
B. NAGY ANIKÓ 

A FŐVÁROSI OKMÁNYOK GRAFIKAI DÍSZÍTÉSE 

A főváros mint közigazgatási intézmény és mint nemzetállami jelkép a politikai és kulturális irány
zatok mentén fogalmazódott meg az alkalmazott grafikában. 

A hivatalos iratokon szereplő keskeny sáv az írott mezők keretén a szöveggel együtt ható 
jelentéshordozó. Az okmányok, testületi dokumentumok, a hivatalos levelezés keretmotívumai 
ebben a korszakban a művészet marginális területei,1 amelyeknek azonban alkalmazott voltuk
ból adódóan többfelé kell igazodniuk, és ezért többfelé nyitnak értelmezési támpontokat. Nyil
vánvalóan az adott intézmény önképének hivatalosan kodifikált grafikai megfogalmazásai és 
felmutatásai - e szerepükben állandók, konzervatívak, csak az intézmény koncepciójának ala
kulásával módosulhatnak (bővülhetnek, szűkülhetnek). Ez tehát a politikatörténet része. Más 
tekintetben azonban mégiscsak kortárs művészeti dokumentumok. A historizmus additív kép
alkotó metódusából adódóan a címben, intézménynévben megnevezett tartalmakat, jelentése
ket a tervezők lajstromszerűen megjelenítették, a látványelemeket a képbe és a keretmotívu
mokba építették. A lálványszerkesztés ezen fogalmi jellege okán, és az allegorizáló módszer 
révén a képen az óhajtott program tételesen látható. 

A városegyesítésnek mint közigazgatási aktusnak s mint már külön létező és saját hivatalos jel
képpel bíró társulandók egyesülésének grafikai megfogalmazásáról azonban a föntiek ellenében 
meg kell állapítsuk, hogy a városok címereinek egybekomponálásakor sem a mondott lajstromozó 
képalkotásnak, sem pedig a korszakban művészeti vezérlőelvként deklarált történeti hitelesség 
szempontjainak az egyéb - hatalmi, politikai - tényezők nem engedtek utat. 

A címer megalkotása körüli diszkusszióban - amelyet legutóbb Czaga Viktória foglalt össze2 -
mindvégig, a címerelfogadtatások éppúgy, mint a későbbi revíziós javallatok nyomán3 valamennyi 
döntéshozó tisztában volt a címer heraldikai szakszerűtlenségeivel és Óbuda méltánytalan motívum
részesedésével. A végső változatokat mégsem a tudományos szempontok és az egyensúlyteremtés 
szándéka ihlették. A korrekciók valamennyi esetben érintetlenül hagyták a kifogásolt elemeket. 

A testvérvárosok régi címereinek a közös címeren elhanyagolt, de korszerű összefüggésbe he
lyezhető motívumai (például Pest bőségszaruja), mint látni fogjuk, bizonyos nyomtatványtípuso
kon továbbéltek, ellenben a közvélekedés számára nehezen értelmezhető oroszlánt és a griffet a 
nem szigorúan hivatalos nyomtatványokon, ha csak lehetett, elhagyták. 

A fővároshoz lazábban kötődő egyletek, testületek nyomtatványain még az 1880-as években 
sem konzekvens a címerek rangsora. A heraldikai szempont a balról jobbra, illetve föntről lefelé ol
vasandó Pest-Buda sorrendet kívánja, mert a nagyobb befolyással bíró tagot illeti az első hely. A 
Budapest városnév tükre viszont Buda címerét sorolja előre. Ez a bizonytalanság csak a századfor
dulóra enyhült, ám addigra a városok címereire rátelepedtek a Hungária-ábrázolások. 

A főváros 1873-ban szentesített címere egy-két évtizedig főképp a kiemelten kezelt, reprezen
tatív iratok borítójára vagy fejlécére került. A hivatalos levelezésben, ügyiratkezelésben, okirato
kon a fejlécek pusztán szövegesek voltak. Ez azért meglepő, mert ebben a korszakban a régebbi in
tézmények és levelezők, és persze a kereskedelmi cégek nagymértékben éltek a levélfejléc és a 
nyomtatványfejléc nyújtotta dekorációs mezőkkel. A fővárosi ügyiratok, dokumentumok, alapító 
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/. kép. Ismeretlen mester: Díszoklevél űrlap az 1850-es évekből, litográfia. 43x29,6 cm. BTM 28455. 
A veduta Fuchsthaller metszete nyomán készült. A fölébe magasodó allegorikus nőalakot a termékenység, jelképei övezik. Az ábrázoláson a 

pesti címer bőségszaruja egymagában - pars pro totó - helyettesíti a címert. 
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2. kép. W. Schwan: nyomán Steimle nyomdája: Pest-budai cukrászsegédleiével 1852-ben kitöltve. 
Litográfia, 44x62 cm BTM 3236. 

A fejlécen a koronára függeszkedik Magyarország és Pes! város címere. A szöveg Pesth und Ofen jelzése ellenére a budai címer hiányzik. A segédle
velei Pesten állították ki. A bőségábrázolás itt a tematikából is ered. Az alsó sáv vedutáját a cukrásztűzhely mint különös keretmotívum fogja körül. 

Ikonográfiái értelemben a cukrászdába épült be a város. 

okmányok még az 1890-es években is egyszerűen megnevezik a kibocsátót. Ez nemcsak a belső 
használatú másolatokra, hanem általában a kimenő levelezésre is vonatkozott. 

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa például egyáltalán nem a főváros hivatalos címerét, hanem sa
ját - Pest és Buda címerét egymás mellé helyező koronás jelképét nyomtatta a fejlécekre, s ezen 
1873 után sem változtatott. 

A főváros nyomtatványainak köre nem csak a belső és külső levelezés, a határozatok, végzések, 
szerződések néhány példányban sokszorosított lapjai, hanem a finomabb kivitelt igénylő térképek, 
helyszínrajzok, tervvázlatok, építési tervek, grafikai táblázatok, valamint a főváros intézményeiben 
használt, több száz másolatban forgó előadói ívek, jelentések, utalványok, kézbesítési ívek, boríté
kok, fizetési meghagyások, hirdetmények, meghívók. Mindezek számban, fajtában osztódtak, for
mátum-változataik a bürokráciával és az intézményekkel együtt gyarapodtak. 

Az egyesítést megelőző időkben a három város mindegyikének saját kis kézisajtós kőnyomdá-
ja volt. Az egyesítés után a házi kőnyomdát előbb a régi Városházán, majd a Váci utcai új Város
háza pincéjében helyezték el. Tevékenysége kizárólag a sokszorosított alakban kiadott ügyiratok 
előállítására szorítkozott. 

A főváros egyéb nyomtatványainak ellátásáról a főváros tanácsa 1873, vagyis az egyesítés éve 
óta nyilvános, majd később zártkörű - az idő tájt „árlejtés"-nek nevezett eljárás útján gondoskodott, 
minthogy az összes hivatalok, intézmények, iskolák és kórházak nyomtatványszükségletének ki
elégítését magánnyomdákra bízta. 

Az 1899-es évet megelőzően 25 éven át a főváros nyomtatványellátását a Pesti könyvnyomda 
Rt. nyomdavállalat végezte. Ugyancsak ezzel a céggel hosszabbította meg az időszakonként lejáró 
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3. kéj?. 'Forsch Leo: Budai polgárlevél, kb. 1850-es évek, 1861-ben kitöltve. Rézmetszet, BTM 2785. 
A fejlécen az I. Lipót adományozta Mars és Minerva alakjától övezett Buda címer. Lent a vedula közepén a Vár-hegyet kitakarja a pecsétnek 
hagyott tondó. A művész láthatóan meglévő vedutát használt, melynek kevesebb kompozíciós jelentőséget szánt, mint a keret allegóriáinak. 

Agrikuliúra és Merkúr Buda kél fő tevékenységi körét jelképezi. Utóbbi a leleményesség, ügyesség istene, a kereskedők és tolvajok pártfogója. 
a holt lelkek vezetője. A szél metaforája, örökké változó, akár az üzleti siker. Merkúr (a görög mitológiában Hermész) a kapitalizmus sokféle 

'.elemeséi magára ölti e\ évtizedekig állandó szereplője a dekorációknak 

4. kéj). Dietze Vilmos: Cukrász oklevél 1869. Litográfia 47,6x67,5 cm. BTM 13.997. 
A keretelés felső kétharmadában allegorikus alakok és tárgycsoportok, címerek. Balról jobbra Buda majd Pest címere. 

Alul középen kétpartos látkép a Várral, a Gellért-heggyel és a Duna-sorral, valamint az Akadémia és a Feszi-féle Vigadó. 
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5. kép. Fried B. nyomdájából: Magyarország fővárosa Budapest 1872-ik évben... megválasztott országgyűlési 
képviselői... a: Országház s Budapest választóhelyeinek rajzaival 1872. Litográfia, BTM Itsz. n. 

Rilka ikonográfiái megoldásképp Deák Ferenc ovális portréján fityeg Pest és Buda címere, fölötte Magyarország címerpajzsa. A kereten fönt 
Hungária a kereskedelem, a tudomány és a művészet jelképeivel. Mögöttük a veduta már csak háttér. A nemzet perszonifikált alakja a nemzeti 

ikonográfiák általános patrónusa. Ez a kép nyugodt tartásban, békés szándékkal, uralkodói pózban ábrázolja. 

6. kép. Ismeretlen mester: Első Budapesti „Harcos" jótékonyegylet oklevele kb. 1880. Litográfia, BTM Itsz. n. 
A keretelésen nincs budapesti jelkép vagy címei: A fejlécen veduta háttér előtt a magyar címer látható a társult országok címerpajzsaival, Hungária 
kíséretében. Hungária láncot visel a bokáján. A „leláncolt Hungária" toposza XVI. századi előképek nyomán a XIX. század végétől kelt új életre és 

az ábrázoló- és díszítőművészetekben egészen a második világháború végéig a sanyargatott, megcsonkított nemzet megtestesítője maradt. 
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7. kép. Ismeretlen mester: Budapest Főváros Mázoló Társulat oklevele, XIX. század második fele 
Litográfia, 50x65,5 cm. BTM 24603. 

A szöveg keretelése fent és keloidal! címerekből áll. Buda címere balról, Pest címere jobbra. 
Alul és középen Apolló, jobbra tőle a mezőgazdaság és a kereskedelem, 

balra a képzőművészet és a zene allegorikus alakjai foglalnak helyet. A lap alján az allegorikus alakok mögött 
nincs pest-budai utalás, vadregényes várat és tengeri kikötőt látunk. 

8. kép. ..Budapest" Betegsegélyző - temetkezési Jótékonysági egylet tagsági oklevele, 1880-as évek. 
Litográfia 54x74,7 cm. BTM 24605. 

A lapon nem szerepel Budapestre vonatkoztatható motívum. A művész a jóval általánosabb jelentéstartalmú Hungáriát ábrázolta uralkodói 
pózban Fortuna (vö. a fentiekkel, a bőségszaru címert helyettesítő funkciójáról) és Hygiéné kíséretében. Hygiéné a század utolsó évtizedeiben 

a testi hygiéné kultuszával és a közegészségügy intézményesülésével csatlakozott a leggyakrabban fölvonultatott allegóriák közé. 
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y. kép. Ismeretlen mester: Belvárosi kereskedőszolgák betegsegélyező-, temetkezést... egyletének oklevele. 
1890-es évek. Nyomat 50x66 cm. BTM Itsz. n. 

Feni középen Hungária ülő alakja kereskedelemre utaló tárgycsoporttól övezve. Balra Merkúr, alatta orvos látogatását bemutató jelenet. 
Jobbra csomagot kihordó kereskedőszolga, alatta beteg családjának pénzt hozó postás. Alul középen két puttó tartja a pecsét helyéül szolgáló 
tondót. a háttérben budai látkép. A lapon Hungária Merkúr jelentéskörnyezetét ölti magára. A megbízók tevékenységi köre így kétszeresen is 

Kompozíciós szerephez jut. A lap alján a /ondóval megbontott veduta már alig kivehető. 

10. kép. Langer Ede kiadása: Dísz-oklevél Nagyméltóságú GrófWenckheim Frigyes úr védnöksége alatt álló budapesti 
kereskedő- és irodaszolgák... beteg és aggsegélyző... egylete 1890-es évek vége. Színes nyomat 50,7x66,7 cm. BTM Itsz. n. 
A 9. számú kép későbbi változata. Hungária ezen a lapon is Merkúr szerepkörét is hordozza. A töredező veduta helyett a budai Vár és a Parla
ment tondóval elválasztott emblémáját látjuk. A kísérő képeken a tervező mintegy mágikus jelentést tulajdonítva a léptéknek a kellemes esemé

nyeket nagyobbra, a kellemetleneke! (betegség, halál} kisebbre méretezte. 
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szerződéseket a szűkebb körű „árlejtés" eredményeképpen a székesfőváros tanácsa 1899-től 1902-
ig, mert az ajánlatokat benyújtó nyolc nagy nyomdavállalat közül a Pesti könyvnyomda Rt. ajánla
ta volt a legelőnyösebb. Ez a meghosszabbított szerződés csak annyiban tért el az előzőktől, hogy 
a Pesti könyvnyomda Rt. csak azokat a munkákat kapta, amelyeket az időközben megalakult szé
kesfővárosi házinyomda - műszaki akadályok, az idő rövidsége vagy bármely más oknál fogva -
nem volt képes előállítani. 

A főváros ugyanis 1895-ben megvásárolta az akkoriban eladásra kerülő Széchenyi nyomda be
tűit, gépeit és felszerelését, megvetvén ezzel a székesfővárosi házinyomda alapjait. A régi nyomda 
bővítését, könyvnyomdai és könyvkötő üzemágakkal való kiegészítését, illetve a nyomtatványok
nak házilagos úton az újjászerveződő házinyomdában való előállítását a székesfőváros tanácsa, a 
szakbizottmányok, az összes ügyosztályok, a mérnöki hivatal, a számvevőség és a törvényhatósá
gi közgyűlés egyöntetűen szükségesnek és gazdaságosnak tartották. Az indoklás Párizs városának 
házinyomdáját említi, valamint: „kénytelen a főváros, ha nem is úgy, mint ez más európai városok 
házi nyomdáiban már régen megtörtént, a nyomdát megfelelőlég felszerelni, legalább egy kőnyo-
mati gyorssajtót beszerezni és szakszerű vezetés alá helyezni." 

„Mindezeknél fogva javasolja, tehát az elnöki ügyosztály, hogy mindenek előtt a nyomda élére 
olyan egyén állíttassék, a ki a magasabb műszaki képzettséggel bírván, a nyomdát megfelelőlég be
rendezni és szakszemlég vezetni képes leend ... erre pedig Jauernik Nándor, budapesti illetőségű 
31 éves akadémiai kőrajzolót és festőt, a ki a mérnöki hivatalban 1885. év óta a sokszorosító mű
szaki rajzokat kitűnő szakértelemmel és ügyességgel végezi, és mielőtt a főváros szolgálatába lé
pett, nagyobb nyomda műintézetében működött, kiváló szakértelemmel és műérzékkel bír, legal
kalmasabbnak tartjuk, még pedig annál is inkább, mert ő nem csak nyomdát vezetné, és a finomabb 
munkáknál közreműködne, hanem ezenkívül készítené a főváros okleveleit, díszfeliratait, és gon
dozná a főváros tulajdonában most már nagy számban lévő festményeket, valamint egyéb 
képzőművészeti tárgyakat." 

Látjuk, megbízatásának indoklásában mester és művész volta egyaránt a jelölt javára szólt, ám 
a nyomda további sorsát ismerve ez utóbbi kibontakozásra Jauerniknek aligha maradhatott ideje. 

A következő években a nyomda átkerült a központi Városháza földszinti helyiségeibe. A fővá
ros rendszeresen bővítette, kiegészítette a felszerelést, és a szükséges szakszemélyzetet is alkalma
zásba vette, hogy fokozatosan minél több megbízást vonjon el a külső szállítóktól. A házinyomda 
bővülésével a belső használatra szánt iratok fejlécei is finomabb dekorációt kaptak, és egyre több
ször szerepel rajtuk a főváros címere. 

A fővárosi adminisztráció láthatóan ambiciózusabb külső és belső reprezentációra törekedett s 
ennek a lehetőségét meg is teremtette magának. 

Az 1900-as évektől a zománctáblarészleggel is kibővített házinyomdában készültek a szé
kesfőváros kerti ültetvényeiben levő bokrok, fák névtáblái, az utcanév- és házszámtáblák, az állat
kert feliratai, az iskolai értesítők, a főváros által kibocsátott részvények, a főváros nevezetességeit 
ábrázoló levelezőlapok, ebvédőjegyek, fővárosi okmánybélyegek, tankönyvek és sok minden, itt 
fel nem sorolható nyomdai termék. A szándékok szerint a nyomda külső munkát nem vállalhatott, 
de a fővárosi intézmények vonzáskörében hatalmi eszközöket is latba véve terjeszkedett. 

1908-ban egy Budapesten tartott orvosi kongresszusra készítendő fényképalbum kapcsán a 
házinyomda igazgatója javasolja az album zománcozott címerrel való díszítését. Úgy véli, a kül
földi orvosok így az albumot otthon nem könyvtáruk polcára süllyesztik majd, hanem dísztárgy
ként a fogadószobában akasztják fel. Az indoklás kiválóan példázza, hogy a dekoráció - legyen 
az akár csak egy címer - más funkcióba emelheti a tárgyakat. Ez esetben például a könyvből ké
pet teremthet. 

Ha a címert és a hivatalos dekorációt egy intézmény önképe kompakt megfogalmazásának te
kintjük, a századvégi kiadványok grafikája minden bizonnyal a korábbinál jóval magabiztosabb, 
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pompásabb fővárosra utal. Az elkövetkezendő évtizedek iratain a fejlécek egyre nagyobb sávot 
foglalnak el és egyre részletezőbbek a keretmotívumok. 

A takarékosság szempontja azonban bizonyos mértékig gátját szabta a formátum gyakori vál
togatásának és a szöveg fölé tornyosuló fejlécnek. A lapon túl nagy helyet foglaló és a textussal ve
tekedő dekorációt ez a hivatalnoknemzedék pazarlásnak tekintette volna, a díszítményfolyondárok 
inkább a konzumgrafikai lapokat fonták be. 

11-13. kép. Klasszicizáló iratfejlécek, 1895-97. 
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A hivatalokban az ügyiratok aktáit is általában már egyszer használt papírral fogták össze vagy 
borították le kívülről, és arra írták az iktatószámot és az iratra vonatkozó főbb adatokat, így kerül
tek az irattárba. A biankó nyomtatványokat is sokáig használták, az idejét múlt tételeket kézzel ja
vították ki rajtuk. Jóval a házinyomda bővítése után is a régi nyomtatványok forogtak. Jellemző mó
don Jauernik megbízólevelének másolatát, 1896-os utalványát is még a Pesti könyvnyomda Rt. pa
pírjára írták. 

A takarékosság később, korszakunkon jóval túl is követelmény kellett legyen. Egy 1947-ben 
Bognár József polgármester által aláírt alapítólevél fogalmazványának fejlécén tollal satírozták ki 
a címer tetejéről a koronát. Egy másik, 1950-ben kiadott határozaton még a házinyomda régi fejlé
ce szerepel, az irat alján pedig a rákosista körpecsét. 

Csak az 1944-ben keletkezett iratok nem használták fel újra. Tartalmuk erre semmilyen le
hetőséget nem adott. Bálaszámra kerültek kitöltetlen az irattárba. 
A főváros intézményeitől távolabb működő, de Budapestet jelképül választó egyletek, testületek 
okmányai könnyedebben kezelték a városszimbolikát. A historizmus kori díszoklevélűrlapok, mes
terlevelek, emléklapok a várost és jelképrendszerét az adott tevékenységi kör kellékeivel ötvözték. 
Megállapíthatjuk végezetül, hogy korszakunkban a fővároshoz valamiképp kötődő okmányok cí
mer- és emblémahasználata nem konzekvens, a törvényes jelképek is csak lassan szervesülnek a hi
vatalos iratokon. A korábban olyannyira kedvelt veduta az évek során visszaszorul, emblémává 
zsugorodik vagy beleolvad a keretbe. A nemzet perszonifikációja egyre több jelentést von magára 
és gyakran a városok önálló szimbólumainak helyébe lép. Ez az átrendeződés természetesen nem 
független sem a hazai politikai kurzusváltozásoktól, sem pedig azoktól az általános kulturális fo
lyamatoktól, amelyek a századfordulóra a vizuális nyelv paradigmaváltását is megérlelték. 

JEGYZETEK 

1. Az 1850-es évektől az alkalmazott grafikának jelentősebb szerepet osztottak a művészetre vonatkozó újabb társadalmi 
kihívások. 

2. CZAGA Viktória: Pest-Buda Budapest szimbólumai. Bp., 1998, BFL kiadása. 
3. TOLDY László: Budapest régibb és újabb címerei. Címertani és történeti értekezés. Irta és a Magyar Történeti Társu

lat 1896. január 2-án tartott választmányi ülésén felolvasta. 

ANIKÓ B. NAGY 

THE GRAPHIC SYMBOL OF THE MUNICIPALITY OF BUDAPEST ON OFFICIAL DOCUMENTS 

SUMMARY 

The lecture examines the graphic style of the official papers and documents of the municipality starting from the 1870s. 
This particular sub-field of applied graphics follows the changes in artistic taste and visual fashion trends of the var

ious periods, with added sensitivity to the 19th century. Despite the conservativism of this genre, the letterheads, graph
ic frames, and official forms changed according to the artistic trends of the period, starting from the unification until the 
end of the century. 

The graphic design of the official documents of the municipality is, of course, not only an artistic document of the 
time, but also the compact image of the institution itself. Changes of motifs, therefore, are liable to reflect conceptual 
changes too. 

This is especially true in the case of the traditional artistic image creation, where narration - the presentation of ver
bal contents - together with the compulsion to order them in a hierarchy, prevailed in various artistic forms. 

The variations of the emblems of the municipality, including one which features the Buda Gate with the additional 
side gate symbolically meant for Old Buda, also tell about the rivalry between the parts of the unified city. 

The lecture intends to find supporting viewpoints as to how the changing concepts of institutional symbolism, 
brought about by the municipal progress, are shown by various means of applied graphics. 
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SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA 

AZ ESTERHÁZY KÉPTÁR 
A MAGYAR FŐVÁROSBAN 

ADALÉKOKA MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKULÁSÁHOZ 

A NEMZETI MŰVÉSZET ÓHAJTÁSA 

A XVIII. század végéig a Habsburg birodalomban a vizuális kultúra szakintézményei Bécsben 
koncentrálódtak. A császárvárosban ekkorra kialakult az az összefüggő rendszer, amely a 
képzőművészeti élet klasszikus alapjait képezi. Néhány évtized alatt magánkezdeményezésből 
nagy formátumú állami intézménnyé fejlődött a Vereinigte Akademie der bildenden Künste, a mű
vészeti oktatás legkeletebbre fekvő állomása.1 Az akadémia mint hivatalos fórum keretein belül 
1774-től rendszeressé váltak az időszaki kortárs kiállítások, ahol a birodalom művészei - köztük 
a magyarok is - lehetőséget kaptak alkotásaik bemutatására.2 Kiegészítette ezt a császári gyűjte
ményekből kialakított állandó képtár a Belvederében, amelyet 1781-ben II. József adott át a nyil
vánosságnak.3 Mindezt körülvette a magángyűjtemények és mükereskedések hálózata. De a 
XVIII-XIX. század fordulója 
változásokat hozott. A napóleoni 
háborúk idején Európában meg
született a modern nemzeti gon
dolat, és talán egyetlen politikai 
eszme sem volt olyan eleven és 
közvetlen hatással a művészetre 
mint ez. A nagy múltú művészet
tel rendelkező népek romantikus 
hevülettel figyeltek fel sajátos
ságaikra, ezek tudatos ápolása új 
törekvés a világművészetben. 
Az elmaradottabb országokban 
- így Magyar-országon is -
megkezdődik az önálló művé
szeti élet alapjainak lerakása, 
ami elsősorban a helyi intéz
ményrendszer kialakítását jelen
ti. Ám a művészet meghonosítá
sa e régióban összefonódott a 
nemzeti iskola kialakításának 
vágyával, és ez befolyásolta a 
gyűjteményfejlesztés irányát is. 

Esterházy Pál herceg, 1865. 
Akadémiai. Album MTA Kézirattár 

MS 10.463 
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