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Akik rendszeresen olvasták tíz évvel ezelőtt a magyar szélsőjobbodali blogokon azokat a becsmérlő
kommenteket, amelyekkel Franklin Delano Rooseveltet, a néhai amerikai elnököt illették, azokat nem lepte
meg hogy 2010. augusztus 24-én Gyöngyösi Márton és Staudt Gábor jobbikos képviselők parlamenti
beadványban kérték a Roosevelt tér átnevezését. Azzal persze nem hozakodhattak elő, hogy az egykori
amerikai államférﬁ kérlelhetetlen antifasizmusa irritálja őket, ezért úgy „csomagolták” az indítványt, hogy
a tér „fővárosunk egyik központi tere, a magyar nép felemelkedésének és nemzeti együvé tartozásának
szimbolikus helyszíne,” és ezért viselje Széchenyi István nevét.
Kövér László, az országgyűlés elnöke válaszra sem méltatta az indítványt, hiszen van Roosevelt
metróállomás Párizsban, Ausztriában, Lengyelországban, Szerbiában is utcákat neveztek el róla. Nem
téma ez.
Alig hat hónappal később Pálinkás József, az MTA akkori elnöke szinte szó szerint ugyanezzel a javaslattal
állt elő, amelyet aztán a Budapesti Közgyűlés elfogadott. „Otromba módszerrel ver át a Fidesz egy
törvénytelen előterjesztést a közgyűlésen”, tiltakozott Horváth Csaba MSZP-s frakcióvezető a vitában. Az
amerikai nagykövetség fanyalogva ugyan, de tudomásul vette a határozatot. Roosevelt unokája, Anna
Eleanor Roosevelt Seagraves írt egy dühös levelet, amire Tarlós főpolgármester azt válaszolta, hogy „a
döntés végleges”.
Megkérdeztem az Akadémiát, hogy mit gondolnak ma az átnevezésről. Szeptember 17-i keltezéssel az
alábbi levelet kaptam.
Tisztelt Lázár György Úr,
Köszönjük levelét, melyben a tér átnevezésével kapcsolatban érdeklődik.
2011-ben Pálinkás József, az MTA elnöke a főpolgármester támogatását kérve indítványozta a Roosevelt
tér elnevezésének Széchenyi térre történő változtatását. Pálinkás József azzal indokolta a
kezdeményezést, hogy a volt amerikai elnök semmilyen történelmi összefüggésbe nem hozható azzal a
közterülettel, amelyen Széchenyi István alkotásai – az Akadémia, a Lánchíd, az első magyar dunai gőzhajó
állomás – találhatóak. A főpolgármester és az Akadémia elnöke egyetértettek abban is, hogy az egykori
amerikai elnökről egy vele összefüggésbe hozható másik közterületet célszerű elnevezni.
A fentiek összhangban vannak a jelenlegi vezetés elképzelésével.
Tisztelettel,
MTA Kommunikációs Főosztály
Amerikában sokunkat felháborít a tér átnevezése, hiszen 64 évig senkit nem zavart hogy Roosevelt elnök
nem hozható „történelmi összefüggésbe” a területtel. Miután a Jobbik lobbizni kezdett, a Pálinkás úr
vezette MTA is a névváltás mellé állt. Véletlen egybeesés? Meglehet. De ami számomra ennél is zavaróbb,
hogy mindez ma is „összhangban van” a jelenlegi akadémiai vezetés elképzelésével.

