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Teleki Blanka (Barabás Miklós metszete, 1883)

„Szeretni e mindent adó hazát!”
Az idő szalagján ötvenhat esztendő méretett ki Teleki
Blanka számára. Öt évet töltött kifejezetten a Haza
szolgálatában, hatot a börtönök mélyén, az utolsó ötöt pedig
önkéntes emigrációban.
Grófnőnek született, gazdag volt, sőt szép is, ráadásul
sziporkázóan szellemes. Választhatta volna a főrangú hölgyek
talmi csillogású, szabvány életét, alapíthatott volna családot,
vagy a festőállványával élete végéig gondtalanul
bolyonghatott volna a világban, tudomást se véve a
„csúnyácska” hazáról. Mindezt megtehette volna, de mégsem
tette. Nem, mert a lelkiismerete mást diktált. A lelkiismeret
Isten szelíd szava a lélek mélyén, amit a harmincas évei végén
már a festőművészi álmokat kergető grófnő sem tudott
figyelmen kívül hagyni.
És Teleki Blanka – az önzésével, előítéleteivel és
félelmeivel leszámolva – rálépett arra az útra, amely a további
életét is meghatározta. A nagynénje, Brunszvik Teréz példája,
ösztönzése és a korszellem, amelyet Vörösmarty A főúri
hölgyhöz című, megrendítő verse („A kisdedek néma szája
kér: adj nekik hazát”) tolmácsolt, nagy szerepet játszottak
abban, hogy a negyvenedik évéhez közelgő grófnő megtette
„a néma fogadást”: nemzeti szellemű nevelőintézetet nyit az
elmagyartalanodott arisztokrata családok lányai számára. Így
találta meg önmagát s a reá váró feladatkört az élet sajátos
kirakós játékában, és így lett Teréz néni „szellemi gyermeke”.
Teleki Blanka a letiport szabadságharc után is megmutatta,
miként kell „szeretni e mindent adó hazát”: bujdosókat
rejtegetett, támogatott, tiltott kiadványokat vásárolt és
terjesztett, a szabadságharc hőseiről adatokat gyűjtött a
Párizsban élő húgának, akit a nép hangulatáról is

folyamatosan tájékoztatott. Ám a kétfejű sas 1851. május 13án reá is lecsapott: a nagyváradi várbörtönbe, majd a hírhedt
pesti Újépületbe vitték. Két év múlva pedig megszületett a
haditörvényszéki
ítélet,
amely
a
„kora
egyik
legveszedelmesebb lázadójának” kikiáltott grófnőt tíz, a fő
bűntársát, Lővei Klárát pedig öt év várfogsággal sújtotta. (A
Brunszvik Teréz és a többi segítői elleni vádat sok kihallgatás
és zaklatás után ejtették.)
Egy ifjú történész szerint a „főmotívum”, amitől egyesek
hősnek tartják Blankát: „a mártírság vállalása. Vagyis élete
legpasszívabb szakasza, a börtönbüntetés, amit elszenvedett
tette – lényegében akarata ellenére – hőssé, legalábbis az
életrajzírók interpretációja szerint.”
De hát Jézusnak, aki az életét „önként adta oda”, (Jn
10,18) nem a „legpasszívabb tette” – a kereszthalála – hozta
meg számunkra a megváltást?
Tegyük hozzá: Blanka kérhetett volna kegyelmet (több
férfi kortársa is ismert, akiket az önkényuralom megtört, sőt
behódoltatott!), ezt azonban ő, aki előtte a hazaszeretetet
igyekezett beoltani a növendékei szívébe, azért sem tehette,
mivel önmagát köpte volna szembe. Sőt: (miként azt egy
amerikai rabtársa 1852-ben [!] írta), „magánúton azt is
kifejezésre juttatta, hogy kész magát akármilyen hosszú
börtönbüntetésnek alávetni, ha azzal valamennyire is hasznára
lehet boldogtalan hazájának.” (Ch. L. Brace: Magyarország
1851-ben (Ford.: Lévai Csaba, Vida István Kornél)
Máriabesnyő-Gödöllő. 2005. 212-213. p.)
A fent idézett történész egy évtizede úgy ítélte meg, hogy
Blankát illetően „az emlékezési szándék egyre gyengül”, s
hogy „egy szűk szakmai közegen túl ma már csak a róla szóló
ifjúsági regény fiatal olvasói számára lehet a személyes
emlékezet része Teleki Blanka élettörténete.”
Ezt mi, martonvásáriak nem így látjuk! Hisszük: az
áldozatos hazaszeretet ma is érték, és a Blanka grófnő emlékét
ápoló erdélyi Barátaink is így gondolkodnak. Bízunk abban,
hogy a mostani évfordulón ennek újabb bizonyítékait
(H. M.)
adhatjuk!
VÁRJUK ÖNÖKET:
f. hó 19-én, 13:30-ra Budapestre, amikor is a Nemzeti
Emlékhely és Panteon Bizottság jóvoltából emléktábla kerül arra az
V. ker. Szabadság tér 3. sz. házra, amelyben 1846-1848-ban Blanka
grófnő nőnevelő intézete működött. Köszöntőt mond ROGÁN
ANTAL polgármester, beszédet tart: BOROSS PÉTER volt
miniszterelnök, a fenti Bizottság elnöke.
f. hó 20-án 10 órai kezdettel Martonvásárra, a Teleki
Blanka-emléknapra (A programját ld. a Forum Martini-ban!)
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BRUNSZVIK TERÉZ
TELEKI BLANKÁRÓL
Félszázad életemből
Emlékiratok 1
Brunszvik Teréz, aki közel 50 éven át

naplót írt, mindig kételkedett abban,
hogy aa feljegyzései
1804 Mikor elmúlt
tél, Jozefinnyomdafestéket
Hietzingben
látnak.
Ezért kezdte
írni 1846-ban
a
[ma: Bécs külvárosa,
a szerk.]
béreltel lakást…
Hogy
kifejezetten kiadásra szánt, német
társasága legyen, megkérte
anyámat, engedje hozzá
nyelvű Emlékiratokat, amelyet 1855-ben
Charlotte [a becenevei:
Lotte,
Lina,
a szerk.]–húgunkat.
fejezett be. Ez
az utókornak
nekünk –
2
Itt mutatták be kettőjüknek
a
fiatal
Teleky
Imre
grófot,
szánt palackpostája 60 évnyi
hánykódás
után,
de
épségben
partot
ért.
Először
aki éppen akkor tért vissza utazásáról és a Göttingában
1909-ben, Lipcsében eredeti nyelven
jelent meg, míg a magyar fordítás 1926végzett tanulmányairól.
Mint később mondta,
ig váratott magára.
Charlotte
fülébe
lett
szerelmes,
éskevesek
alig számára
ért haza,
Mivel az Emlékiratokat tartalmazó kötet
megkértehozzáférhető,
levélben Lotte
kezét…(52.
p.)
a mostani
jubileum alkalmából
a
Teleki Blankával kapcsolatos bekezdéseket közöljük.

1805

Lotte ősszel jött haza; az ’igen’-t már
kimondta. Így szólt hozzánk: „A szív szava a végzet
szava.” [1805. szeptember Martonvásáron, a szerk.]
ugyanannál az oltárnál esküdött meg, amelynél Jozefin
feláldozta egész élete boldogságát… Mikor a fiatal pár
megérkezett Kolozsvárra, húgomat a társaság és anyósa
is kissé idegenkedve fogadták. Az anyák szívesen vették
volna, ha a gazdag és egyetlen fiú az ő lányaik közül
választ magának feleséget… Charlotte húgom a maga
határtalan türelmével s elnézésével igen boldoggá tette
urát, pedig az tele volt a legtarkabarkább furcsaságokkal.
Valóságos angyal volt egész életén át: csupa türelem és
szelíd jóság.
Teleky Imre gróf nagyon beteges ember volt mindig
és most is az... Fiatal feleségét olyan helyre vitte, ahol
még ház sem volt, a sivatagba, egy oláh faluba:
Hosszúfalvára, amely Szatmár vármegye határán feküdt,
kétórányira az aranybányáktól és Nagybánya városától,
északon Máramaros vármegyét érintve. Négy folyó vette
körül, ahogy a poklot ábrázolják a mitológia szerint
(Cocytus stb.); itt a következő neveket viselik: Szamos,
Lápos, Aranyas és Berszó. Orvos, patika, pap, templom
két órajárásnyira csak halálos veszedelmek közt
kereshető fel, mert a körösi járásban ismeretlen
fogalmak a hidak a sebes vizű folyók fölött, sőt gázló
sincsen, kivéve a Szamoson… Lotte túlságos
engedékenysége olt az oka, hogy a gróf végül is
embergyűlölő lett – utálta az embereket, főleg a
honfitársait. Bezárkózva dolgozó-szobájába, tudós
munkálatokkal foglalatoskodott. Rendkívül eszes, elmés
ember volt, a szavaiban csupa metsző gúny…
Honfitársai nagyra becsülnék és sok jót is tehetne, ha

nem volna oly tiszta és fennkölt mindaz, amit akar, s
nekik javasol, egyszóval, ha tervei használhatók
volnának. A jobbágyaival szemben igazságos és jószívű,
de szeszélyes és elviselhetetlen otthon… Ilyen
körülmények között nevelte fel két leányát és egy fiát.”
(52 – 54. p.)

1806 Jozefin újra Magyarországra jött, és együtt
utaztunk május végén Erdélybe Lotte látogatására. Lotte
húgunk várandós volt és július 6-án [helyesen: 3-án, a
szerk.] 3 szép, barna, igen erős leánykát hozott a világra.
A kisleányt Mária Blanka névre kereszteltük. Lotte
kimondhatatlan kínokat szenvedett, és már azt hittük, ő
is meg a gyermek is elpusztul. Ebben az időben Lotte
testvérei is sokat szenvedtek, mert Imre sógor a maga
sötét hangulatában mindenütt a családi boldogságát
fenyegető rémeket látott. Mi, akik szabadoknak
születtünk és szabad nevelésben részesültünk, sok dolgát
nem értettük meg, és éppen ezért sok dolgát nem is
tudtuk helyeselni… Minket felháborított az a teljes
megsemmisülés,
önmegtagadás
és
meghódolás,
amelyben a szép fiatalasszonynak ura oldalán élnie
kellett. Lotti húgunk azonban egészen más természetű
volt, mint mi… Imre később latin nyelven ezt íratta fel
a kapufára: „Boldog az, aki egyedül él.” 4 A vendégeit
akarta vele elriasztani. Most azonban minden
haragjával a felesége nénjei ellen fordult. Erkölcsi
értelemben kiűzte őket házából: nagy jelenetek
játszódtak le köztük. Az utolsó két héten a két testvér
már egyedül étkezett. De mikor hazautaztak, mégis
elkísérte őket. Lónán meglátogattuk Lotte anyósát, és
benéztünk Kolozsvárra is. Körülbelül két hétig
időztünk e két helyen Teleky grófnő vendégszerető
házában. Az út hazafelé oly szép volt, hogy szebbet
alig lehetne képzelni. Kolozsvárról a Királyhágón és a
Fekete–tón át mentünk Pestre. Erdőkön, hegyeken s
réteken keresztül szaladt a kocsi, mindig országúton
és mindig a Sebes–Körös mellett. A Sebes–Körösön
negyvenkétszer keltünk át. (EML 55–56. p.)
1813.

június 3-án Hackingba 5 költöztünk… Az én
kis lánykámat [Minonát, a szerk.] 6 nagyon egyszerűen
neveltük. Gyönyörűen fejlődött. Lotte, az ura meg a két
lánya, a kis Blanka és Emma, kijöttek hozzánk látogatóba, és nagy örömük telt a mindig ujjongó vidám kis
lánykában. (EML 79. p.)

Blanka az apja, Teleki Imre családtörténeti feljegyzései
szerint 1805. júl. 3-án született.
4 Qui bene latuit bene vixit” – olvasható a hosszúfalvi Telekikastély parkjának kapubejáratán.
5 Kedvelt nyaralóhely Bécs mellett. Ma: a város része.
6 Jozefin Minonát, a hetedik gyermekét jelképesen Teréznek
adta, aki őt a világra segítette (1813).
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Petrich Béla fordítását ld. Czeke Marianne – H. Révész
Margit: Brunsvik Teréz élet és jellemrajza. Bp. 1926. 39–
108. p.
2 Emlékirataiban Teréz a Telekiek nevét y-nal írja, pedig
Blankáék családja a ’Teleki’ névalakot használja.
1
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1825 – 1828 Teleky Imre két leánykája: Blanka
és Emma ott növekedett atyja szemeláttára a hosszúfalusi birtokon: csak annyi nevelést adhatott nekik, amennyi a
nevelőnők hiányos képességeitől
tellett. Egyszer ünnepies hangú
írást kaptam tőle: Igen kért, látogassam meg, s vigyem el a lányát,
Blankát, tartsam magamnál, hogy
megismerkedjék azzal, amit világnak nevezünk, sajátítsa el a társaság szokásait és találjon oktatást
tanítómestereknél. Blanka igen ügyes és tehetséges
leányka volt: különösen a szépművészetek, a zene,
festés, irodalom érdekelték…
Egy kiváló akadémiai festőművész, Thugut Heinrich
jött le hozzánk Budapestre. Háromévi tanulás után
Blanka mesterien lemásolt egy Rubens-vázlatot, majd
tizenöt arcképet festett olajban. Heinrich valóságos
csodákat művelt. Blanka végtelenül szorgalmas volt az
egészségének kárára, lefestette az egész házat, és
minden képe sikerült. Kitűnő festőművész válik belőle,
ha e hároméves klasszikus oktatás befejeztével azonnal
Párizsba mehet Cogniet nagyhírű iskolájába. 1840-ben,
amikor a húga már Gerando Ágost báró felesége volt,
elkerült Cogniet-hez, de akkor már késő volt: Egészsége
nem bírta volna meg azt az erőkifejtést, ami szükséges a
nagyszabású festői alkotások létrehozásához. Művei
mind igen jelentős alkotások. A zenével azonban nem
boldogult. A betegsége mindent megakasztott, és azon a
nyáron [1828] utazott éppen haza szüleihez, amelyen én
az első kisdedóvómat (Kleinkinderschule) megnyitottam.” (EML 88– 89. p.)
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tük a Brühl–teraszon. Ez a két szeretetreméltó hölgy a
legkiválóbb családokkal ismertetett meg bennünket:
Humboldt kisasszonnyal (Alexander von Humboldt is
vele volt), van der Decken angol úriasszonnyal, aki
három nagyműveltségű leányával időzött ott, Reichenbach tanárral és bájos feleségével… Ó, milyen gyönyörű
napokat éltünk azon a csodaszép vidéken!
Egy kirándulásunk Tharandtba 9 majdnem az életünkbe került. A sok hegymászástól elfáradtan, kis vacsoránk
elköltése után hamarosan elaludtunk. Blanka maga mellé
helyezte a gyertyát; közben elaludt és a szék tüzet fogott, az ágy égett és Blanka csak akkor ébredt fel, amikor lángkör lebegett veszedelmes dicsfény gyanánt a
feje körül. De Isten irgalmas volt! Blanka még idejében
felébredt, az ágyi ruhát teljes lélekjelenléttel szétszaggatta, és a tüzet a vacsoráról még ottmaradt kancsók
vizével oltogatta. A zajra én is felébredtem, a legnagyobb füstben közel voltunk a megfulladáshoz. Ijedtemben az ablakokhoz rohantam. Ekkor azonban más
baj támadt: a beáramló levegő szerteszét zilálta az ágyi
tollat, megindult a fulladás másik fajtája. A vendéglősné
megbecsülte a kárt és a kár megtérítése fejében harminchat ezüst tallért kellett fizetnünk. (EML 97–99. p.)

1839-1840

Teleky Miksa [Blanka öccse]
Nancyban, egy tizenöt éves, léha angol leánnyal
ismerkedett meg. Jacqueline Cooknak hívták, vagyona
nem volt. Emma a fiatal öccsét Erdélyhez akarta kötni,
és ezért, az intézet vezetőjének beleegyezésével,
magával vitte a leányt Erdélybe (apátlan-anyátlan árva
volt…), hogy a szülőknek bemutassa, és egyetlen
imádott bátyja házasságát támogassa. Jacqueline beteges
volt gyermekkorában. A párizsi intézetben három évre
fizette ki a díjat, de csak egy évet töltött ott. Blanka
tanítgatta Pálfalván... (100–101. p.)

1836 Blanka és Emma eljöttek, hogy unokahúgaikat, a két Stackelberg leányt láthassák. Marie és
Minona már nagylányok lettek, és akkor érkeztek meg
atyjukkal Oroszországból… 7
A négy bájos és kedves unokatestvér Stackelberg
báróval a Császárfürdőben lakott. Minona beteg volt.
Májusban elbúcsúztak tőlünk. Mielőtt visszautaztak
[volna] Oroszországba, előbb Drezdán keresztül
Kissingenbe 8 akartak menni, hogy ott a gyógyforrást, a
Rákóczit meg a Pandúrt fölkeressék. Minket is erősen
csábított a vágy, hogy ezt az utat megtegyük, s a drága
leányokat újból láthassuk. A két Teleky leány megkapta
szüleitől az engedélyt, és csakhamar útra is keltünk… A
legcsodálatosabb, a leghasznosabb ismeretségeket kötöttük. Művelt országokban, ahol a műveltség mágneses
erővel hat, csakhamar a legelmésebb társaság gyűlt körénk. Berlinből Bardeleben asszonyt és Morgenstern kisasszonyt mindjárt érkezésünk első órájában megismerPontosabb: Észtországból, az apjuk szülőhazájából, amely az
idő szerint az orosz birodalomhoz tartozott.
8 Bad Kissingen – híres bajor fürdőhely. A Rákóczi–forrás II.
Rákóczi Ferenc ott jártára emlékeztet.
7

9

Tharandt (Tharant) – helység Drezda közelében
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1846

Az én jó Blankám, akit szellemi
gyermekemnek tarthattam, érdekes tanítástervet
nyomatott ki, igen jó tanítómestereket fogadott, egy
több szobából álló második emeletet bérelt, és 1846
őszén megkezdte a munkát egy leánnyal. Nemes lelkű
anya–nevelőket akart az országnak adni; a nyelv s a
jellem volt főcélja. (99. p.)

1848.

„KÉPES KRÓNIKA”
In memoriam Teleki Blanka
E sorozatunk 2006-ban (Blanka 200. születésnapja
évében) indult. Az előző részei voltak: Szülőföld, szülőfalu,
szülőház; Szülők, testvérek, rokonok; Teleki Blanka és
Kolozsvár; A tanítvány és mesterei; Nevelőintézet)

VI. rész

december 30-án halt meg apja, anyja hat
BLANKA SZABADSÁGHARCA
évvel korábban. Mikor Windisch-Grätz az osztrák
1848 – 1851
hadsereg élén közeledett Pest felé, részint az anyák
A forradalom kitörését Teleki Blanka örömmel
kérésére hazaküldte a tizenegy leányt, és önként
megszüntette iskoláját. Két év alatt a bevételein fölül fogadta. Lővei Klára, aki ott volt a Nemzeti Múzeum
még hatezer koronát költött erre az iskolára. Lehetetlen előtti tömegben, hazavitt egy példányt a szabad sajtó
által kinyomtatott Nemzeti dalból, Blanka pedig „nagy
volt tovább fenntartani. (99–100.p.)
hatással elolvasta a hatalmas költeményt”, amely Thern
1850 Lővei Klára kisasszony eljött értem, hogy Károlyt, az intézet zenetanárát olyannyira fellelkesítette,
Szatmárra vigyen. A nyelv, az érzület, a gondolkozás hogy elkérte azt, és meg is zenésítette.
Vasvárit a sok elfoglaltsága miatt Bereczki Máté
mind odavonzott… Két
váltotta
fel az intézet tanári karában, a grófnőt azonban
vaskos naplókötetet Pálfalutána
is
meg–meglátogatta, s folyamatosan tájékoztatta
ván hagytam, amikor drága
őt
a
politikai
fejleményekről.
Blankámtól október 8-án
Május 7-én az Életképek közölte Teleki Blanka
elbúcsúztam. Az volt a
„Elébb
reform, azután nőemancipatio” című írását;
tervünk, hogy kivonatokat
ebben
a
nőtársait önmérsékletre, a külsőségeknél
készítünk belőlük; dolgozmegrekedő
szabad(os)ság veszélyeire, és arra inti, hogy
tunk is együttes erővel, és
a
reformot
önmagukon kezdjék. Az anyáknak pedig
nagyon érdekes volt az,
tanácsokat
ad, miként neveljék a hon leányait
amit Blanka kiválogatott…
Maguk a könyvek – a leg- „emberekké”, s ne csupán „minél hamarább férjhez
értékesebbek, mert a ben- adandó lényekké”, mondván: „A leányból anya lesz,
nük feljegyzett megfigye- honpolgárok anyja, s a haza számot kér tőle fiaiért.”
léseket külföldön tettem) – Blanka 1848. május 30-án Kolozsvárott jelen volt,
talán örökre elvesztek szá- amikor az erdélyi országgyűlés a „két testvérhaza”
10
egyesülése mellett döntött.
munkra. (101–102. p.)
1849 januárjában Lővei Klárával követi a kormányt
Debrecenbe. És 1849. április 14-én ő is ott szorong a
1855 … De vajon ki tudná megmondani, mi vár a Nagytemplomban, amikor az országgyűlés kimondja a
közeli vagy távoli jövőben a vén Európára? Inog minden Habsburgok
trónfosztását
és
Magyarország
az öregségtől, nem sokáig fogja bírni, már nem soká! A függetlenségét. Eközben pénzzel támogatja a Vasvári
családokból kihalt minden szeretet! … Hol találok vezette Rákóczi–szabadcsapat összetoborzását, s április
szavakat, hogy megírjam Magyarország dolgainak 27-én, a nagyváradi zászlóavatón a zászlóanyaságot is
szomorú alakulását?! … Ó, hazám! Egy Széchenyi magára vállalja. Vasvári Pál elestéről július 15-én,
István az őrültek házába zárva! Egy Deák gyermekké Szegeden értesül. Utána Lőveivel együtt Bánffylett! Egy Teleki Blanka tíz évre a kufsteini börtönbe hunyadra siet, s a havasi román felkelőknek tetemes
zárva!! Annyi ezer meg ezer ember elpusztítva, testileg– összeget ígér Vasvári holttestének kiadása fejében, hogy
lelkileg megsemmisítve! Emma (De Gerando), özvegye őt méltó módon eltemethesse – mindhiába.
annak az elmés, okos férfiúnak, aki Magyarországért
Teleki Blanka 1849 végén Pálfalvára, a család
lelkesedett! Attila és Antonina, a sok reményre jogosító Szatmárnémeti melletti birtokára költözik. Vasvári
két gyermek szépen fejlődik, és jól viseli magát. Vajon halott, a sógora, de Gérando Ágost halott, Emma a
mit fognak megérni? Mit fognak cselekedni? (107. p.)
gyermekeivel Párizsban, neki pedig esélye sincs arra,
hogy újabb intézet alapításához engedélyt kapjon. Így
aztán egy lapra tesz fel mindent, és menti, ami menthető:
a forradalom „hamu alatt rejlő parazsát”, a
szabadságharc emlékeit, s végül de nem utolsósorban az
10 Az Emlékiratok e bekezdése 1855-ben kelt. Ekkorra Teréz
Erdély felé igyekvő menekülteket.
már megtapasztalta, hogy a hatalom a tőle és Blankától
elkobzott iratokat miként használja fel ellenük. A cenzor
vörös ceruzájának nyomait viselő naplók végül csodával
határos módon visszakerültek Terézhez.
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Néhány szabadság-harcost, így pl. Bereczki Mátét és a
lengyel Meiszner Józsefet a birtokán rejtegetve menti
meg a felelősségre vonástól. Emellett több forradalmi
kiadvány meg-jelenését támogatja, tiltott könyveket
gyűjt és terjeszt, a mártírokról adatokat továbbít
Párizsba, és beszámol a nép hangulatáról, amit a húga,
Emma a leveleiben az emigráció híreivel viszonoz.
Teleki Blanka e sajátos, meghosszabbított
szabadságharcának az 1851. május 13-án történt
letartóztatása vet véget. És a haditörvényszéki perében
az itt említetteket sorra a fejére olvassák. (H.M.)

A Rákóczi-csapat zászlószentelése:
Nagyvárad, 1849. ápr. 27.
Illusztráció Sz. Solymos Bea „Kufsteini rózsák”
(Bp. 1943) c. könyvéből

Teleki Blanka
(Barabás Miklós metszete, 1883)

Vasvári Pál, a Rákóczi-szabadcsapat parancsnoka

Az országgyűlés, amelyen Teleki Blanka is jelen volt:
Debreceni Nagytemplom, 1849. április 14.:Trónfosztás
és Kossuth kormányzóvá választása

A pálfalvi kúria
Blanka lakhelye: 1849 – 1851
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HADITÖRVÉNYSZÉKI ÍTÉLET 11
SZÉKI TELEKI BLANKA
GRÓFNŐ, hosszúfalvi, kővárvidéki, erdélyi születésű, 46 éves,
kat[olikus] hajadon, aki utoljára
pálfalvi családi jószágán Szatmár
megyében lakott,
LŐVEI KLÁRA, szigeti,
Máramaros megyei, magyarországi születésű, 31 éves, református
hajadon, az elhunyt Lővei József
gazdálkodó leánya, aki utoljára
b[áró] Sztojka Imre lányának
nevelője volt Szlatinán, és
ERDÉLYI (valódilag Bernvallner) ERZSÉBET
mányi, Székesfehérvár megyei, magyarországi születésű, 17 éves, kath[olikus] hajadon, Bervallner Ferenc
uradalmi erdész leánya, legutóbb Teleki Blanka
szobaleánya
ügyében a törvényesen megállapított tényállás (mely
sajátkezű irataikból s más körülményekből, részint pedig
vallomások által is reájuk bizonyult) az, hogy a két
előbbi a magyar forradalomban az 1849. április 14-diki
debreceni felségáruló országgyűlési határozat előtti és
utáni befolyásos részvételük folytatásául mindjárt annak
legyőzése után, éspedig Teleki Blanka grófnő mint
vezető Párizsban a magyar menekültekkel és Ausztria
ellenségeivel összeköttetésben állt nővérével, Emmával,
De Gerando özvegyével, Lővei Klárával és az ő általa és
a grófnő által lelki ráhatás útján befolyásolt 13 éves
Erdélyi (Bervallner) Erzsébettel s a többi még vizsgálat
alatt
levő
személyekkel,
mint
összeesküvők
Magyarországnak az ausztriai koronától erőszakos
elszakítására és függetlenségére irányuló szándékkal új
forradalomnak az országban tervezésén és előmozdításán folytonosan működtek, e célra pedig különböző
irányokban egyengették az utat, úgymint:
1./ Leányokat forradalmi elvek szerint neveltek, hogy
mint anyák majd hasonló elveket terjesszenek.
2./ Lázító tartalmú könyveket, iratokat és képeket
terjesztettek a nép közt;
3./ A nép hangulatáról tudósításokat, kormányellenes
híreket és mondákat gyűjtöttek, azokat forgalomba is
hozták, és Párizsba De Gerando Emmának felhasználás
végett megküldték; és
4./ Magyarország kitűnő forradalmi férfiúinak
életrajzát megszerezték s azokat a közelmúlt minden
országbeli forradalmi hősei életrajzának nagyszabású
gyűjteményéhez sorolták, mely Párizsban nyomtatás alá
készíttetett. Emellett Teleki Blanka grófnő a forradalom
számára forma szerint tagokat toborozni igyekezett,
Lővei Klára és Bernvallner Erzsébet tudomásával;

5./ Forradalmi nyomtatványok kiadásához nemcsak
tetemes pénzösszeggel járult, hanem ily munkák
számára önmaga által készített cikkeket is szolgáltatott;
tudva
6./ Szökevény és felsőbbségileg üldözött, felforgató
párti, az emisszáriusság erős gyanújában állott
személyeknek szállást adott, és azokat elfogatás ellen
óvta; végre
7./ Egyletet alakított politikailag kártékony tartalmú
könyvek
megszerzésére,
az
ország
nyelveire
lefordítására, és olcsó kiadásokban terjesztésére; Lővei
Klára e célra mint tag résztvevőket toborzott,
Bernvallner Erzsébet pedig egyetértett velük.
Ezen felül Teleki Blanka grófnőnél 770 forint és
Erdélyi Erzsébetnél 5 forint magyar törvénytelen
pénzjegy találtatott.
Ennélfogva a f. évi május 25-én tartott teljes
haditörvényszék tárgyalásán úgy ítéltetett, miszerint
Teleki Blanka grófnő, Lővei Klára és Erdélyi, valódilag
Bernvallner Erzsébet a 3-ik haditörvénycikk és a magas
cs. k. III. hadsereg parancsnokság 1849. július 1-jén kelt
hirdetménye értelmében felségárulás bűnéért, a
legelsőként és az utol[sóként] nevezettnél az 1849. július
1-jei proklamáció értelmében súlyosbító körülményként
az úgynevezett Kossuth–bankjegyek eltitkolásáért –
tekintettel a katonai büntető törvénykönyv 34-ik cikkére
– Teleki Blanka grófnő 10 évi, Lővei Klára 5 évi
várfogsággal
büntettessék,
Erdélyi,
valódilag
Bernvallner Erzsébetnek pedig a 13 hónapi vizsgálati
fogság büntetésül számíttassék be.
Pest, 1853. május 25-én
Jak[ob] Blacha őrnagy, elnök
Ignatz Bilko hadbíró őrnagy
A fenti ítélet legfelsőbb megerősítést nyert, azon
hozzátétellel, miszerint széki Teleki Blanka grófnőnek
és Lővei Klárának a vizsgálati fogság a kimért büntetési
időbe beszámíttatik. Eszerint kihirdetni és foganatosítani.
Buda, 1853. június 19-én
Parroth [altábornagy] s.k.
Ma kihirdettetett, és széki Teleki Blanka grófnőnek
és Lővei Klárának a mai naptól megkezdődik az előírt
büntetési idő, amelybe a letöltött vizsgálati fogság
mindkettőjüknél beszámíttatik… (Teleki Blanka
grófnőnél 2 év 1 hónap és 9 nappal, Lővei Kláránál 13
hónappal és 10 nappal.
Pest, [1]853. június 22.
Josepf Oehl százados
helyőrségi hadbíró s.k.
[Teleki Blanka és Lővei Klára fogsága színhelyéül
Kufstein várát jelölték meg, ahová (Bécsen át) július 27-én
érkeztek meg.]

.
11

Eredetije: Hadtörténelmi Levéltár. Az ítéletről közölt
újsághír fordítását ld.: Teleki Blanka és köre (Vál., s.a.r.,
bevez., jegyz.: Sáfrán Györgyi) Bp. 1963. 398–400. p.)
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Lelke utolsó perceiben a hazáról gondolkozott. Ez
volt végsóhaja a távozó léleknek. Halála csendes,
szenvedésnélküli volt, ellentétben sokat hányatott életével; nem is hagyott az fájdalom-nyomokat arcán. A
Blanka grófnő hat évvel a letartóztatása után,
halott arca teljesen visszanyerte azon nemességet és
1857. május 13-án, általános amnesztiával szabadult. Mivel erélyt, mely e magas lelkületű nőt jellemzé…
„nem lelé honját a hazában”, megrendült
Szép őszi nap volt október 25-én, 1862. évben, midőn
egészségét helyreállítandó, útlevelet kért Münchenbe, s még
a
fehér
redőzettel bevont gyászkocsi a Montparnasse-i
az év novemberében örökre elhagyta Magyarországot.
temetőbe
kiindult. A kíséret számos volt, s köztük
Önkéntes emigrációjának főbb állomásai (München,
Franciaországnak
nem egy nagyszerű férfija, kik
Stuttgart, Drezda) után 1862-ben a családi tanács
mindannyian
fedetlen
fővel, gyalog kísérték ki az
az „igen szép, száraz” őszeiről és az enyhe teleiről híres,
francia Mentone mellett döntött. Most adjuk át a szót Teleki elhunytat az örök nyugalom helyére. A sír felett egy
Blanka hűséges barátnőjének, LŐVEI KLÁRÁNAK 12 ,
francia lelkész, s a magyarok részéről Irányi Dániel
akivel (pár napos brüsszeli kitérő után) a dél–francia
tartott halotti beszédet. És mindnyájan egyet éreztek a
tengerpart felé vették útjukat.
szónokkal, midőn ama reményét fejezte ki, hogy a
boldogultnak földi maradványait valamikor vissza fogja
„… A sors azonban másképp akarta: a vasúti
követelni a haza szent földje és ez a föld akkor szabad –
állomáson Párizsban értesültek róla, hogy a lyoni vonat
lakói boldogok lesznek!”
csak pár perccel előbb ment el, és így nem volt más mit
tenni, mint legalább egy napra Párizsban maradni, hol
az utazókat De Gerandóné kellemes lakása fogadta be.
A grófnő repeső jókedvvel járta be nővére szobáit,
melyekben a családi képek, régi ismert tárgyak
mindannyian fiatal korára emlékeztették. Nyájas
beszélgetések, ének és zongorajáték töltötték be az
estét és az éj nagyobb felét, mert a grófnő
Magyarországon, Hosszúfalván képzelte magát, s
nem tudott betelni a szebbnél-szebb magyar
dalokkal, melyeket egész két óráig éjfél után zenéltek
neki. Még csak nem is gyanította senki, hogy ez
kedélyének és egészségének végső fellobbanása volt,
mint a mécsé kialvás előtt. Pedig úgy volt. Már azon
éjjel szokatlanul erős köhögés fogta el, s másnap,
szokása ellenére, ágyban maradt.
Október 22-én vált súlyosabbá betegsége; de
fájdalmat ekkor sem mutatott… Utolsó perceit hű
társnője körében tölté, ki ott virrasztott mellette, s ki
azokat ekként beszéli el:
A legbensőbb érzés kifejezésével görcsösen
megszorítá egyszer kezemet, és bámulatos nyugalom
és a szív mélyéig ható hangon mondá:
– Lelkem, olyan fáradt vagyok, hogy szeretnék Teleki Blanka sírja
Párizs, Montparnasse temető
meghalni!
Az enyhítő italt szerette volna nem venni,
mondá, hogy az fárasztja, s nem alhatik. Az orvos
és környezői kérésére megígéré szedni. – Adj sokat
egyszerre! – mondá testvérének.
Álomba szenderültnek látszott, de lelke éber
működésben volt ez alatt.
Egyes összefüggetlen szavak közt ezt mondó
hangosan:
– Magyarország!

TELEKI BLANKA UTOLSÓ
NAPJAI, HALÁLA, TEMETÉSE

12

Rövid vázlatok Teleki Blanka grófnő kiszabadulása utáni
életéből (1857–1862) Ld. Teleki Blanka és köre.
Karacs Teréz, Teleki Blanka, Lővei Klára. (Vál.,
s.a.r, előszó, jegyz.: SÁFRÁN GYÖRGYI.) Bp. 1963.
454–456. old.
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A MARTONVÁSÁRIAK ÉS
TELEKI BLANKA
EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA 1981 – 2012

Ez alkalomból készült 1996-ban a kriptakápolna tűzzománc
oltárképe,

KOVÁCS ERZSÉBET és ZOLTÁN GYŐZŐ

1981: Teleki Blanka 175. születésnapja alkalmából a
martonvásári BRUNSZVIK KLUB

alkotása.
(A fenti akció, amelyet azóta Magyarország több kormánya is
támogatott, tőlünk független okból meghiúsult.)

a pesti Kossuth–Klubban kiállítással egybekötött ünnepi estet
rendezett. Előadást tartottak:

BAJOMI LÁZÁR ENDRE és FEKETE SÁNDOR írók.
Az irodalmi műsorban

BEREK KATI és SZOKOLAY OTTÓ színművészek
mellett a Teleki Blanka nevét viselő budapesti, mezőtúri,
székesfehérvári és tiszalöki középiskolák,
valamint a martonvásári Beethoven Általános Iskola egy–egy
tanulója is közreműködött.
Az életrajzi kiállítást utóbb az ország több pontján is
bemutatták.

1993-tól: a BRUNSZVIK TERÉZ SZELLEMI
HAGYATÉKA ALAPÍTVÁNY és
MARTONVÁSÁR KÉPVISELŐ–TESTÜLETE
kezdeményezésére lépések történtek a Párizsban elhunyt
Teleki Blanka földi maradványainak hazahozatalára és a
martonvásári Brunszvik Mauzóleumban történő
újratemetésére.

2006: Teleki Blanka születésének 200. évfordulója
alkalmából
a BRUNSZVIK TERÉZ SZELLEMI HAGYATÉKA
ALAPÍTVÁNY és a TELEKI BLANKA
HÖLGYKLUB emlékkiállítása a Brunszvik–kastélyban

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
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