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…a múltat végképp eltörölni… 
A jobboldali politika szimbolikus térfoglalása  

Budapesten: Utcák – terek – szobrok

„Szobrokat, feliratokat, emléktáblákat, utcaneveket – mindent, 
ami fényt vethetett volna a múltra, szisztematikusan cserélgettek.” 
Orwell: 1984

A szimbolikus térfoglalás logikájának megfelelően a Fidesz (és a 
továbbiakban külön nem jelzett csatolt részei) egyértelmű jelzések
kel igyekszik kijelölni territóriumát – nem csupán a villanyoszlopok, 
bokrok, vagy akár az Országház virtuális körbepisiléséről van itt szó, 
hanem egyfajta szellemi gyarmatosításról is. A reklámpszichológiá
ból és a kommunikációelméletből a Fidesz politikacsinálói leginkább 
azt tanulták meg, hogy a folyamatosan ismételgetett információk 
rögzülnek, és a befogadó előbb-utóbb saját véleményének tekinti 
azokat. A tér elnevezésének mindig volt egyfajta szómágiaaspek
tusa, és valamilyen szinten minden politikai rendszer élt is ezzel a 
lehetőséggel. Így számos közterület kapott új nevet 1945 után, sokat 
neveztek át 1956-ot követően, illetve a rendszerváltás idején: mindez 
természetes folyamat, hiszen ezek az időszakok jelentős átalakulást 
hoztak, rezsimeket és korszakokat váltottak. A Fidesz, mikor különös 
vehemenciával veti bele magát az át-, vissza- és újrakeresztelésekbe, 
éppen azt kívánja jelezni, hogy hatalomra kerülése sokkal több, jelen
tőségteljesebb egy szimpla kormányváltásnál – forradalom, amely új, 
forradalmi időszámítást kíván. 

Ez azonban messze nem elegendő. A Fidesz olyan koherens mí
toszrendszert kíván kidolgozni, amely nem csupán visszamenőlege
sen igazolja, hogy ő a hatalom egyetlen lehetséges letéteményese 
(és egyben Magyarország „utolsó esélye”, illetve egy új történelem 
kezdete), de egyben olyan szerves társadalmi alakulatként láttatja 
magát, amely felé a „nemzet” hosszú történelme mindvégig vezetett: 
beteljesülés, amely igazolja a millenáris várakozásokat. Ebben a mí
toszrendszerben nincs helye az árnyalatoknak – a moralitásjátékok 
örök szabálya szerint a drámának két szereplője van, a mindenkori 
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0 Jó és a mindenkori Rossz. Márpedig a Rossz csupán kitérő, mel
lékvágány lehet abban a fejlődéssémában, ahol Vitéz László pala
csintasütőjével végül mindig kupánvágja az Ördögöt. Ám ami egy 
vásári komédiában vicces, sőt egyfajta – bár kétségkívül egyszerű, 
de jóleső – katarzist biztosít, az nemzeti ideológiaként (eleve olyan 
nemzetet feltételezve, amelynek külön ideológiára van szüksége) 
már szánalmas és ijesztő is egyben. A Fidesz által felkínált történe
lemmodell a sztálinista történetírás legrosszabb, legsematikusabb 
produktumait idézi; csupán a szereplők értékelése változik meg, 
a szereposztás változatlan marad (sőt, a sztálinizmus sematikus 
kliséi, ha hazug módon is, de egyfajta progresszivitásra törekedtek  
– szemben azzal a retrográd fideszi világképpel, amely Dózsa helyére 
Werbőczyt állítaná – amint annak „ideológiai” alapvetését már meg is 
fogalmazták az MR1-en tapolylucskai és kükemezei (sic!) Bánó Attila 
„történelemfeltáró” (sic!) újságíró és dr. Bethlen István gróf úr (sic!) 
arról értekeztek 2012. április 21-én a vidáman gazsuláló közszolgáló 
műsorvezető hölggyel, hogy Dózsa a magyar történelem egyik leg
negatívabb figurája, szégyen, hogy utcák stb. vannak róla elnevezve. 
Dózsát csak a kommunisták „emelték be” a történelembe, 1952-ben 
(akik kükemezei úrral és a gróf úrral ellentétben ezek szerint legalább 
Ady Endre hírét hallották már...). 

A múlt orwelli–orbáni elbirtoklásának alapja az a feltételezés, hogy 
a múlt birtokolható. A szimbolikus térfoglalás ennek a birtoklásnak a 
kifejezése. A tér átnevezésével, az utcák, intézmények nevének meg
változtatásával, szobrok eltüntetésével nem csupán az a kormányzat 
célja, hogy elterelje a figyelmet az ezeknél fontosabb problémákról, ha
nem az is, hogy sajátos legitimációt teremtsen magának e problémák 
tetszése szerinti kezeléséhez. Hiszen ezeket a problémákat, úgymond, 
éppen az a Rossz rendszer, az a „nemzetére rárontó” ideológia szülte, 
amely – ha az ifjú kereszténydemokraták feljelentőoldalán kigyűjtött 
utcaneveket nézzük – Marx és Engels 1848-as Kiáltványától Frankel 
Leó Általános Munkásegyletén keresztül egészen a Bajnai-kormány 
legutolsó napjáig tartott. Hiszen a baloldal (e szép, tág történeti kate
gória), amint tudjuk, ha tehette, mindig rárontott a nemzetre, és a haza 
nem lehet ellenzékben. 

„A nemzetközi szocializmus semmivel sem különb, mint a nemzeti 
szocializmus” – szögezte le az utcanevekről folytatott egyoldalú viták 
során Csöbör Katalin Fidesz-képviselő. Ez a megállapítás kétszeresen 
is összemos olyan történelmi jelenségeket, amelyeket csak úgy lehet 
egy szintre helyezni, ha történelmet (legalábbis tudományként) teljesen 
figyelmen kívül hagyjuk. Egyrészt a „nemzetközi szocializmusnak” leg
feljebb annyi köze van a „nemzeti szocializmushoz”, hogy mindkettő a 
kapitalizmus válságainak terméke. Míg azonban a „nemzetközi szocia
lizmus” hosszú története az emberi emancipáció egyetemes igényének 
szellemében kívánta meghaladni a kapitalizmust (majd utóbb részben 
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1már csupán annak válságait), addig a „nemzeti szocializmus” éppen 
a kapitalizmus legszörnyűbb vonásainak ad absurdum való fokozását 
jelentette – és saját „forradalmiságát” büszkén éppen abban találta 
meg, hogy ellenforradalmat hirdetett minden baloldalisággal és nem
zetköziséggel szemben. 

A másik összemosás maga a „nemzetközi szocializmus”: a Fidesz 
történelemkomédiájában ez alá a címszó alá gyűlik minden, Marxtól 
Tony Blairig, a svéd jóléti államtól Pol Pot kambodzsai rémuralmáig, 
Lenintől Sztálinig, Kádártól a mai antiglobalista mozgalmakig. „Nem 
különb” a náciknál a XIX. és a XX. század gondolkodóinak, művé
szeinek, tudósainak hosszú sora (sőt vélhetőleg többsége), az a 
rengetegféle mozgalom, párt, irányzat, szakszervezet és ideológia, 
amelyek – sokszor egymással is harcolva – a „nemzetközi szocializ
mus” gyűjtőfogalma alatt összefoglalhatóak, megítélhetőek. Mindez a 
nagyívű, de kisstílű ügyeskedés pedig elsősorban azt a célt szolgálja, 
hogy a kormányzat visszamenőlegesen megbélyegezze politikai 
ellenzékét – ami a történelem teljes trónfosztásának és a mitológia 
megkoronázásának aktusához viszonyítva mindenképpen szerény 
eredménynek tűnik. 

…rabszolgahad, indulj velünk…

A történelmi darab színpadra álltásához természetesen meg kell 
teremteni a körülményeket. A kormányzat szemmel láthatóan a 
történelmet, illetve a történetpolitikát túl fontos dolognak tekinti ah
hoz, hogy a történészekre bízza. A tőle független történettudományi 
műhelyek szétverésével és ellehetetlenítésével, a történettudomány 
terrorháziasításával párhuzamosan a hivatalosság pecsétjét üti a 
leghátborzongatóbb tévhitekre, áltörténelmi okoskodásokra, fél- és 
teljesen légből kapott információkra. A kialakuló kavalkád persze 
óhatatlanul azt sugallja, hogy történettudomány lényegében nincs is, 
a történelemhez végső soron mindenki ért, hiszen az tetszés szerint 
alakítható. Így hiteltelenítve a történészszakmát és elébe vágva a 
kukacoskodó tudományos érveknek, a kormányzat politikusai egy 
engedelmes, alakítható közvéleményt igyekeznek kialakítani, amely  
– kellő sulykolás után (lásd az új közoktatási koncepciót) – készséggel 
elfogadja, hogy „Óceánia mindig is Keletázsia ellen viselt háborút”. 
Ezáltal az új történetmítosz akár a nemzet kollektív alkotásának is 
tűnhet – hiszen népszerű hiedelmeket olvaszt magába –, ám mégis 
koherens propagandamodell (tekintve, hogy csupán a neki megfelelő 
hiedelmekre épít, amelyek eredetileg maguk is többnyire propagan
daalkotások voltak). Olyan felülről konstruált történelemkép alakul ki, 
amely beszabályozott díszletként szolgálhat a kormányzati cselekvés 
drámájához. Erre valók az egyre szaporodó, az állampárti történet
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2 kép kidolgozására, népszerűsítésére szolgáló intézetek, amelyek 
egyben szaktudományos lepelbe is burkolják a régi-új történelmet.  
A séma adott: az „alulról jövő, helyi kezdeményezésektől”, az amatőr 
történészek kvázi „civil” szervezetein át a hivatalos történettudomány 
szféráiig teljes a lefedettség, az egyetemek történelem szakjai ontják 
a friss munkaerőt; közben pedig minden lehetséges eszközzel folyik a 
meglévő történettudományi műhelyek felszámolása, ellehetetlenítése. 
A szakmai párbeszéd – miként a politikai, társadalmi, kulturális stb. 
diskurzusok is – hatalmi monológgá válik. 

A szimbolikus térfoglalás aktusaiba a kormányzat nem tűr beleszó
lást. Nem csupán a szakmai érveket hagyja figyelmen kívül (a ferihegyi 
repülőtér vagy az Új Színház esete azt mutatja, hogy nem csak a 
történészek érvei számítanak nem létezőnek), hanem kellemetlennek 
tartja az önkormányzatok, az érintett emberek véleményét is. Az ön
kormányzatok – amint ezt Baranyai Zsolt, a „kommunista utcanevek” 
feljelentésére szolgáló honlap szerkesztője elmondta – maguktól nem 
hajlandóak átnevezni az inkriminált utcákat, hozzáállásukat – Martfű 
példáját idézve – „cinizmus, pesszimizmus és közöny” jellemzi. Vilá
gos tehát, hogy ez esetben a kormány intézkedésére van szükség – 
 akárcsak akkor, mikor elvették az önkormányzatoktól a jogot, hogy 
eldöntsék, asszisztálnak-e a kormány történetmitológiai színjátékához, 
és kiírják-e „rovásul” is a település nevét a helységnévtáblákra. 

Az emberek ugyanis hajlamosak kényelmi szempontokat figye
lembe venni, netán megszokásból ragaszkodni olyan utcanevekhez, 
amelyeknek nem lehet helye a nemzeti térben, és ennek megfelelően 
döntésük esetleg nem lesz „megfelelő”. „A demokráciában minden 
lassabban és nehezebben megy” – panaszolta fel Csöbör Katalin a 
KDNP 2011. november 9-i sajtótájékoztatóján (háta mögött a „Több 
fényt!” felirattal). Nem meglepő ezután, hogy a kormányzat nem kíván 
a kérdésben mindenféle demokratikus huzavonát. Az állampolgári 
aktivitás kimerül az utcanevek feljelentésében – vagy éppen a rovás
írásos helységnévtábla „kezdeményezésében” – az intézkedés pedig 
már a kormányzati tisztviselőkre hárul; ahogyan a történelem feldol
gozása és értelmezése immár nem a történészek feladata – hiszen ők 
szakmai szűklátókörűségük miatt netán nem látják meg az államrezon 
magasabb szempontjait – úgy a helyi lakosok sem dönthetnek szűkebb 
környezetük elnevezéséről. A jövőre nézve pedig a felülről vezérelt 
ideológiai oktatással igyekszik bebiztosítani magát a kurzus, egy olyan 
iskolarendszerben, ahol nem csupán az eltérő nézeteknek nem lesz 
helyük, de valójában fel sem merülhet az, hogy létezhetnek ilyenek 
is. A világ kerek és egész, a Nemzeti Együttműködés falanszterében 
„örökös tavasz pompájában élnek”. Kétségkívül mélyen hisznek a 
tudatlanság erejében. 
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3…s minden leszünk…

Az új, alaptörvényes történetmitológia szerint 1944 és 2010 között egy 
fekete lyuk terpeszkedik a magyar történelemben. „1945 után a kom
munisták szinte mindent leromboltak, amit évszázadok alatt építettünk” 
– vázolja a helyzetet Csöbör Katalin. Tekintsünk el most a nagyvonalú 
általános alanytól, és attól is, hogy hová torkollt 1944-ben ez a több 
évszázados építkezés. „Kétségtelen” ugyanis, hogy Magyarország 
1944 elején remek hely volt – még a Kossuth tér is őrizte Károlyi- és 
József Attila-mentes szakrális integritását. Feltételezhetjük, hogy a 
múlt, amelynek úgy kellett lennie (sajnos a nyelv nemigen hajlandó 
alkalmazkodni a Fidesz retrospektív megfeleltetéséhez) csupa pozitív 
dolgot tartalmazott: jól fűtött elemi iskolákat, acélos búzamezőket, 
toleráns, boldog és rendszerető magyarokat. Minden egyéb csak a 
„nemzetközi szocializmus” tőrdöfése volt, Trianon és a másfél millió 
koldus, a zsidótörvények és a háború – akárcsak a háború utáni újjá
építés, és minden, egészen az új kurzus hatalomra lépéséig. 

De még mindig ott vannak azok a fránya „kommunista” utcanevek! 
„A kormánypárti politikusok több mint ezer ilyen utcanévre bukkantak 
az IKSZ zsakutca.iksz.net honlapja segítségével” – hirdeti maga az 
(azóta okafogyottá vált és megszűnt) honlap, jelezve, hogy a komoly 
munka dacára még nagy kihívások állnak a szimbolikus térfoglalás 
előtt. Némi zavart jelenthet azonban, hogy a 2012. évi CLXVII. (sar
kalatos) törvény a XX. századi „totalitárius rendszerekhez” köthető 
elnevezések megváltozását írja elő. Vagyis a történetmítosz ková
csolóinak egyértelműen meg kell határozniuk, hogy mi is tekinthető 
„totalitárius rendszernek”, illetve mi nem az. A találó nevű „Zsákutca” 
honlapon (amelyet a nehézkes nevű Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség működtet, amely előrelátó módon nem a nyelvileg helye
sebb Kereszténydemokrata Ifjúsági Szövetség – KISZ – nevet vette 
fel) kizárólag baloldali, szociáldemokrata, kommunista személyek 
szerepeltek – illetve olyan dátumok, elnevezések, amelyek, úgymond, 
ide köthetőek. 

Persze rögtön gondot okoz a számos Felszabadulás utca, hiszen 
elég nehezen hihető, hogy 1945-ben csupán a kommunisták szaba
dultak volna fel a náci-nyilas rémuralom alól. Erősen kétséges még, 
hogy Marx, Engels, Frankel Leó és kortársaik miként köthetőek a 
„XX. századi totalitárius rendszerekhez” – de e szerint a logika szerint 
meggondolandó lenne a „piros zászlókról” verselő Petőfiről elnevezett 
utcák átnevezése is (ami mégiscsak komolyabb léptékű munka lenne). 
Adyról nem is beszélve, meg persze József Attila, ajjaj (igen, írt egy 
bűnrossz irredenta verset is 17 évesen, iskolai dolgozatként, ezt azért 
a javára válik). Felmerül a kérdés, hogy az antifasiszta ellenállás már
tírja, Ságvári Endre, aki hatéves volt a tanácsköztársaság (az egyik 
állítólagos „XX. századi totalitárius rendszer”) idején, és csak 1940-ben 
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Sakkozó munkások sztrájk idején a Soroksári úti Fegyvergyárban.
Foto: Fortepan.hu/Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
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5lett a kommunista párt tagja – ebben ekkor vélhetőleg nem a gyors 
karrier lehetősége motiválta – vajon mennyiben felelős a „totalitariz
musért”? Lehetséges, hogy éppen antifasizmusa lenne a bűne? Vagy 
mi van a szociáldemokrata Somogyi Bélával és Bacsó Bélával, akiket 
Horthy különítményesei éppen azért gyilkoltak meg bestiálisan, amit 
ma „oknyomozó újságírásnak” nevezünk? És ha már totalitarizmus 
(bár nehéz elképzelni, hogy a Fidesz ideológjai reggelenként még a 
vécén ülve is Hannah Arendtet olvasnak), akkor mi lesz a Hitler-rajongó 
fűzfapoétával, Wass Alberttel, és várható-e Bayer Zsolt akasztgatós 
kedvencének, Prónay Pálnak vagy Héjjas Ivánnak az utcanevesíté
se? Milyen múlt lesz most éppen? Mindegy is. A Nemzeti Egyetértés 
örökös, jánosvitézi tavaszában totális, emancipációellenes visszájára 
fordítva ugyan, de a régi üzenetet közvetíti felénk: „A múltat végképp 
eltörölni” – adják ki az ukázt, és egyben rámutatnak, hol is a mi helyünk 
e zsákutcás történelemben: „rabszolgahad, indulj velünk!” 

Mindenestre a fideszi történetmitológia totalitarizmusképét árnyalja, 
hogy nem merült fel az újonnan elnevezett Wass Albert utcák, Horthy 
utcák stb. átnevezése. Ezek szerint a „totalitárius” szó még a nyilasokra 
sem alkalmazható, tekintve Wass Albert manifeszt hungarizmusát, de 
ráhúzható, sőt ráhúzandó mindenre, ami bármiféle módon kötődik a 
baloldalhoz. Sőt, nem is kell baloldalinak lennie, elég, ha antifasiszta: 
Dombóváron arra hivatkozva vették el (ekkor még helyi rendelettel) 
a lakosság jogát az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos dön
tésekben való részvételtől, hogy 2004-ben nem szavazták meg a 
Bajcsy-Zsilinszky utca Horthy utcára való átnevezését. A nacionalista 
Bajcsy-Zsilinszky Endre tehát nyilván szintén náciellenessége miatt vált 
nemkívánatossá – legalábbis annak a totális modellnek a szempont
jából, amelyet a kurzus a totalitárius rendszerek tekintetében felállít, 
és amelyben – ha jól értjük az utcanév-változtatások üzenetét – a 
Kádár-rendszer például totalitáriusabb a nyilas rémuralomnál, és az 
első demokratikus magyar köztársaság is inkább önkényuralmi, mint 
az 1919 augusztusától vérengző, magát büszkén ellenforradalminak 
nevező fehérterror. 

Külön érdekesség, hogy a Fidesz – illetve az utcanévfrontra kive
zényelt ideológiai különítmény, a „fiatalságát” minden megnyilvánu
lásában kínos erőltetettséggel hangsúlyozó kereszténydemokrata 
ifjúgárda (a rendszerváltás után felnőtté vált nemzedék számára 
elfogadhatatlan, hogy bármelyik település utcáin „a hazánkat és a világ 
szerencsétlenebbik felét romlásba taszító, fejlődésünket évtizedekre 
visszavető kommunista diktatúra emlékét őrző nevekkel találkozhas
sunk” – nyilatkozta Stágel Bence) – a puszta feljelentgetésen kívül 
mennyire nem bízott meg a helyi lakosság aktivitásában, amennyiben 
saját életének tereiről kellett dönteni. A listázás (egy sajátos történeti 
tablóként is felfogható feketelista) előzetes előkészítésében közre
működhettek a „feljelentők”, a döntésekben már nem. Ez persze nem 
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6 is meglepő annak fényében, hogy az ország háromezernél is több 
településéről a Zsákutca működtetői szerint „több száz” bejelentés 
futott be. Bár az IKSZ ezt komoly sikernek állította be, kétségkívül 
igen csekély házmesteri hajlandóságra utal. Az utcanevek átnevezése 
nemcsak népszerű intézkedés nem volt, de jelentős tömegeket sem 
mozgatott meg. 

A szakmaiság látszatát az MTA erre kijelölt bizottsága volt hivatott 
megadni (cseppet sem irigylésre méltó feladat), amely a törvény által 
megszabott határok között végezte el sokszor arcpirító feladatát. Nem 
is igazán az elutasító határozatok voltak megdöbbentőek, azokat a 
törvény szövegének ismeretében borítékolni lehetett. De egészen 
ijesztően hangzik a XXI. század első évtizedének közepén a következő 
szűkszavú verdikt: „József Attila: használható”. Óvodától egyetemig.  

Az átnevezések, és általában a történetmítoszi jellegű térfoglalás 
és -kiszorítás kitüntetett helyei közül természetesen Budapest a 
leginkább kiemelt fontosságú. Ebből a szempontból – a régi urbánus-
népies ellentétek sajátos új változataként – valahol még az is számít, 
hogy a várost einstandoló figurák jó része nem rendelkezik budapesti 
gyökerekkel, még felszínesen sem befolyásolja őket a sajátos buda
pesti téremlékezet. (Bizonyos személyes megnyilvánulások, főleg a 
miniszterelnök részéről, még sajátos főváros-ellenességre, a Horthy-
féle „bűnös város” koncepció mély átérzésére is utalnak.) De persze 
nem ez a legfőbb szempont. A legfőbb szempont, szokás szerint az 
üzlet (a korrupció eufemisztikus neve), és a politikai hatalom önjáró 
önkényessége. Illetve a kettő állandó interakciója. 

Az utcanevek megváltoztatása önmagában nem jelentős tétel: az 
Átlátszó közérdekű adatigénylésére érkezett (szokás szerint meglehe
tősen vonakodó) válasz szerint 2010 októbere és 2013 májusa között 
12,5 millió forint közpénz ment el erre a célra. Ha azonban a dolgot 
egészében nézzük, akkor az utcanevek megváltoztatása csak az ál
talános szimbolikus térfoglalás apró része: a Kossuth tér átalakítása, 
a budapesti parkok megregulázása, a számtalan szobor, emlékmű, 
emléktábla, de még az olyan nagyléptékű tervek is, mint a kisemberi-
proletár Budapest hagyományos rekreációs területeinek, a Városliget
nek, a Római-partnak, a Normafának, a Népligetnek, az Orczy-kertnek 
és számos kisebb területnek a teljes átformálása, kisajátítása és 
megregulázása – mindez együtt már elképesztő összegekbe kerül. 

Fontos ismét leszögezni: ezek egyáltalán nem népszerű intézke
dések. A lakosság „széles tömegei” (akár a politikai szimpátiákon is 
átnyúlva) elutasítják, rossz szemmel nézik az átnevezéseket. A Policy 
Solutions 2011. júniusi felmérése szerint a budapestiek többsége 
valamennyi átnevezést elutasította. Különösen nagy volt a Moszkva 
tér átnevezése (ami az új magyar külpolitikai orientáció fényében 
pikánsnak is nevezhető feszültségeket szült Oroszországgal) miatti 
elégedetlenség: a mindössze 35 százaléknyi támogató mellett a bu



Tö
r

Té
n

e
le

m
10

7dapestiek 62 százaléka nem értett vele egyet. Komoly ellenérzéseket 
szült a Köztársaság tér nehezen indokolható átnevezése (amely az 
ország hivatalos átnevezésével együtt értelmezhető politikai üzenet); 
de sajátos értékorientációs fordulat volt a Roosevelt tér nevének 
megváltoztatása is, ami miatt egyébként az egykori elnök unokája 
levélben fejezte ki csalódottságát Tarlós István főpolgármesternél. Más 
jellegű, már-már komédiába hajló közfigyelmet keltett az Elvis Presley 
tér váratlan megjelenése a Margit-híd tövében: ezt – az Elvis 1956-os 
„kiállásáról” szóló kínos magyarázatok dacára – semmi más nem indo
kolta, mint a főpolgármester személyes zenei preferenciái – rávilágítva 
arra az országos tendenciára, hogy állami és önkormányzati vezetők 
sokszor sajátos feudális tulajdonukként tekintenek a közterületekre.  
A közhatalomnak is lehetnek magánügyei, ugye. De fontos üzenet volt 
a Ferihegyi Repülőtér oktrojált átnevezése is – a döntéshez automati
kusan nem gazsuláló Földrajzinév-bizottságot lényegében feloszlatták, 
és a hasonló problémák megelőzése érdekében kormányrendeletet 
hoztak arról, hogy a jövőben a kormány dönthet a hivatalos földrajzi 
nevek megváltoztatásáról. Ahogy a történelem nem a történészekre 
tartozik, úgy a nyelvészek és geográfusok is hajlamosak a magasabb 
politikai és nemzeti szempontokat figyelmen kívül hagyva elbíbelődni 
a részletekkel. A bizottságot felügyelő Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium közleményében nem is próbálta leplezni a probléma lé
nyegét: „Mivel a 25 fős Földrajzinév-bizottság 17 tagját minisztériumok 
delegálják, elvárható lett volna, hogy a jelen lévő kormánytisztviselők 
támogassák a kormány kinyilvánított és egyértelmű kérését”. Ez a 
történet is meglehetősen egyértelmű állásfoglalásra (és a pesti humor 
burjánzására, lásd „Nemgyurcsányi Repülőtér” és társai) késztette a 
fővárosiakat. 

Az átnevezések népszerűtlenségével természetesen a főváros ve
zetése is tisztában volt. Ezt mutatja az is, hogy a Fővárosi Közgyűlés 
2013 szeptemberében úgy döntött, az önkormányzati választásokig 
tartó egy évben nem lesznek újabb átnevezések. Ugyanakkor fontos 
látni az üzenet sajátos diszkrepanciáját: tudjuk, hogy nem tetszik, 
hogy rólatok döntünk nélkületek; de megtesszük, mert megtehetjük.  
A döntések – a szimbolikusak csakúgy, mint a húsbavágóak – nem az 
állampolgárok kompetenciája. A hatalom tőlük elkülönült, elidegenített 
szféra, amelyet sajátos érdekei mozgatnak, és ebbe alapvetően nem 
tűr beleszólást. 

…ez a harc lesz a végső?

A fideszi történetmitológia önmagában hordja saját bukását. Elsődle
gesen azt, hogy nem rendelkezik azzal az információmonopóliummal, 
amely egy totális (sőt totalitárius) történeti kép rögzítéséhez szüksé
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A Ganz és Társa hajógyár munkásai 1902-ben.
Foto: Fortepan.hu/Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
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9ges. Ez az információs monopólium az internet korában egyszerűen 
nem létezik: biztosításához olyan drasztikus lépésekre lenne szükség, 
amelyet a magyar kormányzat nem tudna keresztülvinni, amint erre 
a netadó soványka próbálkozásának teljes kudarca is utal, amely a 
kormány szempontjából hihetetlen mértékben kontraproduktívnak 
bizonyult. A szimbolikus térfoglalás aktusai a valós térben lehetnek 
látszólag sikeresek (a parkok eltüntetése, giccses és hazug szobrok 
állítása, az utcák átnevezése szintjén), de mindez a virtuális térben 
könnyen a visszájára fordul. Márpedig maga a szimbolikus tér is rész
ben virtuális tér – és a térformálók sosem boldogultak a tudati terek 
névmágiájával sem: nagyanyám számára az Oktogon mindig Oktogon 
maradt, mint ahogy számomra mindig Novhét tér lesz – és ebben még 
politika sincsen. Mindez sokkal átfogóbbá (és paradox módon tartó
sabbá) válik, mikor az egyéni és kollektív emlékezetet egy hihetetlen 
léptékű és vajmi nehezen korlátozható, reflektív és diskurzív, interaktív 
elektronikus memória is kiegészíti, sőt alakítja. 

Ezen az sem segít, ha – óriási erőforrások mozgósításával – feldúlják 
a közoktatást, a történettudományos műhelyek romjain kiépítik saját 
kurzus-történetírásukat, és írmagját is kiirtják a modern gondolkodás 
egyik nagy paradigmájára bármiképpen is utaló elnevezéseknek.  
A szimbolikus térfoglalás elsődleges célja – és általában az új történeti 
mítosz összes abszurdba hajló kellékének célja – annak bizonyítása, 
hogy a Fidesz hatalomra jutása történelmi léptékű változás, mikor a 
zsákutcás történelmi fejlődés visszatalált az egyedül üdvözítő irányhoz. 
Az utcanévadó ünnepségek, az Alaptörvény asztalai mellé rendelt 
önkormányzati dolgozók, a fegyveresekkel őriztetett kurzusfreskók, a 
kacagányos alabárdosok és a fizetett tapsoncok azonban még akkor 
sem tudják hosszasan eltakarni a király pőreségét, ha a porrá alázott 
és pártszolgálatra rendelt „közszolgálati” média, illetve a mítoszgyártás 
és a nádpálca-pedagógia szolgálatába kényszerítendő közoktatás 
együttesen gazsulál is hozzá. Az egyetlen jóváhagyott igazság esélyei 
egyre rosszabbak lesznek az igazságok versenyében, ahol a központi, 
önkényes indoktrinációs törekvések sokkal inkább hátrányként, mint 
előnyként szolgálnak. 

A XXI. század posztmodern kapitalizmusában nemigen tud meg
gyökerezni semmilyen kizárólagos történelmi mitológia (leszámítva 
talán a XXI. századi posztmodern kapitalizmus kizárólagos, alternatíva 
nélküli szupremáciájáról szóló mítoszt). Úgy tűnik, hogy éppen a kurzus 
ideológiagyártói azok, akik elsőként beleestek saját csapdájukba, és 
valamiképpen elhiszik saját retrográd vízióikat egy sematizált és idea-
lizált múltról; úgy tesznek, mintha az általuk preferált ellenforradalmi 
rendszer, az 1920-as és 1930-as évek Magyarországának politikai 
módszerei ma is működőképesek lennének. Hiszik, mert hinni akarják 
– ez minden ezotéria kulcsmondata. Merik és teszi – a tudást pedig 
ellenségüknek tekintik. 
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0 Átmeneti sikereket persze elérhetnek; ezeket a „sikereket” majdan jö
vőbeni józanabb kormányzatoknak kell eltakarítani, amelyek felismerik, 
hogy egy pártnak ugyan lehet mitológiája, történelmi képe, világlátása, 
de egy kormánynak, illetve egy államnak már régóta nem, és a kizáró
lagosság gyorsan megbosszulja magát. Hogy a Fidesz így elvesztette 
minden realitás- és arányérzetét, az rengeteg komoly bonyodalmat, 
bajt, költséget fog még okozni ennek az országnak (és persze messze 
nem csupán a történeti tudat terén). Ám ha tervei sikerrel járnának, ha 
valóban kialakulna az a nemzeti történettudat, amelyet a Fidesz-kurzus 
üdvösnek vél, az valódi tragédia lenne, mint ahogy tragédia volt már 
korábban is. A kormányzat szemmel láthatóan nem csupán a Kossuth 
teret akarja sajátos időkatapultjával egy áramvonalasított, steampunk 
1944-be visszalőni. Szerencsére azonban a történelem kerekét nem 
lehet visszaforgatni, még ha – amint látjuk – igény, pénz, eltökéltség 
lenne is rá.


