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A 2012-es év újabb kerek jubileumot tartogat számunkra:
október 23-án, lesz Teleki Blanka halálának 150. évfordulója.
Bízunk abban, hogy a tavalyihoz hasonló összefogás árán sikerül
majd ezt a napot is tartalmassá és emlékezetessé tennünk.
Végezetül hálás köszönetet mondunk Mindazoknak, akik a
Brunszvik Teréz-emléknap sikeréhez hozzájárultak!
Az Alapítvány ügyvivői

JÓKAI ANNA
„Mint drágakő a hegyikristályok közül”
Részletek a Kossuth-díjas író martonvásári ünnepi beszédéből

Cséri Lajos: Brunszvik Teréz (2005)
(Öntött bronz érem, a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona)

Jubileum után, jubileum előtt
2011. szeptember 23-án volt 150 éve annak, hogy Brunszvik
Teréz a földi pályafutását befejezte. Ez alkalomból Martonvásáron
szeptember 24-én tartottunk emléknapot, amelynek szervezőihez
rajtunk kívül a Városi Önkormányzat, a Brunszvik Óvoda, a Teleki
Blanka Hölgyklub, a Nemzeti Óvoda Alapítvány, mi több: a
NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG is
csatlakozott. Ezúttal, nagy örömünkre, a Teréz grófnő nevét viselő
óvodák közül a két budapesti, a hatvani, a hódmezővásárhelyi, a
miskolci és a székesfehérvári képviselőit is a körünkben tudhattuk.
A délelőtti előadások helyszíne a Brunszvik Óvoda volt. A
vezetője, STEFKOVITS FERENCNÉ (utalva Brunszvik Teréz
áldásos tevékenységére és az óvodát alapító unokaöccsére, Gézára) a
frappáns bevezetőjét Babits szavai köré fonta: „Múlt nélkül nincs
jövő. / S minél gazdagabb a múltad, /Annál több fonálon /
Kapaszkodhatsz a jövőbe”. Az Ünnepelt családját (a húga, Karolina
leszármazottait) DE GÉRANDO FELICIE képviselte, míg alapító
elnökünk, DE GÉRANDO JUDITH asszony Franciaországból
küldte üdvözlő sorait. Mint írta: „Teljes meggyőződésemmel,
csodálatommal, őseim földjéhez érzett kötődésemmel csatlakozom
azokhoz, akik ma együtt emlékeznek egy kivételes emberre, aki bár
arisztokratának született, de legpéldásabb nemessége főként
szívében, lelkében lakott; aki áldozatkészségét a többi ember iránti
szeretetének szentelte”.
Az emlékünnepségre és koszorúzásra délután, a Brunszvik
Mauzóleum előtt került sor. Beszédet mondtak: JÓKAI ANNA,
kuratóriumunk elnöke és DR. SZABÓ TIBOR polgármester. A nap
sikeréhez SUNYOVSZKY SZILVIA Jászai Mari-díjas színművész,
a Százszorszép Táncegyüttes, a Beethoven Általános Iskola énekkara
és a helyi Brunszvik Óvoda növendékei is hozzájárultak.
Alapítványunk képviselői novemberben további két Brunszvik
Teréz-emléknapon működtek közre: 18-án Tatán, 30-án pedig
Szarvason. (E rendezvényekről ld. bővebben a 8. oldalon!)

Kedves Mindannyian! Kedves Martonvásáriak, Ünneplő
közönség, Vendégeink!
Azt gondolom, hogy ez a szép, rendkívül barátságos őszi nap a
legméltóbb arra, hogy emlékezzünk Brunszvik Terézre, habár azok a
gondolatok, amelyek az Ő naplóiban megfogalmazódtak, ma is olyan
elevenen élnek, hogy bármilyen körülmények között tanulságul
tudjuk őket idézni… Amikor évekkel ezelőtt Hornyák Máriáék
megkerestek azzal a gondolattal, hogy a Brunszvik Teréz szellemi
hagyatékát őrző, gondozó társaságnak lennék-e az elnöke, akkor én
arra gondoltam, hogy két dolog miatt megtiszteltetés ezt vállalni…
Egyrészt azért, mert magam is hosszú éveken keresztül pedagógus
voltam, [---] így el tudtam képzelni, hogy ez az asszony ilyen idő
távolságból milyen küzdelmet folytathatott. Másrészt azért, mert én
magam írói működésemben és emberi tapasztalataimban is
megjártam, és folyamatosan járom azt az utat, ami végső soron
Brunszvik Teréznek az életművét hozta létre. [---]
Közhelyeket kell szétrombolnunk, amikor a grófnő Brunszvik
Terézről beszélünk. Mire tanítottak minket, mit mondtak nekünk
hosszú ideig arról a léha arisztokráciáról, amelyik nem csinál
semmit, csak kizsákmányolja a szegény embereket? Hát persze, volt
ilyen is, de egy-egy csillag, mint drágakő a hegyikristályok közül,
úgy emelkedik ki Teréznek az alakja. [---] Megtehette volna, hogy
úgy él, mint általában azok a társaságbeli hölgyek, akik hasonló
születési előjogokkal rendelkeztek… Bizony az Ő családja is szerette
volna őt ebben a szerepkörben visszatartani. [---]
(Folyt. a 2. oldalon!)

Jókai Anna, Sunyovszky Szilvia és dr. Szabó Tibor polgármester
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A martonvásári Brunszvik Teréz-emléknap előadásaiból
(Jókai Anna beszédének folytatása az 1. oldalról)

A másik dolog, hogy ő, aki szembeszállt ezekkel a korabeli
szokásokkal, miből merítette az erejét. Ez nekünk nagyon fontos,
legalábbis nekem. Meg sem tudnám tagadni magamat, ha
elhallgatnám, hogy volt Teréznek [---] egy alapvető mondata,
amelyik úgy szólt: „Vége az alvajáró létezésnek”. Ez a mondat
látszatra egyszerű, semmi különöset nem mond. Nekem mégis az
jutott az eszembe, amit egyik szellemi mentorom, Hamvas Béla
hagyott a világra, aki azt mondta, hogy elég már abból, hogy mi,
emberek itt e rendkívül nehéz földi körülmények között csak úgy
szépen átszundikáljuk az életünket. Hogy nem ébredünk fel arra,
hogy mi az igazi valóság. Ma mindannyian jól látjuk, hogy valóság
címén ez a gyalázatos televíziós világ mit akar belénk plántálni. Nem
erről a valóságról beszélek, nem az ál ’való világról’, hanem arról,
ami az emberi életnek a rendeltetése; hogy végre ki kell nyitni az
embernek a szemét, fel kell figyelni arra, hogy miért jött egyáltalán
ide a Földre.
Brunszvik Teréznek egy ilyen fényességes pillanata volt, amikor
34 éves korában sok keresgélés után rájött arra, hogy nem találja az
életének az értelmét, ha nem találja meg a célt, amibe bele lehet ölni
a szeretetét, az energiáit. Ettől kezdve indult el az a munka, ami mind
a mai napig hat. Gondoljanak csak arra, hogy 1828-ban egész KözépEurópában Ő hozza létre [---] az első óvodát, s mindezért itthon nem
kap ám olyan nagy köszönetet, nehogy azt tessenek gondolni! Ez úgy
látszik, egy olyan örökös magyar átok, hogy minél többet csinál
valaki, annál több piszkálója akad. Nem tetszik az embereknek, hogy
nem úgy él, mint a többiek, nem pomádézza önmagát, nem
különleges kalapokban és furcsa cipőkben tipeg a báltermekben,
hanem amije van, azt valamire, valamilyen nagy célért felajánlja,
mert úgy érzi, hogy fel kell végre az életünkben ébredni, nem lehet
árnyékéletet élni.
Attól kezdve indul el ez a küzdelmes sors, amelyik nemcsak a
pedagógiában tesz sokat, hanem olyan gondolatokat hagy hátra, [---]
amelyek a hazaszeretet fogalmát egészen közel hozzák hozzánk. Ma
olyan világot élünk, hogy még mindig akadnak sokan, akik
megkérdőjelezik azt, hogy kell-e szeretni a hazát. Mit kell szeretni
azon, hogy éppen magyarok vagyunk? Elég, hogy európaiak
vagyunk! Akinek még ez sem elég – mondják –, hát itt a
globalizáció! [---] Hát ez a drága asszony, Brunszvik Teréz, és még
nagyon sokan a magyar történelemben a pedagógiában és a
művészetekben nagyon jól tudták, hogy ahova az ember születik,
ahova gyökerezik, elsősorban oda tartozik, és annak a tájnak,
azoknak a sokat próbált embereknek kell valami olyat nyújtani, ami
valóban maradandó. Ő szerette hazáját, és magyarnak vallotta magát,
holott – mint tudjuk – a naplója [---] német nyelven íródott. Nem
ezen múlott. Az egész lelkisége magyar volt, oly mértékben, hogy
Teleki Blanka mellett hűségesen kiállt, és amikor őt a csodálatos, de
szerencsétlen sorsú magyar szabadságharc után várbörtönre ítélték,
végig kitartott mellette. Ezért van az, hogy Blanka és Teréz neve
összefonódik az utókor tiszteletében [---].
Közösek voltak abban is, hogy [---] meg tudtak fogalmazni olyan
gondolatokat, amelyek nemcsak a pedagógiára érvényesek. Az én
lányom egy magyar óvoda vezetője Budapesten. Nagyon gyakran
beszélünk arról, hogy mennyivel nehezebb ma óvónőnek lenni, mint
akár húsz évvel ezelőtt is, mert föl vannak bolydulva a családok,
mert az emberek egy része meg van bolondítva. Nem fontos már
semmi, ami hagyomány, nem fontos az érték. Ilyen helyzetben azok
a Brunszvik Teréz-i gondolatok máig hatóan érvényesek, amikor
például azt mondja, hogy az a kormány, amelyik féktelenségben
tartja a fiatalságot és a gyerekeket, amelyik megenged nekik
mindent, az ne csodálkozzon azon, hogyha majd azután a jövője is
ugyanilyen féktelen lesz.
Ez olyan, mintha az elmúlt tíz év oktatáspolitikája köszönne
vissza…
Teréz többek között azt is mondja, hogy nagyon igaza van a
pedagógiának, hogy a gyerekeket nem szabad ingerelni, s utána
hozzáteszi, hogy a nemzeteket sem tanácsos.

A martonvásári Brunszvik Teréz-emléknap előadásaiból
Tessék ebbe belegondolni! Mit üzen? Ne tessék ingerelni azt a
nemzetet, amelyik talpra akar állni, amelyik valamit akar csinálni és
meg akar maradni! Mondta ezt egy grófnő, akiről a saját kora is
nagyon nehezen vett tudomást. [---]
Ez az asszony nagyon sokat tudott, és soha nem
konvencionálisan gondolkodott… Mindenkinek, aki tett valamit
ebben a világban, tulajdonképpen az adja meg a későbbi
századokban a rangját, hogy megtalálja-e a jelen azt a
folytonosságot, ami ehhez a múlthoz köti. Nem minden érték, ami
régen történt – ezt tudjuk a tárgyainkról. Van, ami egyszerűen avítt,
ki kell dobni, s van, ami antik, és milyen nagy különbség van az
antikvitás, s hogy úgy mondjam a lomtalanítás között. Mindenki
tudja. Hát a múltunkból is azt válogatjuk ki, arra figyelünk, ami a
jelen számára legalább olyan tanulságot hordoz, mint valamikor. És
Teréznek rendkívül sok olyan mondata és gondolata van, amit ma a
szónokaink is idézhetnének, és hogy úgy mondjam, vitába
szállhatnának bizonyos ál-liberális gonoszkodó megjegyzésekkel.
Nincs olyan diadalmas élet, ami egyszer véget nem ér… És
amikor elmentünk, nem mindegy, hogy mit hagytunk itt! Egy híres
író mondta, hogy a világban nyomot kell hagyni. Én ezt kibővítem:
azt mondom, hogy nem mindegy, milyen nyomot! Az is nyom, ha
valaki valami maszatot, ha lemoshatatlan olajfoltot hagy maga után!
Olyan nyomot kell hagyni, amelyik tovább dúsítja, felvirágoztatja,
díszíti azt a teremtést, aminek mindannyian a részesei vagyunk!
Ebben volt nagy Brunszvik Teréz: megpróbált utat vágni egy olyan
gondolkodásnak, ami az ő korában még nem volt szokásos. És lám,
sikerült neki! [---] Azt nem mondhatnánk, hogy nagy külső
boldogságban vagy méltánylásban halt volna meg, de biztos vagyok
abban, hogyha [---] van ember által nem manipulálható mérleg, azon
a mérlegen az ő élete nagyon sokat nyomott. És boldog lehet ez a
szép Martonvásár, hogy ilyen hagyománya van, s azt ilyen
rendületlenül ápolni tudja. Mert ez nemcsak ragyogást jelent,
nemcsak ünnepeknek a sorát, hanem bizony keserves munkát, ami
még hosszú évekig folytatni kívántatik. [---]

Két előadás kapcsán néhány gondolat:

Dr. SZABÓ TIBOR polgármester
Brunszvik Teréz és Martonvásár
A kisdedóvás Apostolának életében e helységnév a családi
otthon és a felhőtlen gyermekkor emlékével forrt egybe. Életre szóló
élményt jelentett számára, hogy e települést és birtokot a török idők
utáni elhanyagoltságából az ő családja telepítette be és virágoztatta
fel. A „honteremtésből” (pl. faültetéssel) maga is kivette a részét.
Vörösmartyval szólva „Emléke oltva van /a földbe, melyen élt”, ezt
Martonvásár már eddig is számos alkalommal bizonyította.

HORNYÁK MÁRIA
„Szerette hazáját szívvel, szóval tettel”
Miután Brunszvik Teréz az életét az Úr kezébe tette, az Isten-hazanevelés háromságosságában gondolkodott: a Teremtőt kívánta
szolgálni abban a Hazában, ahová őt „beleteremtette”, mégpedig
elsősorban a pedagógia és a szellemi anyaság eszközeivel. Mivel
1832-től a hazai óvodai mozgalomban az irigység és ármány miatt
nem működhetett tovább, éveket töltött idegenben. És „a magyar
grófnő” Münchentől Londonig tanult, tanított, lelkesített, mindenütt
hazánk hírnevét öregbítve. Közben újból és újból hallotta bensőjében
a szelíd hangot („Tégy rólam tanúságot Magyarországon!”), ezért
visszatért. Jóllehet hamar megtapasztalta: „Sehol sincs a prófétának
kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában” (Máté
evangéliuma 13, 57), a kisdedóvás- és nevelés ügye mellett haláláig
nem szűnt meg érvelni, tanítani, lelkesíteni.
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Dr.

ZILAHI JÓZSEFNÉ

az Óvodamúzeum vezetője

ny. egyetemi docens

Az írott szó szerepe az óvoda hazai
elterjesztésében

Az óvodai nevelés lehetőségei és határai

Örvendetesen új hang, újszerű gondolatok! Hangfelvétel híján a
beszédből alább KLOTZ MÁRIA Brunszvik Teréz-emléknap
Martonvásáron (Új Katedra 23(2011)8. szám, 8-10. old.) című
beszámolójából idézzük:
„Miklós Gergely emlékeztetett arra, hogy manapság a sikeres
gazdasági és társadalmi érvényesülés kulcsa a kommunikáció, a
propaganda, a reklám, majd megállapította, hogy Brunszvik Teréz
hazánk egyik legelső, modern értelemben vett PR-szakembere volt,
aki kitűnően felismerte a különböző kommunikációs csatornák
lehetőségeit és igyekezett kihasználni azokat az óvodák hálózatának
kialakításához. Kezdetben számtalan személyes levelet írt annak
érdekében, hogy megismertesse elképzeléseit, céljait az érintettekkel.
Ezek az írások arról tanúskodnak, hogy kiválóan alkalmazta a
kommunikációban ma is használt pszichológiai eszközöket.
Kitapogatta, körüljárta a lényeget, ezzel próbálta az illetékeseket az
ügy érdekében megnyerni. Kíváncsi volt arra, mit szeretnének az
óvodaügytől, majd érveit erre építette. Személyesen nyerte meg az
embereket céljai megvalósításához. Pontosan megfogalmazta, mire
kéri a támogatásukat, mit akar elérni. Rájött, hogy a hagyományos
kommunikációs csatornák csak korlátozottan alkalmazhatóak az
információk átadásához. A szóbeliség és a kézírás kizárólagossága
után határozottan megerősödött a nyomtatott szó szerepe a magyar
közéletben. Az addigi erős cenzúra valamelyest fellazult, s ez a
nyomdai kapacitás bővítését hozta magával. Sorra indultak újságok,
lapok, folyóiratok, igaz, alacsony példányszámban, [jórészt, a szerk.]
német nyelven és rövid élettartammal. Több személyhez jutottak el a
nyomtatott anyagok, amelyek hitelesség szempontjából kedvezően
hatottak.
Széchenyihez hasonlóan Teréz is pontosan látta, hogy
elképzeléseinek széles körű terjesztését szolgálhatja, ha az addig elért
eredményeket bemutató rövid, röpiratszerűen megírt munkáit
kinyomtatja. Ezek a néhány oldalas nyomtatványok igen fontos
szerepet töltöttek be az óvodák ügyének szélesebb körben való
megismertetésében.
Teréznek a sajtóval kezdetben nem volt szerencséje, ugyanis
például az első óvodaalapításról csak egy évvel később, 1829
augusztusában számolt be1. Naplói, levelei, röpiratai [---],
nyomtatványai óvodatörténeti dokumentumokká váltak2. Az előadó
végül ismertette a Brunszvik Teréz által írt, valamint a róla megjelent
anyagokat.”
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 KLOTZ MÁRIA beszámolójából: 
Brunszvik Teréz-emléknap Martonvásáron
Új Katedra 23(2011) 8. sz. 8-10. old.

„Dr. Zilahi Józsefné az óvodák mindennapi gyakorlatáról elsősorban nevelés-lélektani és tartalmi szempontból beszélt. Az óvoda a
gyermekvilágot tekintve egy jótékony intézmény – vélelmezte –, ám
a kisgyermeknek ötéves koráig mégis az édesanyja mellett lenne a
helye. Ezt a szoros anya – gyermek kapcsolatot nem szabadna
megszakítani. A kétkeresős családmodell nem engedi meg
napjainkban, hogy ez megvalósuljon, ezért nincs más megoldás, a
gyermekek életét meg kell szervezni. A képzésben szerzett
tapasztalatai alapján az előadó kijelentette: azok a gyermekek, akik
nem jártak óvodába, többségükben később jobban tudtak játszani,
kreatívabbak, tanulékonyabbak voltak. A kicsik túl korán válnak
intézménylakókká. A játékhoz intimitásra lenne szükségük, de ott,
ahol harminc óvodás játszik, ez nem valósul meg. Az
óvodapedagógia dolga, hogy mégis elviselhetővé tegye számukra az
intézményes légkört. A játékhoz magány is kellene, és olyan felnőtt,
aki minden rezdülésüket ismeri. Az óvónők tudásán, rátermettségén
múlik, hogy a gyermekek elfogadják, megszeressék ezt a közeget.
Kosztolányi Dezső A kis kutya című verséből vett idézettel
illusztrálta, milyen fontos a gyermek számára, hogy egyedül, a maga
életritmusában szemlélődhessen: „csodálva nézem sokszor
órahosszat / és fürge szívverését számolom.” Ebből a felfedezésből
állnak össze azok a „tudás-morzsácskák”, amelyek az iskolában
fogalmi gondolkozássá válnak. [---]
A felnőtt- és szeretethiány nagy probléma a mai világban. Az
óvónő feladata, hogy vigasztalja, bátorítsa a gyermeket, hogy érezze:
törődnek vele. Életkori sajátosságaiból adódóan énség jellemzi, tehát
úgy éli meg, hogy „Engem vigyen fel a padlásra”, ahogy József
Attila írta. Az óvodás korosztály egyéni bánásmódot igényel. [---] Az
óvónő feladata, hogy játsszon a kicsikkel. Hagyja is őket, de tudja,
mikor kell beavatkozni. Miután a játék szabadsághoz kötött funkció,
óriási lehetőség az udvaron való játszás. Ott nagyobb a tér, jobban
tudnak mozogni, kibontakozni. Az óvodáskorú gyermek érzelmi
átélései nagyon erősek, „tudásmorzsákat” állítanak össze a
tapasztalatokból. Felfedezés, ismétlés, próbálkozás – ezekre van
szüksége. Az emberi élet „tündéri” szakaszát nem szabad
szétrombolni. Az a jó óvodapedagógus, aki ezzel tisztában van, bele
tudja élni magát saját gyermekkori élményeibe, és azok felidézésével
nevel. A divat követése, így a mérések, tehetségkutatások
veszélyesek óvodáskorban, mert a gyermek fogalmisága csak
iskoláskorban jelenik meg. A gyermek természetes kíváncsiságából,
nyitottságából fakadóan állandóan kérdez. Ha erre lehetőséget kap,
akkor biztos, hogy a fejlődése jó úton halad, és amennyiben az
Erről bővebben ld. Hornyák Mária: Brunszvik Teréz óvodái és a óvodáskor végére megjelenik a gyermekben az a vágy, hogy érdekli,
sajtó. Magyar Könyvszemle 120 (2004) 4. 353-373. p.
milyen is az iskola, akkor a nevelő jól végezte dolgát.
Óvodaügyi archívumát, amelyből már jó néhány irat közlésre
Hol van az óvodai nevelés határa? – tette fel a kérdést az előadó.
került, az OSZK Kézirattára őrzi.
Az óvodában folyó nevelés a gyermek lelki jelenségeit ne lépje át –
válaszolta.”
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BRUNSZVIK TERÉZ
A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN II.
(A 2011. júl. 22. és aug. 7. között rendezett kiállításunkról)
Az első Brunszvik Teréz–szobor, „melyet a magyar női
erénynek s a magyar nevelésügynek a hazai közönség
kegyelete állított”, az Itáliában élő ARADI ZSIGMOND
(1830-1899) művészetét dicséri. A szoborakció ötletét
elsőként Rapos József, a pesti kisdedóvó-képző igazgatója
vetette fel, s azt a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban
Terjesztő Egyesület menten felkarolta. Szoborbizottság alakult Nádasdy Ferencné Zichy Ilona grófnő védnökségével (ő
Forrayné Brunszvik Júlia [Teréz unokahúga] unokájának a
felesége volt), amely adakozásra szólította fel „a haza lelkes
fiait és leányait,” és a pénzgyűjtés megindult. Az első gyűjtőív
élén a mártír Batthyány Lajos özvegyének a neve áll. Az
adakozók között szerepel még pl. Erzsébet királyné, a püspök
Horváth Mihály, Jedlik Ányos, Bohus-Szögyény Antónia,
Veres Pálné, több óvónevelő stb. Teréz rokonai közül legbőkezűbben a fivérének, Ferencnek a gyermekei, Brunszvik
Géza és Mária adakoztak.
A carrarai márvány mellszobor felavatására 1871. november 5-én, a Nemzeti Múzeumban került sor. Az Emlékkönyv
Brunswick Teréz szobrának … leleplezéséről (Pest, 1871)
című füzet szerint a Szoborbizottság az államnak ajánlotta fel
a műalkotást, a végleges helyét pedig egy, az óvodai nevelés
céljaira építendő, „nagyobbszerű” állami intézményben jelölték meg. Így került az a pesti Rózsák terén felépült képző
intézetbe, végül 1959-ben Szarvasra, az ottani Óvónőképzőbe.
A szobrot, amely a martonvásári kiállításon „vendégszerepelt”, az ottani Óvónőképző jogutódja, a Szent István
Egyetem Pedagógiai Kara kegyelettel őrzi.
 A Brunszvik-naplók első kötetének kiadásán dolgozó
Czeke Marianne 1936-ban a kisdedóvás Apostola emlékére
Budapesten köztéri szobor felállítását kezdeményezte. Az
életre hívott Országos Brunszvik Teréz Szoborbizottság pályázatot írt ki gipsz szobortervek elkészítésére. A meghosszabbított határidőre (1937. június 30.) 11 pályamű érkezett be az
alábbi tíz művésztől: Belatiny-Hadzsi Olga (2 pályamű), Cser
Károly, Edvy-Illés Ily, Engel-Beiersdorf Erna, Földes Lenke,
Hidvégi-Villám Rózsa, Lukács Irén, Schaár Erzsébet,
Szarvady Amália, Szuhodovszky Mihály. A pályázatot a fiatal
SCHAÁR ERZSÉBET (1908-1975) nyerte el. Szoborterve
sajnos, csak a sajtóból ismert. (Ugyanez áll LUKÁCS IRÉN
pályamunkájára is, jóllehet ezt utóbb a művésznő gipszmásolatban terjesztette.) Sajnos a fenti terv a II. világháború árnyékában, bizonyára pénzügyi okokból nem valósulhatott meg.
 Az elmúlt évtizedekben felavatott Brunszvik Terézszobrok közül a budait (I. ker. Mikó utca), KAMPFL
JÓZSEF (1939-) a Budavári Önkormányzat megrendelésére
alkotta meg (1994), míg a martonvásári parkban álló
szoborkompozíció (Brunszvik Teréz szellemi anyasága),
amely R. TÖRLEY MÁRIA művészetét dicséri, az
Alapítványunk által kezdeményezett gyűjtőakció jóvoltából
készülhetett el (2002).
 Brunszvik Teréz – amint arra több ismert rajz, plakett,
fafaragvány is utal – korunk számos más képzőművészét,
köztük a néhai BORSOS MIKLÓST is megihlette.

Schaár Erzsébet és a díjnyertes pályamunka
Pesti Hírlap 1937. szept. 29. (Vasárnapi szám)

Borsos Miklós tusrajza (1986)
(A martonvásári Brunszvik Klub megrendelésére készült!)

Lebó Ferenc: „Brunszvik Teréz-díj”
(Bronzplakett, 1992)
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NŐI ARCKÉPCSARNOK
(Sorozatunk célja: bemutatni Brunszvik Teréz jeles női
kortársait, rokonait, barátnőit, ismerőseit)
„A FELEJTHETETLEN PALATINISSA”

Mária Dorottya (1797-1855)
főhercegnő, József nádor harmadik felesége (I.)

krisztinavárosi intézetben, amelyről elragadtatással szólt. Az óvoda
mellett működő kézmű-iskolából kikerülő szalmakalapok láttán
pedig azt mondta, hogy ezután majd a magyar hölgyek csak ilyen
szalmakalapot viselnek. Aztán fordul a kocka, és az első alapítás
negyedik évfordulóján (1832. jún. 1.) a nádori pár tüntetőleg a
Telekiné Mészáros Johanna grófné (Teréz ellenlábasa) vezette Pesti
Jótékony Nőegylet vállalkozásait járja végig. Történt ugyanis, hogy
az irigyei Terézt más egyéb mellett azzal vádolták meg, hogy ’kis
forradalmárokat’ nevel. „Az ármánykodók hitvány művét siker
koronázta Mária Dorottyánál és a könnyen gyanakvó József nádornál” – írja Teréz,6 aki az óvodáit elveszti. A főhercegnőt mindez
bánthatta, Teréz ti. 1836 elején arra céloz, hogy az első óvodáját
immár visszakaphatná,7 ő azonban óvatos, így a külföldet választja.
És amikor 1840-ben visszatér, kettejük kapcsolata új irányt vesz.

Hitélete 1840 előtt8

Kohlmann Károly metszete
A württembergi Lajos herceg és Henrietta Nassau-weilburgi
hercegnő első gyermekét Sziléziában, a carlsruhei (ma: Pokoj,
Lengyelo.) evangélikus templomban tartják keresztvíz alá. Kilenc
éves korától Stuttgartban, majd egy közeli várkastélyban él. Szereti a
zenét, kertészetet, irodalmat. (Angol és francia nyelvű műveket
olvas.) 1819-ben, 22 évesen lesz a kétszer megözvegyült, 43 éves
József nádor, „a legmagyarabb Habsburg” (a népnek: „Palatinus
Jóska”) hitvese és ikergyermekei, a kétéves Hermina és István (a
későbbi nádor) szerető pótmamája. Öt gyermeket szül, de csak
Erzsébet, József és Mária Henrietta éri meg a felnőttkort. A nádorné
(palatinissa) áldozatos anya és feleség, a családtagjait mindig maga
ápolja. A gyermekei gondozásából is kiveszi részét, ezért Bécsben
szárazdajkának csúfolják. A Habsburg-ház nőtagjai közül ő az első,
aki magyarul felel az őt üdvözlő országgyűlési küldötteknek.
Széchenyi Istvánnal kölcsönösen nagyra becsülik egymást. „Nagyon
szeretem ezt az embert, mert minden iránt oly fogékony” – írja a
főhercegnő, aki a nádornál nemegyszer közbenjár a gróf terveinek
(pl. a Lánchíd) megvalósulása érdekében. Széchenyi szerint pedig ő
az „egyike a szeretetre legméltóbb, legkedvesebb, legszellemesebb
asszonyoknak”, akikkel életében találkozott.1

Brunszvik Teréz óvodái és Mária Dorottya
A nádorné igen sok jótettéről tudunk, az azonban életrajzírói
tévedés, hogy az első hazai óvodaalapítás ötlete tőle eredt.2 Ez ti.
egyértelműen Teréz érdeme, aki az unokahúga, az udvarhölgy
Forrayné révén3 (és Wilderspin infant schoolt ismertető művét
elküldve) nyerte el a Pozsonyban időző főhercegnő (s őáltala a férje)
jóváhagyását az óvodaalapítások ügyének. Így lett ő, „a minden
jónak pártfogója” a kisdedóvó intézetek patrónusa és az óvodai
egylet védnöke, aki a férje születésnapján (1829. márc. 9.) megnyílt
várbeli intézeten kívül a majdani „egészen magyar” óvodára külön
adományt tett.4 Mária Dorottya 1829. június 1-jén órákat töltött a

1

Ld.: Mária Dorottya, az utolsó magyar nádorné élete képekben. [Összeáll.,
előszó: Fabiny Tibor] Bp. 1997. 11-12. p.
Uo. 8. p. Ld. még: Payr Sándor: Mária Dorottya nádorasszony. 2. rész
Protestáns Szemle 20(1908) 86. p.
3
Ld. Hornyák Mária: Az európai óvodaügy hőskora Brunszvik Teréz
levelezésének tükrében. 1. rész. Neveléstörténet 1(2004)3.sz. 75-76. p.
4
A’ Négy első Kisgyermeki Őr- ’s Gondviselés Intézetekről… (Pest, 1832) c.
beszámoló füzet Mária Dorottyát a 6., 9. és 18. oldalon említi.
2

Terézünk szerint „a württembergi Lujza hercegasszony és leánya,
a mi nádorunk felesége” annak a katolikus pappá lett Georg
Sigristnek a hatására szakítottak a világi élettel, és lettek elkötelezett
keresztények, akivel ő és a húga, Jozefin 1808-ban mint 16 éves
Pestalozzi-tanítvánnyal az yverduni intézetben találkoztak.9 Mária
Dorottyát az anyja ismerteti meg a neves református lelkész Cézar
Malannal, aki „nyíltan támadja a genfi teológiai fakultás liberális
szellemét, amely már-már Krisztus istenségét tagadja.” Vegyük
tekintetbe: az 1810-es évek közepén járunk, amikorra a keresztény
egyházak tagjai közül a „Descartes filozófiáján tájékozódó
racionalizmus” és a liberalizmus már sokakat megfertőzött. E
hatások negatív következményeinek (vallási közöny, ateizmus,
ellaposodó hitélet stb.) üzen hadat a protestánsok köreiben pl. a
Réveil református szabadegyházi mozgalom, amely Mária Dorottyát
is magával ragadja. Krisztus-központúságát a lutheránus kegyesség
[pietizmus, a szerk.] áramlatai mélyítik el, anyja bel- és külmissziós
tevékenysége pedig a gyakorlati keresztény élethez ad neki példát.
Budára kerülve az ifjú nádorné a pesti evangélikus gyülekezetet
látogatja, ám számára az igehirdetőik lelkisége idegen: szerinte az
egyik racionalista, a másik túl ortodox, a harmadik „ha filantróp is
mégis liberális”. Később azonban komoly küzdőtársakra lel Székács
Józsefben (ő lesz a gyülekezet első magyar lelkésze), valamint a
somorjai Bauhofer Györgyben, aki majd a később önállósuló budai
gyülekezet lelkésze lesz. A nádorné több énekes- és imakönyv és
evangelizációs munka kiadását segíti elő, a pesti árvíz (1838) után
pedig mindent megtesz a károsultak megsegítésére.
Mária Dorottya rajongva szeretett fia, a 11 éves Sándor 1837-ben
elhunyt. Ő ugyan beletörődött Isten akaratába, de évekig képtelen
volt szabadulni a gondolattól, miszerint a fia halála az ő bűnei miatti
isteni igazságszolgáltatás megnyilvánulása volt. Emiatt nagyon
szenvedett, de senkit nem talált, akivel e titkát megoszthatta volna.
Végül a Gondviselés összehozta őt a skót misszionárius dr. Keithszel, aki a téveszméjét eloszlatta, mondván: a Krisztusban hívők
számára „a szenvedés, bármily nagy is, nem Isten büntetése, hanem a
szeretetének jele”, mivel Ő „megpróbálja minden gyermekét, akit
befogad.”10 Ekkor a főhercegnő, aki már a legszívesebben meghalt
volna, szinte kivirul, majd ígéretet tesz arra, hogy mindent elkövet a
Pesten felállítandó skót zsidó-misszió érdekében. (Folyt. köv.)
HORNYÁK MÁRIA

5

Ld. Hornyák Mária fenti tanulmányának 2. részében: Neveléstörténet
2(2005)1-2.sz. 56. p.
6
Ld. Czeke Marianne – H. Révész Margit: Gróf Brunsvik Teréz élete és
munkássága. Emlékiratai. (Bp. 1926) [A továbbiakban: EML]
7
Kiadatlan napló 1836. jan.25. Ld. Brunszvik Teréz naplói: Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár B 0910/55/3. (J 16/3. p.)
8
Erről ld. még Fabiny Tibor: Mária Dorottya és a magyar protestantizmus.
Theológiai Szemle 23(1980) 344-348. p.; Kovács Ábrahám: Mária
Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék
terjesztése Magyarországon. Századok 140 (2006) 1531-1550. p.
9
EML 65. p.
10
Keith, Alexander: Origin of the mission to the Jews at Pesth. 1-4. The
Sunday at Home 1867. 675-678. szám. (Idézet: 236-237. p.)
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’KÉPES KRÓNIKA’
In memoriam Teleki Blanka
[A Blanka grófnő 200. születésnapja évében (2006)
indult sorozat előző részei voltak: Szülőföld, szülőfalu, szülőház;
Szülők, testvérek, rokonok; Teleki Blanka és Kolozsvár;
A tanítvány és mesterei]

V. rész
Nevelőintézet (1846-1848)
Teleki Blanka a negyvenedik
évéhez közeledve elhatározta,
hogy
Pesten
arisztokrata
LŐVEI KLÁRA (1821-1897)
családok leányai részére hazafias
A nőnevelés úttörője, az (egyik) első női újságíró.
szellemű nevelő intézetet nyit.
Teleki Blanka vádlott-társaként 1851-ben őt is elfogják,
1845. december 9-én a Pesti
majd öt évre ítélik. Kufstein várában együtt raboskodnak.
Hírlapban közreadta a Szózat a
Klára 1857 és 1862 között többször időzik külföldön,
magyar főrendű nők nevelése
az önkéntes emigrációját töltő Blanka mellett. Utána hosszú
ügyében című írását „Egy
évekig Teleki Miksa (Blanka öccse) leányai mellett nevelősködik.
főrangú
hazafi”
aláírással.
(A kép: Teleki Blanka rajza: Kufstein, 1854. okt. 8.)
Azokat az idegen szellemben
nevelkedett, magyarul nem, vagy
alig tudó főúri köröket célozta
meg, mint Vörösmarty Az úri hölgyhöz című versével.
Vallván, hogy az elnemzetietlenedett „főrend vezette
tévútra honunkban a nőnevelést”, tehát „neki kell a zászlót a
megtérésre kitűzni”, ezért – „felülemelkedve az előítéletek
gőzkörén” –, 1846 nyarán, a kilétét felfedve közreadta a
„Nyilatkozat”-át (Honderű 1846/24. száma), amelyben
ismertette a nevelési elképzeléseit. A pesti Lipótváros peremén, kibérelte a Sétatér 2. (ma: V. ker. Szabadság tér 3.)
számú ház (azóta lebontott) második emeletét, ahol 1846.
december 1-jén megnyitotta az intézetét. „Főtanítóul” Fejér
(később: Vasvári) Pált, nevelőnőnek Lővei Klárát választotta.
Az első fizető növendéke Puteáni báróék lánya, Rózsa lett, aki
HANÁK JÁNOS (1812-1849)
mellé Erdélyi Erzsi, Teréz néni patronáltja ingyen nyert
Piarista tanár, zoológus, természetkutató, az
Akadémia tagja, a szemléltető oktatás egyik úttörője.
felvételt, további jelentkező azonban nem akadt.
A
szabadságharc
végén Perczel Mór táborában élelmezési
A pazarul berendezett intézet ’47 augusztusában kezdett
tisztként szolgált. Utóbb a Délvidéken bujdosott, mígnem
benépesülni. Tanáraik között immár ott találjuk a kegyesrendi
1849. szeptember 2-án a kolera elragadta.
természettudós Hanák Jánost, a zeneszerző Thern Károlyt, a
(A kép: Barabás Miklós metszete, 1849)
francia nyelvtanár Heissat-t és Argai Jánost, a mennyiségtan
oktatóját. Vasvári helyét 1848. március 15. után Bereczki
(előbb: Bagyinszki) Máté foglalta el. A leánykákkal maga
Blanka grófnő is sokat foglalkozott. Gyakran vitte őket kirándulni a budai hegyekbe, ahol pl. a Szózatot szavalgatták,
máskor felolvasott nekik stb.
„Sokat vártam ettől, de a valóság felülmúlja várakozásomat” – írja Teréz néni. Dicséri unokahúga zsenialitását,
bámulja energiáját, és arra gondol, hogy az általa tervezett
nevelőnő-képzőt a Blankáéhoz csatolja. „A szakórákkal nem
lenne gond. Fejér, a vezető tanár képes lenne arra, hogy igen
sok lánya legyen mint hallgató, és hogy őket fellelkesítse és
aktivizálja az előadásaival”, ám „a további foglalkozásokat és
az ellátást el kellene különíteni” – írta 1848. január 24-én
Wesselényi Miklósnak. Ők ketten a nevelőnő-képző ügyében
közös fellépést terveztek, ám ezt a forradalom kitörése
BERECZKI MÁTÉ (1824-1895)
meghiúsította.
Egyetemistaként Vasvári barátja, a márciusi ifjak egyike.
A szabadságharcot hősiesen végigharcolja. Világos után mint
Az intézet 1848 szilveszteréig állt fenn. Tizennégynél több
növendéke sosem volt, elvi-politikai jelentőségénél fogva írnokot Pálfalván, Teleki Blanka rejtegeti. A grófnő elfogása (1851)
után sikerül elmenekülnie. Később híres pomológus lesz.
azonban Teleki Blanka ”nevelésügyi kalandja” mégis történeti
1870
körül Mezőkovácsházán az övé az ország egyetlen híres
jelentőségűnek mondható.
fajtagyűjteménye. Főműve: Gyümölcsészeti vázlatok 1-4. köt. (Arad,
Hornyák Mária
1877-1887) Nevét a ’Bereczki birs’ (is) őrzi.
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A Budapest, V. ker. Szabadság tér 3. számú ház, amelynek
lebontott II. emeletén volt Teleki Blanka intézete.
(Ma: a Katolikus Tábori Püspökség épülete)
A tanítványok emlékét a Vasvári hagyatékában
fennmaradt, levél formába öntött dolgozatok őrzik.
(Alább: két ilyen ’levél’ első oldala)

Barabás Miklós metszete és a kép kinagyított felirata

VASVÁRI PÁL (1826 - 1849)
Író, történész. Főműve, a Történeti névtár (1847) befejezetlen
maradt. ’48-ban a ’márciusi ifjak’ egyik vezéralakja volt. 1849
januárjától a Rákóczi-szabadcsapat szervezője, majd parancsnoka
lett. A bánffyhunyadi havasokban, a románok felkelők elleni
harcban hősi halált halt. (Marisel, 1849. júl. 6.)

Néhány kislány névaláírása
egy Vasvárihoz címzett levélen (1848. ápr. 6.)
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Óvodapedagógiai nap
a Brunszvik-évforduló jegyében:
TATA, 2011. NOVEMBER 18.

Brunszvik Teréz – emléknap
SZARVAS, 2011. NOVEMBER 30.

A művelődési házban tartott kistérségi óvodapedagógiai nap
főszervezője a Bartók Béla Óvoda, személy szerint pedig Gira
Tamásné volt. Alapítványunk képviseletében dr. Balla Lászlóné,
Stefkovits Ferencné és Miklós Gergely utaztak Tatára. Hornyák
Máriát az emberi gyarlóság egy sajátos kifejeződése meggátolta
abban, hogy velük tartson, ezért a régen megígért előadása
Levelekbe zárt óvodatörténet címmel, „két szereplősre”
átszerkesztve, Balláné Zsuzsa és Stefkovits Krisztina kitűnő
tolmácsolásában hangzott el, amiért mindkettőjüket sok köszönet
illeti! (Róluk ld. az alábbi képet!

Vendéglátónk, dr. Lipcsei Imre dékán úr
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai
Karának emlékünnepségén Üvegesné Hornyák Mária társaságában
jómagam is részt vettem. A közönség aktív és nyugdíjas tanárokból és
diákokból tevődött össze, a SZIE Gyakorlati Óvoda óvodásainak
hangulatos műsorával kezdődött.
DR. LIPCSEI IMRE dékán úr köszöntője kellően ráhangolta a
közönséget az alábbi előadásokra:
Dr. HORNYÁK MÁRIA: Brunszvik Teréz és az európai óvodák hőskora
A kép Izsáki Zsuzsa cikkének (HÉT 2011. nov. 21.) melléklete]

Dr. TÖLGYESI JÓZSEF (a Neveléstörténet c. folyóirat főszerA rendezvényt követően a tatai óvodapedagógusok busszal kesztője): Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága
Martonvásárra kirándultak, hogy megtekintsék az Óvodamúzeumot
Dr. SZAKÁCS MIHÁLYNÉ (a szarvasi intézmény ny. Igazgaés leróják kegyeletüket a kisdedóvás Apostolának koporsójánál.
tója): Brunszvik Teréz hatása napjainkban
Nevükben Robozné Schönfeld Zsuzsanna, Tata alpolgármestere
koszorúzott.
Az ünnepség hangulatos színfoltjai voltak: részletek Brunszvik
Teréz írásaiból Márki Boglárka, Varga Petra és Szabó István hallgatók
tolmácsolásában, valamint Bethoven A reményhez című dala, amelyet
Papp Diána adott elő. Zongorán kísérte: Bartáné dr. Góhér Edit
A 2011. évben a fenti címen (a korábbi öt év 150 ezer
főiskolai docens. Az épületben megnyílt kiállítás, amely a Brunszvik
forintos átlagával szemben)
Terézzel és rokonaival kapcsolatos dokumentumokat szedte csokorba,
73991 forint
BOBNÉ CHLEBIK MÁRTA és KOVÁCS KRISZTINA munkáját
dicséri.
került bankszámlánkra. Az összeget a készülő
A Dékán úr és Munkatársai nagyon kedves, szívélyes fogadtatáskiadványainkra (Teleki Blanka-könyv, Őrláng c. lap stb.)
ban részesítettek bennünket, amiért ezennel is fogadják köszönetünfordítjuk. Mivel nem kaptunk értesítést arról, hogy kik
ket! Az egész csinos épületbelső ragyogott a tisztaságtól, a benne
rendelkeztek a javunkra, ehelyütt mondunk köszönetet
dolgozókról sugárzott a szeretet. Úgy gondolom, az óvodapedagókedves Mindnyájuknak!
gusoknak a képzése Szarvason jó kezekben van.
Az Alapítvány ügyvivői
DR. BALLA LÁSZLÓNÉ ny. óvodavezető
a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka
Alapítvány kuratóriumának titkára

Az ADÓ 1 %

Alapítványunk 1994-ben alakult. 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!
Csekkszámlaszámunk: Budapest Bank Rt. Királyhágó Fiók, Budapest
10100792-72845700-00000001
Adószámunk: 1848 2155-1-07
e-mail: konyvtar@mail.mgki.hu
2462 Martonvásár, Pf. 19.
(22) 569-596
Technikai szerkesztés: Kizmus Lajos

Szerkesztette: Hornyák Mária

Fotó: Vécsy Attila

