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4  Æ É G /  B U D A P E S T  H A N G JE G Y E K E N
ALAMELY város múltjáért rajongni, annak em
lékeit gyűjteni, általánosan elterjedt szenve
dély. Ezeket az emlékeket, tudományos feldol
gozásuk után, széles körben ismertekké és nép
szerűekké tenni, már hazafias szolgálat. Legjobb 
példa erre az a tömérdek mű, amely Párizs múlt
jával foglalkozik, az a számtalan facsimile, ame
lyet régi képekről, metszetekről kiadtak.

Budapest szerelmesének lenni, a legtiszte
letreméltóbb érzéseknek egyike. Természetes, 
hogy tárgyi emlékeket magángyűjtő nem igen 

szerezhet, hisz ez elsősorban a múzeumok feladata, de szabad tere van a 
gyűjtésnek a könyvek, ábrázolások birodalmában. Itt is érvényesül a gyűj
tési tevékenység specializálódása. Ki könyveket, ki ábrázolásokat gyűjt. 
Ez általános, hogy ne mondjam primitiv felosztáson belül számtalan szem
pont szerint folyhatik a gyűjtői tevékenység.

Budapest képi ábrázolásainak gyűjtői közül a legkevesebbnek áll módjá
ban valamily eredeti — különösen régebbi — festményt vagy rajzot meg
vásárolni. Már nagyobb a száma azoknak, kik Petrich, Vasquez metsze
teit tudták megszerezni. Még nagyobb azoké, kik Rehbock metszeteit és Alt 
kőnyomatait sorolhatták gyűjteményükbe. Pest építészeti emlékeinek — a 
város arcképének—megörökítése lassanként a fényképész dolga lett, de e fel
vételek már nem egyes műlapok, hanem könyvek, tanulmányok illusztrációi.

A gyűjtők figyelmét azonban elkerülte Budapest képeinek egy szokatlan 
fajtájú megőrzője, amely pedig sokszorosítási módjánál fogva a gyűjtés kö
rébe tartozik. Ez a hangjegyek címlapja. Az alábbiakban a Nemzeti Múzeum 
anyagából akarok néhányat bemutatni.

Régente a pesti zeneműkiadók legnagyobbrészt pesti rézmetszőkkel és 
kőnyomdászokkal sokszorosíttatták kiadványaikat. Jó ideig nemcsak a 
hangjegyeket, hanem a címlapot is, mely rendszerint ábrázolás nélküli, tisz-
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tán betűkből, vonalakból volt egybeszerkesztve. Utóbb a címlapot kőnyom
dai úton állították elő. Ekkor jelenik meg mind gyakrabban a képi ábrázolás 
a címlapokon.

Legrégibb emlékünk 1829-ből való. Címe:Zwölf Scheibenschützen-Wal- 
zer & 2 Galopps. Összegyűjtötte Hunyadi Kér. János. Pesten, Lichtl Industrie- 
comptoirjában jelent meg. A harántfekvő hangjegyfüzet címlapjának felső 
harmadát teljes hosszában elfoglalja a 7 választó-fejedelem „tánc-palotá
jának" belső képe, mely a bál jellegének megfelelően céltáblákkal, Hinták
kal s hasonló trofeumokkal van felékesítve. Hazai művész, Warschag J„ 
rajza után metszette Lenhardt S. Pesten.

A múlt század ötvenes éveiben Pesten megjelenő Revue Théatrale ékes
sége a régi Nemzeti Színház épülete (még a toldás előtti időből).

Ugyanezen időben nagy szeretettel alkalmazták Budapest látképét a 
Dunáról nézve, amely képeken természetszerűleg az akkori legnagyobb 
nevezetesség: a Lánchíd volt az ábrázolás hangsúlyozott része. Budapest
nek ezen, a cím szövege, a szerző és a kiadó neve, valamint az igen fontos 
ármegjelölés írott, nyomtatott, cifrázott és gyakran körűlékesített betűi 
között, a címmel semmi összefüggésben sem álló, vinyett-szerü ábrázolása 
gyakran a rajzmüvészettel csak plátói viszonyban van sa művészt — sajnos — 
nem ismerjük.

A Nemzeti Múzeum lépcsőjét a „Talpra magyart" szavaló Petőfi Sándorral 
s a lelkes tömeggel ábrázolja Kalózdi János Nemzeti dal Petőfitől című, 
Vahot Imre által Pesten, 1848-ban kiadott hangjegy címlapja.

Mozgalmas kép, ügyesen csoportosított tömeggel jól képviseli e kor illuszt- 
rátöri felfogását. Rajzolóját szintén nem nevezhetem meg. Walzel A. F. 
nyomtatta Pesten.

Különös figyelmünkre méltók a következő darabok. Deutsch, Wilhelm: 
Kaiserbad Tanze, Walzer für Pianoforte. A Rózsavölgyi és Társa cég korai 
(288-ik) kiadványainak egyike. Címlapját WinterS. pesti kőnyomdász 1857- 
ben készítette. Ki volt a rajzolója? Nem tudom. A kép a Császár-fürdő udva
rát ábrázolja, melyet az egyemeletes, körfolyosós épület foglal be. Az udvar 
közepén két terebélyes fa áll, mely alatt az akkori viseletet mutató urak és 
asszonyságok sétálnak. Ugyancsak a Császár-fürdő udvarát ábrázolja az 
1865-ből való Döme József: Császár-fürdő csárdás címképe is. Rézkarc 
Schnekenberger müintézetéből. Karcolóját is később kell majd kideríteni. 
A rajz maga gondosabb. A pont, ahonnan a felvétel készült — (esetleg a régi 
vázlat, vagy maga a művész) — ugyanaz, de a kép középpontjában sötétlő te
rebélyes fák árnyékában a Kaiserbad Tanze ideje óta kioszkot építettek 
s a kor szellemének megfelelően magyar ruhás férfiak és nők sétálgatnak a 
már ismert oszlopfolyosó által körülvett udvarban, míg a külföld érdeklő
dését két törökruhás fürdővendég képviseli.

Aki a régi pesti lövöldének képét akarja látni, előveszi Kéler Béla Lö- 
vész bál „polka (française)“-jének kótáját, melynek kőrajzú fedőlapján ott 
látjuk a négy dór oszlopon nyugvó timpanonnal ékes homlokzatú, fák kö-
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zött álló lövöldének képét. Az épület tárt kapujú kerítéssel határolt kertben 
áll s az út felől van felvéve. 1862-ban készült Lorber pesti műhelyében.

Az embersorban lévő pesti előtt a Zrínyi, mint villamos szakaszhatár, még 
élénk emlékezetben él: már öreg úr az, aki tudja, hogy e saroknál álló és 
Zrínyiről elnevezett házban volt a régi idők jurátus kávéháza, mely nem 
szűkölködött mulatozás nélkül, miről tanúlságot tesz Herdy Ferenc Zrínyi 
kávéház-nóta c. darabja, melynek címlapja a mondott kávéház bolthajtá
sos belsejét mutatja, billiárdozó, borozgató magyar ruhás társasággal. A kő
rajz, mely Langer Ede kőnyomdájában, Pesten 1863-ban jelent meg, Tatzelt 
V.-től való.

Amikor az alkotmányos élet állott az érdeklődés középpontjában, Kecs- 
keméty Károly megírta az 1865-iki Országgyűlési Induló-1. Ennek cím
lapja sem elégedhetett meg pusztán felírással, hanem bemutatta a Sándor- 
utcai képviselőház képét. A rajzoló a Múzeum kertjében állott, melynek 
néhány ültetvényével, sétáló és üldögélő alakjával egy kis életet hoz a 
primitiv képbe. Langer Ede kőnyomdájában 1865-ben nyomták.

Záradékul ugyanezen időből való igen bájos hangjegy címlapról teszek 
még említést. Dubez József Stadtwaldl Polka (française)-járói, melyet 
Langer E. 1864-ben nyomtatott Pesten. Ki volt a rajzolója, sajnos, szintén 
nem tudom, pedig az ábrázolás hangulatos beállítása, az egésznek ügyes 
megrajzolása miatt a művész megérdemelné, hogy nevét ismerjük. A szín
padi díszletként jobbról-balról elhelyezett s koronájukkal egybekapcso
lódó fák egy tisztás képét keretezik, amely tisztáson a régi fürdőházat 
látjuk s a messzi háttérben a budai hegyeket, míg az előteret néhány 
magyarruhás sétáló alakja élénkíti.

E néhány példa már elégségesen igazolja, hogy oly anyaggal állunk szem
ben, mely egyrészt sok adalékkal gazdagítja Budapest ábrázolásairól való 
ismereteinket, másrészt pedig alkalmat nyújt egy oly terület kiaknázására, 
melyet a gyűjtő szenvedélye még nem érintett. A címlapok teljes szám
ban való összegyűjtése, a kiadványok változatainak és a rajzoló művésznek 
megállapítása szeretetet és hozzáértést igényel. Ezek pedig az igazi gyűj
tők ismertető jelei.

Isoz Kálmán.
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