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A XX. SZÁZAD ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHET Ő  

UTCANEVEK MEGVÁLTOZTATÁSA 

JELENLEGI  UTCANÉV ,  

amely a XX. század önkényuralmi rendszerekhez  
köthető személyekről van elnevezve 

JAVASLAT AZ ÚJ UTCA NÉVRE 

Füleki Sándor 

A megváltoztatás indoka: Az utca névadója Füleki András (az utcatáblákon 
tévesen Sándor név szerepel) Tiszaburán született. A Magyar 
Tanácsköztársaság idején Kenderesen a helyi községi direktórium, vagyis a 
helyi szinten választott operatív vezető testület elnöke volt.  

 
 

Javaslat utca névre: Bödők István 

Javaslat indoklás: Célszerű lenne ezt az utcát egy Kunhegyesi születésű 
szabadságharcosról elnevezni, aki 1848. októberében önként jelentkezett 
a Lehel-huszárezredbe. Az 1848-as Szabadságharc és Forradalom aktív 
résztvevője volt. A csatákban tanúsított magatartásával bizonyította, hogy 
nem átlagos képességű magyar katona. 1849-ben hadnaggyá léptették elő. 

Hámán Kató 

A megváltoztatás indoka: Az utca névadója Hámán Kató magyar 
kommunista politikus, a Munkásmozgalom vértanúja, az illegális 
Kommunisták Magyarországi Pártja egyik szervezője, később vezetőségének 
tagja volt. 1925-től a Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezetőségének 
tagja, majd a Vörös Segély egyik vezetője volt. A Tanácsköztársaság idején 
a Munkástanács és Katonatanács tagja is volt. Többször került börtönbe 
politikai nézetei miatt.  

Javaslat utca névre:  Ágota 

Javaslat indoklása: Célszerű lenne szintén egy női személyről elnevezni 
az utcát. Az utca új névadója Ágota egy romantikus kun legenda női 
hősnője. A történet szájhagyomány útján terjedt, Zádor legendaként 
maradt fent. Zádor kevi származású gazdag kun nemes vitéz volt, aki 
beleszeretett Ágotába. A közöttük szövődött romantikus szerelem 
évszázadokon át a Nagykunság legszebb legendája volt. Zádor eljegyezte 
Ágotát, de az esküvőre nem került sor. Zádort behívták katonának, elment 
a háborúba. Ezalatt szemet vetettek Ágotára, és fondorlatokat eszeltek ki, 
hogy elválasszák őket egymástól. Végül a szerelmesek minden megtettek, 
hogy együtt maradjanak, és végül nagy lakodalmat csaptak.  



2 

 

Lenin 

A megváltoztatás indoka: Az utca névadója Vlagyimir Iljics Uljanov néven 
született, orosz nemzetiségű szovjet államférfi, Szovjetunió első vezetője 
volt, marxista gondolkodású, a leninizmus névadója. A „Lenin” név az egyik 
forradalmi álneve volt. A jogi karrier kezdése helyett forradalmi 
tevékenységekbe, és a marxizmus tanulmányozásába kezdett. Az Orosz 
Szociáldemokrata Párt tagja volt, a bolsevik frakciót vezette. Forradalmi 
mozgalmi könyveket publikált. Tagja volt az Orosz Szociáldemokrata 
Pártnak. 1917-ben az orosz polgárforradalom vezéralakja volt. A 
Népbiztosok Tanácsának elnökévé választották a szovjetek összoroszországi 
kongresszusán, ezt követően neki kezdett a kommunista társadalom 
megalakításának. 

Javaslat utca névre: IV. Béla király 

Javaslat indoklása: Árpád-házi magyar király, Magyarország uralkodója 
volt 1235-1270 között. Az Ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni 
újjáépítése, ezért a „második honalapító”-nak is nevezik. Engedélyével 
telepedtek le a kunok az országban, a Kiskunságban, a Nagykunságban, 
akik jelentős haderőt képviseltek.  

Gorkij  

A megváltoztatás indoka: Az utca névadójának születési neve, Alekszej 
Makszomovics Peskov, de mi Maxim Gorkij írói nevén ismerjük. Szovjet-
orosz regény és drámaíró, elbeszélő publicista volt. 1905-ben részt vett a 
forradalomban, minek nyomán bebörtönözték, de kiszabadult. 1905-1917. 
között a bolsevik párt tagja volt, és személyesen ismerte Lenint. A cári 
rendszert bíráló írása miatt emigrált, előbb az Amerikai Egyesült Államokba, 
majd a Capri szigetére.1917-ben szembefordult a bolsevik párttal, és korábbi 
barátjával Leninnel. Lenint szemtől szemben bírálta, kifejtette, hogy sok 
tekintetben nem ért egyet módszereivel. Tagja lett annak az irodalmi 
központnak, amelynek feladata volt, hogy a szovjet rendszer számára 
fordítassa le a kívánatos európai és világirodalmat oroszra. Tevékenysége 
ellentmondásos volt, szüntelen támadások  között működött. 

Javaslat utca névre: Dr. Kolosy Lajos (1887.03.16. – 1961.02.02.) 

Javaslat indoklása: Kunhegyesi születésű, törvényszéki bíró, 
helytörténész volt. Országos jelentőségű közjogi és kultúrtörténeti 
tevékenységet folytatott. Kutatta a hazai kunok történetét. 1926-ban 
először Ő írta meg Kunhegyes történetét, melynek átdolgozott kiadása 
1933-ban készült el. Lokálpatrióta lelkületű ember révén olyan 
forrásmunkát hagyományozott ránk, ami jelenleg helytörténeti kutatásunk 
alapdokumentuma, mondhatnánk úgy is, hogy „Bibliája”.  
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Kononcsenkó 

A megváltoztatás indoka:  Az utca névadója Kononcsenkó a Vörös 
Hadsereg  századosa volt. A fasiszták elleni harcokban 1944-ben 
Kunhegyes területén vesztette életét.  

Javaslat utca névre: Báró Mészáros János (1737-1801) 

Javaslat indoklása: Kunhegyesi születésű hadvezér. Vitézi tetteivel 
nemcsak Kunhegyes, hanem a Nagykunságnak is büszkeségévé vált.  
1756-ban, amikor kitört a hétéves porosz-osztrák háború 19 évesen 
önként jelentkezett közhuszárnak. Ekkor állították fel a jászkun és a hajdú 
huszárból álló nádor ezredet, ahol zászlótartó lett. A háborúban kitűnt 
vitézségével, így rövid idő alatt főhadnaggyá léptették elő. A háború után 
a bécsi katonai iskolában képezte tovább magát, megtanult németül, 
franciául, olaszul és egyéb nyelveken. Hadi tetteiért a Mária Terézia rend 
lovagkeresztjét nyerte el, amelynek adományozásával a báró méltóság is 
velejárt. A hadtörténelem egyik kiváló alakja, akinek katonai tehetsége és 
fényes hadi sikerei méltóak arra, hogy neve az utókor számára is 
fennmaradjon. 

Úttör ő 

A megváltoztatás indoka: Az úttörő szó a XX. század önkényuralmi 
rendszeréhez köthető, az utca neve az 1945. utáni magyar 
gyermekmozgalomra utal. Jól tudjuk, hogy az úttörők a kommunista ifjúsági 
mozgalom tagjaihoz tartoztak. A szocializmus idején az iskolás gyermekek 
túlnyomó többsége tagja volt ennek a szervezetnek, amelyben a kommunista 
ideológiai nevelés döntő szerepet játszott. Az úttörő mozgalom a 
kommunista ideológia, nézeteinek terjesztését célozta meg.   

Javaslat utca névre: Bari Elemér (1926-2010) 

Javaslat indoklása: Bari Elemér Kunhegyesi születésű cigányprímás 
volt. Kunhegyes város kulturális életben tanúsított szerepe, a település 
népzenei életében betöltött több évtizedes munkássága elismeréseként 
Pro Cultura Kunhegyes Díjban részesült. Nagyhírű Bari zenész-dinasztia 
tagjaként 8 éves korában már a felnőttek között muzsikált. Nagybátyja, 
édesapja zenekarában hegedült, majd saját zenekart alapított. Sok helyen 
felléptek, rádiófelvétel is készült velük, de mindig Kunhegyesen érezte 
magát a legjobban. Játszott bálokon, lakodalmakban, kísért 
néptáncosokat. 
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Malinovszkij 

A megváltoztatás indoka: a Szovjetunió marsallja, védelmi minisztere volt. 
Az első világháborúban az orosz cári hadsereg, majd a Francia 
Idegenlégióban szolgált, végezetül 1919-től a Vörös Hadsereg katonája.   A 
második világháború egyik legismertebb szovjet parancsnoka, több nevezetes 
csata résztvevője és a sorsfordító sztálingrádi csata egyik kiemelkedő katonai 
vezetője volt. 1944-45-ben Magyarország megszállásában a németek elleni 
harcokban az 2. ukrán front parancsnokaként vett részt. 1944-ben 
Debrecennél harcolt, majd a Budapesti ostrom irányítója volt. Levéltári 
adatok alapján közel 40.000 harcoló katona eshetett ténylegesen fogságba. 
Közel 100.000 főt Malinovszkij a polgári lakosság köréből Budapestről és 
környékéről hurcoltatott el a „málenykij robotra”. Ezért felelősnek tartják 
ártatlan polgári emberek elhurcolásáért, szenvedéseiért.  

Javaslat utca névre: Gy. Molnár István (1933.02.03. – 2010. 01.15.) 

Javaslat indoklása: A Malinovszkij utcát célszerű lenne Gy. Molnár 
István festőművészről elnevezni, hiszen a művész a Malinovszkij utca 
nevezetes szülöttje. Képzőművészeti Főiskolát végzett. 1961-től szinte 
csak grafikákat, rézkarcokat, rézmetszeteket készített, amelyekkel 
különböző kiállításokon csaknem az egész országot bejárta. Kunhegyesen 
is kiállította képeit. 1980. körül újra elkezdett festeni. 1985-től a 
szentendrei művészeti élet élvonulatához tartozott. Műtermében szívesen 
festett csendéleteket, főleg mezei virágokat. 

Ságvári Endre 

A megváltoztatás indoka: Budapesti születésű jogász, a kommunista 
mozgalom tagja. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal. Tagja 
volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. Fölvilágosító előadásokat 
tartott, a baloldali ifjúsági mozgalom szervezésével foglalkozott. 1940. végén 
csatlakozott a Kommunisták Magyarországi Pártjához. Részt vett a nyilasház 
elleni támadásban, amiért 8 hónap fogházra ítélték. Különféle antifasiszta 
megmozdulásoknál tekintélynek számított. Fő szervezője volt a Batthyányi-
örökmécsesnél, majd a Kerepesi temetőben, a Kossuth és Táncsics sírjánál 
tartott háborúellenes demonstrációnak. A nevét és személyi iratait gyakorta 
váltogató mozgalmár volt. A német megszállást követően már a fegyveres 
ellenállás megszervezésén, fegyverek beszerzésén ügyködött. 1944. nyarán 
csendőrökkel folytatott tűzharcban vesztette életét.  

Javaslat utca névre: Szépes Sándor 

Javaslat indoklása: Kunhegyesi születésű katona volt. Az 1848-as 
Szabadságharc és Forradalom aktív résztvevője volt. 1829-ben 16 évesen 
önként jelentkezett a 12. (Magyarország nádora) huszárezredbe. 1847-ben 
léptették elő. A forradalom kirobbanásakor itthon volt az ezred 
tartalékszázadával. 1848. szeptember 25-én csatlakozott a honvédséghez. 
A tavaszi hadjárat győzelemsorozatának is aktív résztvevője volt. 1850-ben 
hadnaggyá léptették elő. 1860-ban századosi kinevezésben részesítették és 
nyugalmazták.  
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 Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán 

A megváltoztatás indoka: Az utca névadója Bajcsy-Zsilinszky Endre 
politikus, újságíró. Az első világháborúban katonatiszt volt, súlyosan 
megsebesült. Szélsőjobboldali politikai irányzatok híve volt, ilyen jellegű 
publicisztikai tevékenységet is folytatott. A húszas évek végétől fokozatosan a 
demokratikus ellenzék felé fordult, nézeteit több lap hasábjain is kifejtette. 
1944. október 15-én a magyarországi illegális Kommunista Párt röpiratokkal, 
szórólapokkal akcióba szólította fel az országot a Vörös Hadsereg ellen. A 
korábban megalakult Ellenálló Mozgalom vezetőiként a Kommunista Párt 
jóváhagyásával Bajcsy-Zsilinszky Endrét 3 másik társával jelölték meg. 
Bajcsy Zsilinszky a kommunista szervezet vezetőjeként fel akarta ajánlani 
együttműködését a Vörös Hadseregnek azzal, hogy hadititkokat árul el. 
Magyarország és a fronton harcoló magyar katonák árulásáért fogságba 
vetették, és 1944 decemberében Sopronkőhidán kivégezték. 

 

Javaslat utca névre: Ilosvai Varga István (1895. 08.31. – 1978. 12.18.) 

Javaslat indoklása: Kunhegyesi születésű festőművész volt. A 
Képzőművészeti Főiskola befejezése után hazajött Kunhegyesre, ahol több 
kiállítást is rendezett. Ezután Pestre költözött, de nyaranta Kunhegyesen 
festett, ezeket a képeket kiállította helyben, Jászberényben, Debrecenbe, 
Karcagon. Végül Szentendrén telepedett le. Képeinek visszatérő témái a 
hétköznapi élet, a szentendrei város és utcaképek, kisvárosi udvarok, s a 
kompozíciókat kiegyensúlyozó emberalakok voltak. 

 


