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lelkesedéssel fogadta, mint „az évszázados 
rabságból való megszabadulás napját". Napló
ját márciustól két hónapon át az újságok, fő
ként az ausburgi Allgemeine Zeitung híreinek 
kivonatos leírása tölti ki. Májustól kezdve 
azonban a feljegyzések már nem, vagy alig tar
talmaznak sajtóból vett híreket, hiszen „nem 
lehet hinni a fekete-sárgáknak, az újságok 
hamisak" - írja. A naplóban tehát májustól 
kezdve elsősorban azokat a híreket jegyzi fel, 
amelyeket ismerőseitől, barátaitól, családtagja
itól hall. Ezek valóságtartalma persze különbö
ző, az általa leírt tények és adatok sokszor 
pontatlanok. Azonban ezek jól jellemzik a fő
városban uralkodó légkört és közhangulatot. 
Brunszvik Teréz a két év során számos jelentős 
esemény szemtanúja volt. 1848 októberében 
látta a toborzókörútra induló Kossuthot a Po
zsony felé induló hajó fedélzetén, november
ben pedig részt vett a Nemzeti Múzeum előtt 
tartott zászlóavatáson. Elkeseredett hangon írt 
Windisgrätz pesti bevonulásáról 1849 január
jában, annál is inkább, mert közeli rokonai is 
ott voltak a császári csapatban. Szólt Pest bom
bázásáról, amelynek a Duna-sor gyönyörű há
zai is áldozatul estek, később írt a Buda bevé
telét követő győzelmi mámorról, Kossuth pesti 
fogadtatásáról és Damjanich városligeti „foga
dóóráiról". Olvashatunk az utolsó időkről, a 
kormány Szegedre távozásáról. 1849. július 
19-én például ezt írta: „Borzalmas látni egy 
magyar szemnek és szívnek ezeket a fehér 
egyenruhásokat, akik pénzért, tudatlanul és 
konokul azért érkeztek ide, hogy egy nemzetet 
megöljenek; és az itteni lakótársak öröme fáj és 
elűz engem." Már jóval a bukás után, novem
ber 20-án a Lánchíd hivatalos átadási ünnepségén, 
amelyen Haynau volt a díszvendég, Brunszvik 
Teréz is ott állt a néma tömegben. 

Az említetteken kívül természetesen számos 
érdekes feljegyzést olvashatunk a naplóban 
például Széchenyiről, Kossuthról, Görgeyről, 
Vasvári Pálról és a nagy idők más fontos sze
repet játszó alakjairól, amelyek árnyalhatják a 
róluk kialakult képet. 

Brunszvik Teréz naplójának stílusát a fesz
telenség jellemzi. „Lapjain odavetett szavak, 

nevek, hiányos mondatok, parttalanul áradó 
mondatkígyók váltogatják egymást." A fel
jegyzések közé elmélkedések, levélfogalmaz
ványok, önvallomások ékelődnek. Azonban 
ezek teszik a szöveget élővé, hitelessé, és ezek
ből ismerhetjük meg igazán az idős Brunszvik 
Teréz gondolatait. 

Nagy akadályokat legyőzve, évekig tartó 
szívós munkával, régi adósságot törlesztett 
Hornyák Mária, akinek végül is köszönhetjük 
az 1848/49-es Brunszvik-napló megjelenését. 
Sokan mondhatják, hogy ez a kötet csak egy 
kis rész az egészből, nem sokat számít. Ez nem 
így van. Aki elolvassa ezt a naplót, és a beve
zető tanulmányt, bizonyosan érzi és megérti 
majd Brunszvik Teréz üzenetét, amely a jövő 
nemzedékeknek, vagyis nekünk szól. 

FEHÉR KATALIN 

Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-ki
adó illusztrációinak mintakönyve az 1836 és 
1875 közötti évekből. Kiadta, a bevezető ta
nulmányt írta HELLE Mária. Bp. 1998, Balassi 
Kiadó. 48 1., CVIII tábla. 

A nagyszombati egyetemi nyomda 1773-as 
betűmintakönyvének megjelentetése után a 
Balassi Kiadó újabb nyomdatörténeti ritkasá
got tett hozzáférhetővé Czéh Sándor moson
magyaróvári nyomdász múlt századi minta
könyvének kiadásával. Czéh Sándor megbe
csült nyomdász volt, de nem tartozik azok kö
zé, akiket a szakma legkiemelkedőbb képvise
lői között tartunk számon. Mosón vármegyé
nek viszont ö volt az első nyomdásza 1836-tól 
(itt ugyanis Pozsony, Győr és Bécs közelsége 
sokáig fékezőleg hatott önálló nyomdaipar 
megteremtésére). A vármegyei támogatás, a 
mezőgazdasági akadémia könyvigényének ki
szolgálása mellett Czéh vállalkozó kedvét igen 
sok ponyvasorozata, naptárkiadása, továbbá 
kölcsönkönyvtára, 1848-as újságalapítása is jól 
mutatja. Az újságkiadással hamar fel kellett 
hagynia, nem lévén hozzá elég tőkéje, majd a 
nyomdaipar szabaddá válásával fokozatosan a 
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naptárak és ponyvák kiadását is abbahagyta, 
hiszen jelentősebb kiadók, például Bucsánszky, 
Rózsa az üzleti lehetőségekkel jobban tudtak 
élni; ekkorra azonban Czéh már a dunántúli 
evangélikus egyház hivatalos kiadójává vált, s 
ez nyújtott számára biztos anyagi megélhetést. 
Városi tanácsosként, köztiszteletben álló nyom
datulajdonosként vonult nyugalomba. 

Kisebb városokban sokszor jobban vigyáz
nak az értékek megmaradására: Czéh Sándor 
nyomdájának két, igen terjedelmes betűminta
könyve már 1910-ben a helyi múzeumba ke
rült, s ott őriznek a nyomda felszereléséből hat
száz fadúcot, valamint az egykori kölcsön
könyvtár állományának tekintélyes részét is. A 
betűmintakönyv azóta már elpusztult; de az 
illusztrációkat és könyvdíszeket tartalmazó 
másik nagy mintakönyv megmaradt, és a csa
lád kései leszármazottja, Helle Mária jóvoltá
ból (aki családi örökségként a szakmát is elsa
játította) most kiadásra került, alapos, levéltári 
kutatásokra támaszkodó kísérő tanulmánnyal, 
Czéh Sándor kiadványainak jegyzékével és a 
képek leírásával együtt. 

Az illusztrációk mintakönyve nagyon gaz
dag anyagot tartalmaz: az eredeti számozás 
szerint 1-től 564-ig a vallásos könyvekhez ké
szült illusztrációkat, majd kihagyással, gyara
podásra számítva, 601-től 1179-ig az összes 
többit. Valamennyi fametszet, túlnyomórészt 
illusztráció az egyes kiadványokhoz, kisebb 
részben (de ez is kétszáz fölötti számban) 
könyvdísz: vignetták és fejlécek. A vallásos 
könyvekhez készült illusztrációk (több evan
géliumsorozat, szentképek, Mária-kegyképek, 
mise-sorozat, a keresztút állomásai, egyéb bib
liai jelenetek, emblémák) leírása Szilárdfy Zol
tán munkáját dicséri, akinek már két könyve is 
megjelent e témában {A történelmi Magyaror
szág kegyképeinek és szobrainak tipogiája és 
jelentése, Bp. 1994 és A magánáhítat szentké
pei, Szeged 1995.). Igen érdekes, hogy Czéh 
Sándor mintakönyvében milyen nagy számban 
találhatók magyarországi, de még ausztriai 
Mária-kegyhelyekről készült illusztrációk is. A 
nem vallásos tematikájú képanyag természet
szerűleg igen vegyes: a szokott naptárképeken, 

Aesopus-mesék illusztrációin kívül különlege
sek az álmokat ábrázoló, számokat is megadó 
lutricédulák, a korabeli lottózás kellékei, s ér
dekesek a különböző népies kiadványokhoz, 
mesékhez, dalokhoz készült népies címlapil
lusztrációk. Emellett már, főleg német dalok
hoz, Bécsben készült humoros karakterfigu
rákkal is találkozhatunk. Mivel a mintakönyv 
metszeteit legalább fél évszázadon keresztül 
használták (és, tegyük hozzá, egy lassan gaz
dagodó nyomdatulajdonos), jellemző a képekre 
a stíluskeveredés, a régi, 18. századi metszetek 
továbbélése és az új, modernebb, romantikus, 
népies, vagy városi humort tükröző, zsánersze-
rű ábrázolásmód megjelenése is. A leghagyo-
mányosabbnak még a mintakönyv végén talál
ható könyvdíszek mondhatók: igen nagy ré
szüket már a 18. század második felében mű
ködő hazai nyomdáink is használták, miként 
arra a bevezető tanulmány, konkrét adatokkal, 
utal is. (Az azonban nem valószínű, hogy a 
legrégibbnek említett könyvdísz valóban 1706-
os: stílusa annyira rokokó, hogy az évszám 
inkább 1766 lehet.) 

A képanyagnak és leírásának fontos kiegé
szítője a nyomtatványjegyzék, Czéh Sándor 
kiadványainak és nyomtatványainak (a kettő 
nem mindig esik egybe) 306 tételre terjedő 
listája. Helle Mária ezt hét nagy könyvtár anya
gából, több bibliográfiából, korabeli könyv
jegyzékből ül. Czéh Sándor egy 1848-as kéz
írásos jegyzékéből állította össze nagy fárad
sággal. (A 19. századi, század közepi, már el
avultnak mondható bibliográfiáink miatt a 
kutatás nehézségét ezen a téren mindenképpen 
ki kell emelnünk.) A könyvjegyzéknél már 
némi hiányérzetünk van: igényes kiadvány
jegyzék nem nélkülözheti a könyvek terjedel
mének leírását - ez nyomdatörténeti szem
pontból sem elhanyagolható. A kutatás álla
potát pedig, ameddig az adott körülmények, 
lehetőségek között el lehetett jutni, tanácsos 
egyértelműbben rögzíteni, vagyis itt azt, hogy 
milyen könyveket sikerült valóban kézbe ven
ni. Czéh Sándor kiadványainak és illusztrációs 
mintakönyvének összevetésénél ez alapvető kér
dés. Eddig a több mint ezerszáz metszet közül 
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csak 58-at sikerült kiadványhoz kötni. Helle 
Mária hangsúlyozza, hogy az egykori nyomtat
ványokjelentős részét ma már nem ismerjük: ezt 
a számozott ponyvasorozatok hiányzó számai is 
jól mutatják. A mintakönyvet kézbe vevő ol
vasó azonban eltöprenghet azon, hogy ha van a 
kiadványok között Verehrung der Hand der 
heiligen Mutter Anna, Drei Celler-Lieder, Az 
élő lelki rózsafüzér, Gonzagai Szent Alajos, 
könyörögj érettünk! stb. - és van Szent Anna 
kezéről, Mariazellről, Szűz Máriáról, Gonzaga 
Szent Alajosról metszet, akkor miért nincs 
kapcsolat köztük? Nem vették kézbe a kérdéses 
könyvet, vagy valóban nélkülöz a kötet minden 
ilyen, tartalmához szorosan kapcsolható il
lusztrációt? Úgy tűnik számomra, hogy főleg a 
vallásos nyomtatványoknál nem került sor az 
illusztrációk előfordulásának rögzítésére, noha 
- kisszámú esetben - ez a képmeghatározást is 
pontosabbá tehette volna. Például a különböző 
„bibliai jelenetek, ótestamentumi jelenetek" 
leírása között jól kivehető az evangélikus 
katekizmus öt részéhez, a tízparancsolathoz ül. 
a további részekhez kapcsolódó metszetanyag 
(195-217. és 513-527. sz. kép), sőt még -
igaz, nagyon elrajzolt formában - Luther arc
képe is (194. sz.). (Ez a metszet pontosan 
azonos egy 1830-as rózsahegyi kiadású szlo
vák nyelvű Luther-káté feliratozott arcképével, 
ami a metszet megvásárlására vagy utánmet-
szésére utalhat, hasonlóan a tanulmányban em
lített pozsonyi és más nyomdákkal azonos 
könyvdíszekhez.) 

Czéh Sándor illusztrációinak mintakönyve 
mint forrásanyag ritkaság, amely egyaránt szá
mot tarthat a nyomdászat, könyvművészet és 
néprajz kutatóinak érdeklődésére. Kiadása -
amely a gyomai Kner Nyomdának is köszön
hetően igen magas színvonalon, esztétikus 
formában történt - ösztönzést adhat a könyv
illusztrálás hazai történetének, ennek az elha
nyagolt tudományterületnek, ül. azon belül az 
egyes illusztrált kiadvány-műfajoknak további 
elmélyült kutatásához. 

PAVERCSIK ILONA 

Reizner János élete és munkássága. Szerk. 
GYURIS György és TANDI Lajos. Szeged, 1999. 
180 1., 17 képtábla. (A Somogyi Könyvtár ki
adványai, 37.) 

Reizner János (1847-1904) szobrának 1997. 
évi szegedi felavatásakor már sejteni lehetett, 
hogy a Múzeum és Könyvtár komolyan veszi 
alapítója, Szeged története szerzője emlékének 
ápolását, az alakjának történeti bemutatása sem 
várat sokat magára. Az alapító és családjának 
életrajzát - szerényen csak a belső címlapon 
tanulmányszerzőként megemlített - Fari Irén 
dolgozta fel hosszú évek kutatómunkájával, 
amint arról számtalan cikke mellett a Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyveinek 1989-1990. 
évi első kötetében is olvashattunk. 

A kötettel nem egy terjengős biográfiát vesz 
kézbe az olvasó, noha a téma nagyobb terje
delmet is elviselt volna, hanem inkább egy 
lényegre törő történeti tanulmányt vesz kézbe. 
Az életrajzot egy 647 tételes annotált bibliog
ráfia követi, Fejérné Pintér Veronika összeál
lításában. Haláláig az írások szerzője is jórészt 
ő maga, noha pl. a Mikszáthot is megszólalásra 
késztető „Reizner-ügy idején", s különösen az 
utolsó éveiben, már nagyobb számban találha
tók vele, ül. munkásságával foglalkozó írások. 
1943 és 1963 között mindössze egyszer említik 
- Pintér László halálának 50. évfordulóján a 
Délmagyarország hasábjain -, majd 1963-tól fe
dezik fel, s már szinte éves rendszerességgel 
utalnak eredményeire. Újraközlik néhány mun
káját, pl. „Tisztújítások Szegeden a 18. század 
első felében", vagy „Makó története" címűeket, 
ül. az 1991-ben elkészült új Szeged története 3. 
kötete végérvényesen és megkerülhetetlenül el
helyezte alakját a város történelmi tablóján. 

Az első alapvető történeti monográfiák és 
forráspublikációk korszakának jellegzetes alak
ja a bajor származású, de a 18. századtól már 
hazánkban élő család sarja, Reizner János. 
Bognár, fogadós apjának fia már a pesti Egye
temen jogot tanul, s 1875 és 1882 között két 
cikluson át a város főjegyzője. Pesten nem 
minden érdeklődés nélkül hallgathatta kora 




