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Brunszvik Teréz halálának
150. évfordulója elé
Örömmel vesszük az innen-onnan szállingózó híreket arról,
hogy milyen sokan számon tartják Brunszvik Teréz halálának
közelgı másfél évszázados jubileumát, és hogy a reá való
emlékezés mikéntjét illetıen milyen tervek vannak kialakulóban.
Szeretnénk tehát felhívni a figyelmet arra, hogy

Brunszvik Teréz 1861. szeptember 23-án,
a Váchoz közeli Dukán (ma: Vácduka),
az unokahúga, Forrayné Brunszvik Júlia kúriáján hunyt el,
a temetése pedig 27-én, Martonvásáron volt.
Ez tény, amit a leghivatalosabb forrás, a váchartyáni római
katolikus egyházközség halotti anyakönyve is alátámaszt. (Duka ti.
az idı szerint Váchartyánhoz tartozott.) Az anyakönyvnek a
temetéssel kapcsolatos rovata utal arra is, hogy az elhunytat 25-én
Martonvásárra szállították. Ezek az adatok láthatók a
gyászjelentésen is, amelyet Teréz fivérének a fia, Brunszvik Géza és
felesége adtak közre. (Szövegét ld. a 7. oldalon!)
Ezzel szemben a szakirodalomban és a lexikonokban többnyire
valótlan adatok szerepelnek: Teréz grófnı halálának helyeként
Pestet és Martonvásárt emlegetik, a halála napját pedig általában
szeptember 17-re teszik. Ez utóbbiért a martonvásári halotti
anyakönyv a „ludas”. A temetést az ercsi plébános „fıtisztelendı
Radnich Imre esperes”, Teréz ismerıse celebrálta, a helyi plébános
atya pedig feltehetıen utólag, emlékezetbıl írta be az anyakönyvbe
az azóta sokakat megtévesztı dátumot…
Márpedig Brunszvik Teréz, az „Igazság papnıje” az
igazmondást alapkövetelményének tartotta, ami a tisztelıit is
kötelezi. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a közelgı jubileum elıtt az
elhunytának pontos dátumára emlékeztessünk, hiszen a
megemlékezések kegyeletes és méltó voltához bizony a pontosság
is hozzátartozik…

Brunszvik Teréz

Széchenyi István

(1775-1861)

(1791-1860)

Tavaly, 2010. április 8-án múlt 150 éve annak,
hogy Széchenyi István e világi életpályájának végére
egy pisztolylövés pontot tett. Reá Arany János sorain
kívül Kacskovics Lajosnak a Brunszvik Teréz felett
tartott Emlékbeszédébıl (1865) idézve emlékezünk, aki
elıször vont párhuzamot kettejük – „a Nemzet nagy
kertésze és angyali kertésznıje” – pályája között.
(Ld. a 2. oldalon!)

ARANY JÁNOS
Széchenyi emlékezete (részlet)
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltetı eszmévé finomul,
Mely fennmarad, s nıttön nı tiszta fénye,
Amint idıben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

TARTALOM:

Tekintse meg honlapunkat:
www.brunszvikterez.hu
Örömmel értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy Alapítványunk
honlapja immár elérhetı! Segítségével tájékozódhatnak
céljainkról, kiadványainkról, Brunszvik Teréz és a szellemi
hagyatékát tovább örökítı rokonak, köztük Teleki Blanka
életérıl, munkásságáról stb. Róluk az interneten sok hibás
adat kering. Honlapunk egyik fı célja az, hogy Brunszvik
Teréz és Teleki Blanka tisztelıi tiszta forrásból
meríthessenek.

Kacskovics Lajos: Emlékbeszéd (1865)
„A halál gondolata foglalkoztat”. (Naplók 1855-1858)
Az utolsó évek 1. Brunszvik Teréz írásaiból
2. A kortársak írásaiból
Ahol elhunyt: Vácduka
Ahol az örök álmát alussza: Martonvásár
Dr. Sebestyén Istvánné: Brunszvik Teréz márványszobra
közelében

2. old.
3. old.
4. old.
5. old.
6. old.
7. old.
8. old.

Figyelem! A Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány
a kisdedóvás apostola halálának évfordulójára az 1840 utáni
naplóinak kiadásával, ez év ıszén kíván megemlékezni.

2

İrláng

Kacskovics Lajos

EMLÉKBESZÉD
korompai Brunszwik M. Teréz
grófnı és szerzetes delnı felett (1865)
Csodálatos találkozása a történeteknek, midın a közjó érdekében, habár külön utakon, de egy célra törekedett szereplık
ugyanazon felvonás végén fejezik be versenypályájukat. A múlt
évtized pusztító viharainak legsötétebb fellegébıl egy villám csapott
le, melynek kétágú lángnyila két magasan lobogott szövétneket oltott
el, két növényt fosztott meg életétıl, melyek egyike terebély ágairól
messze nyújtá üdvös gyümölcseit, és beárnyékolá gyenge sarjadékait,
védve az elemek jégzáporától, másika szerény bokorként a maga
nemében elmaradottak felett virágaiban az ész és szív szellemi
szerveit egyesíté, hogy gyümölcseibıl egykor minél számosb kisdedintézet keletkezzék, megóni elfajulástól a hon jövı korának csemetéit, és gerjeszteni bennük az isteni szikrát. Amaz gróf Széchenyi
István, ez gr[óf] Brunswick Teréz volt.
Széchenyit megsiratta a haza, gyászolja maiglan a nemzet,
dicsıítik halhatatlan mővei, csodálja a polgárosodott külföld; emlékét és tanácsait kegyelettel szívében hordja, elveinek örökösét, politikai helytartóját bizalommal követi minden igaz hazafi; gróf
Brunswick Teréziát életnagyságban az utókor fogja kellıen méltányolva felismerni, midın a parányi csírából termékeny fa lesz. […]
Hízelgés volna érdemeit gr[óf] Széchenyi Istvánéihoz
hasonlítani. Szabad legyen mégis ezen egyszerre letőnt két vezércsillagnak bár téres egyenköz által választott, de a hazaszeretetben
hasonló buzgalommal folytatott közreható életpályáját átgondolni.
Mindketten fırendő szülık gyermekei lévén, a gondosabb
nevelés több kedvezményében részesülhettek; mindketten kitőnı
észtehetséggel lévén megajándékozva, korábban nyert szellemi
önállósággal voltak szerencsések beutazni nemcsak hazánkat, hanem
más országokat is, hol a míveltebb külföld üdvös intézményeivel is
megismerkedhettek. Mindketten számos kötetre terjedett naplót
vezettek, melyekbe esténként önbírálattal jegyezgették fel
elmélkedéseiket, terveiket, apostoli cselekedeteik igazolásául a
történelem számára. Mindketten 1825. év körül indítva meg
balítéletek elleni hadjáratukat, Albion szabadságföldjérıl hozták
magukkal azon nagy eszmék magvait, melyeknek meghonosítása,
felvirágoztatása lett életfeladatukká. – Gróf Széchenyi István az
egyesülés nemtıje, gróf Brunswick Teréz a kisdedóvásé, mely
közvetve a nevelés, közvetlenül az elemi tanítás átalakulását
következteté. Gróf Széchenyi a casinó és más társaságok
létrehozásával a gazdasági egyesületet hozta életbe, mely a Mezei
Naptár kiadásával a hasznos ismeretek terjesztését fogantatá
rokonkeblő hazafiak agyában, s ez szülte az Iparegyesületet. Így
keletkeztek a Természettudományi, [a] Kisfaludy Társaság, orvos-,
mő-, védegylet, gızhajó, kereskedelmi, vasúti, Tisza-szabályozási és
különféle célokra alakult egyéb központi és vidéki társulatok,
casinók, takarékpénztárak és egyletek. – Gróf Brunswick Teréz
nevelésügyi mozgalmai a kisdedóvó egyesületnek adtak életet,
melynek testvéreül keletkezett b[áró] Mednyánszky Alajos …
vezetése alatt a nevelési társaság, s ebbıl alakult az olcsó és hasznos
könyvkiadó, most Sz[ent] István nevét viselı Társulat.
Gróf Széchenyi István Bentham követıje levén, anyagi érdekő
vállalatait a hasznosítással hozta kapcsolatba, melynek segélyével
könnyebben és nagyobb sikerrel újoncozhatott; gróf Brunswick
Teréz a legtávolabb[i], de legnagyobb haszontól, a közerkölcsiség
eszméjétıl vezérelve, csak a lelkesedés lángfegyverével harcolhatott.
Mindkettı szellemi hatalom volt.
A természet központi vonzerejét követve két hatalom nem fér
egymás mellett, s miként a nagy folyam özöne a patakok csörgedezı
vizeit magával ragadja, miként a hegy tetejérıl guruló hógombolyag
az apró pelyheket magára szedi, s a nagy tıkepénzek az apróbbakat
elnyeldesik, úgy olvad a mindennapiság ezernyi mozzanata a
összpontosult lélekerı iránymőködéseinek folyami sodrába.
Öntudatlanul egyesülnek az elemek egésszé, anélkül, hogy az
egész saját részeit felismerné.

Többször vitatkozott e két hatalmas lángész, órákig társalogva az
országbírói özvegy grófné [Brunszvik József felesége, a szerk.]
látogatott termeiben a nevelési reform s kisdedóvásról, de e
kérdésben a szív sugallata az ész hideg számításait a kitőzött iránytól
eltéríteni nem bírta. Gróf Széchenyi megmaradt feladata mellett: a
nemzetet felülrıl nevelni naggyá szellemileg, erkölcsileg és
vagyonilag, a népet a kiváltságos rendőek alkotmányos sáncaiba
bekebelezni, összpontosítani az érdekeket, egyesíteni a nemzeterıt.
Hitel, kisajátítási, tagosítási törvényekre van szüksége, hogy a
bék[ly]ókba nyőgözött ipart és kereskedést, pénzintézetek, gyárak,
vasutak, csatornák segélyével fejleszthesse, s a nemzeti
vagyonosodást, ezen alapfeltételét minden erınek és jólétnek
öregbíthesse, lánchidat kelle Buda Pest között építnie, hogy a közös
terhek együtt viselésének elvével az alkotmány védbástyáit
megerısítse; körül akarta csatornázni Buda Pestet, porost, hogy a
Honderőnek keresztelt iker fıvárost, a haza szívét oly hatalomra
segítse, milyent csak világkereskedelmi helyek gyakorolhatnak. A
mindezt megelızıleg akadémiát alapított a nemzetnek, hogy a
magyar ne legyen kénytelen külföldön keresni tanárokat, tanítókat és
óvókat.
Vannak eszmék és elvek, melyeket a classicus népek mythosa
nıi alakban személyesítve istenített, mint az ártatlanság és szeretet.
[…] Magyarországban is nı feladatává lın meghonosítani a
kisdedóvás eszméjét, általa kellett az igének testté lenni, hogy a
parányi magból az elemek egyesülése által naggyá nıjön a fa, s
terjessze gyümölcseit, az ártatlanságot, munkásságot, józanságot,
törvények tiszteletét, engedelmességet, felebaráti szeretetet,
egyszerőséget, megelégedést és boldogságot, s ezek terjedtével és
öregbedtével gyökerében fojtsa el a bőnt, a polgári társaság
legnagyobb ellenét, melynek kiirtása után nem volna értelme a
büntetésnek, feleslegessé válnának a börtönök. Ámde Isten
szılıkertjében a jó mag veteményezése nem egyedüli feladat. Ojtani,
nyesni kell a nagyobb csemetéket is, irtani a gyomot, öntözni a kikelt
növényeket, kutakat ásni, patakokat szabályozni, vízvezetékeket
rendezni, hogy a nap melegítı sugarai mellett a víz ki ne fogyjon,
hogy a gyomnak szerteágazó gyökerei el ne szíják a gyönge
növendékek tápnedveit.
Íme a nemzet nagy kertészének és angyali kertésznıjének
párhuzamos életpályájuk, melyen a teremtıleg hidegen számító ész a
lángoló szív felett uralkodva, egyenkezőleg hatott a hazafi és
honleányi kötelmek magasztosb szellembeni teljesítésével. S a
nemzet géniuszának egyszerre megindult ezen két küldötte végre
mégis találkozott […], midın e földi pályafutásukat befejezték,
mindketten megsiratván a közösen imádott hazát…
Széchenyi nem érhette meg annak teljesedését, miszerint
Magyarország még csak lesz. Halála elıtt még egyszer
visszapillantott a jégvert mezıre, melynek felvirulásához minden
óhajtása, reménye és élete követve volt. Utolsó visszapillantása
keserően gunyoros lehete nagy tetteinek, és ezek eredményeinek
gázolóira.
Brunswick Teréz nem láthatta teljesülve azon óhajtását, mely
szerint vajha minden megyének lenne elemi képezdéje, s mellette
kisdedóvó-példányintézete, s vajha minden helységnek volna elemi
iskolája mellette óvodája. […] İ sem menekülhetett azon vészfelleg
elıl, melynek jégzápora mőveinek virágbimbait elroncsolá. És
miként Galilei a máglya elıtt is ki meré mondani meggyızıdését,
úgy üdvözültünk szintén lelkesedéssel jóslá, hogy a magyart e földrıl
kiirtani nem lehet. […]
Az Emlékbeszéd szövege, amely 1865-ben külön is megjelent,
megtalálható RAPOS JÓZSEF Brunswick Teréz grófhölgynek, a Legnagyobb
magyar honleánynak élete és mőve (Pest, 1868) c. könyvében. [Idézetek: 5-6.,
22-28. p.]
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1855. márc. 31.: [Mária Dorottya], az utolsó nádorné …
eltávozott, a teste lélektelenül fekszik. Isten arca még mindig
haragosan tekint ránk. Ki ismerte ıt úgy, ki gyászolja ıt olyan
mélyen, mint a közössége? Maga állította magának a legszebb
emlékmővet a szívekben, és abban a templomban, amelyet ı épített –
és ama lelkésszel, akit ı a templomnak adott!
1855. ápr. 4.: Garay doktor jól elmagyarázta a homeopatikus
gyógymód lényegét… Az allopátia az ismeretlen ellen ismeretlen
eszközökkel harcol, mivel ezeket még nem próbálták ki egészséges
emberen. Beteg vagyok, és ugyanabban a betegségben szenvedek,
mint M[ária] Dorottya… Úgy fogok meghalni, mint ı, mégpedig
hamarosan – én nyolcvan, ı pedig csak ötvennyolc éves!
(A nádorné influenzás volt, majd agyvérzés végzett vele, a szerk.)

Brunszvik Teréz
(Rajz Barabás Miklós festménye után)

„KORA ÉS HAZÁJA NEM ÉRTETTE MEG;
NEM GYŐLÖLT SENKIT, NEM SZERETTE SENKI, S
IZZÓ SZÍVE SZÖRNYŐ FÁJDALOMBAN HAMVADT
EL, MÍGNEM HAMUKÉNT SZERTEFOSZLOTT.”
(„Br[unszvik] T[eréz] képe alá” megjegyzéssel
1858. június 16-án maga Teréz írta a naplójába a fenti sorokat.)

„A halál gondolata foglalkoztat”
Szemelvények Teréz naplóiból, 1854-1858
1854. dec. 3.: … Elhunyt kedves, elmés barátnım, PalocsayNagy Alojzia, akit kisgyermekkorom óta ismertem és szerettem;
hirtelen halt meg, hosszú szenvedés nélkül! Ideje letelt. Mindenkinek
meg van szabva az ideje – rövidebb-hosszabb… İ már nem érhette
meg az új, ’55-ös évet. És én?
1854. dec.4.: A halál! Annyira természetes, hogy elıször
összeraknak, aztán pedig szétszednek bennünket. Melyik folyamat
megy sokkal gyorsabban? Persze, az utóbbi.
1854. dec.12.: A 11-ére virradó éjjel az egyik legszörnyőbb
betegségen estem át. Segítség nélkül, mint egy fogoly – de Isten
közel volt – megvigasztalt, és meghallgatta a szenvedı kérését.
Legyen áldott mindörökké! Makacs láz tombolt az ereimben és az
agyamban – alakokat láttam, vizionáltam, szörnyő, a kísértetjárás és
a tombolás 11 óra hosszat tartott.
1855. jan.20.: A Jozefinnel és két fiával a Mont Cenis-n át tett
utazásunk évfordulója! Mind halottak, én pedig még élek.
1855. jan.21.: Egy győjtınek sok fáradsága, gondja és aggodalma
van… Az a legkeserőbb gondolat, hogy elhalálozásunk után minden
ismét szétszóródik.
1855.jan.29.:
Draudt-Teleki-Nádasdy Amália…
Hiúság,
büszkeség és merevség akadályozza ıt a szárnyalásban. Egész
fiatalnak, virágzónak tőnök mellette, holott én negyven évvel ıelıtte
láttam meg a napvilágot.
1855. febr.3.: Teljesen visszavonultan élek, szinte kolostori
magányban, és azzal vagyok elfoglalva, hogy befejezzem az írásaim
és az ehhez hasonlók rendezését, és megírjam az életrajzomat…
1855. febr. 28.: Az emberi szellem a végtelenbe nyúlik. Minden
túl kevés neki, mindenhol korlátozva érzi magát – korlátok,
rabszolgaság! … Más idı tépi és mardossa az idıt, és ez mégis
csupán egy pont az örökkévalóságban.
1855. márc.13.: Ma éjjel elhunyt Ferenc József, az ifjú herceg [I..
Ferenc József fia). Ez volt a jövıje!

1855. ápr.5.: Makacs, görcsös láz, ami igazán nyomorulttá tesz,
de a lélek még bírja. Az emberek erısnek tartanak! Csak a
Mindenható és én ismerem a gyengeségeimet. Végrendeletet
készítek, és utána nyugodtan meghalok.
1855. ápr. 16.: A költözés – a betegség! … A halál gondolata
foglalkoztat – készületek az élethez, amikor az ember meg akar
halni.
1855. jún. Meg kell keresnem Jozefin papírlapját: „Nem tudok
élni, élni, élni.” Most én vagyok így. Túl korán nyugdíjaztattam
magam… „Tetszhalottat eltemetni!” Ez még a XIX. századnak is
szégyenfoltja! Hiszen ez a legnagyobb szörnyőség, amit ember
ember ellen elkövethet, és ez elıítéletbıl, lustaságból stb.
megtörténik.
1855. jún. 26.: Ma elégedett vagyok tiszta gondolataimmal és
érzéseimmel, Isten pedig nem hagy el engem… Lelkem, légy
megelégedett azzal, amit Isten ad neked, még ha az emberek (az
állam) el is rabolják tıled mindazt, amit csak elrabolhatnak!
1855. júl. 1.: Az életkor, és annak nehézségei, bajai Justhnénál
[Teréz sógornıjének anyja, szerk.] szörnyő alakban: ı nemcsak hogy
szenved, hanem beszél is róla. Meg is van bántódva, mert ıt a lánya
nem érti meg – ez valóban a lehetı legrosszabb dolog. Nekem is
nehéz a visszavonulás, szerettem volna még segíteni a fiatalokat,
persze a korommal járó összes többi panasz mellett. A pénz
tiszteletet teremt, ezt eddig nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy
az idıskorban az intellektus, az életben szerzett érdemek mindent
pótolni fognak…
1855. júl.3.: Szép forró nap, már fél hétkor felkeltem, ötkor
ébredtem. Csak a meleg napokon jó valamennyire az egészségem, s
csak ilyenkor tudok gondolkodni – élni, és Istennek hálát adni.
1855. júl.8.: A magas korom, emlékezet nélkül, kombinálás
nélkül. A jó Isten jól teszi, hogy megengedi az erı csökkenését.
Unalmas lenne még sokáig élni, és mégis hála és köszönet a jót tevés
(jótett), avagy az öröm minden élvezetéért.
1858. jún.15. (Duka): … Test, lélek és szellem egy és ugyanaz,
nem elválasztható. Nincs anyag, csak szellem. Az álmosság
lankadtság, az erı nem alszik el, hanem örökké eleven. És minden
öröktıl fogva van, és létezni fog – nincs halál, csak átváltozás.
1858. jún. 21. Nem kell szomorkodnom. Mindenki meghalt,
egyedül én maradtam meg, de Isten örök, minden örök, a szellemem
és azok szelleme is, akiket szerettem.

Búcsú Martonvásártól (Napló, 1855. júl.1.)
„A martonvásári élet, ha az ember ıszinte akar lenni, a jó
ízlés számára zavaró, kusza. Szidi, az anyja és a jéghideg,
büszkén uralkodó Mária… Akivel igazságtalanok vagyunk,
azt győlöljük, mert állandó szemrehányást jelent
számunkra…
Martonvásár, ahol minden fát ismerek, a családom
munkája. Tehát agyı, ezúttal elutazom – talán már nem
látjuk többé egymást, ti kedves ligetek. Keserőséggel a
szívemben válok meg tıletek, pedig milyen boldog voltam,
midın hozzátok jöttem. Sajnálkozás nélkül hagylak el
titeket. Csak a fákat és a szép tájképeket – a jó levegıt
hagyom itt nehezen.”
( Szidi, Teréz sógornıje ti. a gyermekeit, Máriát és Gézát is ellene
hangolta. Ezek után az sem véletlen, hogy az utolsó éveiben nem náluk
lelt otthonra…)
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 NÁDASDYNÉ FORRAY JÚLIÁNAK
Duka, 1857. február 2-án este

Az idıs Teréz fı támaszai:
Forrayné Brunszvik Júlia és Nádasdyné Forray Júlia

AZ UTOLSÓ ÉVEK 1.
Brunszvik Teréz írásaiból

 AZ EMLÉKIRATOK ZÁRÓ FEJEZETE
Martonvásár, 1855 júniusa
„A család veteránja, az elsıszülött apa elsıszülött leánya e
sorokat hetvenkilencedik életéve végén írja…
Egyetlen fivérem halála [1849. okt. 24.] óta, még kevesebb a
szívesség a család tagjai között. Szidónia Bécshez húz, ahol öcsém
meghalt, két gyermekét bécsi és nagyvilági szellemben neveli,
bécsi barátokat szerez és a martonvásári kastélyban német világot
és -szalonéletet honosít meg.
De vajon ki tudná megmondani, mi vár a közeli vagy távoli
jövıben a vén Európára? Inog minden az öregségtıl, nem sokáig
fogja bírni, már nem sokáig! A családokból kihalt minden
szeretet! Mindenütt csak süllyedés, romlás! Én magam minden
akarásommal és cselekvésemmel is rom vagyok a romok között;
süket fülek és süket szívek kísértek végig életem útjain. Hol
találok szavakat, hogy megírjam Magyarország dolgainak
szomorú alakulását?! Ahová csak nézek, mindenütt beteges
félelem és nincs sehol semmi, ami a lelket s a szívet felüdítené.
Óh, hazám! Egy Széchenyi István az ırültek házába zárva! Egy
Deák gyermekké lett! Egy Teleki Blanka tíz évre a kufsteini
börtönbe zárva!! Annyi ezer meg ezer ember elpusztítva, testileglelkileg megsemmisítve! Emma, özvegye annak az elmés, okos
férfiúnak [De Gerandónak], aki Magyarországért lelkesedett!
Attila és Antonina, a sok reményre jogosító két gyermek szépen
fejlıdik, és jól viseli magát. Vajon mit fognak megérni? Mit
fognak cselekedni? … Vajon virrad-e még rám örömnap? A
viharban szólt a Lélek: Ne félj, veled vagyok!
Fülemülék csattognak a virágos szalonban. 1855. június 8-a
van… Az 1850 óta eltelt öt év keserves idıszak volt és az még ma
is! Hazám elnyomva, vagy talán egészen elfojtva. A drágaság, az
adók elviselhetetlenek, az állam kiadásai sok millióval múlták
felül bevételeit; az ország jórészt képtelenné lesz az
adófizetésre… És nem tágít mellılünk a gond: Vajon mi lesz
még?”
Brunszvik Teréz: Félszázad életembıl. Emlékiratai.
(Ford.: Petrich Béla) In Czeke Marianne – H. Révész
Margit: Gróf Bruns[z]vik Teréz élet- és jellemrajza.
Bp. 1926. 39-108. p. (Idézetek: 102., 106-108. p.)

Drága kedves Júlia! Amit kapásból tudok a Brunszvik családról,
ezennel közlöm, csak a bizonyítékokat kellene beszerezni. A
magyarországi illusztris Brunswick família közvetlenül a brunswicki Henrik hercegtıl származik, aki mint II. Henrik a keresztes háborúk
idején a német népeket Jeruzsálembe (Palesztinába) vezette. A
fiatalabb fia által megbántva (két fia volt a hadjáratban) az apa úgy
haragra lobbant, hogy kitagadta és előzte ıt; ez Magyarországon
történt, ahol ı (a fiú) visszamaradt. Wimmer lelkész, aki most
Brémában van, tudja a történeti forrást, ha az nem lenne ismert.
Elküldöm neked az életrajzi vázlataimat [az emlékiratokat, a
szerk.] – bárcsak lenne valamink a te jó nagyanyádtól is. Lapozd át,
ha érdemesnek találod a fáradozásodra – régóta szeretném tudni errıl
a véleményedet. De aztán nehogy kiadd a kezedbıl – az emberek
visszaélnének vele. És talán egyszer, a halálom után egy falat
kenyeret szerez majd annak, akinek hátrahagyom. Lemásolóját a
kegyeidbe ajánlanám; ı egy tisztességes izraelita magyar, akinek
semmiféle keresete nincs, hacsak nem segítünk neki… Nagyon
örülök annak, hogy csókolod a lelkemet és a szívemet. Én áhítattal
csókolom a lelked, a szellemed és a szíved… Élj boldogan, kedves
Júlia, már alkonyodik és Hellenbach bárónı érkezett látogatóba.
Holnap [pedig] egy török dervis. Isten áldjon és ırizzen meg téged.
Anyácskád megáld téged. Fanny csókolja a kezed. Köszönöm a
lapokat, küldöm ıket Párizsba.
Isten áldjon
Terézed
Ui.: A feljegyzéseket folytatni kellene. Hiányzik az erı és a
kényelem. Isten adja vissza a kedves [fiad], Feri teljes
egészségét. Ferinek puszi, apjának pedig üdvözlet. Nyugodtnak
kell lennie. A nyugtalanság többet árt, mint használ. Az ember
érezhet nyugtalanságot, de ne mutassa.
( Nádasdy Lipótné Forray Júlia Teréz unokahúgának, Forrayné
Brunszvik Júliának a lánya; kettejükre az utolsó éveiben is számíthatott.)

 REGULY ANTALNAK
Bécs, 1857. május 20.
Jó Reguly Úr! Át kell adnom Önnek Minona bárónı
üdvözletétet és a kérdést: levelezik-e még Ön Natalie
Stackelberggel? Hol van ı jelenleg? Minona odaadta neki
meghosszabbítás miatt az útlevelét – emiatt írt neki, de választ nem
kapott. Csupán felvilágosítást kérek.
Mi itt e pillanatban találkoztunk a kedves Blankával. Minona
eléje ment Laibachig. Istennek hála – meglehetısen jól van, és
hamarosan egészen összeszedi magát. Szíves válaszát már a Vác
melletti Dukára címezze. Üdvözölje Bohus asszonyt, és mondja el
neki a jó hírt. Éljen boldogul, ıszinte tisztelettel
Brunswick
( Stackelberg Minona Teréz húgának, Jozefinnek és az észt
Stackelberg Kristófnak a leánya. İ utazott el a Laibachban (ma: Ljubljana)
raboskodó Teleki Blanka elé, aki hét év után általános amnesztiával
szabadult.)

 NÁDASDYNÉ FORRAY JÚLIÁHOZ
Duka, 1860-1861 (?)
Kedves Júlia,
tegnap este itt volt Szendery. Kérdésemre – hogy van a
felesége? – azt mondta: „A kegyelmes látogatás óta boldog.” Jó
Júlia! A kedvességed micsoda boldogságot okoz: a foglyokat
kiszabadítja, a betegeket meggyógyítja, a szomorúakat minden
módon megvigasztalja.
Ma szabad ennem csirkét és rizst – voltál olyan kegyes
megengedni, hogy jelentsem. Ha erre ma már túl késı, vagy semmi
hasonló nincs nálad ebédre, úgy ez – ha megengeded – holnapra
marad. Ölelem a szívedet,
a te Terézed
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 NAGY IVÁN SORAIBÓL (1859)
„Hazánk jelesb hölgyeinek egyike, a kisded-óvó intézeteknek
hazánkban úgyszólván alapítója, s e téren annyi nemes buzgósággal,
éles belátással, és minden nehézségeket leküzdı kitartással
mőködött. A jeles delnı már 83 éves, s még lelkében mindég élénk
és fiatal.”
Magyarország családai… 2. köt. (Pest, 1959) 242. old.

 TERÉZ NÉNI GYERMEKSZEMMEL (1861)

Teréz kézírása (A 4. oldalon olvasható, 1857.II .2-án kelt levél elsı
sorai

AZ UTOLSÓ ÉVEK 2.
Teréz a kortársak szemüvegén át

 DE GERANDÓNÉ TELEKI EMMA
VISZONTLÁTÁS DREZDÁBAN 1859-BEN
Egy reggel örvendetes hírrel lepé meg a kedves néne [Teleki
Blanka, a szerk.] testvérét és gyermekeit. Nyitott levéllel kezében
állapoda meg elıttük:
– Tudjátok, mily tudósítás van e levélben? Kedves nagynénénk
Brunszwick Teréz nemsokára meg fog ide érkezni…
Nemsokára … kocsi állott meg az ajtó lépcsıi elıtt és tisztes
öreg nı szállott ki abból. Ruházata csupa magyar volt, cifra mente
fedezte vállait. »Ti vagytok azok a kedves gyermekek, kikrıl már
annyit hallottam – szól mosolyogva Estikéékhez –, oh ez égi
boldogság, hogy veletek találkozhatom, mielıtt utolsó utamat
megtenném. Mennyire hasonlít a fiúcska derék atyjához, a leányka
inkább családom jellegét hordja magán. Jöjjetek, üljetek le mellém,
sok mondanivalónk van.«
– Mily állapotban hagyta kedves nagynénénk az országot? –
kérdé Gyula, csillogó szemmel.
– Az ország átváltozott bőbáj által – felele a kérdezett –,
egyszerre átöltözködtek százezren, és magyar ruhában jártak és
mikor számot kértek akárkitıl, [hogy] miért teszi, »ez feleletünk –
mondák – arra, hogy minket németekké akarnak tenni.« Sokat beszélt
a kedves nagynéne a hazáról, és hallgatóit egészen beavatta az
országban kitört erélyes mozgalmakba, melyekkel a rendek az udvar
ajánlataira feleltek. A kis számőzöttek szívesen társalogtak a mővelt
eszes nıvel, ki nyolcvan[négy] éveit könnyen bírta, és ifjú tőzzel és
lelkesedéssel vett részt mindenben, ami a lélekhez szól. Két ifjú
rokonára támaszkodva szeretett sétálni, és sok tréfás ötlet főszerezte
beszédét. A gyermekek úgy szólva elválhatatlanok voltak tıle és
napról napra jobban szerették. Ekkor írá (Blanka) a húga
jegyzıkönyvébe: »Örömmel telik el szívem, mikor a tüzes
gyermeket, kis öcsémet és nagynénémet egymás mellett látom, a
szikrázó szemő ifjat és az agg küzdıt. Szép tapasztalni, hogy érti
egymást a kifejlett lángész és a serdülı értelem, jóllehet 74 év van
köztük.«”
[Antonina és Attila 4. könyve. Párizs, 1887. 93-103. p.]

„Keresztanyám, Forrayné Brunswick Júlia grófnı (Brunswick
Teréznek, a híres pedagógusnak unokatestvére) meghívott minket …
egy hétre Vác melletti birtokára, Dukára… A dukai tartózkodás
néhány pillanata is emlékemben maradt. Külön lakosztályunk volt
Betti kisasszonnyal, ott is étkeztünk. Szobáink egy hosszú folyosóra
nyíltak, annak a végében volt egy ajtó, amihez közelednünk nem
volt szabad. Ez volt a már agg Brunswick Teréz szobájának ajtaja.
Már évek óta ott élt rokonánál, és ott is fejezte be életét. Minket,
gyermekeket nagyon izgatott e tilalom, mindenáron látni szerettük
volna a szoba lakóját. Fıleg Louise nıvérem leskelıdött egyre.
Végre megpillantotta a botra támaszkodó agg nıt. Nem
leskelıdött többé, és azzal oszlatta el kíváncsiságunkat: »Nem
érdemes látni ıt, úgy néz ki, mint egy öreg boszorkány.« Szegény,
angyali jóságú Teréz, aki egész életét a gyermeknevelésnek szentelte,
vajon mit szólt volna, ha tudomására esik a nyolcéves kislánynak
ítélete”?
M[árayné] Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések
életembıl (S.a.r., utószó, jegyzet: Steiner Ágota. Bp. 2001. 17-18. p.
[ Teréz 1861-ben hunyt el, így a dukai tartózkodásukkor az 1858-ban
született szerzı hároméves lehetett. Márai Sándor unokahúgának könyvére
Mészáros Tibor irodalomtörténész hívta fel a figyelmemet. Köszönöm! H.M.]

LİVEI KLÁRA VISSZAEMLÉKEZÉSEIBİL
A kisdedóvás csírájából kifejlesztve akarta átalakítani a honi
nınevelést is a nagy szellemő hölgy, nınevelıket képzı intézeteket
tervezvén. Velem együtt akart ezen intézethez kezdeni, s ha valaki
említé gyöngéden, hogy nyolcvanéves korban bajos ilyen vállalatba
kezdeni, azt szokta mondani: „Klára hat ja Kraft, sie kann das
fortsetzen.” [De Klárának van ereje ahhoz, hogy azt folytatni tudja.”]
İ azt remélte, hogy az 1861-diki országgyőlés folytán szép tervét
létesítheti. Az ügyek változta leverıen hatott kedélyére, nem
létesíthetvén szép terveit, s nem láthatván boldognak a hazát. […]
Brunswick grófnı dús szellemérıl érdekes még fölemlíteni,
hogy ı ritkán próbált meg tollat a nélkül, hogy egyszer s mint valami
szép gondolatot ne írt volna papírra. Halála után Stackelberg Minóna
bárónıvel átnéztük, s rendeztük iratait, s végre a papírkosár maradt
hátra, hol csak elhányt iratok voltak. Ezt sem akarók legalább
fölületes átpillantás nélkül a lángok martalékává tenni; alig vesszük
föl az elsı elhányt papírt, máris egy szép gondolatát olvasánk rajta, s
így minden szeletékét át kelle vizsgálnunk, nehogy az elhunytnak
valamely nemes gondolatát megsemmisítsük. Többek közt ezt
találtuk: „Minél magasabb az állás, annál több jótevés.” Ez
egyébiránt valóságos jelszava volt Br. Teréznek.
(Ld. Rapos József: Brunswick Teréz … élete és mőve.
Pest, 1868. 59-60., 74-75. p.)

( Lıvei Klára 1846-1848-ban Teleki Blanka pesti leánynevelı
intézetében volt nevelını. Mint a felségsértéssel vádolt Blanka
tettestársát 1851-ben ıt is elfogták, és öt év börtönre ítélték, amit
Pesten ill. Kufstein várában töltött le. Késıbb sokat volt az önkéntes
emigrációját Németországban töltı Teleki Blankával. Teréz
halálakor éppen itthon tartózkodott. A fenti írás is elsı részében az
1849 óta elıször összehívott országgyőlésre céloz, amelyet Ferenc
történt meg. A „rendek” és az udvar „pengeváltásaira” az 1861. évi József 1861 augusztusában váratlanul feloszlatott.)
országgyőlésen került sor, erre tehát Emma, akinek a fenti írása jóval
késıbb keletkezett, rosszul emlékezett.]

( Teleki Blanka a börtönbıl szabadulva 1857 novemberében elhagyta
az országot. Önkéntes számőzetésében ıt a párizsi emigrációban élı húga és a
gyermekei, Antonina és Attila [a fenti elbeszélésben: Estike és Gyula]
meglátogatták. Teréz néni azért ment Drezdába, hogy a halála elıtt Blankán
kívül Emmát és a gyermekeit is még egyszer láthassa, akikkel tíz éve nem
találkozott.  1859-ben csillant fel elıször annak reménye, hogy (Ausztria
itáliai veresége után) a császár hazánkkal a megbékélést keresi, ami nem
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„Duka környéke vonzó, s évrıl-évre szebb lesz” (Napló, 1858. július 17.)

AHOL BRUNSZVIK TERÉZ ELHUNYT: (VÁC)DUKA
voltak a rokona, Babarczy Josephina asszony és „két
kisasszony” szobái.

„Gróf Brunszvik Teréznı [sic!] szoba”

A dukai kastély 1986 körül
Az épületben évtizedekig nevelıotthon mőködött, amely a
megszüntetése idején Brunszvik Teréz nevét viselte.

A leltár szerint Teréz szobájának berendezését a
következık alkották: 1 fennálló [álló, a szerk.] ruhatartó
szekrény, 1 háromfiókos ruhatartó szekrény, 1 dívány, 1 asztal
a dívány elıtt, 1 festett varróasztal, 1 nyoszolya szınyeggel
(abba: 1 szalmazsák, 1 ’madrácz’, 1 paplan, 2 vánkos, 1
taródunna), 1 éjjeliszekrény, 1 mosdóasztal, 1 kép, 2 szék, 1
spanyolfal. (A ruháit, naplóit, képeit és egyéb személyes
tárgyait korábban elszállították.)

 Brunszvik Teréz naplófeljegyzéseibıl

A falu és a birtok

Duka, 1858. június 15-23.

Vácduka (korábban: Duka) – 1200 lakosú község Pest
megyében, Váctól 7 km-re, délkeleti irányban. Írásos története
a XIII. század végére nyúlik vissza. A falu a török hódoltság
idején elpusztult. Újratelepítésére az 1700-as évek derekán
került sor. A falu 1736-ban került a Rudnyánszky család
legfényesebb hivatali karriert befutó tagja, a szeptemvir József
kezére, akit Mária Terézia bárói rangra emelt (1772). A
helység barokk templomának építése szintén az ı nevéhez
főzıdik. A családfa szerint az ı dédunokája volt az a
Rudnyánszky Sándor, akit Fényes Elek még 1851-ben is a
hely birtokosaként említ. Duka – írja – „kies halom-oldalban
fekszik, Váchoz ½ óra járásnyira, 357 kath., 7 zsidó lakossal”.
(Ld. Magyarország geographiai szótára. 1. köt. 286. p.) A
birtok nemsokára gazdát cserélt: Teréz unokahúga, Forrayné
vásárolta meg, aki a birtok árát 1853. november 26. és 1854.
május 4. között négy részletben fizette ki.

Jún. 15.: Az idınk, az életünk Istené, neki vagyunk
felelısek, ha óráinkat eltékozoljuk, ha gondolatainkat nem
hagyjuk kibontakozni… Blanka egy éve szabad, és én, aki ezt
megértem, még átváltozás nélkül élek, ı pedig nyolc hónapja
vidáman él Münchenben.
A régi papírjaim közt szép dolgokat találok. Grillparzer
így énekelt: „A gonosszal, a közömbössel és a jóval való
barátság ne legyen mindegy számodra. – Egy kis harmatcsepp
izzó vasra esett, és nem volt többé; egy virágra esett, és úgy
csillog, mint egy gyöngy; az áldott órában egy kagylóba esett,
és ı maga lett gyönggyé.”
Persze csak a grófnıt tisztelik bennem – a háziasszony
unokatestvérét, nem az embert, mivel az ember értékét sem
felmérni, sem megérteni nem tudják – ehhez minden
hiányzik… Pestalozzi tanítványát nem ismerik fel bennem,
mert ıt, magát sem ismerik. Ez siratni való!
16-a: A tevékenységhez erı, az erıkifejtéshez pedig
bátorítás tartozik. Hrabovszky azt mondja: Az egoizmust,
amire az ember annyira kapható, a hízelgés oly
szörnyőségesen a felszínre hozza; az egoizmus, az önzés
minden bőnös szenvedélynek a szülıanyja.
17-e: Tegnap este gyönyörő séta! – Duka környéke
vonzó, s évrıl-évre szebb lesz. Víz is van ezen a vidéken, öt
forrás.
Június 23.: Ha felneveltem volna egy tudással és
tehetséggel felvértezett arisztokrata hölgyet, és most az ı
gyermekeit nevelném, megszőnne sok olyan ellentmondás,
ami engem jelenleg gyötör. Ezeknek a gyerekeknek a
szokásai, az életmódja, a jövıje mégsem olyan, mintha gazdag
örökösök lennének…
Az évszak és a hely minden szépsége ellenére sem
vagyok boldog – nem vagyok boldog, mert nyugtalan vagyok.

Kúria? Kastély? Úrilak?
Duka kapcsán Vályi András 1796-ban megjegyzi, hogy
Rudnyánszky bárónak „jeles épülete is van itten és jeles
kertje.” (Magyar Országnak leírása. 1. köt. Pest) Fényes Elek
1837-ben „szép urasági kastélyt és kertet” említ.
(Magyarországnak leírása. 2. köt. 424-425. p.) Ugyanı a fent
idézett, 1851-ben megjelent könyvében azt írja, hogy a
bárónak „derék kastélya és szép angolkertje van”. Ez a
kerttel övezett, „jeles”, „szép” és „derék” jelzıvel illetett
épület került a birtokkal együtt Forray grófnı kezére. Mivel ı
rosszul gazdálkodott és adósságokba keveredett, hét évvel
késıbb a dukai birtokot átengedte a lányáéknak, Nádasdy
Lipótnééknak. Történt mindez 1861 októberében, vagyis a
Brunszvik Teréz halála utáni hónapban. Ekkor „a dukai
ingóságokról” leltár készült.

„Kastély fasindeles tetıvel, jó karban”
E cím alatt a leltári lajstrom (a fıbb berendezési
tárgyakkal együtt) felsorolja az épület helyiségeit. Ezek: az
ebédlı, nagy szalon, díszterem, hálószoba, kisded [kicsi, a
szerk.] írószoba, komorna szoba, könyvtár, kisszoba, kápolna,
három vendégszoba, folyosó, raktárszoba, és az a négy szoba,
amelyek egyikében évekig Brunszvik Teréz lakott. Mellette

A váchartyáni anyakönyvi kivonat részlete
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Ahol Brunszvik Teréz
az örök álmát alussza:
Martonvásár, köztemetı

Gyászjelentés

Nekrológ: Pesti Napló 1861. október 15.:
A Brunszvik Mauzóleum

„MARTONVÁSÁRRÓL
A KÖVETKEZİ SOROKAT
VESSZÜK”
„Jótékonyan áldó szellem elhunytát siratjuk! Nem elég, hogy
egyesek zokogjanak Brunsvik Teréz grófnı gyászravatalánál. Ne
csak forrón szeretı rokonok, szeretve tiszteı barátok, s a számtalan
szőkölködı, kik jótékonyságát élvezék, hullassák könnyeiket: mert
a megboldogult nemes lelkő grófnı érdemes: hogy a haza részvéte
kövesse utolsó nyughelyére!
Brunsvik Teréz grófnı a személyesített jóság és szeretet volt.
Hosszú életének minden mőködése jótettekbıl állott. Nyomait áldás
követte. Jótéteményeivel nem ütött semmi zajt. Azokat nem hirdette
a világ. De áldották a kunyhók lakói, hol csak megjelent, s a négy
fal közé zárt hıs szenvedık! – nemesen önzéstelenül mőködött,
mint igaz honleány, s mint valódi keresztény. Híven megtartá az
üdvözítı mondatát: amit jobb kezed mível, nem tudja azt a bal.
Valamint vagyonát megosztá a szegényekkel, úgy nyújtott szellemi
vigaszt a lelki küzdelmekben szenvedıknek. Az életbölcsesség, s a
vallás enyhítı szavaival megtudá nyugtatni a fájdalomtól dúlatott
kebleket. Tettei elismerését csak az öntudatban kereste. Jelszava,
mit másoknak tanácsul felhozni szokott, jellemzé életét: »Tedd
mindig a jót, mit szived sugall, de hálát ne várj érette, úgy
folytonosan boldogíthatsz és boldog lehetsz!« - Az öntudat nemes
érzetében lelke szakadatlanul derült és nyugodt vala. Szép
reményekkel bírt a haza legnehezebb napjaiban is.Sok volna
elsorolni minden tettét, mit a nevelés terén véghez vitt. Elég csak
egyet is megemlíteni, hogy nevét alhatatlanná tegye a hálás utókor
emlékében. Több évvel ezelıtt beutazá Brunsvik Teréz grófnı
Európa fıbb városait, hogy tanulmányozza az óvodák mőködését.
Gazdag ismeretekkel tért vissza honába, s ı nyitá meg dús
tapasztalásai folytán az elsı magyarországi óvodát Budán. Ez lın
alapja a számosan elterjedt óvodáknak Magyarországban. Hol van
honpolgár, hol van atya, hol van szeretı édesanya, ki ne gondolna
áldólag a kisdedek üdvös menhelye, az óvodákra? És ne említené
hálával a magas szellemő grófnı nevét, ki e lelket nemesítı
intézeteket Magyarországban megkezdé. Ha hálát rebegık
sokaságára gondolunk, bátran elmondhatjuk, hogy Korompai
Brunsvik Teréz grófnıt a haza közös elismerése kíséri az örök
nyugalom honába!
Martonvásáron, september 27-én 1861.
Az elhunytnak határtalan tisztelıje
LİVEI KLÁRA”

Brunszvik Teréz és
Teleki Blanka örangyala

A Mauzóleum kápolnájának oltárképe
KOVÁCS ERZSÉBET és ZOLTÁN GYİZİ
iparmővészek alkotása (1996)

Brunszvik Teréz koporsója
a Mauzóleum alagsorában

„Koszorút Ég angyalai hoznak,
S utad nyugovásra visz…”

BÁNFFY GYÖRGY
(1927-2010)
Múlt szeptemberben Hazánk egy nagy Mővészt és Nagy
magyart, Alapítványunk pedig egy önzetlen Barátot vesztett.
Tıle, a Kossuth-, a Jászai Mari- és a Magyar Szabadságértdíj kitüntetettjétıl, aki több (székesfehérvári, martonvásári,
pozsonyi) rendezvényünk sikeréhez járult hozzá, Brunszvik
Teréz sorainak ígéretével búcsúzunk:
Millió felett suhogva
Nem látod e Föld silány porát;
Szállsz a szélben föl naptávolokra,
Meglátod Istent magát…”
Az Alapítvány nevében: Kizmus Lajos, Hornyák Mária
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Dr. SEBESTYÉN ISTVÁNNÉ
ny. fıiskolai docens, Szarvas

Brunszvik Teréz márványszobra közelében
2011-ben lesz 150 éve annak, hogy Brunszvik Teréz
elhunyt. İ az elsı nı, akinek hazánkban közadakozásból
szobrot emeltek. Aradi Zsigmond Milánóban készítette el a
mellszobrot carrarai márványból. Leleplezésére 140 éve, nem
sokkal Teréz 10. születésnapja után, a Magyar Nemzeti
Múzeum dísztermében került sor. Késıbb a márványszobor
hozzánk, az 1957-ben megnyílt Szarvasi Óvóképzı Intézetbe
költözött.
Munkám során naponta találkoztam a mőalkotással…
Mindig megragadott Teréz tekintete, nem a márvány
hővösével, hanem életes melegséggel tekintett az elıtte
elmenı hallgatókon, tanárokon túl a távolba, a jövıbe. Talán
így nézte kora kisgyermekeit is. Így tudott a nehéz
gyermeksorsokon túl a jövıbe látni, az európai kontinensre
átterjedı mozgalomnak az élére állni, a kisgyermekek testi,
lelki nevelésének irányt szabni. Ezért nyitotta meg az elsı
óvodát a Mikó utcában. Értük minden áldozatot vállalt: erejét
felülmúló anyagi áldozatot, eltőrte a meg nem értést, a
mellıztetést, a fárasztó utazásokat, fizikai megerıltetéseket.
És az idı múlása ıt igazolja! A gyermek nem kis felnıtt. A
gyermek Isten ajándéka, sorsuk a szülıkre, a társadalomra
bízatott. A gyermekeket szeretni, óvni, nevelni,
képességeiket fejleszteni kell. Így válhatnak a jövı zálogává,
a társadalom értékes és hasznos tagjaivá.
Brunszvik Teréznek ezt a misszióját, ezt a jövıbe látását
fejezi ki a márványba metszett tekintete. Ezt találtuk és
igyekeztünk feldolgozni Bilibok Péterné dr. Pribeszky
Zsuzsával óvodatörténeti kutatómunkánk során. Országunk
határain túli levéltárakban azonban még bıséges anyag vár
feldolgozásra, amellyel bıvülhetne, árnyaltabbá válhatna
Brunszvik Terézrıl szóló ismeretanyagunk.

Aradi Zsigmond: Brunszvik Teréz (1871)
A szobor Szarvason, az egykori Brunszvik Teréz Óvóképzı Fıiskola
(ma: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar) lépcsıházában áll, ahol a
nagy óvodaalapítóra az intézmény 50. születésnapján felavatott
emléktábla mottója („Nevelés teszi az embert… stb.) emlékeztet.

HÍREK INNEN- ONNAN
 LEGÚJABB KIADVÁNYUNK:
HORNYÁK MÁRIA: De Gérando Ágostné Teleki Emma (18091893) Martonvásár, 2009. 98 oldal (İrláng füzetek 12.)
Kapható: Beethoven Emlékmúzeum, Martonvásár
Óvodamúzeum, Martonvásár
Mindkét múzeum címe: 2462 Martonvásár, Pf. 19.

BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJASOK, 2011
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetettek:

Az ADÓ 1 %
Örömmel jelentjük, hogy Támogatóink
jóvoltából az adó „egy százalékokból” 2010-ben

95.998 forint
került bankszámlánkra. A fenti összeget a készülı kiadványainkra
(Teleki Blanka-könyv, İrláng-füzetek stb.) fordítjuk. Sajnos, most
sem kaptunk értesítést arról, hogy kik rendelkeztek a javunkra,
ezért ehelyütt mondanak köszönetet kedves Mindnyájuknak az
Alapítvány ügyvivıi

DR. BÉKÉSNÉ LAKATOS MARGIT (docens, Bp. ELTE Tanító- és
Óvóképzı Fıiskolai Kar), CZLENNERNÉ ILLÉS LÍVIA (fıtanácsos,
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala); FELVÉGI
JÓZSEFNÉ (ny. óvodavezetı, Bp., XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
Tündérkert Tagóvoda); KOVÁCS ZOLTÁNNÉ (óvodavezetı,
Margaréta Óvoda, Domoszló); NYÉKI LÁSZLÓNÉ (a Fóti Boglárka
Óvoda és Bölcsıde vezetıje), SZÁNTÓ ISTVÁNNÉ (óvodavezetı,
Bp., V. ker. Játékkal-mesével Óvoda); WINDNÉ BALOGH
ZSUZSANNA (adjunktus, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)
Mindnyájuknak szeretettel gratulálunk!

Alapítványunk fıbb célkitőzései:
Brunszvik Teréz eszmei örökségének közkinccsé tétele naplóinak kiadásával, ismeretterjesztı és
tudományos elıadásokkal, cikkekkel
A Brunszvik Teréz szellemi hagyatékát gyarapító rokonok (Teleki Blanka, Teleki Emma, és mások)
emlékének ápolása
Kérjük továbbra is támogassa Alapítványunkat! Köszönjük!
Csekkszámlaszámunk: Budapest Bank Rt. Királyhágó Fiók, Budapest
10100792-72845700-00000001
Adószámunk: 1848 2155-1-07
2462 Martonvásár, Pf. 19.
Technikai szerkesztés: Kizmus Lajos

e-mail: konyvtar@mail.mgki.hu
Szerkesztette: Hornyák Mária

(22) 569-596
Fotó: Vécsy Attila

