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BUDAPEST házfalain ma úgy ezerötszáz-kétezer emléktábla lehet. Mondhatnánk ponto-
sabb számot is, mert a Wikipédia szerkesztőinek jóvoltából közelesen teljes kerületenkénti 
lista áll rendelkezésre a világhálón, de nem volt türelmünk végigszámolni az irdatlan hosz-
szú lajstromot. Ám bármelyik is a helyes szám, egy dolog biztos: jelentősen megnőtt e téren 
a buzgalom az utóbbi évtizedekben. Hiszen 1933-ban, amikor Liber Endre lezárta a Buda-
pest szobrai és emléktáblái szerkesztését, mindössze 154 tételből állt az utóbbiak felsorolása.
Ma is szívet melengető élmény ezt a régi lajstrom végigböngészni. Nemcsak azt tudhatjuk 
meg belőle, hogy Arany Jánosnak Böhm Béla, Jókai Mórnak pedig Berger Leó háztulaj-
donos állított emléket az Erkel utcában, illetve az Erzsébet körúton, hanem azt is, hogy 
a mindünk által jól ismert régi budavári helytörténeti emléktáblákat – tizenhárom volt 
eredetileg belőlük – egyetemi hallgatók által összegyűjtött pénzből faragták ki. Sőt az ösz-
szeget a saját vagyonából kiegészítő Arányi Lajos egyetemi tanár még alapítványt is tett a 
fenntartásukra. 
Százötvennégy emléktábla körül alighanem az indulat is kevesebb volt, mint ma, amikor 
több ezer sors, több ezer történet, több ezer nem fekete-fehér életút dermed a márványra 
vésett tömör feliratokba. Mert vegyük csak az egyik legfrissebb vitakérdést: érdemel-e Bu-
dapesten emléktáblát Gerhard Schmidhuber? Ha Ungváry Krisztiánnak van igaza, akkor 
feltétlenül, hiszen ez esetben a német tábornokban a pesti gettó őrangyalát, az ott ösz-
szezsúfolódott hetvenezer ember megmentőjét tisztelhetjük. Ámde ha a másik történész, 
Karsai László meglátása a helyes, akkor Schmidhuber egy náci katona volt, és a szenvedők 
megalázása lenne márványba vésni a nevét.
Mit tud az utókor a múltról? Nagyon sokat – és ugyanakkor nagyon keveset is. Könnyű a 
parancsuralmi korokban, olyankor senki sem rágja magát azon, hogy akinek a szülő- vagy 
lakóhelyén a neve arany betűkkel csillog a házfalon, megérdemelte-e a tiszteletet. A rezsim 
felkentje ő, az uralkodó ideológia megtestesítője, és hogy valójában milyen ember volt – 
tényleg hős vagy csak afféle Lakinger Béla –, szinte mindegy is. Aztán amikor a korszaknak 
vége szakad, az emléktáblát úgy is leverik – megint csak függetlenül attól, ki volt és mit tett 
a rendszerével együtt bukó idol.
A Nagy Budapest Törzsasztalon nemrég heves vita dúlt arról, helye van-e annak a táblának 
városunkban, amely egy sokunk által személyesen is ismert művelődéstörténész érdemeit 
zengi hajdani háza falán. A kérdés jogos, hiszen ma már azt is tudjuk róla, ami az avatáskor 
még legfeljebb sejtés vagy pletyka lehetett: hogy ötvenhat után besúgó volt. Mi ilyenkor a 
megoldás? Leönteni a táblát festékkel? Kezdeményezni az eltávolítását? Odavésetni ezt a 
nem mellékes életrajzi adalékot is? Hallgatni, tudva, hogy a megörökítést kezdeményező 
leszármazottak ott laknak most a házban, és nekik, besúgás ide vagy oda, a rokon emléke 
kedves lesz, amíg világ a világ?
Mindnyájan ismerünk hasonló eseteket a városban, amelyektől megkeseredik az ember szá-
ja íze. Vitatható életút után valamely erőszakos csoportozat által kanonizált harcosokét, 
politikusokét; középszerű, de megfelelő helyen bevágódott művészekét; tisztes polgárembe-
rekét, akik ugyan nem emelkedtek ki a szürke átlagból, de a család nagyon szerette volna, 
hogy ne boruljon rájuk a feledés homálya. És ismerünk olyan, valóban az élő emlékezet 
fenntartását szolgáló megoldásokat, mint Őrmezőn a Költők parkja: ahol kezdetben emlék-
tábla, ma pedig már egy térplasztika gondoskodik arról, hogy azok is tudják, ki volt Kálnoky 
László, Zelk Zoltán és Kormos István, akik nem látták őket beszélgetni a lakótelepi eszpresz-
szó billegő asztala mellett.
Az érték-káoszt csak fokozza, hogy huszonhárom kerület huszonhárom módon szabályozza 
a tárgyba vágó eljárás rendjét. Így aztán van, ahol lényegében csak arról emlékeznek meg 
a házfalakon, aki a helyhatóságnak is kedves, másutt pedig, ha pénzébe nem kerül, bármire 
rábólint a hivatal. (És akkor még nem beszéltünk a magánterületekről, ahol aztán tényleg 
csak szerencse kérdése, hogy egy véreskezű csendőr menesztetik-e a mennybe, vagy a csodás 
pillanat örökíttetik meg, amikor Dodó és Ubul első ízben csókolózott a kapualjban.)
Pedig tényleg nem volna ördöngösség rendet csinálni ebben a dologban. Egyetlen, fővárosi 
kézbe kellene adni az emléktábla-állítás elbírálását, egy olyan grémiumot bízva meg ezzel, 
ahol kizárólag civilek ülnek: hozzáértő szakemberek, akiket semmi más nem érdekel, csak a 
város méltóságának megőrzése. Ők döntenének a polgárok, a közösségek és az önkormány-
zatok javaslatairól, és ők határoznának esztétikai kérdésekben is. Elvégre ha a magyar he-
lyesírás vagy az anyakönyvezhető személynevek dolgában a szakértőké az utolsó szó, miért 
pont a közös emlékezet terén adunk teljhatalmat az átláthatatlan hivatali ügymenetnek? És 
ha ez a jövőben így lenne, máris tennénk egy nagy lépést afelé, hogy részeiből végre ismét 
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