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Ami a „címeres könyvből” kimaradt

FÖLDESI FERENC

A VESZPRÉMI SZEMLE 2015/3. SZÁMÁBAN JELENT MEG
Veszprém város címeréről és pecsétjéről szóló írásom, illetve a kiadvány recenziója
a Séd folyóirat 2015/tél számában (Lagzi Gábor: Címerben a város). Ugyan a témá-
ban a mindennapi kutakodást befejeztem, de a források keresését egy adott kutatási
témában nem lehet „csak úgy letenni”. Hiába kezdünk el egy másik kutatást, a sze-
münk sarkába még „beúsznak” az előző kutatási téma anyagai, jelen esetben címe-
res képek, esetleg írások. 

A kézirat leadásakor például még nem volt előttem ismert, hogy milyen szerveze-
tek – civil és gazdasági – használják a város címerét? Amiről ismeretem volt a teljes-
ség igénye nélkül: a városi címer látható például a Veszprém megyei Jogú Város tűz-
oltóságának szerkocsijain. A Veszprém város rendőrségén is nagy becse van a címe-
res karjelzésnek, melyet a közrendvédelmi állomány használ szolgálati öltözetén.  

A közelmúltban találkoztam a városi polgárőrség karjelzésével is, melynek köz-
ponti eleme a város címere. Időközben a Polgármesteri Hivataltól kapott tájékozta-

tása szerint 1991–2016 között 144
darab engedélyt adtak ki a városi
címer használatára. Ezek közül 20
engedélyt magánszemély részére,
45-öt civil szervezetek számára, 41
gazdasági társaság igényelt és
kapott engedélyt, továbbá 21 intéz-
mény, valamint 17 közigazgatási
szerv kapott hozzájárulást a címer
megjelenítésére. A fenti engedélyek
döntő többsége alkalomhoz, kiad-
ványhoz, rendezvényhez kötődő
eseti vagy határozott idejű volt. A

Veszprém címere a Veszprém városi
tűzoltóság szerkocsiján.
Fotó: szerző
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tájékoztatás szerint 2013 óta (!) a címer használata
iránti kérelem nem érkezett a Városházára, jellemzően
azóta a város logója iránti kérelmet nyújtanak be.

Bizonytalan voltam abban is, hogy vajon van-e
valamilyen szabály a két pecsét – az „öregbik” és a
kisebbik – használatára? Ekkor még azt írtam a publi-
kációm 21. oldalán: „használatukra szabályt nem
találtam”. Pedig volt, és meglehetősen elég korán sza-
bályozták. 

A városi közgyűlés 1771. június 10-iki jegyző-
könyvében olvasható: „Determináltatik [Meghatároztuk], hogy a város kisebbik
pöcséttye valamint eddig a notariusnál állott, levelek, passztusok pöcsételésére
nézve, úgy ezután is annál legyen. Bíró úr in instanti [tüstént] rezignállya [átadja]
és magánál haszonvételre [értsd: használatra] nézve ne tartsa. Az öregbik pöcséttel
Ház és más ollyatén levelek pöcsételtessenek.”2 Vagyis általános szabály volt – és
maradt is –, hogy a kisebbik pecsétet a város jegyzője, míg a nagyobbik pecsétet a
város főbírája, később polgármestere használta aláírásának hitelesítésére. De ettől
korábbi az a szabályozás, hogy a pecsétek használatáért az ügyfél díjat fizessen. A
tanács rendeletét 1731. június 25-én hozta, és a felsorolásban ez szerepel: „A város
ordinans [elrendelő, elintéző] pöcséttyétül 16 garas.”2

A publikációm 32–33. oldalán írtam az 1903. évi címerjavaslatokról, ismertettem
a bíráló Tagányi Károly véleményét is. Itt lehetett olvasni azon városi címerjavaslat-
ról is, melyen egy páncélos vitéz látható, kezében zászlós kopjával, aki négy dom-
bon vágtat. A város ajánlása szerint a címeralak Szent László király. Tagányi eluta-
sította a „fantasztikus” (értsd: félresikerült) címerjavaslatot, pontról pontra cáfolta
meg a hibás, a heraldika szabályainak is ellenmondó elképzelést. Természetesen
kerestem a felterjesztett címerjavaslat rajzát az MNL Veszprém Megyei
Levéltárában, illetve a Magyar Nemzeti Levéltárban is. Az utóbbinál csak hosszas
levélváltás és némi vita után tudtam csak elfogadni – de nem belenyugodni –, hogy
a rajz nincs meg. 

Már a kiadvány megjelenése után egy veszprémi középület leírását kerestem,
megnézve minden kiadványt, képeskönyvet, fotóalbumot. Majdhogynem unottan
lapozgattam, pörgettem a lapokat egy városi idegenforgalmi kiadványban, amikor
megláttam egy, a fenti leírásnak megfelelő fotót. Igen, az ominózus, a keresett
címerterv! A kép aláírása: „Veszprém pecsétje 1902-ből.”

A kiadvány 1973-ban jelent meg a Panoráma útikönyvek sorozatban.

A városi rendőrkapitánység rendvédelmi állomány
karjelzése a város címerével
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Természetesen a szövegből nem
derül ki, hogy a kötetet szerkesztő
dr. Vajkai Aurél (vagy a fejezet szer-
zője) miből gondolta, hogy ez a
város pecsétje és címere, hiszen
ekkor még az 1971-ben szabályo-
zott és az 1906-ban elfogadott címer, valamint pecsét volt a város hivatalos jelképe.
De sebaj, így legalább megmaradt egy hibás címerterv és értelmezhetővé vált
Tagányi Károly 1903. évi részletes bírálata is. (Csak zárójelben jegyzem meg: a
kötet 49. oldalán közölnek egy pecsétlenyomatot „A városi pecsét a XVIII. század-
ból” aláírással. Nos, ez is hibás, ugyanis a közölt fotón a nemesi közösség pecsétle-
nyomata a „Sigillum nobilitatis Wesprim 1789” körirattal látható.)

Volt információm a következőben bemutatott címerrajzról, de nem tudtam
sehogy a nyomára bukkanni. Itt is egy véletlen segített a korábban csak részleteiben
látott címer megtalálásában. Így örömmel egészítem ki a korábban leírtakat ezzel az
új információval: Veszprém város címere látható a Magyar Nemzeti Levéltár, Bécsi
kapu tér 2–4. szám alatti épületének egyik festett üvegablakán, ami – a többiekkel
együtt – Róth Miksa művészi munkája. Minderről részletesen olvasható a MNL
Országos Levéltár hírei között. Most ebből idézek röviden.

Az elutasított címer rajza.
Forrás: Veszprém. Szerk.

dr. VAJKAI Aurél. Panoráma,
2. átd. kiad. Budapest, 1987. 59.

Fafaragás az elutasított címerről. Készítette
Bán Ferenc (1912–2004), aki húsz évig volt

a város anyakönyvvezetője. A címerfaragvány
a család tulajdonában van.

Fotó:  Zachár Zsolt
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A címerek az MNL Országos Levéltárában3

Csánki Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója 1928 őszén arra kérte – a levél-
tár belső díszítésére addig is különös figyelmet és gondot fordító – gr. Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert, engedélyezze, hogy „az Országos
Levéltár földszinti, illetve emeleti csarnokainak és lépcsőházának ablakaira, az ezen
csarnokok, illetve lépcsőház falaira festett képekkel és művészi díszítésekkel kapcso-
latban, mintegy egységes bezárásul, mérsékelt díszítéssel, üvegfestmények kerülje-
nek, mégpedig ez ablakok felső részére, kisebb ablakoknál egy-egy, nagyobb abla-
koknál három-három, a régi Nagy-Magyarország városait ábrázoló címerekkel,
különös tekintettel arra, hogy az Orsz. Levéltárban elhelyezett oklevelek és iratok a
régi egész Nagy-Magyarországra vonatkoznak, s a városok címerei ezen régi szere-
tett haza ezeréves előkelő kultúráját legkifejezőbben képviselik és hirdetik.” A
miniszter a kérésnek eleget tett, továbbá felszólította a főigazgatót, hogy Róth Miksa
iparművésztől az ablakok elkészítésére vonatkozó költségvetést is kérjen.

Csánki 1928. november 10-én hivatalosan is felterjesztette a miniszter által már
korábban megtekintett és jóváhagyott, az ablakokon megjelenítendő címereket,
összefoglaló tervezetet és a költségvetést. Egyúttal tájékoztatta Klebelsberget arról

is, hogy a kérdéses városi címereket e célra válasz-
tott és az Országos Levéltárban dolgozó címerfestő-
vel az Országos Levéltár költségén festeti meg,
szakszerű utasítással és ellenőrzés mellett. Majd
jelzi, hogy az első 18 darab színes címerrajzot már
át is adta. 

Csánki Dezső gr. Klebelsberg Kunó miniszterhez
címzett felterjesztésének melléklete nemcsak felso-
rolta azokat a településeket, amelyek címerét az
üvegablakokra megfestetni javasolta, de röviden
indokolta is, hogy melyik szekkó témájával vannak
összefüggésben és ezért pontosan hova kerüljenek
azok: Veszprém címere a 2. emeleti csarnok ablaká-
ra került Szombathely és Pécs mellé. 

Az Országos Levéltárnak ugyan volt megbízott
címerfestője Hanuszik László személyében, és
Csánki Dezső azt írta gr. Klebelsberg Kunónak,
hogy levéltári címerfestővel készítteti el a rajzokat,

Veszprém város címere a Magyar Nemzeti 
Levéltár üvegablakán. Fotó: szerző
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a főigazgató mégsem őneki
adta a megrendelést, hanem
Breth (1934-től Csáky)
Bélának.

A főigazgató 1928. október
végén bízta meg Breth Bélát a
címerek megrajzolásával (raj-
zonként 6 pengő fizetése elle-
nében), aki több részletben tett
eleget a megbízásnak.
Breth október 31-én már 19
címerrajzot átadott dr. Mályusz
Elemér levéltárnoknak, aki
azokat szakmailag ellenőrizte
és egy híján jóváhagyta. A raj-
zoló 1929. január 19-én újabb
15 címerrajzot nyújtott be,
amelyet dr. Herzog József fő-
levéltárnok ellenőrzött, majd
április 6-án egy, április 13-án
nyolc, április 22-én pedig az
utolsó hat címerrajzot is átadta
Mályusznak felülvizsgálatra.

Csánki már 1928. novem-
ber 2-án levélben kérte Róth
Miksát, hogy adjon árajánlatot
a címeres ablakok megfestésé-
re. A művész november 7-én
29.600 pengős, részletekben
fizethető ajánlatot nyújtott be,
és még aznap kézhez kapta az

első 18 címerrajzot. A további címerrajzokat több részletben kapta meg: december
12-én újabb tizenegyet, 1929. március 7-én 15-öt, április 10-én egyet, április 15-én
nyolcat, május 3-án pedig az utolsó hatot. Róth 1929. október 11-én valamennyi
címerrajzot visszajuttatta a levéltárba.

A kutatás adatai és a lapokon található azonosítók egyértelművé teszik, hogy
Breth Béla címerrajzai alapján készítették el Róth Miksa műhelyében a levéltár fes-
tett üvegablakait. Az 1981-ben levéltárba került rajzok a Róth-műhelyben készült
egyértelműsítő rajzok lehettek: amikor a Breth-féle rajzokon a színek nem voltak jól

Városi címerek a Magyar Nemzeti Levéltár 2.
emeleti folyosóján – Szombathely, Pécs, Veszprém.

Fotó: szerző
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meghatározhatók, akkor készítettek egy
címerskiccet, amelyre beírták a pontos
színeket. Ez is oka lehet, hogy címerskicc
nem készült minden címerrajzról, csak a
problémás színűekről. 

A figyelmetlenségem miatt maradt ki
az eredeti írásomból az „Építők kútja”. A
kissé elhanyagolt – de napjainkban szépen
felújított –, üzemen kívüli ivókút Veszp-
rémben a Stadion út és az Egyetem út ke-
reszteződése mellett, a parkban áll. A kút
felirata: Veszprém város építőinek tisztele-
tére a város lakossága. 1971. június 6. Az
alkotó: R. Kiss Lenke. A kút északi ol-
dalán látható a város 1906-ban elfogadott
címere, igaz, kissé módosítva, hiszen a
címertakarókat ugyan felvéste a művész,
azonban a sisakkoronából kiemelkedő
banderiális huszárt – bizonyára hely-
takarékossági okból – már kihagyta.

JEGYZETEK

1 VeML V.102.a. 4. kötet, 229. oldal 
2 VeML V.102.a. 1. kötet, 132. oldal
3 Reisz T. Csaba: Városi címerek újonnan előkerült rajzai az Országos Levéltárban

Forrás: 
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/varosi_cimerek_ujonnan_elokerult_rajzai_az_orszagos_leveltar-
ban, Letöltés ideje: 2016. 10. 25.

Építők kútja a város (hiányos)
címerével. Fotó: szerző


