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Az emléktáblák a városi jelrendszer sajátos hordozói: jelenlétükkel, elhelyezkedésükkel, a rajtuk
elhelyezett feliratokkal egyaránt információt adnak át. Szegeden közel négyszáz emléktáblát ismerünk. Tanulmányomban ezen tábláknak egy sajátos csoportját vizsgálom: az egyetemi emléktáblákat. Ezek azért is különlegesek, mert egy mikroközösség emlékezetét reprezentálják, amely
számos szempontból különbözik a városi gyakorlattól. Az universitas emléktáblái ugyanis sokkal
rövidebb időre utalnak vissza, mint a városi emlékhelyek. Az egyetem kollektív emlékezete frissebb, aktívabb, az avatások sokkal személyesebbek. A vizsgálatom egyrészt a modernkori sajtómegjelenésekre, másrészt az emléktáblák által közvetített információk vizsgálatára épül. A városi
és az egyetemi emléktáblák közötti különbséget statisztikai módszerrel is bemutatom.
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Tanulmányom célja a szegedi emlékhelyek egy
különleges csoportjának, az egyetemi vonatkozású
emléktábláknak a vizsgálata. A műemlékeken belül
a táblák olyan sajátos kategóriát alkotnak, amelyek
művészi megvalósítása és a rajtuk elhelyezett
szöveges – általában történelmi – információ
egyaránt kulturális örökségünk részét képezheti. Az
emlékezet megjelenítésének ezen különleges formája
nem újkeletű, hiszen kis túlzással mondhatjuk, hogy
végigkíséri történelmünket. A Magyar Nemzeti
Múzeum Lapidárium gyűjteményében például
számos olyan, az ókori Pannónia területéről származó
emléktábla található, amelyek építkezéseknek,
alapítványoknak, felújításoknak, illetve az ezeket végző
személyeknek állítanak emléket (pl. MNM 66.1906.4.,
MNM 33.1903.1., MNM 110.1908.1.,MNM RD
194.) Ez a tiszteletteljes tartalom a sírjelek emlékező
jellegével is társult, hiszen már a római kori sírkövek
is párhuzamot mutatnak az építtetésekre vonatkozó
táblákkal (pl. MNM 117.1866.2. vagy MNM
72.1857.2.). A szórványos középkori adatok is
hasonló képet mutatnak. Például a Rómában található
Santa Maria in Trastevere bazilika előterében számos
olyan kora-középkori sírjelet vagy hálaadó táblát
láthatunk, amelyeket vagy a falra függesztve vagy a
falba süllyesztve helyezhettek el (1. kép). A barokk
művészek kiemelkedő személyeknek tervezett
emléktáblái a korszak jelentős műalkotásai között
kaptak helyet. Ilyenek például a Bernini által készített
tervezetek is (Lavin 1983: 6–10). Egyes források

szerint a falba süllyesztett táblák, mint sírjelek, a
középkori Magyarországon is megjelentek. Jakab
Albert Zsolt az első datálható kolozsvári emléktábla
állítás idejét 1450-re teszi ( Jakab 2012a: 268).

1. kép: A Santa Maria in Trastevere bazilika előtere, Róma, 2015.
A szerző felvétele.

A vonatkozó modernkori szakirodalom a számottevő
történelmi emlékhez képest mégsem tekinthető
jelentősnek. Viszonylag kevés azoknak az írásoknak
a száma, amelyek kifejezetten az emléktáblák
vizsgálatát tűzték ki célul. Magyar nyelvterületen
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ezek nagy része olyan katalógus, amely más
műalkotások között mutatja be a jelenleg is fellelhető
– esetleg a közelmúltban eltávolított–táblákat. Ezek
közül az összehasonlító elemzésekhez jó támpontot
nyújthat például Romváry Ferenc Pécsről írt
munkája (Romváry 2014)1. A katalógusok közül
kiemelkedő (és inkább tekinthető forráskiadásnak)
Jakab Albert Zsolt 2012-es monográfiájának külön
kiadott adattára ( Jakab 2012b). A szaktanulmányok
közül elsőként lehetne megemlíteni Jakab Kolozsvár
emlékjeleiről írt könyvét, valamint számos rövidebb
publikációját, amelyek a témakör legtöbb szegmensét
nagy részleteséggel mutatják be. Hozzá hasonlóan
Klamár Zoltán és Mód László is antropológiai/
társadalomtörténeti megközelítést alkalmazott.
Előbbi az emléktáblák magyarkanizsai térkijelölő
szerepéről írt (Klamár 2007), míg utóbbi egy újszentesi
emlékjel identitásmeghatározó funkciójáról (Mód
2007). A felsorolt elemző munkák közös tanulsága,
hogy az emléktáblák a velünk élő történelmet, egyes
települések, népcsoportok vagy akár nemzetek
kollektív emlékezetét reprezentálják. Éppúgy fontos
lehet az emlékhelyek térbeli elhelyezkedése, időbeli
eloszlása és a hozzájuk fűződő aktusok szerepe, mint
az emlékező feliratok nyelvi változásainak vizsgálata
( Jakab 2012; Klamár 2007: 59–68; Mód 2007: 39–45).
Fontosak az olyan történeti feltárások is, mint Forgó
Géza munkái, melyek adott táblacsoportok feliratait,
illetve azok történelmi hátterét mutatják be (Forgó
2004, Uö. 2012.). Meg kell említeni Halmágyi Pál
részletes megemlékezés beszámolóját is (Halmágyi
2008).
Információátadás az emléktáblák által
A gyulai esettanulmányomban a helyi emléktáblák
kulturális diplomáciában játszott szerepéről, illetve a
bennük rejlő lehetőségekről írtam (Szolnoki 2014).
Az emlékező attitűd mellett fontosnak tartom
ugyanis az emléktáblák jelenkori információátadó
oldalát. Az emberi gondolkodás sajátja a minket
körülvevő tér kijelölése, körülhatárolása. Bizonyos
kulturális jelek térbeli elhelyezése révén az adott
csoport sajátjává, közösségi gondolkodásának részévé
teszi az adott település kulturális határait ( Johnston
1992: 210–211). A Sack-féle modell – amelyet
Johnston ismertet – szerint ezen folyamat célja az
erőforrások/értékek benntartása. Ez alapján az első
lépés annak meghatározása, hogy kik tartoznak az
adott csoportba, a második pedig a csoport-alakítás
kifelé való kommunikálása ( Johnston 1992: 189).
Ez utóbbi folyamat része lehet az emléktáblákkal
történő kulturális információátadás is, melynek
alapvető lépcsőfoka a táblák egyszerű fizikai jelenléte.
Ezt mélyíti el a hordozó felületén elhelyezett
szöveges ismeretanyag. A gyulai emléktáblák
esetében két alapvető kategóriát alakítottam ki: az
aktív és a passzív emléktáblák halmazait. Ezek csak
elnevezésükben hasonlítanak az Aleida Assmann
által használt aktív és passzív fogalomhoz: ő ugyanis
a kulturális emlékezetet egészében aktív funkcionális
emlékezetként definiálja (Assmann 2016: 43–44). Az
információátadás alábbi szempontjaiból kiindulva úgy
gondolom, a „kulturális emlékezet” fogalmon belül

elhelyezkedő emléktáblák között komoly eltérések
vannak, amelyek a mindennapi megjelenésükben
nyilvánulnak meg. Az aktívak közé sorolom azokat,
amelyek erőteljesebben adnak át információt, mivel
témájuk vagy a különböző közösségi megnyilvánulások
miatt jelen vannak a közbeszédben. Ebben szerepet
játszanak például az ismétlődő koszorúzások és/
vagy az ezekről készült beszámolók. A passzív
táblák ugyanakkor nem rendelkeznek számottevő
sajtó megjelenéssel, nem szerveznek köré közösségi
aktusokat. Így csak az említett fizikai jelenléttel adnak
át információt. A passzív és az aktív csoportot számos
tényező határozhatja meg. Tapsztalataim, illetve a
városi szemiotika megfontolásai alapján (erről lásd
Gottdiener-Lagopoulos 1986: 18–19; Eco 1986: 57–
59) ezeket az alábbi táblázatban foglalom össze:
A tábla passzív információi

A tábla passzív információi

az avatás:
szöveges információ:
I.
az avatás folyamata
I.
elsődleges információ
(kik?, hogyan?)
II.
m á s o d l a g o s
II.
az avató beszéd
információ
kapcsolat gondolatai

a tábla fizikai kialakítása:
I.
az anyaga
II.
elhelyezése
III.
koszorú tartó

a táblához kapcsolódó fizikai
folyamatok:
I.
a tábla karbantartása
II.
illeszkedik-e
a
környezetébe?
III.
koszorúzások
megléte?

térbeli elhelyezése:
I.
köztéri (külső)
II.
beltéri (belső)

a tábla által adott információ
terjedése:
I.
országos sajtóban
II.
a helyi sajtóban

Jól látható, hogy a passzív emléktáblák is jelentős
információátadók, hiszen megjelenhet rajtuk az
elsődleges és a másodlagos szöveges információ. Előbbi
rendszerint a tábla által megjelölt téma (pl.: „Fröhlich
Pál” vagy „A 200 éves szegedi nyomdászat emlékére”,
2–3. kép.). Míg a másodlagos a témához kapcsolódó
további adalék (itt élt, itt született, kik állítatták
a táblát). Közvetítő lehet továbbá a tábla anyaga,
elhelyezése. Lényeges, hogy milyen magasra helyezik,
illetve milyen fizikai paraméterekkel rendelkezik. Egy
túl magasra vagy túl alacsonyan elhelyezett emléktábla
nem fogja vonzani a tekintetet, tehát nem tölti be

2. kép: A Fröhlich Pál emléktábla, Szeged, 2017. A szerző felvétele.
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megfelelően az információközvetítő szerepét
(Cole et al. 2010: 91–95.). Szándékot fejezhet ki a
koszorútartó megléte (pl. Danner János emléktábla, 4.
kép) vagy éppen a hiánya is. Utóbbi azt jelképezheti,
hogy az emléktáblát nem az évenként ismétlődő

3. kép: A 200 éves szegedi nyomdászat emlékére emléktábla, Szeged,
2017. A szerző felvétele.

Eltérő „hatósugárral” bírnak a köztéri és a beltéri
emléktáblák.A beltéri táblák már az elhelyezkedésükből
adódóan sem lesznek igazán aktívak kifelé, csak
befelé, az adott mikroközösség számára. Egy
iskola aulájában elhelyezett emlékmű például nem
válhat a városi megemlékezések részévé. A szegedi
Perbíró József emléktábla az 1956-os események
kiemelkedően fontos emlékhelye, ugyanakkor mivel
az egyik egyetemi épület folyósóján van elhelyezve,
így valószínűleg a megközelíthetőség miatt szokott
kimaradni a nagy tömegeket megmozgató városi
megemlékezések programjából. Bár az avatásáról
a helyi sajtó még beszámolt, az azt követő években
az emléktáblának mégis csökkent a sajtóvisszhangja
(Délmagyarország 1995: 5; Délmagyarország 1996:
5; Délmagyarország 1997: 5; Délmagyarország 1998:
5; Délmagyarország 1999: 5; Délmagyarország 2000:
4; Délmagyarország 2004: 16; Délmagyarország
2005: 5; Délmagyarország 2010: 9). Külön érdemes
kiemelni, hogy a városi hírekben más 1956-os témájú
egyetemi megemlékezések is elvétve, csupán rövid
hírként kaptak helyet: 2005-ben például az Ady téri
MEFESZ emléktábla (Délmagyarország 2005:5).
A sajtóvisszhangból tehát arra következtethetünk,
hogy a megemlékezések programjában az emlékhely
köztéri elhelyezése kulcsfontosságú. Jakab Albert
Zsolt Kolozsvár esetében egyértelműen kimutatta:
a Trianon utáni magyar nyelvű emlékhelyek
terrénuma a zárt, míg a román nyelvűeké a nyílt
tér lett ( Jakab 2012a: 158; 196–197; 237). Mivel a
modernkori magyar szabályozások a köztér és a beltér
elkülönítésével élnek, ezért nyílt és zárt kifejezések
helyett célszerűbbnek tartom ezen fogalmak
használatát. A továbbiakban a köztérieket külsőnek,
míg a beltérieket belsőnek fogom hívni.2
Módszertani megkötések

4. kép: A Danner János emléktábla, Szeged, 2017. A szerző felvétele.

megemlékezések céljával avatták. Meg kell jegyezni,
hogy ez a szándék idővel változhat, és természetesen a
koszorútartó utólag is elhelyezhető. Az emlékhelyek,
így az emléktáblák karbantartása, állagmegóvása vagy
éppen ezek hiánya is szimbolizálhatja a közösség
értékfelfogását. Egy 1969-es újságcikk például a
méltatlanul koszos dóm téri emlékhelyek részben
megoldódott problémájáról ír (Délmagyarország
1969: 4) vagy említhetnék a Hild József–díj
emléktáblát egykor ellepő firkák problémáját is (Tóth
2010).

Jelen kutatásom kiindulópontját a szegedi emléktáblák,
emlékhelyek
áttekintő
vizsgálata
jelentette.
Szegedet történelme, megyeszékhelyi státusza és
közepes mérete alkalmassá teszi az emléktáblák
teljességre törekvő feltárására. Az áttekinthetőség, az
összehasonlíthatóság és a torzító jelenségek kiszűrése
végett szükségesnek tartottam a vizsgált forrás corpus
pontos meghatározását. Az összehasonlíthatóság
érdekében az adataim egyneműségére törekedtem.
Ebből a megfontolásból kiindulva nem vettem
figyelembe azokat az emlékhelyeket, amelyek
esetében az emléktábla az emlékhely egészét tekintve
csak másodlagos jelentőségű. Ilyennek tekintettem
az emlékkövekhez, domborművekhez, szobrokhoz
és egyéb köztéri műalkotásokhoz kötődő magyarázó
táblákat. Így a Dóm téri Nemzeti Arcképcsarnok
alkotásainak jelentős része is kikerült a vizsgált
objektumok közül. Szintén nem vizsgáltam az
emlékfákat és az emlékköveket, amelyek sokkal
összetettebb jelentésűek (és amelyeket remélhetőleg
egy külön tanulmányban fogok bemutatni), illetve
az utcanév magyarázó táblákat sem, amelyek
hordozóanyagtól függetlenül más szereppel bírnak,
mint az emléktáblák. Azokat a táblákat, amelyek egy
dombormű vagy plakett hordozói (tehát a dombormű
a felületére van illesztve), viszont beleszámítottam a
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vizsgálatba. Ezt a módszertani megfontolás mellett
az is indokolta, hogy számos település esetében a
vonatkozó önkormányzati rendelkezés is elkülöníti az
emléktáblákat az önmagukban álló domborművektől,
illetve a művészeti alkotásoktól (például Békéscsaba
26/2008 [V. 26.]). Tehát más szempontból is úgy
gondolom, hogy ezeket a táblákat „műfajilag”
érdemes külön tárgyalni. Ez a szándék figyelhető meg
a köztéri alkotásokkal foglalkozó albumok esetében
is. Romváry például az emléktáblákat a köztéri
szobrok közé helyezi, viszont ezen belül elválasztja
az emlékkövektől és domborművektől (Romváry
2014: 17–18). Tóth 1993-as Szegeddel foglalkozó
munkájában szintén így tesz (Tóth 1993).
A forrás bázis kialakításban Tóth Attila utóbbi
munkáján kívül támpontot jelentett a szintén
általa jegyzett online katalógus is (Tóth 2010). Ezt
az anyagot terepmunkával és a helyi nyomtatott

(Délmagyarország, Déli Szó, Szegedi Tükör),
valamint digitális sajtó (delmagyar.hu, szegedma.
hu, u-szeged.hu) vizsgálatával még további 70
tétellel egészítettem ki. Az említett megfontolások
miatt néhány emléktáblát (főleg emlékkövekhez
tartozókat) a Tóth-féle tételek közül is ejtettem.
Így végül közel 380 objektumot vizsgáltam. A helyi
sajátosságok felderítésére törekedve elsősorban a
sorozatokra, tematikus csoportokra koncentráltam.
Ezek közül kiemelkedőnek tartom az alábbiakat: az
MTESZ által avatottakat (pl.: 5. kép), a neves szegedi
zeneszerzők tematikus tábláit (pl.: 6. kép), az 1956-os
témájú emlékhelyeket, illetve az egyetemi kötődésű
emléktáblákat. Utóbbiak formai megvalósítás terén
nem tekinthetők külön csoportnak, de úgy gondolom,
hogy darabszámuk, erős helyi kötődésük és városi
jelenlétük miatt érdemesek a tanulmányozásra. A
továbbiakban az ezekkel kapcsolatos eredményeimet
mutatom be.

5. kép: A Magyar Ede emléktábla, Szeged, 2017. A szerző felvétele. Az
MTESZ és az egykori Városi Tanács közös avatásaira a minimalista
stílus volt jellemző, viszonylag sok szöveges információval.

Az egyetemi témájú emléktáblák vizsgálata
6. kép: A Bartók Béla emléktábla, Szeged, 2017. A szerző felvétele. A
90-es évek második felében elindított sorozat tagjaira a sajátos ovális
forma jellemző.

Az emléktáblák között számtalan olyat találhatunk,
amelyek avatási időpontja nem egyértelmű
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vagy nehezen meghatározható. Ez részben az
emléktáblákon feltüntetett hiányos információknak,
részben pedig a korabeli sajtómegjelenés hiányának is
betudható. Előfordulnak olyan esetek is, amelyekben
az újra avatások, és az eredeti kihelyezések időpontja
sem ismert. További levéltári vizsgálatokkal a hiányzó
adatok felderíthetők lesznek. A következő számszerű
vizsgálataimban a felderítésre váró vagy bizonytalanul
datálható emléktáblákat nem vettem figyelembe, de
így is tekintélyes számú adattal dolgoztam: 307 tábla
információit használtam. A legrégebbi avatás ezek
közül 1882-es, míg a legfrissebb 2017-ből való. A
307 jól datálható közül 593 egyetemi vagy egyetemi
témájú emléktábla. Egyetemi alatt azokat értem,
amelyek a Szegedi Tudományegyetem és jogelődjei
épületein vagy épületeiben kerültek elhelyezésre.
Egyetemi témájúnak pedig azokat tekintem, amelyek
vagy ilyen vonatkozásúak vagy az állíttatók között fel
van tűntetve az egyetem. Vizsgálat alá vettem a városi,
nem egyetemi
témájú
emléktáblák
é
s
a
z
e g ye t e m i
emléktáblák
visszautalási
idejét, amely
az avatás
ideje
és
a
t á b l a
témája
által
kijelölt
időszak közötti
különbség.
Személyekre való utalás esetén az elsődleges
információk között megadott időszakok záródátumát
vettem alapul. Azokban az esetekben, ahol ez nem
olvasható a táblán, személyek esetében a halálozási
dátummal számoltam, hiszen ez jelentheti az
emlékezés szempontjából egy korszak végét. Ezeket
alapul véve a városban található nem egyetemi témájú
248 emléktábla visszautalásainak átlaga 58.23 év, míg
az egyetemi emléktáblák esetében 18.23 év. A átlagos
visszautalási idők között tehát igen nagy különbség
fedezhető fel. A két csoport adatait statisztikai
módszerrel is megvizsgáltam: két mintás t-próbát
alkalmaztam. Ennek célja az volt, hogy matematikai
szempontból is ki tudjam zárni a két csoport között a
véletlen különbségek lehetőségét. A számítás során a
két csoport visszautalási évei közötti különbséget igen
magas fokú szignifikancia szinten sikerült igazolni:
p< 0.0000001 lett, ami azt mutatja, hogy az eltérés
nem csupán a véletlennek köszönhető. A különbség
lehetséges okaira a későbbiekben még kitérek. A
belső és a külső emléktáblák közötti lehetséges
információátadásbeli különbségből kiindulva az
egyetemi emléktáblák halmazán belül is hasonló
számítást végeztem. Külön vettem az egyetemi
épületeken belül elhelyezett táblákat a köztéren
található egyetemi vonatkozású tábláktól: ez 37 belsőt
és 22 külsőt jelent. Az előbbi csoport visszautalási
átlaga 15.37 évnek adódott, míg az utóbbié 23.09-nek.
A köztéren elhelyezett egyetemi emléktáblák tehát
némileg hosszabb időtartamra utalnak vissza, mint
a belső emléktáblák. Mivel az adathalmazok közül
néhány szélsőségesen nagy értéket mutató elemet
eltávolítottam, így jó közelítéssel az adathalmazok
követték a normál eloszlást, ami lehetővé tette az
adatok két mintás t-próbával való összehasonlítását. (a
számításokra vonatkozó adatokat lásd a jegyzetekben4

). Így az átlagok a belső táblák esetében 11.91, míg
a külsők esetében 21.6 lettek. A két mintás t-próba
elvégzésével 0.0174 lett az eredmény, ami azt mutatja,
hogy a két csoport közti eltérés szignifikáns, tehát
ismét kizárható a véletlen különbség.
A számításokból három fontos következtetést lehet
levonni:
1. Az egyetem mint mikroközösség sokkal rövidebb
emlékezeti idővel bír, mint a város egésze.
2.Ez az emlékezet nem csak rövidebb,de folyamatosabb
is, hiszen nem kell generációs időtartamnak eltelnie
az avatáshoz.
3. Az egyetemi mikroközösségen belül is jelentős
eltérés van a belső és a külső emléktáblák között, ami
azt mutatja, hogy minél inkább „befelé” haladunk,
annál rövidebb, közvetlenebb a kollektív emlékezet.
Ez vázlatosan bemutatva:

Azt, hogy az egyetemi témájú emléktáblák külön
emlékezetcsoportot alkotnak a városon belül, egy
másik vizsgálaton keresztül is alátámaszthatjuk.
A gyulai belvárosi emléktáblákhoz hasonlóan, a
szegedi emléktáblák esetében is összevetettem a
köztérnév anyagot az emléktáblák névanyagával. A
városi táblák közül 58 darab témája mutat egyezést
szegedi közterek elnevezéseivel. Ez alapján különösen
szembetűnő, hogy az egyetemi táblák névanyaga
közül csupán Herke József, id. Jancsó Miklós, Gelei
József, illetve Bartucz Lajos esetében figyelhető meg
átfedés. Ez azt jelenti, hogy mindösszesen 11%-os6
hasonlósággal számolhatunk. Ezzel szemben a nem
egyetemi témák nagyobb, 18,7%-os arányban vannak
jelen. Hogyha összevetjük az egyetemi belső közterek,
azaz a tantermek, illetve épületek elnevezéseit az
egyetemi emléktáblák összesített névanyagával, akkor
azt tapasztalhatjuk, hogy a táblák témáinak 33%-a
szolgál egyetemi terek neveként. Az universitas ebben
az esetben – emlékezeti szempontból mindenképp
– „város a városban”-ként jellemezhető. Ez alapján
elmondhatjuk, hogy az egyetem – mint mikroközösség
– emlékezetében élénken reprezentált személyek
kisebb hatással vannak a város – mint makroközösség
– emlékezetére. A köztereken megfigyelhető
alulreprezentáltság arra utal, hogy az egyetemi
emléktáblák a város felé passzívak, hiszen a témáik
nem igazán kerülnek be a köztudatban. Ellenben, az
egyetemi közterek elnevezéseinek aránya azt mutatja,
hogy befelé, tehát az egyetemi mikroközösség felé,
viszont aktívak.
Az adatok magyarázata
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Melyek lehetnek azok a tényezők,amelyek befolyásolják

7. kép: A Berdál Valéria emléktábla, Szeged, 2017. A szerző felvétele.

az emlékezet idejében tapasztalható különbségeket?
Történelmi tény, hogy a szegedi egyetem nem egyidős
a várossal, hiszen csupán a 20. század elején kerültek
át a különböző karok Kolozsvárról. Ez természetesen
nagyban befolyásolhatja a visszatekintés időtartamát.
Ugyanakkor a példakép állításnak nem feltétlenül
kell összhangban lennie az adott közösség tényleges
történelmével (a konstruált emlékezetről lásd: Jakab
2012). Számtalan településen találhatunk olyan
nemzeti hősökre utaló táblát vagy emlékhelyet, akik
ténylegesen sosem fordultak meg az adott városban.
Szegeden fellelhető például Temesvári Pelbárt
emlékmű is a Nemzeti Emlékcsarnokban (Temesvári
Pelbárt emlékmű [é.n.]), aki nem tartózkodhatott
a városban. Ezen logika mentén számtalan olyan
magyar vagy külföldi tudós, egyetemi oktató is
kaphatna táblát az unversitas falai között, akik nem
is álltak tényleges kapcsolatban a várossal. Ugyanígy
avathatnának emléktáblákat jóval korábban élt
Nobel-díjasoknak vagy akár Hippokratésznak is. A
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ennél sokkal
közvetlenebb, személyesebb módon állítanak emléket.
A példaképek tisztelete
Az egyetemi témájú vagy egyetemi kötődésű
emléktáblákról nyerhető információk átadásának
leggazdagabb forrásai az avatóbeszédek és az
avatásról beszámoló tudósítások (ezeknek Jakab
is fontos szerepet tulajdonít [ Jakab 2012a]). Ezek
alapján az avatásnak három alapvető célja határozható
meg. Az első természetesen az emléktábla témájára
való emlékezés. Ezt már a leleplezett tábla jelenléte
is meghatározza a hozzá köthető elsődleges
információkkal, amelyek nagyrészt az avatott életideje
vagy az intézeti tevékenységének időtartama. Ezen
kívül számos esetben fellelhetők a másodlagos
információk, mint például az avatott egykori
munkaköre, elismerései, pozíciói (pl. Kossuth-díj).
A második, néhány esetben konkrétan is
megfogalmazott cél a tisztelet, amelyet az elsődleges és
a másodlagos információk is rendszerint elősegítenek.
Ugyanakkor számos táblánál megfigyelhető, hogy a
másodlagos információ elmarad, és megelégszenek
az elsődleges adatokkal. Ez azt feltételezi, hogy az
avatott tevékenysége, elismertsége közismert, és azt
külön nem kell bemutatni a vizsgálódó közönség
számára. Az egyetemi emléktáblák esetén ezt az
ismertséget erősítik az azonos témájú tantermek.
A harmadik cél a példakép állítás, amely számos
avatási beszédben, megemlékezésen tetten érhető

szándék. Az egyetemi avatásoknál a példamutató
cselekedeteket mindig megemlítik. Ezek a szakmai
eredmények, az oktatói és a kutatói sikerek, valamint
a tudománypolitikai szempontok (Emléktáblát és
termet avattak Szádeczky-Kardoss Samu tiszteletére
2014). Ezek a gondolatok követendő példát
elsősorban az avatáson jelenlévőknek jelenthetnek.
Ők rendszerint az intézeti vezetők, adott esetben a
klinikavezetők, professzorok, oktatók és az egykori
kollégák, barátok. Az ő szerepük mind az eseményről
készült beszámolókban, mind pedig az avatások
hivatalosan meghirdetett programjában is kiemelkedő
(Berdál Valéria Emléktábla és Teremavató Ünnepség,
2014). (Az emléktáblát lásd: 7. kép).

A megfogalmazott szempontok alapján belátható,
hogy bár az események rendszerint nyilvánosak, a
célközönség nem az egyetemi hallgatók csoportja,
hiszen az oktatói példakép állítás rájuk nem
vonatkozhat. Az emléktábla leleplezését mindig
az adott oktatási intézmény vezetője vagy egykori
kolléga végzi, de jellemzően az előbbi. Ez a pillanat
a sajtó számára igen fontos (a sajtó beszámolókról:
Jakab 2012a, 2012b). A tudósításokban az esetleges
képi beszámoló mellé fűzött magyarázat rendszerint a
következő modellt követi: „a professzor emléktábláját
intézeti utódja, aki szintén professzor, leplezte le” (Az
„’56-os” rektornak állítottak emléktáblát az SZTE
BTK-n, 2012). A Dr. Szemere György emléktábla
avatásáról készült beszámolóban a következőt
olvashatjuk: „avatták fel (…) Dr. Szemere György
professzor úr, az Orvosi Genetikai Intézet alapítójának,
karunk volt dékánjának emléktábláját az orvosi
Genetikai Intézet Genetikai Tanácsadó Részlegének II.
emeletén. Az ünnepségen Prof. Dr. Bari Ferenc, Karunk
(sic) dékánja méltatta munkásságát.” (Felavatták
Szemere professzor emléktábláját 2017) Bár a
sajtóbeszámolók szubjektív műfajnak számítanak,
nincs okunk azt feltételezni, hogy az intézeti utódok,
kollégák, illetve az egykori barátok ne játszanának
meghatározó szerepet. Ez nem csak napjaink egyetemi
avatásaira, hanem a korábbi évtizedekre is jellemző
volt. A Gellért Albert em1éktábla 1963-as avatásáról
például a következőt olvashatjuk: „Dr. Tóth Károly
egyetemi tanár, a SZOTE rektora avatóbeszédében
meleg szavakkal emlékezett meg dr. Gellért Albertről,
a tudósról, a pedagógusról, az emberről, a felejthetetlen
„Berci bácsiról”, aki 46 esztendőn keresztül dolgozott a
szegedi orvosegyetemen” (Délmagyarország 1963: 3).
A tudosításból idézett részlet fontos mondanivalója
egyrészt a személyes jelleg, másrészt a korabeli rektor
szerepe. Dr. Tóth Károly tiszteletére ugyanis 2014ben szintén emléktáblát avattak (Prof. Dr. Tóth
Károly emléktábla avatás 2014).
Az avatási folyamat ezeket a személyeket kijelöli,
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lehetőségét az önkormányzatok hatáskörébe utalják. Ugyanakkor a
darabbal számoltam.
beltéri elhelyezésekre ez nyilvánvalóan nem vonatkozik. Lehetnek
ugyanakkor olyan intézményi belső szabályzatok, amelyek erről külön
rendelkezhetnek, például egyetemek esetében. Fontos megemlíteni, hogy
az emléktábla elhelyezése vagy akár csak elmozdítása további engedélyeket
igényel, amennyiben műemlékről vagy műemléki jellegű épületről van
szó: bejelentés köteles ugyanis a „műemlék homlokzatán az értékleltárba
felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló szerelvény,
tárgy vagy szerkezet elhelyezése, felszerelése, létesítése és cseréje”.Utóbbiról a
496/2016. (XII.28.) számú, a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról intézkedő kormány rendelet nyilatkozik. Az előbbiek
függvényében minden egyes önkormányzatnak lehet saját rendelkezése
az emléktáblák elhelyezésére, formai és tartalmi szabályozására illetve az
engedélyeztetésére. Ezek rendszerint a közterületen történő elhelyezésre
vonatkoznak. Logikai úton zárt térnek lehet tekinteni például egy belső
udvart vagy egy árkád sort, de az hivatalosan köztérnek fog minősülni. Az
emléktáblák elhelyezéséhez általában véve a következő dokumentumok
szükségesek: szövegtervezetre, grafikus tervre, adott esetekben szakértői
véleményre, az épület tulajdonosának belegyezésére, köztéri avatások
esetén a képviselőtestület és/vagy a főépítész engedélyére.
3 A következő egyetemi emléktáblákat vizsgáltam: Ábrahám Ambrus,
Altorjay István, Barabás Zoltán, Bartucz Lajos, Batizfalvy János, Berdál
Valéria, Bernáth Gábor, Benedek László, Boros Mihály, Budó Ágoston,
Csengery János, Cserháti István, Farkas Béla, Fazekas I. Gyula, Fröhlich
Pál, , Gábor Arnoldné, Gelei József, Gellért Albert, Greguss Pál, Gyulai
Zoltán, Halász Előd, Herke Sándor, Hetényi Géza, Höchtl Margit,
Huszák István, Imre József, Ivánovics György, Jáki Gyula, Jancsó
Miklós, Julesz Miklós, Kalmár László, Kárász Judit , Kiszely György,
Koch Sándor, Kollár Pálné, Kossuth Zsuzsanna Kristó Gyula, Lejtényi
András, Minker Emil, Németh András, Ortvay Rudolf, Perbíró József,
Petri Gábor, Pogány Béla, Poór Ferenc, Rávnay Tamás, Sas Mihály,
Selmeczi Béla, Straub F. Brúnó, Szabon József, Szél Éva, , Szádeczky-
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The memorial plaques of University of Szeged
Zoltán Szolnoki
The memorial plaques are special carriers of the urban sign-system: they supply information with their existence,
location and the texts on them. There are nearly four hundred memorial plaques in Szeged. In this study, I
examine a special group of these objects: the university plaques. They are special because they represent the
memory of a microsociety, which differs from the city methods in a lot of aspects. The plaques of the university
refer back to far shorter periods than the city memorial places do. The public memory of the University of
Szeged is more up-to-date and more active and their impregnations are much more personal. In this paper I
examine the press releases, articles of the memorial events and the information of the plaques. I use statistical
tools to investigate the differences between the city and the university plaques.

