
HorvHorvááth Endre (1896th Endre (1896--1954)1954)
ppéénzjegyterveznzjegytervezıı grafikusmgrafikusmőővvéész sz ééletelete



ÉÉdesapja a nemesi szdesapja a nemesi száármazrmazáássúú
bibithibibithi éés s leglegééndindi HorvHorvááth Gth Gééza, za, 
éédesanyja desanyja zsitvagyarmatizsitvagyarmati ((BarsBars
megye) megye) SoSoóóss Gizella.Gizella.



A Pozsony megyei A Pozsony megyei BazinbanBazinban (ma: Szlov(ma: Szlováákia, kia, PezinokPezinok))
szszüületett 1896. mletett 1896. máárcius 3rcius 3--áán.n.



Az Az éédesapa telekkdesapa telekköönyvvezetnyvvezetııkkéént, tehnt, teháát t 
áállami hivatalnokkllami hivatalnokkéént dolgozott. A nt dolgozott. A 
csalcsaláád mindig kd mindig köövette az vette az éédesapdesapáát t úúj j 
szolgszolgáálati helylati helyéére, re, íígy gy Endre az 
alapiskoláit Újbányán fejezte be. Hozzá
legközelebb Léván volt gimnázium, így 
tanulmányait ott folytatta.  

LLéévavaÚÚjbjbáányanya



TanulmTanulmáányait Knyait Kııbbáánynyáán folytatta.n folytatta.



A csalA csaláád 1908d 1908--ban Balassagyarmatra kban Balassagyarmatra kööltltöözzöött.tt.



Az Az ÓÓvvááros tros tééren laktak.ren laktak.

Az Óváros térrıl a Fıutca felé Tréfás invitálás 
disznótorba



HorvHorvááth Endre itt fejezte be a gimnth Endre itt fejezte be a gimnááziumot 1914ziumot 1914--ben.ben.





ÉÉrettsrettséégi utgi utáán joghallgatn joghallgatóónak iratkozott be.nak iratkozott be.



TanulmTanulmáányait megszaknyait megszakíította az I. viltotta az I. viláághghááborborúú..



1915 m1915 máájusjusááttóól 1918 oktl 1918 októóberberééig katonatisztkig katonatisztkéént harcolt, nt harcolt, 
csalcsaláádjdjáának nak sajsajáátkeztkezőőlegleg festett tfestett táábori levelezbori levelezıılapokat lapokat 

kküüldldöött. Gyalogstt. Gyalogsáági hadnagykgi hadnagykéént szerelt le.nt szerelt le.



PolgPolgáárrıırkrkéént rnt réészt vett az 1919szt vett az 1919--es honmentes honmentıı „„csehkivercsehkiverıı””
harcokbanharcokban



HorvHorvááth Endre th Endre 19191919--ttııll az Iparmaz Iparmőővvéészeti Iskolaszeti Iskola
grafika szakgrafika szakáán tanult. n tanult. 



Mestere Mestere HelbingHelbing Ferenc festFerenc festıı-- éés grafikusms grafikusmőővvéészsz éés s 
HaranghyHaranghy JenJenıı meghmeghíívvóókat, valamint reklkat, valamint rekláámm-- éés s 

plakplakáátgrafiktgrafikáákat is terveztettek vele.kat is terveztettek vele.





HelbingHelbing Ferenc ajFerenc ajáánlnláássáára alkalmaztra alkalmaztáák 1926. januk 1926. januáár 1r 1--jjééttııll
a Pa Péénzjegynyomdnzjegynyomdáában, ahol rban, ahol réészt vett az elsszt vett az elsıı pengpengıık k 

rajzolrajzoláássáában.ban.

�� Tervezte Tervezte HelbingHelbing Ferenc, rajzolta HorvFerenc, rajzolta Horvááth Endre th Endre éés Egri Zolts Egri Zoltáánn



�� Ex libris Ex libris PaulPaul GrossmannGrossmann.. RRéézmetszet, 1927. zmetszet, 1927. 
KKöözzöös munka s munka FrankeFranke RuperttelRuperttel

FrankeFranke RupertRupert rréézmetszzmetszıı iriráánynyííttáássáával elsajval elsajááttíította a totta a 
rréézmetszzmetszéés mesterfogs mesterfogáásait.sait.



TevTevéékenyskenysééggéét 1937t 1937--ben a Magyar Iparmben a Magyar Iparmőővvéészek Orszszek Orszáágos gos 
EgyesEgyesüülete ezlete ezüüststééremmel ismerte el.remmel ismerte el.

„„...t...túúlszlszáárnyalta krnyalta küülflfööldi szakoktatldi szakoktatóóit s ma ebben a speciit s ma ebben a speciáális lis 
szakmszakmáában egban egéész kivsz kivéételes fokon egyedteles fokon egyedüülláállllóó mmőővvéészszüünk.nk.””



CertoraCertora didi PaviaPavia, Milano , Milano TriennaleTriennale, , VeneziaVenezia

Ismereteit kIsmereteit küülflfööldi utazldi utazáásokon is gyarapsokon is gyarapíította, totta, úútjait fottjait fotóókon kon 
öörröökkíítette meg.tette meg.



MagyarorszMagyarorszáágon is rengeteget fgon is rengeteget féényknykéépezett barpezett baráátjtjáával, val, 
SchuchmannSchuchmann ZoltZoltáánnal knnal köözzöös ns nééprajzi gyprajzi győőjtjtııúútjaintjain





�� KKéét pengt pengıı. . 1940. j1940. júúlius 15.  A modell Rudas Vallius 15.  A modell Rudas Valééria ria bbéényinyi palpalóóc lc láány, ny, 
a ha háátlapon Ftlapon Fáábibiáán n LajosnLajosnéé hollhollóókkııi asszony i asszony éés Marika ls Marika láánya lnya lááthatthatóó.    .    
Ofszet eljOfszet eljáárráással kssal kéészszüült.  lt.  

A magyar bankjegyekhez kA magyar bankjegyekhez kéészszíített metszeteihez tett metszeteihez DejtDejtáárrrróóll, , 
PatakrPatakróól, l, RimRimóócrcróóll, Holl, Hollóókkıırrııl vl váálasztotta modelljeit.lasztotta modelljeit.



�� HHúúsz Pengsz Pengıı.. 1941. janu1941. januáár 15. r 15. TipoTipo-- éés rs rééznyomznyomóó
eljeljáárráás. Ks. Kéék szk szíínnyomnnyomáás. A hs. A háátoldalon pataki arattoldalon pataki aratóóppáár. r. 

�� ÖÖt Pengt Pengıı. . 1939. okt1939. októóber 25. ber 25. 
Az elAz elıılap rlap rééznyomznyomóó eljeljáárráással ssal 

kkéészszüült. Barna szlt. Barna szíínnyomnnyomáás. s. 
PortrPortréé: Bog: Bogáárdinrdinéé Csonka Csonka 

JuliannaJulianna



Az 1930Az 1930--as as éévekben a bankjegyhamisvekben a bankjegyhamisííttáás s 
ellen Magyarorszellen Magyarorszáágon rotgon rotáácicióós s 

rrééznyomznyomóóggéépeket fejlesztettek ki, amelyek peket fejlesztettek ki, amelyek 
lehetlehetııvvéé tetttettéék a finom vonalak k a finom vonalak 

éélesslessééggéének nek éés a nagyobb ms a nagyobb méélyslyséégeknek geknek 
az az éérzrzéékeltetkeltetéésséét. Eurt. Euróópa tpa tööbb bb 

ppéénzjegynyomdnzjegynyomdáájjáában is felhasznban is felhasznááltltáák k 
ezeket a magyar berendezezeket a magyar berendezééseket, seket, íígy gy 

Belgiumban is, ahovBelgiumban is, ahováá 19361936--ban meghban meghíívtvtáák k 
HorvHorvááth Endrth Endréét, hogy a brt, hogy a brüüsszeli Nemzeti sszeli Nemzeti 

Bank szakembereit tanBank szakembereit taníítsa meg a tsa meg a 
rréézmetszzmetszéés s éés s --nyomtatnyomtatáás technols technolóógigiáájjáára.ra.

BiztonsBiztonsáági pgi péénzjegynyomtatnzjegynyomtatááss



�� HorvHorvááth Endre pth Endre péénzjegyterve nzjegyterve BelgaBelga--KongKongóó szszáámmáárara



�� A PA Péénzjegynyomda reklnzjegynyomda rekláám mintalapjam mintalapja



BrBrüüsszelben sszelben 
megismerkedett egy fiatal megismerkedett egy fiatal 
tisztviseltisztviselıınnııvel, vel, HardyHardy
RajmondeRajmonde--nalnal, akivel , akivel 
1937. febru1937. februáár 27r 27--één n 
hháázasszassáágot kgot kööttöött.tt.
19371937 karkaráácsonycsonyáán ifjn ifjúú
felesfelesééggéével egyvel együütt hazattt hazatéért rt 
MagyarorszMagyarorszáágra. A gra. A 
hháázasszassáág rg röövidesen videsen 
felbomlott, kfelbomlott, köözzöös s 
megegyezmegegyezééssel elvssel elvááltak, s ltak, s 
az asszony visszataz asszony visszatéért rt 
Belgiumba.  Belgiumba.  





�� LLáányka babnyka babáával.val. ÜÜllıı
nnéépviseletes kislpviseletes kisláány ny 
babbabáával, nval, nöövvéény ny éés virs viráág g 
mintmintáákkal. Rkkal. Réézmetszet. zmetszet. 
1940. 1940. 

�� ÚÚjjéévi vi üüdvdvöözlet. zlet. RRéézmetszet.zmetszet. HollHollóókkııi i 
fiatalasszony emeli magasba fiatalasszony emeli magasba 
kislkisláánynyáát, mellettt, mellettüük kutya, k kutya, 
gygyüümmöölcslcsöök. H. Endre monogram, k. H. Endre monogram, 
Boldog Boldog ÚÚj j ÉÉvet felirattal. 1938. vet felirattal. 1938. 

„„HorvHorvááth Endre a rth Endre a réézmetszet rzmetszet réégi vonalkultuszgi vonalkultuszáának egyetlen nak egyetlen 
magyar kmagyar kéépviselpviselııje. Kje. Köövetkezetes, tisztult formalvetkezetes, tisztult formalááttáás s éés s 

ddííszszííttıı iriráány jellemzi.ny jellemzi.”” TTóóth Ervin (1938)th Ervin (1938)



�� BBıısséégg,, 19341934 �� Ex libris  Ex libris  dr. Tompos Erndr. Tompos Ernıı, 1940, 1940

�� DDüürertrertııl l áátvett tvett Harci sisakHarci sisak �� Ex libris Ex libris PaulPaul GrossmannGrossmann, 1931 , 1931 �� ÚÚjjéévi vi üüdvdvöözletzlet, 1933, 1933

�� 19301930



�� JulianusJulianus barbaráát szobra a Vt szobra a Váárbanrban

DiDióóppáác tervc terv RRéézmetszetzmetszet



�� ErzsErzséébet hbet híídd

�� LLáánchnchíídd

�� MMáátytyáás templom s templom Hunyadi Hunyadi 
JJáános szobrnos szobráávalval

�� Magyar Nemzeti BankMagyar Nemzeti Bank



19391939--ben az MNB felben az MNB felüügyelgyelııje lett. 1943 mje lett. 1943 máájusjusáában Kassban Kassáán n 
(ma Szlov(ma Szlováákia, kia, KoKoššiceice) ki) kiáállllíított munktott munkáái elismeri elismeréésséüéül l áállami llami 
iparmiparmőővvéészeti aranyszeti aranyééremmel tremmel tüüntettntettéék ki. k ki. 



„„Az a magyar iparmAz a magyar iparmőővvéész, ki msz, ki méég fajtg fajtáájjáát sem t sem 
ismeri, kell, hogy hosszasabban tanulmismeri, kell, hogy hosszasabban tanulmáányozza nyozza 
nnééppüünk mindennapi nk mindennapi ééletletéét, t, üünnepnnepéét t éés verejts verejtéékes kes 
munkmunkáájjáát, a lelkt, a lelkéében rejlben rejlıı monumentalitmonumentalitáássáát, t, 
szokszokáásait sait éés filozs filozóófifiáájjáát, megt, megıırzrzöött keleti tt keleti 
tulajdonstulajdonsáágait gait éés ns néépmpmőővvéészetszetéétt……
A kA küüllöönbnböözzıı nnéépi tpi táájakra valjakra valóó gyakori tgyakori táársas rsas 
kirkiráándulnduláások msok máár r íízelzelííttııt tudnt tudnáának adni a nak adni a 
dologbdologbóól, ml, máár fel tudnr fel tudnáák kelteni az k kelteni az éérdeklrdeklııddéést. Az st. Az 
orszorszáág tg tööbb helybb helyéén feln feláállllíított iparmtott iparmőővvéész telepek, sz telepek, 
ErdErdéély, ly, PalPalóócorszcorszáágg éés Duns Dunáántntúúlra gondolok lra gondolok 
ezezúúttal csak, persze a legjellegzetesebb nttal csak, persze a legjellegzetesebb néépi pi 
centrumokban, alkalmasak volncentrumokban, alkalmasak volnáának arra, hogy nak arra, hogy 
éévenkintvenkint vvááltogatva, legalltogatva, legaláább a nybb a nyáári vakri vakáácicióóra ra 
szszáánt idnt idııben, de mindenesetre hetekre valben, de mindenesetre hetekre valóó
tarttartóózkodzkodáás alatt, kutats alatt, kutatáás s úútjtjáán hoznn hoznáá meg a meg a 
kkíívváánt megismernt megismeréést.st.””
((ÚÚj magyar iparmj magyar iparmőővvéészet felszet feléé))

19431943--ban a Magyar Iparmban a Magyar Iparmőővvéészek Orszszek Orszáágos Egyesgos Egyesüülete lete 
üügyvezetgyvezetıı alelnalelnöökkéévvéé vváálasztjlasztjáák.k.



�� ÚÚjjéévi vi üüdvdvöözlzlıılap. lap. 
RRéézmetszet zmetszet 
19431943



�� „„HazHazáádnak dnak 
rendrendüületlenletlenüüll…”…”
CeruzarajzCeruzarajz



�� HHáárom prom páárka. rka. RRéézmetszetzmetszet



�� PalPalóóc madonna c madonna 
RRéézmetszet zmetszet 
19431943



ElkElkéépzelpzelééseinek megvalseinek megvalóóssííttáássáát akadt akadáályozta az lyozta az úújabb hjabb hááborborúú
kitkitöörréése. A II. vilse. A II. viláághghááborborúú alatt valatt véégig a Pgig a Péénzjegynyomdnzjegynyomdáában ban 

dolgozott, Budapest ostromdolgozott, Budapest ostromáát is itt t is itt éélte lte áát.t.



1945 1945 ááprilisprilisááttóóll az az úújraindult Pjraindult Péénzjegynyomda fnzjegynyomda fııfelfelüügyelgyelııi rangban i rangban 
áállllóó osztosztáályvezetlyvezetııje. A hje. A hááborborúú ututáán az infln az infláácicióó felgyorsulfelgyorsuláássáával val 

egyre nagyobb cegyre nagyobb cíímletmletőő bankjegyeket kellett nyomtatni. bankjegyeket kellett nyomtatni. 



A tA töörtrtéénelem egyik legjelentnelem egyik legjelentıısebb inflsebb infláácicióójjáánaknak
1946. augusztus elsej1946. augusztus elsejéén lett vn lett véége, amikor megjelent a forint. ge, amikor megjelent a forint. 

�� TTííz forintos bankjegy. z forintos bankjegy. 1946. j1946. júúnius 3.nius 3. Ofszet eljOfszet eljáárráás.                           s.                           
ElElıılapjlapjáán n PfefferPfeffer MihMiháály ply péénzjegynyomdai gnzjegynyomdai géépmester lpmester lááthatthatóó. . 

�� SzSzááz forintos bankjegy. z forintos bankjegy. 1946. j1946. júúnius 3.nius 3. Ofszet eljOfszet eljáárráás.                                 s.                                 
ElElıılapjlapjáán Tn Tııkkéés s JJáánosnnosnéé VVáárszegi Gizella prszegi Gizella péénzjegynyomdai dolgoznzjegynyomdai dolgozóó llááthatthatóó. . 



1947. febru1947. februáár 27r 27--één jelent meg az n jelent meg az úúj, j, éértrtéékkáállllóó, r, rééznyomatos forint. znyomatos forint. 
HorvHorvááth Endre az th Endre az úúj bankjegysorozatot tj bankjegysorozatot töörtrtéénelmi szemnelmi szeméélyislyiséégek gek 

arckarckéépeivel tervezte meg. A 10 forintost Petpeivel tervezte meg. A 10 forintost Petııfi Sfi Sáándor, a 20 forintost ndor, a 20 forintost 
DDóózsa Gyzsa Gyöörgy parasztvezrgy parasztvezéérr……



……az 1951. szeptember 1az 1951. szeptember 1--jjéén megjelent 50 forintostn megjelent 50 forintost
II. RII. Ráákkóóczi Ferenc fejedelem, az czi Ferenc fejedelem, az úúj szj száázast pedig Kossuth zast pedig Kossuth 

Lajos kormLajos kormáányznyzóó portrportrééjjáával. val. 



HorvHorvááth Endre bankjegyei kth Endre bankjegyei köözzüül a Magyar Nemzeti Bank huszonhatot l a Magyar Nemzeti Bank huszonhatot 
hozott forgalomba. Az 1933 hozott forgalomba. Az 1933 éés 1946 ks 1946 köözzöötti idtti idııszakbszakbóól negyvenhat l negyvenhat 
egyegyééb terveb terve ismert, amelyeknek a lemezei a Pismert, amelyeknek a lemezei a Péénzjegynyomdnzjegynyomdáában ban 

taltaláálhatlhatóóak. A leghak. A leghííresebb az a tresebb az a tíízpengzpengııs, melyen a ms, melyen a mőővvéész az sz az 
ıırhalmi nrhalmi néépviseletbe pviseletbe ööltltöözzöött tt SipekiSipeki BBöözsit zsit öörröökkíítette meg. tette meg. 



A PA Péénzjegynyomdnzjegynyomdáában a bankjegyek tervezban a bankjegyek tervezéésséén n éés metszs metszéésséén n 
kkíívvüül Horvl Horvááth Endre szth Endre száámos mmos máás feladatot is kapott. s feladatot is kapott. İİ tervezte tervezte 
az az áállampapllampapíírokat, az rokat, az úútleveleket, a tervtleveleket, a terv-- éés bs béékekkeköölcslcsöönnööket is. ket is. 



A tA túúlhajszolt mlhajszolt mőővvéész tsz tüüdeje beteg lett, gydeje beteg lett, gyóógykezelgykezeléésre sre 
ttáátrai szanattrai szanatóóriumba utazottriumba utazott



Az alkotAz alkotóótevtevéékenyskenysééggel ott sem hagyott fel. Kggel ott sem hagyott fel. Köözel kzel kéét t éés fs féél l éévi vi 
betegeskedbetegeskedéés uts utáán 1950n 1950--ben tben téért vissza a Prt vissza a Péénzjegynyomdnzjegynyomdáába ba 

mmőővvéészeti igazgatszeti igazgatóókkéént. nt. 



19501950––54 k54 köözzöött a btt a béélyeglyeg-- éés bs béékekkeköölcslcsöön tervezn tervezéés s 
munkaideje jmunkaideje jóórréészszéét lekt lekööttöötte. A rtte. A réézmetszetzmetszetőő bbéélyegek lyegek 
rendszeres elrendszeres elııáállllííttáása hazsa hazáánkban Horvnkban Horvááth Endre nevth Endre nevééhez hez 
ffőőzzııdik. Sajdik. Sajáát kezdemt kezdeméényeznyezéésséére megtervezi re megtervezi éés megmetszi s megmetszi 
a Peta Petııfi portrfi portréés emls emléékbkbéélyeget, amelyet a blyeget, amelyet a béélyegmetszlyegmetszéés s 
iskolapiskolapééldldáájjáának tartottak.nak tartottak.

�� BBéélyegnap, 1953lyegnap, 1953

�� Bem JBem Jóózsef portrzsef portrééja, hja, hááttttéérben csatajelenet.     rben csatajelenet.     
XXIII. BXXIII. Béélyegnap 1950.lyegnap 1950.

�� GyGyüümmöölcslcs--sorsor



1954 nyar1954 nyaráán szabadsn szabadsáággáát Hollt Hollóókkıın tn tööltltöötte, ahol paltte, ahol palóóc c 
motmotíívumokat gyvumokat győőjtjtöött.tt.

�� Befejezetlen tanulmBefejezetlen tanulmáánya 1954 nyarnya 1954 nyaráárróóll



A kA kéért prt póótszabadstszabadsáágot nem kapta got nem kapta 
meg, visszahmeg, visszahíívtvtáák a nyomdk a nyomdáábaba



HazatHazatéérréése utse utáán gyengn gyengéélkedett, ezlkedett, ezéért nrt nııvvéére felutazott Pestre re felutazott Pestre 
áápolni polni ııt. Horvt. Horvááth Endre oktth Endre októóber 13ber 13--áán este is dolgozott az n este is dolgozott az 

íírróóasztalasztaláánnáál. Nl. Nııvvéére, akit aludni kre, akit aludni küüldldöött, a mtt, a máásik szobsik szobáában egy ban egy 
zuhanzuhanáás s hangjhangjáárara riadt fel riadt fel áálmlmáábbóól. Horvl. Horvááth Endre mth Endre máár halott volt. r halott volt. 



A tA túúlfeszlfeszíített munkatemptett munkatempóó felemfeleméésztette maradsztette maradéék k 
egegéészsszsééggéét, halt, haláálláát szt szíívroham okozta.vroham okozta.



A temetA temetéésen a volt sen a volt 
munkatmunkatáársakon krsakon kíívvüül l 
gyarmatiak sokasgyarmatiak sokasáága ga 
bbúúcscsúúzott a hazatzott a hazatéérrıı
mmőővvéésztsztııll



SSííremlremléékkéét a t a HHáárom prom páárkarka ccíímmőő rréézmetszete alapjzmetszete alapjáánn
id. Szabid. Szabóó IstvIstváán szobrn szobráászmszmőővvéész ksz kéészszíítette. tette. 



HalHaláála elsla elsıı éévfordulvfordulóójjáárróól kil kiáállllííttáással emlssal emléékeztek a keztek a 
PalPalóóc Mc Múúzeumban.zeumban.



HorvHorvááth Endre nth Endre nııvvéére, re, RebmannRebmann RRóókusnkusnéé ppééldldáás igyekezettel s igyekezettel ıırizte, rizte, 
majd a vmajd a váárosnak adomrosnak adomáányozta testvnyozta testvéére mre mőővvéészi hagyatszi hagyatéékkáát. Horvt. Horvááth th 
Endre emlEndre emléékkéére alapre alapíítvtváányt is lnyt is léétestesíített, mellyel Balassagyarmathoz tett, mellyel Balassagyarmathoz 

kkööttııddıı kkéépzpzıımmőővvéészek munkszek munkáássssáággáát ismerik el. t ismerik el. 



AdomAdomáánynyáéáért 1983rt 1983--ban Pro ban Pro urbeurbe kitkitüüntetntetéésben rsben réészesszesüült.lt.



HorvHorvááth Endre mth Endre mőővvéészeti hagyatszeti hagyatééka a Madka a Madáách Imre Vch Imre Váárosi Krosi Köönyvtnyvtáár r 
HelytHelytöörtrtééneti Gyneti Győőjtemjteméénynyéében lben lááthatthatóó a a KovalcsikKovalcsik AndrAndráás s ááltal ltal 

rendezett, trendezett, tööbbszbbszöör megr megúújjíított kitott kiáállllííttáásban.sban.





A MadA Madáách Imre Vch Imre Váárosi Krosi Köönyvtnyvtáár r éés a vs a vááros 1979ros 1979--ttııl minden l minden éév v 
oktoktóóberberéében emlben emlééknappal tiszteleg a kivknappal tiszteleg a kiváállóó mmőővvéész elsz elııtt.tt.



A HorvA Horvááth Endre Kiadvth Endre Kiadváányi Alapnyi Alapíítvtváány tny táámogatmogatáássáával megjelent, a val megjelent, a 
mmőővvéész munksz munkáássssáággáát bemutatt bemutatóó albumokalbumok


