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1. Előszó 

Szakdolgozatom témájául többek között azért választottam Celldömölk, e kis 

dunántúli városka történetét, mert itt láttam meg a napvilágot huszonnégy évvel ezelőtt. 

Eletem első tizenhat évét Kemenesalja szívében, a Ság-hegy tövében töltöttem. Ekkor 

azonban ötszáz kilométerrel arrébb sodort az élet, egészen Nyíregyházáig. Soha nem tudtam 

megszokni a nyírségi sík tájat, a nyáron kavargó homokot, szívem mindig visszahúzott a 

gyermekkorombeli elbűvölő tájra. 

Egy évvel ezelőtt, mikor elgondolkoztam, milyen témát is válasszak 

diplomamunkámnak, első körben fel sem merült bennem, hogy Celldömölkkel 

foglalkozzam. Visszagondolva talán féltem, hogy ha ily sok év távlatából látogatok vissza e 

sok szép emlékkel tűzdelt településre, talán kijózanítóan hatnak majd az új élmények, 

melyek elhomályosíthatják, felülírhatják már-már megsárgult emlékképeimet. 

Visszatekintve nem bántam meg, hogy mégis belevágtam e témába. Ma is jó 

érzéssel tölt el, mikor visszagondolok a nyáron ott töltött hetekre, mialatt anyagot 

gyűjtöttem munkámhoz. Sokat segített, hogy támogatást kaptam a helyi lakosoktól, a 

könyvtárosoktól, sőt a szombathelyi levéltárosoktól is. Bátorítottak, hogy írjam meg 

Celldömölk történetét, hiszen előttem csak néhányan foglalkoztak e kérdéskörrel 

behatóbban. 

Kedvesen fogadtak mindannyian, akikhez becsöngettem, hogy a kérdőívet 

felvegyem. Készségesen válaszoltak, és örömüket fejezték ki , hogy foglalkozom városuk 

történetével és utcáik históriájával. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a 

helybélieknek, hogy támogatásukról biztosítottak és segítségemre voltak a munkám során. 

Azóta többen jelezték, hogy már izgatottan várják munkám gyümölcsét, szeretnék 

mihamarabb kézbe venni Celldömölk utcaneveinek történetét. A könyvtárnak elküldött 

példánnyal szeretnék ezen elvárásoknak eleget is tenni, s remélem hasznosan és élvezettel 

forgatják majd az érdeklődök munkám eredményét, melyet először az államvizsgabizottság, 

majd a kedves olvasó kezében tart. 
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1.1. Témaválasztás 

A személyes indíttatáson kívül az is motiválta témaválasztásomat, hogy Celldömölk 

város története mellett különösen az utcanevek feldolgozása még nagyon kezdetleges 

stádiumban tart. Segített a téma mellett való döntésben, hogy mindig is érdekelt, hogyan vet 

fényt vagy árnyékot egy politikai berendezkedés a hétköznapok világára, hogyan kúszik be 

észrevétlenül a fejekbe, hogyan veszi körül magát olyan elemekkel, amiken keresztül 

reprezentálni tudja ideológiáját és életszemléletét. Ugyanis minden politikai hatalom 

alapvető érdeke, hogy a társadalom nyilvánossága elé kerülő produktumokat ellenőrizze, 

legyen az akár csak egy utcanévtábla is. Diktatórikus politikai berendezkedés esetén ez az 

ellenőrzés teljes körű, de egy demokratikus politikai hatalom sem lehet közömbös az iránt, 

hogy mik kerülnek a közterületekre. 

Ezt különösen érdekes olyan eseteknél megfigyelni, amikor az erőfitogtatás 

közvetett módon történik, mintegy a háttérből. Ennek egyik változatának tartom az 

utcaneveket is, melyek jelentéstartalmukon keresztül példásan kifejezik az adott politikai 

éra gondolkodásmódját is. 
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2. Bevezetés 

2.1. Szakdolgozatom céljai és szerkezete 

Dolgozatom fö céljaként - az említetteknek megfelelően - a mai Celldömölk 

területén található utcanevek változásainak vizsgálatát fogalmaztam meg. A település 

utcanév-rendszerét kívánom bemutatni, illetve a történelem folyamán a névrendszerben 

bekövetkező változásokat szemléltetni. Külön hangsúlyt fektetve a politikai behatásra 

bekövetkezett változ(tat)ásokra, azok hátterének megvilágítására. Vizsgálom Celldömölk 

polgárainak történeti utcanév-ismeretét, és arra is megpróbálok választ keresni, vajon miért 

ragaszkodnak mind a mai napig az utca lakói a szocializmus eszmerendszerére utaló 

utcanevekhez? 

Ahhoz azonban, hogy eligazodhassunk a terek, az utak és az utcák történetében, 

meg kell vizsgálnunk közelebbről Celldömölk históriáját is. Ezért a dolgozat elején 

településünk múltját mutatom be, külön kitérve az utcák létrejöttére és a helység 

terjeszkedésére, területének változásaira. A mai település egyes részeit külön-külön 

tekintem át, az első fellelhető forrásoktól kezdve - melyek időpontja településrészenként 

eltérő - egészen az 1900-as évekig. Itt nem vállalkozom arra, hogy a település történetét 

részletesen, és mindenre kiterjedően vázoljam. Ennek egyik oka az, hogy Celldömölk 

történetének megírására eddig kevesen vállalkoztak, ezért nincs átfogó munka a 

településről. Ezt az áttekintést hiánypótlónak is szánom, valamint célom, hogy kellő hátteret 

adva, a fejezet segítse dolgozatom tárgyának könnyebb megértését is. 

A következő fejezetben a X V I I I . századtól kezdve áttekintem a településszerkezet 

fejlődését a jelenig bezáróan. Részleteiben tárgyalom a város térbeli növekedésének 

menetét és irányát, a közben bekövetkező utcanyitásokra külön hangsúlyt fektetve. Érintem 

a csak 1950-ben, illetve 1978-ban csatolt két helység, Alsóság és Izsákfa és az addigra 

kialakult város viszonyát is. 

Ezt követően térek rá az utcanevek tényleges vizsgálatára. Külön fejezetben 

áttekintem, hogy Celldömölk esetében mi jellemző a természetes és a mesterséges, vagy 

hivatalos névadás gyakorlatára. Sorra veszem, hogy az egyes korszakokban mely utcanevek 

keletkeztek, és hogy milyen jellemzőkkel bír az adott időszak névadása. 

Ezután Önálló fejezetben az utcanevek változását járom körül a politikai ideológia 

tükrében. Tanulmányozom a névváltoztatási hullámok szakaszait, lebontva Celldömölk, 

Alsóság és Izsákfa területére. A fejezet végén kitérek azon javaslatokra is, melyek 

állampolgári kezdeményezésekként az utcanevek változtatására irányultak. 



Az ezt követő fejezetben mutatom be személyes kutatásom eredményeit, melyekre 

egy kérdőíves felvétel kiértékelése során jutottam. A vizsgálat célja a celldömölki lakosok 

utcanév-ismeretének feltérképezése volt, azon belül különösen is figyeltem arra, hogy a 

helybéliek mennyire ismerik városuk utcáinak korábbi megnevezéseit. 

Ezt követően mintegy összegzésként - az utcákat betűrendben felsorolva - közlöm 

Celldömölk utcaneveinek adatbázisát. Ebben levezetem az egyes utcák történetét, 

keletkezésük körülményeit, nevük változásait, illetve változtatásait. 

2.2. A tanulmányozott szakirodalom és a téma forrásai 

2.2.1. A szakirodalom 

A Celldömölk történetével foglalkozó fejezetek esetében kevés feldolgozásra 

támaszkodhattam. A város településtörténetével foglalkozó könyv, tanulmány, amely újabb 

keletű, máig nem jelent meg. 

A helytörténettel foglalkozó feldolgozások közül esetemben is segítségemre volt 

Borovszky Samu, Csánki Dezső és Rupp Jakab munkája. 

Celldömölk részletes történetének tárgyalásakor két alapvető munkára 

támaszkodtam. Az egyik az 1927-ben megjelent Celldömölk Kismáriacell szabadalmas 

mezőváros története, mely Porkoláb István munkája. Ez megkerülhetetlen szakirodalom, ha 

valaki Celldömölk történetének a kutatására adja fejét. Estemben is az ö munkája jelentette 

az egyik kiindulási alapot a település históriájának tanulmányozásához. 

Porkolábhoz hasonlatosan csak egyetlen munka szolgáltat adatokat Celldömölk 

mindhárom településrészére vonatkozóan, ez azonban máig csak kéziratos formában érhető 

el: Nádasdy Lajos Pórdömölktől-Kis-Czellig. Celldömölk fejlődéstörténete 1252 - 1848 

című munkája. Utóbbi közel sem forgatható olyan hasznosan, mivel Nádasdy is alapvetően 

Porkolábra hivatkozik. 

Meg kell említeni még Orbán Dezső munkáját, amely mindösszesen három oldalban 

tárgyalja helységünk múltját, annak is csak elnevezés-történetével foglalkozva. 

E három átfogónak nevezhető művet leszámítva, csakis az egyes településrészekkel 

külön-külön foglalkozó feldolgozások születtek. A legősibb esetében, a pórdömölki 

településrész tárgyalásánál minden kutató egyetértésével állíthatom, hogy alapvető 

irodalomnak számít a Pannonhalmi Rendtörténet X I I . kötete, mely nagyon részletesen és 

mindenre kiterjedően tájékoztat bennünket Celldömölk legősibb részének történetéről. Ezt 
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leszámítva csak Rómer Flóris Régi falképek Magyarországon című műve volt segítségemre, 

de ez föképpen művészettörténeti szempontból közelíti meg Pórdömölköt. 

NemesdÖmölk, a következő településrész kapcsán, csakis egyházi vonatkozású 

szakirodalom áll a kutató rendelkezésére. A legátfogóbbat és legrészletesebbet, Bedi Zoltán 

A celldömölki evangélikus gyülekezet története című munkát használtam, a már korábban 

említett átfogó munkákon kívül. 

A „legfiatalabb" Kiscellről található a legtöbb tanulmány. Nagy József A 

celldömölki búcsújáróhely kialakulása című munkája is egyházi vonatkozásban közelíti 

meg e városrész történetét, településtörténetileg kevés adattal szolgál. Jól használható Pálfi 

Sándor Kis-Czell város történelme és jelen viszonyainak leírása. Porkoláb munkájánál 

ugyan lényegesen kevesebb adattal szolgál a város kialakulására, viszont statisztikai adatok 

terén (lakosságszám változása, vallási megoszlás, befizetett adómennyiség) igazán jó 

alapnak bizonyul. E két nagyobb terjedelmű munkát leszámítva csak kisebb, folyóiratokban 

megjelent cikkekre bukkantam Kiscellel kapcsolatban. 

A Celldömölkhöz csak 1950-ben, illetve 1978-ban hozzácsatolt Alsóság és Izsákfa 

esetében még szűkösebbek a lehetőségek. Alsóságról a szó igazi értelmében vett 

településtörténet nem született. A hiányt Zongor Ferenc munkájával igyekeztem pótolni, 

melyből szóbeli közlések, megállapítások, mondák és történetek alapján bontakozik ki 

Alsóság históriája. A helység közelében magasodó Ság-hegyről viszont annál több munka 

áll a kutató rendelkezésére, többek között a Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja és Zongor 

Kemenesalja földrajzinév-tára „házi" használatra című müvek. Izsákfa esetében csak egy 

kiadvány állt rendelkezésemre, Tungli Gyula Izsákfa évszázadai című kötete. Utóbbit 

szakszerű feldolgozásnak tarthatjuk a település történetére vonatkozóan, bár az utcanevek 

esetében több tárgyi tévedés is szemet szúrt 

A település, illetve a városszerkezet-fejlődését tanulmányozva nagy hasznát vettem 

Portschy Tamás munkáinak és a Városépítő Tervező Vállalat által összeállított Celldömölk 

városképi és műemléki vizsgálata című tanulmánynak. 

Az utcanevek feldolgozása kapcsán jórészt csak általános, átfogó irodalom állt 

rendelkezésemre. Módszertani szempontból Birk Zoltán, J. Soltész Katalin, Hajdú Mihály 

és Kálnási Árpád munkáira támaszkodtam. Nagy segítségemre voltak azon tanulmányok is, 

amelyek a Magyarország különböző pontjain található települések utcaneveinek kutatásával 

foglalkoznak. Ezek segítettek elindulni az úton, mintegy vezérfonalat és mintát adva az 

ilyen jellegű vizsgálódáshoz. 

Az utcanevek vizsgálata során egyes esetekben átvettem a már említett szakmunkák 

tipizálási formáit, egységeit, melyeket minden esetben úgy módosítottam, hogy a 
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legalkalmasabbak legyenek Celldömölk utcáinak a vizsgálódását olyan keretek közé 

szorítani, hogy megkönnyítsék a kategorizálást és a végső konklúzió levonását. 

Visszatérve a kifejezetten Celldömölk utcaneveivel foglalkozó munkákhoz, 

mindenképpen meg kell említeni a Vas megye földrajzi nevei című kiadványt, melyben a 

helység utca- és térneveiről olvashatunk, Alsósággal és Izsákfával egyetemben. Itt 

megemlítik a közterület nevének tulajdonosát, sokszor, hogy miről kapta elnevezését, illetve 

általában a névváltozás idejét is. Sajnos itt is találkoztam olyan adatokkal, melyek 

egyértelműen nem állták meg helyüket, melyek egytől-egyig mind az utcanév változásának 

idejére vonatkoztak. 

Az Orbán Dezső és Porkoláb István által írt munkákban is találtam szép számmal 

utalást az egyes utcák kialakulására, történetére. Itt kell említést tenni pár XX. század eleji 

újságcikkről is, melyekben már megemlítik Celldömölk korai utcáinak némelyikét. 1900-

ból utcamegnyitásról olvasunk a Kis-Czell és Vidéks című újságban, 1904-ből pedig 

utcarendezésekről ír a Kemenesalja című lap. 

Külön ki kell emelnem a Káldos Gyula tollából származó cikkeket, melyek egyedül 

képviselik azon feldolgozások körét, melyek Celldömölk utcaneveivel és azok változásával 

foglalkoznak. 

2.2.2. A források 

A Celldömölk történetével foglalkozó rész megírásához források gyanánt Vályí 

András és Fényes Elek munkáira támaszkodtam, illetve a statisztikai adatoknál Gyalay 

Mihály lexikonját, A magyar korona országainak helységnévtárát és Kovacsics József 

statisztikai helységnévtárát hívtam segítségül. Továbbá a katonai és a kataszteri felmérések 

térképeire, melyek a település térbeli változásának megértéséhez segítettek hozzá. 

Az utcanevekkel kapcsolatban két fajta forrástípust használtam fel vizsgálódásom 

során. Legalapvetőbb forrásaim levéltári jellegű források voltak. Az 1931 és 1989 közötti 

időtartamra vonatkozó jegyzőkönyveket a szombathelyi Vas Megyei Levéltárban, míg az 

1990-től 2007-ig terjedőket Celldömölk város Önkormányzatán tanulmányoztam. Ezek 

közül az alsósági, az izsákfai és a celldömölki képviselőtestületi, illetve a tanácsülési 

jegyzőkönyvek jelentősége a legnagyobb. Sajnos egy részük megsemmisült, egyrészt a Q. 

világháború alatti bombatámadások okozta tűzvész, másrészt az irattár településen belüli 

költöztetése, harmadrészt az önkormányzat beázott padlásán tárolt jegyzőkönyvek 

pusztulása következtében. A legkorábbi használható jegyzőkönyvi adat 1931-ből származik. 

Ezt követően - egy 1933-as adat közbeékelődésével - csak 1943-tól állnak folyamatosan 
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adatok a rendelkezésünkre. Nagyon jól és pontosan datálhatók ezek alapján a 

névváltoz(tat)ások, ezért is támaszkodom foként e forráscsoportra szakdolgozatomban. 

A források másik típusába a térképek tartoznak. A korai felmérések anyaga sajnos 

nem alkalmas az utcanevek rekonstruálására, csak az utak, utcák, terek térbeli 

elhelyezkedése tanulmányozható segítségükkel, illetve nyomvonaluk módosulása. Az 

általam XX. századi térképek néven jelölt kartográfiai források száma meglehetősen kevés. 

Munkám elején számítottam rá, hogy az 1945 előtti évekből valószínűleg kevés térképpel 

fogok találkozni, de az eredmény így is meglepett. Az első XX. századból származó 

„térkép" ugyanis egy kézzel skicceit kis vázlat, melyre az Alsósági körjegyzőség iratai 

között bukkantam. Rajta az 1945-ös választások szavazóköreinek határát jelölik, az 

utcanevek és a szavazókörök feltüntetésével, (lásd 7. térkép) 

A következő térkép 1953-ból származik. Ehhez is úgy jutottam hozzá, hogy egy 

véletlen folytán az Önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjéhez, Dummel Ottóhoz 

igazítottak. Beszélgetésünk során kiderült, hogy kedvtelésből foglalkozik Celldömölk 

történetével, és birtokában van egy régi térkép, amely azonban csak a városközpontot 

ábrázolja, (lásd 8. térkép) Mivel ezt a korszakot amúgy is jól fel tudtam tárni a 

jegyzőkönyvek alapján, így sajnos nem vitte előbbre a kutatást ezen térkép felbukkanása. 

Még ennél is meglepőbb tanulság volt számomra az, hogy ha a kutatás során nem 

jutok el Dummel Ottóhoz, akkor egészen 1988-ig nem tudtak volna nekem térképet adni, se 

a Vas Megyei Levéltárban, se a Celldömölki Önkormányzaton. Pedig arra számítottam, 

hogy helyben sokrétűbb és változatosabb anyaggal dolgozhatok. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban végül sikerült olyan térképre bukkanom, 

melynek adatait 1922-ben mérték fel és rögzítették, (lásd 6. térkép) Ám itt sem tüntették fel 

az utcaneveket, azoknak csak a meglétére, illetve a nyomvonalára lehet következtetni. Az 

első olyan térkép, melyen az utcanevek is feltüntetésre kerültek, 1983~ban készült. 1988 

után már jónak mondható a forrásellátottság térképek terén, bár ezek főleg az elmúlt tíz 

évből maradtak fent nagyobb számban. 

Alsóságról és Izsákfáról az egyesítést megelőző időkből sajnos nem maradt fent 

térkép. Az egyedüli forrás Alsóság esetében - a már említett kézzel készített 1945-ös 

térképen kívül - egy 1967-ben készített tabló. „Fortuna" itt is mellém állt, mert kutatásom 

megkezdése előtt csak pár héttel fedezték fel az alsósági általános iskola pincéjében az ott 

vízvezetéket szerelő munkások e rég elveszettnek hitt tablót. 

Külön említésre méltóak a Káldos Gyula személyes tulajdonában lévő forrásértékű 

anyagok. Ezek közül most csak Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak 

jegyzékéi emelem ki . Ám ezt is csak a véletlennek köszönhetjük, hogy megmenekült az 
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enyészettől! Ugyanis Káldos Gyula nem máshonnan, mint a régi irattár előtti szemetesből 

mentette meg ezt az iratot, mely dolgozatom egyik alapforrása lett. Ezért külön is köszönöm 

segítségét és iránymutató gondolatait a kutatásomhoz. 

Utoljára, de nem utolsó sorban említem meg szóbeli forrásaimat, melyek a 

személyes gyűjtésemből származnak. Kutatásom során felkerestem helybélieket és egy 

általam készített kérdőív segítségével feltérképeztem, hogy településük utcaneveiről milyen 

tudással is rendelkeznek. Ennek eredményéről és tapasztalatairól bővebben A múlt 

utcaneveinek, az utcanév-változásoknak jelenlegi ismerete Celldömölkön (Kérdőíves 

vizsgálat) című fejezetben szólok. 
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3. A mai Celldömölk településrészeinek története 

Celldömölk, ez a közel 750 éves múltra visszatekintő település, Magyarország 

nyugati részén, Vas megyében található, a Ság-hegy tövében. Természetföldrajzilag 

Kemenesalja része, a Marcal-medencében fekszik. 

A mai Celldömölk településtörténetének leírásakor öt, valamikor önálló település 

történetét kell leírnunk. Ez az öt helység: Pórdömölk, Nemesdömölk, Kiscell, Alsóság és 

Izsákfa. 

3.1. Pórdömölk 

A mostani Celldömölk legrégebbi része Pórdömölk, a bencés apátság egykori faluja. 

Története szorosan összefonódik az apátság történetével. Pórdömölk a Ság-hegy észak

keleti tövében fekszik, Nemesdömölk tőle északra, a XVIÍI. században kialakult Kiscell tőle 

észak-keletre található. A település magja a ma már csak romokban megtalálható románkori 

templom. Az apátság törzsbirtoka Pórdömölk volt, ősi birtokának nagy része a mai 

Celldömölk határából állt.1 Az idők folyamán az apátság kapott és vesztett is több birtokot, 

a somlói szőlő és Várda kivételével, de Kemenesalján túlra soha nem terjeszkedett. A X V I I . 

században voltak rövid ideig birtokai Köcsk körül, Vadasülésen és Izsákfalván is.2 

A dömölki apátság első ismert okleveles említése 1252-ből származik: ,Jacobus 

abbas ecclesie Sancta Marié de DemunlF? Az oklevélből tudjuk, hogy Jakab apát Pápa fia 

Mártonnal állt szemben a Veszprém megyei kamondi birtok miatt.4 Az a tény, hogy a 

birtokvitában az apátság javára született a döntés egy Kamond nevű birtokról, bizonyítja, 

hogy a konkrét keletkezés régebbre tehető. 5 Az apátságnak azonban nincs meg az 

alapítólevele.6 Sohasem említik, sohasem hivatkoznak rá, pedig lett volna rá alkalom, mint 

ahogy a fenti per is bizonyítja. 

'PRTX1I. p.6. 
Az apátság birtokának törzsterülete, Pórdömölk a mai Celldömölk része, annak nyugati részén található 
Az apátsági birtokok Pórdömölk körül helyezkedtek el dél-keleti és dél-nyugati irányban. 

' P O R K O L Á B 1927 p.25. 

Köcsk Vas megyében, a Ság-hegy és a Kis-Somlyó között, a Kodó-patak, illetve a Csikászó-patak 
mentén található. 
A mai Izsákfát említik a források Izsákfalva néven. 
Vadasülés egy Boba melletti település neve Vas megyében. 

3CsÁNK11894 p.743. 
4 PRTXlI.p.24. 
5 B E D Y 1994 p.3. 
6 PRTXII.p.8 . 
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A település Demunk neve valószínűleg személynévi eredetű helységnév. Ez szoros 

kapcsolatban lehetett a birtokkal, birtokossal. Orbán Dezső szerint ezen keresztüljutunk el a 

falu alapítójáig 1283-ban: ^bbatis seu monasterii de Demunk!''1 (=Demunk által alapított 

monostornak a . . . ) , 8 amint azt Celldömölk helynevei című munkájában említi. 

A XI I I . században három oklevél is említi az apátságot, kettőben Demunk, egyben 

Dumunk a neve.9 A következő században az oklevelek általában Demenk néven említik, de 

egyszer előfordul Demeulch illetve Demmelc, két esetben pedig Demunk néven is. 1 0 Az 

oklevelek általi írásmódokat Rómer Flóris gondosan összegyűjtötte Régi falképek 

Magyarországon című művében. 1 1 

A település nevét egy új tényező is elkezdi alakítani a XV. századtól, ugyanis 

Pórdömölktől északra megjelenik egy új község, Nemesdömölk. A régit 1409 és 1410-ben 

Dömölknek (Demelk) és Nagydömölknek (Nagdemelk), az új helységet pedig 

Kisdömölknek (Kysdemelk) hívják. 1 2 

1459-ben ez tűnik elénk: ,^ibbas de Eghazasdemelk. (Nobiles...) de 

Nemesdemelk^ Ezen adatok szerint Nagydömölk és Egyházasdömölk alatt ugyanazon 

helység értendő, azaz a már korábban tárgyalt Pórdömölk, míg Nemesdömölk vagy 

KisdÖmölk alatt a középnemesek birtokában levő másik település. 1561-ben pedig a Demelk 

elnevezés olvasható a településsel kapcsolatban.14 

Nemesdömölk az idők során annyira megerősödött, hogy lakosainak száma 

felülmúlta a régebbi Pórdömölkét. Emiatt az eddigi neveket felcserélték: a régi községet 

7 O R B Á N 1940 p.7. 
8 Orbán Dezső nem közli, és másnál sem találtam meg a teljes szöveget, így nem tudtam rekonsTruám: 

hogy mi a birtok a nyelvtani szerkezetben. 
9PRTXIÍ. p.6. 

1252: ,Jacobus abbas ecclesie Sanda Marié de Demunk" 
1283: ,yAbbatis seu monasterri de Demunk 
1272-1290 között: „Terra Dumunk 

1 0 PRTXlI.p.6-7. 
1 1 1318-ból: „Conventus monasterii de Demenk R Ó M E R 1874 p.9. 

1325-ből: „Comes et nobiles jobbagiones ecclesiae de DemenK\ R Ó M E R 1874 p.9. 
1332-ből: „Conventus ecclesiae de Demenk". R Ó M E R 1874 p.9. 
1334- ből: „Georgius Abbas Beaté Marié Virginis de Demek et Conventus loci eius" (ebben az évben 
Károly Róbert királyhoz szóló okmányt állítanak ki). R Ó M E R 1874 p.9. 
1335- ből: „Conventus de Demelch"-ként fordul elő Pál udvarbíró levelében. Az oklevél szerint 
Mihály, Chák fia és Renold fiai a zálogban tartott nichki birtokrészt Miklósnak, Kelemen fiának 
visszaadni köteleztettek. R Ó M E R 1874 p.9. 
1400-ból monasterii de Demelch" néven említik a települést. R Ó M E R 1874 p.9. 

i 2 PRTXII.p.7-8. 
1410: „Religiosus vir dominus fráter Sebastianus, abbas ecclesie de Nagdemelc. Nobiles et 
conditionarii ecclesie sue de dicta Nagdemelc. Dicte ecclesie sue de Nagdemelk Aliorum virorum de 
eadem Kysdemelk nobilium. Nobiles de Kysdemelk" 

1 3 C S Á N K I 1894p.743. 
1 4 O R B Á N 1940p.8. 
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Kis-Dömölk (Deomeolk)-nek, az újat pedig Nagy-Dömölk (Deomeolk)-nek nevezték. 1 5 A 

földrajzi fekvést tünteti fel a régi községnek Alsó-Dómölk (Deomeolk), az újnak pedig a 

Felső-Dömölk (Feleseo-Deomeolk) alakú neve, mely utóbbi elnevezés 1622-ben fordul elő. 

Ugyanis Pórdömölk (Alsódömölk) déli irányban terül el Nemesdömölktől (Felsődömölk). 

Egy új elnevezési formát jelez, hogy 1698-ban az új községet Nemes alias Nagy 

Dömölk, a régit pedig Pór alias Kis Dömölk néven találjuk. 1 6 Egyébként utóbbi elnevezés 

először 1630-ban olvasható. 1 7 Ebben az esetben a kettős elnevezés mintegy megvédi a régit 

az enyészettől. Az 1782-ből származó Josephinische Aufíiahme térképén Kiss Dömölk 

alakban szerepel a név. 1 8 (lásd 1. térkép) 

Az apátság alapító oklevele tehát nem ismert, ezért érthető, hogy keletkezési 

körülményeire vonatkozóan három elmélet is létezik. 

Az egyik feltevés szerint az apátság I . István alapítása lehetett. A bakonybéli 

apátságot is ő alapította, és mivel a pórdömölki ez alá tartozott, azt is első királyunknak 

tulajdonították a XIX. században. 1 9 

A második elmélet hívei között találjuk Fényes Eleket,20 Rupp Jakabot, Borovszky 

Samut,21 Porkoláb Istvánt 2 2 és Czinár Mórt is, 2 3 akik a I I . Béla általi alapítást fogadják el. 

Szerintük a I I . Béla által alapított tíz apátság közül valószínűleg az egyik a dömölki, aminek 

alapítását 1131 - 1133 közöttire tehetjük. 2 4 Porkoláb a birtoktest fekvésére hivatkozva 

állítja, hogy az apátság királyi alapítású. Ugyanis a Ság-hegy és környéke még 1252-ben is 

királyi tulajdonban volt. Az apátság birtoka, mely a Ság-hegy lábától a Marcalig húzódott, 

teljesen beékelődött a királyi tokorcsi és sági királyi udvarnoki földekbe.25 Utóbbi feltevést 

megerősíteni látszik az is, hogy I I . Béla építkezni kezdett a közeli Ság-hegyen, az építkezés 

alatti munkájáért pedig nemessé emelte Lukácsot és Mihályt, akiknek a Ság-hegy aljában 

fekvő mesteri majort is adományozta. 

A harmadik elképzelés szerint, melyet Pacher Donát is alátámaszt, a dömölki 

apátság az ún. nemzetségi monostorok közé tartozik. Arról, hogy melyik nemzetségé 

1 5 O R B Á N 1940 p.8. 
1 0 O R B Á N 1940 p.ís 
1 7 O R B Á N 1940 p.8. 
1 8 Katonai felmérés, I. (1782) 
1 9 P Á L F I 1874 p.5. 
2 0 F É N Y E S 1851 p.280. 
2 1 B O R O V S Z K Y 1989 p.53. 

^ P O R K O L Á B 1927 p.26. 
2 3 P Á L F I 1874 p.6. 

Czinár Mór pannonhalmi levéltáros és „múzeumőr" volt, 1858-ban írta meg latin nyelvű művét a szent 
Benedek-rendről Monasteriolog címmel. 

" V A J A Y 1930 p.7. 
2 5 P O R K O L Á B 1927 p.26. 
2 6 PRTXlI .p. lO. 
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lehetett, megoszlanak a vélemények. Pacher szerint a Kemenesalján birtokos Merse nemes 

család alapította. 2 7 Egy másik kútfő alapján az alapítását a Marcal mentén birtokos Pápa 

nemzetségnek kell tulajdonítanunk. 2 8 Porkoláb szerint, ha magánalapításról lett volna szó, 

akkor csakis a Pécz-család jöhet szóba. 2 9 Pacher azzal indokolja, hogy az apátság nem 

királyi, hanem nemzetségi alapítású, hogy javadalma kevés volt, a temploma kicsi volt és 

egyszerű, illetve, hogy az apátság kegyuraságát a X I I I . század közepén a Merse család 

kezén találjuk. 3 0 

1315 és 1356 között a templom 

konventje levéltárral és hiteles pecséttel is 

rendelkezett.31 A konvent negyvenegy éven át 

működött, de viszonylag későn kezdte meg 

ténykedését, százhúsz évvel később, mint a 

pannonhalmi konvent. A mögött a tény mögött, 

hogy csak negyvenegy éven át állt fent, 

valószínűleg I . (Nagy) Lajos királyunk 1351. évi 
1. ábra. A pórdömölki romtemplom 

a kis konventeket megszüntető törvényét (saját kép) 

találjuk.3 2 

1446-ból tudjuk, hogy már létezett az apátság fából faragott híres Mária-képe. 3 3 

1532 nyarán, amikor Szulejmán szultán Kőszegen át Bécsnek tartott, Ibrahim fővezér az 

előhadakkal július 27-28-án feldúlták az apátságot. 3 4 Ekkor a monostor is elpusztult, az élet 

kihalt benne. A Mária-képet a csallóközi Dénesdre vitte át egy szerzetes a pusztítás előtt, 

mely ma is ott található. 3 5 A háborús pusztítások elől az akkori Szent Bertalan templomba 

menekítették a pórdömölki Szűzanya képét, melynek 1749-ben külön oltárt emeltek, majd 

az 1790-ben épült új templom főoltárára került. 3 6 

1252-től a török 1532. évi pusztításáig hat apátról tudunk.37 Ezek után Pálfy Mátyás 

főapát sokáig senkit se nevezett ki PórdÖmölkre apátnak. Majd 1619-től kezdve Koptik Odó 

apáttá való kinevezéséig még tíz apátot találunk a pórdömölki apátság élén. 3 8 

2 7 P R T X I I . p . l l . 
: S P O R K O L Á B 1927 p.26. 
2 9 P O R K O L Á B 1927 p.26. 
3 0 PRTXlI .p . l l . 
3 1 PRTXII.p.28-30. 
3 2 PRTXII. p.30. Az 1351. évi törvény III. cikkelye alapján. 
3 3 P Á L F I 1874 p.7. 
34 Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.2. 
3 5 RupPl870p.548. 
3 6 R O N C S O L 2001 p.291-295,298-299,302-303. Dénesd a Csallóköz nyugati részén fekszik, a Duna egyik 

hordalékkúpján. 
"RUPP1870 p.548. 

Az 1252. évben: Jakab apát 
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1683-ban Kara Musztafa és Thököly egyesült seregei pusztították el Dömölköt. Az 

akkori állapotokat Kazo győri kanonok 1696. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvéből 

ismerjük.3 9 1704 tavaszán gyakran kuruc-labanc küzdelem színhelye Dömölk. 4 0 

Sajghó Benedek főapát 1739-ben Koptik Odót nevezte ki dömölki apáttá, 4 1 aki 

magával hozta a nagy(mária)celli csodatévő Szűz Mária mását, egy faszobrot.42 

Pórdömölk történetét innentől kezdve a Kiscellröl szóló fejezetben folytatom. 

Ugyanis a két település története Koptik Odó személye és az apátság kapcsán egy darabig 

összekapcsolódik, mígnem Pórdömölk elveszíti jelentőségét az új településsel, Kiscellel 

szemben, és a továbbiakban már csak, mint majorsági terület funkcionál. 

Az 1321. évben: János apát 
Az 1348. évben: Miklós apát 
Az 1410. évben: Sebestyén apát 
1457-1459: János apát 
1516-1538: Valentin/Bálint apát 

3 8 R U P P 1870 p.548-549. 
1619-?: Keöntheös János apát 
1622-?: Vizkeleti János apát 
1629-?: Dienesevics György apát 
?-?: Seifrid Imre apát 
1662-?: Győry László apát 
1672 előtt: Diener Benedek apát 
1678-ig: Posgay Béla apát 
?-?: Miskolczi Bernát apát 
1698-?: Kamer Egyed apát 
1723-1735: Csatay Jeromos apát 

3 9 PRTXII.p.71. 
w Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.2. 
4 1 Koptik Odó 1713-ban tépett be a bencés rendbe, majd a nagy(mária)celli kegytemplom gyóntatópapja 

lett. Később a salzburgi egyetem tanára. 1736-ban Magyarországra jött, hogy egyetemi kollégiumok 
részére adományokat gyűjtsön, ekkor találkozott Sajghó Benedekkel. N A G Y 1996 p.8. 

4 2 RUPP1870 p.548. 
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3.2. Nemesdömölk 

Nemesdömölk története szorosan összekapcsolódik a mellette elterülő két 

településsel, Pórdömölkkel és Kiscellel. Utóbbihoz olyannyira kötődik, hogy mint később 

látni fogjuk, össze is olvad azzal. 

Kialakulásának kedvezett előnyös földrajzi fekvése: a Ság-hegy tőle dél-keletre 

magasodik, a Cinca-patak pedig a település keleti oldalán folydogál, illetve a régi Győr-

Szombathely közötti commercialis (kereskedelmi) út mentén terül el. Nemesdömölk 

Pórdömölktől északra, míg a csak X V I I I . században kialakuló Kiscelltől észak-nyugatra 

fekszik. 

Nemesdömölk a Dömölky család ősi lakhelye,4" a Pick-család innen nyerte 

predikátumát.4 4 A falu először a dömölki apátság tulajdona lehetett. Nemesdömölk első 

írásos említése 1457-ből származik: ,^4bbas ecclesie de Demelk, Nagdemelk. Nobiles de 

Kysdemelk.'*5 A következő 1459-ből datálható: ,^Abbas de Eghazasdemelk. (Nobiles...) de 

Nemesdemelk."46 Ezen adatok szerint Nagy dömölk és Egyházasdömölk alatt ugyanazon 

helység értendő, a már korábban tárgyalt Pórdömölk, míg Nemesdömölk vagy Kisdömölk 

alatt a középnemesek birtokában levő másik település. 

1532-ben a település „megismerkedik" a törökkel. Júliusban Szulejmán szultán 

óriási haddal vonult Pápa felől Sárváron át Kőszegnek. Nemesdömölkön sok elpusztított 

porta jelezte útját. 4 7 

Nemesdömölk az idők során annyira megerősödött, hogy lakosainak száma 

felülmúlta a régebbi Pórdömölkét Emiatt az eddigi neveket felcserélték, mint azt már 

Pórdömölknél láttuk. 4 8 A földrajzi fekvést tünteti fel a régi községnek Alsó-Dömölk 

(Deomeolk), az újnak pedig a Felseő-Dömölk (Deomeolk) alakú neve, mely utóbbi 

elnevezés 1622-ben fordul e lő . 4 9 

1682-ben Nemesdömölköt is a negyven kemenesaljai község között találjuk, amit a 

török elpusztított: az „égett" falvak között tartották számon a helységet. 5 0 

Egy új elnevezési formát jelez, hogy 1698-ban az új községet Nemes alias Nagy 

Dömölk, a régit pedig Pór alias Kis Dömölk néven találjuk. 5 1 Egyébként az utóbbi névalak 

először 1630-ban olvasható. 5 2 A kettős elnevezés a régi alak fennmaradását is biztosítja. 

4 3 A Dömölky család kúriája ma is áll az evangélikus parókia szomszédságában. B E D Y 1994 p.6. 
" B O R O V S Z K Y 1989 p.73. 
4 5 C S Á N K I 1894p.743. 
4 6 C S A N K I 1894 p.743. 
4 7 P O R K O L Á B 1927 p.38. 
4 8 O R B Á N 1940 p.8. 

A régi községet Kis-Dömölk (Deomeolk)-re, az újat pedig Nagy-Dömölk (Deomeoik)-re nevezték át. 
4 9 O R B Á N 1940 p.8. 
5 0 P O R K O L Á B 1927 p.38. 
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Nemesdömölköt Kiscell létrejötte előtt Kemenesalja központjának tekinthetjük. Az 

igazi lendületet azonban a fejlődéshez az 1681. évi X X V I . törvénycikk adta meg, mely 

kimondta, hogy megyénként két artikuláris helyen építhetnek az evangélikusok imaházat. 

Vas megyében ez a két hely Nemescsó és Nemesdömölk volt. 3 3 Ezzel Kemenesalja, sőt fél 

Vas megye evangélikus népének egyházi központjává vált. 

Nemesdömölknek ekkor még imaháza sem volt, csupán haranglábja. 1696-ban az itt 

lakó nemes urak kezdtek el adakozni az imaház felépítésére.5 4 

Kazó István vasvári prépost 1697-1698. évi 

egyházlátogatási jegyzökönyvében lejegyezte, hogy 

evangélikus iskolája már van a településnek, első 

tanítója Füztőy Benedek, aki előzőleg a pórdömölki 

iskolában tanított. 5 5 

A Rákóczi-szabadságharc alatt 1704. június 

20-án Forgách Simon hadai pihentek 

Nemesdömölkön a vesztett koroncói ütközet után. 

Később is folyamatosan hol kuruc, hol labanc 

katonaság táborhelye a település. 5 6 

Az iskola mellett 1732-ben épült a paplak, ahová elsőként Tóth Istvánt hívták meg 

lelkésznek. Ő a hivatását csak korlátozottan gyakorolhatta, mert ugyan istentiszteletet 

tarthatott és úrvacsorát is oszthatott, de a többi jog a plébánost illette meg, akinek külön 

stólát kellett fizetni.57 Később Ostffy Mihály és Vidos Miklós bécsi közbenjárásuk során 

kieszközölték, hogy Nemesdömölk valóban szabadon gyakorolhassa a vallást. 5 8 

Imaház hiányában a nyilvános istentiszteleteket a paplak udvarán, hidegebb időkben 

pedig a paplakban vagy a Dömölky család kúriájában tartották meg.5 9 1738-ban a hatóság 

kijelölt egy helyet az imaház építésére, ami parókiás telek volt, de bűzös pocsolya volt a 

területén. Nem volt mit tenni, betemették a pocsolyát és 1744 őszére elkészült a templom.6 0 

2. ábra. A nemesdömölki 
templom (saját kép) 

5 1 O R B Á N 1940 p.8. 
5 2 O R B Á N 1940 p.8. 
5 3 B O R O V S Z K Y 1989 p.73. 
5 4 P O R K O L Á B 1927 p.36. 

Noszlopy Ferenc (100 forint), Martonfalvay György (10 forint), Dömölky Pál (15 forint), Horváth 
György (5 forint), Szenes János (5 forint), Horváth István (2 forint), Boross Zsigmond (1 forint), 
Péczeiy Pál (1 forint) 

S S B E D Y 1 9 9 4 p.19. 
5 6 P O R K O L Á B 1927 p.38. 
5 7 BEDYl994p.20-21. 
5 8 P O R K O L Á B 1927 p.36. 
5 9 P O R K O L Á B 1927 p.37. 
M B E D Y 1994 p.23-25. 
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Ekkor Miskey Ádám a lelkész, aki 1742-ben megalapítja a Kemenesaljái esperesség 

könyvtárát is. 6 1 

Nemesdömölk artikuláris volta tulajdonképpen csak I I . József 178l-es rendeletével 

szűnt meg,6 2 melynek hatására újjáéledtek Kemenesalján is az evangélikus gyülekezetek, 

csökkentve ezzel Nemesdömölk szerepét. Azonban a templomlátogató hívek elmaradását 

igazán Kiscell érezte meg, amiről a következő fejezetben még szólok. 

A település lakosságát eleinte csak nemesek adták, amire a Nemes előtag is utal a 

helység nevében. A nemes urak mellett izraelitákat is találunk Nemesdömölkön, mert 

Kiscell nem adott nekik letelepedési engedélyt. 6 3 

1872-től körjegyzői székhelyként működött, egészen a Kiscellel való egyesítésig. 

1895-ben épült meg gőzmalma, ami a kiscelli Kemenesaljái Gőzmalom Rt. tulajdona volt. 

Postája és távírója Kíscellben volt. 6 4 

Nemesdömölk és Kiscell az évtizedek során folyamatosan közeledett egymáshoz a 

földrajzi távolságot tekintve. 1900-ban megkezdődött a Kiscell és Nemesdömölk közti üres 

terület beépítése is 6 5 

Mikor felmerült az egyesítés gondolata a fő problémát az jelentette, hogy 

Nemesdömölk nem akart lemondani jogairól. Hozzá, mint körjegyzői székhelyhez tartozott 

Simonyi, Kemenesmihályfa, Tokorcs és Újmihályfa.6 6 Tudták, ha megtörténik az egyesítés, 

akkor Nemesdömölk Kiscellhez fog kerülni és ez anyagilag is hátrányosan fogja érinti az ott 

élőket. 6 7 A nemesdömölkiek a régi közigazgatási beosztás hívei voltak, ugyanakkor Kiscell 

nem volt hajlandó kifizetni a körjegyzőség kieső jövedelmét. Tudjuk, hogy a kiscelli 

képviselőtestület a XIX. század utolsó évtizedében már az egyesülés létrejöttéért harcol. Ez 

tükröződik a megyei, később a helyi sajtóban is. 6 8 A nemesdömölkiek végül ráálltak, hogy 

egyesüljenek Kiscellel, ám ekkor az új településnév körül alakultak ki újabb viták. Végül 

1903-ban megtörténik az egyesülés, 6 9 és megszületik az új helység, Celldömölk néven. 

6 1 B E D Y 1994 p.21-22. 
- P O R K O L Á B 1927 p.37. 

6 3 P O R K O L Á B 1927 p.40. 
6 4 B O R O V S Z K Y 1989 p.72. 
M Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.4. 
6 6 KÁLDOS 2004 p.13. 
6 / A négy község a lakosság arányában fizette a körjegyző éves bérét. Ebből Nemesdömölkre 450 K. 60 f. 

jutott, amit a jövőben, ha az egyesülés létrejön, a körzetben maradó községeknek kell fizetni. 
Többletként jelentkezik még a peren kívüli és egyéb Ügyek után járó fizetség a körjegyzőség részére. 
KÁLDOS 2004 p.13. 

6 8 KÁLDOS 2004 p.14. 
6 9 KÁLDOS 2004 p.l l . 
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33. Kiscell 

Kiscell története szorosan összefonódik Pórdömölk históriájával. Történetét Koptik 

Odó, az új pórdömölki apát működésének áttekintésével kell indítanunk, hisz az ő neve 

egyet jelent Kiscell megalapítója nevével. 

Előtte azonban helyezzük el térben a települést. Kiscell Vas megye észak-keleti 

részén fekszik, közel a Ság-hegyhez. Keletről Merse és Külső-Vat, észak-nyugatról 

Nemesdömölk, délről (Alsó-)Ság határolja. Pórdömölktől negyedórányira fekszik észak

keleti irányban. Helyén évszázadokkal ezelőtt víz állott, még keletkezésekor is körülvették a 

Marcal nádasai, süppedékei. 7 0 A Marcal a településtől keletre folyik, a Marcal-dűlő keleti 

oldala mentén. 

Koptik 1739. július 9-én érkezett Pórdömölkre, 7 1 ahol három szerzetest és 

nyomorúságos körülményeket talált. A dömölki templom addigra elpusztult, ezért a Ság

hegyre vitte az ausztriai Nagy(Mária)Cellből magával hozott szobrot, ahol kápolnát 

szeretett volna építeni, de ErdŐdy György gróf nem engedte neki, mert a birtok per alatt 

állt. 7 2 Ezért tovább keresett, új hely után kutatva. Végül a pápai országút mellett építette fel 

Koptik a kápolnát, mely terület az apátság birtokához tartozott.73 A kápolnának az előtte 

ásott kút adott hírnevet. Ugyanis a kút ásása közben a kútásó fejére esett egy hatalmas kő. 

Azt hitték, hogy meghalt, de csodával határos módon mégis felgyógyult. 7 4 Ez elég volt 

ahhoz, hogy zarándokok ezrei keressék fel egyre nagyobb számban e csodás helyet. 

A régi kápolna kezdett szűk lenni, ezért 1745-ben egy újat építtetett Koptik a 

szombathelyi zarándokok közadományából. 7 5 De ezt már nem Pórdömölkön, hanem a tőle 

negyedórányira fekvő későbbi Kiscell területén építtette fel. A kápolna antipenduma felett 

felirat őrizte a szombathelyiek emlékét: itjSabarIa prIMa Venlt ALtare et Ineo CorDa SVa 

posVItprog Voperte Vlrgo Pia sít feLIX Sabarla.^ 

Ez az a pillanat, amikorra leginkább datálhatjuk Kiscell kialakulásának kezdetét, 

ugyanis az újabb település e kápolna körül kezdett kibontakozni és terjeszkedni. Az új 

településmagnak ekkor még nem voltak lakói, ezért embereket kellett behívni. A szervezett 

telepítés keretén belül német anyanyelvű mesterembereket hívott be Koptik. Az apátság, 

mint földesúr a telepeseknek telket, kertet, földet adott és házakat építtetett, melyeket idővel 

7 0 P Á L F I 1874 p.l. 

A nádas végleg csak a Marcal szabályozása után tűnt el. 1966-1967-ben fejezték be a Marcal végleges 
szabályozását. 

M N A G Y 1996 p.8. 
7 2 PRTXlI.p.122. 
7 3 PRTXII.p.122-123. 
7 4 V A J A Y 1930 p.7 
7 5 B E D Y 1994 p.9. 
7 6 P O R K O L Á B 1927 p.59. 
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átengedetett a fold használóinak. Ingatlanjaikért eleinte bért fizettek, a földekért tizedet, de 

robottal nem tartoztak az újonnan beköltözők. 7 7 A kápolna és a Szentkút déli oldalával 

szemben sorakoztak a kezdetben csak a búcsújárás idejére fából, majd később állandó 

lakásként kőből épített bábosok, gyertya-, szentkép- és búcsúfía árusok házai. 7 8 

A Mária szobrot a győri püspök, gróf Zichy Ferenc 1745. november 7-én kelt 

rendeletében kitehetőnek nyilvánította: „...mi a szent szobrot kegyelminek nyilvánítjuk, s 

mint ilyent a keresztény hívek közbuzgó tiszteletére kitétetni rendeljük".79 Majd tíz nappal 

később, november 17-én kihirdette újabb határozatát: 

„...mi azt nem csak kegyelminek, hanem csudatevőnek 

is valljuk, s a hívek buzgó hódolatába ajánljuk.**0 Ezt 

követően volt olyan év, mikor ötvenezer zarándok 

látogatott el ide. 1745. november 21-én Zichy Ferenc 

győri püspök ünnepélyesen helyezte el a kegyszobrot az 

új kápolnában. 8 1 XIV. Benedek pápa a kápolnának teljes 

búcsút engedélyezett: 8 2 „...minden keresztény katolikus 

hivő, a csudakép előtt megjelenvén, bármely napon 

teljes bucsut nyerhet, ha ennek elnyeréséhez egyébkint 

megkívánt föltételeknek megfelel?"*3 

Koptik a zarándokok számának gyors 

növekedése miatt új templomot szeretett volna építeni, 

mely ügyében négy évig kilincselt az illetékeseknél. Az 

építést 1747 tavaszán kezdték el, és a következő év őszén már állt a templom.8 4 

A pórdömölki plébánia legrégebbi anyakönyve szerint a templom elkészülte előtt, 

1747 nyara és ősze között három esküvőt tartottak a kápolnában. A házasulandók a tanúkkal 

együtt minden bizonnyal bevándorolt német iparosok voltak.8 5 

1748. szeptember 15-én ezrek kíséretével átvitték a kegyszobrot a végleges 

helyére. 8 6 Zichy Ferenc győri püspök a csodatevő Mária-képet a gróf Erdődy György és 

3. ábra. A kiscelli katolikus 
templom (saját kép) 

82 

P O R K O L Á B 1927p.92-93. 
P O R K O L Á B 1927 p.60. 

N A G Y 1996 p.9-10. 
N A G Y 1996 p.10. 

N A G Y 1996 p.10. 

RUPP1870 p.548. 
" N A G Y 1996 p.10. 
MPRTXlI.p.245-246. 
8 5 P O R K O L Á B 1927 p.61. 

Hirsch Ferenc és neje Pop Teréz, tanúk: Kirschmayer András és Stróbl József 
Hernig Mátyás és neje Hujber Terézia, tanúk: Kirschmayer András és Lintner Gáspár 
Wallner József és neje Redl Katalin, tanúk: Ulrich Ferenc és Khock György 

^PRTXII.p.250. 
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neje, herceg Esterházy Terézia által építtetett főoltár kápolnájában helyezte el . 8 7 Az új 

templom a nagy(mária)celli mintájára készült el barokk stílusban. 8 8 A hasonlóságok miatt 

Koptik a Kis(mária)cell nevet adta az új településnek. 8 9 

Mivel a kegyszobor a koptiki kápolnából átkerült az új templomba, a régi elvesztette 

jelentőségét. Ettől kezdve Szent Anna kápolnának hívták az oltár feletti szent Anna 

képről. 9 0 1825-ben felújították, majd 1865-ben a keleti oldalára kis fatornyot építettek. 9 1 Ez 

a mostani templom főbejárata előtt állt 1895-ig, amikor is forgalmi akadálynak minősítették 

és elbontották. 9 2 

A pannonhalmi főapátnak közben megrendült a bizalma Koptik Odó iránt és 

vizsgálatot kezdeményezett ellene. Vitájuk Mária Terézia elé került, aki 1750. október 16-

án kelt rendelkezésében úgy döntött, hogy Koptik a göttweigi kolostorba költözzön. Itt élt 

haláláig, 1755. október 24-ig. 9 3 

A templom mögött báró Liptay János 

ezredes 1755-ben kálváriát építtetett. 9 4 A 

kálváriától keletre található az apátsági kert. 

Az 1857-es kataszteri felmérés térképén 

körülkerítve látható, négyzetes alaprajzzal az 

apátsági kert, a kolostortól keletre ábrázolva 9 5 

(lásd 5. térkép) Borovszky leírása szerint a 

kerten túl a Marcal folyóig nyílt mező terült 

el, ahol a pórdömölki apátság végződött. 9 6 4 - á b r a - Kálvária (saját kép) 

A templom déli falával 

párhuzamosan tette le Vajda Dániel apátsági kormányzó 1760. március 14-én az új 

bencéskolostor alapkövét. 9 7 1764-ben ide költözött át végleg az apátság és a plébánia 

PórdömÖlkről.98 Ezzel Pórdömölk egyházigazgatási funkciója megszűnt és a továbbiakban a 

községet a Pór jelzővel ellátva találjuk, az ott lakó népesség társadalmi helyzetére utalva. 

8 7 V A J A Y 1930 p.7. 
8 8 G E N T H O N 1951 p.440. 
™ P O R K O L Á B 1927 p.62. 
9 0 N A G Y 1996 p.l l . 
9 1 N A G Y 1996 p.ll . 

^ V A J A Y ^ O p.7. 
9 3 N A G Y 1996 p.ll . 
9 4 G E N T H O N 1951 p.440. 
9 5 VaML XV. 1. c. Kiscell és Pórdömölk, Kataszteri felmérés, I. (1857) 
9 6 B O R O V S Z K Y 1989 p.54. 
9 7 B O R O V S Z K Y 1989 p.54. 
9 8 B O R O V S Z K Y 1989 p.54. 
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A templom és a kápolna környékére betelepített, főleg német mesteremberek és 

iparosok 1760 körül már Önálló települést alkottak." 1766-ban tizenöt háztulajdonos 

adózik, 1787-ben pedig már harmincnégy. 1 0 0 Ebben az időszakban Kiscell az ország egyik 

legnagyobb búcsújáróhelyévé vált, az évi huszonöt-harmincezer zarándokával. 1 0 1 

1768-ban tovább növeli Kiscell tekintélyét és forgalmát, hogy a településen az 

államhatalom sóhivatalt állít fel. Ez a helyi fuvarosoknak jelentős bevételt hozott. A 

sóhivatal tisztjei is foként német emberek voltak, akárcsak a község lakói. 1 0 2 

Kiscell polgárainak megélhetését ekkoriban két fő tényező biztosította. Az egyik a 

már említett búcsújárók több tízezer fos tömege, akik a katolikus kegyhelyeket keresték fel. 

Ők jelentették a fő megélhetési forrást a vendégfogadósoknak, bábosoknak, szentkép-, 

gyertya- és búcsúfia árusoknak. A másik része pedig a Nemesdömölkre látogató protestáns 

hívők közül került ki . 1. Lipót uralkodása idején az 1681. évi soproni országgyűlés a 

protestánsok vallásgyakorlását korlátozott módon engedélyezve elrendelte, hogy minden 

vármegyében csak két-két helyen építhetnek a protestánsok templomot. Vas megyében az 

ún. artikuláris helyek egyikének NemesdömölkÖt jelölte ki az 1681. évi X X I . törvénycikk 

Nemescsó mellett. Ez azt jelentette, hogy Nemesdömölkre áramlott az istentiszteletek 

alkalmával fél Vas megye protestáns lakossága. De mivel Nemesdömölkön nem épültek 

sem fogadók, sem vendéglők, a tömeg a pár percre fekvő Kiscellt kereste fe l . 1 0 3 

Kiscell bevételei azonban hamarosan csökkenni kezdtek. Ehhez két tényező is 

hozzájárult. Az egyik I I . József 1781-ben kelt türelmi rendelete volt. Ennek hatására 

országszerte éledtek fel a helyi protestáns gyülekezetek. így már nem egész 

Kemenesaljáról, hanem csak Nemesdömölk szűkebb körzetéből érkeztek az evangélikus 

hívők. Ezzel párhuzamosan Kiscell látogatottsága is lecsökkent, és a lakosok jövedelme az 

1780-as évek elején majdnem a felére esett a korábbiakhoz képest. 1 0 4 A virágzásnak véget 

vető másik ok szintén I I . Józsefhez köthető. Ez az 1787-es szerzetesrendeket feloszlató 

rendelete, melyben több szerzetesrend eltörlésével együtt a pórdömölkit is feloszlatta. 1787. 

január 21-én jelentek meg a királyi biztosok a kiscelli rendházban, hogy I I . József 

parancsára foganatosítsák a rend feloszlatását. Az apátság vagyonát a Vallásalap vette á t . 1 0 5 

Az átmeneti mélypontról az 1790. évi vásártartási kiváltság megszerzése jelentette 

az ujbóti fellendülést Kiscell életében. A jövedelmek pótlása érdekében a kiscelli polgárok 

" B O R O V S Z K Y 1989 p.55. 

Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.3. 
1 0 1 B O R O V S Z K Y 1989 p.54. 

Ismert, hogy 1787-ben Várdonyi Antal a sóhivatal főnöke. Öt követik: Lamm, Frits, Pauer, Poppel, 
Petz és Sarlay „királyi sóházbéli tisztek". P O R K O L Á B 1927 p.67. 

E P O R K O L Á B 1927 p.69-70. 
P O R K O L Á B 1927 p.70. 

P Á L F I 1874 p.15. 
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már 1786 októberében kérvényezik az apátsági földesúrtól, hogy juttasson a részükre némi 

földet kárpótlás gyanánt, mert nincs miből megélniük és miből fizetni az adót . 1 0 6 Az apátság 

nem válaszolt az írásos kérvényükre, ezért I I . Józsefhez folyamodtak. A „mozgalom" 

vezetője Joachim József volt, aki 1780-tól áll Kiscell élén. Hosszas huza-vona után I I . Lipót 

1790. december 30-án kelt oklevelében Kiscellt mezővárosi rangra emeli, és 

szabadalmakkal látja e l . 1 0 7 Ezzel a település engedélyt kapott négy országos vásár, 1 0 8 és 

minden csütörtökön egy hetivásár megtartására. A vásárjog tartalma emellett magában 

foglalta az Önálló vásárbíróság jogát is. A vásáros napokon való szabad sütés-főzés, 

italmérés és helypénz jövedelme nem a földesurat, hanem a mezővárost illette meg. 1 0 9 

Ekkortól országos vásárai is híresek voltak a településnek. 

Kiscell fejlődését tovább segítette, hogy 1802-ben minden javát visszakapta az 

apátság, 1 1 0 újból megindult a búcsújárás és még 1800 körül céhekbe tömörültek az 

iparosok.'11 A szépen fejlődő mezőváros egyre nagyobb jelentőségre tett szert a 

környéken, mígnem a fejlődés 1809-ben kis időre megtorpant a napóleoni háborúk 

következtében." 2 1809. június 16-án Kiscell határában három ütközet is zajlott a franciák és 

a báró Meskó József tábornok vezette hadosztály között Az egyik a Kiscell és Ság közötti 

úton, a másik Ság községben, a harmadik a Pápai országút és a temető közötti részen. 1 1 3 A 

mezőváros szerepének növekedését mutatja, hogy 1809. augusztus 28-án a franciák által 

megszállt Szombathely helyett Kiscellben tartották a megyegyűlést a rendek és itt döntöttek 

a hadisarc és a hadisegély kérdésében. 1 1 4 

Kiscell gyarapodása a XIX. században mind népességi, mind területi szempontból 

folyamatosan emelkedő volt. A város lakossága fél évszázad alatt kétszeresére (1819-ben 

427 fő, 1868-ban 853 fö a lakossága) növekedett. 1 1 5 Ehhez hozzájárult az is, hogy 1867 után 

járási hivatalok székhelye lett Kiscell. Ettől kezdve a lakosok kőzött nemeseket is találunk a 

községben. 1848 előtt ugyanis szinte egyáltalán nem éltek itt nemesek, hanem a közeli 

1 0 6 P O R K O L Á B 1927 p.7l. 
1 0 7 P Á L F I 1874 p.15. 

A négy országos vásár napjául a böjt második hetének hétfőjét, május 16-át, szeptember l-jét és 
október 24-ét jelöli meg a szabadalomlevél. P O R K O L Á B 1927 p.73. 

1 0 9 P O R K O L Á B 1927 p.74. 
1 1 0 RUPP 1870 p.548. 
' " P O R K O L Á B 1927p.114. 

Tudunk csizmadia, szabó, mészáros-hentes-vendéglős és bognár-kovács-lakatos egyesült céhekről. A 
legrégebbi és a legtöbb tagot számláló céh kétségkívül a csizmadiáké volt. Bizonyítja ezt a céh 
vonzásköre is, amely a helybeli tagokon kívül kiterjedt Nemesdömölk, Mihály fa. Ostffyasszonyfa, 
Gérce, Káld, Kocs és Belső-Vat területén lakó kültagokra is. 

1 1 2 B O R O V S Z K Y 1989 p.55. 
1 1 3 P O R K O L Á B 1927 p.82-83. 

1 4 P O R K O L Á B 1927 p.88. 

P Á L F I 1874 p.18. 
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Nemesdömölkön telepedtek meg. A kiegyezés után főleg, mint hivatalnokok tűnnek fel, 

többségük Vas megyében őshonos nemesi családok sarja.116 

A döntő fellendülést a város és a környék életében az 1871. év jelentette. Befolyásos 

üzletemberei révén eléri Kiscell, 1 1 7 hogy Pápa helyett városuk legyen a Győr-Szombathely 

vasútvonalból kiágazó szárnyvonalak gócpontja. 1 1 8 1871. október l-jén a Magyar Nyugati 

Vasút Kiscellt érintő szakasza elkészült. 1 1 9 Ezt követte 1872-ben a székesfehérvári, 1888-

ban a csáktornyai (göcseji) és 1898-ban a soproni vonal megépülése. 1 2 0 így rövid időn belül 

Kiscell vasúti csomóponttá fejlődött, ami teljesen új tényezőként hatott a városfejlődésre. 

Közben a törvény a privilégiumos mezővárost nagyközséggé minősítette vissza 1872-

ben.1 2 1 

A kiscelli központtól északra megépülő vasútállomás újabb irányba terelte a helység 

fejlődését. 1891-ban megalakult a Kiscelli Lakásházépítő Rt , és felparcellázták a város és a 

vasút közti területet. 1 2 2 

A város életének talán legnagyobb eseményére 1895. szeptember 17-én került sor. 

Ekkor látogatott Kiscellbe I . Ferenc József osztrák császár és magyar király. A rendkívüli 

eseményről a napilapok is több cikkben számoltak be. Szállását a zárda épületének első 

emeletén rendezték be. Látogatásának háttere a bécsi és a pesti lovas hadosztályok közötti 

gyakorlat volt, amit Kiscell határában tartottak. A várost a király szeptember 18-án hagyta 

el . 1 2 3 

1900-ban megkezdődött a Kiscell és Nemesdömölk közti üres terület beépítése is. 1 2 4 

Az egyesülésre azonban 1903-ig várni kellett. Ekkor Kiscell, a már vele teljesen összeépült 

Nemesdömölkkel egyesül. A két helységből Celldömölk nagyközség jött létre. 1 2 5 

Celldömölköt 1979-ben várossá nyilvánították. 1 2 6 

1 1 6 P O R K O L Á B 1927p.l60. 
Elsősorban Pick Zsigmond és Píck Henrik, illetve Fack Károly vasútigazagtó és Horváth Elek 
képviselő érdeme. P O R K O L Á B 1927 p.137. 
Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.3. 

1 1 9 P O R K O L Á B 1927 p.137. 
1 2 0 P Á L F I 1874 p.19. 
1 2 1 1871. XVIII. és 1886. XX. tc. P Á L F I 1874 p.16. 
122 

Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.3. 
1 2 3 A király Kis-Czellben. In Vasvármegyei Lapok 1895 p.3-4. 

A király Kis-Czellben. In Vasvármegye 1895 p.1-3. 
125 Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.4. 

K Á L D O S 2004 p.l l . 
126 MoStatHnt 1993 p.34. 

A tőle délre elterülő két települést, Alsóságot és Izsákfát közben hozzácsatolták Celldömölkhöz. Az 
előbbit 1950-ben, utóbbit 1978-ban. 
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3.4. Alsóság 

Alsóság a Ság-hegy lábánál terül el, a mai Celldömölktől délre. A település déli 

határában található a Sági-erdő. Előnyös földrajzi fekvésének köszönhetően már régtől 

fogva lakott a környéke. Régészeti ásatások szerint valószínűleg a terület legősibb 

települése, mivel a Ság-hegy lábánál szinte minden átvonuló nép hosszabb-rövidebb ideig 

letelepedett. 
í { 

Ebben az alfejezetben kitérek a Ság-hegy bemutatására is, hiszen kétség kívül 

Alsóság áll vele a legszorosabb kapcsolatban, bár meghatározó szerepet játszott a mai 

Celldömölk többi településrészének életében is. Kemenesalja központjában magasodik a 

vidék ékességeként, a 278 méter magas Ság-hegy. 1 2 7 Eredeti alakja nagyjából észak-déli 

irányban elnyúló csonkakúp volt, az enyhén egyenetlen plató legmagasabb pontja 291 

méterig emelkedett.128 A bányászat következtében alakult ki mai formája és magassága. 

A Ság-hegy keletkezéséről több mondát és elbeszélést is őriznek a helyiek. Közülük 

a leginkább elterjedt hagyomány úgy őrzi, hogy „a Ság-hegyet biz az ördögök építették". 

Lucifer hét ördögöt hívott segítségül magaslatot építeni, hogy egy ültő helyéből rálásson az 

egész Kemenesaljái vidékre. A kőhordásban a legkisebb ördög, Ságfí bizonyult a 

legszorgalmasabbnak, ezért róla nevezték el az elkészült halmot Ság-hegynek. 1 2 9 

A község és környéke már az őskortól fogva lakott, több lelőhelyre bukkantak a 

kőkorszakból, a határból vaskori sírhalmok kerültek e lő . 1 3 0 A rézkor egyedüli emléke a 

huszonegy centiméter hosszú, vörös rézcsákány, melyet a Ság-hegy közelében találtak. 1 3 1 A 

római korból származó castrum nyomai még láthatóak voltak a Ság-hegy tetején 1874-

ben,1 3 2 mely bizonyítja, hogy a rómaiak fontos harcászati pontnak tartották ezt a magaslatot. 

Valószínűleg az itt szolgáló rómaiaknak köszönhetjük a szőlőkultúra megjelenését a 

vidéken. 1 3 3 

A Ság-hegy alatt fekvő települést először 1272-ben említik Sag néven, de már 

három év múlva az írott emlékek szerint királyi udvarnokok laktak itt két faluban, melyeket 

Nagyság (Nagy Saagh) és Általság (Altalsag) neveken jegyeztek.134 

A későbbiekben általános lett a Ság elnevezés. „Az országszerte és nagy számban 

jelentkező Ság helynévben egy vitatott etimológiájú ság 'domb, erdős magaslat, erdő' 

Középiskolai földrajzi atlasz 2001 p.12. 127 

2 5 H O R V Á T H 1 9 9 6 p.32. 

1 3 0 B O R O V S Z K Y 19^9 p.17. 

1 2 9 Z O N G O R i977p.5-6. 
ii— 

, 3 ' PRTXII.p.5. 
132 

133 

134 

P Á L F I 1874 p.6. 

F É N Y E S 1851 p.340. 
C S Á N K I 1894p.790. 
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köznév rejlik, törzsnévi eredete kevéssé valószínű", véli Kiss Lajos a Földrajzi nevek 

etimológiai szótára című munkájában. 1 3 5 

A tatárjárás alatt a lakosok a Ság-hegy barlangszerű üregében húzták meg magukat, 

amit a nép Vas Pál lyukjának nevez,136 mert a monda szerint az itt rejtőzködő Vas Pál névre 

hallgató remete ide menekítette Ság népét. 1 3 7 

Templomáról és plébánosáról 1325-ben esik szó először (Jtector ecclesie de 

Saag,r)-i3& A település ekkor még királyi tulajdonban levő, nagy lélekszámmal, hetivásárral 

és vámmal is rendelkező helység. 

A XV. század előtt a Sitkeieké volt, és részben vámjával együtt a Veszprém megyei 

Somló várához tartozott. A XV. század elején a Garaiak kapták meg Somló várának 

részeként. 1 3 9 A X V I I . század közepén ipolykézi gróf Kéry János és Chernél János voltak a 

földesurai, utóbb a Somogyi grófok. 1 4 0 

A X V I I . században már hegyközsége volt, amelynek 

szabályait 1734-ben Jánosházán keltezték, "Sági Szőlőknek és 

Hegységnek Törvényei" címmel. 1 4 1 Ezt Kresznerics Ferenc 

sági plébános, és nyelvész 1828-ban lemásolta. 1 4 2 A 

bevezetéséből kiderül, hogy már korábban is voltak írásos 

törvényei a hegyközségnek, hiszen hivatkozás történik rájuk. 

1891-ben a Ság-hegyen végezte el báró Eötvös Loránd 

és két tanársegédje a híres gravitációs hatásvizsgálatot a 

torziós inga segítségével. 1 4 3 A hegy szabályos alakja, feltárt 

geológiai szerkezete és kőzetanyaga révén rendkívül 

alkalmasnak bizonyult a nehézségi erő mérésére és a műszer 

adatait számítással ellenőrizni is tudták. A méréssorozat 

időpontját egy új tudományág, a gravitációs kéregszerkezeti kutatások megszületésének 

tekinthetjük. A kísérlet emlékét bazalt emlékmű őrzi, melyet 1971-ben állítottak fel a 

hegyen.144 

5. ábra. Az Eötvös-féle 
torziós inga (saját kép) 

135 

:36 Kiss 1988 p.434. 
A Kemenesalján található három természetes barlang legjelentősebb tagja volt, amit azonban 1914-ben 

elfejtettek a bányászat során. Magyarország nemkarsztos barlangjainak katasztere. (Kiegészítve néhány 
ausztriai és szlovákiai határközeli területtel, illetve mesterséges objektumokkal.) 

i3http://geogr.elte.hu/nonkarstic/txt_kemenes.htm (2008. november 10.) 
Alsóság dűlőnevei tabló 1967 
CsÁNKl 1894p.790. 

t CSANKll894p.790. 
^ B O R O V S Z K Y 1989 p.18. 

Z O N G O R 1977 p.56. A „törvénykönyv" tizenkét articulusból áll. 
~ 1812. április 8-tól haláláig, 1832. január 18-ig élt Ságon, mint falusi plébános. Z O N G O R 1977 p.37. 

W Z O N G O R Kemenesalja földrajzi név tára 1983 p.46. 
Z O N G O R Kemenesalja földrajzi név tára 1983 p.46. 
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Annak ellenére, hogy lélekszámában sokáig megelőzte Nemesdömölköt, majd 

később Kiscellt is, különösebb szerephez nem jutott mellettük Ság. Ezen már az ipar kései 

megjelenése sem segített. A Sághegyi Bazaltbánya Rt. 1910 - 1958 között működött i t t . 1 4 5 

A bányászat során a vulkáni pajzs jelentős részét lefejtették, csak a peremeken, és az 

egykori kürtő környékén maradtak meg magasabb részek. Az így keletkezett hatalmas 

kráter falain feltárul előttünk az öt millió éves múlt, tanulmányozhatjuk a megmaradt 

lávapadokat, kürtőkitöltéseket. 1 4 6 A rendszeres kőbányászat során feltárták az őstelepülések 

tárgyi emlékeit. A bazaltbánya tulajdonosai (közülük is 

kiemelkedik Lázár Jenő) mintegy kilencezer darabból álló 

régészeti múzeumot rendezett be, amely sokáig Celldömölk 

egyik nevezetessége volt, majd 1949-ben a Magyar Nemzeti 

Múzeum vette át kezelésre az ún. Lázár-gyűjteményt. 1 4 7 

A hegyen található monumentális emlékmű, az 1934-

ben épült Trianoni kereszt a magyar történelem egyik 

meghatározóan tragikus korszakát j e lz i . 1 4 8 A Ság-hegyet 

1975-ben nyilvánították védetté, 1 4 9 s ezzel létrejött az ország 

egyik legkisebb, Vas megyének pedig az első tájvédelmi 6. ábra. A Trianoni 

körzete. 1977-ben a régi bazaltbánya egykori kereszt (saját kép) 

transzformátorházában múzeumot alakítottak k i . 1 5 0 A múzeum biztosít helyet a Lázár-

gyűjteményből válogatott régészeti leleteknek és az Eötvös-inga továbbfejlesztett 

változatának is. A hegy értékének tudatosításához és a látogatók élményének 

elmélyüléséhez jelentősen hozzájárul a hegyet átölelő, 1989-ben megnyitott geológiai 

tanösvény. 1 5 1 

Alsóság 1950-ben lett Celldömölk közigazgatási területe, 1 5 2 bár már előtte is sok 

szállal kötődött a tőle északra fekvő településhez. Az Alsóság és a Celldömölk között 

elterülő pár kilométeres sáv beépítése az utóbbi években vett igazán lendületet, így a két 

település egyesülése hamarosan „fizikailag" is bekövetkezik. 

1 4 5 G Y A L A Y 1997 p.626. 
1 4 6 H O R V Á T H 19% p.32-37. 
j 4 ' H O R V Á T H 1996p.7-8. 
1 4 9 Z O N G O R Kemenesalja földrajzi név tára 1983 p.44. 
* Z O N G O R Kemenesalja földrajzi név tára 1983 p.33. 

1 H O R V Á T H 1996 p.38. 

Amelyet az ELTE-n tanuló geológus és földrajz szakos hallgatók tanulmányaik során szinte kötelező 
jelleggel felkeresnek. 
G Y A L A Y 1997 p.626. 
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3.5. Izsákfa 

Földrajzi helyzetét tekintve Vas megye keleti részén helyezkedik el, Celldömölktől 

délre. A Marcal-folyó völgyében, Kemenesalja közepén, a celldömölki-jánosházi országút 

mentén terül el. A soros beépítésű, szalagtelkes falu képét mutató Izsákfa a jelenlegi 

celldömölki központtól délre fekszik. A Ság-hegy vulkánkúpja tőle észak-nyugatra 

emelkedik körülbelül egy kilométeres távolságban. A község déli részén folyó Kodó-patak 

a Marcal vízgyűjtőjéhez tartozik. A patak ma már csak árok, ám egykor olyan bővizű volt, 

hogy gyakran kiöntött, ezért medrét szabályozni kellett. A vízszintcsökkenés oka a 

Bakonyban több évtizede folytatott bauxitbányászat, mely jelentős vízkiemeléssel párosul. 

A falut északról a sági, nyugatról a köcski erdő veszi körül. 

Hasonlóan a többi tárgyalt településhez, a Ság-hegy közelsége e területet is régtől 

fogva lakottá tette. Erről késő bronzkori,'5" majd római kori régészeti leletek tanúskodnak. 

Utóbbiról így írt Kisfaludy Kálmán, 1 5 4 a néhai izsákfai plébános: „Izsákfa község, a 

hozzátartozó Bókod- és Enyi-pusztákkal már a régi időhői fogva fennállott. Területén már a 

rómaiak idejében laktak, mint ezt a Bókod-pusztán talált cserépurnák bizonyítják. A kocsi 

határ és a Kodó-patak közé nyúló kiemelkedésen — valószínűleg a rómaiak által épített — 

nagyobb épületek alapjai még 1880 körül láthatók voltak "l55 A római kori leletek a mai 

Dercóna-dűlő területéről kerültek elő, mely két kilométerre fekszik dél-keleti irányban a 

mai Izsákfa településtől. A honfoglalás után a Marcal völgyéhez tartozó Izsákfa területe és 

környéke a Szalók nemzetségnek jutott. 1 5 6 

A mai Izsákfához tartozó Bokod-puszta környékén koraközépkori falu létezett, 

amely régebbi keletkezésű, mint maga Izsákfa. Ezt bizonyítja az okleveles anyag is: Bakud 

(1311), Archidiaconus de Bukud (1325), Bókod (1391) és Bakod (\A22)}51 

1435-től folyamatosan találunk már adatokat Izsákfa fennállásáról is. Első említése 

1435-ből származik: Isakfalua. Ilyen alakban fordul elő 1476-ban és 1480-ban is. 1 5 8 

Isaakfalua néven találkozunk vele 1446-ban.159 Majd pedig Izakfalwa formában 1475-

ben.1 6 0 1516-ból Jsakfalwa al. nom Kys Bókod''' (Izsákfalva, más néven Kis-Bokod) tűnik 

elénk. 1 6 1 Megállapíthatjuk, hogy a XIV. századi okleveles adatok mindenütt Bókodról 

Az i.e. I. évezredből szárnyas balták, tokos lándzsák, sarlók és öntőlepény kerültek elő a 
Guta-dűlőben, mely Izsákfától 600 m-re dél-keleti irányban terül el. T U N G U 1995 p.I5. 

l M 1884 - 1890 között volt plébános Izsákfán. 
" S T U N G L I 1995 p.15. 
I 5 6 T U N G L I 1995 p.15. 
1 5 7 CsÁNKI1894p.738. 
1 5 8 CSÁNK.M894 p.759. 
1 5 9 C S Á N K I 1894 p.759. 
1 6 0 C S Á N K I 1894 p.759. 
1 6 1 C S Á N K I 1894 p.759. 
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beszélnek, a XV. század első harmada után előforduló adatokban viszont Izsákfa szerepel. 

A névváltozás okát a rendelkezésünkre álló források alapján nem tudjuk kideríteni, de az 

bizonyos, hogy a század utolsó harmadában egymás mellett él még a két név (Izsákfalva, 

más néven Kis-Bokod). 

A további előfordulásai: 1549-ben Isakffalwa, 1773-ban Isákfa, 1786-ban Ischakfa, 

1799-ben Isáhfa és Isákfalva, 1808-ban Izsákjaivá és Isákfalva.162 1873-ig a település 

Izsákfalva-ként adatolható, de ettől az évtől már a rövidült Izsákfa változat a hivatalos 

elnevezés. 1 6 3 

A falu névadója minden bizonnyal Izsák de Bukud, akivel először 1350-ben 

találkozunk a szomszédos Mestery család birtokperében, ahol tanúként szerepelt.'64 

Amint azt az okleveles anyag is mutatja, a település súlypontja a mai Bókodról 

áthelyeződött a mai Izsákfa területére. Ennek oka, hogy 1584-ben Rudolf király Izsákfalvai 

Márky János helyettes nádornak a község déli végén emelt töltés és a Kodó-patakon 

átvezető híd építéséért vámszedési jogot engedélyezett. 1 6 5 A vámszedés tényéből 

következik, hogy ezen a vidéken fontos kereskedelmi útvonalak vezettek keresztül, többek 

között Bécs felől erre vitt az út a végvárak felé, 

A török háborúk Izsákfát sem kímélték, lakosai ez idő alatt a szigetekben és 

erdőségekben bujdostak. A török 32 embert hurcolt el Bókodról. 1 6 6 A lakók csak az 1664-es 

szentgotthárdi győzelem után jöttek elő - írta művében Vályi . ' 6 7 1683-ban azonban a török 

visszatért, és Kemenesalján összesen negyven települést hamvasztott el, köztük Bokodot 

is. 1 6 8 

A településen a X V I . században a dömölki apátságnak is voltak birtokai. A 

Pannonhalmi Rendtörténetből tudjuk, hogy az izsákfalvi Barátföldje és Egyházföldje nevű 

szántók, valamint a Kettős-gát, Gödör és Derczalmája-alja nevű rétek 1561-ben még az 

apátságé voltak, 1 6 9 de az 1602-ben végzett összeírás szerint már nem tartoztak a dömölki 

apátsághoz. 1 7 0 Izsákfalva a X V I I I . század közepén kisnemesi családok birtoka, 1 7 1 majd a 

XIX. században földesurai a Somogyi grófok lettek.1 7 2. 

MoStatHnt 1993 p. 143. 
Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja 1999 p.121. 
T U N G L I 1995 p.18. 

T U N G L I 1995 p.18. 

162 

ti 
164 

165 

L 6 6 T U N G U 1995 p.19. 
V Á L Y I 1799 p.244. 

' T U N G L I 1995 p.19. 

167 

168 

I W P R T X 1 I . p.53. 
™ P R T X 1 I . p .411-412. 
] 7 2 C S Á N K I 1894 p.759. 

F É N Y E S 1851 p.142. 
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1877-ben Izsákfa, mint falu szerepel A magyar korona országainak 

helységnévtárában. Itt ezt találjuk; „ hozzá tartozik Bokod-puszta, a kis-celli járás területén 

fekszik. Magyar lakosú, a római katolikusok Ságra, míg az evangélikusok Nemes-Dömölkre 

járnak át".m Közigazgatási szempontból Izsákfa önálló egység, községi bíróval, 

elöljárósággal. 1 7 4 

A falu egyházi téren 1698-ban Nemeskocshoz, 1758-ban pedig Alsósághoz 

tartozott, önálló plébániája csak 1890-ben lett. Katolikus templomát 1798 és 1803 között 

emelték. 1 7 5 A Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomot klasszicista stílusban 

építették. 1 7 6 Oltárképe Nepomuki Szent János mártírhalálát ábrázolja. A karzaton a 

Somogyi család címere látható. Története során többször átépítették (1876-ban és 1885-ben 

is), 1906-ban készítették orgonáját. Utolsó nagy javítására 1992-ben került sor.1 7 7 

1965-ben a közigazgatás ésszerűsítése címén összevonták Izsákfát Alsósággal. 

1979. január l-jétől a 19/1978. számú Népköztársaság Elnöki Tanácsa határozata 

értelmében Izsákfa község Celldömölkkel egyesült Celldömölk néven. 1 7 8 A község neve 

1979 óta már csak utcanévként él tovább, mint Izsákfa utca. 

Hnt: 1877p.370. 
T U N G L I 1995 p.25. 

T U N G L I 1995 p.33 és. 

B O R O V S Z K Y 1989 p.45. 

G E N T H O N 1951 p. 143. 

VaML XXIII. 721. c. 32. 1978.okt. 25. jkv. 
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4. Celldömölk település-földrajzi képe, a településszerkezet változásai 

Celldömölk település-földrajzi képe a mai napig magán viseli történelmi 

településrendszerének vonásait. A három község, Pórdömölk, Nemesdömölk és Kiscell 

eltérő jellege, amely lakosságuk és gazdaságuk különbözőségéből adódott, több mint 

kétszáz éven keresztül megmaradt, mint ezt az 1782. évi térkép is dokumentálja. 1 7 9 (lásd 1 

térkép) 

4.1. A mai Celldömölk településszerkezete a X V I I I . szazadban 

A Celldömölköt ábrázoló szelvényen a két középkori település helyét két templom 

jelzi: Pórdömölkét a román stílusú, X I I I . századi bencés templom a Koptik Odó utca végén, 

a másikat a régi Nemesdömölk központjában, az Ostffy Mihály téren emelkedő evangélikus 

templom.1 8 0 A bencés templomrom körül a régi település nyomai ma már nem láthatóak, de 

feltétlenül nagyobb telep központja lehetett. Az utóbbi pár évben új, családi házas övezet 

épült ki ezen a részen. Nemesdömölk egysoros településű útifalu jegyeit hordozta és őrizte 

magán egészen a XX. századig. 1 8 1 Az Ostffy Mihály térről párhuzamosan kiinduló utcák, a 

Horváth Elek utca és a Nagyvárad utca biztosan a régi nyomokon haladnak a korábbi 

időkből fennmaradt térképek tanúsága szerint.182 

A mai Celldömölk az 1700-as években kialakult úthálózatra épült. 1 8 3 A város mai 

belső főútvonalainak nyomvonala egybevág az egykori térképeken fellelhető 

vonalvezetésükkel. Ez a szerkezet a település saját növekedéséből adódott a tudatos 

várostervezés mellőzésével. 

Pórdömölk már eltűnőben van, Nemesdömölk lényegében három utcás település, 1 8 4 

mikor elkezdődik Kiscell kibontakozása. A kegytemplom környéke a X V I I I . század első 

felében indult fejlődésnek, s körülötte alakult ki Kiscell. Érdekesség, hogy úgy lett 

mezőváros, hogy még igazi utcája sem volt. Az 1857-es térkép jól mutatja az apátság körül 

épült házak elhelyezkedését, a mai Szentháromság tér kialakulását. 1 8 5 Az is igaz, ezek közül 

az épületek közül néhány utcaalakító sarokház lett. Kiscell négyszögű, piacutcás, városias 

Katonai felmérés, 1. (1782) 
Az egyes épületek, tereptárgyak utcához kötése a mai utcanevek alapján történne. 

1 8 1 N Á D A S D Y 1987 p.l. 

Ifi? 
Katonai felmérés, I I . (1840) 
VaML XV. 1. c. Nemesdömölk, Kataszteri felmérés, I . (1857) 

1 8 3 P O R T S C H Y 1980 p.445. 
1 8 4 K Á L D O S 1999 p.10. 
185 

VaML XV. 1. c. Kiscell és Pórdömölk, Kataszteri felmérés, I . (1857) 
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arculatot hordozó vásárhelységgé vált . 1 8 6 A házakat sorszámokkal látták el még 1860-ban 

is és tulajdonosaik után azonosították őket. 1 8 7 A tulajdonosok utáni elnevezés annyira 

rögződött a köztudatban, hogy az idősebbek emlékezetében ma is így élnek ezek az 

épületek - már ami maradt - , a beszélgetések során így emlegetik őket. 

A sok látogató nagy térszükségletet és ún. teres területbeosztást tett szükségessé 

Kiscell központjában. 1 8 8 így alakult ki a ma is meglevő hármas tér elrendezése a templom 

környékén (Szentháromság tér, Hollósy tér, Gayer tér), melyek szokatlanul nagy méretei 

(egy kisvároshoz képest) csakis a katolikus kegyhelyre látogatók magas létszámával 

magyarázható. Ugyanebből az időből származik az ún. apátsági kert, mely a Kálváriától 

keletre fekszik. Már az 1782-es térképen látható körülkerítve, négyzetes alaprajzzal.189 

Alakját a rajta ferdén átvágó vasútvonal változtatta meg. 

4.2. A településszerkezet változása 1867 -1904 között 

A kiegyezés után megindult gazdasági és társadalmi fejlődés hatása jól kimutatható 

a Kemenesalja központi szerepét betöltő település, Celldömölk életében is. A korábbi 

mezővárosi rang és a vele összefüggő piacközponti szerep mellett egyre nagyobb vonzást 

tudott gyakorolni távolabbi helyekre is. Mindenekelőtt a vasút szerepét kell kiemelni, amely 

a lakosság egyre nagyobb részének nyújtott megélhetési forrást. Létrejöttek a nagyközség 

rangját emelő intézmények - bíróság, ügyészség, kórház, pénzintézetek stb. - a 

foglalkoztatás szempontjából fontos téglagyár, malom. 1 9 0 

Az igénybe vehető belterületi helyek kimerülőben voltak, Kiscell vezetőségét már 

az 1880-as évek óta foglalkoztatta a terjeszkedés irányának meghatározása. 1 9 1 Kelet és dél

kelet irányban ott volt a vasút, dél és dél-nyugaton a sági határ gátolta a terjeszkedést. 

Maradt tehát a szomszédos Nemesdömölk irányába való terjeszkedés lehetősége, ahol 

mintegy hatvan holdnyi parcellázásra alkalmas szántó volt a két település között. 1 9 2 Másik 

nehézségként adódott, hogy hiába volt már ekkor közel két évtizede Kiscellnek vasútja, de 

nem volt az állomáshoz vezető közvetlen kocsiútja. Kocsin az állomást a Pápai (ma Király 

János) és a Vasúti (ma Wesselényi) utcán át lehetett csak megközelíteni, ugyanis a mai 

N Á D A S D Y 1987 p.l. 
1 8 7 K Á L D O S 1999 p.10. 

Celldömölk városképi és műemléki vizsgálata 1953 p.5 
1 8 9 Katonai felmérés, 1. (1782) 
1 9 0 P O R K O L Á B 1927 p.59-74, 88-147. 

K Á L D O S 2003 p.68. 
1 9 2 K Á L D O S 2003 p.66. 
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Kossuth Lajos utca helyét egy ház zárta el, s mögötte egészen NemesdömÖlkig az apátság 

szántóföldjei terültek e l . 1 9 3 

Egyéni kezdeményesként Lengyel Mór bankigazgató 1891-ben létrehozott egy 

házépítő részvénytársaságot. A részvénytársaság két év múlva beolvadt a Közgazdasági 

Hitelbankba és megvette az apátságnak a nagyközség és a vasút közötti birtokrészét. 

Felparcellázták a területet, amelyen ekkor nyílt meg a Kossuth, az Erzsébet (ma Budai Nagy 

Antal) és a Ferenc József (ma Dózsa György) utca.194 I 

Az a városrész, mely a régi Kiscell és Nemesdömölk között az összekötő kapcsot 

képezi, az 1900-as években kezdett el kiépülni, miután egy vállalkozó társaság (Günsberger 

és társai) ezt az apátsági birtokot megszerezte. Ez, a Rákóczi utca és az egykori dömölki 

országút közötti terület. Egyidőben kezdődött a Rákóczi úttól északra eső birtokosok 

ingatlanjainak parcellázásával a mai Berzsenyi Dániel, az Árpád és a Petőfi utcák 

kiépülése. 1 9 5 

Miután a nemesdömölkiek hosszas vita után beleegyeztek az egyesülésbe, az így 

létrejövő település nevéről folyt az eszmecsere,196 végül a Celldömölk elnevezés kapta a 

legtöbb szavazatot. Az egyesülés hivatalosan 1904. január l-jén lépett életbe. 1 9 7 

43. Celldömölk településszerkezetének módosulásai 1904 után 

A településen áthaladó, a szomszédos falvakba és városokba vezető utak nagy része 

irányjelzö utca volt (pl. Nemesdömölki, Pápai, Mersei, Mesteri). A Nemesdömölki utca 

akkor vesztette el ilyen értelmű jelentését, mikor Kiscell és Nemesdömölk összeépült, 

később új nevet kapott.1 9 8 Az utóbb Széchenyi Istvánról elnevezett utca az Ostffy Mihály 

tértől a Kossuth utcáig tart. 

A vasutasság gyors növekedését jelzi, hogy ekkoriban már a település észak-keleti 

részén lévő Mersei út (ma Pozsony utca) mentén fekvő Piryervárban is javában folyt az 

építkezés, 1 9 9 és mindenfelé parcelláztak Celldömölk körül, kielégítendő az egyre gyarapodó 

vasutas lakosság lakásigényét. Az egyesítés után a nagyközség folyton újabb területekkel 

bővült, most már egységesebb szerkezetet alkotva, mint korábban, a tudatos várossá 

fejlesztés következtében. 

P O R K O L Á B 1927 p.144. 
9 4 P O R K O L Á B 1924 p.144. 

P O R K O L Á B 1927 p.145. 
9 6 A felmerült nevek: Czell-DÖmÖlk, Dömölk-Czell, Kisczeli-Dömölk. K Á L D O S 2003 p.74. 

1 9 7 K Á L D O S 2003 p.74. 

K Á L D O S 1999 p.IO. 

" P O R K O L Á B 1927 p. 145. 
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Az első fennmaradt utcanévjegyzék 1911-ből származik, 2 0 0 ebben az alábbi 

közterűletek neveit találjuk: Árpád utca, Baross utca, Batthyány utca, Berzsenyi utca, Deák 

utca Erzsébet utca, Ferencz József utca, Gyár utca, Gyarmathy tér, Hímző utca, Hollósy 

tér Horváth Elek utca, Kiss utca, Kórház utca, Kossuth utca, Mersei utca, Mesteri utca, 

Nemesdömölki utca, Pápai utca, Petőfi utca, Pórdömölki utca, Rákóczi utca, Sághi utca, 

Szentháromság tér, Szentmártoni utca, Vásártér, Vasúti utca. Feltüntettek három 

építkezésre váró utcát is, ezeket római számokkal jelölték. Közülük a I I I . számúban egy 

ház, a villanytelep már állt 191 l-ben, a Jegyzék összeállítása idején, (lásd 1. forrás és 9. 

térkép) 

A nagyközség azonban nemcsak az utcák neveit rendezte, hanem már 1907-ben 

utcarendészeti, építészeti, közbiztonsági és köztisztasági szabályrendeletet is alkotott.2 0 1 

Elkezdődött a szilárd burkolatú utak, járdák kiépítése. Szabályozták a nehéz járművek -

értsük ez alatt a hegyről követ szállító lovas és ökrös fogatokat - közlekedését. 

Járművekkel, targoncákkal, kerékpárokkal tilos volt a járdákon közlekedni. 

Az I . világháború előtt és alatt épült be vasutas lakásokkal a vásártér mögötti 

terület, 2 0 2 az ún. Hónig-telep™ 

4.4. Celldömölk településszerkezetének módosulásai a két világháború kőzött 

Az 1920-as években kisajátított apátsági birtokokon épültek meg az iskolák a mai 

Széchenyi utca204 és a Koptik Odó utca205 közötti részen, kiegészülve laza, kertes beépítésű 

lakóterületekkel.2 0 6 Ekkoriban épülnek az ún. FAKSZ-os (Falusi Kislakásépítő Szövetkezet) 

házak is a Liget környéki utcákban, így az apátsági birtok kisajátítása folytán egy új 

városrész jött létre, az ún. Mária-telep.207 1931-ben a telepen három új utcát nyitottak: a 

Schwőder Ervin (ma Ady Endre), a gróf Klebelsberg Kunó (ma Bartók Béla) és a Kölcsey 

Ferenc utcát. 2 0 8 (lásd 10. térkép) 

A terjeszkedés irányaként ezután csak Alsóság jöhetett szóba, de a ságiak 

ellenálltak. A ságiak évtizedeken keresztül, napjainkig védték érdekeiket eredményesen, 

hisz a két település azóta sem épült egybe. Érvényben van az 1886. évi X X I I . törvénycikk a 

Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
Czelldbmölk nagyközség utcarendészeti, építészeti, közbiztonsági és köztisztasági 
szabályrendelete 1907 

A mai Nagy Sándor tér és a Dr. Szomraky Zoltán utca területe. 
P O R T S C H Y 1983 p.7. 

Nemesdömölköt és Kiscellt Összekötő korábbi országút. 
Kiscell és Pórdömölk közötti volt tagút. 
P O R T S C H Y 1983 p.7. 

KÁLDOS 2004p.ll. 
IV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig-ir. 808/1933.sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. 
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községekről, 2 0 9 amely kimondja: egyesülésről akkor lehet szó, ha a két község összeépül, és 

a közigazgatás érdeke is ezt indokolja. 2 1 0 Nemesdömölk és Kiscell egyesítésénél ez a 

kritérium nem volt meg, de az állomás területének nagy része nemesdömölki határ volt, ez 

volt a kapaszkodó. Alsóság és Cell vonatkozásban hasonló a helyzet, a Sági utca egy része, 

23 ház a sági határban volt, de szorosan egybeépülve a celli házakkal, tehát a folyamatosság 

nyilvánvaló. Ez az iparvágányhoz közel eső rész, és mivel Alsóság nagyközség központjától 

távol épültek ezek a házak, a törvény értelmében mégis a puszta kategóriájába tartoztak, 

annak ellenére, hogy Cellel egybeépült házakról volt szó. További érvként merült fel az 

egyesítés mellett, hogy a Sági utcavég lakói a közelség miatt szívesebben jártak volna be 

Cellbe ügyeiket intézni, mint Alsóságra. 2 1 1 

Alsóság község jellegében falusias megjelenést tükrözött mindvégig. Jelentőséget 

csak a Ság-hegyen 1910 és 1958 között folytatott bazaltbányászat 2 1 2 adott a községnek 

azzal, hogy a hegy felőli határában épült meg a bányászok lakótelepe, a Bányatelep. Az 55 

ikerházból álló bányászlakások átadása 1925-ben fejeződött be. 2 1 3 A ságiak 1930-tól kezdve 

két évtizeden keresztül sikeresen ellenálltak az egyesítésnek, 2 1 4 míg nem a 

Belügyminisztérium 5203/2/17/6/1950.H./5. számú határozata alapján ki nem mondatott, 

hogy Alsóság és Celldömölk egyesítése Celldömölk név alatt rendeltetik e l . 2 1 5 

4.5. Celldömölk településszerkezetének változásai a II . világháború után. 

A település központjának módosulása 

A I I . világháború pusztításai Celldömölkön is meghatározták az utána következő 

másfél évtized feladatait, amelyek nagyrészt az újjáépítésre korlátozódtak. A településen 

tömeges lakásépítés elkezdődött, a mai Gayer Gyula tér területét is építésre alkalmasnak 

ítélték. A hatvanas évek közepén szakaszosan elkészült egy 36 lakásos tömb. 2 1 6 A tér, ahol 

felépült - a népnyelvben csak lordok házaként emlegetett épületrész 2 1 7 - előbb Hollósy 

Jusztinián, majd Gayer Gyula nevét viselte.2 1 8 

http://www.l000ev.hu/index.php?a=3&param=6215 (2009. március 24.) 
1 1 0 K Á L D O S 2004 p.l l . 
2 1 1 K Á L D O S 2004p.ll. 
2 1 2 G Y A L A Y 1997 p. 626. 

K Á L D O S 2004 p.ll . 
2 1 4 K Á L D O S 2004p.l2-14. 

VaML V . K . 2/2. csomó. 1950. aug. 8. jkv. 
2 1 6 K Á L D O S 2002 p.4. 

Az akkori lakásviszonyok között nagyon jónak számítottak az itt épült lakások, bár a beköltöző 
családok nagyon is szerény jövedelemmel rendelkeztek. 

2 1 8 VaML XXIII.721.a .12., 23/1966.sz. Th., 1966. máj. 26. jkv. 
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Egy több település egyesüléséből létrejött város esetében problémát okoz a 

településrészek összefonódása, mely Celldömölk esetében is nehézséget jelent(ett), hiszen 

mint ismeretes Öt településből alakult k i . Az öt települési gócpont az 1782-es térképen még 

élesen elkülönül egymástól. 2 1 9 A dömölki és a celli rész összeépülése, mint azt már 

korábban említettem, már a XX. század első felében megtörtént, és ezzel együtt megszűnt a 

kettős központúság is, a központi szerepet Kiscell vette át. Alsóság esetében ez nagyobb 

problémát jelent, hiszen még manapság is beépítetlen sáv választja el a belső 

városrésztől. 2 2 0 Ez nemcsak területileg, de tudatilag is elhatárolódást jelent. Az izsákfai 

városrész várhatóan mindig meg fogja őrizni területi függetlenségét a celli városmagtól. Ezt 

a nagy távolság és az őket elválasztó erdősáv is erősíti. 2 2 1 Izsákfát, a soros beépítésű, utcás, 

szalagtelkes falu 2 2 2 képét mutató települést 1979-ben csatolták Celldömölkhöz 2 2 3. Jelenleg 

lakóterületi szerepet kap, mivel lakóinak zöme Celldömölkön dolgozik. 

Celldömölk jelenlegi központja és egyben történeti magja is a kiscelli rész eredeti 

magjából képződött. Mint a legjobban fejlődő településrésznek, a központ szerepéhez 

megfelelő településközpontja alakult ki , míg a többi településrész központja elsorvadt. 

Kiscell magjának tekinthető a kegytemplom és kolostor, a volt piactér, illetve az ezeket 

körülvevő épületek együttese. Az 1857-es kataszteri térképen 2 2 4 jól megfigyelhető ennek a 

területnek akkori beépítése, a mostani Dr. Géfin Lajos tér, a Szentháromság tér, a Hollósy 

tér, a Király János utca, a Széchenyi, a Sági, a Koptik Odó, valamint a Dr. Szomraky Zoltán 

utca kiinduló szakaszai által bezárt területi egység. 

A történeti városmag a teljes városközpont területének körülbelül egynegyed részét 

foglalja e l . 2 2 5 A városnak ez a része elrendezésében, szerkezetében ma is szinte változatlan, 

változtatás foként egyes részeinek funkciójában történt. A városközpont elhelyezkedését az 

indokolja, hogy északon közvetlenül kapcsolódik a nagy személyforgalmat lebonyolító 

vasúti pályaudvarhoz és a környékkel kapcsolatot teremtő autóbusz-pályaudvarhoz. Keleti 

oldalán a vasút és a kórház, illetve a gimnázium, nyugati oldalán a főforgalmi út és az alsó 

fokú oktatási intézmények határolják. A városközpontban a legjelentősebb változások 1945 

2 1 9 Katonai felmérés, I. (1782) 
"""'Az utóbbi idők fejlesztései nyomán azonban ez a sáv egyre szűkül. (Vulkán Fürdő, Molnár&Molnár 

autószalon, benzinkút) 
2 2 1 Az Izsákfa és Alsóság között elterülő erdősáv a város lakosságának pihenését szolgáló parkerdővé lett 

kialakítva 1977-ben. PORTSCHY 1980 p.446. 
2 2 2 T U N G L I 1995 p.16. 
2 2 3 VaML XXIH.72Lc.32. 1978.okt. 25. jkv. 
2 2 4 VaML XV. 1. c. Nemesdömölk, Kataszteri felmérés, 1. (1857) 

VaML XV. 1. c. Kiscell és Pórdömölk, Kataszteri felmérés, I. (1857) 
2 2 5 A városközpont területét a következő utcákkal határozhatjuk meg: a Wesselényi utca, a Vörösmarty 

utca, a Temesvár utca, a Bisitzky Ödön utca és a Dózsa György utca által határolt terület. 
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óta történtek, amelyek a X V I I I - XLX. századi városmagot is több szempontból érintették. 

A templom közvetlen környezetében megszűnt és megszűntetett épületek helyére újak 

épültek vagy helyüket más célra használták fel (pl. a volt piactér helyén park létesült). 

Celldömölk alaprajzában tehát világosan elkülönülnek azok a térszerkezeti 

egységek? amelyek a történeti alakulás sarokpontjai. Ezek a sarokpontok először külön-

külön erősödtek, növekedtek, egymás felé közeledtek, a főforgalmi útvonalak mellett 

előrenyúltak, míg a közöttük levő üres területet is fokról-fokra ellepték, s ezáltal elindult az 

egybeolvadásuk. 

P O R T S C H Y 1983 p.28. 
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5. Az utcanévadás történeti rétegei Celldömölkön a XX. század elejétől 
napjainkig 

Az utcanévadásnak jói elkülöníthető történeti korszakai vannak. Kálnási Árpád 

periodizációját alapul véve természetes és hivatalos utcanévadást különböztetek meg. 

A természetes utcanévadás korát Kálnási datálása alapján a legrégibb időktől körülbelül az 

I . világháború végéig számíthatjuk. Kálnási szerint a közigazgatás ekkor még csak átveszi a 

népi neveket, új elnevezéseket nem, vagy csak elvétve a lkot 2 2 7 

A hivatalos utcanévadás korszakát több periódusra bonthatjuk. Első korszaka az I . 

világháború végétől az 1945-ig terjedő időszak. Második szakasza 1945-től 1989—1990-ig, 

a rendszerváltásig tartott, míg a harmadik szakasz a rendszerváltástól a napjainkig eltelt 

éveket öleli fel, döntően azonban 1990-1991-re korlátozódik 

5.1. A természetes névadás kora (a XIX. század végétől a XX. század elejéig) 

Az ebbe a csoportba tartozó legrégibb utcák nem formális, dokumentált eljárás 

keretében kaptak nevet. A szokásjog alakította az utcák, terek névhasználatát. A közterület 

az ott működő jelentősebb épületről (Kórház utca), építményről (Szentháromság tér), az 

utca valamely tulajdonságáról (Kis utca, Sarok utca), elhelyezkedéséről (Alsó utca, 

Felső/Fölső utca), illetve az utcában lakókról (Jegyző köz, Bende kőz, Rózsa Gyula 

szerje22") kapta nevét. 

Az utcanév megjelenési idejét nehéz pontosan meghatározni. A feldolgozások és a 

források arra engednek következtetni, hogy az első utcamegjelölések nem voltak a mai 

értelemben vett utcanevek, hanem csak bizonyos tájékozódásra alkalmas megjelölések. A 

XIX. század végén, a XX. század elején újonnan nyitott utcákat egy telek vagy ház 

tulajdonosáról nevezték meg (Hónig-telep, Bende~köz). Érdekes, hogy ezen elnevezések 

esetében a név akkor is fennmaradt, ha a család kihalt vagy elköltözött. Az eligazodást 

később az segítette, hogy úgynevezett népsorszámot kapott minden ház. A népsorszámok a 

felépülés sorrendjében, a topográfiai elhelyezkedéstől függetlenül tartották nyilván a 

település házait. A házakat számokkal látták el még 1860-ban is, és tulajdonosaik után 

azonosították Őket. 2 2 9 

KÁLNÁSI 1995 p.55. 
A szerje 'kisebb utca, utcarész', 'olyan utcarész, ahol szemben nincsenek házak 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.37. 
KÁLDOS 1999 p.10. 
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A XXX. század második felétol kezdve a kialakuló új utcákat már nem számokkal 

jelzik, mint korábban a házakat, hanem híres személyek neve alapján, hiszen a település 

terjeszkedése, a község lakosságának szaporodása egyre körülményesebbé tette a 

tájékozódást. Innentől kezdve egyre inkább terjed az utcanévadásban az a szokás, hogy a 

név és az elnevezett utca között nem keresnek kapcsolatot, s így a megjelölési cél mellett 

egyre nagyobb szerepet kap az emlékállítás. 

A természetes utcanevek vizsgálatakor Lőrincze Lajos arra mutat rá, hogy a 

közösség nem tulajdonnevet akart adni a megnevezéssel, hanem csupán meg akarta 

különböztetni az egyiket a másiktól. 2 3 0 Ezek a nevek gyakran információs, leíró értékűek 

voltak, például Gyár (ma Hunyadi), Temető (ma Hegyi), Fő (ma Izsákfa) utca. A helységek 

területi növekedésekor az is előfordult, hogy a külterületi név vált utcanévvé. Településünk 

esetében a Szent Mártoni dűlőre épült út első neve Szent Mártoni (ma Pápai) utca volt . 2 3 1 

Később fokozatosan túlsúlyba kerültek a motiválatlan nevek. 

5.2. A mesterséges, vagy hivatalos névadás gyakorlata 

A mesterséges utcaneveket már hivatalos közeg adta, bár a régi még sok helyütt 

tovább élt. Legtöbbször még csak átvették a népi neveket, új elnevezéseket nem, vagy csak 

elvétve alkottak. A XX. század elején még a Celldömölkkel közigazgatási kapcsolatban 

nem álló Alsóság és Izsákfa neveit inkább a népi nevek átvétele jellemezte. E településeknél 

a természetes névadást felváltó mesterséges névadás jelei jóval később jelentkeztek, mint 

Celldömölk esetében. Gyakoribbá vált a személyekről való elnevezés, szimbolikus 

fogalmak is névadók lettek (Barátság utca), és növényekről (Hársfa utca), foglalkozásokról 

(Kőtörő utca) is neveztek el közterületeket. A kezdeti, népi eredetű azonosító

megkülönböztető funkciót tehát felváltotta a legtöbbször személynévi „emlékeztető 

funkció". 2 3 2 Ez a névadási gyakorlat valakinek az emlékét kívánja fenntartani, 

megörökíteni. Társadalmi-történeti szempontból a mesterséges utcanévadásnak ez a 

motívuma válik majd a legnagyobb hatásúvá. 

Celldömölknek az első, számomra hozzáférhető hivatalos utcajegyzéke 2 3 3 már 

jócskán tartalmaz motiválatlan, elsősorban személynévi eredetű neveket a közterek 

i i 0 LŐRINCZE 1967 p.23. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 

2 3 2 J. SOLTÉSZ 1979 p.124. 
233 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
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megnevezésére. Természetes eredetű névadás is akad még ekkor, de mindenütt megjelenik a 

hivatalos, s az válik rendszeressé, fajsúlyossá. 2 3 4 

5 2.1. A hivatalos névadás első korszaka (a X X . század elejétől 1945-ig) 

A hivatalos névadás első korszakának fő jellemzője az utcanevek számának 

szembetűnő gyarapodása, s ez a lélekszám növekedésével, új utcák, településrészek 

nyitásával van szoros kapcsolatban. A terjeszkedés sok új, s foként új nevű utcát 

eredményez. Celldömölkön néhány kivételtől eltekintve szinte teljesen kicserélődik a 

korábbi természetes eredetű névállomány. Túlsúlyba kerülnek a személynévi előtagú 

utcanevek. Történelmünk nagy alakjairól, a korszak világnézetét kifejezőkről, korabeli 

politikai vezetőkről neveztek el utcákat. A korszak végén már sok helyi híresség is utca

névadóvá válik. 

Celldömölkön elsősorban országosan ismert személyiségekről neveztek el utcákat 

(Báthori István, Botond, Eötvös Loránd, Kinizsi Pál, Klebelsberg Kunó, Széchenyi István, 

Zrínyi Miklós), valamint a korszak ideológiáját kifejező személyekről (gróf Tisza István), 

politikai vezetőkről, államférfiakról (Horthy Miklós), híres írókról, költőkről (Arany János, 

Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc). 

A település névrendszerének helyi színt ad, hogy a két világháború közötti 

időszakban szép számmal neveztek el utcákat a településhez kötődő személyekről is. így 

Bisitzky Ödönről, a századvég helyi patikusáról, Géfin Lajosról, a közkórház igazgató-

főorvosáról, Pálffy Sándorról, a helyi jegyzőről, Dulovich Árpádról és Schwőder Ervinről, 

az elemi iskola „építtetőiről", az országosan is híres, de Celldömölkhöz szorosabban kötődő 

Nagy Sándorról, kinek adománya alapozta meg a kórház felépítését. 

A korszak névadásának Celldömölk esetében is sajátos jellegzetessége, hogy utcákat 

neveztek el a trianoni békeszerződéssel elcsatolt területekről és városokról. Ekkor jelenik 

meg a névrendszerben az Arad, a Kolozsvár, a Temesvár, a Pozsony és a Kassa 

megnevezés. 

A két világháború közti időszakban kialakult utcanév-rendszer a következő 

periódusban gyökeres változáson megy keresztül. 

KÁLNÁSi 1995 p.55. 
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5.2.2. A hivatalos névadás második korszaka (1945 -1990) 

A hivatalos névadás második szakaszában lényeges névállomány-változás ment 

végbe mindenhol. A második szakaszon belül Kálnási még két további periódust különít el, 

az 1945-1956 és az 1956-1990 közöttit. Az előbbiben az új, kötelező ideológia eszméjét, 

fogalmait megörökítő utcanevek domináltak, az utóbbiban megszüntették a személyi 

kultuszra utaló neveket.235 

Miként hazánkban, a változások Celldömölkön is jórészt ideológiai, politikai 

indítékkal történtek. A változás főként a személynévi előtagú nevek körében figyelhetők 

meg, de másutt is tetten érhetőek. 

Mivel ebben a korszakban jórészt a névváltoztatások dominálnak, és kevés új utca 

alakult ki, ezért a névváltoztatásokkal foglalkozó részben fejtem ki ezt a kérdéskört. Néhány 

közterület esetében azonban a névadományozás esete is megfigyelhető. Ekkor nevezik el 

többek között az alsósági Újtelep utcáit, és így jelenik meg a Martinovics Ignác, a Móricz 

Zsigmond, a Hegyi és a Dobó Katalin utca.236 (lásd 14. térkép) 

A korszak második periódusának az 1956-tól 1989-1990. évi rendszerváltásig 

terjedő szakaszt tekintjük. 1956 többek között a hivatalos utcanévadás gyakorlatára is 

hatott. Többek között ekkor szüntették meg az addig fennálló rendszer személyi kultuszára 

utaló neveket. 

Megjelennek a dátumokból alkotott utcanevek: Április 4. utca,237 Május 1. utca 2 3 8 a 

munkásmozgalomra utaló elnevezések (Kisdobos utca 2 3 9 Úttörő utca240). Ekkor - 1971-ben 

- kapnak nevet a Bányatelep utcái is (Kőtörő utca, Kráter utca, Sikló utca, Uzsabánya utca, 

Vak Béla utca241), (lásd 11. térkép) Ebben az időszakban töltik fel ajelenlegi Kodály Zoltán 

lakótelep helyén lévő gödröt, és nevezik el az utcákat Kodály Zoltánról,142 illetve a 

településrészen itt korábban fellelhető akácosról (Akácfa utca), hárs ligetről (Hársfa 

utca).243 Ekkor kerül kialakításra az Ijjúság téri lakótelep is. 2 4 4 (lásd 10. és 11. térkép) 

K Á L N Á S I 1995 p.56. 

A megváltozott utcanevek jegyzéks 
Először 1968-ból tudtam biztosan datálni. VaML XXIII. 721. a. 14.1968. júl. 25. jkv. 31/1968. sz. Th. 
1966-ban hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv. 23/1966. sz. Th. 
1966-ban hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv. 23/1966. sz. Th. 
1966-ban hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv. 23/1966. sz. Th. 
1971-ben hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv. 6/1971. sz. Th. 
1971-ben hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv. 6/1971. sz. Th. 
1966-ban hozták létre új utcaként. VaML XXIII. 721. a. 12.1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz. Th. 
1973-ban hozták létre a korábban Lenül utca 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, valamint a Lenin utca 6. és 8. szám alatt 
lévő többszintes épületekkel határolt, községközpont dél-nyugati részén lévő területből. 

VaML XXIII. 721. a. 19.1973. júl. 26. jkv., 26/1973. sz. Th. 
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Az 1980-as években kialakuló új utcák mind a mai napig megőrizték akkor 

„megszerzett" nevüket. Mindössze három országos jelentőségű személy neve (Bocskai 

István, Bercsényi Miklós, Liszt Ferenc)245 jelenik meg az új nevek között, a személyek 

többsége helyi jelentőségű (Heiner Kálmán, Belovári István, Búza János, Móritz Sándor, 

Szalóky Sándor). A többi utcanév földrajzi köznévi eredetű (Kertalja utca,246 Tó utca247), az 

embert körülvevő természet környezet szavaiból (Kankalin utca, Kökörcsin utca) alakult 

vagy éppen az ember fizikai alkotásival kapcsolatos nevek (Sport utca248) csoportjába 

sorolható, (lásd 11. és 12. térkép) 

5.23. A hivatalos névadás harmadik korszaka (1990-től napjainkig) 

A hivatalos névadás ezen szakasza a rendszerváltástól napjainkig eltelt éveket Öleli 

fel. Szinte egyöntetűen az előző korszak neveit változtatták meg, tehát eltűntek a 

szocializmusra és annak szimbólumrendszerére utaló elnevezések. 2 4 9 Több utca korábbi 

elnevezését kapta vissza. 

A korszak jellemzője, hogy új neveket csak az újonnan keletkezett közterületeknek 

adtak. Celldömölkön csupán három új közterület kapott nevet, az Óvoda köz,250 a Jókai Mór 

utca251 és az Erdőalja utca.252 (lásd 12. térkép) 

A rendszerváltás után újból felmerült utcanév-változtatás iránti igény 

eredményeképpen többek között a korábbi Vorosilov utca (ma Mátyás király), 2 5 3 a Lenin 

utca (ma Koptik Odó) 2 5 4 és a Beloiannisz tér (ma OstfTy Mihály) 2 5 5 kapott új nevet, illetve 

visszakapta a régit. 

Újabb változtatásokra is történtek állampolgári kezdeményezések az utóbbi 

években. Az utcanevek módosítására vonatkozó javaslatokkal a következő fejezetben 

foglalkozom. 

5 1986-ban hozták létre új utcaként VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. okt. 21. ülés jkv. 
4" 1986-ban hozták létre az Újvilág utcából nyílva. VaML XXIII. 575. a. 9.1986. okt 21. ülés jkv. 
4 7 1986-ban nevezték el a KERIPAR-hoz vezető utcát. VaML XXIII. 575. a. 9.1986. okt. 21. ülés jkv. 
4 0 1986-ban nevezték el az MHSZ lötérhez vezető utcát. VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. okt. 21. ülés jkv. 
4 9 KÁLNÁSI 1995 p.56. 
J U Celid. Önkorm. 1992. márc 25. jkv., 60/1992. sz. képv.test hat. 
S 1 Celld. Önkorm. 2003. szept 24. jkv., 259/2003. sz. képv.test. hat. 
B Celld. Önkorm. 2005. nov. 30. jkv., 323/2005. sz. képv.test. hat. 
5 3 Celld. Önkorm. 1992. szept.17. jkv., 178/1992. sz. képviselőtestületi hat. 
5 4 Celld. Önkorm., 1991. január 16. jkv., 2/1991. sz. képviselőtestületi hat. a) pontja és 

1991. március 13. jkv., 29/1991. sz. képviselőtestületi hat. b) pontja 
5 5 Celld. Önkorm. 1991. január 16. jkv., 2/1991. sz. képviselőtestületi hat a) pontja és 

1991. március 13. jkv., 29/1991. sz. képviselőtestületi hat. b) pontja 
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6. A celldömölki utcanév-változtatások a politikai ideológia tükrében 

„Az a társadalom (vagy nemzet), amely szükségesnek tartja, hogy politikai ideáljait 

helynevekben, intézménynevekben és tárgynevekben is kifejezésre juttassa, 

kényszerpályára kerül: a politikai ideálok megváltoztatását névváltozásokkal kell követnie" 

- olvasható J. Soltész Katalin tanulmányában. 2 5 6 

Valóban, a politikai rendszerváltozás tömeges névváltoztatással járt, s jár együtt. 

Minden rendszerváltozás magával hozta a régi nevek revízióját, s az új hatalom által tolerált 

és támogatott nevek megjelenését. Ezek a változások elsősorban az olyan neveket érintették, 

amelyek az elsődleges azonosító és megkülönböztető szerepen kívül emlékeztető és 

tiszteletadó fimkció betöltésére is alkalmasak, azaz olyan személyek vagy események 

emlékét őrzik, olyan fogalmakra utalnak, amelyeket az egyik politikai rendszer nagyra 

becsült, a másik pedig el akart törölni, az előző rendszerrel együtt. 

Ebben a fejezetben az a célom, hogy az utcanévadás típusainak áttekintése után a 

Celldömölk utcanév-rendszerében bekövetkezett és végbement változásokat - amikor már 

lehetséges, az egyes településrészeket önmagukban szemlélve - a névadást folyamatában 

vizsgálva, az ideológiai szempontokat középpontba állítva mutassam be. Sajnos vannak 

olyan időszakok, melyekben a nevek s változásuk pontos dátumának adatolása is 

nehézségekbe ütközött, ilyen esetekben csak a megkérdezettek visszaemlékezéseire tudtam 

hagyatkozni. A ténylegesen megváltoztatott utcák nevei mellett érintem a változtatásra 

javasolt neveket is. 

A forrásanyagok hiányos voltának ellenére is megpróbálok átfogó képet nyújtani a 

településen történt névváltoztatásokról, amelyek tökéletesen szemléltetik, hogy a politikai 

változások milyen nagy hatással vannak még egy kis város névrendszerére is. 

6.1. Névváltoztatási hullámok 

A rendszerváltozások utcaneveket érintő hatásai a változó neveken belül az 

utótagokat alig, sokkal inkább a vizsgálódás tárgyát képező - a sokszor politikai töltettel is 

rendelkező - előtagokat módosították. Arról, hogy mikor és kiről kell utcát elnevezni, nincs 

szabály, de nagy hatással van az elnevezésre az adott időszak politikai gondolkodása. 

A celldömölki utcanevek mellett a hozzácsatolás előtti Alsóság és Izsákfa neveinek 

változását is megemlítem, annak ellenére, hogy a két település ekkor még nem volt 

Celldömölk része. Ezt indokolja, hogy névrendszerük szinte teljes mértékben átalakult a 

2 5 6 J . S O L T É S Z 1992 p.15. 
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Celldömölkhöz csatolás után, illetve, hogy a rendszerváltozások eredménye erőteljesen 

nyomon követhető e települések esetében is. 

Mivel korábbi forrásaim bizonytalanok, ezért Celldömölk esetében kiindulási 

alapnak az 191 l-es hivatalos utcanévjegyzéket tekintem.2 3' Izsákfa esetében Tungli Gyula 

munkájának Földrajzi nevek című fejezetére támaszkodom, 2 5 8 míg Alsóság kapcsán az 

1945-ös választásokra besorolt utcaneveket veszem kiindulásnak. A térképekből és egyéb 

forrásokból adatolható neveket nem az ott található helyesírásnak megfelelően írom, mert 

tanulmányozásuk során azonos időponton belül is eltéréseket, következetlenségeket 

tapasztaltam. Ez jelzi, hogy az egyes nevek írásmódja és használata sokáig nem forrott még 

ki, olyannyira, hogy sokszor párhuzamosan éltek a népi és a hivatalos elnevezések egymás 

mellett. 

Térképek, helyi folyóiratokban talált cikkek, helytörténeti munkák, jegyzőkönyvek, 

visszaemlékezések segítségével mutatom be a mai Celldömölk területének névrendszerében 

bekövetkezett változásokat 1911-től napjainkig. 

6.1.1. Utcanév-változtatások a X X . század elejétől 1945-ig 

Az erre az időtartamra vonatkozó utcanév-változásokat nem tudtam pontosan egy 

adott dátumhoz kötni, így a változásokat csak hozzávetőlegesen tudom megadni. 

Kezdetben a névadás az uralkodó, a nevek megváltoztatása kevésbé jellemző a 

korszakra. A település névrendszere az 1900-as évek elejére alapjaiban már kialakult. Az 

első névváltoztatások inkább gyakorlati jelentőségűek voltak, s a település terjeszkedésével 

függtek össze. Az 191 l-es névrendszer a I I . világháború végéig jelentős névváltozáson 

ment keresztül, melyre általánosan jellemző, hogy a motivált neveket motiválatlanokkal 

cserélték fel. 

így például az utca nevét megváltoztatták, ha a név elveszítette valóságtartalmát, 

közvetlen kapcsolatát a közterülettel, vagy másik tulajdonsága vált jellemzővé. Amikor 

Nemesdömölk és Kiscell összeépült a Nemesdömölki utca elnevezés elvesztette 

jelentőségét, és később új nevet kapott (Széchenyi utca)25*. A Kis utca a település fejlődése 

során, bővülése következtében elveszítette addigi tulajdonságát (megszűnt kis, szűk utca 

lenni), s így nevét Kisfaludy utcára változtatták. A Mersei utcát a két világháború között a 

Trianon következtében elcsatolt Pozsonyról, a Mesteri utcát pedig a szintén elcsatolt 

•voiozsvárról nevezték el. A Mesteri utca elnevezés ennek ellenére továbbra is létezik, nem 

257 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
" 8 T U N G L I 1995 
2 5 9 K Á L D O S 1999 p.10. 
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szűnt meg, csak névátvitellel egy új utca neve lett. A Kórház utca (ma Vörösmarty utca) és 

a Gyár utca (ma Hunyadi utca) névváltoztatására sincsenek pontos adataim, de úgy 

gondolom, hogy elnevezésükre szintén a két világháború között került sor. A Gyár utca 

nevét az ott található Marton téglagyár ihlette, mely megszűntével az utca neve Hunyadira 

változott. 

Nemcsak az utcák száma gyarapodott, de a névtípusok is megváltoztak. Előnyben 

részesítették a személynévi eredetű utcaneveket, s akkor is éltek a személynévvel való 

elkeresztelés lehetőségével, amikor éppen az utca korábbi, természetes nevét érintette a 

változtatás. 

6.1.2. Névváltoztatások 1945 - 1990 között 

A I I . világháború utáni rendszerváltozás tömeges utcanév-változtatást vont maga 

után, amely elsősorban a reakciósnak minősülő nevek (a fasizmusra, a Horthy-rendszerre, a 

monarchiára, az arisztokráciára, a kapitalizmusra, az egyházra utaló nevek) eltörlésére és az 

ún. haladó nevek adására (szabadsághősök, antifasiszták, szovjet, kommunista) irányult. 

Celldömölk esetében a I I . világháború utáni névváltoztatásoknál a politikai szándék 

egyértelműen kimutatható. 

6.1.2.1. Celldömölk 

A világháború éveiről sem térképek, sem levéltári iratok nem maradtak fenn. 

Néhány helyi kiadású lap, illetve „megmaradt" jegyzőkönyv tanúskodik a várost ért 

bombázásokról, az időszak intézkedéseiről. A „felszabadulás" utáni dokumentumok azt 

mutatják, hogy a háborús években nem történt jelentős változás az utcanév-rendszerben. 

A megváltozott utcanevek esetében dátumot nem mindig tudtam pontosan megállapítani, 

de annyi bizonyos, hogy a következőkben felsorolt utcanevek változtatása a I I . világháború 

utáni időkre tehető. 

1945-re teszem az alábbi változtatásokat (lásd 13. térkép): 

Gyár utca^Hunyadi utca 

Rövid köz/Jegyző köz^Béke utca 

Tisza István utca^Sztálin utca260 

~ak Béla utca^> Gábor Aron utca*01 

260 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
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Az alábbi utcák neve biztos, hogy 1947-ben változott meg (lásd 13. térkép): 

Dulovich Árpád utca^ József Attila utca 

Ferenc József utca^>Dózsa György utca 

Géfin Lajos utca^Kálvin tér 

Horthy Miklós tér^ Szabadság tér 

Klebelsberg Kunó utca^ Bartók Béla utca 

Schwőder Ervin utca&Ady Endre utca 

Tisza István utca ̂ Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 

Vásártér1^ Szomraky Zoltán utca és (Tanács)Köztársaság tér263 

A többi utcanév megváltoztatásának pontos dátumát nem ismerem, de 

mindenképpen a I I . világháború utánra, illetve az '50-es évekre jellemző változtatásokat 

tartalmaznak, (lásd 13. és 14. térkép) 

Hollósy tér^(Tanács)Köztársaság tér 

Szentháromság tér^>(Tanács)Köztársaság tér 

Géfin utca£>Lenin út 

Koptik apát úr utca^> Lenin út 

Kálvin tér^>Lenin út 

Báthori utca^Esze Tamás utca 

Gyarmathy tér^ Rákosi Mátyás tér 

Erzsébet utca1^Budai Nagy Antal utca 

Nádasdy utca<=> Csokonai Vitéz Mihály utca 

Szent Imre herceg utca^Ságvári Endre utca 

Pálffy utca^ Zalka Máté utca 

Bisitzky Ödön utca^Hámán Kató utca 

Vak Béla utca^ Gábor Aron utca 

Ostffy tér^>Beloiannisz tér 

Kis utca^Kisfaludy utca 

Vásártéri Nagy Sándor tér 

Pápai utca^Dr. Király János utca 

Mesteri utca^Kolozsvár utca 

::Í'^ZMIKÜ Máté utca 

201 Vas megye földrajzi nevei 1977 r , 1 0 

2 6 2 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
A források is bizonytalanok: egyszer Tanácsköztársaság, máskor Köztársaság tér néven említik. 
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Szentmártoni utca^Pápai utca 

Sztálin utca^Sági utca 

Kórház utca ̂ Vörösmarty utca 

A legtöbb utcanév helyi színét elveszítette, a Celldömölkhöz kötődő személyek helyett a 

közterületek a kor ideológiájának megfelelő elnevezést kaptak. A 27 új utcanév öt 

kivételével {Szabadság tér, Tanácsköztársaság tér, Kolozsvár utca, Pápai utca, Sági utca) 

személynévi eredetű. Az új utcanevek közül mindössze három kötődik szorosabban a 

településhez, a Szomraky Zoltán utca, a Dr. Király János utca és a Nagy Sándor tér. Az 

átnevezett utcák névadói között találkozunk írók, költők neveivel (Ady Endre, Csokonai, 

József Attila), zeneszerzőével (Bartók Béla), a parasztmozgalmak vezetőiével (Budai Nagy 

Antal, Dózsa György), a Thököly- és a Rákóczi-szabadságharc résztvevőiével (Esze 

Tamás), az 1848-1849-es szabadságharc hőseiével (Gábor Aron), a munkásmozgalom 

résztvevőiével (Hámán Kató, Ságvári Endre, Zalka Máté) és a kommunizmus külföldi és 

hazai alakjaiéval (Beloiannisz, Lenin, Rákosi Mátyás) egyaránt. 

A keresztény szellemiségű neveket, a szentek neveit is eltörölték, s a korszak által 

nagyra becsült személyek vagy események nevét kapták a közterületek. (Szentháromság 

tér &(Tanács)Köztársaság tér, Szent Imre herceg utca ̂ Ságvári Endre utca). 

Az '50-es évekből egy biztos adat maradt csak fent a változtatásokat illetően: 1956-

ban a Rákosi teret nem nevezték át, hanem önálló térként megszűntették, hiszen az akkori 

Köztársaság térrel egy teret alkotott. A megszüntetési értesítésben az állt, hogy azok az 

épületek, melyek a felszabadulás óta külön térré tették volna a közterületet, nem épültek fel, 

s felépítésük a község távlati terveiben sem szerepel.204 (lásd 14. térkép) 

A I I . világháború utáni névváltoztatási hullámot követően az 1989-1990-es újabb 

rendszerváltásig csak egyszer történt módosítás Celldömölk utcaneveiben. 1966-ban két 

közterület neve változott meg (lásd 14. térkép) : 2 6 5 

Hollósy tér^ Gayer Gyula tér 

Sághy utca^>Mikes Kelemen utca 

Celldömölki Községi Tanács VB Értesítése. 1956. nov. 29. 
VaML XXIII. 721. a. 12. 1966 máj. 26. jkv., 23/1966. Th. 
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6.1.2.2. Alsóság 

Alsóságon a I I . világháborút követően szintén tömeges névváltoztatások tanúi lehetünk. 

Ebben az időszakban 14 utca neve változott meg. (lásd 13. és 14. térkép) 

Pápai utca^Puskin utca 

Hegyi utca^> Vorosliov utca 

Temetősor^Bem József utca 

Harangláb utca^ Somogyi Béla utca 

Rövid köz^Béke utca 

Újtelep I . utca^Hegyi utca 

Újtelep II. utca^Dobó Katalin utca 

Újtelep III. utca^Móricz Zsigmond utca 

Újtelep IV. utca^Martinovics Ignác utca 

Tó utca, Godena^ Barátság utca 

Vati utca, Marcali utca^Marx Károly utca 

Bende köz, Kertalja utca^Fazekas Mihály utca 

Vásártér, Cigánytelep, Tó utca, Csordahajtó utca^ Táncsics Mihály utca 

Sztálin utca^Sági út 

Megfigyelhető, hogy a korábban népi névként is használatos, s hivatalos névvé vált 

utcanevek mindegyike megváltozott. Az átkeresztelt utcanevek közül mindössze egy viselt 

személynévi előtagot (az utcában élő Bende családról kapta a nevét), de ez az utca népi 

neve is. A többi esetben az előtag nagyrészt földrajzi névi eredetű volt (pl. Vati utca). 

A névváltoztatás során az újonnan adott nevek négy kivételével személynévi eredetűek. 

Egyedül a Hegyi és a Sági wfcónak van helyi vonatkozása. A többi, személynévi eredetű, 

illetve az elvont fogalmakról (Béke, Barátság) nevet kapó utcák leginkább az országos 

jelentőségű, országosan használt névadást követték. Legnagyobb arányban híres, 

országosan jelentős emberek nevét adták az egyes utcáknak. 

A változtatás előtt a földrajzi névi előtag volt túlsúlyban, utána, pedig a személynévi 

előtag vált azzá. A korszak névváltoztatási sajátságai közé tartozik, hogy a Hegyi utca nem 

szűnt meg, csak névátvitellel egy másik utca kapta a nevet. Egyébként a köznyelv szinte 

minden utcát Hegyi utcának nevezett, ami a Ság-hegyre vezetett. A hivatalos utcanév 

mellett tehát számtalan - a köznyelvben használatos -Hegyi utcája volt Alsóságnak. 
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Alsóság névrendszerében 1971-ben történt a következő változás. Ekkor a Bányatelep 

utcái nyerték el alábbi neveiket: Eötvös Loránd utca, Kőtörő utca, Kráter utca, Sikló utca, 

Uzsabánya utca és Vak Béla utca266 (lásd 14. térkép) A bányatelepi utolsó „névtelen utca" 

1981 -ben kapta a Heiner Kálmán nevet 2 6 7 (lásd 14. térkép) 

6.1.2.3. Izsákfa 

Izsákfán az utcanevek változására először 1948-ban került sor. A változtatásra az 1848— 

1849-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulója adott okot. Az 1948-as izsákfai 

jegyzőkönyvek hiányában az alsósági nagyközségi közgyűlési jegyzőkönyvben található 

névváltoztatási indokot idézem: „...a 100 éves évfordulóra való tekintettel az utcák nevét 

változtassa meg a képviselőtestület és oly egyénekről nevezze el, akik a múltban a magyar 

nép felszabadulása érdekében dolgoztak, sok esetben életüket áldozták, és így dicsőséget 

szereztek nevünknek." Ez a gondolat Izsákfa utcaneveinek változtatására is igaz. 2 6 8 

A település mind a négy utcájának neve megváltozott, s az 1848-1849-es forradalom és 

szabadságharc hőseinek emléket állítva Petőfi Sándor, Deák Ferenc, Kossuth Lajos és 

Táncsics Mihály nevét vették fel. (lásd 13. térkép) Egy név esetében az utcanév földrajzi 

köznévi utótagja is megváltozott: út helyett az utca utótagra. 

Bokodi út-Kossuth Lajos utca 

Fő utca^Petőfi Sándor utca 

Sarok utca^Deák Ferenc utca 

Újtelep utca^Dózsa György utca 

Izsákfán a következő utcanév-változtatás 1978-ban történt, amikor összevonták a 

települést Celldömölkkel. Mivel Celldömölkön már léteztek ugyanolyan nevű utcák, ezért 

volt szükséges a nevek átgondolása. Az alábbi módosítások történtek: 2 6 9 

Deák Ferenc utca<=>Kódó utca 

Kossuth Lajos utca^Bokodi utca 

Petőfi Sándor utca^>Izsákfa utca 

Táncsics Mihály utca^> Hegyalja utca 

VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
' VaML XXIlI.72La.27. 1981. márc. 3. jkv.. 15/1981. sz. Ti: 

8 VaML V. K. 2/2. csomó, 30/1948. sz. képv.test. hat 
9 VaML XXIII. 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 70/1978. sz. VB Hat. 
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A változtatás után az utcanevek ismét szorosabb kapcsolatba kerültek a településsel, 

annak földrajzi és helyi utalásai következtében. Azonban az előtagok továbbra is egy 

csoportot képviselnek, csak éppenséggel a személynévi előtagot a földrajzi váltotta fel. 

6.13. Névváltoztatások 1990-től napjainkig 

A rendszerváltást követően országszerte sor került a települések utcaneveinek 

felülvizsgálatára. Az új politikai vezetés szorgalmazta a letűnt szocialista rendszer 

ideológiai, politikai felfogását tükröző névanyag kicserélését. A változtatás lebonyolítása a 

helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozott. A nagyobb városokban hozzáértő 

szakemberek, helytörténészek, nyelvészek segítették a munkát, ám a legtöbb kisvárosban és 

faluban a laikus önkormányzati képviselőkre volt bízva. Celldömölkön is bevonták a 

munkába a város helytörténészek, s a változtatás előterjesztéséig el is jutottak. A döntő 

lépésnél azonban az érintett utca lakosai sokszor nem fogadták el az utcanév 

megváltoztatását. 

A legutóbbi évek névadása leginkább a régi nevek revíziójára és a név visszaadásra 

korlátozódott. A korábban új elnevezést kapott utcák legtöbbször visszanyerték eredeti, 

politikai behatástól még mentes nevüket. A rendszerváltás után felülvizsgálták a 

települések, s így Celldömölk névrendszerét is. 

6.13.1. Celldömölk 

Celldömölkön mindösszesen csak az alábbi utcák neve módosult. A lakosság a 

változtatásokkal egyetértett, s így a következő közterületek nevének megváltoztatását 

elfogadta. 

1991-es utcanévváltozások (lásd 15. térkép): 

Beloiannisz tér^Ostffy Mihály tér27" 

Lenin utca*^ Koptik Odó utca27 

Lenin utca<=>Dr. Géfin Lajos tér272 

(Tanács)Köztársaság tér 1-7. szórni Szentháromság tér273 

2 7 0 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 
1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. bj pomjt 

2 7 1 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat a) pontja és 
1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 

2 7 3 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja 
3 7 3 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
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(Tanács)Köztársaság tér és Gayer Gyula tér^Hollósy tér27' 

(Tanács) Köztársaság 19. szánté Dr. Király János utca275 

(Tanács)Köztársaság 18. szántéKossuth utca276 

(Tanács)Köztársaság tér8-l7. szám^Dr. Géfin Lajos tér2 

Az Ostffy Mihály tér és a Koptik Odó utca esetében a közterület a korábbi nevét 

kapta vissza. 

6.13.2. Alsóság 

Alsóságon egyetlen utca neve változott meg: Vorosilov utca^Mátyás király utca, de 

ott a változtatás egy évvel később, 1992-ben történt. 2 7 8 Az utca teljesen új nevet kapott: egy 

1989-es javaslat is Mátyás királyt javasolt, és nem az utca korábbi nevét (Hegyi utca)}19 

Illetve 2003-ban a Bem József utca déli szakaszát átnevezték Jókai Mór urcóra. 2 8 0 (lásd 15. 

térkép) 

6.2. Utcanév-változtatási javaslatok 

A rendszerváltást követő névrendszer-felülvizsgálat óta nem történt újabb 

változtatás a celldömölki utcanevek esetében. Új utcák alakultak (Óvoda köz28' Jókai Mór 

utca,282 Erdőalja utca283), de ezekben az esetekben csak névadományozásról beszedetünk. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lettek volna javaslatok vagy kísérletek egy-egy utcanév 

megváltoztatására. A javaslatok az alábbiak voltak. 

A Riczinger utca esetében érkezett Fűzfa 2 8 4 , Hollósy Jusztinián 2 8 5 és Széli József 

utcára 2 8 6 

A Búza János utca esetében Batthvánv 2 8 7 és Edvi Illés Pál utcára 2 8 5 

2 7 4 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja 
2 7 5 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv„ 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
2 7 6 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
2 7 7 Celld. Önkorm. 1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test hat b) pontja 
2 7 8 Celld. Önkorm. 1992. szept. 17. jkv., 178/1992. sz. képv.test. hat 
2 7 9 Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
2 8 0 Celld. Önkorm. 2003. szept. 24. jkv., 259/2003. sz. képv.test. hat. 
2 8 1 Celld. Önkorm. 1992. márc. 25. jkv., 60/1992. sz. képv.test. hat. 
2 8 2 Celld. Önkorm. 2003. szept. 24. jkv., 259/2003. sz. képv.test. hat. 
2 8 3 Celld. Önkorm. 2005. évi jkv., 2005. nov. 30. jkv., 323/2005. sz. képv.test. hat. 
2 8 4 Celld. Önkorm. 1993. nov. 3. jkv. 181/1993. sz. képviselőtestületi hat. 1. pontja 

3 Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
2 8 6 Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
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A Marx Károlv utca esetében Marcal utcára 

A Zalka Máté utca esetéhen Géfin Laios utcára 2 9 0 

A fíámán Kató utca esetében Bisitzkv Ödön2*11 és Kiscelli utcára 2 9 2 

A Sávvári Endre utm esetéhen Székelv 2 9 3 és Szent Tmre utcára 2 9 4 

Az Úttörő utca esetében Virághalmi Ferenc utcára 2 9 5 

Illetve az. AnriHs 4 utca esetéhen Kikelet 2 9 7 és 'TVirfmeíster István utcára 2 9 8 

módosítási tavaslal. 

Az indítvánvok közül a Hámnn Kató. a Riczineer. a Rűza János és Sávvári Endre 

utcára henvúitott módosítási javaslat ért el eredménvt ígv szüleiért mep az 181/1993. 

számú képviselőtestületi határozat, melvnek 1. pontja a Riczinper utca nevét Fűzfa, a 

ffámán Kató utcáét Risitzkv. a Rum János utcáét Ratthvánv. míg a Sáfnrári utcáét Székelv 

utcára válloztatta 2 9 9 Az utcák lakóinak nagv töhhséoe azonban nem értett egvet a döntéssel, 

íirv maradtak á régi elnevezések. 

A névváltoztatások után még ma is iócskán akadnak olvan nevek Celldömölk 

névrendszerében, melvek létjogosultsága megkérdőjelezhető. F nevek kapcsán már többen 

felszólaltak a felül vi/sgátotnt kérve, ám a lakók eddig mindig elvetették ezeket a 

iavaslatokst. A közvélemény kutatásom is e/1 támasztia alá Többen ragaszkodnak a megélt 

történelem emlékeihez, nem faríiák fontosnak ezen utcanevek megváltoztatását Sokszor 

nem is tudták megindokolni miért nem kívániák a változást, legtöbbször ngv gondolták, 

hoev ..nem ez a legfontosabb kérdés a város életében", illetve anvagilag is -csak felesleges 

terheket róna mind a városra mind a lakókra". 

^ 181/1993. sz. képviselőtestületi hat. l.oontia. 1993. nov. 3. jkv. 
A Búza János utca a Batthyány utca egyenes folytatása északra, a Baross utcai keresztezőben tr»t 
Változó utcanevek: Április 4. helveíl Kikelet 1999 D.3. 
Változó L4c»»eve!': Á«*»w> A h-tv** y | oaa « T, 

^ Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
"9i Változó t'*"00""*1" Á™4i;p A hoii.öt* v't\"*i"* mm „ i 
2 9 2 Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
2 9 3 Cefld. Ö"1-?"-. 1993. nov. 3. jkv., 181/1993. sz. k é p v i s e l ö w n , - * i H* * \—«• 
^ Változó utcanevek: Ánriüs 4. helvelt Kikelet 1999 n.3. 

Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
7 1 ) 6 Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
2 9 7 VáltOZÓ L'tíW'eVÍ*': ÁpHJÍc A hflyptt K Í I Í P W IQQQ n i 

Javaslat utcanév változtatásra 1989 p.6. 
2 9 9Celld. Önkorm. 1993. nov.3. jkv.. 181/1993. sz. képviselőtestületi hat. l.nontia 



7. A műit utcaneveinek, az utcanév-változásoknak jelenlegi ismerete 
Celldömölkön fKérdőíves vizsgálat) 

Önálló, a helvszínen véezett munka keretében kérdőíves felmérést véeeztem 

Celldömölk lakosainak köréiben. A vizsgálat során a teleniilés lakóinak történeti utcanév* 

ismerelét kívántam feltérkénezní. 

A vizsgálat során hatvanhat személytől vettem fel adatokat/00 üevelve arra. hogv a 

megkérdezettek köre a lehető legszélesebb körből keröltön ki - mind életkor, mind laknetV. 

mind foglalkozás tekintetében. A vizsgálat során próbáltam a város különböző részeiben 

lakó személveket megkérdezni, ez azonhan Izsákfa esetéhen csak közvetetten sikerült 

Mivel T zsák fa a városközponttól távol helvezkedik el. oda szemétvesen nem tudtam eliutní. 

azonhan sikerült olvan szemelvekkel interiút készítenem, akik nár éve költöztek be 

Tzsákfáról Celldömölk köznontiáha 

7.1. Hinotízisek 

A kérdőív felvétele előtti hinotéziseim a következők voltak. A lakók azoknak az 

(1) ahol laktak/laknak, illetve azoknak szűkebb környezetét 

(2) és ahol a fontosahb közénületek találhatók, ni. óvoda, iskola, polgármesteri 

hivatal kórház 

Feltételeztem, hoev segíti az utcanevek ismertté válását, ha a név és fiz elnevezett 

terület között valós kapcsolat mutatható kí (Bürü, Tó utca), ha valódi irányjelölő utcanévről 

(Pánai útra) vapv közlekedési szemnonthól kiemelt uteáról van szó (Sápi utcai ha 

rövidebb névtestö az utcanév (Kis utca. Sávi utca\ mert a hosszahhak többnvire valamilven 

rövidített formáhan kerülnek a köztndatha. illetve ha az utcában valamilven közismert 

intézmény, emíékmű (Szentháromsáv tér\ található. Mindemellett az, utca fekvése, heivzete 

is jelentősen beíoíyásolia a név ismertté válását hisz a városközponttól távolabb eső. illetve 

a városrészhez csak később csaíuii. korábban ünáííó íeíeoii lések utcái kevésbé ismertek, 

mint a központi fekvésnek. A név ismertsége is fontos befolyásoló tényező lehet az utcanév 

elterjedésében. Kézenfekvő, IÍOÖV a lakosság hamarabb elfogadta és használta az ismert 

névauóiú utcákat, mint az, ismeretlen, idegen hatású és hangzású elnevezésűeket 

A m i n t a v é t e l TellHömftlV lakn^SotfnflV Vh 0 6 % - á t ferií í e M Í V P I r p i M f t m r t i k r t n ccnV Vét h é t ftlít 



\7 alkalmazott módszerrel kancsolatban megfontolandónak tartottam, hoev a 

történeti utcanevek ismeretének vizsgálata kérdőíves módszerrel nem egyszerű. Az 

eredménveket befoivásolhatia, hoev a város lakosságának jó része betelepült az itt élők 

közíll. nedie sokan csak a körnvezetükben található utcák neveit ismerik. lesven bár 

történetiről vagy jelenkoriról szó. A kérdőív elemzése során kaoott eredménveket óvatosan 

ke?eltem- mivel azok a felvétel két hete alatti áliánotokat tükrözik. Satnos nem volt 

lehetőséeem folvamatos mintavételre, amiből érdekes következtetéseket lehetett volna 

levonni arra vonatkozóan, hogv a helvi lakosok történeti névismerete miként változik az 

idők tblvamán. milyen tendenciák rajzolhatók ki belőle, 

A jelen kérdőív segítségével tehát eevszeri. keresztmetszeti kénét kanunk a város 

ooieárainak utcanév-tudásáról, amiből egyenként kirajzolható az itt lakók belső vaev 

mentális, avagy más néven kognitív térkéne. J ( í i 

CSr-.FA1.VAV 1900 Ti. 56 
Ez eev olvan kénessép. ameív mindazon tudati tulaidnnsápiink fisszessépe. amelv kénessé tesz 
^n™.tHKC! ?JTS. hnry 0 térre von»*lc>7Ó formációkat gyűjtsük, rendszerezzük, raktározzuk. elő^'vj" 1 ' ' 

és átdolgozzuk. A kognitív térkén a tér eev részének, mint kömvezetnek az ábrázolása eev (Vaev több) 
személy látószögébő' rfrvc : xzr. r ^ í ^ : ! : ^ ? ! : zr ^lirr^f-^ - !:c£-:rív ti-i.fr 
egy belső, szubjektív reorezentáció. 
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7.2. Kérdőív 

CELLDÖMÖLK UTCANEVEI 
KÉRDŐÍV 

Név: 
Életkor: év Foglalkozás: 
Nem: • nő • férfi 
Lakhe ly: utca szám 
Mióta lakik itt? 
Előtte hol lakott? 
Felvétel időpontja: 2008 
Készítette: Horváth Mónika, ELTE-TTK földrajz-történelem szakos hallgató 

Kérem, hogy az Ön által ismert korábbi utcanevek mellé tegyen pipát. Köszönöm! 

Jelenlegi név Előző név Előző név Előző név 

Ady Endre utca Schwőder Ervin utca 

Arany János utca Pórdömölki utca 

Bajcsy-Zsilinszki 
Endre utca 
(Alsóság) 

Tisza István utca Állami utca 

Barátság utca 
(Alsóság) 

Mocsár/Tó utca Godena (népi) 

Bartók Béla utca gróf Klebelsberg Kunó 
utca 

Bem József utca 
(Alsóság) 

Temetősor 

Béke utca 
(Alsóság) 

Rövid köz Jegyző köz (népi) 

Bokodi utca 
(Izsákfa) 

Kossuth Lajos utca Bokodi út 

Budai Nagy 
Antal utca 

Erzsébet utca 

Csokonai utca Nádasdy utca 
Dobó Katalin 
utca (Alsóság) 

Újtelep I I . utca 

Dózsa György 
utca 

Ferenc József utca 

Esze Tamás utca Balhon utca 

Fazekas Mihály 
utca (Alsóság) 

Kertalja utca Bende köz (népi) 

Gayer Gyula tér 

Gábor Aron utca Vak Béla utca 
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Jelenlegi név Előző név Előző név Előző név 

Dr. Géfin Lajos 
tér 

Lenin utca (Tanács)Köztársaság 
tér 

Kálvin tér 
Géfin Lajos 

utca 
Hámén Kató 

utca 
Bisitzky Ödön utca 

Hegyalja utca 
(Izsákfa) 

Dózsa György utca Újtelep utca 

Hegyi utca 
(Alsóság) 

Temető utca Újtelep I . utca 

Hollósy tér (Tanács)Köztársaság 
tér 

Hollósy tér 

Hunyadi utca Gyár utca 
Izsákfa út 
(Izsákfa) 

Petőfi utca Fő utca 

József Attila 
utca 

Dulovich Árpád utca 

Dr. Király János 
utca 

(Tanács)Köztársaság 
tér 

Pápai utca 

Kisfaludy utca Kis utca 
Kodó utca 
(Izsákfa) 

Deák Ferenc utca Sarok utca 

Kolozsvár utca Mesteri utca 
Koptik Odó utca Lenin út/utca Koptik apát úr utca Mesteri utca 
Martinovics utca 

(Alsóság) 
Újtelep IV. utca 

Marx Károly 
utca (Alsóság) 

Vati utca Marcali utca 

Mátyás Király 
utca (Alsóság) 

Vorosilov utca Hegyi utca 

Mikes Kelemen 
utca 

Sághy utca 

Móricz 
Zsigmond utca 

(Alsóság) 

Újtelep I I I . utca 

Nagy Sándor tér Vásártér 
Ostffy Mihály 

tér 
Beloiannisz tér Ostffy Mihály tér 

Pápai utca Szent Mártoni utca 
Pozsony utca Mersei utca 

Puskin utca 
(Alsóság) 

Pápai utca 

Sági utca Sztálin utca Tisza István utca Sági utca 

Ságvári Endre 
utca 

Szent Imre herceg utca 

Somogyi Béla 
utca (Alsóság) 

Harangláb utca Osó/Alsó utca (népi) 

Szabadság tér Horthy tér 
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Jelenlegi név Előző név Előző név Előző név 

Szentháromság 
tér 

(Tanács)KÖztársaság 
tér 

Rákosi tér Gyarmathy tér/ 
Szentháromság 

tér 
Dr. Szomraky 

Zoltán utca 
Vásártér 

Táncsics Mihály 
utca (Alsóság) 

Vásártér 
Cigánydomb (népi) 

Tó utca Bürü (népi) 
Csordahajtó 
utca (népi) 

Temesvár utca Hímző utca 
Vörösmarty utca Kórház utca 
Wesselényi utca Vasúti utca 
Zalka Máté utca Pálffy utca 

Zrínyi Miklós 
utca 

Vasút utca 
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7.3. A vizsgálat eredménye 

A kérdőíves vizsgálat során kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

összesítettem. A felvétel során összesen 80 utcanévváltozásra kérdeztem rá, és ezeket 

állítottam sorrendbe ismertség szerint, (lásd még 16. térkép) 

Jelenlegi utcanév — korábbi utcanév Hányan 
ismerték? 

% 

1. Koptik Odó utca - Lenin út/utea 57 fő 86,36% 
2. Mátyás király utca (Alsóság)- Vorosilov utca 39 fő 59,09% 
3. Gayer Gyula tér - Hollósy tér 34 fő 51,50% 
4. Dr. Géfin Lajos tér - Lenin út 32 fő 48,48% 
5. Vörösmarty utca - Kórház utca 29 fő 43,94% 
6. Arany János utca - Pórdömölki utca 28 fő 42,42% 
7. Kolozsvár utca - Mesteri utca 25 fő 37,88% 
8. Budai Nagy Antal utca - Erzsébet utca 

Hegyi utca (Alsóság) - Temető utca 
Nagy Sándor tér - Vásártér 
Wesselényi utca - Vasúti utca 

24 fb 36,36% 

9. Barátság utca (Alsóság) - Godena 22 fó 33,33% 
10. Dobó Katalin utca (Alsóság) - Újtelep I I . utca 

Hollósy tér - Tanácsköztársaság tér 
Ostffy Mihály tér - Beloiannisz tér 

21 rb 31,82% 

76. 

Ady Endre utca - Schwőder Ervin utca 
Bajcsy-Zsilinszki Endre utca (Alsóság) - Tisza 
István utca 
Csokonai utca-Nádasdy utca 
Hollósy tér - Hollósy tér 
Szentháromság tér - Rákosi tér 
Temesvár utca - Hímző utca 

5fb 7,57% 

77. 
Izsákfa út (Izsákfa) - Fő utca 
József Attila utca - Dulovich Árpád utca 
Pápai utca - Szent Mártoni utca 
Puskin utca (Alsóság) - Pápai utca 

4fb 6,06% 

78. Barátság utca (Alsóság) - Mocsár/Tó utca 
Bokodi utca (Izsákfa) - Kossuth Lajos utca 
Hegyalja utca (Izsákfa) - Dózsa György és Újtelep 
utca 
Marx Károly utca (Alsóság) - Vati utca 
Sági utca - Sági utca 
Táncsics Mihály utca (Alsóság) - Tó utca 

3fb 4,54% 

79. Hegyalja utca (Izsákfa) - Újtelep utca 
Kodó utca (Izsákfa) - Sarok utca 
Sági utca - Tisza István utca 
Szentháromság tér - Gyarmathy tér 

2 fó 3,03% 

80. Dr. Géfin Lajos tér ~ Kálvin tér 
Kodó utca (Izsákfa) - Deák Ferenc utca 

1 fő 1,51% 
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A Koptik Odó utcáról tudták a legtöbben, a megkérdezettek 86,36%-a, hogy korábbi 

elnevezése Lenin út/utca volt. Ez alátámasztja azt a hipotézisemet, hogy azokat az utcákat 

ismerik a legtöbben, ahol a fontosabb középületek találhatók, ugyanis ebben az utcában 

helyezkedik el a város legnagyobb óvodája és bölcsödéje, illetve az ebből nyíló utcákban 

található két általános iskola is . j u 2 Ilyen mértékű ismertté válásához hozzájárult, hogy a 

város központjából, a Dr. Géfin Lajos térről ágazik ki nyugati irányba, a pórdömölki 

városrész felé. Fontos tényezőként meg kell említeni, hogy a Lenin utat csak 1991-ben 

keresztelték át Koptik Odó utcára, így a fiatalabb korosztály is magasabb arányban 

emlékezett rá. A harminc éven aluliak körében a hat megkérdezettből 50%-uk tudta a 

riaszt. ' A harminc év felettiek körében pedig szinte 100%-os volt a visszaemlékezési 

arány. 

A második legismertebb (59,09%) változás az volt, hogy a Vorosilov utcából 

Mátyás király utca lett. Ez szintén az előző előfeltevésem támasztja alá, hiszen a ma Mátyás 

király névre hallgató utca és a város főutcája, a Sági utca sarkán található egy posta és egy 

könyvtár. Ismertségére szintén magyarázatot ad, hogy a rendszerváltás után, 1992-ben kapta 

új nevét. 

Harmadikként a Hollósy tér nevének megváltozása Gayer Gyula térre volt ismert, 

ezt 51,50%-a tudta a megkérdezetteknek. A 46 - 55 év közötti korosztály körében kiugróan 

magas azok száma, akik ismerték a változást. Mivel a névváltoztatás 1966-ban történt, 

kétlem, hogy az lehetne az oka, hogy emlékeznek rá, hiszen a többség akkor csupán 4 és 13 

év közötti gyermek volt. Sokkal inkább gondolom úgy, hogy szüleik emlegették még sokáig 

a régi nevén a teret. Valamint szerepe van az ismertségben annak is, hogy a város központi 

részén elhelyezkedő térről van szó. 

A válaszadók 48,48%-a előtt volt ismert, hogy a jelenlegi Dr. Géfin Lajos tér 

korábban szintén a Lenin út elnevezést viselte. Az ismertség okait ugyanabban találjuk, 

mint a már korábban tárgyalt Koptik Odó utca esetében. 

A sorban az ötödik legismertebb névváltozás (43,94%), hogy a Kórház utca 

elnevezést a Vörösmarty utca váltotta. Ez ismét egybevág a (2) hipotézisemmel a kórház 

elhelyezkedése következtében, mivel a kórházat is a fontosabb középületek közé kell 

soroljuk. Mivel sokan megfordultak a kórházban, így az utca nevére is nagyobb arányban 

emlékeznek. Az utcát kezdetben minden bizonnyal az ott levő intézményről, jelen esetben a 

város kórházáról nevezték el. 

A celli városrészben található két általános iskolán kívül még egy található az alsósági városrészben. 
A magas arányszámhoz hozzájárulhatott, hogy találtam olyan utcanév táblákat, amelyeken még a 
Lenin út szerepel. Más utcák esetében nem találkoztam hasonló jelenséggel. 
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42,42% ismerte, hogy az Arany János utca korábban a Pórdömölki utca nevet 

viselte. Hatodik helyét indokolja, hogy a nemesdömölki és a pórdömölki településrészt 

kapcsolta és kapcsolja ma is össze. Korábbi megnevezése a település legkorábban kialakult 

tagjára utalt. Ismertségét előmozdíthatja, hogy a többség által ismert Koptik Odó utcára 

merőleges utca. 

A Kolozsvár utca korábbi elnevezése a Mesteri utca volt. A kérdőíves felmérés 

során megkérdezettek 37,88%-a ismerte a régi elnevezést. Ez az utca a korai irányjelző 

utcák egyike volt, de ma is sokan használják a Mesteri alakot, hiszen mind a mai napig ezen 

az utcán áthaladva közelíthető meg a legjobban Mesteri település. 

A táblázatot nézve leolvasható további adatokra nem térek ki részletesen, csak a 

nagy tendenciákra szeretném felhívni a figyelmet. Megállapítható, hogy mind a celli, mind 

az alsósági városrészben azon utcanév-változások a legismertebbek, amely utcákban fontos 

középületek (pl. posta, kórház, óvoda) helyezkednek el, és amelyek a város központi részén 

fekszenek, vagy valamely fontos utcából ágaznak ki . Kimutatható, hogy az (1) hipotézisem 

is alátámasztást nyert, mivel a megkérdezettek nagyobb arányban ismerik azoknak az 

utcáknak a régi elnevezéseit, amelyben laktak/laknak, ritkább esetben az adott településrész 

utcaneveit is. Valamint a településhez később csatolt, és tőle messzebbre elhelyezkedő 

Izsákfa utcaneveit szinte csak azok a személyek ismerték, akik ott laktak korábban, vagy 

rokoni kapcsolataik révén jártak/járnak oda. Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a 

fiatalabbak egyre nagyobb százalékban költöznek be Izsákfáról a biztosabb megélhetést 

nyújtó celldömölki településrészre. 

A korcsoportok szerinti megoszlást figyelembe véve elmondható, hogy az 50-70 év 

közöttiek rendelkeznek a legtöbb információval a történeti utcanevekről. Az ötven alattiak 

körében változó a tendencia, egyedül csak az mutatható ki biztosan, hogy a harminc év 

alattiak csak a rangsor első Öt helyén elhelyezkedő változásokat ismerik, de a köztudatban 

kevésbé benne lévőket már nem. A hetven év felettieknél adódik a kérdés, hogy miért nem 

ismernek többet, mint az 50 - 70 év közötti korosztály? Erre pontos magyarázatot nem 

adhatok és nem is ennek a dolgozatnak a feladata ennek a megválaszolása, de a kérdőív 

felvétele során szerzett személyes élményeim alapján leírom benyomásaimat. A szellemileg 

friss, hetven év felettiek tudása meghaladja az 50-70 év közötti korcsoportét, feltéve, ha 

őslakos celldömölkiekről beszélünk. Tehát ebben a korosztályban számolnunk kell azzal, 

hogy különböző okok miatt az emlékezőképesség cserben hagyhatja az idős embereket. 

Egy nagyon fontos szempont, hogy a megkérdezett őslakos, avagy beköltözött 

személy-e, mert a különbség befolyásolja a válaszadást,. A válaszadók 48,48%-a nem 

őslakos volt. A többség a közeli kisebb falvakból (Jánosháza, Kemenessömjén), vagy a 
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dunántúli régióból költözött Celldömölkre; elvétve találkozunk Budapestről vagy Kelet-

Magyarországról ide költözőkkel. Az adatok azt mutatják, hogy a többség nagy része már 

felnőttként költözött be, így nagy százalékuk nem is hallott a korábbi elnevezésekről. 

Az őslakosok körében megfigyelhető tendencia, hogy a saját tudáson kívül a 

legtöbben a szülőktől, vagy a nagyszülőktől hallották a korábbi elnevezését az utcáknak. Az 

őslakosok között a népi elnevezés még mindig előkelő helyet foglal el, ahogy ezt bizonyítja 

a Nagy Sándor tér - Vásártér 8. helye és a Barátság utca (Alsóság) - Godena 9. helyezése 

is. 

Összegzésképpen tehát elmondható, hogy a megkérdezettek többsége kielégítő 

ismeretekkel rendelkezik Celldömölk utcáinak történeti elnevezéseiről. A kérdőív elemzése 

során a várt eredményre jutottam. Beigazolódott, hogy a lakók leginkább a mindenkori 

lakhelyüket és annak környékét ismerik, és a város azon részeit, ahol a közélet zajlik, ahol 

az oktatási, az egészségügyi, a közigazgatási épületek találhatók. Igazolást nyert, hogy az 

utca fekvése, helyzete is jelentősen befolyásolja a név ismertté válását: a városközponttól 

távolabb eső, illetve a városrészhez csak később csatolt, korábban önálló települések utcái 

kevésbé ismertek, mint a központi fekvésűek. Adatolható, hogy az 1989-1990-es 

rendszerváltás környékén átkeresztelt utcanevekre nagyobb százalékban emlékeznek, mint 

amelyek már korábban új elnevezést kaptak. Dicséretes momentum, hogy az utcák népi 

elnevezései mind a mai napig ilyen élénken élnek a köztudatban. 
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8. A celldömölki utcanevek adatbázisa 

Celldömölk utcaneveinek tanulmányozásakor nem egyszer gondot jelentett a 

névváltozások, névváltoztatások, ezek idejének nyomon követése. Az utcanév változása 

gyakran területi változásokat is takar, és ez olykor az „utca történetének" megismerését is 

igényelte. A jelentős számú személyekhez kapcsolódó névadás pedig felvetette a személy 

munkásságának megismerését, az ország, a település történetében játszott szerepének 

vizsgálatát is. A saját tapasztalatok késztettek arra, hogy a munkám során összegyűjtött 

anyagot adatbázisba rendezetten a celldömölki utcanevek iránt érdeklődők számára 

könnyen kereshető formába öntsem. A következőkben a Celldömölk utcanév-rendszerében 

az utóbbi száz évben végbement változásokat adom közre. 

Mindig a mai névből indulok ki és a változást/változtatást jelölő nyíl irányával 

érzékeltetem a folyamat irányát. Ahol rendelkezésemre áll, ott a változtatás időpontját is 

feltüntetem zárójelben. Egyéb esetekben kísérletet teszek az időpont körülbelüli 

meghatározásra. 

A név alatt ismertetem az utca „történetét", részletezem - ha volt - a változ(tat)ás 

mikéntjét, illetve, ahol helyi jelentőségű, kevéssé ismert személyről van szó, az utca 

névadóját is. A személyekre vonatkozó és egyéb magyarázatokat is mindig a mai 

utcanévnél szerepeltetem. 

1. Ady Endre utca (1947-)<= ISchwőder Ervin utca (az utca megnyitása: 1931 - 1947) 

A Schwőder Ervin utcái 1931-ben nyitották meg 7 öl szélességben - a gróf 

Klebelsberg Kunó és a Kölcsey Ferenc utcákkal együtt - a Mária-telepi utcák 

folytatásaként. 3 0 4 A helyiek Schwőder Ervinnek a polgári elemi iskola építése körül végzett 

munkájáért így fejezték ki hálájukat. 3 0 5 A Vas megye földrajzi nevei című gyűjtemény 1945-

re teszi a névváltoztatás időpontját. 3 0 6 A képviselőtestületi jegyzőkönyvek azonban 

egyértelműek: a névváltoztatás 1947-ben történt. 3 0 7 

2. Akácfa utca (első említése: 1975) 

Visszaemlékezések alapján tudom, hogy a kiépülés előtt még erdő borította ezt a 

területet, melyben sok akácfa állt. Az itt növő fafajra lett névadója az utcának. 

lV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. jkv. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. sz. jkv., 2063/1947.sz, 80. véghat. 
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Létrejöttére és kialakulására nincsenek források. 1975-ben a szemétszállításba 

bekapcsolt utcák között szerepel a tanácsülési jegyzökönyvek bejegyzései között. 3 0 8 Tehát 

bizonyos, hogy már e dátum előtt létezett az utca. 

3. Arad utca (első említése: 1946) 

Az utcában lévő, a község tulajdonát képező házhely igénybevételét rögzíti a 

községi földigénylő bizottság (1946). 3 0 9 

Kialakulását a visszaemlékezések alapján a két világháború közötti időre teszem. 

Erre enged következtetni neve is, mely a Trianon után Magyarországtól elcsatolt város 

emlékét őrzi. 1950-ben határozat született, hogy nevét meg kell változtatni, mert nem 

demokratikus,310 de érdemi lépések nem történtek ez ügyben. 

4. Arany János utca (1931- )<^Pórdömölk utca (1904-) 

A Kiscellből Pórdömölkre vezető út nyomvonala már az 1857-es térképen 

felismerhető. 3 1 1 A Pórdömölk utcával először 1904-ben találkozunk, amikor a 

képviselőtestület arról dönt, mivel legyen burkolva. 3 1 2 Az 191 l-es összeírásban már 

természetesen szerepel.313 

1931-ben egy építési engedélyben a következő olvasható: „...az építkezés a 

felosztandó területen csak fokozatosan történhetik és pedig elsősorban az Arany János utca 

mellett...." 3 1 4 Tehát a névváltoztatás a '20-as évek végén, a '30-as évek elején történhetett. 

5. Április 4. utca (kb. 1945-) 

Elsőként 1968-ból datálható, mikor is a Tanács elrendeli a községfejlesztési 

hozzájárulás előírását az Április 4. utca lakosainak.3 1 5 A Vas megye földrajzi nevei című 

kötet szerint nevét „felszabadulásunk emlékére" kapta, tehát feltételezhető, hogy 1945 körül 

nyerte el mai elnevezését. 3 1 6 

3 0 8 VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
3 0 9 VaML V. K. 7/2. csomó, 1946. márc. 2. jkv., 3/1946. jkv. sz., 670/1946. kgysz. 
3 . 0 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. véghat. 
3 . 1 VaML XV. l .c. Kiscell és Pórdömölk, Kataszteri felmérés, I. (1857) 
3 1 2 Az uczarendezések 1904 p.2. 
3 . 3 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
3 . 4 IV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. jkv. 

és 1932. IX. V. i. szám: 3108/1932. 
3 1 5 VaMl XXIII. 721. a 14. 1968. júl. 25. jkv., 31/1968. sz. Th. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p. 319. 
316 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 

64 



Kétszer is érkezett javaslat nevének megváltoztatására. 1989-ben Dorfmeister 

Istvánra, 3 1 7 míg 1999-ben Kikeletre. 3 1 8 Első esetben az alábbival indokolják a változtatás 

igényét: „a I I . világháború harcai nem e napon fejeződtek be Magyarországon, míg 

Dorfmeister, a jelentős barokk alkotó, Celldömölk katolikus templomát gazdagította 

müvével." 3 1 9 A javaslatok azonban csak tervezetek maradtak. 

6. Árpád utca (kb. 1900-) 

Az utca az 1900-as években kezdett kiépülni. 3 2 0 Porkolábnál olvashatjuk, hogy az 

evangélikus elemi fiú- és leányiskola Árpád utcai épülete 1910-ben épül t . 3 2 1 Az 191 l-ben 

felmért utcák között is szerepel.322 

7. Árvalányhaj utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

1971-ben Celldömölk dél-keleti részén nyitott új utcát a Tanács. 3 2 3 Nevét a Ság

hegyen megtalálható ritka növények egyikéről, az árvalány hajról kapta. 

8. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (Alsóság) (1947- )OTisza István utca 

(-1947)<=>Állami utca 

Az utca kialakulása kezdetén az Állami nevet viselte, ugyanis az első házak állami 

kölcsönnel épültek. 3 2 4 Az 1945-ös választások idején az I . szavazókörbe még Állami 

utcaként sorolták be. 3 2 5 

Tisza István nevét valószínűleg a két világháború között viselte az utca, de tovább 

élt a népi (Állami) elnevezés is. 

Nevét 1947-ben változtatták meg Tisza Istvánról Bajcsy-Zsilinszkyre?26 

9. Balassi Bálint utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Új utcaként 1971 -ben hozta létre a Tanács Celldömölk dél-keleti részén. 3 2 7 

3 . 7 Javaslatok utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
3 . 8 Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
3 . 9 Javaslatok utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
3 2 0 P O R K O L Á B 1927 p.145. 
3 2 1 P O R K O L Á B 1927 p. 140. 
322 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
3 2 3 VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
324 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319., illetve visszaemlékezések alapján 
3 2 5 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
3 2 6 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
3 2 7 VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
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10. Barátság utca (Alsóság) (első említése: 1957)<^Tó utca, Godena 

A nép Godenának és Tó utcának nevezte és nevezi ma is ezt a közterületet. A Vas 

megye földrajzi nevei című kiadvány a Godena név eredetét így látja: „a német ajkú 

vásározók 'Gute Nachf köszönéséből alakult k i . " 3 2 8 Elbeszélések alapján másik nevét az ott 

található tóról, mocsárról kapta. Ahogy a tó, a mocsár egyre inkább visszahúzódott, az erre 

utaló nevet egyre kevésbé használták. 

Barátság utcaként először 1957-ben említik a jegyzőkönyvek, 3 2 9 de új nevét a I I . 

világháborút követő rendszertől már valószínűleg 1945 után megkapta. 

1989-ben javasolták nevét Dukai Takách Juditra megváltoztatni, mivel a barátság, 

mint politikai fogalom kiüresedett napjainkra, Dukai pedig az egyik legelső magyar 

költőnő, és nem utolsó sorban Kemenesalja szülötte. 3 3 0 Az utca neve nem változott meg. 

11. Baross utca(1911-) 

Egyike Celldömölk ősi utcáinak, hiszen már az 191 l-es utcanévjegyzékben is 

szerepel.331 

12. Bartók Béla utca (1947-)<>Klebelsberg Kunó utca (utca megnyitása: 1931 - 1947) 

A Klebelsberg Kunó utcát 1931-ben nyitották meg 10 öl szélességben, a Schwőder 

Ervin és a Kölcsey Ferenc utcával együtt. 3 3 2 A Vas megye földrajzi nevei című kiadvány 

1945-re teszi a névváltoztatást, 3 3 3 de a jegyzőkönyvek tanúsága szerint ez csak két évvel 

később történt meg. 3 3 4 

13. Batthyány utca (1911-) 

Celldömölk legrégibb utcáink egyike, az 191 l-es felmérésben már szerepel.335 

1848. június 23-án az első népképviseleti országgyűlési választáskor lett Kiscell követe 

Batthyány Lajos, aki azonban nem ezt a kerületet tartotta meg. 3 3 6 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
9 VaML XXIII. 721. a. 3.1957. szept. 27. jkv. 
0 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
1 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
2 IV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. jkv. 
3 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
4 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947.jkv.sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
s Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
6 O R B Á N 1940 p.12. 
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14. Belovárí István utca (új utcaként 1981-ben hozták létre ) 

A közvélemény úgy tartja, hogy nevét az 1945 utáni Nemzeti Bizottság vezetőjéről 

kapta. 1989-ben javaslat érkezett, hogy nevét Kiss Jánosra változtassák. Indoklásként ezt 

találjuk: „Belovári István 1945 után a Nemzeti Bizottság vezetője, jelentős szerepet játszott 

a földosztásnál, a papok szőlőjéből önmagának a legszebb részt osztva."338 Ezt Nádasdy 

Lajos helytörténész az Új Kemenesalja 1990-es számában így helyesbítette: Belovári István 

a Földigénylő Bizottságnak, és nem a Nemzeti Bizottságnak volt az elnöke. 3 3 9 Nevét nem 

változtatták meg. 

15. Bem József utca (kb. 1955- )<='Temetősor (1945-ben még biztos így nevezik) +Rózsa 

Gyula szerje (népi megnevezés) 

Az utca a Temetősor nevet viselte az 1950-es évek közepéig. Az 1945-ös 

választásokra még Temetősor név alatt sorolták be a V I . szavazókörbe. 3 4 0 Neve 

kapcsolatban állt környezetével: a temető nyugati részével párhuzamos egysoros utcát 

jelölte. 

A Rózsa Gyula szerje elnevezésre nincsenek írott források, a szájhagyomány őrizte 

meg ezt a formát. Nevét is a néptől kapta: az utcában lakó Rózsa Gyuláról. A szer olyan 

utcát jelent, ahol az egy sorban emelt épületekkel szemben nincsenek házak. 3 4 1 A temető ma 

is itt található, de nem fordul elő ráutaló elem a mai névrendszerben. 

A Bem József nevet 1955 körül kaphatta az utca.3 4 2 Az utca Hegyi utcai 

kereszteződéstől délre eső részét 2003-tól Jókai Mór utcának nevezik.343 

16. Bercsényi Miklós utca (új utcaként 1981-ben hozták létre) 

Kialakításáról a 15/1981. számú Tanácshatározat döntött. 

17. Berzsenyi Dániel utca (1911-) 

Kiépülése az 1900-as években elkezdődött, az utcában lévő tulajdonosok 

ingatlanjainak parcellázásával. 3 4 5 Celldömölk legrégebbi utcáinak egyike, már az 191 l-es 

összeírásban említik. 3 4 6 

VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
N Á D A S D Y 1990 p.3. 

VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.37. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Celld. Önkorm. 2003. szept. 24. jkv., 259/2003. sz. képv.test. hat. 
VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
P O R K O L Á B 1927 p.145. 
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18. Béke utca (Alsóság) (első említése: 1957)<=1Rővid köz, Jegyző köz 

A közterület első megnevezései természetes névadás eredményeként születtek. Míg 

a Rövid köz az utca alakjára, milyenségére, addig a Jegyző köz az utcában lévő jegyzőségre 

utalt. 1945-ig itt volt a jegyzőség. 3 4 7 Egy kicsi, rövid utcáról van szó, mely összekötötte a 

Sági utcát a Harangláb utcával, vagyis a mai Somogyi Béla utcával. 

A változás időpontja nem datálható pontosan, az első említése 1957-ből származik 

Béke utcaként, útjavítással és áteresz építéssel kapcsolatban.348 Ám valószínűsíthető, hogy 

új nevét közvetlenül a „felszabadulás" után kapta. 1989-ben Károlyi Mihály utcára 

javasolták átkeresztelni az utcát. 3 4 9 

19. Bocskai István utca (új utcaként 1981-) 

A Bocskai István utcát 1981-ben hozta létre a város irányító testülete, mint új 

utcát. 3 5 0 

20. Bokodi utca (Izsákfa) (1978-)<^Kossuth Lajos utca (1948- 1978)OBokodi utca 

(-1948) 

A Bokodi utca is azon közterületek közé tartozik, mely eredeti funkciójára utaló 

nevét lecserélték, majd később visszakapta. 1948-ban az 1848-1849-es forradalom és 

szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából Kossuth Lajos utcára nevezték át . 3 5 1 Tungli 

Gyula Az Izsákfa évszázadai című munkájában úgy tartja, hogy egészen a rendszerváltásig 

megmarad ezen új neve, és csak akkor kapta vissza régi, irányjelölő (Bokod-puszta felé 

vezető út) nevét. 3 5 2 Ám a jegyzőkönyvek másról tanúskodnak. Már 1978-ban, mikor 

Izsákfát hozzácsatolták Celldömölkhöz, visszakapta korábbi nevét. 3 5 3 Okát abban 

kereshetjük, hogy Celldömölkön már létezett egy Kossuth utca, így szükséges volt 

átkeresztelni az új településrész utcáit, elkerülendő a névismétlést az utcanév-rendszerben. 

Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
Vas megye földrajzi nevei \977 p.320. 
VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv., 
Javaslatok utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
T U N G L I 1995 p.70. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.325. 
VaML XXIII. 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 70/1978. sz. VB. Hat. 
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21. Botond utca (első említése: 1950) 

Először 1950-ben találkozunk a Botond utca elnevezéssel. 3 5 4 Ekkor a település 

vezetői úgy döntenek, hogy nevét meg kell változtatni - több utcával egyetemben - mert 

neve nem demokratikus. Ám változás mind a mai napig nem történt. 

22. Budai Nagy Antal utca (kb. 1955-)<^Erzsébetutca(1900-kb. 1955) 

Az Erzsébet utca a Kertalja-dűlő és részben a Szélhosszai-dűlő355 helyén épült k i . 3 5 6 

A Kis-Czell és Vidéke című helyi lap 1900-ban arról számolt be, hogy az Erzsébet utcát 

teljesen megnyitják, mely eddig zsákutca volt . 3 5 7 A névváltoztatás időpontját 1948-ra teszi a 

Vas megye földrajzi nevei című kiadvány, 3 5 8 de egy 1950-es jegyzőkönyvben még azt 

olvashatjuk, hogy az Erzsébet utca nevét meg kell változtatni, mert nem demokratikus.359 

A változtatás pontos időpontja nem ismert, először 1955-ben találkozunk a Budai 

Nagy Antal elnevezéssel. 3 6 0 Árkolási és vízelvezetési, illetve tatarozási kérdések kapcsán 

került neve a Tanács elé. 3 6 1 

23. Búza János utca (új utcaként 1981- ) 

Az utcát 1981-ben nyitották meg új utcaként. 3 6 2 Az Önkormányzat 1993-ban 

elfogadta, hogy nevét Batthyányra változtassák, 3 6 3 de a lakók ezt nem támogatták. 1999-ben 

ismét javaslat érkezett, hogy nevét változtassák meg Edvi Illés Pálra, mivel ő dömölki 

evangélikus lelkész volt, tudós és közíró, valamint az 1848 - 1849-es szabadságharc Vas 

megyei eseményeinek megörökítője. 3 6 4 Azonban ez a felvetés is ismét csak javaslat maradt. 

24. Csokonai utca (kb. 1955 után)<=1Nádasdy utca 

Nevének pontos változására nincsenek adatok, a Vas megye földrajzi neveiben azt 

olvashatjuk, hogy „a felszabadulás után kapta a Csokonai nevet."365 A források alapján 

1955 körülire datálható a módosítás. 3 6 6 

VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
Elnevezését onnan nyerte, hogy szélessége és hosszúsága körülbelül egyenlő. O R B Á N 1940 p.14. 
O R B Á N 1940 p.14. 

Uczamegnyitás 1900 p.3. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. szept. 20. jkv. és 1955. nov. 8. jkv. 
VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
Celld. Önkorm. 1993. nov. 3. jkv., 181/1993. sz. képv.test. hat. 1. pontja 
Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
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25. Deák Ferenc utca (1911-) 

Az ősi utcák egyike, már 1911-ben szerepel az utcanév-jegyzékben. 3 6 7 1950-ben 

ennek az utcának a nevét is javasolták megváltoztatni, mert nem demokratikus.368 

Szerencsére máig megőrizte eredeti nevét. 

26. Dobó Katalin utca (Alsóság) (kb. 1955 után) <= Új telep II . utca (1945-ben még 

biztosan így hívják) 

Az Újtelep utcái az I . világháború után épültek k i , 3 6 9 s ekkor még sorszámmal 

jelölték őket. 1945-ben még biztos, hogy így jelölték ezen utcákat, mert a szavazókörök 

megállapításánál is ilyen módon sorolták be az Újtelep I I . utcát is a I I . szavazókörbe. 3 7 0 A 

névváltozás pontos ideje nem ismert, azt a források alapján 1955 körülire teszem.371 

27. Dózsa György utca (1947- )<^Ferenc József utca (1904 - 1947) 

A Ferenc József utca részben a Szélhosszai-dűíö területén épült k i . 3 7 2 A 

Kemenesvidék 1904. évi számában olvashatjuk, hogy a vezetőség arról döntött, hogy mivel 

legyen burkolva a Ferenc József utca}171 Ez arra enged következtetni, hogy az utca már 

korábban kialakult. Az 191 l-es összeírás is említi. 3 7 4 A változtatás időpontja 1947, ekkor 

kapja új névként a Dózsa György utca megjelölést. 3 7 5 

28. Eötvös Loránd utca (Alsóság) (1971-)<= íBányatelep 3 7 6 

A Bányatelepi utcák többségét 1971-ben nevezték el, ekkor kapott nevet az Eötvös 

Lorándról elnevezett utca is. 3 7 7 Ennek ellenére később is előfordul a Bányatelep, mint 

összefoglaló terület megjelölés. 3 7 8 

29. Erdőalja utca (Alsóság) (új utcaként 2005-ben hozták létre) 

Celldömölk legfiatalabb közterületét, a Jókai Mór utcából nyugatra nyíló Erdőalja 

utcát 2005-ben nevezték e l . 3 7 9 Az új utca párhuzamos az Újtelepi utcákkal. 

367 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felméri utcáinak jegyzéke 
: 6 S VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. véghat. 
369 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
3 7 0 VaML V . K . 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
371 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
3 7 2 O R B Á N 1940 p.14. 
3 7 3 Az uczarendezések 1904 p.2. 
374 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
3 7 5 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
3 7 6 Összefoglaló neve a területnek, mely a bányászok lakásairól kapta nevét 
3 7 7 VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
3 7 8 VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
3 7 9 Celld. Önkorm. 2005. nov. 30. jkv., 323/2005. sz. képv.test. hat. 
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30. Esze Tamás utca (kb. 1955 u tán^Báthori utca ( -kb. 1955) 

Az utca a „felszabadulás" előtt viselte a Báthori nevet, utána keresztelték át Esze 

Tamásra.390 

31. Építők útja (első említése: 1975) 

Nevét valószínűleg azért kapta, mert a TÜZÉP felé vezet, ahol építőanyagot is lehet 

kapni. A kialakulás időpontja nem ismert, először 1975-ben találkozunk vele a 

jegyzőkönyvekben. 3 8 1 1989-ben Babits Mihályra javasolták átnevezni az utcát, de nem ért el 

eredményt az indítvány. 3 8 2 

32. Fazekas Mihály utca (Alsóság) (első említése: 1955)<>Kertalja utca (1945-ben még 

biztos így hívják)+Bende köz, Bttrü (népi megnevezés) 

Az utca természetes nevei között három különböző elnevezéssel is találkozunk. A 

Bende köz a Bende család portájáról kapta nevét, mely párhuzamos volt a közzel. A Bürü a 

terület tulajdonságára utaló elnevezés, ugyanis ez egy tócsás falurész volt, keskeny 

földhányásokkal és pallós gyalogjáróval. 3 8 3 A Kertalja elnevezéssel még 1945-ben is 

találkozunk, amikor a területet a választásokra az V. szavazókörhöz sorolták be. 3 8 4 

Először 1955-ben említik Fazekas Mihály néven a források útkarbantartással 

kapcsolatban.385 

33. Fűztői Benedek utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Új utcaként 1971-ben hozta létre a Tanács Celldömölk dél-keleti részén. 3 8 6 

Fűztői Benedek, az utca névadója 1698-ban Pórdömölkön volt tanító. Evangélikus 

létére ő tanította a katolikus gyerekeket is. 

34. Gayer Gyula tér (1966- )<=>Hollósy tér 

A Hollósy tér nem szerepel az 191 l-es összeírásban, ezért biztosra vehetjük, hogy 

az elnevezés későbbi névadás eredménye. 3 8 8 1950-ben javasolták nevének megváltoztatását, 

1 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. 

1 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
1 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 

1 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
1 VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv. 
' VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
'PORKOLÁB 1927 p.96. 
1 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
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mert nem demokratikus, erre azonban még 16 évig várni kellett. A Hollósy Jusztinián 

bencés apát nevét viselő teret 1966-ban végül átkeresztelték Gayer Gyula térre. 3 9 0 

Gayer Gyula Celldömölkön született 1883-ban. Egyetemi tanulmányai végeztével 

visszatért Vas megyébe. Szerteágazó tudományos működésének legfontosabb területe a 

növénytan volt. Legjelentősebb műve a Vas vármegye fejlődéstörténeti növényföldrajza és a 

praenorikumi flóraság.391 Sok növényfajt leírt a Ság-hegyen is, emlékét a volt elemi 

fiúiskola őrizte sokáig, mint Gayer Gyula Általános Iskola. 

35. Gábor Áron utca (1945- )<^Vak Béla utca (-1945) 

Pontos adatokkal itt sem tudok szolgálni. A Vas megye földrajzi nevemen a 

névváltoztatás idejét 1945-re teszik.3 9 2 Annyi bizonyos, hogy 1953-ban már Gábor Áron 

utca néven fordul e lő . 3 9 3 

36. Dr. Géfin Lajos tér (1991- )0(Tanács)Köztársaság tér 8-17. szám (kb. 1955 - 1991) 

illetve Lenin út (-1991)OKálvin tér (1947 - kb. 1955)<=>Géfin Lajos utca (-1947) 

1947-ben a Géfin Lajos utcából, a református templom, a rendőrkapitánysági épület, 

az akkori községháza és a járási fohivatal épületéből, és az előttük lévő parkból létrehozták 

a Kálvin teret.3 9 4 Ám nem sokáig viselte a reformátor nevét, 1955-ben már 

(Tanács)Köztársaság tér néven említik a jegyzőkönyvek. 3 9 5 Itt rendelték el a fedett piac 

felépítését kétszer 40 méter hosszúságban. 3 9 6 A rendszerváltást követően a Lenin utca egy 

részéből, 3 9 7 és a (Tanács)Köztársaság tér 8-17. szám alatti házakból újra Géfin Lajos tér 

lett. 3 9 8 

Géfin Lajos a kórház első igazgató-főorvosa volt, alatta virágzott fel a kemenesaljai 

közkórház. 3 9 9 

' VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. véghat. 
'VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz.Th. 

Vas megye 1958 p.237-238. 
! Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 

1 VaML XXIII. 721. a. 1. 1953. aug. 4. jkv. 
1 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. jan. 18. jkv., 3/1955. sz. Th. 

'VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. jan. 18. jkv., 3/1955. sz. Th. 
' Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja 
! Celld. Önkorm. 1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
' P O R K O L Á B 1927 p.101. 
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37. Gyár utca (első említése: 1975) 

Visszaemlékezések alapján az 1970-es és 1980-as években épült ki az ipari 

vágánnyal párhuzamosan. Az itt található - ma már nem működő - téglagyárhoz vezet. 

Először 1975-ben említik a jegyzőkönyvek. 4 0 0 Nem összetévesztendő a régi Gyár utcával 

(ma Hunyadi János utca). 

38. Hámán Kató utca (kb. 1955- )<=>Bisitzky Ödön utca 

Az utca kb. 1955-ig egy, a településhez kapcsolódó egykori gyógyszerész és 

községi bíró nevét viselte 4 0 1 A Vas megye földrajzi nevei című munka a névváltoztatást 

1945-re teszi, ami biztosan nem reális. 4 0 2 Ugyanis 1950-ben javasolják a nevét 

megváltoztatni, mert nem demokratikus.403 

1955-ben fordul elő először a Hámán Kató elnevezés. 4 0 4 1989-ben újabb javaslat 

érkezi: nevét Kiscellht változtassák meg, mivel a városban van Pórdömölki és 

Nemesdömölki utca is, tehát a történelmi városrészek közül Kiscell is kapjon utcanevet.405 

1999-ben újabb javaslat érkezik: nevezzék vissza az utcát Bisitzkyre, a gyógyszerészre és a 

város egykori mecénására. 4 0 6 Nevét nem változtatták meg. 

39. Hársfa utca (új utcaként 1966-ban hozták létre) 

1966-ban a Hunyadi utcától délre, a Tátra utcával párhuzamos utcát nevezték el 

Hársfa w/cónak. 4 0 7 Szóbeli adatközlés alapján tudom, hogy nevét a korábban itt növő 

hársfákról kapta. 

40. Hegyalja utca (Izsákfa) (1978- )ODózsa György utca (1948 - 1978)OTJjtelep utca 

(1922-1948) 

A Vas megye földrajzi nevei szerint 1922 után létesült az utca.4 0 8 Tungli Gyulánál 

olvashatjuk, hogy 1922 és 1948 között viselte az Újtelep utca megjelölést. 4 0 9 1 948-ban 

nevét megváltoztatták Dózsa György utcára.410 Celldömölk és Izsákfa egyesítésekor 1978-

VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. véghat. 
VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv. 
Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz. Th. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.325. 

T U N G L I 1995 p.74. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.325. 
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ban a névismétlést elkerülendő új nevet adtak a közterületnek, s máig a Hegyalja 

megjelölést viseli a közterület. 4 1 1 

Tungli Gyula szerint Táncsics Mihály volt az utca elnevezése 1948 és 1990 

közö t t 4 1 2 ám ezt cáfolják a jegyzőkönyvek és a Vas megye földrajzi nevei című 

összefoglalás is. 

41. Hegyi utca (Alsóság) (kb. 1955-től, és ekkor fordul elő először a jegyzőkönyvekben 

is)<='Temető utca, Újtelep I. utca (1945-ben biztos így nevezték még) 

Korai elnevezései utaltak rá, hogy a temető mellett a hegyre vezet fel az utca.4 1 3 A 

névváltoztatás időpontja pontosan nem ismert, valószínűleg 1955 körül nyerte el mai 

megnevezését. 4 1 4 Annyi biztos csak, hogy 1945-ben még Újtelep I . utca név alatt sorolták 

be a L szavazókörbe a választások idejére. 4 1 5 

42. Heiner Kálmán utca (Alsóság) (1981-)^Bányatelep 

A Bányatelepen fekvő utcát 1981-ben nevezték el. A Hegyi utcával párhuzamosan 

kialakított, a Bem utcától az iparvágányig terjedő útszakasz kapta a Heiner Kálmán nevet.416 

43. Hollósy tér (1991- )<^(Tanács)Köztársaság tér illetve Gayer Gyula tér 1-6. és 11¬

14. szám (kb. 1955- 1991)<^Hollósy tér (1911 - k b . 1955) 

A Hollósy tér már az 191 l-es utcanév-jegyzékben is szerepel,417 egészen 1950-ig. 

Ekkor olvassuk, hogy „nevét meg kell változtatni, mert nem demokratikus".418 A változtatás 

meg is történt, 1955-től egészen 1991-ig (Tanács)Köztársaság a tér neve. Ebben az évben a 

Gayer Gyula tér 1-6. és 11—14. számból, illetve a (Tanács)Köztársaság térből újra Hollósy 

tér lesz, visszanyerve eredeti nevét. 4 1 9 

Hollósy Jusztinián dömölki apát volt. A római katolikus leányiskola létrehozására 

30 530 forintot ajánlott fe l . 4 2 0 

4 1 1 VaML XXIII. 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 70/1978. sz. VB Hat. 
4 1 2 T U N G L I 1995 p.74. 
413 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
414 A megváltozott utcanevek jegyzéke 

VaML XXIII. 721. a. 1.1955. aug. 16. jkv. 
4 1 5 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 

Az 1945-ös választásokra az I. szavazókörtiöz sorolták be. 
4 1 6 VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
417 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
4 1 8 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
4 1 9 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja 

Celld. Önkorm. 1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja 
4 2 0 P O R K O L Á B 1927 p.140. 

74 



44. Horváth Elek utca (1911-) 

Már az 191 l-es utcanév-jegyzékben is szerepel.421 1950-ben nevét javasolták 

megváltoztatni, mert nem demokratikus.422 

Az utca Horváth Elek 1848-as honvédtiszt nevét őrzi. 4 2 3 1 861-ben Kiscell követe, 4 2 4 

képviselőként nagy érdemei voltak abban, hogy Pápa helyett Kiscellből lett vasúti 

csomópont. 4 2 5 

45. Hunyadi utca (elsőemlítése: 1947)<=1Gyárutca(1911-) 

A Gyár utca Celldömölk egyik legrégebbi utcája, szerepel az 1911-ben felmért 

utcák között. 4 2 6 Nevét az utcában álló Marton téglagyárról kapta.427 Miután a gyár megszűnt 

és lebontották, neve is megváltozott, de ennek időpontja nem ismert. Annyi bizonyos csak, 

hogy 1947-ben említik először Hunyadi utaaként. 4 2 8 

46. Ifjúság tér (1973-ban nyitották meg új térként)^Lenin utca 4/a, 4/b, 4/c, 4/d és 6. és 8. 

szám 

1973-ban nyitották meg új közterületként a korábbi Lenin utca 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 

valamint a 6. és 8. szám alatt lévő többszintes épületekkel határolt, a községközpont dél

nyugati részén fekvő területből. 4 2 9 

47. Izsákfa út (Izsákfa) (1978- )<='Petőfi utca (1948 - 1978)<=-Fő utca( -1945) 

1945 előtt a Fő utca elnevezést viselte, mely elnevezés híven tükrözte, hogy a 

község főutcájáról van szó . 4 3 0 Valószínűleg 1948-ban kapta a Petőfi nevet a szabadságharc 

100. évfordulója alkalmából. 4 3 1 Miután 1978-ban a települést hozzácsatolták 

Celldömölkhöz és elvesztette önállóságát, azóta már csak az utca őrzi tovább az Izsákfa 

nevet.432 

Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. véghat. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
P O R K O L Á B 1927 p.127. 
P O R K O L Á B I927p.l37. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
Visszaemlékezések alapján. 
VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. ápr. 25. jkv., 4/1947. sz., 1202/1947. kgysz. 
VaML XXIII. 721. a. 19. 1973. júl. 26. jkv., 26/1973. sz. Th. 
VaML V. K. 2/5. csomó, Közig, iratok 1945-46, 1945. szept. 19. jkv., Izsákfa község körzeti 
beosztása a nemzetgyűlési választáshoz 

T U N G L I 1995 p.57. 

VaMl XXIII. 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 70/1978. sz. VB Hat. 
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48. Jókai Mór utca (Alsóság) (2003- )<=Bem József utca déli része 

A Bem József utca Hegyi utcától délre eső részét 2003-tól nevezik Jókai Mór 

utcának,433 

49. József Attila utca (1947-)<=1Dulovich Árpád utca 

Dulovich Árpád, a polgári iskola építtetője 1947-ig volt az utca névadója, 4 3 4 és nem 

1945-ig, mint ahogy az a Vas megye földrajzi nevei című tanulmányban olvasható. 4 3 5 

50. Kankalin utca (Alsóság) (első említése: 1988 - térképen)^ Bányatelep 

Keletkezésére nincsenek adatok, elsőként egy 1988-as térképen tudtam 

beazonosítani. 4 3 6 Az utca azon közterületek közé tartozik, melyek a Ság-hegy közelségéből 

adódóan növényekről kapták nevüket. Ezek a nevek politikailag semlegesek, tehát a 

névváltoztatás nem érintette, s nem is fogja érinteni őket a következőkben sem. 

51. Kassa utca (első említése: 1950) 

Társaival együtt a Trianon után Magyarországtól elcsatolt városok emlékét őrzi. 

Kialakulására utaló pontos források nem állnak rendelkezésemre. A névadás valószínűleg a 

két világháború közötti időszakra datálható. 1950-ben azon utcák közé tartozik, amelyek 

nevét javasoltak megváltoztatni, mert nem demokratikus.437 

52. Kertalja utca (Alsóság) (új utcaként 1986-ban hozták létre) 

Új utcaként 1986-ban hozták létre, az Újvilág utcáról nyílva. 4 3 8 Nem 

összetévesztendő a Fazekas Mihály utca egykori {Kertalja utca) elnevezésével. 

53. Kinizsi utca (első említése: 1949) 

Az egykori törökveröről elnevezett utcával 1949-ben találkozunk először, 

Celldömölk belterületének meghatározása kapcsán. 4 3 9 

Celld. Önkorm. 2003. szept. 24. jkv., 259/2003. sz. képv.test. hat. 
VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
Celldömölk térkép (1988) 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. nov. 27. jkv. 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1949. márc. 28. jkv., 4/1949. jkv. sz., 27. véghat. 
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54. Dr. Király János utca (1950- )0(Tanács)Köztársaság tér 19. szám (kb. 1950 -

1991)0Pápai utca (1911 - kb. 1950) 

A Pápai utca az irányjelző utcák közül a legrégebbi. 4 4 0 Fontos volt, mivel a 

búcsújárások és a só szállítás is részben erre bonyolódott le. Jelentőségét elvesztette, 

amidőn a vasút építésével ketté vágták. Pápai utcaként már az 191 l-es összeírásban 

szerepel.441 

A celli orvosról elnevezett utca 4 4 2 először 1950-ben tűnik elénk, mert nevét nem 

tartották demokratikusnak, ezért változtatásra javasolták. 4 4 3 Az utcában álló házak 

némelyikét ezt követően a (Tanács)Köztársaság térhez sorolták át, a többi épület utcanév

tábláján maradt a Király János kiírás. A rendszerváltást követően a (Tanács)Köztársaság 

tér 19. szám alatti házat is a Dr. Király János utcához sorolták át . 4 4 4 

55. Kisdobos utca (új utcaként 1966-ban hozták létre) 

1966-ban egy Tanácshatározat értelmében a Csokonai utcából nyugatra nyíló, az 

Úttörő utcával szemben lévő, keletre nyíló utcát nevezték el Kisdobos utcának, 4 4 5 

melyekkel egy névbokrot alkot. 4 4 6 (lásd 18. térkép) 1989-ben javasolták nevének 

megváltoztatását Bethlen Gáborra, az indoklás csupán ennyi: „nem szorul különösebb 

indoklásra a néwáltoztatás." 4 4 7 A javaslatot a lakók elvetették. 

56. Kisfaludy utca (első említése: 1955)0108 utca (XVIII . század vége- ) 

Kiscell legrégebbi utcája, a. Kis utca.446 Porkolábnál olvashatjuk, hogy 1766—1768-

ban még üres telek. 4 4 9 Házai a X V I I I - X I X . század fordulóján keletkeztek, de mind a déli 

soron állt, az északin csak egy ház található 1848-ig.4 5 0 1808-ból ismert, hogy bennégett 

harmadmagával Wachall János nyergesmester Kis utcai házában. 4 5 1 1904-ben döntött úgy a 

4 4 0 O R B Á N 1940 p.10. 
441 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
442 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
4 4 3 VaML V. K.. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
4 4 4 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
VaML XXI11. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz. Th. 445 

4 4 6 Heterogén névbokorról akkor beszélünk, ha az utcák előtagjai „fogalmi" bokrot alkotnak. 
H A J D Ú 1975 p.14. 

4 4 7 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
448 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
4 4 9 P O R K O L Á B 1927 p.64. 
4 5 0 P O R K O L Á B 1927 p.106. 
4 5 1 P O R K O L Á B 1927 p.81. 
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község vezetősége, hogy leburkolják az úttestet. 2 Ezek után nem meglepő, hogy a Kis 

utcát ott találjuk az 191 l-es utcanév listán is. 4 5 3 

A névváltozásra nincsenek pontos adatok, csak annyi biztos, hogy először 1955-ben 

fordul elő Kisfaludy utcaként. 4 5 4 

A Kisfaludy Károly utca a Kemenesalján, Vönöckön gyakran megforduló nagy 

költőt idézi emlékezetünkbe. 4 5 5 

; 
57. Kodály Zoltán utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Celldömölk dél-keleti részen 1971-ben hozta létre a Tanács új utcaként. 4 5 6 

58. Kodó utca (Izsákfa) (1978-)<="Deák Ferenc utca (1948 - 1978)<="Sarok utca (-1948) 

1945 előtt a Sarok utca megnevezés az elterjedt.457 Neve arra utalt, hogy zsákutca 

volt, mert a keresztben lévő ház miatt nem lehetett a mezőre kijutni. 4 5 8 

1948-ban Izsákfa többi utcájához hasonlóan átnevezték az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharc 100. évfordulója alkalmából. 4 5 9 

Izsákfa Celldömölkhöz csatolása után a névismétlés elkerülése végett a közeli Kodó 

patak szolgáltatott új nevet az utcának. 4 6 0 

A Kodó-patak a Marcal vízgyűjtőjéhez tartozik, s a falutól mintegy 20 km-re fekvő 

Hosszúpereszteg község határában lévő Farkas-erdőben ered. A kodó a népnyelvben 

valószínűleg 'kószál', 'kódog', kódorog, tévelyeg jelentéssel bír. Tulajdonképpeni jelentése 

kanyargós vízfolyás 4 6 1 

59. Kolozsvár utca (1950-ben fordul elö)OMesteri utca (1911-) 

A ma Kolozsvár utcának nevezett közterület az 191 l-es összeírásban még, mint 

Mesteri utca szerepel, mely a korai irányjelölő utcák egyike volt. 4 6 2 Jelenleg is egy település 

nevét viseli az utca, de nem egy szomszédosét, hanem egy Magyarországtól elcsatolt város 

emlékét őrzi. Az utca ezáltal elvesztette irányjelölő funkcióját is. 

Az uczarendezések 1904 p.2. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv., 2. beszámoló a községgazdálkodási feladatok 
végrehajtásáról 
O R B Á N 1940 p.13. 

VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
T U N G L I 1995 p.68. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.325. 
T U N G L I 1995 p.68. 

VaML V. K. 2/2. csomó, 30/1948. sz. képv.test. hat. 
VaML XXIII. 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 7061978. sz. VB Hat. 
T U N G L I 1995 p.139. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
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A Kolozsvár elnevezés - a többi, Trianon után elcsatolt város vagy terület nevét 

viselő utcával együtt - valószínűleg a két világháború között keletkezett. 1950-ben fordul 

elő először Kolozsvár utcaként a jegyzőkönyvekben, mert nevét ismét nem találták 

demokratikusnak és meg akarták változtatni. 4 6 3 

60. Koptik Odó utca (1991- )OLenin utca (kb. 1955 - 1991)OKoptik apát ú r utca (kb. 

1931 - 1955) Mesteri utca (1911-) 

A Koptik Odó utca egykori neve szintén Mesteri utca volt, mert a központból ezen 

az úton keresztül lehetett eljutni Mesteribe, tehát a korai irányjelölő utcák egyike. Porkoláb 

alapján tudjuk, hogy 1766—1768 táján a Mesteri utcát még a sóház épületei és raktárai 

foglalták e l , 4 6 4 s a mostani liget helyén téglavető működött. 4 6 5 A sóház és telkeinek eladása 

után épült ki az utca az 1860-as és 1920-as évek között. 4 6 6 Az 191 l-es utcanévjegyzékben 

Mesteri utca néven szerepel.467 

Bizonytalan, hogy a Mesteri nevet meddig viselte az utca, de a jegyzőkönyvek 

alapján ismert, hogy 193 l-ben már új néven találkozunk vele: Koptik apát úr utca.468 Az új 

név összefüggésbe hozható azzal, hogy az utca végén található az egykori bencés templom, 

ahol Koptik Odó apátként szolgált. 

A I I . világháború alatt Celldömölköt is több bombatámadás érte. Az egyik ostrom 

során „egy bomba esett a Koptik apát úr utca egyik házára..." - olvasható a 

Kemenesaljában.469 Nevét tehát egészen 1945-ig őrizte, ám a rendszerváltás új ideológiával 

is együtt járt, aminek következtében 1950-ben felvetették az utca nevének megváltoztatását, 

mert nem demokratikus.470 

A változtatás pontos időpontja nem ismert, de 1955-ben már a Lenin névvel 

találkozunk az utcatáblákon. 4 7 1 Az új rendszer által tolerált nevet egészen 1991-ig, egy 

újabb rendszerváltásig viselte a közterület. Ekkor néwisszaadás keretében újra Koptik Odó 

utca lett a megjelölése. 4 7 2 

4 6 3 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
4 6 4 P O R K O L Á B 1927 p.64. 
4 6 5 A téglaégető 1900 körül szűnt meg. P O R K O L Á B 1927 p.102. 
4 6 6 P O R K O L Á B 1927 p.102. 
467 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
4 6 8 lV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933.sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. 
4 6 9 Az utakra és terekre hulló tűzeső 1945 p.l. 
4 7 0 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30 hat. 
4 7 1 VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv. 
4 7 2 Celld. Önkorm., 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
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61. Kossuth Lajos utca (1904- )+(Tanács)KÖztársaság tér 18. szám (1991 - ) 

1766—1768-ban a Kossuth Lajos utca torkolatában az urasági mészárszéket találjuk 

- írja Porkoláb. 4 7 3 A torlasz megszűntét 1850 körülire teszi.4 7 4 Az apátság 1891-ben eladott 

birtokán épült. 4 7 5 1904-ben döntött arról a község vezetősége, hogy leburkolják az utcát, 4 7 6 

és ott találjuk az 191 l-es összeírásban is. 4 7 7 Az utca neve nem változott, de 1991-ben a 

(Tanács)Köztársaság tér 18. szám alatti lakóházat átsorolták ide, ettől kezdve a Kossuth 

utcához tartozik ez az ingatlan is . 4 7 8 

62. Kökörcsin utca (Alsóság) (első említése: 1988 - térképen)cBányatelep 

Az utca 1988 előtt már biztosan létezett, hiszen ekkor szerepel már egy Celldömölk 

térképen. 4 7 9 Nevét a Ság-hegyen is megtalálható növény ritkaságról, a leány- és fekete 

kökörcsinről nyerte. 

63. Kölcsey Ferenc utca (1931-ben új utcaként hozták létre) 

1931-ben nyitották meg új utcaként 7 öl szélességben. 4 8 0 Nem érintették a 

névváltoztatási hullámok. 

64. Kőtörő utca (Alsóság)(1971-)<=> Bányatelep 

A bányatelepi utcák többsége 1971-ben kapott önálló nevet. Ekkor jött létre a 

KőtörŐ utca is, a Kráter, a Sikló, a Hegyi, az Eötvös Loránd és az Uzsabánya utcává] 

egyetemben, melyekkel heterogén névbokrot alkot. 4 8 1 (lásd 18. térkép) 

65. Kráter utca (Alsóság) (1971- )OBányatelep 

Szintén 1971-ben kapta nevét, mely ahegyen folyó bányászatra utal. 4 8 2 

66. Kresznerics Ferenc utca (Alsóság) (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Új utcaként 1971-ben hozták létre, a Puskin utcából megnyitva új közterületként. 4 8 3 

Az Alsósághoz kötődő szálak miatt lett az utca névadójává Kresznerics Ferenc, aki 

4 7 3 P O R K O L Á B 1927 p.64. 
J 7 4 P O R K O L Á B 1927 p. 103. 
4 7 5 O R B Á N 1940 p.12. 
4 7 6 Az uczarendezések 1904 p.2. 
477 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
4 7 8 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
479 Celldömölk térkép (1988) 
4 8 0 iv/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. jkv. 
4 8 1 VaML XXIII . 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
4 8 2 VaML XXIII . 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
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itt volt plébános 1812 áprilisa óta, és aki egyben korának kiemelkedő nyelvésze is volt. 

Szótárát lapozgatva sok gyűjtött szava mellett ott szerepel: „hallottam Ságon". 4 8 4 1832-es 

halálát követően a sági temetőben helyezték örök nyugalomra.485 Celldömölkön az utca 

mellett 1993 óta a Városi Könyvtár is Kresznerics Ferenc nevét viseli. 4 8 6 

67. Liszt Ferenc utca (Alsóság) (új utcaként 1986-ban hozták létre) 

1986-ban a Végrehajtó Bizottság a városban kialakított új utcákat névvel jelölte 

meg, köztük a Puskin wícából nyíló új utcát Liszt Ferenc zeneszerzőről nevezték e l . 4 8 7 

68. Martinovics utca (Alsóság) (először kb. 1955-ben fordul elöJ^Űjtelep IV. utca 

(1945-ben még biztos így hívták) 

Az Újtelep utcái az I . világháború idején/után??? épültek k i . 4 8 8 1945-ig biztos, hogy 

csak Újtelep IV. utcaként tartották számon. 4 8 9 A Martinovics Ignác nevet valószínűleg az 

'50-es években kapta.4 9 0 

69. Marx Károly utca (Alsóság) (első említése: 1955)<^Vati utca (1945-ben biztosan így 

hívták) 4 9 1 , Marcali utca (1945-ben még biztosan így hívták), 4 9 2 Fölső/Főső utca 

Alsóságról ezen az utcán lehetett eljutni a közeli Vat, illetve Marcali településekre. 

Korai irányjelölő utcaként egymás mellett fordul elő a Vati és a Marcali utca elnevezés. A 

visszaemlékezések alapján a Marcali elnevezés volt az elterjedtebb, így a mai Táncsics 

Mihály utcáig terjedő útszakaszt hívták. Attól kifelé Fölső/Főső/Felső széles íííként nevezte 

a nép . 4 9 3 

Az 1950-es években új nevet kapott, attól kezdve Marx Károly az utca hivatalos 

megjelölése. 4 9 4 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint azonban a '60-as évekig párhuzamosan 

éltek a régi megnevezéssel is az utcát illetően. 4 9 5 

VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
KÁLDOS 2003(b)p.23. 
KÁLDOS 2003(b) p.24. 
KÁLDOS 2003(b) p.24. 
VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. nov. 27. jkv. 
Vas megye földrajzi nevei X911 p.319. 
VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
Vas megye földrajzi nevei \ 977 p.319. 
VaML XXIII. 721. a. 1.1955. ápr. 19. jkv. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Marcali út VaML XXIII. 721. a. 2. 1956. jan. 12. jkv. 
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Az utca mind a mai napig a Marx Károly nevet viseli, pedig többször is érkeztek 

változtatásra irányuló javaslatok az önkormányzathoz. Elsőként 1998-ban az utca egyik 

lakója kezdeményezte, hogy a képviselőtestület változtassa meg az utca nevét. 4 9 6 1999-ben 

az ún. kritikus utcanevek létjogosultságának felülvizsgálatára felkért Honismereti Kör nem 

szorgalmazta az utca nevének megváltoztatását a javasolt Marcalra, mert Marx történelmi 

személyiség, továbbá filozófusként és közgazdászként elismert.497 

•. J 

70. Május 1. utca (új utcaként 1966-ban hozták létre) 

A Csokonai utcából nyugatra nyíló új utcát 1966-ban nevezték el Május 1. 

utcának. 4 9 8 A közeli Kisdobos, Úttörő és Április 4. utcával heterogén névbokrot alkot, (lásd 

18. térkép) 

1989-ben javasolták az utca nevének megváltoztatását Március 15. utcára, mert „a 

március 15-ét felülmúlhatatlanul jelentősebb napnak tartjuk május 1-jénél."4 9 9 A lakók 

ellenállásán múlott csak, hogy az utca ma is a munka ünnepére emlékeztető nevet viseli. 

71. Mátyás király utca (Alsóság) (1992- )<="Vorosilov utca (kb. 1955 - 1992)<^Hegyi 

utca (1957-ben még biztos így hívták) 5 0 0 és Kereszfai-dűlő 5 0 1 

Az utca az egykori Keresztfai-dűlő helyén épült, innen kapta korai megjelölését. A 

névadó keresztet áttelepítették a község déli bejáratához. 5 0 2 Hamarosan azonban már Hegyi 

utcaként emlegetik a hivatalos iratok is, egészen az '50-es évek közepéig. Nevét azon 

tulajdonságáról kapta, hogy az utca a Ság-hegyre vezető utak egyike. A I I . világháborút 

követő rendszerváltás hatására nevét Vorosilovra változtatták. Pontos adatok nem maradtak 

fent, a változtatás idejét 1955 körülire tehetjük. 5 0 3 Már 1989-ben felmerült nevének 

megváltoztatása. „Sajnálatos, hogy Sztálin feltétlen támogatójának és bűntársának ilyen 

sokáig utca viselhette a nevét" - olvashatjuk indoklásként. 5 0 4 Három év múlva a javaslat cél 

ért: az utca azóta a Mátyás király nevet viseli. 5 0 5 

Egyelőre marad a Marx utca Alsóságon 1998 p.9. 
Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz. Th. 
Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
Vas megye földrajzi nevei p.319. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
Celld. Önkorm. 1992. szept. 17. jkv., 178/1992. sz. képv.test. hat. 
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72. Mesteri utca (első említése: 1975) 

Celldömölkön több utca is viselte a Mesteri megnevezést (a mai Koptik Odó és 

Kolozsvár utca). Nem összetévesztendők a manapság az Arad utcára merőleges, a Kassa és 

a Május 1. utcát Összekötő Mesteri utcával. Létrejöttére nincsenek fennmaradt források. 

Először 1975-ben fordul elő úgy a Mesteri utcanév, hogy az a mai Mesteri utcát jelöl i . 5 0 6 

73. Mikes Kelemen utca (1966- )<=>Sághy utca (1911 - 1966) 

Az utca az 191 l-es utcanévjegyzékben Sághy wícaként került feltüntetésre. 5 0 7 A 

Sághy személynév, és nem a Sági utca egyik alakja! 

Hogy pontosan ki volt az utca névadója nem ismert, csupán visszaemlékezések 

alapján tudok következtetni rá. A többség emlékezetében úgy él, hogy Sághy mezőgazdász 

lehetett. Szombathelyen ma is létezik ilyen nevű utca, ami Sághy Istvánról, a kámoni 

arborétum megalapítójáról kapta nevét. 

1966-ban a Tanács megváltoztatta az utca nevét Mikes Kelemen utcára.50* 

74. Móricz Zsigmond utca (Alsóság) (kb. 1955- )<='Újtelep III . utca (1945-ben még 

biztos így nevezték) 

Az Újtelep III. utcája az I . világháború után épült ki, a többi újtelepi utcával 

egyetemben.509 1945-ben még ilyen név alatt sorolták be a I I I . szavazókörbe a 

nemzetgyűlési választásokra. 5 1 0 A változtatás időpontja nem ismert, valószínűleg 1955 

körül kapta új nevét Móricz Zsigmondról511 

75. Móritz Sándor utca (1981- ) 

Az utca névadója Celldömölk szülötte, a sokak számára ismeretlen festőművész. A 

realista festészet ígéretes alakja, de pályáját kettétörte súlyos betegsége, korai halála. 

Gazdag festőiség, derű, igényesség jellemezte tematikailag változatos munkásságát. Táj, 

portré, figurális kompozíció, enteriőr, atmoszferikus látomások egyaránt megjelennek 

alkotásain. Olaj és akvarell technikával dolgozott.512 A város emléket állítva, 1981-ben róla 

nevezte el az újonnan kialakított utcák egyikét. 5 1 3 

5 (* VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. 
50' Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 0 8 VaML XXIII. 721. a. 11. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz. Th. 
509 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
5 1 0 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
511 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
512 Magyar Életrajzi Lexikon 2001 
5 1 3 VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
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76. Nagy Sándor tér (első említése: 1957) 5 1 4 ^ Vásártér 

A tér első megnevezése runkciójára utalt, itt tartották a település vásárait. 5 1 5 A 

korábban Vásártér néven említett közterület 1766-1768-ban még üres telek, 5 1 6 1820-ban is 

még csak hét ház állt rajta. 5 1 7 1904-ben döntenek a burkolásáról. 5 1 8 1911-ben Vásártér 

néven szerepel a hivatalos utcajegyzékben. 5 ' 9 

Később a kórház előtt lévő közterületet Nagy Sándorról, a kórház tulajdonképpeni 

megalapítójáról nevezték el. O vetette meg 50 000 forintnyi hagyományával a kemenesaljai 

közkórház alapjait 1882-ben.520 A változás pontos időpontja nem ismert, azt 1955 körülire 

teszem. 

77. Nagyvárad utca (1931-ben már biztosan létezett) 2 2 

Az utcáról az első adat 1931-ből származik. Itt azt olvashatjuk, hogy a Kölcsey 

Ferenc utcát a tőle északra elhelyezkedő Nagyvárad utcától délre nyitják meg új utcaként. 

1950-ben felmerült nevének megváltoztatása, mert az új politikai rendszer nem tartotta elég 

demokratikusnak a nevét. 5 2 3 Érdekes, hogy végül az 1950-es évekbeli névváltoztatási 

hullám megkímélte. 

78. Nemesdömölk utca (1911-) 

Az utca 1911-től folyamatosan ezt a nevet viseli, 5 2 4 jelezve, hogy az egykori 

Nemesdömölk központjából vezetett ki észak-keleti irányba a településről. 1950-ben ezt az 

utcanevet is javasolták megváltoztatni, mert nem demokratikus.525 Neve szerencsére mind a 

mai napig őrzi Celldömölk egyik településrészének emlékét. 

79. Ostffy Mihály tér (1991- )OBeloiannisz tér (kb. 1955 - 1991)<>Ostffy Mihály tér 

(1950-ben még biztos így hívják) 5 2 6 

A tér a nemesdömölki településrész központja, a közepén álló evangélikus 

templommal. 

5 , 4 VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. márc. 29. jkv. 
"15 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
5 1 6 P O R K O L Á B 1927 p.64. 
5 1 7 P O R K O L Á B 1927 p.106. 
5 1 8 Az uczarendezések 1904 p.2. 
519 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 2 0 B O R O V S Z K Y 1989 p.55. 
521 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
5 2 2 IV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933.sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. 
5 2 3 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
524 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 2 5 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
526 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
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Nevét a templom kriptájában pihenő Ostffy Mihály gyülekezeti felügyelőről 

kapta.527 1950-ben nevét felterjesztették változtatásra, mert nem találták elég 

demokratikusnak.528 A módosítás időpontja nem ismert, azt 1955 körülire teszem.529 

Már 1986-ban felmerült, hogy a tér kapjon más nevet. A Beloiannisz elnevezés 

helyett Berzsenyi Dániel és Kiss János neve merült fel. Ekkor a Végrehajtó Bizottság még 

úgy döntött, hogy „a Beloiannisz emlékek felszámolásának nincsen aktualitása". 5 3 0 1989-

ben ismét javasolták nevének megváltoztatását, ekkor Nagy Imre és Ostffy Mihály neve 

hangzott el, mint lehetséges névadó. 5 3 1 Végül 1991-ben visszakapta eredeti nevét a tér . 5 3 2 

80. Óvoda köz (1992-ben hozzák létre új közterületként) 

A Vörösmarty és a Vasvári Pál utcák közötti szakaszt 1992-ben ruházták fel az 

Óvoda köz megnevezéssel, 5 3 3 de már 1990-ben kialakították az útszakaszt. A név jól fejezi 

ki a terület rendeltetését. 

81. Pápai utca (első említése: 1957)<='Szent Mártoni utca (1911-) 

A közterület első megnevezése Szent Mártom utca volt , 5 3 4 mely már az 191 l-es 

összeírásban is szerepelt.535 

A hagyomány szerint nevét onnan nyerte, hogy a település terjeszkedése során a 

Szent Márton-dűlőre épült rá. 

Később a Pápai nevet vette fel, irányjelölő utca lett. A név valószínűleg névátvitel 

eredménye, hiszen korábban a mai Király János utca viselte a Pápai utca nevet. Először 

1957-ben találkozunk vele Pápai utcaként a jegyzőkönyvekben. 5 3 6 

82. Petőfi utca (1900-) 

A dömölki birtokosok ingatlanjainak parcellázásával már az 1900-as években 

elkezdett kiépülni. 5 3 7 Neve 1911-ben olvasható az utcanév-jegyzékben. 5 3 8 A 

rendszerváltások névváltoztatási nem érintették. 

527 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
m VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
529 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
5 3 0 VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. nov. 27. jkv. 
5 3 1 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
5 3 2 Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 

1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
5 3 3 Celld. Önkorm. 1992. márc. 25. jkv., 60/1992. sz. képv.test. hat. 
5 3 4 A Szent Márton-dűlő beépítésével keletkezett. O R B Á N 1940 p.10. 
535 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 3 6 VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv., Beszámoló a községgazdálkodási és községrendezési 

feladatokról 
5 3 7 P O R K O L Á B 1927p.l45. 
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83. Pozsony utca (első említése: 1949)<=l Mersei utca (1911 - kb. 1949) 

Az utcát korábban a közeli településről, Merséről nevezték el. Már az 191 l-es 

összeírásban szerepel.539 

Irányjelölő funkcióját azonban elveszítette, amikor a Trianon következtében 

elcsatolt Pozsony városáról kapta nevét. 5 4 0 A névváltoztatás a két világháború között 

mehetett végbe. Először 1949-ben olvasható Pozsony utcaként a jegyzőkönyvekben. 5 4 1 

Használják Pozsonyi alakban is, ám az ' i ' képzős alak helytelen. 

84. Pórdömölk utca (1931- ) 

Az utca neve a település legkorábban kialakult részének, Pórdömölknek a nevét 

őrzi. Korábban már létezett egy Pórdömölk utca Celldömölkön, mai neve Arany János utca. 

A jelenlegi Pórdömölk utca a Kolozsvár utcától a Koptik Odó utcáig, a romtemplomig tart, 

az egykori Pórdömölk centrumáig. 1931-ben tűnik elénk először a jegyzőkönyvekben. 5 4 2 

85. Puskin utca (Alsóság) (kb. 1955 után)<=1Pápai utca (1945-ben még biztos így 

hívták) 5 4 3 

Ahogy Celldömölkön, úgy Alsóságon is viselte utca a Pápai nevet. Itt is irányjelölő 

utca a funkciója, melyen a községben lakók eljutottak a régi, híres pápai vásárokra. 5 4 4 Az 

utca neve valószínűleg az 1950-es években változott meg, miután Alsóságot Celldömölkhöz 

csatolták. 5 4 5 Biztos forrás hiányában csak következtetni tudok erre az eshetőségre, hiszen 

jobb okot nem is lehetne a névváltoztatásra találni, minthogy Celldömölkön már létezett 

akkoriban egy Pápai utca. A Puskin utca nevének megváltoztatására is történtek kísérletek. 

1989-ben két név is felmerült, az egyik Janus Pannoniusé, a másik Vitéz Jánosé volt . 5 4 6 A 

rendszerváltás azonban változatlanul hagyta a világhírű orosz költő nevét az utcatáblákon. 

86. Radnóti Miklós utca (új utcaként 1966-ban hozták létre) 

A Nagyvárad utcára, merőleges, abból délre nyíló utcát 1966-ban nevezték el 

Radnóti Miklósról. 5 4 7 Az apátsági templomtól a Pórdömölk utca egyenes folytatása. 

538 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
539 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
540 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.317. 
5 4 1 VaML V. K: 7/3. csomó, 1949. márc. 28. jkv., 4/1949. jkv. sz., 27. véghat. 
5 4 2 IV/417/b. Celldömölk Járás Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., Műszaki leírás, 1931. ápr.29. jkv. 

és 1932. IX. V. i. szám: 3108/1932 
5 4 3 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
544 Vas megye földrajzi nevei 7977 p.319. 
545 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
5 4 6 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
5 4 7 VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz Th. 
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87. Rákóczi Ferenc utca (1900-) 

Az utca 1900 körül már létezett. 5 4 8 1911-ben találkozunk vele az utcanév

jegyzékben is. 5 4 9 Nevét nem érintették az egymást váltó politikai korszakok, mindmáig őrzi 

I I . Rákóczi Ferenc fejedelem nevét. 

88. Riczinger Dezső utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Riczinger Dezsőről, Celldömölk első kommunista párttitkáráról nevezték el azt az 

utcát, 5 5 0 melyet 1971-ben hozott létre a Tanács Celldömölk dél-keleti részén. 5 5 1 Többször is 

szerették volna nevét megváltoztatni. Névadóként 1989-ben Hollósy Jusztiniánra, 5 5 2 1993-

ban Fűzfára, 5 5 3 1999-ben pedig Széli Józsefre, gondoltak554 Az előterjesztéseket mind 

elutasították. 

89. Sági utca (kb. 1957-)OSztál in utca (1945 - 1957)<^Tisza István utca 

(-1945)<^Sági utca (1911 - 1927-ben még biztos így hívták) 5 5 5 , illetve Fő utca 5 5 6 és Celli 

utca 5 5 7 alakban is 

1766-1768 körül az utca egyik oldalán már állt egy vendéglő, 5 5 8 a túlsó, nyugati 

soron legfeljebb két ház állhatott, 5 5 9 és az 1860-as években is e két ház az utolsó a Sági 

utcában.560 1809-ben ezen a Cell és Ság közötti útszakaszon zajlott le egy kisebb csata a 

franciákkal. 5 6 1 A keleti soron 1820-ban már három ház volt található. 5 6 2 

Az 191 l-es hivatalos utcanévjegyzékben az utca celli részét Sági utcának 

nevezték, 5 6 3 az irányjelölő utcák közé sorolható. Hogy pontosan meddig viselte a Sági nevet 

nem ismert, csak annyi bizonyos, hogy 1927-ben még ilyen alakban említi Porkoláb. 5 6 4 A 

Fő, illetve a Celli utca megjelölést az alsósági részen használták a közterület sági részére. 

5 4 8 P O R K O L Á B 1927 p.145. 
549 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 5 0 B A R A N Y A I 1975 p.17-19. 
5 5 1 VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
5 5 2 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
5 5 3 Celld. Önkorm. 1993. aug. 19. jkv. és 1993. nov. 3. jkv., 181/1993. sz. képv.test. hat. 1. pontja 
5 5 4 Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
5 5 5 P O R K O L Á B 1927 p.64., 79., 83., 107., 142. 
5 5 6 Alsósági részen nevezték így 1945-ben. VaML V. K: 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 

A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 

557 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
5 5 8 P O R K O L Á B 1927 p.64. 
5 5 9 P O R K O L Á B 1927 p.107. 
5 6 0 P O R K O L Á B 1927 p.107. 
5 6 1 P O R K O L Á B 1927 p.83. 
5 6 2 P O R K O L Á B 1927 p.107. 
563 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
5 6 4 P O R K O L Á B 1927 p.64., 79., 83., 107., 142. 
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A celldömölki részen a Sági elnevezést követően Tisza István nevét viselte az utca 

egészen 1945-ig,5 6 5 majd pedig Sztálinról nevezték el. Az utca kb. 1956-ig viselhette a 

Sztálin nevet, mert az 1957-es évtől kezdődően már ismét Sági utcaként fordul elő a 

jegyzőköny vekben.5 6 6 A Vas megye földrajzi nevei című kiadvány szerint 1968-ig Sztálin 

volt az utca neve,5 6 7 de ezt mind a jegyzőkönyvek, mind a visszaemlékezések cáfolják. 

90. Ságvári Endre utca (kb. 1955 után)OSzent Imre herceg utca (1950-ben még biztos, 

hogy így nevezték) 

A mai Ságvári Endre utca egykori elnevezése Szent Imre herceg utca. 

Nevét a jubileumi évvel kapcsolatban kapta, mivel 1931-ben volt 900 éve annak, 

hogy Szent Imre herceg vadászbaleset áldozata lett, ezért akkor jubileumi évet tartott a 

katolikus egyház. 5 6 8 Nevének megváltozására nincsenek pontos adataink. A Vas megye 

földrajzi nevei szerinti 946-ig viselte a Szent Imre herceg nevet a közterület, 5 6 9 ám 1950-ből 

ismert egy jegyzőkönyv, melyben még mindig így szerepel, és arra szólít fel, hogy nevét 

változtassák meg, mert nem demokratikus.570 A változás időpontját én 1955-re körűire 

teszem.571 

Az utca a mai napig őrzi az illegális kommunista mozgalom egyik oszlopos tagjának 

a nevét. Többen szorgalmazták az utca nevének megváltoztatását, de az maradt Ságvári 

Endre. 1993-ban Székelyre javasolták átnevezni, 5 7 2 1999-ben pedig Szent Imrére 

keresztelték volna vissza.573 

91. Sikló utca (Alsóság) (1971- )<^Bányatelep 

A többi bányatelepi utcához hasonlóan 1971-ben kapta nevét, mely a Ság-hegyen 

folytatott bányászatra utal. 5 7 4 A bánya Közép-Európa egyik legmodernebb bányája volt, 

saját iparvasúttal és áramfejlesztővel, míg a kitermelt kőzet belső mozgatása ún. siklókkal 

történt, melyről az utca a nevét kapta. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
O R B Á N 1940 p.10. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
A megváltozott utcanevek jegyzéke 
Celld. Önkorm. 1993. nov. 3. jkv., 181/1993. sz. képv.test. hat. 1. pontja 
Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet 1999 p.3. 
VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
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92. Somogyi Béla utca (Alsóság) (kb. 1955 után)^Harangláb utca (1945-ben még biztos, 

hogy így hívták), Ósó/Alsó utca 5 7 5 

Az utca népi elnevezése Alsó vagy Osó utca volt, mert a község déli, „alsó" részén 

helyezkedett el. 1864 előtt még csak egy fa harangláb állt az utcában, 5 7 6 emiatt sokáig 

Harangláb utcaként emlegették. 1945-ben még ilyen név alatt sorolták be a nemzetgyűlési 

választások kapcsán az V. szavazókörbe. 5 7 7 Somogyi Béla nevét az 1950-es évek közepe óta 

viselheti az utca.5 7 8 

93. Sport utca (új utcaként 1986-ban hozták létre) 

Az MHSZ lőtérhez vezető utcát 1986-ban nevezte el Celldömölk Városi Tanácsa 

Sport utcának.579 Némelyek Lőtér utcának is nevezik. 

94. Szabadság tér (1947- )<="Horthy tér ( -1947) 

A vasútállomás előtti tér 1947 előtt Horthy Miklósnak, az ország volt 

kormányzójának állított emléket, a „felszabadulás" után azonban a célzatos Szabadság 

nevet kapta.580 1989-ben felmerült nevének megváltoztatása: „Szabadság? Hol vagyunk 

még ettől?", helyette államalapító királyunk, Szent István nevét javasolták a tér 

megjelölésére. 5 8 1 

95. Szalóky Sándor utca (új utcaként 1981- ) 

A Szalóky Sándorról elnevezett utcát 1981-ben hozták létre. 5 8 2 

Nevét a Munkácsy-díjas festőművészről kapta, aki bár Nemesszalókon született, 

gyermekkorának jelentős részét azonban Celldömölkön töltötte, alapfokú tanulmányait is itt 

végezte. 

575 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
~76 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
5 7 7 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
578 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
5 7 9 VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. okt. 21. ülés jkv. 
5 8 0 VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
5 8 1 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
5 8 2 VaML XXIII. 721. a. 27. 1981. márc. 3. jkv., 15/1981. sz. Th. 
583 Magyar Életrajzi Lexikon 2001 

89 



96. Szentháromság tér (1991- )<= ,(Tanács)Köztársaság tér 1-7. szám(1955-ben említik 

először-1991)<=1Rákosi tér ( -1957)OGyarmathy tér (1904-ben említik először, 1950-ben 

említik utoljára így)+Szentháromság tér (1904- )CFő tér ( -1948) 5 8 4 

A mai Szentháromság tér Celldömölk eredeti központja, és az is maradt máig. A 

területet több kisebb részre lehet osztani, ezért párhuzamosan több nevet is viselt a ma már 

csak Szentháromság térként emlegetett közterület. 

A téren 1766-1768-ban már három-négy ház állt a régebb óta ott lévő két kocsma 

körül, 5 8 5 de a tér közepe még náddal benőtt pocsolya ekkor. 5 8 6 Itt tartották a 

hetivásárokat. 5 8 7 A téren 1836-ban felállított Szentháromság szoborról kapta nevét a 

közterület. 5 8 8 Keleti oldalán 1848-ig csak egy ház áll, míg északi oldala már 1780 körül 

elkezdett kiépülni. 5 8 9 

A mai Koptik Odó utca nyílásánál, a tér dél-nyugati részén állt egy ház, melyet 

Gyarmathy János ügyvéd 1853-ban vett meg a Neumann családtól. 5 9 0 Gyarmathy jótékony 

alapítványával tette nevét emlékezetessé, a tér ezen részét az ő tiszteletére nevezték el 

Gyarmathy térnek.591 

A tér burkolásáról 1904-ben döntött a képviselőtestület, a forrásban megemlítik 

külön mind a Gyarmathy, mind a Szentháromság terei.592 Az 191 l-es utcajegyzékben is 

szerepel mindkét név. 5 9 3 

A Gyarmathy térrel kapcsolatban 1950-ben felmerül, hogy neve nem demokratikus, 

változtassák meg. 5 9 4 Új neve Rákosi tér lett, de nem sokáig. 1956-ban a Rákosi teret önálló 

térként megszüntették, és úgy határoztak, hogy a Köztársaság tér és az eddigi Rákosi tér a 

továbbiakban Köztársaság térként legyen nyilvántartva. 5 9 5 A Szentháromság teret már 

korábban átnevezték, hiszen már 1955-ben (Tanács)Köztársaság tér néven említik a 

források. 5 9 6 1956-tól kezdve tehát csak (Tanács)Köztársaság térként nevezik a két egykori 

teret. 

Vas megye földrajzi nevei 1977 p.318. 
A tér legrégibb épülete a Szarvas vendéglő, mely a keleti sarkán állt már 1766 előtt. O R B Á N 1940 p.10. 
P O R K O L Á B 1927 64. 

P O R K O L Á B 1927 p.95. 

P O R K O L Á B 1927 p.l 15. 

P O R K O L Á B 1927 p.105. 
P O R K O L Á B 1927 p.100. 
P O R K O L Á B 1927 p.101. 
Az uczarendezések 1904 p.2. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat, 
Celldömölki Községi Tanács VB Értesítése. 1956. nov. 29. 
VaML XXIII. 721. a. 1. 1955. jan. 18. jkv., 3/1955. sz. Th. 
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1989-ben javasolták, hogy a tér kapja vissza korábbi neveit, tehát ismét két tér 

legyen.5 9 7 1991-ben végül a (Tanács)Köztársaság tér 1-7. szám alatti házak falaira 

felkerülhetett ismét a Szentháromság tér tábla. 5 9 8 A Gyarmathy tér megnevezés azonban 

nem került vissza Celldömölk közterületeinek névrendszerébe. 

97. Széchenyi utca (1948-ban említik először)<=>Nemesdömölki utca (191 l-ben még így 

szerepel) 

A Nemesdömöki utca déli sora csak a XX. század elején épült k i , előbb ezt a sóház 

telke foglalta el. Ezen a soron 1860-ig egyedül Gneiszt János ácsmester házáról tudunk. 5 9 9 

A Nemesdömölki utca is irányjelző utca volt, s Kiscell és Nemesdömölk összeépülésekor, 

1904-ben elvesztette irányjelző funkcióját, ezzel neve is túlhaladottá vált . 6 0 0 Ám az 191 l-es 

utcanévjegyzékben még így szerepel.601 Az utóbb Széchenyi Istvánról elnevezett utca az 

Ostffy Mihály tértől a Kossuth utcáig tart. Széchenyi István utcaként először 1948-ban 

említik a jegyzőkönyvek. 6 0 2 

98. Dr. Szomraky Zoltán utca (1947- )<=>Vásártér (1904 - 1947) 

A korábban Vásártér néven említett közterület 1766-1768-ban még üres telek, 6 0 3 

1820-ban is még csak hét ház állt rajta.6 0 4 1904-ben döntenek a burkolásáról. 6 0 5 Az 191 l-es 

utcanévjegyzékben Vásártérként van feltüntetve. 6 0 6 

1947-ben Dr. Szomraky Zoltánról, az egykori híres celli sebész orvosról nevezik el 

az utcát, 6 0 7 aki szívét állítólag a kórházra hagyta, ami ott látható spirituszban egy fali 

szekrényben. 6 0 8 

Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. sz. képv.test. hat. a) pontja és 
1991. márc. 13. jkv., 29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja 
P O R K O L Á B 1927 p. 103. 

K Á L D O S 1999 p.10. 

Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaML V. K. 7/3. csomó, 1948. dec. 30. jkv., 10/1948. jkv. sz., 130. véghat. 
P O R K O L Á B 1927 p.64. 

P O R K O L Á B 1927 p.106. 
Az uczarendezések 1904 p.2. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. véghat. 
Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 

91 



99. Táncsics Mihály utca (Alsóság) (kb. 1955 után) <=> Vásártér, Cigánydomb, Tó utca, 

Bürü, Csordahajtó utca (1945-ben még biztos így nevezték) 6 0 9 

Az utcának többfajta népi elnevezése is volt. Csordahajtó utca, mert a falu 

disznókondáját és tehéncsordáját ezen az úton hajtották végig a legelőre. 6 1 0 Hívták 

Vásártérnek is, mert itt tartották a sági vásárokat. Cigánydomb, mert a kóbor cigányok 

letelepülési helye az utca déli végében volt, míg tartottak itt vásárokat. 6 1 1 Tó utca és Bürü 

néven is emlegették, mert mocsaras, tócsás, vizenyős terület volt korábban. Táncsics Mihály 

utcaként kb. 1955 óta említik ajegyzőkönyvek. 6 1 2 

100. Tátra utca (első említése: 1943) 

A település egyetlen hegységről elnevezett utcája. Valószínűleg a két világháború 

közötti névadásról lehet szó, mert a trianoni békeszerződés kapcsán elcsatolt területekről 

való elnevezés az 1920-as években volt divatos. Először 1943-ban említik, mikor Dr. Jósa 

László felajánlja a Tátra utcai régi homokbánya megvásárlását a községnek. 6 1 3 

101. Temesvár utca (első említése: 1950)6l4&Hímzö utca (1911 - kb. 1950) 

Az utca Hímző néven már szerepel az 191 l-es utcanévjegyzékben is. 6 1 5 A 

visszaemlékezések szerint az utcában található piroslámpás házat látogató férfiakról 

nevezték el. Valószínűleg 1945-ig viselte ezt a nevet, majd a Trianon során hazánktól 

elcsatolt városok egyikének nevét kapta örökül. 

102. Tompa Mihály utca (első említése: 1975) 

A Hársfa utcát köti össze a Vörösmarty és a Zalka Máté wíoíkkal. Keletkezésére 

nincsenek források, elsőként 1975-ből tudtam datálni. 6 1 6 

103. Tó utca (1986-ban hozták létre új utcaként) 

Új utcaként 1986-ban hozták létre a KERIPAR-hoz vezető utcát. 6 1 7 Az itt 

kialakításra került mesterséges gyári és horgász tó ihlette a nevét. 

6 0 9 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
5 , 0 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
611 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.320. 
612 A megváltozott utcanevekjegyzéke 
6 1 3 VaML V. K. 7/1. csomó, 1943. nov. 4. jkv., 4/1943. jkv. sz. 
6 1 4 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
615 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
6 1 6 VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
6 , 7 VaML XXIII. 575. a. 9. 1986. okt. 21. ülés jkv. 
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104. Uzsabánya utca (Alsóság) (1971- ^Bányate lep 

Az utcát a korábbi Bányatelep területén alakították ki , s a Ság-hegyi bányával 

szemben. 

Egy ma is működő bánya nevét őrzi. A visszaemlékezések alapján a sági bányászat 

megszűntével a helyi bányászokat ide költöztették át. Nevét a többi itt található utcához 

hasonlóan 1971-ben kapta.6 1 8 

; 
105. Uzsok utca (első említése: 1950) 

Nevét az Uzsoki-szorosról kapta 6 1 9 Valószínűleg a két világháború közötti névadás 

szülötte, a többi, a trianoni békeszerződés során elcsatolt terület nevét őrző utcával együtt. 

Először 1950-ben tűnik fel a jegyzőkönyvekben, kérik, hogy nevét változtassák meg, mert 

nem demokratikus.620 

106. Újvilág utca (Alsóság) (XIX. - XX. század fordulója utáni) 

„Századforduló utáni új település" - olvasható a Vas megye földrajzi nevei című 

gyűjteményben. 6 2 1 Elsőként 1945-ben találkoztam a nevével a választások kapcsán, amikor 

is az utca lakóit a I I I . szavazókörbe sorolták be. 6 2 2 

107. Úttörő utca (új utcaként 1966-ban hozták létre) 

A Csokonai utcáböX nyugatra nyíló egyik új utcát nevezték el Úttörő utcának. 1966-

ban. 6 2 3 Az utca a Kisdobos utcával együtt állít emléket a mozgalomnak, vele heterogén 

névbokrot alkotva, (lásd 18. térkép) 1989-ben Virághalmi Ferencre javasolták nevét 

megváltoztatni, 6 2 4 de a lakók ellenállásán elbukott a kezdeményezés. 

108. Vak Béla utca (1971- )OBányatelep 

1971-ben kapta a bányatelepi utca a Vak Béla elnevezést. 6 2 5 Valószínűleg azért esett 

erre a névre a választás, mert a helyi monda szerint Vak Béla várat akart építeni a Ság

hegyen. 

6 , g VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. I I . jkv., 6/1971. sz. Th. 
619 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
6 2 0 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
621 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
6 2 2 VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. jkv., 2220/1945. sz. 
6 2 3 VaML XXIII. 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv., 23/1966. sz.Th. 
6 2 4 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
6 2 5 VaML XXIII. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 

93 



109. Vasút utca (új utcaként 1971-ben hozták létre) 

Új utcaként 1971-ben hozták létre a volt MÁV-telepen. 6 2 6 A Vasút utca 

megnevezést a közeli vasúti rendezőről kapta. A Vágány utcába torkollik, azzal heterogén 

névbokrot alkotva, (lásd 18. térkép) 

110. Vasvári Pál utca (első említése: 1957) 

Az utca keletkezése nem ismert, először 1957-ben említik a jegyzőkönyvek 

útrendezések és javítások kapcsán. 6 2 7 

111. Vágány utca (első említése: 1975) 

A vasúti vágányokkal párhuzamosan futó utca. Először 1975-ben fordul elő, 

keletkezési adatai nem ismertek.628 

112. Vörösmarty utca(első említése: 1957)OKórház utca (1904-kb. 1957) 

Az utcát először az ott levő intézményről, a város kórházáról nevezték el. 1904-ben 

már létezett, mert akkor döntöttek a burkolásáról. 6 2 9 Az 191 l-es utcanévjegyzékben is 

Kórház wícaként szerepel.630 Az utca neve megváltozott, de a változás időpontja nem 

ismert. Annyi bizonyos, hogy 1927-ben még Kórház utcaként említi a Kemenesalja 631 

Vörösmarty utcaként először 1957-ben találkozunk vele út- és járdaépítéssel 

kapcsolatban.632 

113. Wesselényi utca (első említése: 1958)<^Vasűti utca (1911 - kb. 1958) 

1911 -ben Vasúti utcaként nevezik még a közterületet, így találjuk az 

utcanévjegyzékben is. 6 3 3 Legkorábbi nevét a kialakuló vasúthálózat és vasútállomás 

közelsége miatt kapta, majd Wesselényi utcára keresztelték át. A változás ideje szintén nem 

ismert, csak annyi biztos, hogy új elnevezésével először 1958-ban találkozunk. 6 3 4 

VaMLXXIIl. 721. a. 17. 1971. febr. 11. jkv., 6/1971. sz. Th. 
VaML XXIII. 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv., 17/1957. sz.Th. 
VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
Az uczarendezések 1904 p.2. 
Czelldömölk nagyközség 191!. évben felmért utcáinak jegyzéke 
Celldömölki utak és járdák kiépítése és javítása 1926 p.1-2. 
VaMLXXIIl. 721. a. 3. 1957. szept. 17.jkv., 17/1957. sz.Th. 
Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
VaMLXXIIl . 721. a. 4. 1958. jan. 14. jkv. 
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114. Zalka Máté utca (1950-) OPálffy utca (-1950) 

Kezdetben a település egykori jegyzője, Pálffy Sándor volt az utca névadója, majd 

Zalka Máté. A Vas megye földrajzi nevei című kötet szerint 1948-ig viselte a közterület a 

Pálffy nevet,635 de 1950-ben még így említik a jegyzőkönyvek. Itt azt olvassuk, hogy nevét 

meg kell változtatni, mert nem demokratikus.636 Ezt meg is tették, hiszen 1958-ban már 

Zalka Máté az utca megjelölése. 6 3 7 A névváltoztatás ideje nem ismert, azt kb. 1955-re 

tehetjük. 6 3 8 

1989-ben szorgalmazták nevének megváltoztatását Géfin Lajosra, mert „Zalka Máté 

jelentéktelen alakja történelmünknek...". 6 3 9 A rendszerváltás azonban nem érintette ezt az 

utcanevet. 

115. Zrínyi Miklós utca (első említése: 1975)^Vasút utca 

A mai Zrínyi utca korábbi megnevezése a Vasút utca volt , 6 4 0 de se azt nem tudjuk, 

hogy mikortól létezik a Vasút utca, se azt hogy mikor változott meg a neve. Annyi biztos, 

hogy nem szerepel az 191 l-es összeírásban, tehát későbbre tehető a kialakulása. 6 4 1 Mint 

Zrínyi Miklós utca először 1975-ben fordul e lő . 6 4 2 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a Függelékben külön-külön táblázatban is 

közlöm az utcamegnyitásokra (1. táblázat), az utcanevek időrendbeli változására ( 2 . 

táblázat) és a változások gyakoriságára vonatkozó adatokat ( 3 . és 4. táblázat). Továbbá a 

Mellékletben a heterogén névbokrokról látható egy összesítő térkép. (18. térkép) 

63S Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
0 3 6 VaML V. K. 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., 4/1950. jkv. sz., 30. hat. 
6 3 7 VaML XXIII. 721. a. 4. 1958. aug. 26. jkv. 
638 A megváltozott utcanevek jegyzéke 
6 3 9 Javaslat utcanév-változtatásra 1989 p.6. 
640 Vas megye földrajzi nevei 1977 p.319. 
641 Czelldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 
6 4 2 VaML XXIII. 721. a. 21. 1975. febr. 20. jkv. 
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9. A celldömölki utcanév-kutatás tanulságai 

Az utcanév fontos és speciális történeti kútfő, amely segítségével nemcsak 

elszigetelt jelenségek, a város táji jellege, múltja, népének szellemisége, hanem 

általánosabb társadalomtörténeti összefüggések is vizsgálhatók. Az utcanév történeti 

képződmény, mely az élethez alkalmazkodik, változik, módosul, mindig valamely aktuális 

állapotot tükrözve. 

Dolgozatomban Celldömölk utcaneveinek a vizsgálatát tűztem ki célul. Ennek 

eleget téve történeti szempontból fejtettem ki a témát, elsődlegesen az utcanevek 

változásának okaira és annak tendenciáira figyelve. 

Összegzésemben csakis az utcanevek vizsgálatára térek ki, oly módon, hogy itt nem 

kívánom részletezni az egyes fejezetek tanulságait, hisz azokat az adott fejezetek végén 

mindig levontam és közöltem. Csak a nagy összefüggésekre és a fontosnak bizonyult 

elemekre kívánom felhívni a figyelmet. 

Celldömölk utcáinak elnevezése több évszázados fejlődés eredménye. Eleinte 

szerves fejlődésé, amikor a lakosság látta el megkülönböztető nevekkel a fontosabb 

közterületeket. Ezt a névanyagot a XIX. század közepétől bevezetett hatósági 

utcanévadáskor jórészt elfogadták. 6 4 3 Később a népi névadási gyakorlatot felváltotta az 

állami bürokrácia névadása. Ennek egyik következménye a személyekről elnevezett 

utcanevek térnyerése, másrészt pedig az utcanév-változtatás lett. Általánosan jellemző, 

hogy a megkülönböztető funkciót felváltotta az emlékeztető funkció. A történelmi 

korszakváltásokkal együtt járó utcanév-átkeresztelések során aztán az emlékeztető típusú 

elnevezések változnak meg először. Átadják helyüket az új ideológiát is szimbolizáló 

személyneveknek és fogalmaknak. 

A jellegzetes ideológiai töltésű utcaelnevezések korszakonként különböznek. Nagy 

részük Celldömölk központjában, fontos helyen találhatók. Legtöbbször a város főtere, a 

Szentháromság tér cserélt nevet, pontosan négy alkalommal. A szintén központi fekvésű 

Hollósy tér, a Koptik Odó utca és a Celldömölköt Alsósággal összekötő Sági utca 

háromszor kapott új megjelölést. 6 4 4 

Az 1989-1990-ben lezajlott rendszerváltás során a város vezetése elszalasztottá azt 

a lehetőséget, amely a természetes és a mesterséges névadás 1945 előtt még többé-kevésbé 

meglévő összhangjának visszaállítását eredményezhette volna. Pedig éppen a rendszerváltás 

BlRK 1996 p.66. 
Lásd a Függelékben a 4. táblázatot és a Mellékletben a 17. térképet. 
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mutatott rá, hogy a társadalmi, politikai rendszerekhez, ideológiákhoz köthető utcaneveknek 

csak nagyon indokolt esetekben van helyük egy település belterületi nevei között. 

Dolgozatom korántsem teljes vizsgálata Celldömölk névrendszerének, hiszen pár 

esettől eltekintve - mikor ezt a munkám tárgya indokolta - csak a belterületi nevekre 

korlátozódik. A külterületi nevek vizsgálata túlmutat e dolgozat keretein, de a velük való 

foglalkozást ugyanolyan fontosnak tartanám, mint a belterületi névhasználat elemzését. Ez 

idáig nem történt meg feldolgozásuk, annak ellenére, hogy néhány munka, többek között a 

Vas megye földrajzi nevei közli ezeket. 

Az utcanévadásról eltérőek a vélemények. Ha gyakorlatias oldalról vizsgáljuk, 

akkor igazat adhatunk azoknak, akik az amerikai utcanévadási gyakorlatot részesítik 

előnyben, hiszen a sorszámozást nem kell megváltoztatni, legfeljebb csak bővíteni. Az 

európai és a magyar gyakorlat azonban - úgy gondolom - barátságosabb, emberkőzelibb. 

Még akkor is, ha esetenként változtatni kell. 

Miért nincs már Temető utcája^ Kórház utcáya Celldömölknek, hiszen voltak? Az 

általam összegyűjtött források és utcanév-történeti kútfők feldolgozásának a tudományos 

eredményeken kívül egyik kívánatos következménye az is lehetne, hogy Celldömölk 

utcaneveit revízió alá vegyék és a város múltját hívebben megszólaltató, a tradíciókat a 

jelenleginél jobban őrző régi elnevezéseket rendeltetésüknek visszaadják. 

A kérdőíves felmérés során kapott eredmények és azok elemzése alapján a 

legfontosabbnak azt tartom, hogy az összegyűjtött, feldolgozott anyagot megismerhessék 

Celldömölk lakói, hogy a tanulságok nyomán büszkék lehessenek utcáik névadóira, és nem 

utolsó sorban emelt fejjel használhassák a helyi vonatkozású utcaneveket. Fontosnak érzem 

a jövőre nézve, hogy a fiatalabb generáció érdeklődését felkeltsük településük múltja, a 

múltat is tükröző utcanevek és az utcák névadói iránt, hogy ezáltal részesei lehessenek 

településük kollektív tudatának, és tudatosan is hasznos tagjai városuk társadalmának. 
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jelen viszonyainak leírása. Szombathely, 
BertalanfTy Könyvnyomdája, 1874. 
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P O R K O L Á B 1927 

P O R T S C H Y 1980 

P O R T S C H Y 1983 

P R T X T I . 1912 

R Ó M E R 1874 

RUPP 1870 

Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja 1999 

T U N G L I 1995 

Uczamegnyitás 1900 

Az uczarendezések 1904 

Az utakra és terekre hulló tűzeső 1945 

P O R K O L Á B István: Celldömölk Kismáriacell 
szabadalmas mezőváros története. 
Celldömölk, Szagán és Hajnal 
Könyvnyomdája, 1927. 

P O R T S C H Y Tamás: Celldömölk 
településszerkezetének alakulása. In Vasi 
Szemle. Celldömölki emlékszám. X X X V I . 
évfolyam, 1980. 3. szám. p.440 - 448. 

P O R T S C H Y T A M Á S : Celldömölk 
városszerkezeti rekonstrukciója a várossá 
fejlesztés folyamatában. Celldömölk, 1983. 
k.n. (kézirat) 
P A C H E R Donát: A dömölki apátság története. 
Budapest, Stephaneum Nyomda Rt., 1912. 
(A pannonhalmi szent Benedek rend 
története. A magyar kereszténység, királyság 
és Benczés-rend fönnállásának 
kilenczszázados emlékére. X I I . kötet) 

R Ó M E R Ferenc Flóris: Régi falképek 
Magyarországon. In Magyarországi régészeti 
emlékek. Monumenta Hungáriáé 
Archaeologica. I I I . kötet/l. rész. Budapest, 
MTA Archaelogiai Bizottsága, 1874. p.9 -
13. 

RUPP Jakab: Magyarország helyrajzi 
története, fo tekintettel az egyházi intézetekre 
vagyis nevezetesb városok, helységek, s 
azokban létezett egyházi intézetek, 
püspökmegyék szerint rendezve. I . kötet. 
Pest, Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelmi Bizottsága, 1870. 

Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja: kalauz 
turistáknak és természetbarátoknak. Szerk.: 
B O D A László-ORBÁN Róbert. Szombathely, 
B.K.L. Kiadói és Reklám Kft, 1999. 

T U N G L I Gyula; Izsákfa évszázadai. 
Celldömölk, Pápai Nyomda Kft., 1995. 

Uczamegnyitás. In Kis-Czell és Vidéke. I I . 
évfolyam. 1900. 27. szám. p.3. 

Az uczarendezések. In Kemenesvidék. V I . 
évfolyam. 1904. 5. szám. p.2. 

Az utakra és terekre hulló tűzeső. In 
Kemenesalja. X L I . évfolyam. 1945. 2. szám. 
p.l . 
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V A D A S 1993 

V A J A Y 1930 

Vas megye 1958 

Vas megye földrajzi nevei 1977 

A Vas megyei Levéltár fondjainak jegyzéke 
1969 

V Á L Y I 1799 

Változó utcanevek: Április 4. helyett 
Kikelet 1999 

Z O N G O R 1977 

Z O N G O R 1983 

V A D A S Ferenc: A tolnai 
utcanevek(rendszer)változása. In Névtani 
Értesítő. 1993. 15. szám. p.305 - 308. 

V A J A Y Sándor: A celldömölki apátsági 
templom 180 éves jubileuma. Képek a régi 
Kiscellből. In Vasvármegye. LXI I I . 
évfolyam. 1930. 191. szám. p.7. 

Vas megye. Helytörténeti tanulmányok. 
Szerk.: H O R V Á T H Ferenc. Szombathely, 
Szombathelyi Nyomdaipari Vállalat, 1958. 

Vas megye földrajzi nevei. Szerk.: B A L O G H 
Lajos és VÉGH József. Szombathely, Vas 
megyei Múzeumok Igazgatósága, 1977. 

Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzéke. A 
Vas megyei Levéltár fondjainak jegyzéke. I I I . 
kötet. Budapest, 1969. (A területi levéltárak 
fondjegyzékei, 21. rész) 

V Á L Y I András: Magyarországnak leírása. 
Mellyben minden hazánkbéli vármegyék, 
városok, faluk; uradalmak, fábrikák, huták, 
hámorok, savanyú, és orvosló vizek, 
fürdőházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, 
folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, szoknak 
holléte, földes urak, fekvések, történyettyek, 
különféle termésbeli tulajdonságaik, a' 
betűknek rendgyek szerént feltaláltatnak. I I . 
kötet. Buda, A Királyi Uni versitásnak 
Betűivel, 1799. 

Változó utcanevek: Április 4. helyett Kikelet. 
In Vas Népe. XLIV. évfolyam. 1999. 58. 
szám. p.3. 

Z O N G O R Ferenc: Alsóság-település 
történetéről. Elmondások, mondák, 
történetek és megállapítások alapján. 
Celldömölk, k.n., 1977. 

Z O N G O R Ferenc: Kemenesalja földrajzinév
tára „házi" használatra. Celldömölk, k.n., 
1983. 
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10.2.1. Levéltári jellegű források 

VaML IV/417/b. Celldömölk Járás 
Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., 
Műszaki leírás, 1931. ápr.29. 

VaML IV/417/b. Celldömölk Járás 
Főszolgabírója, Közig.ir. 808/1933. sz., 
1932. IX. V. i . szám: 3108/1932. 

VaML 808/1933. Műszaki leírás 

VaML IV/417/b. Celldömölk Járás 
Főszolgabírója, Közigazgatási iratok 
808/1933. szám, Műszaki leírás, 1931. 
április 29. 

VaML IV/417/b. Celldömölk Járás 
Főszolgabírója, Közigazgatási iratok 
808/1933. szám, 1932. IX. V. iratszám: 
3108/1932. 

VaML Celldömölki Járás Főszolgabírájáriak 
Iratai, Közigazgatási Iratok, 808/1933. 
Műszaki leírás 

VaML V. K. 7/1. csomó, 1943. nov. 4. jkv., 
4/1943. jkv. sz. 

VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. 
jkv., 2220/1945. sz. 

VaML V. K. 2/5. csomó. 1945. szept. 19. 
jkv., Izsákfa község körzeti beosztása a 
nemzetgyűlési választáshoz 

VaML V. K. 7/2. csomó, 1946. márc. 2. 
jkv., 3/1946. jkv. sz., 670/1946. sz. 

VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. ápr. 25. jkv., 
4/1947. sz., 1202/1947. kgysz. 

VaML V. K. 7/2. csomó, 1947. máj. 29. 
jkv., 5/1947. jkv. sz., 2063/1947. sz., 80. 
véghat. 

VaML V. K. 7/1. csomó, Celldömölk 
Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 
jegyzőkönyvek 1943-44. 1943. november 4. 
jegyzőkönyv, 4/1943. jegyzőkönyv szám 

VaML V. K. 2/5. csomó, Alsósági 
körjegyzőség iratai, Közigazgatási iratok 
1945-46. 1945. szeptember 19. 

jegyzőkönyv, 2220/1945. szám 

VaML V. K. 2/5. csomó, Alsósági 
körjegyzőség iratai, Közigazgatási iratok 
1945-46, 1945. szeptember 19. 

jegyzőkönyv, Izsákfa község körzeti 
beosztása a nemzetgyűlési választáshoz 

VaML V. K. 7/2. csomó, Celldömölk 
Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 
jegyzőkönyv 1945-48., 1946. március 2. 
jegyzőkönyv, 3/1946. jegyzőkönyvszám. 
670/1946.szám 

VaML V. K. 7/2. csomó, Celldömölk 
Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 
jegyzőkönyv 1945-48. 1947. április 25. 
jegyzőkönyv, 4/1947. szám, 1202/1947. 
közgy ülésszám 

VaML V. K. 7/2. csomó, Celldömölk 
Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 
jegyzőkönyv 1945-1948. 1947. május 29. 
jegyzőkönyv, 5/1947. jegyzőkönyvi szám, 
2063/1947. szám, 80. véghatározat 
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VaML V. K. 2/2. csomó, 30/1948. sz. 
képv.test. hat. 

VaML V. K. 2/2. csomó, Alsósági 
Körjegyzőség iratai, Képviselő testületi 
iratok 1947-1950. 30/1948. számú 
képviselőtestületi határozat 

VaML V. K. 7/3. csomó, 1948. dec. 30. VaML V. K. 7/3. csomó, Celldömölk 
jkv., 10/1948. jkv. sz., 130. véghat. Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 

jegyzőkönyvek 1948-50. 1948. december 
30. jegyzőkönyv, 10/1948. jegyzőkönyv 
szám, 130. véghatározat 

VaML V. K. 7/3. csomó, 1949. márc. 28. VaML V. K. 7/3. csomó, Celldömölk 
jkv., 4/1949. jkv. sz., 27. véghat. Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 

jegyzőkönyv 1948-50. 1949. március 28. 
jegyzőkönyv, 4/1949. jegyzőkönyv szám, 
27. véghatározat 

V a M L V . K . 7/3. csomó, 1950. jún. 27. jkv., VaML V. K. 7/3. csomó, Celldömölk 
4/1950. jkv. sz., 30. véghat. Nagyközség iratai, Képviselőtestületi 

jegyzőkönyvek 1948-50. 1950. június 27. 
jegyzőkönyv, 4/1950. jegyzőkönyv szám, 
30. véghatározat 

VaML X X I I I . 721. a. 1. 1953. aug. 4. jkv. VaML X X I I I . 721. a 1. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1953. augusztus 4. jegyzőkönyv 

VaML XXII I . 721. a. 1. 1955. jan. 18. jkv., VaML X X I I I . 721. a 1. Celldömölk 
3/1955. sz. Th. Községi Tanács iratai, Tanácsülési 

jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1955. január 18. jegyzőkönyv, 
3/1955. számú Tanácshatározat 

VaML XXII I . 721. a. 1. 1955. ápr. 19. jkv. VaML XXII I . 721. a. 1. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1955. április 19. jegyzőkönyv 

VaML XXII I . 721. a. 1. 1955. aug. 16. jkv. VaML X X I I I . 721. a 1. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1955. augusztus 16. jegyzőkönyv 

VaML XXII I I . 721. a. 1. 1955. szept. 20. VaML XXII I I . 721. a. 1. Celldömölk 
jkv. Községi Tanács iratai, Tanácsülési 

jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1955. szeptember 20. 
jegyzőkönyv 
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V a M L X X I I l . 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv. 

VaML XXII I . 721. a. 1. 1955. nov. 8. jkv., 
2. beszámoló a községgazdálkodási 
feladatok végrehajtásáról 

V a M L X X I I l . 721. a. 2. 1956. jan. 12. jkv. 

VaML XXTII. 721. a. 2. 1956. ápr. 17. jkv. 

Celldömölki Községi Tanács VB Értesítése. 
1956. nov. 29. 

V a M L X X I I l . 721. a. 3. 1957. márc. 29. jkv. 

VaML X X I I I . 721. a. 3. 1957. szept. 27. jkv. 

VaML X X I I I . 721. a. 3. 1957. szept. 27. 
jkv., 17/1957. sz. Th. 

V a M L X X I I l . 721. a. 4. 1958. jan. 14. jkv. 

VaML XXII I . 721. a. 4. 1958. aug. 26. jkv. 

VaML XXIII. 721. a. 1. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 1953. j únius-1955. 
december, 1955. november 8. jegyzőkönyv 

VaML XXIII. 721. a. 1. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 1953. június-1955. 
december, 1955. november 8. jegyzőkönyv, 
2. beszámoló a községgazdálkodási 
feladatok végrehajtásáról 

VaML XXII I . 721. a. 2. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, 1956. évi Tanácsülési 
jegyzőkönyvek, 1956. január 12. 
jegyzőkönyv 

VaML X X I I I . 721. a 2. Celldömölk 
Községi Tanács iratai, 1956. évi Tanácsülési 
jegyzőkönyvek, 1956. április 17. 
jegyzőkönyv 

Celldömölk Községi Tanács Végrehajtó 
Bizottságának Értesítése. 1956. november 
29. [Káldos Gyula tulajdonában] 

VaML XXII I . 721. a. 3. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1957. évi 
Tanácsülési jegyzökönyvek, 1957. március 
29. jegyzőkönyv 

VaML X X m . 721. a. 3. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1957. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1957. 
szeptember 27. jegyzőkönyv 

VaML XXIII. 721. a. 3. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1957. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1957. 
szeptember 27. jegyzőkönyv, 17/1957. 
számú Tanácshatározat 

VaML XXIII. 721. a. 4. Celldömölk 
Községi Tanács Ülései, 1958. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1958. január 
14. jegyzőkönyv 

VaML XXIII. 721. a. 4. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1958. évi 
Tanácsülési jegyzökönyvek, 1958. 
augusztus 26. jegyzőkönyv 
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VaML XXII I . 721. a. 12. 1966. máj. 26. jkv. 
23/1966. sz. Th. 

VaML XXTII. 721. a. 12. Celldömölk 
Községi Tanács Ülései, 1966. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1966. május 
26. jegyzőkönyv. 23/1966. számú 
Tanácshatározat 

V a M L X X I I l . 721. a. 13. 1967. júl. 27.jkv., 
19/1967. sz. Th. 

VaML X X I I I . 721. a. 13. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1967. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1967. július 27. 
jegyzőkönyv; 19/1967. számú 
Tanácshatározat 

VaML XXII I . 721. a. 14. 1968. júl. 25. jkv. 
31/1968. sz. Th. 

VaML XXin . 721. a. 14. Celldömölk 
Községi Tanács Ülései, 1968. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1968. július 25. 
jegyzőkönyv. 31 / l 968. számú 
Tanácshatározat 

VaML XXII I . 721. a. 17. 1971. febr. 11. 
jkv. 6/1971. sz. Th. 

VaML XXII I . 721. a. 17. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1971. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1971. február 
11. jegyzőkönyv. 6/1971. számú 
Tanácshatározat 

VaML XXII I . 721. a. 19. 1973. júl. 26. jkv., 
26/1973. sz.Th. 

VaML XXII I . 721. a. 19. Celldömölk 
Községi Tanács ülései, 1973. évi 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1973. július 26. 
jegyzőkönyv, 26/1973. számú 
Tanácshatározat 

VaML X X I I I . 721. a. 21. 1975. febr. 20. 
jkv. 

VaML XXII I . 721. a. 21. Celldömölk 
Nagyközség Közös Tanácsa, 1975. évi 
üléseinek jegyzőkönyvei, 1975. február 20. 
jegyzőkönyv, Feladatterv Celldömölk 
Nagyközség Közös Tanács Költségvetési 
Üzemének 1975. évi működéséhez 

VaML XXII I . 721. c. 32. 1978. október 25. 
jkv. 

VaML XXII I . 721. c. 32. Celldömölk 
Nagyközség Közös Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának 1978. I I . félévi üléseinek 
jegyzőkönyvei. 1978. október 25. 
jegyzőkönyv 

VaML X X I I I . 721. c. 32. 1978. dec. 6. jkv., 
70/1978. sz. VB Hat. 

VaML X X I I I . 721. c. 32. Celldömölk 
Nagyközség Közös Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának 1978. I I . félévi üléseinek 
jegyzökönyve, 1978. december 6. 
jegyzőkönyv, 70/1978. számú Végrehajtó 
Bizottsági Határozat 
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VaML XXII I . 721. a. 27. 1981. márc. 3. 
jkv., 15/1981. sz. Th. 

VaML X X I I I . 721. a. 27. Celldömölk 
Nagyközség Közös Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának 1981. évi üléseinek 
jegyzökönyve, 1981. március 3. 
jegyzőkönyv, 15/1981. számú 
Tanácshatározat 

VaML X X I I I . 575. a. 9. 1986. okt. 21. jkv. VaML XXII I . 575. a. 9. Celldömölk Város 
Tanácsa 1986. I I . félévi üléseinek 
jegyzőkönyve, Celldömölk Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottságának 1986. október 21. 
ülésének jegyzökönyve 

VaML X X I I I . 575. a. 9. 1986. nov. 27. jkv. VaML XXII I . 575. a. 9. Celldömölk Város 
Tanácsa 1986. I I . félévi üléseinek 
jegyzökönyve, 1986. november 27. ülés 
jegyzőkönyve 

Celldömölk város Önkormányzatának 
képviselőtestületének 1991. évi üléseinek 
jegyzőkönyve, 1991. január 16. 
jegyzőkönyv, 2/1991. számú 
képviselőtestületi határozat a) pontja 
[Celldömölki Önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 1991. márc. 13. jkv., Celldömölk város Önkormányzatának 
29/1991. sz. képv.test. hat. b) pontja képviselőtestületének 1991. évi üléseinek 

jegyzőkönyve, 1991. március 13. 
jegyzőkönyv, 29/1991. számú 
képviselőtestületi határozat b) pontja 
[Celldömölki Önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 1992. márc. 25. jkv., Celldömölk város Önkormányzatának 
60/1992. sz. képv.test. hat. képviselőtestületének 1992. év üléseineki 

jegyzőkönyve, 1992. március 25. 
jegyzőkönyv, 60/1992. számú 
képviselőtestületi határozat [Celldömölki 
Önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 1992. szept. 17. jkv., Celldömölk város Önkormányzatának 
178/1992. sz. képv.test. hat. képviselőtestületének 1992. évi üléseinek 

jegyzőkönyve, 1992. szeptember 17. 
jegyzőkönyv, 178/1992. számú 
képviselőtestületi határozat [Celldömölki 
önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 1993. nov. 3. jkv., Celldömölk város Önkormányzatának 
181/1993. sz. képv.test. hat. 1. pontja képviselőtestületének 1993. évi üléseinek 

jegyzőkönyve, 1993. november 3. 
jegyzőkönyv, 181/1993. számú 
képviselőtestületi határozat 1. pontja 
[Celldömölki Önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 1991. jan. 16. jkv., 2/1991. 
sz. képv.test. hat. a) pontja 
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Celld. Önkorm. 2003. szept. 24. jkv., Celldömölki város Önkormányzatának 
259/2003. sz. képv.test. hat. képviselőtestületének 2003. évi üléseinek 

jegyzőkönyve, 2003. szeptember 24. 
jegyzőkönyv, 259/2003. számú 
képviselőtestületi határozat [Celldömölki 
Önkormányzaton] 

Celld. Önkorm. 2005. nov. 30. jkv., Celldömölk város Önkormányzatának 
323/2005. sz. képv.test. hat. képviselőtestületének 2005. évi üléseinek 

jegyzőkönyve, 2005. november 30. 
jegyzőkönyv, 323/2005. számú 
képviselőtestületi határozat [Celldömölki 
Önkormányzaton] 
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10.3. Térképek 

Celldömölk térkép (1927) 

Celldömölk térkép (1988) 

Celldömölk térkép (2001) 

Celldömölk mai térképe 

Celldömölk városközpontjának térképe 
(1953) 

Katonai felmérés, I . (1782) 

Katonai felmérés, EL (1840) 

Középiskolai földrajzi atlasz 2001 

VaML XV. 1. c. Kiscell és Pórdömölk, 
Kataszteri felmérés, I . (1857) 

Magyarország, 1:25 000 topográfiai térkép. 
Celldömölk. Budapest, Helyszínelte, rajzolta 
és sokszorosította: a Magyar Királyi Állami 
Térképészet. 1927. (helyszínelés éve 1922) 
[OSZK] 

Celldömölk térkép. Budapest, Kartográfiai 
Vállalat, 1988. [Adatok lezárva 1988. I I I . 
31.] 

Magyarország, 1:50 000 topográfiai térkép 
Celldömölk. L-33-35-A. Budapest, 
Honvédelmi Minisztérium Térképészeti 
Közhasznú Társaság. 2001. (2000-es 
adatokkal) [OSZK] 

Magyarország, 1:50 000 topográfiai térkép. 
Celldömölk. L-33-35-A. Budapest, 
Honvédelmi Minisztérium Térképészeti 
Közhasznú Társaság. 2005. [OSZK] 

Celldömölk városközpontjának térképe. 
1953. [Dummel Ottó tulajdonában] 

Az első katonai felmérés, 1782-1785: Erdély 
és a Temesi Bánság. Budapest, Hadtörténeti 
Könyvtár - Arcanum Databases, 2005. 
[elektronikus dokumentum] 

A második katonai felmérés, 1819-1869: a 
Magyar Királyság és a Temesvári Bánság 
nagyfelbontású, színes térképei. Budapest, 
Hadtörténeti Könyvtár - Arcanum 
Databases, 2005. [elektronikus 
dokumentum] 

Középiskolai földrajzi atlasz. Szerk.: PAPP-
VÁRY Árpád. Budapest, Cartographia Kft., 
2001. 

VaML XV. 1. c. A Vas megyei Levéltár 
térképeinek gyűjteménye, Kataszteri 
térképek, Kiscell mezőváros és PorDömölk 
helységgel együtt 1857. évi kataszteri 
térképe 

110 



VaML XV. 1. c. Nemesdömölk, Kataszteri 
felmérés, 1.(1857) 

VaML V. K. 2/5. csomó, 1945. szept. 19. 
jkv., 2220/1945. sz. 

VaML XV. 1. c. A Vas megyei Levéltár 
térképeinek gyűjteménye, Kataszteri 
térképek, Nemesdömölk 1857. évi kataszteri 
térképe 

VaML V. K. 2/5. csomó, Alsósági 
körjegyzőség iratai, Közigazgatási iratok 
1945-46. 1945. szeptember 19. 
jegyzőkönyv, 2220/1945. szám [kézzel 
rajzolt térkép az 1945-ös szavazókörök 
határainak megállapításához] 
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11. Függelék 

11.1. Forrásközlések 

11.1.1.1. forrás. Celldömölk nagyközség 1911. évben felmért utcáinak jegyzéke 



11.1.2. 2. forrás. A megváltozott utcanevek jegyzéke (kb. 1955) 

K&zségl tanács 
I .kerület 

vb, Celldömölk. 

Szentháromság-tér * 
G éfin-Kálvin-Kpotik-utca * 
Bátliori-utoa *» 
Gyarmathy-tér * 
Erzsóbet-utca » 
Bádasfiy-utoa A 
Szent Imre-utoa * 
Pálfxy-utoa ± 
Bisitzky-utoa & 
Vak Béla-utca ± 
OBtffy-tér t 
Radó major » 

I . kerület t pápai-utoa * 
Hegyl-utoa ± 
TemetÖsor A 
Állami-utca * 
Harang Mb-ütoa" ** & 
Temeto~ute$, Ü-ttelep I.utoa* 
Újtelep II."utBa * 
Újtelep IIÍ .utca ±. 
Újtelep TV. utoa * 
Tó-utca, Godena * 
Tati-utcá, Maroali-utoa * 
Kertalja; Bende-köz « ruca 
C8orfla&a3*Ó-utTásárté'r, Dankó-rtelep 

I - I I . kerülefrtlt Bajoey-u$C»lli-u, Fö-u. *= Sztálin-ut 

Köztársaság-tér 
Lenin—ut 
Esze Tamás-utoa 
Rákosi tótyás-tér 
Budai Sa.es *ntal-utoa 
Csokonai iiihály-utoa 
Ságvári Endre-utoa 
Zolka Máté-utoa 
Hámán Kató-utca 
Gábor Aron-utoa 
Beloiacni sz - t ér 
Béke major 
Puskin-utca 
Yorosilov-utca 
Bem József-utca 
Bajcsy Zsilinszky Endre-utoa 
Somogyi Béla-utca 
Hegyí-utoa 
Dooo Katalin-utca 
IJÓritz Zsigmond-utca 
Martinovics Ignáo-utoa 
Barátság-utca 
Marx Károly-utca 
Fazekas Hihály-utoa 

Tánosics Uihály-utoa 

http://Sa.es


11.2. Táblázatos áttekintések az utcanév-változásokról 

11.2.1.1. táblázat. Utcamegnyitások 

Dátum U tea megn vitás 
1900 Erzsébet utca 

1931 
Klebelsberg Kunó utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Schwőder Ervin utca 

1966 
Hársfa utca 
Kisdobos utca 
Május 1. utca 
Radnóti Miklós utca 
Úttörő utca 

1971 

Árvalányhaj utca 
Balassi Bálint utca 
Eötvös Lóránd utca 
Fűztői Benedek utca 
Kodály Zoltán utca 
Kőtörő utca 
Kráter utca 
Kresznerics Ferenc utca 
Riczinger Dezső utca 
Sikló utca 
Uzsabánya utca 
Vak Béla utca 
Y>«"ít utca 

1973 Ifiúság tér 

1981 

Belovári István utca 
Bercsényi Miklós utca 
Bocskai Istvánutca 
Búza János utca 
Heiner Kálmán utca 
Móritz Sándor utca 
Szalóky Sándor utca 

1986 
Kertalja utca 
Liszt Ferenc utca 
Sport utca 
Tó "t™ 

1992 Óvoda köz 
2003 Jókai Mór utca 
2005 Erdőalja utca 



11.2.2. 2. táblázat Az utcanevek időrendbeli változása 

A változtatás Előző név Uj név 
időpontja 
Kb. 1920- Pórdömölk utca Arany János utca 

1930-as évek 
Kb. 1945 Gyár utca Hunyadi utca 

Rövid kőz/Jegyző köz Béke utca 
Tisza István utca Sztálin utca 
Vak Béla utca Gábor Áron utca 
Dulovich Árpád utca József Attila utca 
Ferenc József utca Dózsa György utca 
Géfin Lajos utca és a körülötte Kálvin tér 

1947 elterülő tér 
Horthy tér Szabadság tér 
Klebelsberg Kunó utca Bartók Béla utca 
Schwőder Ervin utca Ady Endre utca 
Tisza István utca (Alsóság) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Vásártér Dr. Szomraky Zoltán utca 
Bokodi utca (Izsákfa) Kossuth Lajos utca 

1948 Fő utca (Izsákfa) Petőfi Sándor utca 
Sarok utca (Izsákfa) Deák Ferenc utca 
Újtelep utca (Izsákfa) Dózsa György utca 
Gyarmathy tér Rákosi tér 
Hímző utca Temesvár utca 

Kb. 1950 Mesteri utca Kolozsvár utca 
Pálffy utca Zalka Máté utca 
Pápai utca Dr. Király János utca 
Tó utca/Godena (Alsóság) Barátság utca 
Báthori István utca Esze Tamás utca 
Bisitzky Ödön utca Hámán Kató utca 
Erzsébet utca Budai Nagy Antal utca 
Harangláb utca (Alsóság) Somogyi Béla utca 
Hegyi utca (Alsóság) Vorosilov utca 
Hollósy tér (Tanács)Köztársaság tér 
Kertalja utca (Alsóság) Fazekas Mihály utca 
Kis utca Kisfaludy utca 
Koptik apát úr utca Lenin utca 

Kb. 1955 Kórház utca Vörösmarty utca 
Nádasdy utca Csokonai utca 
Ostffy Mihály tér Beloiannisz tér 
Pápai utca (Alsóság) Puskin utca 
Szent Imre herceg utca Ságvári Endre utca 
Szent Mártoni utca Pápai utca 
Sztálin utca Sági utca 
Temető utca (Alsóság) Újtelep I./Hegyi utca 
Temetősor (Alsóság) Bem József utca 
Újtelep I I . utca (Alsóság) Dobó Katalin utca 
Újtelep I I I . utca (Alsóság) Móricz Zsigmond utca 
Újtelep IV. utca (Alsóság) Martinovics utca 
Vasúti utca Wesselényi utca 



A változtatás 
időpontja 

Előző név Uj név 

Kb. 1955 
Vati/Marcali utca (Alsóság) 
Vásártér 
Vásártér/C igán y domb/Csordahajtó 
utca (Alsóság) 

Marx Károly utca 
Nagy Sándor tér 
Táncsics Mihály utca 

1956 Rákosi tér (Tanács)Köztársaság tér 
1966 Hollósy tér 

Sághy utca 
Gayer Gyula tér 
Mikes Kelemen utca 

1971 

Bányatelep (Alsóság) 
Bányatelep (Alsóság) 
Bányatelep (Alsóság) 
Bányatelep (Alsóság) 
Bányatelep (Alsóság) 
Bányatelep (Alsóság) 

Eötvös Loránd utca 
KŐtörŐ utca 
Kráter utca 
Sikló utca 
Uzsabánya utca 
Vak Béla utca 

1978 
Deák Ferenc utca (Izsákfa) 
Dózsa György utca (Izsákfa) 
Kossuth utca (Izsákfa) 
Petőfi Sándor utca (Izsákfa) 

Kodó utca 
Hegyalja utca 
Bokodi utca 
Izsákfa utca 

1981 Bányatelep (Alsóság) Heiner Kálmán utca 

1991 

Beloiannisz tér 
Gayer Gyula tér és 
(Tanács)Köztársaság tér 
Lenin utca 
Lenin utca és (Tanács)Köztársaság 
tér 
(Tanács)Köztársaság tér 
(Tanács)Köztársaság tér 
(Tanács)Köztársaság tér 

Ostffy Mihály tér 
Hollósy tér 

Koptik Odó utca 
Dr. Géfin Lajos tér 

Beloiannisz tér 
Gayer Gyula tér és 
(Tanács)Köztársaság tér 
Lenin utca 
Lenin utca és (Tanács)Köztársaság 
tér 
(Tanács)Köztársaság tér 
(Tanács)Köztársaság tér 
(Tanács)Köztársaság tér 

Dr. Király János utca 
Kossuth utca 
Szentháromság tér 

1992 Vorosilov utca (Alsóság) Mátyás király utca 
2003 Bem József utca déli szakasza Jókai Mór utca 



11.2.3. 3. táblázat. Az utcanevek változásának számaránya 

Utca mai neve Korábbi nevei Változás száma 
Ady Endre utca Schwőder Ervin utca 1 
Arany János utca Pórdömölk utca ! 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
(Alsóság) 

Tisza István utca 
Állami utca 

2 

Barátság utca Tó utca/ Godena 1 
Bartók Béla utca Klebelsberg Kunó utca 1 
Bem József utca Temetősor 1 
Béke utca Jeeyzőköz 1 
Bokodi utca (Izsákfa) Kossuth utca 

Bokodi utca 
2 

Budai Nagy Antal utca Erzsébet utca 1 
Csokonai utca Nádasdy utca 1 
Dobó Katalin utca (Alsóság) Újtelep 11. utca 1 
Dózsa G yörgy utca Ferenc József utca 1 
Dr. Géfin Lajos tér (Tanács)Köztársaság tér és 

Lenin utca 
1 

Esze Tamás utca Báthori István utca 1 
Fazekas Mihály utca Kertalja utca + Bende köz/ 

/Bürü 
1 

Gayer Gyula tér Hollósy tér 1 
Gábor Aron utca Vak Béla utca 1 
Hámán Kató utca Bisitzky Ödön utca 1 
Hegyalja utca (Izsákfa) Dózsa György utca 

Újtelep utca 
2 

Hegyi utca (Alsóság) Újtelep I . utca/Temető utca 1 
Hollósy tér (Tanács)Köztársaság tér 

Gayer Gyula tér 
Hollósy tér 

3 

Hunyadi utca Gyár utca 1 
Izsákfa út (Izsákfa) Petőfi utca 

Fő utca 
2 

Jókai Mór utca Bem József utca 1 
József Attila utca —, — j 

Dulovich Árpád utca 1 
Dr. Király János utca Pápai utca 1 
Kisfaludy utca Kis utca 1 
Kolozsvár utca Mesteri utca 1 
Koptik Odó utca Lenin utca 

Koptik apát úr utca 
Mesteri utca 

3 

Kodó utca (Izsákfa) Deák Ferenc utca 
Sarok utca 

2 

Martinovics utca (Alsóság) Újtelep IV. utca 1 
Marx Károly utca (Alsóság) Vati /Marcali utca + Fölső 

utca 
1 

Mátyás király utca (Alsóság) Vorosilov utca 
Hegyi utca 2 

Mikes Kelemen utca Sághy utca 1 



Utca mai neve Korábbi nevei Változás száma 
Móricz Zsigmond utca 
(Alsóság) 

Újtelep I I I . utca 1 

Nagy Sándor tér Vásártér 1 
Ostffy Mihály tér Beloiannisz tér 

Ostffy Mihály tér 
2 

Pápai utca Szent Mártoni utca 1 
Puskin utca (Alsóság) Pápai utca 1 
Sági utca Sztálin utca 

Tisza István utca 
+ Fő utca és Celli utca 

3 

Ságvári Endre utca Szent Imre herceg utca 1 
Somogyi Béla utca (Alsóság) Harangláb utca + Alsó utca 1 
Szabadság tér Horthy tér 1 
Szentháromság tér (Tanács)Köztársaság tér 

Rákosi tér 
Gyarmathy tér/ 
Szentháromság tér 
Fő tér 

4 

Dr. Szomraky Zoltán utca Vásártér 1 
Táncsics Mihály utca 
(Alsóság) 

Vásártér, Cigánydomb, Tó 
utca, Bürü, Csordahajtó utca 

1 

Temesvár utca Hímző utca 1 
Vörösmarty utca Kórház utca 1 
Wesselényi utca Vasúti utca I 
Zalka Máté utca Pálffy utca 1 
Zrínyi Miklós utca Vasút utca 1 



11.2.4.4. táblázat. Az utcanév-változások gyakoriságának mutatója 

1. Négyszer változott az utca neve: 
2. Háromszor változott az utca neve: 

3. Kétszer változott az utca neve: 

Szentháromság tér 
Hollósy tér 
Koptik Odó utca 
Sági utca 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (Alsóság) 
Bokodi utca (Izsákfa) 
Hegyalja utca (Izsákfa) 
Izsákfa út (Izsákfa) 
Kodó utca (Izsákfa) 
Mátyás király utca (Alsóság) 
Ostffy Mihály tér 



12. Mellékletek - Térképek 

12.1. Idegen szerzők nyomtatott és kéziratos térképei 

12.1.1.1. térkép. Az első katonai felmérés (1782) 

12.1.2. 2. térkép. A második katonai felmérés (1840) 



12.1.4. 4. térkép. Nemesdömölk az 1857. évi első kataszteri felmérés térképén 



12.1.5. 5. térkép. Kiscell az 1857. évi első kataszteri felmérés térképén 

12.1.6.6. térkép. Celldömölk térkép (1927) 



12.1.7. 7. térkép. Kézzel rajzolt térkép Alsóságról az 1945-Ös szavazókörök határainak 
megállapítása kapcsán 



12.2. Saját térképek1 

12.2.1.9. térkép. Celldömölk 1911-ben felmért utcái 

12.2.2. 10. térkép. Utcamegnyitások Celldömölkön 1931-ben és 1966-ban 

12.2.3.11. térkép. Utcamegnyitások Celldömölkön 1971-ben, 1973-ban és 1981-ben 

12.2.4.12. térkép. Utcamegnyitások Celldömölkön 1986-tól napjainkig 

12.2.5.13. térkép. Utcanév-változások Celldömölkön 1945 - 1950 között 

12.2.6. 14. térkép. Utcanév-változások Celldömölkön 1955 - 1990 között 

12.2.7.15. térkép. Utcanév-változások Celldömölkön 1990 után 

12.2.8.16. térkép. Az utcanevek változásának ismertsége Celldömölk lakosainak 

körében (Kérdőíves vizsgálat alapján) 

12.2.9.17. térkép. Utcanév-változások gyakorisága Celldömölkön 

12.2.10.18. térkép. Heterogén névbokrok Celldömölkön 

1 A térképeket a következő oldaltól kezdve adom közre. Azok eltérő mérete és fájlformátuma miatt 
külön lapokon lehetséges csak közlésük. 
A térképeken ábrázoltakat mindig a mai utcarendszerre vetítem rá, így a terek, utak, utcák elnevezése 
is a mai állapotokat tükrözi! 











BtttM 13. TÉRKÉP 
2009. április hó UTCANÉV-VÁLTOZÁSOK CELLDÖMÖLKÖN 1945 -1950 KÖZÖTT L —1 












