratok (1851)
F: 071. Zenta város községe (1919–1941)
F: 315 Térképgyűjtemény
F: 385 Zentai hírlapok gyűjteménye
F: 743 Hasonmások gyűjteménye

Zentai Városi Múzeum (ZVM)

Zentai hírlapok gyűjteménye
Történeti gyűjtemény
— Térképtár
— Képes levelezőlapok gyűjteménye

Országos Széchényi Könyvtár (OszK)

Hírlapgyűjtemény (Zentai hírlapok)
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A, Á

Ady Endre utca B2–D2

Aleksa Šantić utca 2. A3–B4

Alsó Tisza-part E3

Arany János utca C3–C4

Arany fok utca lásd Szép utca

B

Bácska utca D2–D3

Baja Sekulić utca B1

Bakos Kálmán utca B3–B4

Batinai utca B2

Beer Imre dr. utca A2–B2

Béke tér D2

Belgrádi utca B2–D2

Berta István utca A2–B3

Bolmáni utca B2

Boris Kidrič rakpart D2–E2

Bosnyák utca 2. B3

Boško Jugović utca C3–D2

Branislav Nušić utca C2

Branko Radičević utca D3

Bregalnica utca C2

C

Cer utca B4

CS

Csáki Lajos utca C2

Cseh Károly utca B3

Csuka utca 1. D2

D

Deligradi utca B4

Dimitrije Tucović utca C3

Dohány utca D3

Dositej Obradović utca D2

Dózsa György utca 2. C3

Drina utca B4

Đ

Đorđe Burić utca B2

Đura Daničić utca 2. B3–C3

Đura Đaković utca B3

Đura Jakšić utca D3

E, É

Edvard Kardelj rakpart E3

Élmunkás utca B2

Erdész utca B4

Esze Tamás utca B3–B4

F

Fejős Klára utca B4–C4

Filip Višnjić utca B3

Földműves utca B4

Francia utca B3

Fruška gora utca C2

Fuvaros utca C4

Utcanévmutató koordinátahálózati helymegjelölésekkel
(Megjegyzés: a nem kurzivált nevet viselő utcák megszűntek, csupán a valamikor helyüket jelöltük meg.)
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G

Gaj utca B3–C4

Georgi Dimitrov utca C4

Gerő István dr. utca B3

Goce Delčev utca E3–E4

Gy

Gyümölcs[termelő] utca C4

H

Hajduk Stanko utca B1–C2

Hajduk Veljko utca D2–D3

Hajó utca D2

Halász tér D3

Halász utca 3. D3–E3

Hentes tér D2

Horti István utca A2–B3

Huszák Mihály utca B3

I, Í

Ifjúsági utca B4–C4

Ilija Birčanin utca D2–D3

Ipolyi Keller tér C3

Isa Nešić utca D3–E3

Iskola utca C3

István utca D3–E3

Ivan Gundulić utca D2

Ivan Milutinović utca D2

Ivo Lola Ribar utca C1–D2

J

Janko Vukotić tábornok utca B2

Jaša Ignjatović utca 2. A3–B3

Jezdimir Krstić utca D2–D3

Jókai Mór utca C1
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Josip Langof utca C2

Jovan Cvijić dr. utca B2–B3

Jovan Đorđević utca D2

Jovan Jovanović Zmaj utca C3–D3

Jovan Sterija Popović utca 2. B2–C2

József Attila utca B3–B4

Jugoszláv Néphadsereg utca C3–C4
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Jurij Gagarin utca: C2

K

Karađorđe utca 2. D3–D4

Karjadi út B4–C4

Kertes utca A3–A4

Kikötő utca E4

Kis köz B1

Kis utca D2

Kis Ferenc utca B3–B4

Koča utca E3

Kossuth Lajos utca C3–C4

Koszovói utca C1–C2

Kotori utca 2. C2

Külső utca C4

L

Laza Kostić utca 2. B3

Laza Lazarević utca C3–D3

Lazar Slavnić utca B4

Lenin utca D2

Lev Tolsztoj utca D3

Ljubica Popović utca B1–B2

Ljubljanai utca B4

Lőwy testvérek utca A2–A3

Lukács György utca C2
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M

Madách Imre utca C3–D3

Május 1. tér D2

Makszim Gorkij utca C4–D3

Március 8. utca B3–B4

Marko Miljanov utca B2

Matija Gubec utca C3

Mayer Ottmár utca B3

Mészáros utca D2

Mezőgazdasági utca A4–B4

Miloš Krivokapić utca B2

Miloš Obilić utca 2. D3–E3

Molnár Péter utca B3–C3

Morava utca A3–A4

Móricz Zsigmond utca B4–C4

Munkás utca 1. B4–C4

Muškatirović utca D2–D3

Müller István utca B1

N

Nagyabonyi Vince utca B3

Nagymélykúti János utca A2–A3

Nemanja utca 2. D3–E3

Népfront tér C3

Népi forradalom utca C2–D2

Népkert út D2

Nikola Martinović utca D2

Nikola Tesla utca C3–C4

Nikšići utca E3–E4

Niši utca B4

Njeguš/Njegoš tér C2

November 29. utca C1–C2

Ny

Nyíl utca E3

O, Ó

Ohridi utca A3–B2

Októberi forradalom utca C2

Október 8. utca B1

Ö, Ő

Ősz Szabó János utca B3–B4

Ötödik [5.] offenzíva utca B2

P

Partizán utca D3

Petar Drapšin tábornok utca C3–D2

Petar Gorčić utca C3–E4

Petar Preradović utca D3

Petőfi Brigád utca A2

Petőfi Sándor utca B2–C2

[Hős] Pinki utca C3

Pionír utca D2

Ponty utca 1. D2

Prilepi utca C4

Proletár utca B4

Pupin utca C3

R

Rade Končar utca C4

Radivoj Ćirpanov utca B3

Rák utca D2

Réz utca B3–B4

Rövid utca 1. C2

S

Samardžić őrnagy utca D3

Sarló utca D2

Sava Kovačević utca B2

Savoyai Eugen utca D4–E4
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Spiró Mátyás utca B1

Stanoje Glavaš utca D3

Stevan Knićanin utca C2–C3

Stevan Sinđelić utca B4–C4

Stevan Sremac utca D2

Sutjeska utca D2

Svetozar Marković utca B3–C3

Svetozar Miletić utca C2–C3

Š

Štrosmajer utca A3–A4

Sz

Szabadkai út A2

Szabadság tér B3–B4

Szarajevói utca A4

Szép utca D2

Szerb utca D2–D3

Szerémségi utca A3–B3

Szervó Mihály utca C3

Szkadari utca B3

Szkopjei utca C4

Szövetkezeti út A1–A2

T

Takács István utca A3

Táncsics Mihály utca C2

Tél utca D3

Temető utca D3–E3

Teodor Branovački utca C2

Testvériség-egység körút B1–D2

Tisza utca D3–E3

Tito marsall tér D2

Tóparti út A1

Tornyosi út A3–B3

U, Ú

Új utca B4

Újító utca D3

Újvidéki út C5–D3

V

Vágóhíd utca E4

Vajdasági Brigádok utca (Vojvođanskih brigada): B2–B3

Vardar utca A4

Vasa Pelagić utca D3

Vasút utca 2. C3–C4

Veselin Masleša utca B1

Virág utca D2

Vlada Tomanović utca B1–B2

Vladimir Nazor utca C3

Vojislav Ilić utca 2. C2

Vuk Karadžić utca 2. D2

Z

Zabos József utca B2–B3

Ž

Žarko Zrenjanin utca D3

Zs

Zsák utca D3

*

168. utca E3

171. utca E4
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