
Nem ez első jótéteménye eme tett báró Podmaniczky Jánosnak: az pesti nagy árvíz idején 

befogadá kastélyába a menekülőket. 

Bár báró úr korábban Aszódon tartá nagyobb udvarházát, nagy hozzáértéssel újítá fel a báró 

Bujanovszky Sándor hajdani castellumát. A tábornok úr a keresztúri mocsaras, lápos területre 

parkot álmodott. Bár a keresztúri kastély nagysága nem vetekszik Esterháza méretével és 

pompájával, parkja nagysága sem közelíté meg Fényes Miklóséét, de Vályi András az Úrnak 

1799. évében említé, hogy tsinos veteményesét, gyümöltsösét angoly ízlésű kertje és 

halastavainak” bája és közvetlensége elragadó az idetévedő számára. 

Podmanizcky báró folytatá a Bujanovszkyak gazdálkodását egyre nagyobb terveket sző 

Rákoson, s ezáltal elindíta egy új colonia gyarapodását. 

A szép épület residentionalis lakká avanzsáltata, miután 5000 váltóforintért új szárnyat illeszte 

János báró a kasélyhoz. Immár több mint húsz esztendeje ide helyezé székhelyét, nem is sejtvén 

mekkora hasznára lesz az majd a földönfutóvá vált pestieknek. Azon tragédiakor a’ báró 

családja is ide költöze Üllői úti házukból. 

Podmaniczky János három esztendőre e kalandok után megözvegyült, felesége, hódosi 

Hódossy Mária a’ keresztúri temető Podmaniczky kriptájában lelt örök békére. Talán eme 

szomorú élmény fordítá tekintetét a lassan alakuló nőnevelés irályába.  

Korunk nagy kérdése, hogy miként neveljük, míveljük gyermekeinket. Hazánk áldása, hogy - 

az conservativ értékeknek hála - gyermekeink az ánglushonból Magyarországra települő, s a’ 

két esztendeje az erdélyi országyüléstől honosságot kapott John Paget János szerént is nagyon 

jól viselkedének. Így ír: „a gyermekek viselkedése szüleikkel szemben egyetlen más országban 

sem olyan tisztelettudó, mint itt”. 

Egy tisztelettudú gyermek kézcsókkal köszönti szüleit minden alkalommal, egy anya pedig az 

asztalfőn foglal helyet, ha hozzá látogat. Sőt, továbbmenve helyesnek érezzük mi 

conservativok, hogy az ifjak akár feláldozák cselekvési szabadságukat is az idősebbek 

praeceptioja kedvéért. 

Mielőtt taglalnánk a nőnevelés fontosságát, mely nemes ügyet támogatá e szívében is nemes 

férfiú, vizslassuk meg, mily veszélyek lesdelnek lányainkra korunk liberál véleményformálói 

által.  

Gróf Széchényi Ferenc kalandor fia már lassan húsz éve ámítá világunkat valamiféle 

újításokkal, lázít arra, hogy a jobbágyokat engedjék szabadon uraik, hát mivé lesz e világ?! Még 



nevét is elváltoztatá! Elhagyván egy ékezetet megtagadva azt a vért, amit nemesb apja az 

aranygyapjas renddel gazdagított! Pedig minő ritkán adományozott czím ez ő Felségétől! Első 

Esterházy Miklós nádor óta évszazadokon át alig találunk nyolc ily nemest, s minő szégyen, 

hogy közöttük akad olyan rebellis mint a magát fejedelemnek hívó Rákóczi.  

Széchenyi nem átalla Hitel felvételre buzdítani a magyarokat, eladósítva, sidó karmokba lökni 

gyanútlanokat, s teszi ezt olyan buzgalommal, hogy „honnunk szebblelkü asszonyainak” ajánlá 

művét. Nem egynek tette már a szépet, köztük férjes asszonyoknak is! Mi lehet hát fontosabb, 

minthogy a nőnevelést biztos kezekben kell tudnunk, hogy ilyen irományok ne árthassanak 

nékik. Szerencsére megboldogult cserneki és tarkői Gróf Dessewwfy József alaposan ízekre 

szedte eme gondolatsorát.  

De a kór terjed! E lapunkban leleplezett monoki ügyvéd továbbsrófolta a közvélemény 

hangulatát, hogy az hajlandó legyen hagyományainkat sutba vágni. Kossuth, aki nevéhez 

méltán birka valóban, eljátszotta, hogy hírlapszerkesztőként vitába száll Széchenyivel. De ez 

csak ámítás! Egy követ fújnak ők ketten! Világossá kell tenni, hogy ezek az emberek alapjában 

véve egyet akarnak, egy oldalon állnak. Meg kell írni, hogy Széchenyi, Kossuth igenis egy 

oldalon állnak, szemben az általuk réginek nevezettel, változtatni akarnak, mert szerintük kell. 

Mindegyikük célja egy új polgári nemzeti Magyarország. Kész rebellió! 

Vegyük észre a veszélyt: Kossuthot hiába zárták be a cenzúra tiltó rendelkezéseinek 

megszegése miatt, ennek ellenére megteremté a politikai újságírást a Pesti Hírlapban. Miután 

ezt sikeresen kicsavarák kezéből, most az egyesületi élet felé fordul, és létrehozta a Védegyletet. 

Ez kész ellenzéki párt már! Az ember elképed, hogy milyen politikai fegyvert, micsoda 

hadihajót kovácsolt egy olyan jámbor lapból, mint amilyen az Ipartestület lapja, a Hetilap. 

Írásban lefekteté ötleteit, petíciók, tömeges kérelmek sorozatát intézé az udvarhoz, amelyben 

nemesek és nem nemesek együtt követelik a változást. Képzeljük el, milyen zavart okozna 

Bécsben ez a százezres tömegekkel való játék! 

Lépnünk kell, s utolsó reményünk a nevelés. Azon alapokon, amelyeket fentebb dicsérénk!  

Báró Podmanyiczky e téren kíván hasznos lenni. Terveztetett nyári lakát felajánlá eme 

intézetnek. E terveinek megvalósításához consultalt a csodás Angyalkert megalapítójának, Gróf 

Brunszvik Teréznek unokahúgával, széki Gróf Teleki Blankával, a’kinek pesti intézetének 

nyitása az küszöbön áll immár. Szerencsénkre hát aristokratáink még szívükön viselik hazánk 

sorsát! 



Az immár 11 kisdedóvót útjára bocsájtó Brunszvik Teréz és Teleki Blanka kidolgozák eme 

intézetek programját, melynek alapja, hogy hölgytársait igyekezének józan önmérsékletre és a 

„hazaszeretet benső (s nem külsőséges) megélésére bírni”. A magyar nő megteremtése a művelt 

áldozatokat hozó honleány képe mint a magyar női lélek legszebb virága nőtt ki Erdély 

talajából. Blanka grófnő megharcolt magyarságáért, mit bizonyít állandó rovatunk szerzőjével 

Döbrentei Gábor kir. főtanácsossal folytatott levelezése.  

A magyar asszony nemzeti ideáljának megteremtéséért száll tehát harcba minden hasonló 

kezdeményezés, s köszöntünk minden hasonlót!. Teleki Blanka nagynénje hitvallását követik 

hazánk eme dicső lelkei! Ahogy egykoron az Esterházyak jelentették e zászlóshajót, most e 

nagymúltú család mellé felzárkóznak számosan, ugyanis „Minél magasabban állunk rangban, 

annál nagyobbak a kötelességeink” 

Sok sikert a nékik, hisszük, hogy e család mindig is áldozni fog a közjóra. Reméljük, eme 

intézetek, az aristocratia új nemzedékét növelik fel, s nem kap valamiféle liberál rebellis léket 

hajójuk! 

Kívánjuk, hogy a kis Zsuzsika, aki most vidáman sétál kies otthona parkjában Vigyázó szemeket 

kapjon. S vegye át akár egy későbbi nemzedék a’ keresztúri kastélyt, kétségünk sincs, hogy e’ 

családok tagjai, amennyiben nem rendelkeznének törvényes leszármazottai, akkor összes 

vagyonukat a nemzetre hagyják, s utódaink oly módon végrendelkeznek, ahogy éltek. 

-Új ZrínyiÁsz- 
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