Krúdy Gyula,
a forradalom utcanévadója
Ha valaki azt hiszi, hogy az utcanevek A korábbi Múzeum körutat, amelyet
megváltoztatása valami néhány évvel oly sok író, így Molnár Ferenc és Ka
ezelőtti hóbort volna, bizony téved. Kö rinthy Frigyes, de Krúdy is megörökí
rülbelül ugyanúgy, mint aki úgy véli, tett műveiben, szintén 1915-ben nevez
hogy a második világháború utáni anti- ték el Mehmed szultán útnak. Talán
kapitalizmus, netán a sztálinizmussal mondani sem kell, ugyancsak azért,
járó vakbuzgóság termékéről, majd an mert Törökország az első világháború
nak 1990 utáni értelemszerű visszahatá ban a központi hatalmak oldalán, így
sáról van szó. Ha nem megyünk távo Magyarország szövetségeseként har
labb történelmünkben, csupán száza colt. Ez a körút is eredeti nevét nyerte
dunk első évtizedeiig, látjuk: a nálunk vissza. Az egykori Váci körutat 1914gyakori rendszerváltásokkal együtt járó ben nevezték el Vilmos császár útnak
(lásd megint csak a háborús szövetség
szokásról beszélhetünk.
A minap ünnepeltük — illetve kellett nek az utcák elnevezésére gyakorolt
volna ünnepelnünk —az 1918. októberi hatását). 1918-ban ez a körút is vissza
polgári demokratikus forradalom nyolc nyerte régi nevét. A hajdani országutat
vanadik évfordulóját. Nos, valószínűleg 1874-től nevezték Károly körútnak,
kevesen gondolják, milyen radikális 1916-tól pedig a Ferenc Józsefet a tró
volt ez a revolúció egynémely, egészen non követő ifjú uralkodóról Károly ki
hétköznapi jelenséget illetően is. Felte rály körútnak. Krúdy Gyula - mintegy
hetően még kevesebben, hogy olykor jelezve, hogy a Monarchiával való leg
nem elsősorban forradalmiságuk okán radikálisabb szakítás híve - azt javasol
ismert figurák működtek közre a radika ta, hogy a körút a Forradalom nevet vi
selje. A Közmunkatanács ezt nem fo
lizmus érvényesítésében.
Tálán nem mindenki tudja, hogy gadta el, inkább a Népkörút név mellett
Krúdy Gyula, ez a nagy dzsentri nem döntött. Az 1916-ban megkoronázott új
kevésbé nagy plebejus volt. Már a for uralkodó feleségéről elkeresztelt Zita
radalom előtt meglehetősen ismert lehe királyné út pedig a régi nevét - Várkert
tett ez a tény. Valószínűleg ismeretes le rakpart - kapta vissza.
hetett, hogy Krúdy nagy híve volt Ady
A Közmunkatanács Krúdytól függet
Endrének, akinek valóságos kultusza len döntéseiben is egyetértett az íróval
volt az 1918-as forradalomban. Nos, ez abban, hogy a „múltat végképp el kell
zel is összefügghet, hogy jóval az 1918- törölni”. E döntések fő célja a magyar
as forradalom előtt, még október elején függetlenség hangsúlyozása volt. így
felkérte a Szindbád íróját Polónyi Géza, határozták el, hogy az öngyilkos trón
a Közmunkatanács elnöke, hogy ve örökösről, Rudolfról elnevezett rakpar
gyen részt a budapesti utcák új elneve tot Széchenyi rakpartnak kell azontúl
nevezni. A Rudolf tér pedig Leiningenzését célzó munkálatokban.
Alig telik el egy hónap, és Krúdy már Westerburg Károly honvédtábornok ne
maga számol be arról: a társadalom igen vét kapta. A Főherceg Albrecht út
különböző csoportjaihoz tartozó embe ugyancsak egy 1848-as honvédtábor
rektől kapott felszólítást, illetve levele nok, Nagysándor József nevét viselte
ket azzal kapcsolatban, hogy az új elne ekkortól. A Stefánia út a honfoglaló Ár
vezéseket illetően legyen figyelemmel a pád vezérről lett elnevezve. De a ma
forradalomra. Ennek nyomán indítvá gyar jakobinusok is méltó kárpótlást
nyozza, hogy nevezzék el „a Gizella te kaptak. A Koronaherceg utca új neve:
ret Károlyi Mihály térnek, miután ott Hajnóczy utca. A Mária-Valéria utcából
tartotta a Függetlenségi Kör ablakából pedig Szcntmaijai utca lesz. Zrínyi Ilo
Károlyi Mihály gróf az emlékezetes be náról sem feledkezik meg a népköztár
szédeket, amelyek a diadalmas forradal saság: a volt Erzsébet királyné útját ne
mat megindították. A tér eddig Ferenc vezik el róla.
József Gizella nevű lányáról volt elne
Mindezt egy fiatal történész, Vörös
vezve, amire többé semmi szükségünk Boldizsár tárta föl nemrég, levéltári ku
sincs. Javaslom, hogy a Ferenc József tatásai során. „Jól látható, miként érvé
teret Október 29. térnek nevezzék el, nyesült ezen utcanév-változtatási soro
mivel 1918. október 29-én ott lőttek zatban egy nagyon határozott Habsutoljára a szabadságát követelő nép kö burg-ellenes, nemzeti, köztársasági
zé. A tér eddig a régi királyról volt elne szemlélet” - állapítja meg a szerző A
vezve, akire többé nem szívesen emlé forradalom panteonja című tanulmá
kezünk.” (Talán elnézhetjük a nagy író nyában. „A dinasztia tagjainak nevéről
nak azt a hibát, hogy az események for az utcákat, tereket a velük szemben fel
gatagában egy nappal elszámolta ma lépő magyar reformerek és forradalmá
gát: az általa emített sortűz ugyanis nem rok keresztelték át: elsősorban 1848—49
29-én, hanem 28-án történt.) Azt java hőseiére és a magyar jakobinusokéra.”
solta továbbá Krúdy, hogy nevezzék „a
Mindehhez hozzátehetjük: azt eddig
Vilmos császár körutat Váci körútnak, is tudtuk, hogy Krúdy Gyula híve volt
miután az még ma is így él az emberek az 1918-as októberi forradalomnak,
emlékezetében, s csak a gyötrelmes há Károlyi Mihálynak. A „vörös g ró f’ ká
ború tanított erre az új utcanévre, polnai földosztásáról, a somogyi szö
ugyanezért a Ferdinánd bolgár cár kör vetkezetekről szóló írásai azon túl,
utat Forradalom körútnak nevezzék el, hogy a szegény Magyarországgal való
mert nyomban el kell takarítani a város mély együttérzéséről tanúskodnak, a
ból a háború e kiáltozó emlékeit”.
magyar újságírás maradandó darabjai
A Közmunkatanács nagymértékben közé tartoznak. Az azonban eddig ho
támaszkodott Krúdy javaslataira. A Fe mályban maradt, hogy az Élet álom
renc József tér nevét, ha nem is a neve szerzője, aki a köztudatban inkább a
zetes napról, mindenesetre a forrada zónapörköltek, a velős csontok, az in
lom haváról, Október térre keresztel tim és kevésbé intim találkák, a szívet
ték. A Gizella tér ezentúl Károlyi Mi épphogy csak megérintő vagy ellenke
hály nevét viselte. Az egykori Vámház zőleg, a nagyon is viharos szerelmek
körút, amelyet 1915-ben neveztek el írója, a forradalom vörös postakocsiján
Ferdinánd bolgár király útnak - a hábo is ott volt, méghozzá maga is meglehe
rúban velünk szövetséges ország ural tősen vörös úti ruhában.
kodójáról - visszakapta eredeti nevét.
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