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AZ IGAZI[BB] TELEKI BLANKA  
 

Mítosz és valóság… A baloldali képen Blanka 
önportréja látható. A kissé bumfordi szobrocskát a 
vizsgálati fogságban lévő grófnő 1852 tavaszán a hírhedt 
pesti Újépületből juttatta ki, hogy így közölje 
szeretteivel: „Élek, tartom magam!” A kis szobor, 
amelyről utóbb több másolat készült, Blanka Párizsba 
emigrált húgához, de Gérandóné Teleki Emmához is 
eljutott. A jobboldali kép arról a leheletfinom metszetről 
készült, amely Emma 1854-ben, az Antonina és Attila 
könyve c. munkája 2. kötetében, a Mária Bianka című 
írásának illusztrációjaként jelent meg. Nővére tehát még 
a kufsteini várban raboskodott, amikor már képpel és 
szóval elkezdődött alakjának idealizálása.  

A Blankához kiváltképp közel álló szerzőktől (a 
húgától és az ő lányától, de Gérando Antoninától, 
valamint a munka- és sorstársától, Lővei Klárától) nem 
vehetjük rossz néven, hogy róla elfogultan szólnak. 
Ráadásul Emma gyermekeknek, Antonina pedig a 
kolozsvári Teleki Blanka Kört alkotó fiatal lányoknak 
írt, s ily módon ők is azoknak a moralizáló 
életrajzoknak a számát szaporították, amelyek jócskán 
hozzájárultak az idealizált Teleki Blanka-portré 
rögzüléséhez. E didaktikai célzatú művek jellemzője, 
hogy kétkedés nélkül, s olykor a túlzásoktól sem 
visszariadva mutatják be a grófnő ’makulátlan’ jellemét, 
erényeit, egész életútját. (Közülük az a szerző viszi el a 
pálmát, aki szerint Blanka „naggyá” nem lett, hanem 
„már úgy született”…)                         (Folytatása a 2. oldalon!) 

 

BRUNSZVIK TERÉZ  
főbb grófi „naplász” kortársai:  
SZÉCHENYI ISTVÁN és GYULAY LAJOS 

 
A napló, az emlékírás másik két alfajával (emlékirat, 

önéletrajz) ellentétben, viszonylag ritka a 20. század előtti 
irodalmunkban. Olyan naplóíró pedig, aki „szinte egész életén 
át rendszeresen jegyzi fel az élményeit, gróf SZÉCHENYI 
ISTVÁNIG nincs egy sem” – jelenti ki Viszota Gyula 1925-
ben, a Széchenyi-naplók első kötetének bevezetőjében. Vele 
vitába száll Czeke Marianne, akinek 1938-ban a pénzügyi 
nehézségek miatt csupán egy kötetre valót sikerült közreadnia 
BUNSZVIK TERÉZ gazdag naplóhagyatékából, az ő számára 
igényli „a prioritást, vagy legalább is az egyidejűséget”, 
hiszen Terézünk (jóllehet nem 22, hanem 33 évesen, de) 
1808-1809-ben, vagyis Széchenyit évekkel megelőzve kezdett 
jegyzetelni.  

 

A közelmúltban kiadott két (nyomtatott) kötetnyi 
feljegyzés anyagával szinte berobbant közéjük az erdélyi 
GYULAY LAJOS, aki annak a 140 [!] egységből álló 
naplósorozatnak a szülőatyja, amelyből 1874-ben csupán egy 
kis füzetnyi ízelítőt adtak közre. Gyulay 1848-1849. évi 
naplóinak kritikai kiadása, Csetri Elek és Miskolczy Ambrus 
tanulmánykötete kíséretében 2003-ban jelent meg. Ezt követte 
2004-ben az 1820-1848 közötti naplókból készült válogatás, 
amely Csetri Elek nevéhez fűződik.      

Gróf Gyulay Lajos (1800-1869), Döbrentei Gábor 
neveltje, aki családot nem alapított, sokszínű, sokoldalú 
egyéniség volt: ellenzéki politikus, irodalmár, utazó, 
műgyűjtő, s legfőképpen „szenvedelmes” naplóíró, aki e 
tevékenységének megjelölésére a hangulatos „naplászat” szót 
is kitalálta. Ő ugyanis a németül, franciául, s olykor angolul 
jegyzetelő Brunszvik Terézzel és Széchenyivel ellentétben 
ékes magyar nyelven írt.      

(Folytatása a 2. oldalon!) 
 
 

A TARTALOMBÓL:   

Elmélkedjünk együtt Brunszvik Terézzel! 3. oldal 

Teleki Blanka és Kolozsvár (Képes Krónika 3.) 4.-5. oldal 

De Gérando-Teleki Judit 7. oldal 

Martonvásáron 125 éves az óvodai nevelés 8. oldal 

Óvodai emlékünnepség Várpalotán   9. oldal 

Női arcképcsarnok (Jósikáné Csáky Rozália)   10. oldal 

Csaba testvér gyermekei Martonvásáron 12. oldal 
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 (Az igazi[bb] Teleki Blanka – folytatás  az 1.  oldalról:) 

A teljes objektivitás a műfaj sajátosságainál fogva a 
regényeken sem kérhető számon, ám azok szerzői is 
elmarasztalandók, ha a biográfusok által feltárt tényeknek 
fittyet hánynak. És ha kifejezetten szenzációhajhász szálakat 
szőnek a könyvükbe, amelyeket aztán mint földből a tarackot, 
szinte képtelenség kiirtani a köztudatból. (A vonatkozó 
irodalom sajnos, erre is több példával szolgál.) 

Az igazság az, hogy bár Sáfrán Györgyinek egy fontos 
forráskiadványt (Teleki Blanka és köre. Bp. 1963) 
köszönhetünk, és néhány színvonalas neveléstörténeti 
tanulmány is született hősnőnkkel kapcsolatban, a 
tudományos történetírás követelményeit kielégítő Teleki 
Blanka-életrajznak ma is híjával vagyunk. Ennek okaként 
általában a forrás-adottságokat szokták felhozni. Egy 2001-ből 
való írás szerzője például, mondván, hogy „a kevés és elfogult 
forrás- és szakirodalmi munkákból” nehéz kihámozni 
egyetlen, „talán nem is létező”, úgynevezett „objektív 
valóságot”, ehelyett inkább „a nemzet emlékezetébe 
beágyazódott Teleki Blanka-képre” összpontosít. Ez a kép 
azonban – jelentsük ki bátran! – meglehetősen hamis. 

Mindezt Blanka apjának, húgának, s főként a naplóíró 
Teréz nagynéninek a vele kapcsolatos megnyilatkozásai is 
alátámasztják. A festőművészi ábrándokat kergető, különc és 
elkényeztetett grófkisasszony ugyanis nem született hősnek. 
Blanka, aki a kevélység, az önzés és az akaratosság számos 
jelét adta, messze nem volt hibátlan jellem. Ám miután 
felismerte élete célját (Vörösmarty szavaival szólva: „Szeretni 
e mindent adó hazát”), és arra igent mondott, e döntéséhez 
életét is kockára téve, halálig hű maradt.  

De hát nem nehéz egy grófnőt, akinek „anyagi és szellemi 
körülményei korántsem voltak átlagosak”, a mai kor embere 
elé példának állítani? Véleményem szerint nem, hiszen 
általános érvényű, bibliai igazság, hogy mindenkinek annyi 
talentummal, adottsággal, lehetőséggel stb. kell jól 
sáfárkodnia és elszámolnia, amennyit kapott… Azt pedig, 
hogy mindez miként valósult meg az ő életében, remélem, 
Isten segítségével, hamarosan bemutathatom. A forráshiány 
ugyanis csak részben áll fenn: az „Aki keres, talál” bibliai ige 
itt is érvényes, amint azt magam is többször megtapasztaltam. 
Ám a kútfők összegyűjtése (Erdélytől Franciaországig) és 
feldolgozása sok időt és elszántságot igényel. Mégsem 
adhatjuk fel, ha meg akarjuk cáfolni azt az állítást, miszerint 
már „csak néhány ember érzi személyes feladatának” a 
Blankára való emlékezést. Ennek az a tény is ellent mond, 
hogy a 2001-ben Pálfalván (Szatmárnémeti mellett) történt 
emlékhely-avató után öt évvel a nagybányai Teleki Blanka 
Pedagógus Klub, a Petőfi-emlékhelyként ismert koltói Teleki-
kastélyban újabb emlékszobát rendezett be névadójuk, a vidék 
nagy szülötte tiszteletére…  

Hornyák Mária 
 
 

Tavaly felröppent a hír: 2008 [!] októberében  
Párizsból hazakerülnek a mártír grófnő földi maradványai,  

ám az elhunyt végakarat-jellegű óhajának teljesítését  
az egyik családtag (most is) meghiúsította.  

A készülő tanulmánykötettel Alapítványunk Teleki Blanka 
virtuális hazatérését (és újrafelfedezését) kívánja elősegíteni. 

 
 
 

 

 
(Brunszvik Teréz főbb „ naplász” kortársai – folytatás  az 1.  oldalról:) 

A napló (diárium) megjelenése a történelemben a 
személyiség fontosságának felismerésével függ össze, és a 
reneszánsz idejére tehető, de majd csak a 18. századtól válik 
igazán fontos irodalmi formává. A naplóvezetés az 1800-as 
évek első felére valóságos divattá lett. A két magyar hazában 
is számosan hódoltak az új módinak, ehelyütt azonban csak 
Brunszvik Teréz két fent említett „naplász” kortársával 
kapcsolatban szeretnénk pár dolgot megemlíteni.  

A naplóíróknál megfigyelhető, hogy kezdeti lépéseik 
többnyire tétovák, s a motivációjuk is ingatag. Széchenyi pl. 
elejében a vele és rokonaival megesett különös, tréfás, sőt 
olykor sikamlós történeteket örökíti meg. Aztán az 
olvasmányait kivonatolja. Görög földön azért vezet naplót, 
hogy itthon apjának mindenről beszámolhasson, s csak utána 
találja meg azt a hangot és stílust, amely az „igazi” Széchenyi-
naplókat jellemzi. Gyulay első füzete 1816-ban szintén 
idézetgyűjteménynek indul, és akkor alakul naplóvá, amikor 
abba személyes dolgokat kezd beleírni.  

A naplóval, s főként a lelki naplóval kapcsolatban a 
tükör-hasonlat igen elterjedt. Széchenyi naplója is hűen 
tükrözi az énjét, s a nyíltan feltárt hibáival szembesülve, 
ezeken elmélkedve jut előbbre az önismeret-önnevelés útján. 
A grófot „lénye összefogásának, lelke és szelleme 
összpontosításának szándéka” is naplóvezetésre serkenti. És 
másokhoz hasonlóan ő is törekszik arra, hogy az írás 
segítségével megóvja a feledéstől az élményeit, gondolatait.  

Gyulay Lajost saját bevallása szerint az unalom vitte a 
naplóírásra, s az lassanként élete részévé, elmaradhatatlan 
szórakozásává, sőt szenvedélyévé lett. Naplóhagyatéka igazi 
kincsesbánya, amelyben az irodalmár, a történész, sőt a 
művészetek, a néprajz, az eszmetörténet kutatói is sokat 
búvárkodhatnak. Már csak ezért is meghökkentő a 67 éves 
gróf kijelentése: „Naplászat és naplopás szinonimák nálam – 
bevallom – de hát valamit csak kell tenni – ártatlan időtöltés – 
mellyel nem ártok senkinek, legfeljebb magamnak, midőn az 
alatt hasznosabb dolgokkal is foglalkozhatnám.”  

Széchenyi, aki magának jegyzetelt, meghagyta, hogy 
halála után égessék el a naplóit. Később már csak ahhoz 
ragaszkodott, hogy titkára a bárkit is kompromittáló 
naplórészleteket megsemmisítse. Így is történt. Gyulay 
egyrészt berzenkedett attól, hogy feljegyzéseit átengedje „a 
kritika sarlójának”, másrészt viszont titkon azt remélte, hogy 
ha életében íróként nem is fedezték fel, a naplói révén egyszer 
erre mégis sor kerül, mondván: „Talán mégis eljön a várt idő, 
melyben teljes fényemben fogom magam megismertethetni.” 
Erre most, a fent említett két kiadvány jóvoltából minden 
esélye megvan! 

De vajon Terézünk miért jegyzetelt oly szorgalmasan 
közel fél évszázadon át? Mik voltak az ő „naplász”-i 
motivációi? Hogy vélekedett ő, és hogyan a főként női 
kortársai a naplóírásról? Mik a naplóinak a főbb formai és 
tartalmi jellemzői? Miként akarta a feljegyzéseit hasznosítani? 
Kire bízta az irathagyatékát, és mi lett naplóinak a sorsa? Mit 
tett Czeke Marianne a kiadásuk érdekében? És milyen 
akadályokkal szembesültünk mi, akik Alapítványunk égisze 
alatt magunkra vállaltuk a naplók egy részének közkinccsé 
tételét? Ezeket a kérdéseket e sorok írójának a kiadás előtt álló 
Brunszvik-naplók elé készülő tanulmánya igyekszik 
megválaszolni.  

HORNYÁK MÁRIA      



 
 Őrláng 3 
 

Elmélkedjünk együtt  
BRUNSZVIK TERÉZZEL! 

 

„Az időnk, az életünk Istené” 
 Az utolsó évek feljegyzéseiből  

 
1852.02.27.: Egy, az Úr felé küldött pillantás 

mindig nagy csapást mér a bűnre, és egyidejűleg 
visszatartó erő is. Egyáltalán: Jézussal együtt élni a 
legboldogabb élet. Ha ezt az emberek tudnák! Akár 
virrasztunk, akár alszunk […], ne tévesszük Őt a 
szemünk, szívünk és értelmünk elől. Ezért, ezért halt 
meg Krisztus. Az ilyen élet az Ő halálában részeltet! Itt 
és odaát – legyen és maradjon ez egy örök, megszakítás 
nélküli együttlét! Ámen! 

 
1850.04.21.: Az Istennel való egyesülés és közösség 

magasztosabb élet, mint a lélek és a test egyesülése. 
Krisztus a hit által mindkettő orvosa. […] „Aki bennem 
hisz, nem fogja látni a halált – nem hal meg.” [Ld. Jn 
11,25] Az igazi halál Istentől elválasztva lenni. A halál 
az, amikor nincs közösség Istennel! […] 

 
1850.08.14.: A természet nagysága akaratlanul 

Istenre emlékeztet (az erősen megpróbáltat kétszeresen), 
és az Istenre gondolás a nemes szívet nem hagyja 
elpusztulni!  

 
1851.03.09.: Van-e békéd, kedves ember, kedves 

keresztény, kedves testvér, Isten békéje, amit csak az Úr 
tud adni neked? Érzed ezt? Érzed az összetartozást 
Istennel, a nagy, élő Istennel? Érzel vele szemben 
meghasonlást? Van olyan érzésed, mintha közte és 
közted egy fal lenne, amin át Istent nem tudod se látni, 
se hallani, se érezni? Ha igen, akkor fordulj a Bibliához, 
és keress addig, amíg Istened orcáját ismét megláthatod! 
De ne csupán szemlélődj – érzésednek aktívnak kell 
lennie! Érezz megbánást a távolságtartásod, a 
gyengeségeid és a hibáid felismerésekor!  

Ha belső bánatot, lelki szenvedést, szomorúságot 
érzel, ha a lelked kielégítetlen, ha merő aggódás és 
félelem, ha telve van örömmel vagy bánattal és 
töprengéssel, imádkozz! Beszélj a Teremtőddel, a 
Barátoddal, a Megváltóddal, Üdvözítőddel, Atyáddal és 
Testvéreddel – az Örökkévalóval, aki mindenütt ott van, 
és szeretettel és megértéssel eléd jön! – Miért a kis 
embereknél keresed a boldogságodat, a békédet? 
(Szabadság, egyenlőség, testvériség!?) A gonosz legyen 
a testvéred? 

 
1852.03.09.: Nem élhetünk saját magunknak – ez 

bálványimádás lenne. […] Az isteni szeretet az, amely 
nem emészt el, hanem éltet. „A gyűlölet elemészt, a 
szeretet éltet” – mondja egy közmondás… 

1852.04.23.: Tér és idő csak egy pont az Örökkévaló 
előtt! Isten előtt nincs tér, és nincs idő.  

 
 

1852.06.16.: „Isten egészen halkan szól a 
bensőnkben, egészen halkan, egészen érthetően, és 
megmutatja nekünk, mit kell megértenünk, és mire kell 
tekintenünk!” [Goethe] 

Nem vagyunk képesek meghallani az isteni hangot, 
mert túl sokat fecsegünk, gondolkodunk, még imádság 
közben is – nem mondunk Istennek olyasmit, amit Ő 
eleve ne tudna – hallgassuk Őt, legyünk csendben[!] 

 
1852.07.19.: Mit csinálnak az emberek ezen a 

földön? Szemetet, utána pedig eltakarítják. Meneküljön 
a városból, aki csak teheti, kifelé a természetbe, amit a 
Jóisten teremtett! 

 
1852.09.14.: Óvd meg lelked a kis bosszúságoktól, 

ezek beárnyékolják életed napját[!] 
 
1853.10.26.: „Szabadság és igazságosság rokon 

értelmű szavak, testvérek; apjuk a szellem és anyjuk az 
értelem, gyermekeik a szorgalom, bátorság, erő és 
boldogság. – A félelem sok égi és még több földi istent 
csinált” – írta Seume. 

 
1853.11.6.: Mindenkinek megvan a saját kuckója, 

amit tisztán kell tartania: a tulajdon szeretete. Az értelem 
nélküli lélek – állati lélek, amely nem jelenhet meg Isten 
előtt. A szeretet tesz mindent, nélküle semmi sem 
történik, de a szeretet magában nem elég; pl. egy másik 
ember tulajdonának a szeretete lopás. Az érzékiség, a 
játékszenvedély szeretete – bűn. 

 
1853.11.17.: Az uralkodni vágyó türelmetlenség 

nagyon bűnös dolog.  
Jövedelmének harmadrészével minden jóravaló 

kereszténynek késznek kell lenni arra, hogy segítse 
azokat a testvéreit Krisztusban, akik épp rászorulnak. 

 
1855.06.26.: Felháborító a pénzsóvárság, a 

kapzsiság, az élvezetek keresése. Lelkem, légy 
megelégedett azzal, amit Isten ad neked, még ha az 
emberek (az állam) el is rabolják tőled mindazt, amit 
csak elrabolhatnak! 

 
1855.: Isten az, aki az embert isteni 

tulajdonságokkal ruházza fel. A közönséges lelkek 
számára a szeretet többé nem teremtés, hanem 
rabszolgaság. – A jellemszilárdság a jó lelkek 
paradicsoma és a rosszak pokla. 

 
1858.06.15.: Az időnk, az életünk Istené, neki 

vagyunk felelősek, ha óráinkat eltékozoljuk, ha 
gondolatainkat nem hagyjuk kibontakozni. 

 
1858.06.21.: Nem kell szomorkodnom. Mindenki 

meghalt, egyedül én maradtam meg, de Isten örök, 
minden örök, a szellemem és azok szelleme is, akiket 
szerettem.  



 
4 Őrláng  

 

„KÉPES KRÓNIKA” 
Teleki Blanka 200. születésnapjára 

 
III. rész 

Teleki Blanka és Kolozsvár 
 

A Blanka grófnő 200. születésnapjának évében (2006) 
elindított sorozatunk mostani részével annak a városnak a 19. 
század eleji arculatát kívánjuk felidézni, ahol az Erdély 
különböző pontjain birtokos főúri családok a telet töltötték.  

Az egykorú Kolozsvár lakóházaiból és egyéb építészeti 
emlékeiből érintetlen formájában kevés maradt fenn. Pl. a 
középkori (15. századi) városfalból, bástyákból és a 
jellegzetes, tornyos kapukból, amelyek közül Blanka többet 
láthatott, szinte csak a Bethlen-bástya őrződött meg. Az itt 
látható, Híd-utcai kaputornyot az 1860-as években 
„takarították el”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A város gótikus lakóépületei közül a leghíresebb az alábbi 
ház, amelyben Mátyás király született (1467).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kolozsvár főterét szegélyező házak között számos 
reneszánsz stílusú volt, s ezek zömét Blanka még láthatta. 
Közülük a legrégibb és legjelentősebb az ő házukkal 
szomszédos Wolphard–Kakas-ház volt. Az egyik 16. 
századi gazdája, a főbíró, matematikus és csillagász Wolphard 
István kialakíttatott benne egy (zodiákus) termet, amelynek 
boltvállköveire a csillagászati állatöv 12 hónap-jelvényét 
faragtatta ki.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fenti képen a kolozsvári barokk építészet impozáns 
világi alkotása, a főtéri Bánffy-palota (Erdély legnagyobb 
városi palotája) látható, amely 1774 és 1786 között készült el. 
A ház az építtető kormányzó, Bánffy György halála (1822) 
után gubernátori székhelyül szolgált. A régi Farkas utcai 
Teleki-palotát (1790-es évek) id. Teleki László emeltette. 
Örököse a fia, a kormányzó és történetíró Teleki József (a 
politikus ifj. László féltestvére) lett.  

A rokokó nyomai Kolozs-
várott alig néhány házon fedez-
hetők fel. Ezek egyike Blankáék 
háza, amelyről később még szó-
lunk. A másik a vele átellenben, 
a Főtér nyugati házsorában álló, 
függőerkélyes, derűs, szép 
rokokó homlokzatú Wass-ház 
azonban „ennek az ízlésnek csak 
utószülötte”, tekintve, hogy e 
homlokzat csak a ház 1880 
körüli átalakításakor készült el. 
Falai között Wassné Gyulay 
Franciska barátnője, Blanka is 
meg-megfordult. Franciska   
(Fanny) irodalmi szalonját számos híresség látogatta.   

A klasszicista építészet világi alkotásai közül valók pl. az 
1821-ben elkészült, Farkas utcai Nemzeti Színház, Jósika 
Jánosék főtéri „lábas” háza, a Városi Vigadó (Redut), a 
(régi) Városháza a főtér déli házsorának keleti végén, a 
mellette álló Kendeffy-ház, a Teleki–Zeyk-palota, és a koltói 
Teleki Sándor szülei által építtetett ház stb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A „Redut”,  
ahol 1848. máj. 30-
án az erdélyi diéta 
a Magyarországgal 
való uniót kimondta
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Észak 
Kelet Nyugat 

 
 

A teret, amint arra az 1869 előtti neve (Nagypiac) is utal, piactérnek alakították ki. A most 670. „születésnapját” ünnepelő 
Szent Mihály-templom is eredetileg piacozók részére épült. Erdély második legnagyobb gótikus templomának a villámcsapás 
és földrengés által megrongált, többedik tornyát 1763-ban lebontották. Blanka 31 éves volt, amikor a mai neogótikus torony 
alapozása elkezdődött, befejezése azonban 1859-re maradt. A templom körüli temető (cinterem) falához idővel boltokat és 
különféle vásári tákolmányokat ragasztottak. Ezek az egyháznak nagy bevételt jelentettek, ám a teret elcsúfították, a 
templomot pedig jórészt eltakarták. Eltüntetésük csak 1886-ra sikerült. Utána a tér fokozatosan dísztérré alakult. (A Mátyás-
szobor felavatására csak 1902-ben került sor.)      

A téren 1801-ben számolták fel a középkori fenyítő eszközöket: a pellengért és a „cigányok kalickáját”. Ezt követően he-
lyezték át a templom melletti déli építmények sorába a Rhédey- és Jósika-ház előtt állt otromba épületet, a Nagy-Várdaházat, a 
császári katonai helyőrség őrházát, ahol a sajátos öltözékű katonák, őrségváltás címén, a legnagyobb zimankóban is naponta fél 
órát parádéztak. A kép jobb oldalán látható díszes oszlopot (Státua) Ferenc császár és király és felesége 1817. évi látogatásá-
nak emlékére a város állíttatta. (Ez ma az óvári Karolina téren látható.)  

A kép jobboldali házsorának már nem látható alsó sarkán állt Teleki Blankáék háza. (Ld. A lenti képeket!) 
 

 

A Kolozsvárral kapcsolatos munkákban szerepel a 
„Pataki-, majd Teleki Domokos-féle ház”, amely számunk-
ra kiváltképp érdekes. A Főtér délkeleti sarkán álló, 18. 
század végi emeletes klasszicista polgárházat „Pataki Sámuel 
dr. 1808-ban eladta az egyik özvegy Teleki grófnőnek, akitől 
azt 1845-ben az író és politikus Teleki Domokos vette meg”. 
Emléktábla jelzi, hogy 1848 Karácsonyán ott szállt meg a 
várost visszafoglaló Bem tábornok, de sehol sincs szó az 
említett özvegy Telekiné unokájáról, Blankáról, aki e házban, 
főként telente, sok időt töltött. A főtéri nyüzsgés a kandi 
Teleki-gyermekeknek, akik az év nagy részét falun töltötték, a 
várdaházi őrségváltáson túl is sok látnivalót kínált.  

Ez az 1900 körüli kép a Főtér keleti házsorát örökítette 
meg, a végén: Blankáék sarokházával. Az épület, igaz, 
műemlék-jellegétől megfosztva, és két emelettel megtoldva, 
de ma is megvan.  

Blanka kolozsvári élményeiről keveset tudunk. Pl. hogy 
1835 telén barátnői lányainak rajztanfolyamot tartott, 1838-
ban pedig ő vett leckéket a városban időző Barabás Miklóstól. 
Pestre települte után Kolozsvárt már alig látta, ám 1848. 
május 30-án, az uniót kimondó erdélyi diétán ő is jelen volt. 
Az pedig, hogy ő és a húga milyen jól ismerték a várost, abból 
is kitűnik, hogy Emma férje, de Gérando Ágost, akivel jórészt 
ők ismertették meg szűkebb pátriájukat, Erdély-ismerte-
tőjében micsoda lelkesedéssel ír a Mátyás király szülőváro-
sában látottakat-hallottakról.                                           

[H. M.] 

 KOLOZSVÁR FŐTERE 1850 TÁJÁN (DÉL FELŐL NÉZVE) 
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Kolozsvár az 1840-es években   
Auguste de Gérando 

La Transylvanie et ses habitants (Párizs, 1845)  
című könyvéből idézi: KINCSES KOLOZSVÁR  

(Vál., szerk., s.a.r. Bálint István János. Ford.: Boronyák Rita) 
Bp. 1987. 1. köt. 341-350. p. 

  
„Erdély fővárosa […] húszezer lakosú, csinos és 

arisztokratikus kisváros, fehér és elegáns házak alkotta 
egyenes utcákkal. […] Az ellentétek, amelyeket folyvást 
tapasztalhatunk Erdélyben, sokkal szembeszökőbbek itt, mint 
másutt. Egyáltalán nem ritka látvány, amint a címeres hintó 
türelmesen megvárja az utcakanyarban, hogy a mezőről 
hazatérő bivalycsorda áthaladjon. Különben az emberek 
nagyon vidámak, sokat táncolnak. […] Az asszonyok 
összeszövetkeztek és irodalmi szalont alapítottak: a könyvek 
fele francia, a többi német vagy magyar. A férfiak a 
Kaszinóban gyűlnek össze. […] Erdélyben a nők általában 
nagyon választékosak, finomak. […] Csak a nők társaságában 
szerezhető meg a modornak az a könnyedsége, a formáknak 
az az eleganciája, melynek az idősebb erdélyi urak oly igen 
birtokában vannak.  […]    

Hajdan a fővárost kincses Kolosvár-nak, „gazdag 
Clausenburg”-nak nevezték. A gyakori tűzvészek s főként a 
háborús pusztulások azonban sajnálatos módon meggátolták a 
szabad fejlődést. […] A városban van néhány olyan régi 
épület, amelyeken meglátható, milyen volt a város eredeti 
arculata. […] A Hídtorony tömören, feketén, még mindig 
meglévő, az átkelést megakadályozó erős láncaival fölszerelve 
megőrizte egy számunkra már távoli kor jellegét, melynek 
kevés emléke található fel a magyar városokban. 

Festői híd választja el a fővárost egy sziklákkal tüskézett 
dombtól. Ott él, félvad kutyafalkák között […] a cigányok egy 
rettegett törzse. Ember és állat a sziklák vájataiban lakik, 
olyan kunyhók alatt, amelyeket sátraknak néznénk. […] Akik 
a cigányság arisztokráciáját alkotják – mert hol nincs ilyen? –, 
elővigyázatosan a város másik végében laknak. Kétszáz ház 
az övék, melyek a vársáncon húzódnak. Csaknem 
valamennyien muzsikusok. […]  Látogatást tettem Kolozsvár 
egyik leggazdagabb cigányának házánál. A ház ura, akit 
Mótinak hívtak, a környék legelső művészének számított. […] 
Móti mester példás tisztaságú házban lakott… Azon urakról, 
akik, az ő kifejezésével élve, bátorítják a művészeteket, 
bensőséggel vegyes elismeréssel szólt. […] 

Kolozsvár, amely már most is csinos város, a 
közeljövőben még csinosodni fog. Már megnyitottak a 
közönség számára egy bájos sétányt a Szamos mellett. Ezen 
kívül kórházak, múzeum és egy színház emelését tervezik. 
[…] A magyarok számára nagyon fontos nemzeti nyelvünk 
elsőségének biztosítása. Darabjaink legnagyobb részét 
lefordítják magyarra […] Kolozsvárott három magyar újság 
jelenik meg: az erősen liberális Erdélyi Híradó, a Múlt és 
Jelen és a Vasárnapi Újság.”  

 

A 2009-es év három évfordulót tartogat számunkra: 
szeptember 19-én lesz 200 éve, hogy megszületett az írónő 

DE GÉRANDÓNÉ TELEKI EMMA (BLANKA HÚGA) 
És április 4-én lesz a férje, a félig magyarrá lett író, történész 

DE GÉRANDO ÁGOST születésének 190., 
december 8-án pedig a halálának 160. évfordulója. 

Róluk lapunk következő számában fogunk megemlékezni 

 

Hírek, beszámolók  
innen-onnan 

 
● BRUNSZVIK TERÉZ-díjasok 2009-ben ● 

 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetettek: 

FÜLÖP Sándorné ny. óvodapedagógus (Madarász Imre 
Egyesített Óvodai Intézmény, Karcag), PAPP Kornélia  
ny. óvodapedagógus (Szentendre), Dr. SIMON Tamás 

főiskolai docens (Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kar), SZABÓ Zoltán Dezsőné ny. vezető-

helyettes (Három Szirom Óvoda, Hajdúhadház), 
SZALONTAI Judit igazgató (Fővárosi Gyakorló Óvoda  

és Továbbképzési Intézmény), SZÓDA Józsefné  
ny. óvodavezető (Tokod), Dr. VAJDÁNÉ KUTAS Csilla 

óvodapedagógus (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda  
és Korai Fejlesztő Módszertani Központ. 
Mindnyájuknak szeretettel gratulálunk! 

 
● TELEKI BLANKA EMLÉKÉRE ● 

2008-ban alapított új díj pedagógusoknak 
 Az oktatási és kulturális miniszter (az 15/2008. (IV. 24.) 

OKM rendeletével azoknak a pedagógusoknak az elismeré-
sére, akik nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő 
eredményességgel, odaadással tevékenykednek a hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészség-
ügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, 
tanulók segítésében, Teleki Blanka-díjat alapított.” A 
Pedagógus Nap alkalmából évente (legfeljebb 100 fő részére) 
kiosztható díjjal 300.000 Ft adóköteles jutalomösszeg, adomá-
nyozást igazoló okirat, és Cséri Lajos szobrászművész által 
alkotott plakett jár.  

 
● Sikeresen pályáztunk ● 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) Nemzeti Társadalmi 
Szolgáltató Kht. Programirányító Iroda Nemzeti Civil 
Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezete 
Támogatása c. pályázatán 2008-ban  

100 000 forintot nyertünk.  
A „működési támogatás” címén elnyert összeget egyebek 
mellett lapunk jelen számának kiadására fordítjuk. A pályázat-
írás terén most is segítségünkre volt MIKLÓS Gergely, az 
Óvodamúzeum vezetője, akinek ehelyütt is köszönetet 
mondunk!  

 
Az ADÓ 1 % 

 
Örömmel jelentjük, hogy Támogatóink jóvoltából  

az adó „egy százalékokból” 2008-ban   
279.943 forint 

 került bankszámlánkra.  
Előtte a legtöbb pénzt (139.382 forintot) 2006-ban kaptuk! 

A fenti összeget a készülő kiadványainkra  
(Teleki Blanka-könyv, Őrláng-füzetek stb.) fordítjuk.  
Sajnos, most sem kaptunk értesítést arról, hogy kik 

rendelkeztek a javunkra,  
ezért ehelyütt mondanak köszönetet kedves Mindnyájuknak  

az Alapítvány ügyvivői 
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Az erdélyi születésű, de egy-
esztendős kora óta Franciaországban élő 
Judith de Gérando Charpentier 2008. 
május 20-án vette át a Magyar 
Köztársaság elnöke által adományozott 
„Magyar Köztársasá-
gi Lovagrend” kitün-
tetést Párizsban, a 
magyar nagykövet-
ségen Szili Kata-
lintól, az Országgyű-
lés jelenlegi elnö-
kétől. 

Ez a kitüntetés egy immáron harminc esztendős kitartó és 
következetes munka elis-
merése.  

A Brunszvik család 
leszármazottja (Brunsz-
vik Teréz testvérének – 
Karolinának a férje 
Teleki Imre, az ő három 
gyermekük – Blanka, 
Emma, Miksa – közül 
Emma férjhez ment 
Antoine de Gérando 
francia iróhoz, az ő 
dédunokájuk Judith de Gérando, vagy ahogyan gyökereire 
utalva Magyarországon ismerjük: De Gérando Teleki Judit) 
rengeteg energiát, időt áldoz arra, hogy a francia-magyar 
kapcsolatokat családi hagyományaiból levezetve ápolja, 
fejlessze és történelmi rangjának megfelelő helyre emelje. 

 Egy évekkel ezelőtti interjúban, melyet Sediánszky János-
nak adott, így vallott erről: 

„Mindezt családi lelkiismeretből is teszem, mert tudatában 
vagyok annak, milyen feladatot ró rám az az örökség, amelyet 
elődeim rám hagytak. Elég hamar tudatosult bennem, hogyha 
már a nevüket viselem, a De Gérando, a Teleki, sőt a 
Brunszvik családokét, hiszen Brunszvik Teréz Teleki Blanka 
nagynénje volt, nem elégedhetem meg azzal, hogy pusztán 
dicső múltjuk, tetteik zászlóvivője legyek, és csak elfogadjam 
az utókor irántuk érzett megbecsülését, csodálatát. Úgy 
véltem, egy követ nekem is hozzá kell tennem ahhoz a méltó 
műhöz, amelyet ők életükkel, tevékenységükkel emeltek, 
megpróbálom hát, hogy a magam szerény, nem túl tág 
lehetőségein belül megismertessem, megszerettessem a 
franciákkal Magyarországot.” 

„… egy követ nekem is…”  
Felsorolni is nehéz mindazon tevékenységeit, amelyeket 

hozzátett a jeles ősök művéhez. Csak címszavakban: 
hangversenyek, kiállítások, konferenciák, filmbemutatók 
szervezése nem csak szűkebb pátriájában, Tours-ban, de 
Franciaország-szerte. Kitartó, szívós munkával szervezi a 
francia-magyar testvér-települési kapcsolatokat, főleg a két 
nemzet ifjúságának barátságára, egymás megismerésére 
irányuló vendégségeket, találkozásokat. Szent Márton 
szülőhelyének, Szombathelynek és püspöki tevékenysége 
színhelyének, Toursnak ma már nemzetközileg is jegyzett, 
kiváló kapcsolata is neki köszönhető. Munkásságát több 
kitüntetéssel is elismerte már a magyar nemzet is, de 
tevékenysége kivívta a franciák tiszteletét is. 1982-ben Bartók 
Béla emlékéremmel tüntették ki Párizsban, 1993-ban a „Pro 

Cultura Hungarica” kitüntetést vehette át Magyarországon. 
Talán az egyik legszebb kitüntetést 2006 
októberében, a forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója kapcsán 
kapta a Bethlen Gábor Alapítványtól. A 
Teleki Pál érdemérem nem csak a 
nagynevű rokonra emlékeztetett, de 
méltán jutott olyan kézbe, amelynek 
nyoma hosszú időre nyomot hagy a magyar-francia 
kapcsolatokon. 

 

A múlt évben tüntették ki a Teleki Blanka díjjal és 
ugyancsak tavaly kapta meg Tours városának emlékplakettjét. 

De Gérando Teleki Judit szívén viseli a Magyar történelem 
jeles napjait, rendszeresen koszorúz március 15-én a párizsi 
Montparnasse temetőben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Tisztelettel és szeretettel gratulálunk a kitüntetésekhez és 

kívánunk Székesfehérvár és Martonvásár díszpolgárának 
további kitartást, sikereket a magyar-francia kapcsolatok 
ápolásának terén.                                                (Kizmus Lajos)
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SZÁZHUSZONÖT ÉVES AZ ÓVODAI 
NEVELÉS MARTONVÁSÁRON 

 
Martonvásáron 2008. november 20-21-én emlékeztünk 

meg a Brunszvik Teréz Óvoda fennállásának 125. 
évfordulójáról. Az ünnepek színesebbé teszik az életünket, 
ilyenkor visszatekintünk, összegzünk, és újult erővel indulunk 
neki az új s a megkezdett feladatoknak. Az évfordulóra az 
óvoda közössége két napos programmal készült. 

 Az első napon a kajászói tagintézmény, a környék és a 
társintézmények óvoda- és gyógypedagógusai kaptak 
betekintést mindennapjainkba. A Vajaspánkó és a Répa mese 
dramatizálását fánk és répagolyó készítése, ízlelgetése, 
kínálása követte. Gondoskodjunk kis barátainkról, a 
madarakról címmel, a ragasztás technikájával képet alkottak a 
középső csoportosok, s közben a témával kapcsolatos 
ismereteiket összegezték. Nem maradhattak el a szakmai 
napon az élményt nyújtó ének és zene, amikor is a gyerekek a 
dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét 
élhették át. A testséma fejlesztés játékos, mozgással kísért 
lehetőségei mellett a vendégek betekintést kaptak a környezeti 
nevelésbe. 

Másnap meghívott vendégek tartottak előadásokat. A 
köszöntőt követően képekkel illusztrálva mutattam be az 
óvodaalapító gróf Brunszvik Gézát és családját. Láthattuk az 
1940-es évekből megmaradt képeket. Az időben nagyot 
ugorva, az óvoda százéves fennállásának ünnepét felidézve 
folytattam az előadást. (Azóta naplót vezetünk.) 1991-ben 
elkészült az új óvoda négy csoportja, aulával, kiszolgáló 
helységekkel, majd 2007-ben további négy csoport. Jelenleg 
16 óvodapedagógus és 12 technikai dolgozó biztosítja hét- és 
fél csoportban az óvodai nevelést. Más társintézményekkel is 
kapcsolatot tartunk. A diákotthonnal, iskolával, a művészeti 
iskolával, kistérségi óvodával közös programokon veszünk 
részt, pl. rajzpályázaton, bábelőadáson. Több éves 
hagyomány, hogy az óvoda udvarába jön a Mentőállomás 
autója, és az ott dolgozók megismertetik a gyerekeket a 
munkájukkal. Minden év október 15-én, Teréz-napon a 
névadónkra emlékezve virághagymát ültetünk az óvoda 
kertjébe. Törekszünk a folyamatos szakmai megújulásra, 
azért, hogy a gyerekek intézményünktől a legmegfelelőbb 
ellátást kapják  

HORNYÁK MÁRIA történész névadónkról, Brunszvik 
Terézről beszélt, aki vallotta: „Másokat a jóra bírni példa és 
tett által volt életem célja”. A példa szerepe a nevelésben 
közismert. Példára azonban az óvoda meghonosítása terén is 
szükség volt. Pest-Budán e feladat a legkorábbi alapítású 
krisztinavárosi „anya- és mintaintézetre” hárult, amely Bécsre 
is döntő hatással volt. Az első pozsonyi óvodák az 
országgyűlések mindenfelől egybesereglett résztvevői 
körében hódítottak. Ezt példázza Kossuth esete, és ezt a 
császár- és királynő Karolina Augusztáé is, aki az ottani 
intézet láttán lett a kisdedóvás ügyének híve, majd pedig 
számos ausztriai óvoda alapítója. Teréz példája, igaz, igen 
lassan, de a martonvásári rokonokra is hatott, amint azt az 
unokaöccse által 125 éve nyitott óvoda is bizonyítja.                  

DR. GÓSY MÁRIA a beszédészlelésről, annak zavarairól 
és fejlesztési lehetőségeiről adott képet. Kutatási eredményeit 
de vizuálisan is igyekezett közelebb hozni hozzánk. Előadását 
gyakorlati példákkal színesítette. Elmondta, hogy a hallott 
szöveg megértésében, nemcsak az okozhat zavart, ha 
valakinek a hallásával van probléma (pl. nagyot hall), hanem 

gyakran a szöveg megértése ütközik nehézségbe. Ez olyan, 
mint amikor valaki jól hallja a számára ismeretlen nyelvű 
szöveget, de a jelentését nem érti. (E problémának a 
kialakulásában szerepet játszhat a felgyorsult életvitel és a túl 
sok tévénézéssel töltött idő. Míg 1920 körül az átlagos 
beszédtempó 50 szó/perc volt, ez a mai napig 80-160 
szó/percre gyorsult. Ez a gyorsaság elsősorban a gyorsan 
pörgő rajzfilmekre jellemző.) A problémák kiküszöböléséhez 
elsősorban akaratra, odafigyelésre van szükség. Az előadó 
által ajánlott könyvből városunk alpolgármestere néhány 
példányt megvásárolt az óvodánknak. 

DR. CSOMA GYULA az élethosszig tartó tanulásról 
tartott ismertetőt. Az 1900-as években felgyorsult a fejlődés, 
mind társadalmi, mind gazdasági területen. Az iskolák 
elvégzése után is szükség van tanulásra, hogy az újonnan 
használatba vett eszközöket, mint például, mobiltelefont, 
számítógépet mindenki tudja alkalmazni. Ez a feltétele annak, 
hogy később bent tudjanak maradni a munkaerő piacon. Az 
óvodának és az oktatási intézményeknek abban van fontos 
szerepe, hogy a gyerekek elsajátítsák azokat a készségeket, 
képességeket, amelyek alkalmassá teszik őket az élethosszig 
tartó, és autodidakta módon történő tanulásra. 

Végezetül a Kutatóintézet parkjában megkoszorúztuk 
Brunszvik Teréz szobrát. Rendezvényünk az Óvodamúzeum 
és a Beethoven Múzeum megtekintésével zárult. 

 
STEFKOVITS FERENCNÉ óvodavezető 
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BRUNSZVIK TERÉZ-EMLÉKNAP 
A VÁRPALOTAI EVANGÉLIKUS 

KERESZTYÉN ÓVODÁBAN 
 
Tisztelgés a kisdedóvás „apostola”, Brunszvik Teréz előtt – az 

első magyarországi óvodaalapítás 180. évfordulójának 
esztendejében. E cél motiválta a várpalotai óvoda 

munkaközösségét a 2008. október 18-án tartott, színvonalas 
emléknap megszervezésében, amelyen kuratóriumi titkárunk, 

dr. Balla Lászlóné is jelen volt. 
 

LASSU TAMÁSNÉ óvodavezető az intézmény történeté-
ől, lelkiségéről és célkitűzéseiről az alábbiakat írta:   

„Óvodánkat 1990-ben alapította a Várpalotai Evangélikus 
Egyházközség, Pintér Mihály lelkész kezdeményezésére. A 
jelenleg három csoportos, 85 férőhelyes intézményben hat 
óvodapedagógus, három dajka néni és egy gazdasági vezető 
dolgozik. Legfőbb feladatunk az iskolára történő felkészítés 
mellett: a keresztyén nevelés, amely áthatja nevelésünk 
minden területét. Bibliai történeteken keresztül ismertetjük 
meg a gyermekeket Jézus Krisztus életével, az imádság 
jelentőségével, valamint az Ószövetség néhány fontos, 
gyermek-közeli történetével. 2001 óta felvállaljuk a sajátos 
nevelési igényű (sérült) gyermekek nevelését is. 

Fontos az ökumené [törekvés a keresztyén-keresztény 
egyházak együttműködésére, a szerk.] így igyekszünk a 
szülők számára is különböző keresztyén témájú, és a nevelést 
is segítő programokat szervezni: ökumenikus istentiszteletek 
az óvodában szülők és gyermekek szolgálatával, Szülők 
Akadémiája, Családfa, Gyökerek, Fórum (előadások 
pedagógiai, lelki problémákról, a házasságról, a 
gyermekvállalás fontosságáról stb.)  

Igyekszünk a gyermekeken keresztül a szülőket is 
megismertetni a keresztyén életmód örömeivel, valamint a 
keresztség fontosságával, mivel minden évben vannak meg 
nem keresztelt gyermekeink (sőt szülőink is). Sokat 
kirándulunk a családokkal együtt, és igyekszünk bevonni az 
anyukákat és apukákat is a keresztyén ünnepek méltó 
megünneplésébe, s egyáltalán: a Karácsony, Húsvét, Pünkösd, 
Advent, Böjt igazi tartalmának megismerésébe. 

A 2008 októberében tartott Bruszvik Teréz-ünnepségre 
nagy örömmel készültek nagycsoportosaink korabeli 
mondókákkal, énekekkel, imádságokkal. A szülők a 
vendéglátásban süteményekkel segítettek. Az emléknapon 
Ittzés János evangélikus elnök püspökünk szolgált bevezető 
gondolatokkal, majd Üvegesné Hornyák Mária tartott 
előadást A hívő Brunszvik Teréz szellemi anyasága és óvodái 
címmel. Zilahi Józsefné, a soproni Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskola docense az ismert Brunszvik Teréz-idézet („Nevelés 
teszi az embert és az ember a hazát”) jegyében a 
hazaszeretetre nevelés fontosságáról tartott gondolatébresztő 
előadást. Záró gondolatai kapcsán Ittzés István ny. érdi 
evangélikus lelkész egyebek mellett a szülői felelősségről 
beszélt. Jó volt ezen a tartalmas napon megerősödni, 
gazdagodni hitben, szakmai tudásban, ismeretekben! 

Óvodánk alapító Igéjével szeretném zárni rövid 
bemutatkozásunkat: „Mert más alapot senki sem vethet a 
meglévőn kívül, mely a Jézus Krisztus!” (1 Kor. 3,11)”  

Ezt az „alapozást” az óvoda nagyon komolyan veszi. 
Lassúné Zsuzsikától azt is megtudtuk, hogy 2009. február 7-
én „Van kiút címmel csendes napot tartottak: „Előadóink a 

pszichológus professzor dr. Rókusfalvy Pál, a kiskőrösi 
evangélikus lelkész Lupták György és az evangélikus 
országos missziós lelkész Szeverényi János voltak, akik a 
család, az egyház (benne az egyes keresztyén emberek) 
valamint a társadalom, a nemzet válságáról és a kiút 
lehetőségeiről beszéltek s feleltek a felmerülő kérdésekre.” 

 
Az októberi ünnepségen szó esett József nádor 

feleségéről, az evangélikus Mária Dorottya főhercegnőről 
(1797-1855), akinek támogatása nélkül Brunszvik Teréz első 

óvodaalapításaira nehezen kerülhetett volna sor.  
A mélyen hívő nádorné, akiről 1997-ben (Fabiny Tibor 

tanulmányával) díszes album jelent meg, a hazai protestáns 
egyházak történetében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Megérdemelné, ha a nevét egy óvoda is a homlokára írná! 

Mondjuk a Lassu Tamásné vezette várpalotai…  
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NŐI ARCKÉPCSARNOK 
Sorozatunk célja:  

bemutatni Brunszvik Teréz jeles női kortársait, 
rokonait, barátnőit, ismerőseit 

  
 

„Fáradhatatlan és áldozatos lelkületű hölgy, 
kinek Kolozsvár sok közhasznú intézmény 

létrejöttét köszönheti…” 
 

Adalékok báró JÓSIKA JÁNOSNÉ 
született  

gróf CSÁKY ROZÁLIA (1782-1850) 
arcképéhez 

 
Ő a Jósika-, vagy magyar 

orgona (Syringa Jósikaea Jacq. 
F.) névadója. Hajdan a kolozs-
vári Séta-tér kis szigetét szintén ő 
utána hívták Rozália-szigetnek. 
Családjukra ma Kolozsvár főte-
rének egyetlen „lábas háza” em-
lékeztet. Tevékenysége több te-
kintetben Brunszvikné Majthé-
nyi Anna Máriáéhoz, Teréz néni-
kééhez hasonlatos: mindketten 
hívő katolikusok voltak, és mind-
ketten nőegyleti elnöknőként, a 

vagyonukat és a magas hivatalokat viselő férjük befolyá-
sát latba vetve munkálkodtak a közjó érdekében. 

Csáky Rozália dúsgazdag családból született. Anyai 
nagyapja az erdélyi kincstárnok Bethlen Miklós, 
nagyanyja pedig Csáky Katalin volt, aki több ájtatos 
könyvet írt. (Jósikáné ezek egyikét, a Mennyei igyekezet 
c. imakönyvet 1842-ben újból kiadatta.) Leányuk (Rozá-
lia anyja) fiatal éveit Bécs előkelő köreiben töltötte, 
rajongott a zenéért, a színházért, az irodalomért, és 
értékes könyvgyűjteményt hagyott maga után. Az ő és 
gróf Csáky János (utóbb: Kolozs vármegyei főispán) 
házasságából született hősnőnk, aki a kis vagyonú, ám 
tehetséges államhivatalnok báró Jósika János bárót 
szerelemből választotta élete párjának. Öt gyermeket 
neveltek fel. Az egyik unoka, Jósika Rosalie (báró 
Bornemisza Tivadarné) szerint nagyapja, a „rendkívül 
szigorú erkölcsű, komoly férfiú” konzervatív politikus 
volt (1823-ban ő lett az erdélyi főkormányszék elnöke), 
aki nem az unióban, hanem a függetlenségben látta Erdély 
„szellemi fellendülésének alapját”.  

„Jósika nagyanyám – áll Rosalie Visszaemlékezések 
családunkra (Kolozsvár, 1934) c. munkájában – ritka egy 
nő volt, megelőzte humánus intézményeivel, organizáló 
tehetségével a huszadik századot. Ő nagy körültekintésé-
vel, praktikus eszével, mely jó szívével párosult, oly 
eredményeket tudott felmutatni, melyek a mai kornak is 
dicsőségére válhatnának. […] Nagy látköre feltárta előtte 
a társadalom minden rétegének baját, megvilágította a 
szegény, az öreg, a gyerek sötét sorsát, ezen segíteni kell, 
gondolta, és mindjárt eszébe jutott a munka áldása”, 

[mondván:] „csak a közös érdek, a tisztességes megélhetés 
nyújthat biztos jövőt az embereknek.”  

Az 1820-as évek legelején az ő javaslatára keletkezett a 
Kolozsvári Nemes Asszonyi Egyesület, amely évtizedeken át az 
ő elnöklete mellett működött. 1823-ban megvásároltak egy 
külvárosi parkrészt, amelyen szegény- és dologház létesült. 
Célja: „12 gyámoltalan, öreg, özvegy asszonynak szállással, 
fűtéssel, ruházattal” való ellátása, „28 napszámosnak pedig kézi 
munkájuk után étellel, nappali fűtéssel és dologtételekhez képest 
illendő fizetéssel való mindennapi tartása”. (Később külön 
szegénykonyhát is működtettek.) 

A nőegylet 1827-ben bérbe vette a várostól a Szamos menti, 
Hangyásberek nevű külvárosi területet az italmérés jogával 
együtt, az így befolyt pénzen pedig hozzáláttak egy egészséges 
levegőjű, esztétikus sétatér kialakításához. Jósikánét a 
tudományok közül kiváltképp a botanika érdekelte (unokája, 
Rosalie szerint a bécsi „növényterjesztő társaságnak” is tagjai 
volt), így ez irányú ismereteit a parképítés közben jól 
kamatoztathatta. Közben az egyesület bőkezű támogatókra tett 
szert, úgyhogy az 1832. évi jelentésük szerint immár „szinte 
teher nélkül való tulajdona a kolozsvári szegényeknek” a kertes 
„dologház”, egy úszó-oskola, egy jól felszerelt fürdőház, egy 
bálok, koncertek tartására is alkalmas emeletes ház, és a Külső-
Monostor utcában „a kis-gyermekekre ügyelő Oskola’ épületje”. 
Ez volt az iskoláskor előtti intézményes nevelés legkorábbi 
erdélyi objektuma… 

Jósikáné ugyanis hamar tudomást szerzett az első pest-budai 
óvodákról, ezért 1830 januárjában megkérte testvérét, a Pesten 
időző Csáky Józsefet, hogy látogassa meg a lipótvárosi intézetet. 
A bőkezűen adakozó gróf egy órát töltött az óvodások között, 
majd pedig Weldy József tanítót mindenről kifaggatta. Pár hét 
múlva aztán a fővárosi német nyelvű lapok egyike hozta a röpke 
hírt, miszerint „báró Jósika hitvese, Csáky Grófné Ő 
Excellenciája” óvodát létesít „Erdélyország fővárosában”.  

Az első kolozsvári óvoda megnyitása (1830. máj. 1.) utáni 
napon Jósikáné Rozália megírta Brunszvik Teréznek, hogy 
egyelőre 30 gyermeket vettek fel, bár jóval több is akadna. Első 
napon ruhát, zsemlét, gyümölcsöt, ezüstpénzt osztottak szét 
közöttük. Óvodai ügyekben tájékozatlanok lévén, a tanítóval és 
tanítónővel együtt egymást segítik. Pl. ő az írás-olvasás stb. 
oktatásában a saját gyermekei körében szerzett tapasztalatait 
kamatoztatja. Rozáliát Teréz a tanácsain kívül könyvek és 
foglalkoztató eszközök beszerzésével támogatta, és lemásoltatott 
neki több fontos német nyelvű kéziratot. (Ezek címei pl. Az 
óvoda haszna, A jó tanítóval szembeni követelmények, Felvételi 
feltételek a kisdedóvóba, Bevezetés a betűismeretbe, Óvodai 
imák, mondókák.) Teréz készült Kolozsvárra, ebben azonban a 
kolera megakadályozta. Jósikáné 1831 nyarán megnyitotta a 
város második óvodáját, vagyis – ahogyan ott nevezték – „elő-
Oskolát”.  

Vidéki birtokán, Csákigorbón cukorgyárat létesített. E célból 
30-40 sváb családot telepített le, majd pedig 1838-ban óvodát és 
iskolát nyitott, ahová a munkásgyermekeken kívül a falusiak 
fiait és leányait is várta, ez utóbbiak becsalogatása azonban 
kiváltképp nehéz volt.   

Jósikáné Csáky Rozália Terézzel együtt vallotta: arisztok-
ratának lenni nemcsak kiváltság, hanem legalább annyira szolgá-
lat és kötelesség, s ennek szellemében szorgoskodott. A régi 
erdélyi nagyasszonyok eme 19. századi utódjának gazdag életé-
ből ehelyütt (helyhiány miatt) csupán néhány részletet tudtunk 
kiemelni.                                                                Hornyák Mária 
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ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉPEK 
VÁZLAT AZ ERDÉLYI FŐNEMESSÉGRŐL 
A kötet anyagát összeállította, gondozta és 
szerkesztette: KOVÁCS KISS GYÖNGY 

„Visszaemlékezések, feljegyzések, beszélgetések, 
tanulmányok” az alcíme a fenti kötetnek, amelynek nem 
mindennapi sikerét jelzi, hogy a megjelenése (2003) után 
két hónappal már újra ki kellett adni.  

A szerkesztő soraiból idézzük: „E kötet bizonyos mér-
tékben mementó. Emlékeztető a 20. század sötét évtize-
deire, egyik legsúlyosabb gyalázatára, és tisztelgés azok-
nak a családoknak a tagjai előtt, akik nemesi származásuk 
miatt a történelem egyik legembertelenebb rendszere meg-
hurcoltatásainak áldozataivá váltak.” A magyar történelmi 
családok kálváriája – „a címerek golgotája” – Romániában 
1949. március 3-a után teljesedett ki.  A vörös hatalom arra 
törekedett, hogy „a nemzet hagyományait őrző, e 
hagyományok értékeit átörökítő rétegeket” megsemmisít-
se. E célból külön stratégiát dolgoztak ki, és a korábbi 
évszázadok minden „népellenes” cselekedetét is azokon a 
családtagokon kérték számon, akik elérhetőek és személy 
szerint vétlenek voltak. Negatív figurák e famíliákból is 
ismertek, mint ahogyan számos kiválóság (államférfi, 
katona, író, tudós stb.) is kikerült közülük. 

A fenti kötet 13 erdélyi arisztokrata családról emléke-
zik meg. A Telekiek sajnos nincsenek közöttük, de más fa-
míliák kapcsán róluk is találtunk pár elbeszélés-foszlányt.  

Íme: 
♣ „Csupán néhány családdal tartottunk kapcsolatot. Így 

Teleki László Gyulával (Loló bácsi) és feleségével, báró 
Wesselényi Helénával. […] Szép kastélyban laktak 
Kővárhosszúfaluban, kb. 12 km távolságra tőlünk, 
gyönyörű antik bútorok között. […] Az ottani uzsonnák 
különösen elegánsak voltak, a formaságokra ugyanis sokat 
adtak.” (Gróf Degenfeld Sándor: A Degenfeld család 
kalandos útja Svájcból Magyarországra. Ld. Álló- és 
mozgóképek… 63. p.) 

Megjegyzés: T. László Gyula (1866-1936) Blanka 
fivérének, Miksának volt a fia. Művészi bútorok és egyéb 
fafaragványok maradtak utána. 

♣ „Elziéknél jelmezbál volt. S egy gyönyörű kisfiú, 
velem egyidős, mesebeli királyfinak öltözött. Teleki Ádi 
volt, a falun lakó szép Telekiék ágából. Fél füllel hallot-
tam, hogy ott a nagyapa [T. Miksa, a szerk.] szépséges kis 
libapásztorlányt vett feleségül, miután kiműveltette. S attól 
kezdve csupa világszép utód született ott. Ádinak is elké-
pesztően szép nővére volt, Éva, kicsit idősebb nálunk. […] 
Ez az érdekes család rendkívüli művészi hajlammal bírt, 
emberkerülők, különcök is voltak. Éva később komolyan 
festett, nagyszerű portrékat, Ádi gyönyörűen zongorázott, 
Mária, a kisebbik nővér szobrász lett.” (Gróf Lázár Mária: 
Elkezdődik kolozsvári életünk. Ld. Álló- és mozgó-
képek… 235-236. p.) 

Megjegyzés: T. Ádám (1894-1991), T. László Gyula 
fia (T. Miksa és Tatár Mária unokája), akiben Blankáék 
családja férfiágon kihalt, Buenos Aires mellett hunyt el. 
Húga, Mária, Zichy Ernőné (1897-1991) úgyszintén. A 
nővérük, a művészettörténész Éva, Almásy Dénesné (1893-
1984) sírja Budapesten van.  

Nagy Zita – Szabó Miklós 
ÓVODÁBAN, NAGYSZOBÁBAN 

A [marosvásárhelyi] Stefánia kisdedóvó  
múltja és jelene (1856-2001)   

Marosvásárhely, 2001. 
 

Történt az Úr 1855. esztendejében, hogy Marosvásárhely 
városa kisdedóvó intézet felállításáról határozott, amelyet, mint 
ígérték, a tanács évi 300 ezüst forinttal és tűzifával fogja segíteni. 
Alapítványi egyletet hoztak létre, gyűjtést rendeztek, és 1856. 
május 5-én megnyílt a ma is létező óvoda. 

A könyv történeti részének írója az intézmény első negyven 
évét bemutató munkán kívül a helyi levéltár anyagaira és pl. a 
Marosvidék c. lapra támaszkodhatott. Visszaemlékezések, versek, 
régi és új fotók színesítik a kiadványt, amelynek első oldaláról 
idézzük: „A gyermek emberi palánta, akit óvni, nevelni kell. […] 
Valahol Európában találtak is megoldást: Angliában talán R. 
Owen, német földön talán Friedrich Fröbel, de magyar földön is.” 
Igen: Brunszvik Teréz Pest-Budán (1828), Jósikáné Csáky 
Rozália pedig Kolozsvárott (1830). Feltehetően nem a szerzők 
hibája, hogy nem utaltak a magyar grófnőkre, akik (Fröbelékkel 
ellentétben) bizonyára az állami tananyagból is kimaradtak…         

 
AZ ERDÉLYI TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS 

TÖRTÉNETÉBŐL (1777-2000) 
Összeállította és sajtó alá rendezte: 

Szabó K. Attila 
 
A Marosvásárhelyen 2006-ban megjelent, rendkívül csinos 

küllemű, vaskos és hézagpótló kötetet több mint húsz szerző 
jegyzi. A lektor, Mászáros István személye (is) a nagyszabású 
vállalkozás tartalmi színvonalának garanciája.  

E sorok írója nem neveléstörténész, hanem történész, akinek a 
Brunszvik Terézzel és Teleki Blankával kapcsolatos kutatásai a 
kisdedóvás és nőnevelés reformkori helyzetének ismeretét is 
feltételezik. Figyelmem tehát elsősorban a könyv ez irányú 
fejezeteire irányult. Sajnálattal láttam, hogy a tévesen Brunszvik 
Teréznek tulajdonított „angyalkert” elnevezés itt is fel-felbukkan. 
Ennél azonban jóval szomorúbb, hogy a szerzők milyen kevés 
magyarországi óvodatörténeti munkára hivatkoznak, pedig pl. 
Kurucz Rózsa Az első magyar óvóképző 1837-1843 című, 2002-
ben megjelent műve feltétlenül ide kívánkozna…  

 
♣ Itt jegyezzük meg, hogy a 2001-ben, illetve 2006-ban 

kiadott fenti két könyvet még most, 2009 márciusában sem 
találtuk meg az Országos Széchényi Könyvtárban, ahová elvileg 
minden hungarikának (magyar nyelvű, magyar szerzőjű, magyar 
témájú, magyarországi kiadású műnek) el kellene jutnia. A két 
könyvet a legfontosabb hazai könyvtárak, köztük az Országos 
Pedagógiai Könyvtár állományára alapozó Országos 
Dokumentumellátó Rendszerben (ODR) is hiába kerestük. 
Mindez igen sajnálatos, hiszen így a határon inneni és túli 
kutatási eredmények nehezen találkozhatnak össze. Kedves 
kolozsvári Ismerőseim jóvoltából e könyvek (igaz, az első csak 
másolatban, de) hozzám eljutottak, így ezek immár elérhetők 
martonvásári Óvodamúzeumban.            

(H.M.) 
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CSABA TESTVÉR „GYERMEKEI” MARTONVÁSÁRON 
„Elfogadom az összes rászoruló gyermeket, akit a Gondviselés nekem szám!” – tette meg fogadalmát Teréz grófnő. E 

mottó jegyében 2008. augusztus 7-én került sor az utóbbi évek legmeghatóbb és legemlékezetesebb rendezvényére, amikor is 
(érdi vendéglátóikkal együtt) vendégül láttuk a ferencrendi Böjte Csaba testvér vezette dévai közösség által felkarolt 
gyermekek mintegy húszfős csoportját.  

A gitáros szentmisével zárult délután (az Óvodamúzeum, a Beethoven Emlékmúzeum és a kastélypark megtekintését, 
valamint a szeretetvendégséget követően) Döbrentei Ildikó és Levente Péter („Móka Miki”) jótékonysági műsora következett 
TITKOK TITKA - KACAGÓ KONCERT címmel. Isten fizesse meg a kedves Művészházaspárnak, hogy „égből pottyant 
szerepjátékukkal” mosolyt csaltak kis vendégeink arcára! És sok-sok köszönet mindazoknak, akiket a köszönet – önzetlen 
adományaikért, segítségükért és a vendégfogadásban való bárminemű közreműködésükért – megillet!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítványunk főbb célkitűzései: 
Brunszvik Teréz eszmei örökségének közkinccsé tétele naplóinak kiadásával, ismeretterjesztő és 

tudományos előadásokkal, cikkekkel 
A Brunszvik Teréz szellemi hagyatékát gyarapító rokonok (Teleki Blanka, Teleki Emma, és mások) 

emlékének ápolása 

 
Kérjük továbbra is támogassa Alapítványunkat! Köszönjük! 

Csekkszámlaszámunk: Budapest Bank Rt. Királyhágó Fiók, Budapest 
 10100792-72845700-00000001 
 Adószámunk: 1848 2155-1-07 

 

Kiadványunk a Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű 
Kollégiumának támogatásával jelent meg 
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	AZ IGAZI[BB] TELEKI BLANKA 
	Mítosz és valóság… A baloldali képen Blanka önportréja látható. A kissé bumfordi szobrocskát a vizsgálati fogságban lévő grófnő 1852 tavaszán a hírhedt pesti Újépületből juttatta ki, hogy így közölje szeretteivel: „Élek, tartom magam!” A kis szobor, amelyről utóbb több másolat készült, Blanka Párizsba emigrált húgához, de Gérandóné Teleki Emmához is eljutott. A jobboldali kép arról a leheletfinom metszetről készült, amely Emma 1854-ben, az Antonina és Attila könyve c. munkája 2. kötetében, a Mária Bianka című írásának illusztrációjaként jelent meg. Nővére tehát még a kufsteini várban raboskodott, amikor már képpel és szóval elkezdődött alakjának idealizálása. 
	A Blankához kiváltképp közel álló szerzőktől (a húgától és az ő lányától, de Gérando Antoninától, valamint a munka- és sorstársától, Lővei Klárától) nem vehetjük rossz néven, hogy róla elfogultan szólnak. Ráadásul Emma gyermekeknek, Antonina pedig a kolozsvári Teleki Blanka Kört alkotó fiatal lányoknak írt, s ily módon ők is azoknak a moralizáló életrajzoknak a számát szaporították, amelyek jócskán hozzájárultak az idealizált Teleki Blanka-portré rögzüléséhez. E didaktikai célzatú művek jellemzője, hogy kétkedés nélkül, s olykor a túlzásoktól sem visszariadva mutatják be a grófnő ’makulátlan’ jellemét, erényeit, egész életútját. (Közülük az a szerző viszi el a pálmát, aki szerint Blanka „naggyá” nem lett, hanem „már úgy született”…)                         (Folytatása a 2. oldalon!)
	(Folytatása a 2. oldalon!)
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