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A kutatási téma előzményei és határai

Dolgozatom témáját a nagy hagyományokkal bíró nyomdászjelvények modern 

kori leszármazottai: a 19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények adják, de 

helyenként foglalkozom a 18. század egyes ábrázolásaival is, hiszen ebben az 

időszakban gyökerezik néhány általam vizsgált modern jelenség.

A 15-17. századi kiadói és nyomdászjelvényeknek komoly forrásközlő 

irodalma van Európában, különösen a német és az olasz kutatás mondható ez 

irányban fejlettnek. A forrásközlések hosszú sora mellett viszont elég kevés olyan 

szakirodalmat találunk, amely nem csupán a jelvények részletes dokumentálását 

végzi el, de belemélyed azok képi elemeinek magyarázatába és tipizálásába, illetve 

történeti fejlődésük vonalait vázolja fel. Ez nem csoda, hiszen az erre vállalkozó 

szerzőnek óriási forrásanyagot kell áttekintenie és nagy művészettörténeti, 

szimbólumtörténeti és technikatörténeti jártassággal kell rendelkeznie.

Még kevesebben foglalkoztak a 18-20. századi jelvényekkel (szórványos 

forrásközlések léteznek, elemző tanulmányok egyáltalán nem). Ez sem véletlen, 

hiszen az ipari könyvkiadással együtt járt a hatványozott mennyiségi növekedés is, 

és ezzel együtt a képi források szinte beláthatatlan tömege. A kutatottság hiánya 

tehát egyrészt kiváló lehetőségeket kínál, másrészt viszont nagy nehézségeket is 

jelent. Ezek közül említésre méltó a 19-20. századi magyarországi kiadókról szóló 

adattárak hiányossága, illetve a 20. század első évtizedeiben kiadott datálatlan 

könyvek tömege, amelyek a jelvények használati intervallumának meghatározását 

is rendkívül megnehezítik.

A modern jelvényeket vizsgálva felfedezhetjük, hogy ezek egy része 

ugyanazon jelenségeket mutatj a, mint a klasszikus kiadói és nyomdászjelvények. 

Ilyenek például a beszélő jelvények, a reneszánsz jelképek vagy az antik istenek és

attribútumaik. Hasonlóképpen tükrözik a jelvények koruk művészeti stílusait is -  

ahogyan a jól ismert barokk és rokokó ábrázolások uralták a 17-18. század kiadói 

jelvényeit, úgy találhatunk klasszicizáló stílusú jelvényt a 19. században vagy 

szecessziós vonalvezetésűt a 19-20. század fordulóján.

Ehhez képest dolgozatomban igyekszem kizárólag olyan jelenségekre 

koncentrálni, amelyek teljességgel újak és korábban nem fordultak elő. Ezek 

illusztrálására minél több magyarországi ábrázolást használok, de párhuzamul 

bemutatok számos, más európai országból, illetve az Amerikai Egyesült 

Államokból származó példát is. Így jobban kirajzolódnak a vizsgált jelenségek és 

az elemzés nem válik belterjessé. Új források egészen bizonyosan fel fognak 

bukkanni, de bízom benne, hogy nem módosítják az általam felismert jelenségek 

lényegét.

A dolgozat eredményei

A dolgozat első részében a kiadói és nyomdászjelvényekre vonatkozó külföldi 

és magyar forrásközleményeket és az elemző szakirodalmat tekintem át, kiemelve 

erényeiket és hibáikat. Nyomon követem a témával kapcsolatos publikálás 

„divathullámait”, tartalmi sajátosságait és a szerzők egymás közötti idézettségét. A 

többinél részletesebben tárgyalom a magyar szakirodalom eddigi eredményeit és a 

magyar terminológia bizonytalanságait. Külön figyelmet szentelek a világhálón 

elérhető adatbázisokra és digitalizált szakirodalomra, illetve az optikai hordozón 

megjelent adattárakra.

A továbbiakban a jelvényhasználat néhány modern jelenségét elemzem. 

Elsőként a kiadók vizuális marketingjének jól bevált módszerét, a historizálást 

mutatom be, amely egy klasszikus jelvény utánzását vagy stílusának másolását
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jelenti. Ez csak ritkán alapul jogfolytonosságon, inkább „szabad átvételről”, olykor 

átdolgozásról beszélhetünk. A vizsgált kiadók arra alapoznak egy-egy historizáló 

jelvény kiválasztásakor, hogy a leendő olvasók vizuális memóriájába beivódott 

elemek ráismerési élményt fognak okozni a könyv megpillantásakor és ezzel 

vásárlásra fogják ösztönözni. Viszont ilyen képi tudatalattira csak a művelt olvasók 

viszonylag szűk rétegénél lehet számítani, és ennek megfelelően általában a magas 

tartalmi és küllembeli minőségre törekvő bibliofil kiadóknál találunk erre példákat.

Másodikként a könyvtárépületeken díszítőelemként alkalmazott nyomdász

jelvényekkel foglalkozom. A vizsgált 24 épület átadási dátuma mind 1890 és 1940 

közé esik, tehát a jelenség időben jól körülhatárolható. Szinte kizárólagosan az 

Amerikai Egyesült Államokban (azon belül is inkább a keleti parton) elterjedt 

„divatról” van szó, tehát térben is jól megvonhatóak a kontúrjai. Végül a jelvények 

díszítésre való felhasználása az épületek stílusától független és technikailag 

rendkívül változatos. A cél kizárólag a dekorativitás, ezért a jelvényeket nem 

mindig ábrázolják élethűen, illetve az adott épülethez, technikához, lehetőségekhez 

igazítják őket. Ezek az ábrázolások elvesztették ugyan eredeti funkciójukat (és 

sokszor eredeti alakjukat is), de új funkciót nyertek: bármilyen stílusú épület 

dekorációi között jól megtalálják a helyüket és a hangulatteremtést szolgálják.

A későbbiekben egy, a 18. században jelentkező és a mai napig tartó jelenséget 

veszek górcső alá: az élethűen ábrázolt épületek és egy-egy jellegzetes tornyukról, 

templomukról felismerhető városképek alkalmazását a kiadói és 
nyomdászjelvényeken. Ennek a szokásnak véleményem szerint két elkülönülő 

magyarázata létezik: egyrészt a 18. század kiadóinak mélységes hite a kiadványaik 

által terjesztett tudás széles körű népnevelő, erkölcsnemesítő hatásában. Ezt nem 

valamilyen elvont szimbólummal jelenítették meg, hanem többnyire frissen felépült 

intézményi székhelyük ábrázolásával. Ezekben az esetekben maga a civilizatorikus

jelentőségű épület rendelkezett akkora jelképi erővel, hogy önmagában mindent 

elmondott a kiadó szándékairól.

Egészen más okból használnak konkrét, felismerhető épületeket a 20. század 

kiadói: tevékenységük helyszínét akarják egyértelműen és gyorsan felismerhető 

módon azonosítani. Ugyanezt megtették a korai nyomdászok is úgy, hogy városuk 

címerét alkalmazták jelvényként (ez a szokás különösen elterjedtnek mondható 

Magyarországon). A klasszikus címertan szűk körre való visszaszorulása miatt 

azonban a 18. században már csak szórványosan láthatunk városcímereket egyes 

kiadók jelvényeiben. A könyvet előállítók szándéka azonban ugyanaz maradt. 

Címerhasználatuk eddig is kizárólag utilitarista célt szolgált: a kiadvány 

megjelenési helyének gyors azonosítását. Ha pedig a város címerét már csak 

kevesen ismernék fel, mással kell ugyanezt a gyors asszociációt létrehozni. A 

praktikus gondolkodású 20. századi nyomdászok és kiadók ötlete az volt, hogy erre 

a célra kiválóan alkalmasak az egyes városok közismert épületei. Ebben a típusú 

jelvényhasználatban tehát a heraldika egy modern kori, transzformálódott 

továbbélési formáját kell látnunk.

Néhány esetben képzőművészeti alkotások is betöltik ezt a helymeghatározó 

funkciót, ám a kiadói vállalkozások általában olyan alkotásokat választanak és 

jelenítenek meg könyveiken, amelyek valamilyen (politikai, szakmai vagy 

minőségi) szempontból jellemzik őket. Ehhez azon szobrokat, plaketteket, 

domborműveket stb. használják fel, amelyek olyan gondolati tartalmakat 
jelenítenek meg, amelyeket ők is magukénak éreznek. A politikai tartalom konkrét 

műalkotáson keresztül történő megjelenítése különösen a szocializmus időszakában 

figyelhető meg, a szakmai szempontokból jelvényül választott műalkotás az egész 

20. századot jellemzi.
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Az ábrázolt képzőművészeti alkotás többnyire világszerte híres (mint például 

az ókori klasszikus kultúrák alkotásai) vagy legalább egy nemzeti közösség minden 

tagja számára ismert (mint például Constantin Bráncu§i Végtelen oszlopa vagy 

Ferenczy István Pásztorlánykája). Nagyon kevés olyan esetet ismerünk, amikor 

fordított folyamat ment végbe; ilyen például Beck Ö. Fülöp Mikes-érme, amely a 

Nyugat címlapjairól vált közismert jelképpé. Ejtek néhány szót a híres alkotások 
méltatlan felhasználásáról is, amikor az -  általában rövid életű -  kiadók az ismert 

kép keltette rokonszenvet kihasználva gyors piaci haszonra próbálnak szert tenni. 

Az általuk kiadott könyvek tartalma és jelvényük között semmiféle szerves 

kapcsolat nem fedezhető fel.

Vizsgálódásaimban arra a teljességre természetesen nem törekedhetek, amelyet 

a klasszikus jelvényekkel foglalkozó kutatók igyekszenek elérni, hiszen a modem 

kori könyvkiadás ipari méretei miatt ez igencsak nehéz lenne. A teljesség a 19-20. 

században -  legalábbis egyelőre -  csak egy-egy kiadó esetében valósítható meg. 

Ehhez lehetőleg rövid ideig fennálló és viszonylag kevés kiadványt kibocsátó céget 

kellett választanom; választásom a kolozsvári székhelyű Erdélyi Szépmíves Céhre 

és az általa kiadott Erdélyi Helikon című folyóiratra esett. A monografikus igényű, 

autopszián alapuló feldolgozás eredményeképpen kiderült, hogy 

jelvényhasználatuk jóval szélesebb körű és változatosabb volt, mint azt a 

szakirodalom szórványos közléseiből eddig vélhettük. Kós Károly rendkívül sok 

típust, méretet és pozíciót kipróbált a Céh fennállásának húsz éve alatt. A Helikon

mozgalom jelvényét is ő finomította újabb és újabb verziókon át a klasszikusan 

egyszerű végeredményig. Ezeket a jelvényeket eddig még senki se tekintette át, 

rendkívüli sokféleségük még a témával irodalomtörténeti szinten foglalkozóknak 

sem tűnt fel. A linóleummetszetek készítője, Kós Károly tisztában volt a jelképek 

rendkívül erős befolyásoló hatásával és ezért a lehető legtöbb helyen és formában

alkalmazta azokat. Magánéletében is fontosnak tartotta a jelvényhasználatot és 

sztánai otthonából írt leveleit szinte kivétel nélkül a jelképpé emelt ház 

lenyomatával díszített levélpapírokra írta. A két világháború közötti irodalmi élet 

egyik legfontosabb vállalkozásához kapcsolódó ábrázolások egy része beivódott a 

köztudatba és ezek a mai napig élő részei képi kultúránknak -  másik része viszont 

még a szakemberek számára is teljesen ismeretlen.

Végül a teljesség másik formájával próbálkozom meg: megkísérlem bemutatni 

egy klasszikus szimbólum (a magvető) jelentésváltozását a kiadói- és 

nyomdászjelvények első századaitól napjainkig. Végigkísérem a jelenséget a bibliai 

magvető ritkán előforduló ábrázolásaitól a sokkal gyakoribb általános 

reményszimbólumokon keresztül a kiadó szakmai irányultságát (többnyire 

ismeretterjesztő jellegét) jelző jelvényekig. A többségében magányos főalakként, 

ritkábban mellékalakként megjelenő magvetők kapcsán bemutatom az egyre 

erőteljesebb sematizálás eredményeként kialakuló modern kiadói logót is.
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