
S Z E M L E 

A Szarvas-tér halála. 

Emlékszem ma is, milyen kínos, 
zavart érzés támadt bennem, mikor a 
villanyoskalauz először kiáltotta be a 
kocsiba : Szebeny Antal-tér ! Elhibáz-
tam-e az útirányt, Budapestnek va-
lami ismeretlen tájára jutottam-e? 
Nem, ott voltam a Szarvas-téren, a jó 
öreg budai házak kellős közepén, ott 
volt a nemes vonalú kopókcibálta 
cégérszarvas, ott volt a palatinus háza: 
az elöljárósági épület is, az empire-
balkonráccsal és a tűzvészre emlékez-
tető empire-emléktáblával: 

Erzherzog Joseph 
rief aus der Asche 
zum Daseyn mich. 

És akkor megértettem, miért kell 
minduntalan pirulnom és meggyőződés 
nélkül mindig a török vandalizmust 
idéznem, ha francia barátaim kérdik : 
de hát hol vannak a régi budai épüle-
tek? Hol van ennek a városnak a 
történelme? 

A Szarvas-térből tehát Szebeny 
Antal-tér lett. A szegény Szarvas-téri 
lakosoknak bizonyára nem volt meg 
az a történelmi műveltsége, vagy va-
gyoni függetlenségéből eredő önérzete, 
mint a párizsi Quai Saint-Michel lakói-
nak, kik mikor a politikus Vivianiról 
akarták elnevezni utcájukat, bolt-
bezárással és felvonulással tüntettek a 
hagyományaikat sértő kegyetlenség 
ellen. 

Nem, a budapesti publikum türel-
mes, sokkal türelmesebb, szegényebb 
és önállótlanabb, hogysem ilyen ellen-
állásra képes legyen. (Eltekintve attól, 
hogy rögtön lázadásnak minősítenék 
eljárását.) Képviselőhöz sem folya-

modhatott, ami nálunk ilyenkor be-
vált módszer, mert hiszen néhai, 
igaz — jelentéktelen — képviselője 
nevéről nevezték el terét. 

Azóta a balkonrács és az empire-
tábla is eltűnt a Szarvas-tér agóniájá-
ban. Nem kétséges, hogy rövidesen a 
házak is a lágymányosi tó töltelékévé 
lesznek és még a nyoma is eltűnik 
annak, hogy itt valaha Szarvas-tér 
volt egy igen régi, gyönyörű cégérrel, 
mely egy még régibb mendemondát 
örökített meg : Mátyás király híres 
vadászatának emlékét. 

A városi vagy közmunkatanács 
pedig büszkén mutogathat ja: ime, 
hogy épül, modernizálódik Budapest! 
Nincs többé Szarvas-tér, nincs holmi 
ócska cégér, minek nekünk empire-
rács és minek a palatinus-emléktábla? 
pusztuljon még az emléke is az efféle 
ócskaságoknak ! 

Úgy-e, nem szeretjük, ha barbárok-
nak nevez bennünket a külföld? Pedig 
milyen jelző illeti meg az olyan fő-
várost, melyben minden év átlag egy 
féltucat régi történelmi utcanevet 
pusztít el ? Ez a főváros, mely annyit 
áldoz múzeumokra és képvásárlásokra, 
nem bírna annyi történeti érzékkel, 
hogy ennek a barbár pusztításnak vé-
get vetne ? 

Ne touchez pas aux roms des rues ! 
— kiáltja a francia tudós világ egyik 
legelőkelőbb t ag j a : Camille Jullian, 
kimutatva, hogy a művelődéstörténet 
szinte őskori emlékei rejlenek sokszor 
bennük. S ha még Párizsban is panasz-
kodnak, ahol a régi utcanevek alapján 
még ma is vissza lehet állítani a régi 
Párizst képzeletünkben, mit szóljunk 
mi, kiknek egymás után tüntették el 
régi kedves utcaneveinket: a Hatvani-
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utcát, a Kerepesi-utat, a Zöldfa-utcát, 
a Kötő-utcát, a Gránátos-utcát, a 
Lövész-utcát, a Soroksári-utcát, a 
Koronaherceg-utcát, a Csillag-utcát, 
az Oroszlán-utcát, a Rostély-utcát, az 
Újvilág-utcát stb. Mindezek helyébe 
kaptunk ismeretlen vagy fél-közéleti 
nagyságokat, kiknek emlékét a több-
nyire újabb városrészekben is ki lehe-
tett volna engesztelni. De még a 
nagyok is, mint Kossuth Lajos, Rá-
kóczi Ferenc, vagy Petőfi Sándor 
emlékéhez is méltóbb lett volna, ha 
nem multat, történelmet rombolnak 
nevükkel! 

Vegyük azonban kissé szemügyre 
ezt az utcakeresztelési mániát. Régi 
jó időben, mikor az utca utca volt s 
nem akart a szoborral vetekedni, az 
utcát nem emlékműnek fogták fel és 
úgy nevezték el, hogy a név valamikép 
az utcára emlékeztessen, vagy jobban 
mondva: az utca neve az utcával 
együtt született meg. Vagy az utcában 
lakó mesteremberek, népek (Kőfaragó-
utca, Molnár-utca, Szerb-utca, Ma-
gyar-utca), vagy cégérek (Borz-utca, 
Medve-utca), vagy az utca helyzete és 
iránya (Bástya-utca, Kerepesi-út, 
Hatvani-utca) szerint keletkezett az 
utcanév, ugyanannyi természetesség-
gel, ahogy a gyufa megőrzésére való 
dobozt gyufaskatulyának és nem 
Rákosi Jenőnek hívjuk. Az abszolút 
monarchia és főleg a francia forrada-
lom hozta meg aztán egész Európá-
ban azt a divatot, hogy egyes utcákat, 
sőt városrészeket a dinasztia, vagy 
egyes hercegek, előkelő urak, utóbb 
nemzeti és helyi nagyságok nevéről 
nevezze el. (Ferencváros, Terézváros 
stb.) Nálunk azonban ez az alapjában 
helytelen szokás az utcaneveket csak 
a negyvenes évek óta érte el. De 
akkor sem a régi utcaneveket keresz-
telték át sebtében újra, hanem főleg 
az új utcákat, rakpartokat, hidakat 
nevezték el Erzsébetről, Ferenc Jó-
zsefről, Rudolfról stb. A kilencszázas 
évektől kezdve azonban már bitang-

jószág lett a régi utcanév és a tanács 
(városi vagy közmunka ?) láthatólag 
kaján örömét leli abban, hogy minél 
több történelmi és hangulati emléket 
pusztítson el, alkalmi nekibuzdulások 
érdekében. E nagy munka közben 
aztán mulatságos dolgok is esnek meg 
vele : így kellett nagy háborús lelkese-
désében a Múzeum-körutat Mehmed 
Szultán-útra, a Vámház-körutat Fer-
dinánd Bolgár Cár-útra, a Váczi-kör-
utat Vilmos Császár-útra átkeresztelni. 
Az összeomlás után a két első sietve 
visszakereszteltetett, de Vilmos császár 
jobban járt : neki meghagyták az utcá-
ját, talán mert díszpolgára is Budapest-
nek, szegény Kóburg Ferdinánd meg 
nem az? Mehmed szultánnal különben 
jól tette, hogy sietett a (városi vagy 
közmunka?) tanács, mert nem várta 
meg, míg Kemál pasa törvényen kívül 
helyezi. . . 

Pedig, ha meggondoljuk, az utca-
keresztelés, bár európai divat, talán 
nem is felel meg egészen annak a cél-
nak, amire szánják : t . i. hogy az 
illető közéleti nagyság emlékét kellő-
képen megőrizze. Az utcanév míg 
friss, talán emlékeztet valamennyire 
a megnevezett hősre, de idővel a nyelv-
törvények fatális játéka folytán el-
veszti ezt a történelmi emlékhangula-
tát és összeolvad az utca tartalmával: 
a közéleti név egy fogalommá olvad 
az utcával. Igy pl. a Rákóczi-út ben-
nem és azt hiszem mindenkiben, nem 
Rákóczi Ferenc emlékét ébreszti fel 
és csak egész iskolázottságom erejével 
tudok ráeszmélni, hogy itt tulaj don-
képen történelmi emlékről van szó. 
Az utca hangulatából kifolyólag in-
kább gondolok arra a Rákóczi nevű 
szatócsra, kit még szülővárosomból 
ismertem. De rosszabb dolgok is meg-
történhetnek az efféle tiszteletadással 
és nem tudom, a Zichy-család élő 
tagjai mit érezhettek (nem is szólva 
magának az áldozatnak leszármazott-
jairól), ha a lapokban a Zichy Jenő-
utcai kokainbarlang, a Zichy Jenő-
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utcai hölgyek s miegymás részletesen 
és heteken át megbeszéltetnek? 

Néha maga a városi tanács is csak 
rövid időre utalványozza ki a hal-
hatatlanságot, mert amily gyorsan 
átkeresztelte a régi utcanevet, époly 
hamar sülyeszti a régit a dicstelen 
homályba : így lett az Oszlop-utcából 
szegény Heltai Ferencről, néhai pol-
gármesterünkről nevezett utca, majd 
nemrég Keleti Károly, a kiváló sta-
tisztikus szelleme kapta örökbe ez 
utca házait. Mennyi időre, ki tudná 
megmondani? 

De ha ellenállhatatlan divat, hogy 
az utcákat többé-kevésbbé nagy em-
berekről nevezzék el, talán békén 
lehetne hagyni a régi utcaneveket és 
ezt a keresztelési lázt az új város-
részekre lehetne szorítani, ahol iga-
zán tág tere nyílik az efféle buzgól-
kodásnak. 

Mert egy olyan városban, mint Bu-
dapest, ahol a történelmi emlékeket, 
régi házakat, idő, történelem és lakos-
ság versenyt igyekszik lerombolni, 
görcsösen kellene kapaszkodnunk leg-
alább az utcanevekbe, melyek egyedül 
őrizhetik meg a «modern» fejlődéssel 
szemben a régi város emlékét. Elis-
merem, hogy a Tabánnak el kell tün-
nie, beleegyezem abba, hogy a bel-
városi barokkpaloták közül az utolsót 
is lerombolják, ha a gazdasági érdekek 
megkívánják, de minden történeti 
érzékem tiltakozik az ellen a fölös-
leges dúlás ellen, amit az utcanevek 
terén állandóan elkövetnek. Hiszen 
ma már a régi magyar regényekben, 
novellákban, irodalomtörténeti mű-
vekben előforduló régi pest-budai utca-
neveket alig találja meg a multon 
elmerengő képzele t . . . És ha szigorú 
törvénnyel gondoskodunk történelmi 
okmányaink megmentéséről, mennyi-
vel rosszabb történelmi dokumentum 
egy régi utcanév, mint egy oklevél, 
vagy hivatali okirat? 

Nemcsak nem rosszabb, hanem mé-
lyebb, tartalmasabb, mert az utcanév 

soha meg nem szünő történelmi való-
ság, a város lakói hangulatainak, lelki-
ségének állandó hordozója. Mindnyá-
junk, szüleink, nagyszüleink multja, 
jelene fűződik városunk utcájához; 
gyermekkori emlékeink kapcsolódnak 
nevéhez. Gondoljon csak mindenki 
arra, mit érez, mikor a Szarvas-tér 
nevét kimondják és milyen üres, tar-
talmatlan, kellemetlen parvenü han-
gulat kapja meg, ha a Szebeny Antal-
tér nevét hallja ebben az ódon budai 
szögletben ! A mai kor lenne alkalmas 
rá, hogy a hatóságok semmibe ve-
gyék a lelkiséget? Nem gondolnak 
arra, hogy egy ilyen névváltoztatással 
multunk egy nagy darabját hasítják ki 
lelkünkből? Az utca ép olyan életet 
él, mint egy város vagy falu és kinek 
jutna eszébe a falvak neveit máról-
holnapra megváltoztatni? Nem sokkal 
rosszabb dolog ez, mint mikor az oláh 
hatóságok régi utcáink neveit keresz-
telték át parvenü nagyságaikról. 

S hogy jajveszékelésünk ne jusson 
teljesen az efféle felszólamlások sor-
sára, javasolom, hogy : 

1. a Budapesten székelő és a ma-
gyar történelmi multat féltékenyen 
őrző társadalmi egyesületek, mint pél-
dául a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége, tiltakozzék a régi utca-
nevek átkeresztelése ellen és szólítsa 
fel a főváros tanácsát, vagy ha nem 
tőle függ, a közmunkatanácsot, hogy 
szüntesse be ezt a barbárságot; 

2. mondja ki a tanács határozatilag, 
hogy utcanév változtatását csak akkor 
engedi meg, ha ehhez előzőleg a Ma-
gyar Történelmi Társulat és a Fővá-
rosi Múzeum a főlevéltárossal egyet-
értésben hozzájárul; 

3. jelölje ki a Magyar Történelmi 
Társulat és a Fővárosi Múzeum igaz-
gatósága a főlevéltárossal egyetértés-
ben azt a területet (Vár, Viziváros, 
Belváros stb.), ahol átkereszteléseket 
semmi körülmények között nem en-
gedhet meg ; 

4. ugyane hatóságok állítsák össze 
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azon utcanevek jegyzékét, melyek 
visszaállítása Budapest történelmi le-
vegőjének megóvása céljából szük-
séges. 

S legyen köztük a Szarvas-tér is . . . 
Eckhardt Sándor. 

Otokar Březina. A mult század cseh 
irodalma alig mutathat föl kimagasló 
egyéniséget és világviszonylatban meg-
lehetősen elmaradt a többi északi szláv 
irodalom mögött. A legújabb korban 
néhány cseh író mégis európai nevet 
küzdött ki. Ezek közé tartozott, sőt 
talán első volt köztük a minap elhunyt 
Otokar Březina, eredeti nevén Vaclav 
Jebary. A szó szoros értelmében fel-
küzdötte magát s küzdelmét tisztán 
a szellem fegyvereivel vívta meg, mert 
egyéb fegyvernek teljesen híjával volt. 
Mint szegény, morva falusi tanító kezdte 
pályáját. Műveltsége kezdetleges, külső 
megjelenése jelentéktelen, viselkedése 
félszeg és esetlen, rendkívül nagyfokú 
rövidlátása következtében sokszor ko-
mikus, természete elvonuló, ember-
kerülő, jelleme a legkisebb megalkuvást 
sem tűrő. De vasakarata és lángoló 
fantáziája csodát művelt. Falusi el-
vonultságában autodidakszisz útján 
tágkörű műveltséget szerzett s el-
mélyedő lelke a képzelet exotikus biro-
dalmának buja vegetációjával vette 
magát körül. Csaknem aszketikai kopár-
ságú szobáját káprázatos színek, külö-
nös illatok, mérhetetlen távlatok töl-
tötték be. Szavainak gazdagon ömlő 
bősége úgy zengett, mint valami sok-
változatú orgona. Szinte ámulatba 
ejtett, hogy fért a szavaknak, képek-
nek és álmoknak ez a hatalmas hang-
szere ebbe a törékeny, igénytelen testbe. 

Brezina költészete valahol középütt 
áll Walt Whitman spirituális realizmusa 
és Paul Claudel vallásos miszticizmusa 
közt, akiknek költészetéhez a külső 
formát tekintve, is igen közel jár. 
Brezina misztikus elmélyedések után 
himnikus zengéssel fölszárnyaló lélek, 
mint Claudel, de hiányzik belőle a 
francia költő pozitív hite. Himnuszai 
valami pantheista elragadtatás mámo-
rából fakadnak és a végtelenbe vágyó-
dás szertelenségével olvasztják egybe 
a világegyetem harmoniáit anélkül 
azonban, hogy annyira ellöknék maguk-
tól a földi szférák realitását, mint 
Theodor Daubler vagy Alfred Mombert 

kozmikus lírája. Brezina képeiben meg-
marad a földi valóság keretei közt, a 
képek megformálásában csaknem any-
nyira naturalista, mint Walt Whitman. 
De fantáziájának ereje a képek sorát 
mégis extatikus látomásokká tudja 
fokozni, amelynek átfűtöttsége meg-
érezteti velünk a reális képek titok-
zatos összefüggését és mély szimboliz-
musát. Képzelete kifogyhatatlan gaz-
dagságú volt azoknak a képeknek a 
felidézésében, amelyek konkrét való-
ságot tudtak adni a legtestetlenebb 
absztrakcióknak. Valamennyire az 
autodidakta telhetetlensége is ott ér-
zett abban a barok zsúfoltságban, 
amelyben eszmék és századok felel-
gettek egymásnak, amelyben etherikus 
csengésű mennyei harsonák zengésébe 
sivított be Pán csufondáros vagy ör-
vendező sípja. 

Verseinek külső formája is ennek a 
változatos túláradásnak lehetőségét 
szolgálta. Szabad versekben írt, helye-
sebben ritmikus lüktetésű prózában, 
amely hosszú, különbözőképen mére-
tezett sorokban szélesen hömpölygött 
tova. Sőt néha rímbe is csendült a 
szabálytalan sorok vége, akárcsak Paul 
Claudel himnikus verseiben. 

Brezina költészete úgy tartalmát, 
mint külső formáját tekintve némileg 
megelőzte korát a középeurópai költé-
szetben. A kilencvenes években ez a 
szabad ritmus, ezek a szélesen áradó 
extatikus himnuszok még ismeretlenek 
voltak a német költészetben. Igy tör-
tént, hogy a századforduló után meg-
induló német expresszionista áramlat 
egyik mesterét látta Březinában. Ver-
seit a «Sturm» és «Der jüngste Tag» 
fiatal költői fordítani és utánozni kezd-
ték. Ez tette a cseh lirikus verseit 
hamarosan ismertekké s ez alapította 
meg költőjük európai hírnevét. 

Tiszta, nemes egyszerűségben eltöl-
tött, minden ambíciótól, minden földi 
hiúságtól mentes, eseménytelen élet 
után 60 éves korában halt meg a kis 
morvaországi faluban, ahol az univer-
sumról s az emberiség legimpozánsabb 
eszméiről álmodott. Eseménytelen éle-
tének nem maradt semmi emléke, de 
megmaradtak alkotásai, amelyekben 
ez az élettől elvonult aszkéta folyton 
és ezer változatban azt hirdeti, hogy 
a szépség misztériumába nem hatolhat 
be más, csak az élet, s hogy lehetetlen-
ség minden élettagadó művészet. 

Kállay Miklós. 
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