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Emléktáblát sok helyen sok apropóból állíthat-
nak a közösségek, de egyben azonosak ezek a 
célok: emlékezni akarnak valakire vagy valamire. 
Emléket állítani lehet egy személynek, épületnek, 
eseménynek, bárkinek vagy bárminek, aki, vagy ami 
munkájával, (élet)történetével jó példát állíthat a 
jelen és jövő nemzedékeinek, vagy egy olyan ese-
ménynek, mely jó vagy rossz tanulsággal szolgálhat.

Kerületünkben Város-Emlék-Képek címmel 
ötödik éve zajlik információs emléktáblák kihelye-
zése. Az első emléktáblát a volt Vigadó, jelenleg 
Városháza – az önkormányzat Hubay Jenő téri 
épülete – falára helyezték el 2013 februárjában, 
jelenleg a kerület 12 pontján bukkanhatnak a 
járókelők Város-Emlék-Képek táblára. Az ötlet a 
Csokonai Kulturális Központ munkatársától, Sz. 
Urbán Szilviától származik, aki elárulta: az ihletet 
azokból a gyerekkori sétákból merítette, melyek 

során nagyapja mutatta meg a környék érdekes 
és emlékezetes épületeit, helyeit. Régi épületek, 
jeles helyek kaptak, kapnak emléktáblát, melyeken 
korabeli fotók mutatják be a gyakran megválto-
zott, átépült épület, környék korabeli arcát. Rövid 
magyarázó szöveg idézi fel az épület, vagy a benne 
helyet kapó közösség múltját is.

De nem csak épület kapott táblát, hanem a híres-hír-
hedt sárga keramit is, ami magyar találmány volt, és 
kezdetben – az 1910-es években – nagyszerűnek 
bizonyult a hol poros, hol sáros utakon való köz-
lekedés elősegítésére. Akkoriban egész települések 
tudtak lelkesedni, ha valamelyik közterület végre 
állandóan járható, sárga keramitos útburkolatot 
kapott. Később a motorizáció elterjedésével csúszós-
sága miatt gyilkos, és felszámolandó burkolatnak 
minősült, a kerület utolsó ilyen utcájának – a pest-
újhelyi Gergő utcának – aszfaltozásakor, néhány 
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méteres sárga keramitos szakasz meghagyása mel-
lett – kapott emléktáblát a burkolat.

Az eddigi utolsó – sorrendben a 12. – táblát 2016-ban 
helyezték ki a Kinizsi utca 52. szám alatti volt Refor-
mátus elemi iskola épületére. 2017 decemberében a 
Rákospalota Anno Klub legaktívabb résztvevőinek 
részvételével tartott megbeszélésen összeállt egy lista 
azokról a helyekről, ahová emléktáblákat tervez kihe-
lyezni Urbán. Ez a lista ugyan még ma is formálódik, 
de az biztos, hogy a következő néhány darab Újpa-
lota városrészbe kerül, s csak utána kerül sor újabb 
rákospalotai és pestújhelyi helyszínek bevonására.

A megemlékezésre – vagyis újabb tábla kihelyezé-
sére – méltó helyszínek száma ha nem is végtelen, 
de városrészeinkben szerencsésen sok hely méltó az 
emlékezésre. Több tényezőtől is függ, hogy lehet-
séges, érdemes emléktáblát elhelyezni. Így például 

attól, hogy az adott épület tulajdonosa, kezelője 
hozzájárul-e, vagy attól, hogy van-e régi fénykép, 
vagy más ábrázolás a környékről, az épületről. Az 
egyeztetés, a tervezés már zajlik.

Az emléktáblák avatása egyébként messze nem 
csak XV. kerületi ügy, hiszen az megemlékezés leg-
különbözőbb formáival városszerte találkozhatunk. 
Az azonban ritkább, hogy tervezett módon, időtálló, 
de megfizethető, egységes táblák kerülnek ki a 
házfalakra. A szomszédos XIV. kerületben is szá-
mos tábla hirdeti kik építették és lakták a nevesebb 
épületeket, s melyeket egy ottani civil szervezet, 
az 1990-ben alapított Herminamező Polgári 
Köre készíttet és helyez ez az épületekre. A XV. 
kerületben pedig a Város-Emlék-Képeken kívül 
is kerülnek ki emléktáblák: legutóbb az Őrjáró 
téren a Gerecze-emlékkövet adták át, a pestújhelyi 
régész halálának századik évfordulóján. 


