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"Aki nem ismeri a Szentírást,
nem ismeri Krisztust"
Püspökkari körlevél
a Biblia évének kezdetére (részletek)
2008 a Biblia éve lesz a magyar keresztények
számára. A Szentírás közös öröksége a keresztény
egyházaknak, ezért a magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a protestáns testvérekkel együtt hirdette meg
a Biblia évét. [---]
Amint a Betlehemben született gyermekben Isten
megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi,
keresztények Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük [---].
Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések
Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban
teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének a kulcsa. Az
ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még
Isten létét is, azonban Isten üdvözítő tervét csak az ő
kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg. [---]
Hosszú évszázadokon keresztül készítette elő az ószövetségi
kinyilatkoztatás az Üdvözítő útját, kirajzolódott a Megváltó
alakja, a Megváltóé, aki megszabadítja népét, aki végül is az
egész
emberiségnek
békét
és
boldogságot
szerez:
kiengesztelődést Istennel és kiengesztelődést egymással. Jézus
élete, csodái, működése, majd megváltó kereszthalála és
feltámadása meggyőzték a tanítványokat arról, hogy benne
teljesedtek az ószövetségi ígéretek. A keresztények azután
Krisztus életét, tanítását, csodáit, halálát és feltámadását
örömhírként adták tovább. Ezt hamarosan írásban is feljegyezték.
[---] Ezeknek az írásoknak a gyűjteményét nevezzük újszövetségi
Szentírásnak, amely az ószövetség könyveivel együtt alkotja a
Bibliát.

Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez,
és az egyház könyve, ezért nem csupán irodalmi
alkotásként olvassuk. Az egyház élő hite fogalmazódik
meg a Szentlélek által sugalmazott szerzők írásaiban,
ezért az egyház a Biblia őrzője és hiteles magyarázója.
A két szövetség egyetlen és szerves egységet alkot. Az
Ószövetség az Újszövetségben bontakozik ki, az
Újszövetség pedig benne rejlik az Ószövetségben. Nem
választhatjuk el őket egymástól. Összetartoznak, mint
ígéret és beteljesedés. [---]
A Szentírás az egész európai kultúra bőséges és el
nem apadó forrása. A Biblia a legtöbbször és a legtöbb
példányban kinyomtatott könyv, a könyvek könyve, [--] amely életformáló útmutatást ad az igaz életre való
nevelésre (vö. 2 Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem
ismerhetjük meg, mert "aki nem ismeri a Szentírást,
nem ismeri Krisztust" – mondja Szent Jeromos. [---]
Az Új Ember 2007. december 13-i számából

Krisztus-kép a martonvásári templomban
(Vécsy Attila reprodukciója)

Úgy tűnik, Brunszvik Teréz festette…
A baloldali mellékoltár szentségtartó szekrényének ajtaján lévő festmény
a hagyomány szerint Teréz keze munkája. (Ennek okán kerülhetett e
nem igazán sikerült kép a patinás kis templomba…)
E hagyományt látszik igazolni Teréznek az a most előkerült levele 1802.
jún. 24-ről, amelyben elújságolja a Bécsben élő húgának, Jozefinnek,
hogy Jézusról (egy olajfestmény után) készített egy pasztellképet az
eklézsia részére…

Brunszvik Teréz a Bibliáról
„HA AZ EVANGÉLIUMRÓL BESZÉLÜNK,
NE HALLGASSUNK EL SEMMIT AZÉRT, [---]
HOGY TESSÜNK AZ EMBEREKNEK!
AZ EVANGÉLIUM HÍD, AMELY MINKET JÉZUS
KÖZÖSSÉGÉBE VEZET.”
Brunszvik Teréz naplójából, 1847. nov. 19
.

A tartalomból:
Brunszvik Teréz és kortársai, gróf Széchenyi
István, Mária Dorottya, Jókai és a Biblia
Női arcképcsarnok (Bohus-Szögyény Antónia)
Idézetek a készülő Brunszvik Teréznaplókiadásból
„Képes Krónika” (Teleki Blankáról) 2. rész:
Szülők, testvérek, rokonok

2-3. oldal
4. oldal
5-8. oldal
9-10. oldal
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Adalékok a
„Brunszvik Teréz kortársai és a
Biblia” témaköréből
Az 1700-as évek utolsó és a 19. század első évtizedei a
keresztény-keresztyén egyházak múltjának igen szomorú fejezetét
jelentik. Az európai kereszténység racionalizmus felé tolódását a
felvilágosodás okozta, amelynek hatására mindinkább teret nyert a
fogható dolgok világához kötődő vallásosság, a deizmus, s
nyomában a vallási közömbösség és a nyílt ateizmus. Nálunk,
Magyarországon a vallási felvilágosodás sajátos iránya a „kalapos
király” által életre galvanizált jozefinizmus volt, amelynek romboló
hatásai (az egyházi fegyelem lazulása, a hitélet ellaposodása, az
erkölcstelenség stb.) még 1848 táján is érezhetőek voltak. Teréz
vádolta is „a 18. század filozófusait”, akik elragadták az emberektől
az igazi vallásosságot, a személyes Istent, a Krisztus-hitet, s mit
adtak helyette? Egy ész-konstruálta filozófiai istent, s azt az Istenhalhatatlanság-erkölcs hármas elvére alapozott, „természeti vallást”,
amely tagadja a kinyilatkoztatást, a bűnt és a megváltás
szükségességét, Jézust pedig doktrinér erkölcstanítóvá teszi.
A kinyilatkoztatás tagadása magától értetődően a kinyilatkoztatások foglalatának, az Ó- és Újszövetségi Szentírásnak a hitelét
és szükségességét is megkérdőjelezte. Ráadásul a jozefinista hatalom
az Ige hirdetését minden módon akadályozta. Aki mégis ezt tette, azt
nyilvánosan (a sajtóban) kifigurázták. A prédikátorok nyomában
besúgók jártak, s a megfélemlítés légkörében a katolikus szellemű
prédikációt sokhelyütt felváltotta az üres szeretet-frázisok hangoztatása, a moralizálás, az emberek „javítgatása”.
Az elmondottak (részben) magyarázatát adják annak a szomorú
ténynek, hogy 1782 után évtizedekig nem jelent meg katolikus
fordítású Szentírás, amely nemcsak a nép kezéből fogyott el, hanem
(amint arról Fischer István egri érsek elképedve értesült), 1818 táján
a plébániák nagy részéből is hiányzott, úgyhogy voltak papok, akik a
protestáns Szentírást kényszerültek használni. A reformátusok és
evangélikusok ugyanis, jóllehet a racionalizmus az ő köreikben is
nagy (lelki) pusztítást végzett, a bibliaterjesztés terén (igaz, külföldi
segédlettel, de) eredményesen működtek.
A katolikus Biblia pótlására elsőként az akkoriban már Bécsben
élő Széchényi Ferenc (1754-1820) gróf, a nagy megtérő nyújtott
segítséget, aki szabadkőművesből lett egyházának mélyen
elkötelezett híve. A körötte kialakult bécsi csoportosulás lelki atyja
az utóbb szentté avatott Clemens Maria Hofbauer volt, akinek
hatására számos híresség, köztük Friedrich Schlegel, a bécsi
romantika legnagyobb alakja katolizált. A nemzeti könyvtárunkat
alapító Széchényi Ferenc (István apja), aki számos ájtatos könyvet
fordíttatott le, adatott ki és osztatott szét, a magyar Szentírás
megjelentetésére is örömmel áldozott volna, ennek ügye azonban
elhúzódott. Ezért, megtudván, hogy a budai nyomdában van még
raktáron 400 darab Káldy-féle Biblia, felvásároltatta azokat, és
az egyházmegyék között kiosztatta. A katolikus Biblia újbóli
kiadását nem érte meg; erről az 1822. évi nemzeti és erdélyi
egyházmegyei zsinat intézkedett.
A gróf fia, Széchenyi István (1791-1860), aki a katolikus vallás
légkörében nőtt fel, 28 éves korában hozta meg a maga
egzisztenciális döntését Isten szolgálata mellett. Naplóiban és egyéb
írásaiban (ha nem is annyit, mint pl. a protestáns Jókai - CD-n is
olvasható - regényeiben) találtunk bibliai idézeteket, s egyéb
utalásokat is a Szentírásra és annak olvasására, ez utóbbiak jó része
azonban József nádor evangélikus feleségével, Mária Dorottyával is
kapcsolatos, ezért a fenti naplósorok idézése előtt róla is szeretnénk
szólni.
A württembergi hercegnő Mária Dorottya (1797-1855), akit
állítólag Rousseau elvei alapján neveltek, 13 éves koráig el volt zárva
a Biblia olvasásától. Utóbb ő és anyja egy katolikus pap, a svájci
Georg Sigrist hatására szakítottak a világi élettel, s lettek hithű
keresztények. A fiatal hercegnő krisztocentrikus világképe
kialakulására egyebek mellett az ópietista lutheránus kegyességi

áramlat, a cseh-morva testvérek herrnhuti közössége és a református
szabadegyházi mozgalom (Réveil) hatottak.
Az evangélikus Mária Dorottyát, aki 1819-ben, József nádor
feleségeként került Budára, bensőséges barátság és kölcsönös
megbecsülés fűzte a „minden szép és nagy iránt oly fogékony”
Széchenyihez. A gróf viszont úgy nyilatkozott, hogy a nádorné
egyike „a szeretetre legméltóbb, legkedvesebb és legszellemesebb
asszonyoknak”, aki ráadásul nemegyszer egyengette férjénél a tervei
(pl. a Lánchíd) megvalósulását.
„Sok könyvet olvastam, sok bölcselőnél kerestem igazságot,
míg végre megtudtam, hogy a Szentírás az, amelyben az örök élet
beszédei vannak, s azóta nyugodott meg lelkem Istenben” –
vallotta Mária Dorottya. Miközben a protestáns Biblia terjesztésének
gyakorlatát az általa támogatott skót misszió honosította meg
hazánkban, ő maga is előszeretettel osztogatott Szentírást a barátai
körében. Emellett bibliaórákat szervezett, amelyen Brunszvik Teréz
rendszeresen részt vett; egyszer még a véletlenül betoppanó
Széchenyi is csatlakozott hozzájuk.
Mária Dorottya „ad nekem egy bibliát, néhány bejegyzéssel” –
áll a gróf naplójában. (1842.03.21) Másutt pedig: „A Főhercegasszonynál. Felolvasott nekem rengeteget a Bibliából magyarul,
kiválóan”. (1842.10.16.)
Évekkel korábban történt, hogy a nádorné elkérte Széchenyi
Szentírását. „Mária [Dorottya] főhercegnétől visszakapom a
Bibliámat ezzel a cédulácskával: Máté ev. 22, 19-20-21-22. verse; 1
Timotheus 2, 1-3. verse; Titus 3, 1. verse” – jegyzi fel Széchenyi.
(1829.12.22.) (Az igehelyekről helyhiány miatt csak annyit, hogy
mindhárom az „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek
pedig, ami Istené” témával kapcsolatos.) Egyébként Széchenyi még
aznap köszönetet mond a főhercegnőnek – Teleki grófné útján,
akinek hosszú levelet ír. Ebben mentegetődzik, hogy a Bibliájában
állítólag felvágatlan oldalak voltak, holott azt ő gyakran kézbe veszi.
(Igaz, otthon rendszerint a Frankfurtból való, nagyobb betűs német
kiadást használja.) Azon viszont nem csodálkozik, hogy az ő apró
bejegyzéseit a nádorné nem vette észre. „Mindent, ami tetszik, ami
nem, amit feltűnően szépnek vagy szörnyűnek találok, meg
szoktam jelölni, az én jelöléseimből tehát az ízlésemre, ítéletemre,
gondolkodásmódomra nem lehet következtetni.” – írja.
Végzetül egy másik Széchenyi-levél részlete; ezt a gyötrődő gróf
a feleségének írta Döblingben: „Engem semmi sem menthet meg –
én egy nemzetet becsületétől, szerencséjétől, üdvösségétől fosztattam
meg. Én vagyok a bűnnek az a legrémesebb szörnyetege, amelyről a
Szentírás beszél. Te fordulj Istenhez, a Megváltóhoz, gyermekeidhez,
nálam nemcsak támaszt nem lelsz, sőt én vagyok legnagyobb
ellenséged!” És a levél végén még egy jó tanács: „Olvasd a
Bibliát[!]” (1850.08.25.)

A ’BIBLIA’ SZÓ ETIMOLÓGIÁJA:
A szó latin eredetű, amely tulajdonképpen a görög τά βιβλία
(’könyvek, a kereszténység szent könyvei’) átvétele. Végső
forrása egy ókori föníciai kikötőváros, Byblos (ma: Gebail,
Libanon) neve. Ez a település volt az egyiptomi papirusz legfőbb
vásárhelye, amely után a görögök azt a papírháncsot, amelyből az
írásra alkalmas hártya készült, elnevezték ’βιβλος’-nak (ejtsd:
biblosz), a papirusztekercset pedig ’βιβλίον’-nak (ejtsd: bibliov).
A szó általános jelentése (’könyv’) a kereszténység elterjedése
után, a ’keresztény vallás szent könyvei’ (Ó- és Újszövetségi
Szentírás) jelentésre szűkült. (A latinban a görög többes számú
alakot egyes számú nőnemű alaknak fogták fel.) A Biblia szó a
latinból bekerült az európai nyelvek nemzetközi szavai közé, s így
lett angolul: Bible, németül: Bibel, franciául: Bible, olaszul:
Bibbia, oroszul: бивлия stb. A szó 2. jelentése: ’nagy tekintélyű’
könyv. (A 3. jelentése: ’kártya’, vagyis ’az ördög bibliája’.)
(A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.
Főszerk.: Benkő Lóránd 1. köt. Bp. 1967. 294. old.)
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A Szentírásról
Brunszvik Teréz naplófeljegyzéseiből
Az egyetlen tökéletes könyv. Az irgalmasság könyve
– írja Teréz a Bibliáról az 1840 utáni feljegyzéseiben.
Saját bevallása szerint 34 éves korában, vagyis a megtérését követően fordult először az Evangéliumok felé –
Montaigne esszéinek és Fénélon lelki leveleinek
(Lettres spirituelles) köszönhetően; e kiadványok
kapcsán ti. az idő szerint sokat elmélkedett. Ám a
Biblia iránti érdeklődése akkor nem bizonyult tartósnak.
Harminc évvel később, a genfi, angliai és pest-budai
protestáns ismerősei hatására lett napi olvasmányává a
Szentírás, amelyről egyebek mellett az alábbiakat írta.
Már semmi más könyv nincs kedvemre, csak a Biblia.
(1841.02.28.)
Isten szava. Az égből kapott kenyér. A könyvek
Könyve.
Mióta ismerem a Bibliát, minden más könyvet unalmasnak és
haszontalannak kell tartanom (1841.07.26.)

Wimmer [evangélikus lelkész] azt mondta: A Biblia az egyetlen
tökéletes könyv – fenséges írás; pásztorok, halászok, de mindig
ugyanaz a toll, mindig egy szellem. (1843.17.13.)
[Teleki] Blanka a vallási téren tapasztalt visszaélések láttán
magát a vallást veti el! Mily téves ítélet! A Biblia adja meg [---] a
nyugalmat; olvasd, és egyszerre minden mást jelentéktelennek fogsz
találni. (1844.07.07.)
Kedves Ráday grófnő, ha valaki a Bibliát olvassa és ajánlja,
akkor a Biblia szellemében is kell cselekednie. Isten szava eszközül
adatott számunkra; azért adatott, hogy Istent és az Ő tulajdonságait
megismerjük; amire való, arra kell használnunk, különben vétünk
Isten bölcsessége és jósága ellen… (1844.10.05.)
Mily boldogan élhetnének az emberek ebben a gazdag
paradicsomban, ha nem lennének mind bűnösök! A fösvénység, ami
ellen Krisztus olyannyira küzd! Ha ezek a névleg keresztények
olvasnák az Evangéliumot, a fösvénységtől és kapzsiságtól
undorodniuk kellene, és [akkor] mindenki el lenne látva!
(1846.08.21.)

… a legszebb estén egyedül mentem [---] a magányos, szép
tölgyfámhoz, amely a nevemet viseli, és amelynek oldalában az én
Duncan [skót lelkész] ajánlotta a Biblia megismerését, majd azt bibliai idézetem van kőbe vésve: „Mily nagyok alkotásaid, Uram!”
az értékes gyöngyhöz hasonlította, amely a földben volt elrejtve, „az [Zsolt 92,6] (1846.09.04.)
ember pedig megvette a földet és megkereste a gyöngyöt”. [Mt 13,
Az Evangéliumokat azonban hiába jegyezték le nekünk, ha nem
44] … ez a könyv, valóban Isten szava, az elevenen szóló Isten
követjük azokat… (1846.09.26.)
szava; ám még nem a gyöngy; a [Biblia] a föld, az ember pedig
abban keres; a tulajdonképpeni gyöngyszem: Jézus. (1841.12.5.)
A püspöki megbízott Lorini Rómában, IX. Pius névnapján tartott
beszéde: A vallás és V., VII. és IX. Pius pápák. Néhány szép hely:
Simonin abbé Nancyból! Ő a Biblia filozófiáját írja. Ó, a vakok!
„Csak egy morális erő regenerálhatja a népeket, a brutális erőszak
Mindent materiálisan akarnak megmagyarázni… A kőzettan mint
még a legszentebb dolgot is elpusztítja… A vallás által meg nem
bizonyíték a Biblia ellenében. (1841.02.04.)
fékezett szabadság bűn és szerencsétlenség. Isten virrasztott, és
Egyezségre kell jutnunk. Eggyé a Biblia által, csak ezt összezúzta a hatalmas háború kardját, összezúzta az arcátlan
szabadságot, amíg nem győzött a fejedelmek és népek nagy
akarhatjuk. (1841.06.24.)
törvénykönyve, az Evangélium révén, és a császári csillag el nem
Az embereknek előbb meg kell ismerniük a Bibliát, azután lehet tűnt az óceán egyik sziklazátonya mögött…” [Ld.: Allgemeine
isteni kisdedóvójuk. (1841.06.23.)
Zeitung 1847.07.07.] (1847.17.15.)
Lídia, a bíborárus nő története… Pál [apostolt] az Úr küldte
Hogy lehetséges az, hogy a Telekiek [ti. Teréz sógora, Teleki
Macedóniába. Az Evangélium kezdetét veszi Európában, és az Úr Imre és az ő lányai: Blanka és Emma] nem szeretik a Bibliát, amely
megnyitja egy istenfélő nő szívét! [---] Az Evangélium tehát sok bölcsességet tartalmaz? (1848.03.05.)
Európában egy asszonnyal kezdődött. Ázsiában sehol sincs nyoma a
Rómában azt mondják: Az Evangélium legyen minden ember
diakonisszáknak, de Európában igen. Ez tehát a ti missziótok,
európai nők! magyar nők! Melyik Pált küldi az Úr közénk? (1841. emancipációs törvénye. (1848.03.23.)
11.14.)
Sógornőmnek adtam egy Evangéliumos könyvet, és beleírtam:
Sokszor olvastuk a Bibliát, de érthetetlen maradt. – Most a Kedves Szidi, jótevőm voltál e nyáron, mert megengedted, hogy kétSzentlélek által oly érthető és új, mintha sosem hallottuk volna. A és fél hónapig a házadban időzzek. Nem tudom jobban kifejezni
testi ember semmit nem fog fel Isten igéjéből – számára az hálámat, mint hogy neked adom a Könyvek könyvét. Ahányszor
felütöd (és tedd ezt igen gyakran), a mi Urunk, Jézus Krisztus saját
esztelenség. (1842.01.05.)
szavaiban vigaszt találsz minden élethelyzetben – erőt és
Szép dolog minden nap egy bibliai mondást beírni a napló megnyugvást minden történésben. (1848.08.21.)
elejére. (1842.1.11.)
Vasárnap: szent, szent, szent! Az ifjúság, amely semmit nem tud
Nádasdy Júlia a Bibliájára írja: „A lélek kincstára és gyógyszere” az Evangéliumról! Szegény haza! (1850.08.18.)
(1842.02.15.)
János evangéliuma 17. fejezet – az egész Bibliából az egyik
Pepivel igen szívélyes egyetértés, minden nap kétszer Biblia és legcsodálatosabb. Míg a többi csupán leírja nekünk Krisztust, ez itt
ima a két cselédlánnyal együtt. (1842.08.03.)
megmutatja, hogy kicsoda: ISTENEMBER. Nem egy óra – az óra
A Biblia a mindenek feletti… És minden bölcsesség megvan érkezett el, a megváltás igazi órája. Ha a halálomon leszek, ezt kell
benne… Ó, Istenem! Add a Bibliát, az egész Bibliát, a Te szent nekem felolvasni. [---] Jézus azt mondja: akarom. Mindig fenséggel
szól, Istenként pedig: akarom. Utána emberként ismét szelíden:
Igédet – minden embernek! (1842.09.25.)
„Simon, szeretsz te engem?” [Ján 21,15-17] (1850.12.01.)
Ha végig is olvasod is a Bibliát, semmit sem látsz benne a
Magyarországon a zseniális játékáért Lisztnek szablyát adtak.
Szentlélek ereje nélkül: a szellemi igazságot sosem fogod látni, míg
Londonban [a zongoraművész] Székely a hölgyektől egy szép,
be nem ismered az Istentől való függésedet. (1843.06.04)
aranykötésű Bibliát kapott. A kard és a Biblia a kornál jobban
jellemzi a nemzeteket! (1852.09.04.)
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NŐI ARCKÉPCSARNOK
Sorozatunk célja: bemutatni Brunszvik Teréz
mindazon nőrokonait, barátnőit, hazai és külföldi
kortársnőit, akiknek az idők távlatából is van
számunkra mondandójuk.

„Magyarhon fényes csillaga”

BOHUS-SZÖGYÉNY ANTÓNIA
(1803-1890)
Apja: Szögyény Zsigmond Szabolcs megyei főispán, majd
alkancellár. Anyja: a fiumei kormányzó Pászthory Sándor
nagyműveltségű lánya, Júlia. Ugyanezt mondhatjuk gyermekükről,
Antóniáról, azaz Toniról is, aki anyanyelvén kívül németül,
franciául, angolul, sőt latinul is tudott. Zongorajátékát, amelynek
tökéletesítésére Liszt Ferenctől is órákat vett, Brunszvik Teréz is
őszintén dícsérte.
Toni 1823-ban feleségül ment a világosi földbirtokos Bohus
Jánoshoz, aki Arad vármegye ellenzéki képviselője, majd al-, illetve
(1848/49-ben) főispánja lett. Hat gyermekük született; közülük
három fiút sikerült felnevelniük. A család 1850-ig főként a világosi
kastélyban tartózkodott, s csak télire költöztek fel Pestre, ahol
szalonjuk a magyar művészek és írók körében is igen népszerű volt.
„Házánál mindig és mindenben nyelvünk az uralkodó, ami gazdagabb magyar házaknál igen ritka divat; alig van irodalmi mű, hírlap,
divatlap vagy folyóirat, melyet az ő pompás termeiben mint
szükségképp oda tartozó cikket, fel ne találhatnánk”- írta 1844-ben
„egy hiteles kortárs”. Antónia lelkesen mecénáskodott, s a pesti
(1838), majd az aradi árvíz és tűzvész károsultjait támogató akciók
szervezéséből alaposan kivette a részét.
Brunszvik Teréz 1841 nyarán több hónapot töltött Arad vidékén,
mindenekelőtt unokahúga, Forrayné Júlia soborsini kastélyában, s
ekkor kötött barátságot „a nagyszerű” Bohusnéval akit hamarosan
Világoson is felkeresett. Ők „a vármegye legszellemdúsabb családja”… Náluk „szellemileg otthon, az enyéim között vagyok, tanítva
tanulok” – lelkendezik naplóírójában. Mindkettőjüknek része volt az
aradi óvodai egyesület életre hívásában, amely az első ottani alapítást
fél év múlva sikerre vitte. És 1841. szept. 5-én, tehát még Teréz otttartózkodása idején megnyílt a világosi óvoda, amelyet az óvónevelő
megérkezéséig maga Bohusné vezetett. Világos úrnője „leginkább az
anyagi ’s szellemi tekintetben egyaránt elhanyagolt, [---] szegény
oláh lakosságra” számított, őket „emberi polcra emelni ’s
magyarosítani igyekezvén, ehelyett azonban az előkelőbb családok
és mesteremberek gyermekei jelentkeztek felvételre”. Bohusné a
helyi lelkészek közönyét és a román lakosság előítéleteit (pl. hogy az
óvodát katonaképzőnek [!] hitték stb.) megpróbálta legyőzni: ruhát,
delente pedig kenyeret osztatott ki a rászoruló óvodások között –

honvédek között harcolt. Férjét, Arad vármegye forradalmi főispánját
Haynau azzal a vádolta, hogy segített a Szent Korona elrejtésében;
alig tudott a börtönből kiszabadulni… Antónia legnagyobb vétke a
fekete-sárgák szemében az volt, hogy a világosi birtokukon száz
ágyas tábori kórházat rendezett be, s a szabadságharc sebesültjeit
ápolta, élelmezte. Antóniát egyik leszármazottja (Bohus László,
Magyar Nemzet 1998. aug. 8. 23. p.) „a fegyverletétel háziasszonyának” nevezi, a világosi fegyverletételi megállapodás aláírására
ugyanis az ő kastélyukban került sor. E szomorú napok emlékét
Bohusné, saját bevallása szerint kifejezetten „barátnője, Brunszvik
Teréz grófnő” kérésére örökítette meg emlékirat formájában.
„Magyarhon fényes csillaga” (ezek a költő Császár Ferenc
szavai) később a bebörtönzött hazafiak támogatásával és a részükre
szervezett gyűjtőakciókkal vonta magára az aradi várkapitány és
Haynau, majd a pest-budai hatóságok haragját – és az ország háláját;
ez utóbbit a részére küldött köszönőlevelek garmadáján kívül az a
tény is tanúsítja, hogy jóllehet Bohus-Szögyény Antónia a börtönt
elkerülte, neve mégis felkerült a kufsteini várban, a hajdani magyar
rabok emlékét megörökítő márványtáblára. Ennek indoka (A
kufsteini várban rabságot szenvedett magyar hősök emléktáblája. Bp.
1937. c. füzet szerint) az, hogy „a szabadságharc leveretése után élete
kockáztatásával a kufsteini, josefstadti, arad újépületi, komáromi stb.
börtönök foglyait támogatta élelemmel.”
Bohusék 1850-től a fővárosban éltek. Családias, meghitt
szalonjukban, nem kis részben a finom lelkű, magas műveltségű
háziasszonynak köszönhetően, Vörösmarty Mihály, Deák Ferenc,
Eötvös József, Liszt Ferenc is megfordult. (Állítólag 1855-ben,
Vörösmarty halálhírét véve elsőként Bohusnénak jutott eszébe az is,
hogy szervezzenek gyűjtést a költő családjának megsegítésére.)
Antónia a Pesti Jótékony Nőegylet munkájából szintén kivette a
részét. Ekkoriban Brunszvik Terézzel ismét együtt tevékenykednek.
„Bohus asszony, bölcsődék” – írja Teréz a naplójába, s másutt is utal
arra, hogy barátnője az első hazai (pesti) bölcsőde felállításán
munkálkodik. 1851. márciusában pedig: „Bohusnéval a rendőrségre,
a koncert miatt: az irigység, bosszú és féltékenység nem hagyja,
hogy valamire jussunk” – bosszankodik Teréz, midőn „a
szemérmetes házi szegények javára” rendezendő műkedvelő előadás
engedélyezéséért kilincselnek. Tőle tudjuk azt is, hogy egy évvel
később bátor barátnőjét (feltehetően a börtönben sínylődő hazafiakat
támogató valamelyik akciója miatt) „a hadbíróság elé citálták”.
Bohus-Szögyény Antónia, aki Terézhez hasonlóan 87 évet élt,
1853-tól három évtizeden át volt a Pesti Jótékony Nőegylet elnöke, a
tiszteletbeli elnök címét pedig élete végéig viselte. Munkássága
elismeréseként a csillagkereszt-rendet is elnyerte. Életnagyságú
bronzszobra (Philipp István és Vass Győző alkotása) 1910 óta a
világosi kastély parkját díszíti.
(H.M.)

mérsékelt sikerrel.
Világos úrnőjének a haza iránti szeretete 1848-1849-ben és az
önkényuraom éveiben mutatkozott meg igazán. Fia, Zsiga a

Bohus-Szögyény Antónia a halála előtti években
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Idézetek a készülő
Brunszvik Teréz-naplókiadásból
1840. novemberétől
Nov. 27-e: Pest. Szerencsésen megérkeztem a haza
központjába – Mózes Kánaánba… Az összes rokonomat
viszontlátom…
Dec.1-je. Tigris Szálló. Nincs kocsi Martonvásárról! [---]
Nagyon rosszul vagyok, átfáztam, borzalmas szél tegnap és
vasárnap. Még nincs lakásom és itt nagyon zajos, ó jaj! Hazám,
te rosszul fogadsz engem!
Dec. 4-e: A hajóhíd kivétele, sok jég fentről. A meghívás
Mária Dorottya főhercegnőhöz… Az asszony keresztényien
kedves. [---] Kisdedóvó, Viziváros, Violics tanító szemlátomást
jó. 150 gyermek, szép, tiszta asszony. Saját ház – a gyermekek a
háziurak, a Várban és a Krisztinavárosban is, bravó, Nőegylet! A
főhercegnő a nevét akarja adni hozzá, a gyermekkórházhoz is…
Dec.8.: Sehol se válok annyira ostobává, mint a Brunszvikoknál: jégbe fagyva; annyi érdekes dolgot tudnék mesélni, de az
unalmuk és szétszórtságuk megbénítja a lelkemet. Ferenc nem
ír…
Dec.30.: Egy nap múlva vége az 1840. évnek! Az első napjait
Edmontonban, azaz inkább Windsorban töltöttem, a szent
gyülekezetben – micsoda különbség! [---] Türelem, türelem! Az
ima erősít, imádkozzunk!

1841
Jan.8.: Tegnap fájdalommal és kétkedéssel aláírtam egy újabb
nyilatkozatot, miszerint nincs már követelésem az atyai
vagyonból – mindent a fivéremre, vagyis sokkal inkább a kapzsi
feleségére és gyermekeire hagyva; pedig én mégis nemesebb
célra használnám ezeket az anyagi javakat.
Febr.8.: Szellemem e világi otthona most Anglia –
Magyarországon idegen vagyok… Kossuth Hírlapja nagyon
tetszik, őt tartják a legjobb publicistának. [---] A lányok
nyomorúságosan, siralmasan töltik el a napokat és éveket
unalomban, korlátoltságban és tompaságban, ahelyett hogy a
hazának, s benne a szegény keresztényeknek hasznára válnának.
És én 30 éve beszélek és írok, és azon vagyok, hogy az
asszonyok, a nemesebb fél, a rabszolgaság járma alól
felszabaduljanak. Ó! Az afrikai négerek után majd Európában
rájuk is sor kerül!
Febr.11.: Én, Brunszvik Teréz és Jozefin is mindig
álmodozók voltunk – a világ, amely elveti Jézust, azt mondja:
látnokok – a szellemi, a világon kívüli magasabb rendű
[világban] élve; hogyan is mehetne nekünk jobban ezen a
világon, ebben a világban, amit nem becsülünk? Pénzügyek!? Az
ideál vonzott minket, mi szívesen követtük, hittünk, reméltünk,
szerettünk! Meghitt széplelkek! És Jozefin meghalt nyomorban,
39 évesen! Nemes apánk hasonmása – hét kiskorú gyermeket
hagyott hátra!
Márc.29.: Az olyan fontos dolgokban, mint a
kisgyermekiskolák, nem lehetünk alárendeltjei az olyanoknak,
akik keveset vagy semmit nem értenek hozzá, ez bűn lenne! Az
időről számot kell adnunk az örök Bírónak.
Máj.13. Martonvásár: Jó anyám halálának a napja - ezt
tizenegy év múltán végre ismét itt akartam megünnepelni…

Korai séta, egyedül ugyan, de mindig apámmal, anyámmal és
nagyapámmal együtt: megmutatom nekik, mi lett azóta, hogy a földet és
a nekik oly kedves Martonvásárt itt hagyták. „Teréz, meglátod – mondta
apám a kedvenc lányának –, Martonvásár paradicsom lesz.”
Jún.1.: Elindulás Aradra Júliával; éjjel 1 órakor ébresztés. Borzalmasan kábult és zavart, de a kocsiban boldog vagyok. A Ferencvárosban
a ‘38. márciusi példátlan árvíz pusztításai; szép új épületek és szép gát,
műút – nagyszámú kocsi, a pesti vásárra és heti piacra vezető út.
Kecskemét és a puszta – az egyenetlenségek – a számtalan állatcsorda.
Szép kukorica- és búzaföldek. Borzalmas hőség az utakon, a szőlőkben.
Újfalu, a csárdában aludtunk… 4 órakor a kocsiban. Este borzalmas
vihar, jégverés Arad felett… A kocsi rugója eltörött. Az ima kétszer
megmentett…
Júl.6.: Júliának nincs száz forintja egy kisdedóvó alapítására Aradon,
ezt másoknak kell átengednie! … Ebéd után figyelemreméltó kezdet a
kisdedóvót illetően…
Júl.22.: Kossuth arcképe. Ő a kisdedóvó érdekében szól, Széchenyi
ellene. Szegény Széchenyi! Pityókos! Te nem ismered a korodat és
annak örök haladását, életrajzíródnak sok megrónivalója akad. Te nem
vagy önzetlen – a kasztszellem ural és a személyiség, a kedves
Pestalozzi pedig azt mondta nekünk: „A személyiségnek el kell tűnnie
annál, aki nagyot akar alkotni.”
Aug. 19.: Orsovára és a Széchenyi-féle új, pompás úton a páratlan
szépségű Duna-völgyön keresztül. A Veterani-barlang, a hágók, a szorosok; az illír-román határőrvidék; csinos falvak…
Szept.18-19.: Tolna, a tanítók, Wargha István igazgató…
Szept.20-21.: Gőzhajón. Bezerédj Istvánnál Hídján. Ilyen óvóiskolát
tízezret az országban!
Okt.1.: Egy éve Münchenben egy hasonló könyvhöz fogtam hozzá.
Azóta mily sok új benyomás! … A hazámban tájékozott vagyok. Mária
Dorottya főhercegnő jóságos, tetterős. Aradon egy nagyszabású egylet
elnöknője lettem.
Nov.5.: A kegyelemről a félig materialistáknak még nem szabad
beszélni, de amit az értelem képes felfogni, az érthetővé válik számukra.
Ha majd eljön a szenvedés ideje, és kapaszkodniuk kell felfelé, akkor
megérzik a hitet, reményt és szeretetet, és megértik a kegyelmet.
Dec.13.: Tehát nálam az első Biblia-előadás! Lesz-e következménye? Ó, Te jó, mindenható Jézus, ha a Te áldásod és Igéd velem van; ha
ez a Te órád! Igen, akkor majd a mustármag bizonyosan fává növekszik.
[Mt 13, 31-32]

1842
Jan.20.: A buta ember nincs tudatában a múltnak vagy a jövőnek,
neki csak jelenje van.
Jan.25: A nyolcéves kis Bezerédj Flóra az apjával olvassa az
evangéliumokat (Jánosét) – ez túl korai. A felkészülésnek a történetiség
által kell történnie – a Biblia életrajzai, a városok és a helységek, és ami
azokban történt; a Biblia felosztását stb. kívülről megtaníttatni!
Febr.1.: Már hét éve, hogy délután 4 órakor a tavasziasan meleg
napsütésben utazókocsinkon behajtottunk [Rómában] a Piazza del
Popolóra. Ma itt, Pesten, nagy vacsora a nagynénémnél; most 12 óra;
meleg, tavaszi napsütés a szobáimban!
Febr.20.: Boldog nap. Hét perccel múlt két óra, kilencig a legjobb
társaságban, a kedves skót családdal. Duncan [lelkész] teát hozott és
prédikált, és bibliaolvasás velük… Magyar evangéliumot olvastunk fel.
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Duncan igen jól olvas németül, héberül, görögül – németül csak
pár hónapja itt tanult meg.
Márc.1.: Mocsárlecsapolások Magyarországon: 100 ezer hold
földet évszázadokon át szinte egyetlen végeláthatatlan tó- és
mocsártenger borított, amelyet a Sárvíz, a Sió és a Kapos folyók
alakítottak ki. Tizennégy év alatt 69 800 hold földet nyertek. A
főcsatornát a Dunával összekapcsolták… Aztán még 86 ezer
holdat kiszárítottak. A Balaton lesüllyedt, és visszahúzódott a
közepére. Még egy összeköttetést hoztak létre a Dunával. Paksnál
egy 32 ezer öl hosszú gát… Mindez Beszédes [József] mérnök
által.
Márc.31.: A bűn az emberek veszte – és a kormány az Isten
elleni bűnt eltűri, a maga elleni bűnöket pedig kegyetlenül
megtorolja, a legborzalmasabb önzésre példát adva.
Ápr.16.: Az erős megfázás, szúrással az oldalamban, ágyhoz
láncol a nagynéném szobájában. A jó Isten tudja, hogy fog ez
végződni annyi sok betegeskedés után! Ó, Uram, kezedbe
ajánlom lelkemet!
Máj.3.: Az idő beosztásán oly sok múlik, ehhez pedig mi
Magyarországon nem értünk. Az angolok igen; minden perccel
számolnak… Ezzel szemben az ismert magyar gúnyos
közmondás: „mingyár” – 3 óra múlva.
Jún.27.: A katasztrófa Bécsben! A rendőrség – micsoda
despotikus erőszak! – behatol a magánházakba, földhözvágja a
Bibliát, lefoglalja a leveleket! … Nem szabad bibliaolvasásra
összegyűlni.
Júl.2.: Egész Európában hallatlan szárazság; Martonvásáron
nagyon is érezhető: a juhok port, gyökereket és földet esznek.
Tegnap este utazás Alcsútra. Félelmetes napsütés, hőség a
szentpéteri völgyben... Az este viszont a kertben a kedves [Mária
Dorottya] főhercegnővel és a gyermekeivel élvezetes…
Aug.16.: Fröbel írásait Aradra: „Gyermekkertek. A nők élete
és a gyermekszeretet, a gyermeki élet és a női érzék, egyáltalán: a
gyermekgondozást és az asszonyi kedélyt csak az értelem
választja szét. Ezek a lényegük szerint egyek. Isten ugyanis az
emberi nem testi és lelki fennmaradását, a gyermekség által, az
asszonyi szívbe és lélekbe plántálta…”
Szept.27.: Gőzhajón. Károlyi György. Pyrker érsek…
Érdekes társaság. Heves szél. Két gőzhajó, az áramlással
szemben, teljes vitorlázattal és a zászlókkal – nagyon szépek:
előbb a Hermina, majd az Árpád.
Okt.8.: Herceg Hohenlohe [nagyprépost]: az ember 20 éves
koráig repül az életbe; 30-ig belekóstol az életbe; 40-ig élvezi az
életet; 50-ig elgondolkodik az életen; 60-ig látja élete
következményeit; 70-ig kiimádkozza magát az életből; 80-ig
kialussza magát az életből.
Okt.26.: A tolnai nevelési egyesület közeledik hozzám – de
csak pénzt akarnak, nem pedig az alapelveimet és nézeteimet. A
Sátánnak azonban nem szabad pénzt kölcsönöznöm. Senki
közülük nem tett látogatást nálam, az alapítónál!
Nov.21.: Élvezetes órák Teleki Blankával. Rajzai. Száz darab
dagerrotípiája. Ő feltaláló ama kísérletei révén, hogy az
árnyékban lévő faliképeket is megörökítette úgy, hogy
kigondolta, hogy gépét a [párizsi] Madelaine [templom]ban
felállítja, és három napig otthagyja. Lásd itt, a kép – igen
kicsiben lefényképezte mesterének a nagy templom egész
szélességét kitöltő freskóképét a 16 láb magas figurákkal: „A
három asszony a Megváltó sírjánál”…

1843
Febr.11.: Egyre jobban és jobban apad a saját energiám. Ezt
mindig észrevettem: amint Magyarországon vagyok, a szellemi
felhajtóerőim nullára zuhannak.
Márc..9.: A nádor születésnapi ünnepsége és az én második
kisdedóvóm [születésnapja] is; mindezt elhanyagolják, mintha
már halott lennék – túlélem a szellememet.
Júl.8.: Pestről a Sophie nevű gőzhajóval: Gérando, Emma,
Blanka és én.
Júl.9.: Nagy felhajtás Pozsonyban azért, hogy megtaláljuk
azokat, akikkel találkozni és beszélni akartunk. Bezerédj Stefi
elment, Deák távol levő. Széchenyi Istvánt nem látni…

Júl.17.: Linz, reggel 10 óra. Megérkezés tegnap 1/2 6-kor minden
gőzhajók leglassúbbikával, a Stephannal, a jeges széltől teljesen
kimerülve… Szomorú búcsú Gérandóéktól… Most egyedül vagyok,
meglátogatom a kisgyermekiskolát, amelyet 11 éve Rosalie Lopezzel
alapítottunk. Milyen jó érzés, hogy ez az intézet, a kedves spanyol család
által támogatva ma is virágzik, és oly sok jót tesz. Nem lehet eléggé
dicsérni áldásos hatását a családokban.
Júl.31. Pest: Az ember semmiféle nemesebb dologgal nem
foglalkozhat, semmi nemesebbet nem tanulmányozhat, mint Istent, aki
az embernek először a műveiben (a természetben) nyilatkozik meg,
másodszor pedig az Igéjében – de inkább az Igéjében, mint a műveiben.
Tanulj és imádkozz, és felkészülsz lelked biztos örök életére, ahol
örökké gyarapodni fogsz a megismerésben!
Aug.14-15.: A nevelés fény, csak a sötétség káros. Aki nem részesült
kellő nevelésben, csak az képes arra, hogy a bűnözést válassza. Csak a
gyenge jellemű ember enged szabad folyást a káros szenvedélyeinek –
mindez szánalmas! [---] A vallás nélküli kommunizmus borzalmas lenne,
ám a keresztény testvérekre nagyon is szükség van. Ahol a belátás
hiányzik, ott csak tévelygés van, de Ő győzni fog mindenütt, mert Ő
Istennek, minden dolgok teremtőjének, az élő Istennek, a fizikai és
erkölcsi világegyetem Urának a Fia…
Aug.16-a: A fény a gravitáció ellentéte. A tiszta gondolatot
lehetetlen népszerű formába önteni. A fény egyszersmind a szeretet,
amely igyekszik megszüntetni a szigorú individualitást. Önmagunk
átadása – az önzés meg fog szűnni. A fény a legtisztább, az Istenséggel
rokon…
Dec.21.: A szegény tyúk érdekes madár! Egy marék eledelért nekünk
adja, amit fájdalmasan készített, amit nagy félelem és fájdalom árán
hozott létre, az oly jótékony tojást, és később, oly nagy önfeláldozással a
fiatal csibéket! Mit ad érte az ember? Egy kevéske magot és védelmet. A
legodaadóbb hála példája!
Dec.22.: Egy nevelőnő iskolát, cselédiskolával egybekötve – újévi
ajándékul ezt kívánom a magyar hazának! Karácsonyfák és
ajándékféleségek, bűnös fényűzésből. A mi egyszerű [ünnepünk] is bűn,
mivel elszalasztjuk a lényeget… Pepi [---] rám kényszeríti az ártalmas
arab kávét. Védekeznem kell vele szemben, és óvnom kell magam
minden tekintetben, az anyagi élet minden vonatkozásában, mint egy
ellenséggel szemben.
Dec. 29.: Az ember mindig kettős, az egyik rész az, amit neki a
természet (Isten) ad, a másikat a nevelés és a környezet alakítja ki benne.
„Tégy jót, és ne félj senkitől!” – minden viselkedési szabály lényege…

1844
Márc.1.: A szláv nők dalai, a szlávok női költészete, a szerb poézis.
Ez a legmagasabb rendű tökéletesség, a stílus zeneisége. Nincs bájosabb,
mint e daloknak a stílusa. Ez bizonyára… eme nép életének szigorúan
őrzött szerénységéből ered. Ezért a művészet sohasem fog eljutni oda,
hogy a szláv népdalok szűzi ártatlanságát utánozza, mint ahogyan egy
gyermek naiv mozdulatait is lehetetlen utánozni. A forma tökéletes
kiválasztása, az érzésnek a nyelvvel való pontos összeegyeztetése,
amennyiben ugyanis az érzést nem a megfelelő hanggal adjuk vissza,
majmolássá válik, éppúgy, mint ahogyan az elhibázott mozdulatból
grimasz lesz. (Lásd Th. Jacob: Die Volkslieder der Serben. Halle, 1826)
Ápr.13.: „Közelében lenni, mégsem Benne élni” – ez nagyon
veszélyes állapot, miként a mérsékelt keresztények lelke általában
langyos – se hideg, se meleg. ”Nem ismerlek titeket.” [Mt 25,12]
Április 25-e: Tegnap este Teichengräber [Tavasi Lajos], az
evangélikus iskolák új rektora. Csak két éve jött vissza Németországból,
ahol minden városban hallott rólam: Blankenburgban (Fröbelnél),
Augsburgban, Münchenben, Frankfurtban stb.
Ápr.30.: A tudományok összefüggnek egymással. A mechanikus, a
fizikus, a csillagász számára a matematika nélkülözhetetlen eszköz, ám a
munkát nem az eszköz végzi el, hanem az emberi szellem. Általános
tévedés, hogy az okot összetévesztik az okozattal… Így az ember a
gőzgép számlájára írja mindazt, ami a tűznek, ami a szénnek, ami az
emberi szellemnek tulajdonítható…
Máj.20.: Lelkünk számára egyedül a mértékletesség teremti meg az
igazi békét. „Aki sokat akar, annak a kevésnél is kevesebb jut, aki
keveset akar, az a királynál is gazdagabb.”
Jún.22. Martonvásár: 20-án orkánszerű vihar, amely a park
számtalan fáját kicsavarta, és mindent ágakkal borított be. Ma gyönyörű
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idő. Virradatkor keltem, kinyitottam az ablakot. Most 6 óra van,
már sokat olvastam, láttam a parasztokat elmenni az ablak előtt.
Júl.24.: Magyarország tenger volt, Csehország egy kráter;
körös-körül és félkörben mindenütt hegyeket látni. Fóton a
megkövesedett tengeri kagylók az őskor betűi, ezeket a tudósok
silabizálják…
Júl. 27-e: Ma van a születésnapom. Blanka meglepetéseket
készített számomra. Lujza, Wohl asszony és Pepi szintén:
ajándékok, szép, csodálatos reggeli.
Aug.12.: Még nincs száz éve, hogy a török és a pasái
elhagyták a szép Budapestet, amikor a gazdag Brunszvik gróf
(akarata ellenére) összeházasította Antalt, az idősebb fiát egy
szász leánnyal, aki hozományként csak rendkívüli szépséggel és
rendkívüli erénnyel rendelkezett. Magyarország még pusztaság
volt, a lakóit elrabolták, a férfiakat megölték, az asszonyokat és a
gyerekeket elhurcolták rabszolgának. A földek parlagon hevertek,
a bővizű folyók kiléptek medrükből, és a valaha oly bőven termő
országot végtelen mocsárrá változtatták. Még most, 150 évvel a
szörnyű vendég távozta után is egész nap utazhat az ember az
apró termetű magyar lovak vontatta kocsiján a Kecskemét
környéki pusztán anélkül, hogy egy fát, házat vagy élő embert
találna. Nem lát egyebet, mint néhány mocsári madarat, nagy
távolságra egymástól néhány kutat, a végtelen síkságon nem
találkozik mással, mint népes állatcsordákkal, néhány pásztorral,
akik, dacolva az évszakok szélsőségeivel, sem télen, sem nyáron
nem válnak meg ruhájuktól. Valahogy így kezdődhetne az
életrajzom…

1845
Febr. 24.: Edward Reed tiszteletes azt mondta nekem az
iskolákkal kapcsolatban: „A mosolyod jutalom a jók számára [--]; a gyermekeket csak akkor illeti meg, ha jót tesznek; kerüld az
általános bizalmaskodást“. Mert a gyerekeknek mondhatjuk:
legyünk olyan gazdagok a szeretetben, hogy szüntelenül áradjon
ez a soha el nem apadó forrás!
Márc.19.: A hírlap a gondolatok vasútja. Frommhold dicsérte
a magyarokat, és azt mondta: “Ha a kormány nem gátolná őket,
olyan gyorsan és olyan magasra emelkednének, mint egyetlen
korszak egyetlen nemzete sem!!!” A kötelességteljesítés az egész
életen végigvonuló követelmény. A nagy pillanatok heroizmusa a
maga teljes valójában kis dolognak tűnik egy hosszú, monoton, a
kötelesség jegyében telt élethez képest; az idő súlyos
szárnycsapásai a legmerészebb tervet is megbéníthatják.
Márc.30: Egy megmentett lélek is öröm az égben, de a
nemzetek egyszerre is megmenthetők! Add a szívedet Jézusnak,
nem kell hosszan tanulnod, az egész csak egy pillanat! Mert ha
sokáig tanulsz, ha olvasod a Bibliát, az égről prédikálsz, de a
szívedet nem adod oda, az nem segít rajtad; csendben még
mindig megátalkodott vagy, szereted a bűnt, táplálod a bűnt!
Máj.6.: Olyan nagy időket élünk, mint amilyen a reformáció
volt. Vannak idők, amikor a lélekben minden csendes és nyugodt,
mindenki elégedett azzal, amije az apjának volt, amit ő hitt stb.
Azok azonban másféle idők, midőn a szellem felébred, és keresi
az igazságot. Ilyenkor vélemények születnek és harcok, míg
mindegyik vélemény lehatol az alapokig. Ismét világos lesz, és
be kell következnie a szétválásnak. Így volt ez a skót egyházban.
[---] Így vannak most Európában a hívők és a hitetlenek. Hiszünk
Istenben, de Jézusban nem – [ezek a] deisták… A könyvnyomtatás szokatlan kapcsolatot teremtett a szellemek között, de a
kapcsolattartás eszközei nyomorúságosak voltak! Mi van most?!
A szellem küzd a szellemmel, az igazságtalanság vív az
igazsággal, és az igazság győzelme nagyszerű lesz! Akkor jön el
az Úr nagy napja. - Különös disputa Simóval. Úgy gondolja,
hogy az emberiségnek feltétlenül gondoskodnia kellene a
[pártában] maradt nőkről, hogy tisztelet és kellő megélhetés
legyen osztályrészük, mert (bár a családi élet a mindenek feletti,
és minden asszony csak félember), szerinte nemcsak szabályok,
hanem kivételek is vannak. [---] Az emberek tanítónői – erre kell
kiképezni őket.
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Máj.24.: Végre elértük Miszlát [Tolna megye]. A kert nagyon díszes
– az idő szörnyű! Egy galagonyafa virágzik túláradón, gyönyörű, fehér,
alatta körös-körül a kedves gyöngyvessző füzérek – nagyszerű hatás.
Református és katolikus templom, 2000 lakos, 60 egész [telkes] paraszt.
Küldöttség, bizottság és úriszék…
Máj.26.: Minden jövőnek fájdalmak között kell felnőnie. A belső,
hitbéli és tudományos belátás, valamint a szellemi műveltség hiánya az,
ami az anarchiának és a despotizmusnak életet ad. [---]
Máj.26.: Selyemkultúra Tolna megyében. Kevés tenyésztés jövedelmezőbb, mint a selyemhernyó tenyésztése. Asszonyokat és gyermekeket
foglalkoztatnak. Bezerédj úgy gondolja, hogy a kisdedóvók és a selyemhernyó tenyésztése kéz a kézben járnak.
Jún.12.: Martonvásár és Miszla között az a különbség, hogy Miszlán
az ember egyre okosabbá, itt pedig egyre butábbá válik. [---] Ó, igen!
Igaz. Semmi lélek, semmi beszélgetés…
Júl.16. Pest: A könyvkölcsönzés is végzetes tevékenység. Bolond
vagyok a jóságommal – elveszítek pénzt, időt és nyugalmat, de ha a
legszebb emberi, isteni igazságok kihasználatlanul hevernek a
szekrényben, az a léleknek is fáj.
Aug.1.: Alsókorompán (Dolná Krupá, Szlovákia – szerk.) a szépen
megtervezett udvar vagy előkert; a szép ellipszis, amelyről Sváb azt
mondja, hogy a szépségnek az ősképe...
Aug.2.: Szép a szalon is, az arányok, a lenti ajtók a szélességhez
igazítva; Brunszvik nagyapámék érdeme, hogy ilyen jó munkásokat,
építészeket, festőket választottak. A martonvásári templom is olyan
szép! Azóta az ízlés nagyon elromlott.
Aug.3.: Korompa a tökéletes kultúra teljes varázsát nagyon
elvesztette. Nem csoda, ha a kertésznek elmegy a kedve, amikor az
épület előtti füves parkrészt hagyják kivirágozni, miáltal a (növény)csoportok színüket és bájukat veszítik. A víz olyan szépség, amit
nehezen, és ilyen a gyep smaragdzöldje, amit ugyanilyen nehezen, vagy
még nehezebben nélkülözünk.
Okt.6. Pest: Először ismét az angol kápolnában. Smith szép
prédikációja Jézus haláláról és feltámadásáról. Ő nemcsak mint egyes
ember vagy mint Isten szenvedett, hanem mint az emberiség feje, mint a
mi képviselőnk. Mi, te és én az Ő keresztjénél állunk, és látjuk Őt
szenvedni és meghalni. Képesek leszünk e pillanatokban bűnt elkövetni,
amikor tudjuk, hogy Őt a mi bűneink ölik meg? [---] Jézus feltámadtan is
a szószólónk, és azért kimondhatatlan a mi örömünk, mivel a halálból
való feltámadása annak bizonyítéka, hogy az Ő áldozata révén a bűneink
meg vannak bocsátva.
Okt.21.: Tegnap Martonvásárról nagyon szép utazás! Ezt a napot a
jóságos Úr külön nekünk készítette, olyan enyhe a levegő, oly szép az ég
és a föld! Mondjunk köszönetet Neki, aki végtelenül jó. Az egész út egy
véget nem érő ünnep volt. Oly varázslatos volt a megvilágítás, olyan
csodaszép a könnyű felhők és a köd játéka. Szinte az összes fa még a
legdúsabb lombozattal! Minden Itáliára emlékeztetett, azt hittem, ott
vagyok. Csak túl gyorsan elmúlt a három óra – képes lettem volna három
napon át így tovaringani. Olyan áldott csendben voltunk!
Okt.28.: A kemény tél kenyeret nem talál az országban. A második
rossz év, a zsidók pedig mindent összevásárolnak, és azzal
uzsoráskodnak – nagyon nehéz idők! És csekélységem a nagy, magas
szobákban: öt ablak – óriási ablakok északra! A homeopata delejező azt
mondta: fázzon, a hideg egészségesebb, mint a meleg; a hideg az élet, a
meleg pedig a halál. Fischernél az izraelita tanárok a lányoknak
klasszikus oktatást adnak, pl. természettant. A szelek és viharok
keletkezése, a fény és a meleg. Egy lány megrajzolta a légpumpát, és
elmagyarázta a hatását és a használatát. Küldjem oda Erzsit naponta
kilenc órára(?)
Okt.30.: Ma lesz a nagy sorshúzás, amelyből remélem, hogy
megnyerek egy részt, Apponyinéval felesben. Milyen szép lenne, milyen
kívánatos az én istentelen (nevelt) leányom (Derecskey Lujza) számára,
hogy újra kitöltsük azt a lyukat, amit ő idézett elő a pénzügyeimben.
Nov.16.: A megváltás művét azért nem tartjuk olyan sokra, mivel a
vétkeinket és eltévelyedéseinket sem ismerjük fel a maguk
förtelmességében. A kegyelem kezdete, hogy ezt belátjuk.
Dec.2.: A (boldogságot) a vallás és kereszténység nélkül hasztalan
keresed! Biztos, hogy a legtöbben csak a földi boldogságra gondolnak, a
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szellem halhatatlanságáról pedig semmit sem sejtenek – semmit
nem hisznek!
Dec.16.: Sokkal kellemesebb alkotni (pl. építeni, parkosítani,
nevelni), mint írni, mint mindig olvasni, mindig csak befogadni,
mindig emészteni, de persze a legkellemesebb a váltogatás.

1846
Jan.1.: Úgy rendezzük be életünket, hogy Isten dicsőítését
tegyük életünk céljává és fő ügyévé. Ez évre legyen ez a feladatunk!
Jan.17.: A naplóm tíz napon át néma maradt, pedig milyen
szép napok voltak: 11-én a Pestalozzi-ünnepségek. – Betegség és
fájdalom öt napon át. A lélek, a kedély megtisztul az ilyen
nappalok és éjszakák alatt. [---] Ha azután a titokzatos láz, a
szédülés, az erőtlenség elmúlik, akkor azt érzem, hogy még arra
vagyok hivatva a Földön, hogy addig működjek, amíg nappal
van, mert jön az éjszaka, amikor már senki sem működhet.
Márc.28.: A magyarokat megbénítják […] a német
bevándorlások! Mágnásaink élvhajhászok, olyanok, mint a por,
mely széthullik, mivel szellem nélküliek. Csak a szellem köt meg
és köt össze; az anyagi a por, amely szétrepül. 50 ezer munkás,
nemes magyar van Moldáviában, akik szerencsétlenek – őket
telepítsétek; őáltaluk erősödjetek! Egyesüljetek, és ne adjátok
német kézbe az eladó nagybirtokokat – inkább adjátok el a
parcellákat magyaroknak! Csak így maradtok egy nép!
Ápr.3.: A nemzet: az emlékek, a nyelv, az irodalom, a
szokások szelleme! Olyan rettenetes, olyan szörnyű feldarabolni
egy nemzetet, mint az egyént. A nemzet is egyén, minél
nemesebb, annál erősebb. Szegény Lengyelország!!! „Meg kell
büntetni ezeket a magyarokat” – mondta a vad ’Laus’ (tetű) –
(Nikolaus). [Szójáték a gyűlölt Miklós cár nevével.]
Ápr.27.: Monoron […] Hétszáz ház, magyarok – szép faj,
szép nők, egészen csodás fogak. Állítólag Pestről kétszáz
csecsemő koszton, tíz bécsi értékű forint egy gyerekért havonta;
úgy tűnik, különösen művelt, tiszta emberek. A bírónál külön
lista, arra felírnak minden gyermeket és mindazokat, akik
odahozzák őket. A bíró utánanéz, és ha piszkosnak találja a
gyermeket, a dajkát nyilvános megbüntetik…
Máj.27. Felsőlövő [Oberschützen, Burgenland]: Tegnap
érkeztünk meg Wimmer [lelkészhez]… A csodás rózsák, a
rendezett kert, ma pedig az igazgató Kühne Berlinből és
Stuttgartból, és a nyolcvan gyermek – parasztgyerekek! Egészen
új szellemben beszélnek, olvasnak, írnak, számolnak; rendet,
gyorsaságot tanulnak; az „ütemírás” pompás, figyelnek,
vigyáznak, a módszer remek. A tanítóinknak tehát nem kellene
többé Németországban [tanulniuk], ez itt van nekik, de a
magyarizmus a haladásnak ellene van. Egy ilyen lelkész úgy él,
mint egy király, ha megérti, hogyan hasson szellemileg.
Jún.5.: Tarcsa [Tatzmannsdorf, Burgenland]: 65 verbéna, 32
petúnia, 62 fukszia fajta… 382 fajta dália, 93 fajta lángvirág…
Láttam egy csodaszép kost. Az itteni juhászat [Klauzál Imre és
Társai juhtenyészete] állítólag a Monarchia harmadik legjobbja.
Jún.16.: Tarcsa savanyúvízforrása nagyon hatásos az ún.
makacs köszvény ellen, amely oly sok fel nem ismert bajnak az
okozója, és gyomorrenyheség és savproblémák esetén.
Jún.19.: A barátság virága is törékeny – virágporát durva
kézzel nem szabad letörölnünk.
Jún.23.: A magyarok nem szabadok – mondta nekem
Wimmer –, mivel nem tanultak meg engedelmeskedni. Aki nem
tanulja meg magát korlátozni, azt mások korlátozzák, az nem
szabad. Az összes nemzet közül csak az angol nevezhető
szabadnak, mivel ők a gyermekkoruktól fogva engedelmeskedni
tanulnak.
Jún.29.: Az angolok így készítik kenyerüket: kétnegyed [rész]
búza, egynegyed árpa és egynegyed burgonya. A vizet a
búzakorpával megfőzik, leszűrik, és ezzel keverik össze a lisztet.

A virágokat finom pamutba helyezik, és azok préselve nagyon szépen
megmaradnak. Egy skatulyában is elállnak, száraz és átszitált homokban,
amit lassan rászórnak az egyenesen álló virágra.
Júl.8.: Az arisztokráciának el kell vesznie a nemzetben, majd abból
újjászületnie, ha vissza akarja nyerni régi jelentőségét. Szellemének
ilyen módosítása azonban feltételezi, hogy teljesen lemond a
szalonéletről és a henyélésről, de sajnos az ehhez vezető út hosszú. A
tétlenség az arisztokrácia örökletes baja; haszontalan módon ezzel
ápolják az örökre elmúlt társadalmi állások és udvari feltételek
(Franciaország) emlékét.
Júl.10.: [Felső]lendvát [Lindava, Szlovénia] tegnap négy órakor
értük el. Rettenetes út az esőben, az agyagos hegyeken keresztül. Amikor
Radkersburg után [---] megpillantottuk a hosszú [zászló]rudat a magyar
[nemzeti] színekkel, felujjongtunk: Extra Hungaria[m] non est vita…
(Magyarországon kívül nincs élet.) Onnan kezdve minden a lendvai
uradalomhoz tartozik.
Júl.12-én: Felsőlendván a sziklák köré, a sziklákra épített vár
emeletén lévő kertben… Kétszáz éve egy koldusszegény Nádasdy
vásárolta meg. [---] A családból az idősebb Lipótnak a fia az
unokahúgom [lányát], Forray Júliát vette feleségül…
Aug.2.: Még sehol sem éreztem ilyen kézzelfoghatóan, milyen
különbözően élnek az emberek. Hivalkodás fent, és a szánalmas
nyomorúság lent… A pompázatos kastély lenti szomszédja egy nedves
földből készült kunyhó, amelyről azonnal azt mondtam, itt nem
lakhatnak emberek! Dehogynem – volt válasz – az egész egy szoba, ahol
állatok és emberek együtt vannak. Körötte a földeket és legelőket
azonban annyira szűkösen mérték ki, hogy az ember nem fogja fel, hogy
abból egy ember meg tud élni. És ők gyakran már 13-14 évesen
megházasodnak, és gyakorta 24 emberi és ugyanannyi állati [lény] lakik
[egy házban]! Nekik itt a legutóbbi eső szétverte a nagyon szűkös
hajdinájukat; egy másiknak a víz elsodorta a kunyhóját, egy
harmadiknak a villám égetett fel mindent; észrevettem, hogy ezzel senki
sem törődik…
Szept.29.: Plébániakönyvtárakat, faluújságot javasoltam… A
szétszórt telkeken lakó parasztcsaládok kiművelésének másik módja a
vándortanító, aki két-három hétig időzne egy parasztnál, a gyerekeket, és
kiváltképp az anyákat tanítaná erre-arra…
Nov.25. Pest: Nyáron a Lipótvárosban három új magániskola jött
létre: Saphir Fülöp iskolája, a kisgyermekiskola, Blanka pedig 28-án
nyitja meg [a nőnevelő intézetét]…

1847
Márc.16.: Stancsics (Táncsics) az Újépületben mint felségsértő…
Tegnap egyrészt a liberálisok gyűlése, másrészt a konzervatívoké, akik a
rosszat a jóval akarják konzerválni, és egyre inkább vizsgálat tárgyává
tenni, hogy célszerű-e vagy nem azzal a kormánnyal tartani, amely
sajnos az országot nem ismeri!
A burgonya Itálián át, Amerikából került hozzánk, nem pedig
Angliából. Az egész Amerika felfedezése csak két élelmiszernövényt
adott nekünk, a burgonyát és a kukoricát. A kakaó nem ide számítandó?
És az olcsó cukor?
Ápr.2.: IX. Pius pápa iskolákat látogatott, vizsgált és jutalmakat
osztott a tanároknak is, és azt mondta, hogy az oktatás és nevelés minden
állam jólétének alapja.
Aug.1.: Szomorú nyár Pesten! Szellemi munkáról szó sincs; az
elmém tompa, az ujjaim a köszvénytől merevek, a lábam csupa fájdalom,
egész idegrendszerem siralmas, öröm semmiben…
Dec.6.: A király magyarul mondott szavai leírhatatlan örömet
váltottak ki. [---] Mindenki mélyen meghatódott, mivel a trónról három
évszázad óta először hangzott fel magyar szó. [---] Minden szem
könnybe lábadt. Szavai a következők voltak: „Magyarország Rendeit itt
látni örvendek. Atyai Szándékomat a királyi előadások mutatják.
Fogadják bizodalommal!”
Széchenyi azt mondta, úgy rémlett neki, mintha egy halott, aki
háromszáz évig nyugodott, megmozdította volna a kisujját…
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„KÉPES KRÓNIKA”
Teleki Blanka 200. születésnapjára

Szülők, testvérek, rokonok
II. rész
Terézünk húga, Karolina és (a református) Teleki Imre 1805. szept.
25-én, a martonvásári katolikus templomban esküdtek örök hűséget
egymásnak. A szerelmesekben – Hubay Miklós szerint – „egy-egy
család indul egymás felé, csöndes zúgással, mint a birnami erdő”.
Blankában tehát egy ősi erdélyi grófi família és egy német eredetű,
magyarországi új-arisztokrata család génjei találkoztak.

A Teleki család címere

A TELEKIEK
A gróf Teleki család a Zsigmond király idejében már virágzó,
mecsinczei Garázda nemzetségből eredt, ugyanúgy, mint az idővel
kihalt horogszegi Szilágyi família is, amelynek legismertebb tagja:
Szilágyi Erzsébet, Mátyás király édesanyja. Felmenőik, a dalmát
eredetű Garázdák, miután ősi földjüket a török felprédálta, a
Tiszántúlon leltek új hazára. A család két ága az előnevét a Békés
megyei Telekről, illetve egy Szék nevű birtokukról kapta. E két ág
később egyesült, innen a család ismert neve: „széki Teleki”.
Első igazán ismert ősük, I. Mihály 1605 és 1614 között Báthori
Zsigmond, majd Bocskai István erdélyi fejedelmek testőrkapitánya
volt. Unokája, II. Mihály (1634-1690), aki Jókainak „köszönhetően” (ld. Erdély aranykora!) sokáig mint kegyetlen bajkeverő, s
egyenesen „kénkő bűzű” sátáni figura élt a köztudatban. Messze nem
makulátlan hőséről Trócsányi Zsolt életrajza objektív képet fest;
eszerint II. Mihály, a politikus „tiszta típusát” képviselte, aki a 16-17.
századi Erdély egyik legfényesebb pályáját futotta be. Postamester,
majd kővári főkapitány volt, Apafi fejedelem szolgálatában pedig,
miközben nagy vagyont gyűjtött, a főkancellárságig és tábornokságáig vitte. „Hogy Erdély ismét a magyar korona alá jutott, kivált az ő
műve volt” – írja az egyik méltatója, e lépését azonban sokan árulásnak tartották.
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Teleki II. Mihály „lett törzsatyja minden későbbi széki
Telekieknek”, második felesége, Veér (Weér) Judit (1640 k.-1707)
pedig az ősanyjuk, aki 13 gyermeket szült. Elözvegyülése után egy
igen tetemes összeget kölcsönzött I. Lipót császárnak, aki ígéretet tett
arra, hogy – amennyiben a pénzt kamatostól nem fizeti vissza –, a
családot kamarai jószágokkal kárpótolja. Így is történt, s a Telekiek,
igaz, sok huzavona árán, de 90 év múlva megkapták a kővári
kincstári uradalmat.
Az ágas-bogas Teleki-családfa három főágának névadói II.
Mihályék fiai, III. Mihály, Pál és Sándor lettek. Legvirágzóbbnak a
Sándor-féle fővonal bizonyult. Ebből születtek pl. az író, történész,
akadémiai elnök József (1790-1855), továbbá féltestvére, az író és
politikus László (1810-1861) is; őket Blanka kuzinjainak mondja.
Szempontunkból Teleki III. Mihálynak (1671-1720) a
leszármazási táblája az érdekes, az aki egyik méltatója szerint
„talpraesett magyar író” volt. [Ő fordította le, s adta ki Weber Ádám
János Fejedelmi lélek avagy a jó fejedelemnek szükséges ajándéki c.
latin munkáját (1689), naplója viszont csak 1960-ban jelent meg.] III.
Mihály mindemellett az Erdély peremén lévő Kővár-vidék kapitánya
lett. Ő 1704-ben, a várat feladva átállt Rákóczi táborába. A szatmári
békét követően (1711) ismét köpönyeget fordított, és így sikerült
megtartania a kővári főkapitányságot. Ugyanezért az egyik fia,
Teleki János katolikus hitre tért. Az ő leszármazottai voltak pl. Petőfi
barátja, a kalandos életű, ’koltói’ Teleki Sándor (1821-1891),
valamint
Teleki
Pál
(1879-1941),
a
tragikus
sorsú
miniszterelnökünk.
III. Mihály másik fia, a tábornok Teleki Sámuel (1710-1784)
[őt ne tévesszünk össze az erdélyi kancellár Sámuellel (1739-1822),
a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítójával!], a család ’református’
ágának lett az őse. Neki és feleségének, Ötvös Máriának csak egy
gyermekéről, Imréről tudunk.
Teleki I. Imrét (1732-1802), Blanka nagyapját a családfa
királyi táblai ülnökként említi. Első házasságából nem született utód,
ezért elvált, s évek múltán feleségül vette a nála jó 30 évvel fiatalabb,
bécsi Krausz (Kirschner) Máriát (1765 k. – 1835). Blanka
nagyanyja három fiúval örvendeztette meg a férjét, ám a középső,
Elek csak hat hónapot, a legkisebb (szintén Elek) pedig hat évet élt,
és csak a bátyjuk, II. Imre (1782-1848) érte meg a felnőttkort.
(Blanka apjáról alább részletesebben szólunk!)
A család ’református’ ága Teleki Miksában (1812-1872),
Blanka fivérében folytatódott. Miksa és az angol Jacqueline (Jerry)
Coock házasságából egy gyermek született, a 3-4 éves Dezső
azonban 1848 végén, amikor a románok elől menekülniük kellett,
meghűlt, és hamarosan el is hunyt.

Teleki Miksa és Teleki Dezső

Teleki II. Mihály

Teleki Miksa első házassága válással ért véget, ezért ő újra
megnősült. A szépséges, de alacsony sorból származó Tatár Máriától
négy leánya és egy fia született. Teleki László Gyula (1866-1936)
báró Wesselényi Ilonát vette felségül. Mivel egyetlen fiuknak, Teleki
Ádámnak (szül.: 1894-ben), utódja nem volt, benne a Telekiek azon
alága, amelyből Blanka származott, kihalt.
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A BRUNSZVIKOK
Teleki Blanka édesanyja családjának
származását homály fedi. Teréz többször
említi a legendát, amely őket a
braunschweigi
hercegek
köréből
eredezteti. E a hipotézist maga dönti
romba, amikor megemlíti, hogy Tóbiás
ősapjuk
volt
„a
Magyarországra
bevándorló”, ő ti. az 1600-as évek első
felében élt, s így kortársa volt az említett
Teleki I. Mihálynak. A genealógiai kutatás
azonban Tóbiás apját, a postamester
Brunczvik János uramat is számon tartja,
aki a felvidéki Galgócon élt és postamester volt (csakúgy, mint pályája kezdetén „a nagy” Teleki II.
Mihály is), s 1597-ben nemesi címet nyert. Mivel a nevük
(Brunszvik) a Braunschweig ónémet megfelelője, elképzelhető,
János, vagy valamely őse az az azonos nevű hercegségből került
hozzánk. Tóbiás evangélikus püspök volt, majd katolizált, s a
harmincadvám kezelőjeként tért vissza Galgócra. Fia, a kisbirtokos I.
Mihály és unokája, II. Mihály viszont a postamesterséget folytatták.
A család vagyonának, rangjának és tekintélyének megalapozása
II. Mihály fia, I. Antal (1709-1780) nevéhez fűződik, aki Mária
Terézia szolgálatában az főispánságig és királyi tanácsosságig vitte, s
közben a grófi címet is elnyerte
(1775); ily módon a család újarisztokraták közé emelkedett. II. Antal
(1746-1793) a „kalapos király” híveként az apjáéhoz hasonló pályát
futott be. Teleki Blanka anyai
nagyapja azonban 47 évesen elhunyt,
úgyhogy a négy gyermek felnevelésének, kiházasításának és a birtok
igazgatásának gondja az özvegyére,
báró Seeberg Annára (1752-1830)
hárult, akinek ereiben csallóközi
németek és erdélyi szászok vére
Brunszvik I. Antal
folyt.

TELEKI BLANKA SZÜLEINEK
225. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Mindketten 1782-ben jöttek a világra, így mindketten a 22.
életévüket taposták, amikor Bécsben összeismerkedtek. Brunszvik
Karolina Sarolta (Lotte) már hónapok óta a császárvárosban
tartózkodott, és a váratlanul elözvegyült és idegileg kimerült Jozefint
istápolta. Imre viszont a külföldi tanulmányútjáról hazafelé tartott,
amikor meglátta és megszerette „Linát”, (ő becézte így Teréz
kishúgát), s megkérte a kezét, a lány pedig igent mondott.
„Midőn anyám a legkisebb gyermekét hordozta a szíve alatt,
egyszer a házajtón kilépve egy cigányasszonnyal találkozott. Ki
tudná megmagyarázni azt, amit a nép e szavakkal fejez ki:
»Ráfeledkezett a szemével«?” Amikor a Lotte megszületett, „rövid
orrocskája, széles duzzadt ajka és gyönyörű nagy szeme volt…
Később fekete hajú, sudár termetű, szelíd és mosolygós arcú szép
leánnyá serdült; de cigányos vonásai megmaradtak” – írja Teréz.
Teleki Imrét Döbrentei Gábor „nemes
szívű, ’s tiszta lelkű embernek, a deák
klasszikusok nagy barátjának” mondja.
Teleki Sándor szerint a nagybátyja
„rendkívül eszes, okos és tudós ember volt,
[---] jó és becsületes, jótékony és irgalmas”. Viszont olyan különc volt, „milyet
regényben is ritkán találunk; nem volt
éppen mizantróp, de tőszomszédságában
lakott, környezete imádta, családja méltatott, szerettük, de másokkal nagyon keveset
érintkezett”. Másik fő jellemvonása „a
legcsípősebb szatíra” volt, amit „csúfondároskodásnak” neveztek.
Maga mondá: »Én az anyámon és feleségemen kívül senkit sem
kímélek s legkevésbé magamat, nincsen is okom rá, mert tudom,
hogy rajtam többet nevetnek, mint én a mások ostobaságain, én
egyedül vagyok, és ők légió, pedig én elrejtőzöm, de ők piacra viszik
szamárságukat.« (Teleki Sándor.)
Sógora pozitív tulajdonságait Teréz is elismeri, („pompás fej”,
„a jobbágyaival szemben igazságos és jószívű” stb.), de a negatívumait is kérlelhetetlenül előszámlálja: „szeszélyes és elviselhetetlen
otthon”, „soha a világ makacsabb zsarnokot még nem látott”, stb. És
nehezen bocsátja meg neki, hogy az ő önzése folytán a húgának egy
Isten háta mögötti faluban kellett leélnie az életét, mivel Imre a
világtól elvonultan akarta eltölteni a napjait.
A legkisebb Brunszvik nővért azonban más fából faragták, mint a
fennkölt Jozefint és Terézt, aki
Lottét „egyszerű asszony”-nak
mondja, s nem érti, miért nem
fordít több időt az önképzésre és
„megnemesbedésre”.
Húga
valóban egyszerű volt, ám
nemesen egyszerű: hűséges,
szerető, feleség és a három
Brunszvik II. Antal és felesége
gyermekét gonddal nevelő anya,
akinek élete a családjáéba
A Brunszvikok martonvásári alága Blanka nagybátyjában
teljesen beleolvadt. Blankáék
Ferenc grófban (1777-1849), illetve a fiában, Gézában (1834-1899)
igen
gyengéd
érzelmeket
folytatódott. Géza egyetlen fia, Gábor (1861-1879) fiatalon elhunyt,
tápláltak „anyácskájuk” iránt.
így a famíliának férfi ágon magva szakadt.
Teleki Imre is őszintén szerette
és tisztelte az ő „Lináját”, és
miután meghalt (1843), évekig gyászolta.
Végül még egy jellemző adalék Blanka apjáról: Megtudván,
hogy a lánya, grófnő létére nőnevelő intézet alapítására készül,
bolondnak akarta őt nyilváníttatni. Egy évvel később viszont már azt
írta Blankának: „A hazafias szellemet mélyítsd el növendékeid
keblében, mivel a női nem által jön el a nemzet, sőt az emberiség
újjászületése.”
(Teleki Imréről sajnos, semilyen képet nem ismerünk…)
Brunszvik Ferenc
és fia,
Brunszvik Géza
(H.M.)
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Hírek, beszámolók innen-onnan
Brunszvik Teréz szellemiségének jegyében

CSABA TESTVÉR
„GYERMEKEI” MARTONVÁSÁRON
„Elfogadom az összes rászoruló gyermeket, akit a
Gondviselés nekem szám!” – tette meg fogadalmát Teréz
grófnő, aki életét Isten kezébe téve vállalta a szegények és
elesettek, s közülük is elsősorban a gyermekek felkarolását.
Tekintettel arra, hogy Alapítványunk a Brunszvik Teréz-i
örökség ápolása iránti elkötelezettségét (a naplóinak kiadásán
túl) egyéb módon is szeretné kifejezésre juttatni, csatlakozni
kívánunk az Érd Postástelepi Kármelhegyi Boldogasszony
Plébánia és Egyházközség kezdeményezéséhez, ők ugyanis
egy meghívót tettek Böjte Csaba testvér „gyermekeinek”
karácsonyfája alá, amelyben vállalták 24 erdélyi gyermek
egyhetes nyaraltatását. Mi tehát az ő kis vendégeiket a
vendéglátóikkal együtt fél napra meghívtuk Martonvásárra,
felkínálva nekik az Óvodamúzeum, a Beethoven
Emlékmúzeum, valamint szeretetvendégség (agapé),
valamint egy gyermekműsor szervezését – a gyermekek
örömére, és gyűjtés szervezése céljából. Ehhez kérjük
Barátaink részvételét és támogatását! A találkozó dátumát
idejében közöljük!
Az Alapítvány martonvásári ügyvivői
KIEMELKEDŐ NEVELŐI MUNKÁJUKÉRT
AZ ALÁBBI ÓVODAI PEDAGÓGUSOK
RÉSZESÜLTEK KITÜNTETÉSBEN:

Brunszvik Teréz-díjasok, 2007.
Kirsch Éva óvodavezető (Nyergesújfalu, Benedek Elek
Óvoda); Kissné dr. Korbuly Katalin dékánhelyettes,
tanszékvezető főiskolai docens (Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kara); Kovács
Gáborné óvodavezető, (Szombathely, Benczúr Óvoda);
Mezőfi Zoltánné közoktatási szakértő, óvodai szaktanácsadó; Perlai Rezsőné dr. ny. főiskolai docens (Bp., ELTE
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara); Tóth Józsefné ny.
óvodavezető (Pécs, Szabolcsi Óvoda); Varga Istvánné
ny. óvodavezető (Ózd, Farkaslyuk Óvoda).

Brunszvik Teréz-díjasok, 2008.
Bachné Pekáry Zsuzsanna, a II. kerületi Rózsabimbó
Óvoda intézményvezetője, Jávorné Dr. Kolozsváry
Judit, az ELTE főigazgató-helyettese, főiskolai docens,
Makra Lajosné, a röszkei Százholdas Pagony Óvoda
vezetője, közoktatási szakértő, Szigetvári Jánosné, az
oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusa,
Tóth Balázsné, a XII. kerületi Orbánhegyi Óvoda vezetője, Tóth Mariann, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Kommunikációs Irodája vezetője, egyetemi főtanácsos,
Turi Istvánné a XIV. kerületi Meseház Óvoda vezetője.

Mindnyájuknak szeretettel gratulálunk!
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A BERLINI BRUNSZVIK TERÉZ
TÁRSASÁG ÉS ÓVODA
Fiatal berlini magyar, illetve német-magyar családok
vagyunk. 1997 tavasza óta találkozunk rendszeresen. Az egész
hat elszánt anyával kezdődött, akik babacsoportot, rendszeres
találkozókat szerveztek. A családok száma hamar
megsokszorozódott, s így 2000. május 25-én, az óvoda
létrejöttével megalapítottuk a Brunszvik Teréz Társaságot.
Amikor a gyermekek többsége óvodáskorú lett, két 8-10 fős
„ovis” csoportot tudtunk belőlük kialakítani, amelyekkel heti
egy alkalommal magyar nyelvű óvónő foglalkozott. A hét többi
napján a gyerekek a lakóhelyük szerinti német óvodát
látogatták. (Mivel a városban szétszóródva élünk, szükség volt
egy „északi” és egy „déli” csoportra.) Később a mi kis
magyar ovinkhoz magyar iskola is társult, amely 2004
szeptembere óta működik a Collegium Hungaricumban. Ott
a gyermekek a második osztálytól tanulhatnak magyarul írniolvasni. (Az elsősöknek egy „kreatív kört” biztosítunk, amely
játékos formában készíti elő őket az iskolára.)
Célunk: a magyar nyelvű berlini családok közti kapcsolatok
ápolása, és hogy a gyermekeinket játékos formában
megismertessük nyelvünkkel és kultúránkkal, Brunszvik
Teréz gondolata jegyében: „A korai nevelés a legfontosabb.
Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében,
hogy a jó felé orientálódjék.” Programjaikat gyermekeink
egyre növekvő száma, kora, s nem utolsósorban igénye
diktálja. Az óvodás és iskolás csoportokon kívül babacsoportot,
szakköröket szervezünk. Emellett megragadunk minden
lehetőséget a Mikulás, farsang, gyermeknap stb. magyar
nyelven és módon történő megünneplésére.
Felsmann Orsolya

Még egy kis türelmet!
A Brunszvik Teréz-naplók megjelenése, a különféle
akadályok elhárulta után, a közeljövőben várható.
Addig is: hálásan köszönjük kedves Barátaink és Támogatóink
bizalmát és türelmét; mindezekért – egy-egy időtálló
gondolata, megható önvallomása és az általa megörökített
emlékképek révén – remélhetőleg maga a Naplóíró nyújt majd
kárpótlást!

Sikeresen pályáztunk…
Az Európai Szociális Alap (ESZA) Nemzeti Társadalmi
Szolgáltató Kht. Programirányító Iroda által meghirdetett,
Nemzeti Civil Alapprogram
Országos Hatókörű Civil Szervezete Támogatása
című pályázaton 100.000 forintot nyertünk, „működési
támogatás” címén.

Az ADÓ 1 %
Örömmel jelentjük, hogy Támogatóink jóvoltából

2007-ben az adó „egy százalékokból”

136.178 forint
került Alapítványunk bankszámlájára. Ezt az összeget a
tervezett kiadványaink (Őrláng-füzetek, stb.)
megjelentetésére fordítjuk.
Sajnos, nem tudjuk, hogy kik rendelkeztek a javunkra, ezért
ezúton mondunk köszönetet kedves Mindnyájuknak!
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Csak erős idegzetűeknek!

A ’kisdedóvás’ iszonytató módja…
A néhai délvidéki író, GION NÁNDOR
Virágos katona (Újvidék, 1973) című kötetében található
az alábbi, 1898-ban játszódó, s bizonyosan
valós alapokon nyugvó történet, amely a szenttamási
Kálvária utca egyik házába enged bepillantást.

Török Ádám rosszkedvűen dünnyögött valamit, és visszament a teraszra.
Két hét múlva közölte, hogy pénteken reggel fogja
kifosztani Istenes Bibic Mihályt, mert akkor a feleségével
együtt a piacon van…”
Elérkezett a péntek reggel, én elfoglaltam a figyelőhelyet a
bronz Jézus lábainál…, és akkor Török Ádám lement a
Kálvária utcába…, és besurrant az ajtón. [---]
De amikor visszanéztem Istenes Bibic Mihály háza felé,
Török Ádám ismét kint volt az udvaron, halálsápadtan
támolygott a fal mellett és hányt. [---]
– Mi van? – kérdeztem lihegve.
– Nézd meg – mutatott az ajtóra.
Beléptem a konyhába, ott nem láttam semmi különöset, a
szobából azonban vinnyogás és mocorgás hallatszott.
Odamentem, lassan kinyitottam az ajtót, és bedugtam a fejem.
Förtelmes bűz csapott meg, a gyomrom feljött a torkomba, és
akkor megláttam a gyerekeket. Három apró gyerek: a földön
mászkáltak mindenféle mocsokban, és vastag zsineggel az ágy
lábaihoz voltak kötözve. A bokájukra és az ágy lábára hurkolt
zsineg pontosan olyan hosszú volt, hogy mind a három gyerek
elmászhatott a szoba közepéig, ahol egy földbe vájt lyukban
kihűlt, főtt kukoricaszemek sárgállottak. A gyerekek
kíváncsian néztek rám, a legidősebb, aki talán négyéves
lehetett, mondott is valamit, nagyon selypítve.
Öklendezve rohantam ki az udvarra, megragadtam Török
Ádám karját, és futottunk a kertbe, átmásztunk a kerítésen, és
visszamentünk a Kálváriára. A fehér oszlopok között leültünk a
földre, hátat fordítottunk egymásnak, sokáig nem szóltunk egy
szót sem…”
[Ld. Gion Nándor i. m. 34., 58-62. old.]

„Istenes Bibic Mihály mindenkinek dicsértessékkel
köszönt. A Kálvária utcában lakott, de ő valamivel
gazdagabb volt, mint a többiek, akik ide szorultak, volt lova
és szekere, és volt egy kis darab földje is valahol
Devecserben. Ezen a kis darab földön a búzától kezdve a
kenderig mindent termesztett, egészen keveset mindenből, és
mégis rengeteg termést betakarított. Istenes Bibic Mihály és
a felesége ugyanis este jártak ki a földekre, a dűlőutakon
hangos dicsértessékkel köszöngettek bele a sötétbe, és ha
senki sem köszönt vissza, megálltak, a szekeret megrakták
búzakévékkel vagy lucernával, vagy kukoricával, amihez
éppen hozzáfértek… Éjfélre hazahozták az első rakományt,
aztán ismét kimentek a földekre, és reggel hozták a második
rakományt. [---]”
– Elszedjük Istenes Bibic Mihály pénzét – ismételte türelmesen Török Ádám…
– Az Istenes Bibic mindenkitől lop. [---] Én majd
lemegyek a házába és körülnézek, te pedig innen, a
Kálváriáról figyelsz…”
Török Ádám megkérdezte tőlem, hogy vannak-e gyerekei
Istenes Bibic Mihálynak.
– Úgy tudom, hogy vannak – mondtam.
– Sohasem látom őket.
– Érdekes – mondtam –, én sem láttam még őket, pedig (Németországi óvodai képek, 19. sz. közepe)
úgy tudom, hogy vannak gyerekei.

Alapítványunk főbb célkitűzései:
Brunszvik Teréz eszmei örökségének közkinccsé tétele naplóinak kiadásával, ismeretterjesztő és
tudományos előadásokkal, cikkekkel
A Brunszvik Teréz szellemi hagyatékát gyarapító rokonok (Teleki Blanka, Teleki Emma, és mások)
emlékének ápolása
Kérjük továbbra is támogassa Alapítványunkat! Köszönjük!
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