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Egy magyar nagyasszony.

Mintha levelesládák megfakult írásai szólnának 
történelmet csináló várúrnőkről, Magyarország vér
zivataros századaiban férfiak gondját hordozó, gazda
ságot összetartó, közdolgokat munkáló, családi hagyo
mányok szárnyán és a nép ajkán hősnővé magasz
tosult ősanyákról; ez gróf Jankovich-Bésán Endréné 
rövid élettörténete. Még nincs egy éve, hogy körünk
ből távozott, hangja fülünkbe cseng, szinte látjuk feje
delmi alakját és mégis úgy érezzük, mintha a magyar 
sors ezeresztendős pillére volna, amely volt, van és 
lesz, mert ezek nélkül a személyükben, vagy példá
jukban a magyar női ideált reprezentáló magyar nagy
asszonyok nélkül nem volna magyar lét, nem volna 
magyar jövő.

Sok vita folyik arról, hogy az egyén, vagy a kör
nyezet termi-e az átlagon felülemelkedő jellemet, az 
alkotó, példát mutató embertípust. Szőrszálhasogatás 
ez: a jó Isten adta talentum nélkül nincs környezet
hatás, viszont a tehetség kifejtéséhez rendkívüli idők 
kellenek, ahogy a Dunántúl nagy mesemondója jelezte : 
„Nagy idők, nagy emberek.“ Ha Szentkereszty Janka 
bárónőnek a jó Isten nem ád kitűnő megfigyelőképes
séget, a női nem átlagát messze felülmúló judicíumot, 
hogy a lényegeset kiválasztani, a körülményekhez ala
kítani képes legyen, ha nem ád neki majdnem férfias 
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energiát az akaráshoz és a végrehajtáshoz s e mellett 
nem áldja meg gyöngéd női szívvel, amely a szegény 
ember minden panaszára rezonál és annak fájdalmát 
személyes bánatává emeli, hasztalan lett volna a nagy 
idők minden ráhatása. Hiszen sok ezer okos, sok ezer 
gyöngéd nő van Magyarországon, de Szentkereszty 
Janka csak egy volt.

Más oldalról kétségtelen, hogy magyar nagyasz- 
szonnyá őt a kiváló környezet és a magyar nemzet 
heroikus történelmi korszaka formálta. Az apa mintha 
történelmi nagyjaink megelevenedett szobra lett volna. 
Háromszék vármegye főispánja, amolyan igazságot osztó, 
saját jogán kormányzó erdélyi vajda, aki nem elége
dett meg a beamter-főispánok jelképes méltóságával, 
megyéjének ura, népének atyja volt, akinek tudta és 
akarata ellenére semmi sem történhetett Háromszék 
területén. De átérezte, hogy az autokrácia a népgon
dozás súlyos terhét és felelősségét is reárakja a pa
rancsoló vállaira: nem várta meg amíg akta lesz a 
panaszból, kereste a megelőzés szociális, gazdasági és 
kultúrális eszközeit, Isten és ember előtt vállalta a 
felelősséget a gondjaira bízott nép boldogulásáért. A 
vármegye magyar volt, de szomszédságában büszkél
kedett német kultúrájával Brassó, az Albina pedig ott 
is megkezdte hadjáratát a székely nép ősi birtokállo
mánya ellen. Budapest messze volt, a hatalmon lévők 
nem mérlegelhették a bajokat. Szentkereszty báró 
maga fogott a munkához s ahol megakadt a főispán, 
magáéból pótolta az árkosi földesúr és annak fejedelmi 
felesége. így született a háromszéki magyar kultúr- 
mozgalom, csecsemővédelem, szövetkezetek, gazdakö-
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rök, múzeum és sok más intézmény, amely ma is 
védőbástyája a székely népnek.

De Szentkereszty nemcsak maga dolgozott, csa
ládi ügynek tekintette a köz minden dolgát: felesége, 
gyermekei tevékeny munkatársai voltak. Soha nem 
felejtem el; 1911 vagy 1912-ben a sepsiszentgyörgyi 
tanítónőképezde nyári tanfolyamát a sepsiárkosi fogyasz
tási szövetkezet megtekintésére vittem ki és a bolthelyi
ségben a két ragyogóan szép bárónő magyarázta a bolt
kezelés és szövetkezeti könyvelés gyakorlatát, mintha le
számoltak volna egyéniségük varázsával, származásuk
kal, vagyonukkal és kenyérkereső robotosai lettek volna 
a szövetkezeti munkának. Amikor a szövetkezet pap
elnöke előtt csodálkozásomnak adtam kifejezést a báró
nők szakértelme fölött, megmagyarázta, hogy az öreg 
báró nemcsak tőkét adott a kisemberek boltjához, de 
leányainak szakértelmét is, Janka bárónő, amíg férjhez 
nem ment, rendszeresen vezette a szövetkezet könyveit.

Az erdélyi asszony mind kitűnő gazdasszony, nem
csak a háztartásban, de férjének egész gazdaságában. 
Történelmi tradíció, hogy míg a férj a háborúban, ország 
dolgában, vagy török—tatár rabságban volt, az asszony 
tartotta össze, sőt gyakran szaporította a gazdaságot. 
De Szentkeresztyék fejedelmi lelke a népet és a 
gazdaságot patriarchális felfogás szerint azonosította, 
így jutott el Janka bárónő, a tizenkilencedik század 
gyermeke a huszadik század elején a személyes nép
gondozás középkori magaslatára. Akkor, a liberális 
világfelfogás delelőjén szinte észre sem vették Szent
keresztyék, hogy a székely nép gondozásának nem
zeti munkája, hogyan hajlik át a huszadik század kato
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A kis Szentkereszty Janka bárónő.
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likus munkaprogrammjába, a szolidarizmusba, amely 
a vagyont a kötelességgel, a szociális segítést a sze
mélyes közreműködéssel összeköti.

Másik nagy, egész életre szóló irányítást a világ
háború és a kommün borzalmai adtak lelki fejlődésé
nek. A rendkívüli idők a dunántúli mágnásasszony 
nyugodt életét élő erdélyi leányt ősanyái hivatásának 
történelmi magaslatára emelték. Váratlanul szakad reá 
a hatalmas Jankovich-vagyon irányításának gondja. 
Egy Szentkereszty nem lehet felületes, belefekszik a 
gazdasági tanulmányokba, maga néz utána szántásnak, 
vetésnek, magtárnak, minden munkának. A mai gene
ráció már elfeledte, hogy mi volt a háborús gazdál
kodás. Nos hát: hiányzott a legtöbb termelési esz
köz, védekezőszer, stb., stb. Hiányzott a munkáskéz, 
viszont a rekvirálás, maximálás és a tervgazdaság más 
hasonló intézményei olyan egységbe fogták a falu, sőt 
a járás összes gazdáit, mint ezer esztendő óta sohasem. 
Jankovich Endréné kemény erdélyi energiája, a sze
mélyes munka és a nagy vagyon szinthézise csodákat 
művelt azon a területen, ahová a jó Isten védőangyal
nak állította. Mint gazda élére áll az egész vidék 
küzködő kisgazdáinak, helyesebben termelő gazda
asszonyainak. Mint katolikus nagybirtokos, fölöslegét 
szenvedő embertársai közt osztja szét; hadikórházat 
rendez be, hadiárvaházat, rokkantiskolát állít föl és 
nyelvtudása révén hamarosan legfőbb gondviselője lesz 
a Dunántúl hadifoglyainak, különböző országokban 
harcoló vagy kórházakban fekvő katonáknak. A hozzá
tartozók nagy serege zarándokol Gicre, az országos 
központnál is híresebb, eredményesebb tudakozóiro
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dába. Emberfeletti, amit ez a nagyszerű nő végez, 
személyesen, csekély idegen segítséggel. Amit alkot, 
átmenetinek tervezi csupán, de a gondozottakkal való 
állandó kapcsolat, azok megható ragaszkodása a jó 
grófnéhoz, nem engedik, hogy a háborús intézmények 
szociális magvát elfojtsa a békekötés, így alakul át a 
gazdasági rokkantiskola a pápateszéri dán rendszerű 
téli gazdasági iskolává, amely a magyar mezőgazdasági 
szakoktatás új fejezetét jelenti s így fejleszti az árva
leányok kenyérkereseti alkalmát sok falu népét tápláló 
háziipari telepekké.

Életrajzának különböző fejezetei sokoldalú tevé
kenységről számolnak be a katolikus nőszövetségben, 
Emericánában, munkásnőegyletekben, anya- és cse
csemővédelemben, ismertetik irodalmi, szerkesztői tevé
kenységét. Lelkiatyja vázolja utolsó éveinek merész 
ívű emelkedését Isten országa felé: a földi dolgok 
lassankint eltörpülnek a világ Világosságának keresése 
mellett. Hiú törekvés volna az egyes stációk értelmét 
magyarázni, amidőn kortársaira nézve csak a végső 
eredmény fontos: Jankovich grófné élete Isten által 
kijelölt út volt a tökéletesedés felé, a szociális munkán, 
a személyes tevékenységen keresztül jutott el a meg
fáradt test ahhoz a lelki magassághoz, amikor a gon
dolat és tett felolvad az Ür közvetlen szolgálatában. 
A súlyos kór, amely testét gyötörte, a szociális mun
kát, a családgondozást, a lelki tökéletesség keresését 
egy hatalmas himnuszban összesítette, dicsérni és min
den világitól elvonatkozva szolgálni az Urat, aki ha
zánknak a megboldogult Nagyasszonyt adta.

Dr. Czettler Jenő,
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SZENTKERESZTY JANKA BÁRÓNŐ.
Erdély adta őt nekünk. Az a csodálatos erőt és áldozatos 

hazaszeretetet sugárzó föld, melyből már olyan sok nemes, magyar 
szív sarjadt.

Ennek a történelmi hagyományokból táplálkozó földnek egy 
kicsiny helységében, az árkosi kastélyban látta meg 1880. május 
7-én először a napvilágot Szentkereszty Janka bárónő, a későbbi 
Jankovich Bésán Endréné grófné. Onnan hozta magával azt a faját 
szerető, érte küzdő és dolgozó magyar lelket, amely kialakította 
önmagában a régmúlt idők magyar Nagyasszonyainak gyönyörű 
típusát.

De, amint a történések folyamán látni fogjuk, lelki fejlődé
sében nemcsak a magyarságot, hanem az igazi, mélységes katoli- 
citást is olyan mértékben fejlesztette ki, hogy végül, egy krisztusi 
lelkiséget sugárzó katolikus magyar Nagyasszony példaképét 
állítja elénk.

Felvetődik itt a kérdés, vájjon ezt az intenzív vallásos érzést 
is hazulról hozta-e magával?

Megkérdeztük erre nézve gyermekkori barátját, a magyar fő
papot, aki barátságával és papi áldásával végigkísérte őt egész 
életén át, aki megáldotta frigyét, megkeresztelte gyermekét, 
ezüst lakodalmán is áldását adta rá, majd ugyancsak ő áldotta 
meg fia házasságát, ő keresztelte a fiatal pár gyermekeit, s végül 
ő szentelte be a nagyasszony holtestét is.

MIKES JÁNOS gróf, 
szombathelyi püspök 

a következő sorokban eleveníti fel gyermekkori játszótársáról ke
gyelettel őrzött emlékeit:

10



Az öreglaki imádságos temetés után megígértem, 
hogy néhány emléket fogok közölni a boldogult Nagy
asszony gyermekkoráról. Én, aki őt eltemettem, visz- 
szaemlékezem még arra is, amikor 4 éves koromban 
édesanyám hazajött Árkosról, s egy rózsaszínű dobozt 
hozott nekem dragékkal és egy kis ezüst érmet rózsa
színű selyemszalagon, a kis Szentkereszty Janka ke
reszteléséről. Azután sokat láttam a kis Jankát. Lát
tam első lépéseit és kísértem mindaddig, míg az Egye
temi templom oltára elé lépett, hogy örök hűséget es
küdjön Jankovich Endrének.

Dunántúli Nagyasszony lett az erdélyi leányból.
Abban az Erdélyben nőtt fel, ahol az utóbbi szá

zadban a családok többnyire vegyes házasságot kötöt
tek és az intenzív katolikus élet feledésbe ment, 
mindaddig, míg a jó Mailáth püspök apostoli lelküle- 
tét vitte Erdélybe és faluról-falura járva újra ébresz
tette a vallásos életet és meggyőződést. Árkoson egy 
nagy műveltségű, nemes lelkű úrnőt talált, a kis Jan
ka édesanyját, aki görög-keleti létére is, nagy tisztelet
tel fogadta az apostoli főpásztort; az öreg báró pedig 
a nála jóval fiatalabb püspökben igaz barátjára talált. 
Talán a püspök iránti szeretettől indíttatva térdelt ké
sőbb gyermekeivel együtt az oltár elé, hogy velük 
együtt vegye fel a bérmálás szentségét.

De hát honnan merítette Janka az őt jellemző 
mély vallásosságot, hiszen a szülői házban nem találta 
meg? Egy szent életű, igénytelen, a rongyosságig sze
gény plébános (Kozma Imre kőröspataki és árkosi plé
bános) volt az ő első hitoktatója, akinek bizonyosan 
nagy érdeme volt ebben. Mikor pedig a serdülő leány
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később a teleket Budapesten töltötte, itt az egyházpo
litika által felkavart katolikus lelkiismereteket talált és 
éppen azokban a házakban fordult meg legtöbbet, 
amelyekben az újra éledt katolikus élet volt található.

De a felelősség érzése is mélyítette gondolatvilágát, 
ö volt a legidősebb a négy testvér között, s már mint 
kis gyermek vezette testvéreit példája által. És amikor 
férjhez ment, hitvesi szeretetébe szintén vegyült va
lami anyai felelősségtudat is, és így, önmagát megfi
gyelve és saját lelkét kutatva fejlesztette ki lelkének 
azon kincseit, amelyek évről-évre gazdagabban és 
fényesebben ragyogtak, hogy végül kibontakozzék be
lőlük a kát. magyar Nagyasszony.

HÁZASSÁGA UTÁN
férjének veszprémmegyei birtokára költözött

A fiatalasszony bevonulásával új korszak kezdődött Gicen, 
A puszta népe gondoskodó, jóságos édesanyát kapott, így azután 
természetes, hogy az úrnőnek előlegezett tisztelethez nemsokára a 
nép ragaszkodó, hálás szeretete is járult. S mikor a fiatal úrnő, 
egyetlen fiának születése után súlyos beteg lett, s hónapokig élet és 
halál között lebegett, már nemcsak legközelebbi hozzátartozóinak» 
hanem Gic pusztának és az egész környéknek aggódása virrasztód 
mellette.

A lélek zárt világába nincs módunkban betekinteni, de aligha 
tévedünk, ha azt hisszük, hogy e hosszú és súlyos betegség alatt 
indult meg benne az a komoly elmélyedés, mely idővel egyre foko
zódott, s amelyből végül teljes szépségében bontakozott ki a ma
gasba törő, ég felé nyúló lélek. Az előrelátó isteni Gondviselés 
talán éppen azért engedte meg ezt a szenvedést, hogy benne és 
általa szárnyat bontson az a megértő és résztvevő szeretet, mely 
hivatva volt mások szenvedéseit enyhíteni.
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Az életveszély elmúlt. A gyógyulást követő rövid néhány év 
gyorsan elrepült és Gic úrnőjének a lelkében keményen, megrázó 
erővel kondult meg az első nagy munkára hívó szó:

A HÁBORÚ.
Adjuk itt át a szót annak, aki szemtanúja volt ennek a mun

kába lendülésnek, s közelről figyelhette meg annak fejlődését és 
egyre több irányú elágazását

MAGYARÁSZ FERENC DR. 
bakonykoppányi ciszt. plébános írja :

Egyedül Isten a megmondhatója, micsoda mérhe
tetlen vulkanikus erők vágtattak valaha végig a föld
nek a kérgén és hogyan változtatták meg annak színét 
úgy, hogy egyik helyütt hegyek tornyosulnak, másutt 
viszont mélységek tátonganak.

Az emberi jellemnek is megvan ez a rengő moz
gása. Vannak erők, amelyeknek hatalmas, végzetes, 
kiszámíthatatlan befolyása alatt az egyik jellem magasba 
tör, hol tisztultabb a légkör, hova nem hat föl a hét
köznap piaci zaja; és van jellem, amely e világrengető 
erők súlya alatt mind mélyebbre süllyed, szakadékokba 
hull, hol erkölcsileg dohos a levegő, hová be nem hatol
hat egyetlen nemesebb gondolatnak fénye, egyetlen 
fölemelő érzésnek melege sem.

Jankóvich-Bésán Endréné grófné számára a világ
háború jelentette azt a hatalmas megrázkódtatást, mely 
az ő addig nyugodtabb kedélyét, jellemét és egész 
életét abba a magasságba emelte, ahova csak a kivá
lasztott lelkek szállhatnak. Nem azt mondjuk, hogy a
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világháború egy új Jankovich grófnőt teremtett, mert 
hiszen, ha az ő jellemében máris meg nem lettek volna 
a megfelelő vonások, Verescsagin ecsetje sem alkotha
tott volna ebből a jellemből olyan háborús képet, mely 
felejthetetlenül vésődött bele egy egész nemzedéknek 
a szívébe. De viszont merem állítani, hogy ha nem 
jön közbe a háború, Jankovich grófnéban a lelki nagy
ság együtthatói sokkal lassabban fejthették volna ki 
áldásos hatásukat és az „erős asszony“-nak bibliai 
képe csak hosszú idő alatt készült volna el.

A grófné háborús tevékenysége mindjárt férjének 
bevonulása után, a világháború legelső szakában kezdő
dött el. A válás fájdalma, a harci sorsnak egyéni és 
országos bizonytalansága, a reménységnek és aggo
dalomnak szívettépő küzdelme reá nem bénítólag hatott, 
hanem ellenkezően, fölébresztette, sőt fölkorbácsolta 
benne azokat az energiákat, melyek a más terhének 
az átvállalásával tanítják meg az embert könnyíteni a 
saját baján.

Az ő lelke hamarosan megérezte, hogy a háború 
sebei közül a legégetőbbek nem egyúttal a legnagyob
bak és legveszedelmesebbek is. A pillanatnyi és leg
aktuálisabb bajokon túl meglátta azokat a mérhetetlen 
károkat is, amelyeknek tudatára csak idő jártával éb
redtünk. Éppen ezért az u. n. „hadisegély“-akcióba 
nem kapcsolódott bele nagyobb nyomatékkai, mert 
jól tudta, hogy az itthonmaradtaknak olyatén segé
lyezése, mely szinte pótolhatná a hadbavonult kenyér
keresőnek keresetét, még az állam erőforrásait is hova- 
hamar kimerítené, nemhogy a társadalomra volna át
hárítható. Az igazi háborús segély, amint azt a világ- 
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háború második féléve csakhamar igazolta, az volt, 
hogy az itthonmaradottak igyekezzenek a hadbavonul- 
taknak minden munkáját elvégezni, s így a maguk és 
a munkaképtelenek megélhetését és magának a mun
kának folytonosságát biztosítani.

A háborús világnak legsürgősebb, legégetőbb fel
adatai közül a grófné megérezte és nyomban meg is 
valósította a tartalékkórház kérdését. Kétségtelen, hogy 
az országnak föl kellett készülnie a sebesültek kellő 
fogadtatására. Akkor, a háború első heteiben, amikor 
még élénken a szemünk előtt állottak a virágos vona
tok, amikor a katonák búcsúnótái még a fülünkben 
csengtek, az első vöröskeresztes vonatok szokatlan lát
ványára nagyon összeszorult mindenkinek a szíve. 
Akkor még nem vegyült a sebesültek ápolásának kér
désébe a véresen praktikus katonai szempont, hogy a 
meggyógyult katona mennél hamarább kikerülhessen 
újra a frontra. Akkor még azt hittük, igaz lesz a német 
császár biztató szava, hogy mire a levelek lehullanak, 
vége lesz a háborúnak. Az egész társadalom tehát a 
tenyerén hordozta a sebesülteket és betegeket, való
sággal kényeztette őket — hogy azután egy-két hónap 
múltával a hadigondozás e részének már csak a tértié
ről panaszkodjék. A lelkesedés tüze sokhelyütt szalma- 
lángnak bizonyult, az áldozatkészség nem tartott lépést 
az áldozatok fokozódó nagyságával, az önkéntes ápoló
nők száma együtt fogyott a társadalom egyéb ado
mányainak tömegével. Emberi sors ez, mindennapi ta
pasztalat . . .

Emberi sors, lehet; de csak a közönséges lelkeké, 
az átlag embereké. Jankóvich-Bésán Endréné grófné
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azonban nem ehhez a céhhez tartozott. Neki nem az 
volt a célja, hogy a gombamódra szaporodó kis kór
házak számát eggyel növelje, hanem azt akarta, hogy 
az általa alapított háborús egészségügyi intézmény egy
részt mindenben megfeleljen mind a higiénikus köve
telményeknek, mind pedig a katonai fegyelemnek, más
részt pedig szilárdan meg legyen alapozva, hogy 
az illetékes katonai és polgári hatóságok megnyug
vással tekinthessenek és mindenkor számíthassanak is 
reája.

Ennek az elgondolásnak a talajából nőtt ki és 
ennek az áldozatkészségnek bőséges forrásaiból táp
lálkozott előbb a gici, majd a gicivel együtt az öreg
laki tartalékkórház, hol a grófné és a vele kongeniális 
és azonos érzésű húga, Szentkereszty Erzsébet bárónő 
nemcsak az összes irodai teendőket látták el, de a 
sebesültek kötözésében és a betegek ápolásában is 
sajátkezűleg vettek részt, amellett végezték az ápoltak 
levelezését és felügyeltek előírásos étrendjükre. És 
mindent ingyen, a sajátjukból!... És mindezt a háború 
végéig! . . .

De miként mondottuk, ez csak egy része, meg
engedjük : legsürgősebb része volt a háborús gondo
zásnak. A grófné szeme azonban messzebbre látott: 
mi lesz azokkal, akik nem gyógyulnak meg teljesen? 
Mi lesz a hősi halottak árváival? Mi lesz azokkal a 
családokkal, amelyeknek feje, vagy fia eltűnt, vagy 
hadifogságba került?

íme, három új szempont Jankovich grófné gon
doskodó elméje és résztvevő szíve számára. Ez az ér
telem meg ez a szív frigyre kelt és ebből a frigyből 
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született a gici rokkantiskola* a pápateszéri hadiárvaház 
és utóbb a még máig is meglévő gici háztartási iskola, 
még utóbb a gici szövőipar- és a buzsáki kézimunkatelep. 
Sőt voltaképen ebből a talajból sarjadzott ki a pápa
teszéri téli gazdasági iskola is, a grófnénak a maga 
nemében úttörő munkája és legmaradandóbb alkotása, 
melyről könyvünk külön megemlékezik.

Szem előtt tartva Szent Pál apostol intelmét: 
„a lelket ki ne oltsátok" (I. Tessz. 5, 19.), gondja volt 
arra is, hogy a legnagyobb lelki fájdalmat, a bizony
talanságot enyhítse. Ezért szervezte meg tudakozódó 
irodáját, melynek szervezésében nagy segítségül szol
gált neki ritka nyelvtudása és nyelvérzéke. Csak mint 
jellemző apróságot említjük, hogy egy Braun nevű, in
telligens, oroszországi, német anyanyelvű hadifoglyot 
alkalmazott az irodában, akitől hamarosan megtanult 
oroszul.

Irodája csakhamar középpontja lett a Dunántúl 
tudakozódó mozgalmának, de messzünnen is számtalan 
levélbeli, sőt személyes megkeresés érkezett naponkint, 
s a grófné rendszeres naplót vezetett minden kérde
zettről, órák hosszat személyesen végezte a levelezést, 
(portómentességet nem kapott!), és soha be nem érte

* A mezőgazdasági rokkantiskola 1917-ben állítatott fel Gicen. A 
rokkant katonák kiképzést nyertek ott a mezőgazdaságtan, kertészet, méhé
szet és háziipar körében. Az iskola gyakorlati oktatásának céljára beállították 
az uradalom gazdaságát, kertészetét és méhészetét. Az igazgatói teendőket 
közvetlenül a grófné látta el, míg a szaktárgyak tanítására a kultuszkormány 
rendelt ki megfelelő tanerőt. Ez az iskola a kommunizmus idejében szűnt 
meg. Végzett tanulóinak egyrészét az uradalmi gazdaságokban, vagy a grófné 
közbenjárására más gazdaságokban helyezték el. A grófné és a rokkantak 
közt a kapcsolat továbbra is fönnmaradt, aminek legszebb bizonysága, hogy 
volt tanítványai közül többen fölkeresték később is, mégpedig nemcsak akkor, 
ha valami kéréssel járultak hozzá, hanem olyankor is, ha valamely őket ért 
kedvező eseményről kívántak beszámolni neki.
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a száraz adatokkal, amelyeket be tudott szerezni, 
hanem mindenkor egy-két biztató vagy résztvevő szót 
is csatolt a válaszhoz, hogy a szegény édesanyában, 
vagy feleségben fönntartsa a lelket.

Mondanom sem kell, mily emberségesen bánt a 
nála gazdasági munkára elhelyezett hadifoglyokkal is. 
Szentimentális túlzásba nem ment, a munkát megkö
vetelte, de a lelkűkre is volt gondja, az ő levelezé
süket is közvetítette, templomba járatta őket, jó szem
mel nézte dalárdájukat, az intelligensebbeket nekik 
megfelelő munkára osztotta be (egy georgiai hadifo
goly tanító pl. a gici méhészetet vezette) szóval ben
nük is meglátta az embert, az isteni képmást, a test
vért abban az Ür Jézusban, ki mindnyájunknak testvé
révé lön.

És ez mind a saját munkája volt. Mellette azon
ban nem hanyagolta el azokat az országos, megyei és 
helyi, hivatalos és társadalmi mozgalmakat sem, ame
lyeket a háborús világ sodra fölszínre vetett. Részt 
vett az iskolás gyermekek háborús iskolai ünnepein 
csak úgy, mint a hősi halált halt Esterházy Pál gróf 
pápateszéri emlékünnepén, megjelent a megyeházán 
rendezett karitatív gyűléseken és gyermekvédő érte
kezleteken, pártolta a háborús háziipart és a hadise
gélyező akciónak számos pénzszerző kitalálásait stb., 
sőt ismételten meglátogatta a csóti fogolytábort is.

Mindeme háborús tevékenységének legbensőbb és 
legerősebb rugója nem a hiúság, nem a feltűnés vá
gya, nem az elismerés keresése volt, hanem a keresz
tény kötelességérzet, a „noblesse obiige** vallásos átfesté
se, a felebaráti szeretet, ahogy azt az evangélium tanítja.
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Innen eredt az, hogy a grófné sohasem szeretett 
beszélni ezekről a maga háborús dolgairól és a kórhá
zat sem szívesen mutogatta látogatóinak. Amit a lei
kébe zárt, nem kívánta kirakatba tenni.

Az elismerés mégis megtalálta, nemcsak az I. o. 
Vöröskeresztes kitüntetés alakjában, hanem abban a 
rangemelésben is, amelyben b. e. IV. Károly királyunk 
a koronázás alkalmával, 1916. december 30-án része
sítette Jankovich Bésán Endrét, amikor gróffá és a 
magyar főrendiház örökös tagjává nevezte ki. E ki
rályi kegynek egynémely sugara mindenesetre Gic 
nagyasszonyának háborús tevékenységére is hullott.

. . . Azt mondja az ószövetségi bölcs : „Ahol nin
csen asszony, siránkozik a szűkölködő. " (Sirák fia 36. 
27.) A boldogult grófnénak háborús tevékenységét a 
Szentiéleknek e szavaival lehet legjobban jellemeznünk. 
Asszony volt ő Isten szíve szerint, aszony volt nemé
nek minden jó tulajdonságával, asszony volt hivatása 
magaslatán, és hivatásának azt ismerte, hogy letörölje 
mások könnyeit és vigasztalja az elesett szívűeket.

Akiért sokak hálája imádkozik, annak a jó Isten 
sem marad adósa.

A háborúnak és a következményeképen jelentkező nyomo
rúságnak áldozatai között legsajnálatraméltóbb volt a gyermek, a 
hadiárva, ö vesztett legtöbbet. Nemcsak apját vette el tőle árhá
ború, hanem otthona békés nyugalmát, gyermekéveinek gondta
lan boldogságát, sőt gyakran még jövője reménységét is.

Természetes tehát, hogy Jankovich grófné résztvevő, meleg 
anyai szíve a háború után különös szeretettel fordult
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A HADIÁRVÁK
felé. Hogy észszerű és gyakorlatias gondoskodása hogyan kapcso
lódott be e téren az állam munkájába, arról

felsődríethomai PETTKÓ SZANDTNER ALADÁR 
belügyi államtitkár számol be:

A háborús években ismerkedtem meg Jankovich 
Bésán Endréné grófnéval. Kedvenc tartózkodási he
lyén, gici birtokán időzött, amikor először jártam nála. 
Emberbaráti tevékenységének híre már korábban el
jutott hozzám. Nemcsak szőkébb otthonában, Veszprém
ben és Somogybán beszéltek erről, de ismerték őt 
egész Nagymagyarországon csakúgy, mint a Székesfő
városban. Nap-nap mellett sokan keresték fel. Küzködő, 
nehézsorsú emberek, férfiak, asszonyok, gyermekek 
adták egymás kezébe a kilincset és a grófné mindegyi
ket meghallgatta. Segítő kezét senkitől sem vonta meg 
és amikor adott, istápolt, útbaigazított, pártfogolt és 
segített, mindig úgy láttam őt magam előtt, mint aki 
magasabb küldetésben cselekszik, mint aki rendelte
tést teljesít. Éreznie kellett neki is ezt és bizonyára 
tudatában volt annak, hogy egyedül azért a sok-sok 
pártfogoltjáért, azért a sok-sok szegény, tanácstalan 
emberért van ő, akiknek végeláthatatlan sora soha 
el nem fogy, akik mindig kiegészülnek, megsokasod
nak, mindig messzebbről és messzebbről, a tizedik és 
huszadik faluból járulnak elébe, százféle kérésükkel, 
bajukkal.

És a Grófné türelme sohasem fogyott el, jóságá
nak forrását sohasem lehetett kimeríteni. Rendszerré 
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tette házában, hogy aki messze földről érkezett, an
nak ellátás is jár.

Igen gazdag szívvel volt megáldva a grófné, ez 
az igazi Nagyasszony, aki mintha sejtette volna korai 
elmúlását, erejét messze meghaladó módon állította 
szolgálatába gyenge szervezetét az emberbaráti tevé
kenységnek, a maga-parancsolta segítés gyakorlásának. 
Közel állottak szívéhez a háború áldozatai is. Szerény 
személyemnek munkája e téren kapcsolódott be a 
grófné hadigondozási működésébe. Szövetségesek let
tünk. Tizenöt évig, a grófné haláláig tartott ez a szép 
munkaközösség. Sok-sok kedves emlék fűz engem 
ahhoz. Minden jól átgondolt terv, amely hivatva volt 
a hadigondozottak javát szolgálni, valóra vált. És ha
marosan megállapítottam, hogy nagy szívjóságán, mély 
vallásosságán és rendíthetetlen hitén kívül más tulaj
donságai is voltak a grófnénak, melyek őt külön-külön 
értékessé és nemessé tették. A bölcseség, megfontolt
ság, az előrelátás és a határozottság egyformán voltak 
sajátjai.

Javában tartott még a háború, amikor férjével 
egyetemben öreglaki és gici kastélyukat a hadisérültek 
kórházi ápolásának céljaira ajánlotta fel, majd éveken 
át iskolát tartott fenn a mezőgazdasági átképzésre vagy 
továbbképzésére szoruló rokkantak részére. Utóbb a 
hadiárvákra terelődött a figyelme és amikor a volt 
népjóléti és munkaügyi minisztérium intézményesen 
gondoskodott róluk, örömmel fogadta ajánlatát, hogy 
gici otthonában háztartási leányhadiárvaházat létesít. 
Az intézet rövidesen meg is kezdte működését és pe
dig a grófné személyes vezetésével. Gazdasági szak- 
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A gici hadiárva szövőiskola.





tanítónőt a vallás és közoktatásügyi miniszter rendelt 
ki melléje.

A cél nemes volt és az elgondolás egészséges és 
életrevaló. A hadigyámolt leányoknak egész raját ké
pezték ki itt 4 éves tanfolyamokon a háztartás min
den ágában. A főzésben, mosásban, vasalásban, taka
rításban, felszolgálásban; varrás-szabás és kézimunká
ban éppen olyan otthonossá lettek, mint a konyha
kertészetben, baromfitenyésztésben, sertéshizlalásban, 
tehenészetben, tejtermékek kezelésében és a méhé
szetben.

A legutóbbi években, falusi háziasszonyi és anyai 
hivatásra szolgáló előkészületül, kisgazda leányok szá
mára is megnyitotta ennek az iskolának a kapuit. 
Ezek valamivel rövidebb téli tanfolyamokon sajátítot
ták el ugyanott, a nekik legszükségesebb ismereteket. 
Ekkor vezette be a háztartási iskolába az első segély
nyújtás és a csecsemőápolás tanítását is.

A leányok kiképzésében, különösen lelki irányí
tásában nagy szerepet vállalt a grófné. Nem volt olyan 
nap, hogy többször ne fordult volna meg gyermekei 
körében. Sok időt töltött el velük és közvetlen mo
dora meleg érzést váltott ki irányában szívükben. A 
növendékeket a tanfolyam elvégeztével szinte szét
kapkodták. Olyan nagy volt az érdeklődés és kereslet, 
hogy a grófné minden esetben gondosan kiválaszthatta 
számukra a legjobb helyeket, de mindig maradt mél
tatlankodó igénylő, akinek nem jutott a gici „márkás** 
leányokból.

A pompásan bevált intézmény rövidesen társat 
kapott, ugyancsak Gicen. Svédrendszerű szövőtanfo- 
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lyamot szervezett a fáradhatatlan grófné, az igazi Nagy
asszony. Külföldet járt, tapasztalt, tanult, olyan tan
erőt állított élére, akivel együtt új irányt szabott a 
magyar kéziszövésnek. ízléses kivitelben szebbnél szebb 
férfi és női ruhaszövetek, függönyök, takarók, sálok, 
bútor- és párnahuzatok, szőnyegek és egyéb szőttesek 
kerültek ki a szerény műhelyből és aki egyszer ott 
szerezte be szükségletét, az visszatért oda máskor is. 
Ennek az újszerű iparnak létesítésénél, helyesebben 
nálunk meghonosításánál az vezette a grófnét, hogy 
olyan kenyeret is kell a leányok kezébe adni, melyet 
otthon — egyéb munka mellett is — meg tudnak sze
rezni. És elgondolása itt is helyes volt. Nem egy vég
zett növendék folytatja a szülői házban, vagy saját kis 
otthonában a szövészet szép mesterségét teljesen ön
állóan. Munkával, rendeléssel gyakran a gici szövőtan
folyam látja el őket és így állandó kapcsolatban van
nak vele.

Jómagam, aki közel húsz éve vagyok szerény 
szolgája a legszebb munkakörnek, a magyar hadigon
dozásnak, teljes egészében meg tudom becsülni azt az 
értékes segítő kezet, melyet a grófné felém nyújtott.

Nemes szívével nemes munkára vállalkozott. Pél
daadó volt minden idők minden asszonya számára.

Drága emlékét mély és igaz kegyelettel őrzik so
kan, őrzöm én is fájó szívvel, mert hozzá hasonlót 
sohasem találok munkatársaim között.
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Azt hihetne az ember, hogy az elmondottakban vázlatosan 
ismertetett tevékenység annyira lefoglalta Jankovich grófnét, hogy 
egyébre már nem is maradhatott ideje. Sőt közelfekvő a föltevés, 
hogy — amint az olyan sok nővel megtörténik — a külső tevékeny
ség talán kiszorította munkája és érdeklődése köréből az otthonát. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy Jankovich grófné rövid idővel 
urának hadbavonulása után átvette

A GICI GAZDASÁG
vezetését is, és kezében tartotta azt, a legválságosabb időkön ke
resztül egészen 1926-ig. Intézői naponta kétszer, délben és este 
jelentkeztek nála, hogy megbeszéljék vele a gazdaságban történte
ket és a további teendőket.

Mit érthetett a jó grófné a gazdasághoz? — kérdezheti valaki. 
Bizonyos, hogy a háború előtt nem sok alkalma nyílhatott 

erre a munkára. De olyan egyéniség volt, aki minden adott hely
zetben feltalálta magát, nyitott szemmel figyelt, s gyakorlati gon
dolkozásával hamar megtalálta a célravezető megoldást. Mindig 
hozzánőtt a kötelességeihez. Sohasem áltatta magát azzal, hogy 
akinek az Isten hivatalt ad, megadja hozzá a szükséges tudást is. 
Inkább azt vallotta : Segíts magadon és az Isten is megsegít.

Ezúttal is józanul, céltudatosan fogott a munkához. Német és 
angol szakkönyveket hozatott és azok szorgalmas tanulmányozá
sával igyekezett gyarapítani, eddig csak gyakorlati úton szerzett 
ismereteit. Jellemző volt reá, hogy amibe belekezdett, azt való
ban komolyan vette, megszerette, s felébredt érdeklődése mindig 
új, jobb és tökéletesebb lehetőségek kutatására késztette. Abban 
az időben pl. a gazdálkodás keretében, különösen a „siló1* rend
szerű takarmánykészítés és a modern trágyakezelés érdekelte. 
Akinek alkalma volt a szakszerű gazdálkodásról és a többtermelés 
feltételeiről beszélgetni vele, azt hihette, ez tölti be egész érdek
lődését.

Az emberi szempontokat azonban sohasem kapcsolta ki a 
munkából. A munkásokkal szemben emberséges bánásmódot kö
vetelt és szigorúan megrótta azt az intézőt, vagy gazdatisztet, aki
ről kiderült, hogy a cselédekkel bármi tekintetben nem jóit bánt.
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A kastélyba vezető utat sohasem zárta el senki előtt, úgy hogy 
panaszával bárki hozzájuthatott. S ha néha talán megtörtént, hogy 
megítélésében, a körülmények megtévesztő hatása alatt, bármelyik 
félnek a rovására tévedett, — ami még a törvénykönyv segítségé
vel Ítélkező bíróval is megeshetik — amint tévedésének tudatára 
ébredt, sietett azt jóvá tenni. Akik életének utolsó 7—8 évében 
a közelében lehettek és megfigyelhették valamennyire, lelki éle
tének fokozatos elmélyülését, azok akárhányszor csodálattal páro
sult meghatottsággal tapasztalhatták, milyen hősies önlegyőzéssel 
emelkedett ilyenkor a tévedést beismerni szégyenlő emberi gőg fölé.

A gazdaság vezetése ismét más szempontból hozta őt köze
lebb a nép életéhez. Az ember és a munka új megvilágításban 
került itt a szeme elé. Látta, hogy minél képzettebb az ember, 
annál többet és értékesebbet tud kihozni a művelése alatt álló 
földből és a reábízott jószágból, s a többtermelés viszont a meg
élhetés megjavításával hat vissza az emberre. Ezek a meggondo
lások egybevetve a háború rokkantjai számára felállított mezőgaz
dasági iskola révén szerzett tapasztalataival, kiváltották belőle azt 
a gondolatot, hogy egy hasonló iskola felállítása javára válnék úgy 
a kisgazda ifjúságnak, mint az ország egész gazdasági életének is. 
Külföldön már akkor voltak ilyen iskolák (különösen Európa 
északi államaiban) a grófné tehát beszerezte a róluk szóló ismer
tetéseket, majd szakemberek segítségével kidolgozta a részletes 
munkatervet és nemsokára megnyílt pápateszéri bérletükön, a volt 
Eszterházy kastélyban

A TÉLI GAZDASÁGI ISKOLA,
melyet alábbiakban, az iskolát ez időszerint is vezető

FEDÓRA SÁNDOR
gazd. szaktan, ismertet .*

Hadifogságból történt hazaérkezésem után, 1920 
december 10-én a m. kir. Földművelésügyi Miniszté
rium Szakoktatási ügyosztálya kihallgatásra rendelt. 
Ott azt az utasítást kaptam, haladéktalanul utazzak
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Pápateszérre, ahol Jankovich-Bésán Endréné grófné 
egy új típusú gazdasági iskolát létesített. Közölték ve
lem, hogy beosztásom egyelőre csak 6 hónapra ter
jed, s ezen idő alatt a grófné intencióinak megfele
lően álljak az intézmény szolgálatába.

Az akkori rossz közlekedési viszonyok miatt több, 
mint 36 órai utazás után érkezett meg vonatom a 
Veszprém megyei Gic-Hathalom állomásra, ahol meg
tudtam, hogy a grófné, kit érkezésemről a minisztérium 
előre értesített, az állomáson tartózkodik és beszélni 
kíván velem. Egyszerű magyar zsinoros bőrkabátban 
állt a vonat mellett. Jóságos tekintete áthatóan végig- 
siklott rajtam, majd kellemes, közvetlen kedvességgel 
így szólt: „Ideje, hogy megjött, holnapután, hétfőn én 
is Teszérre megyek, amikor bővebben beszélünk mun
kaköréről. Addig is kérem, informálódjon az iskolánál 
már működő kollegájánál. Viszontlátásra I" s kezet 
nyújtott.

E rövid találkozás úgy áll előttem most is, mintha 
csak tegnap történt volna. A grófné az ő közvetlen, 
de határozott egyéniségével azonnal megértette velem, 
hogy itt nem szórakozni, hanem dolgozni kell.

A vonatom még két állomást haladt Pápateszérig. 
Az iskola területére érve a Gyermekvédő Ligához 
tartozó 80—100 piros arcú 4—12 éves gyermeket 
találtam, a közvetlen mellette lévő épületben pedig 
harminc 17—25 éves gazdalegény éppen kosárfonással 
foglalkozott Csakhamar megtudtam, hogy mindkét in
tézmény a grófné vezetése alatt és az ő áldozatkész
ségéből áll fenn. A gyermekek a hadiárvaház növen
dékei voltak. Ezt az intézetet a grófné már 1915-ben 
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nyitotta meg s e célra az Eszterházy Pál gróf hősi 
elhalálozása következtében megürült pápateszéri kas
télyt rendezte be 100 gyermek befogadására, a Gyer
mekvédő Ligával kapcsolatban. Ezeknek az intéze
teknek az élelmezésére kocsiszámra küldte az élelmi
szereket és az intézet vezetése körüli teendőkben 
személyesen tevékenykedett. A gyermekeket gyakran 
meglátogatta és sokszor fél napokon keresztül, kitűnő 
pedagógiai érzékkel játszott velük. Olyankor, amikor 
„Janka néni" jött (így hívták őt a gyermekek) ünnep 
volt a Ligában. A kicsinyek előre tudták, hogy a sü
teményes és cukros kosarak egymásután kerülnek az 
asztalra.

Ez az intézet a hadiárvák létszámának csökken
tésével 1926-ban szűnt meg.

Az iskola, amelybe küldetésem szólt, s amelyet 
úttörő volta miatt az összes intézmények között a leg
nagyobbnak tartok, a pápateszéri Téli Gazdasági Is
kola. Hogy 1920-ban milyen okok hozták azt létre, 
ahhoz a grófné szavait idézem, az iskola tíz éves jubi
leumi értesítőjébe írt cikkéből:

„Ha van ebben érdem, ezt csak abban tudom 
látni, hogy az iskola felállításában a falu népének 
őszinte szeretete vezetett bennünket. Ezt a népet a 
nehéz idők kívánta tudásban és műveltségben előbbre 
segíteni, ez volt az a cél, melynek érdekében urammal 
együtt hazafias kötelességünknek tartottuk, hogy meg
tegyük, ami tehetségünkből telik. Olyan iskolát akar
tunk, amely az életbevágóan szükséges tudás mellett 
a kisgazda ifjúság erkölcsi és hazafias nevelését is 
elsőrangú feladatának tekinti, mert meg vagyunk róla
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győződve, hogy a jövő csak akkor a mienk, ha népünk 
nemcsak tudásban, hanem erkölcsben is emelkedik, 
ha régi keresztény erkölcsében és jóravaló magyar 
becsületében meg nem fogyatkozik**,

Besztercey Gábor magyar királyi gazdasági főta
nácsos, aki az iskola tantervének kidolgozásában a 
grófné segítségére volt, így ír az értesítőbe a grófné- 
nak előtte tett kijelentéseit idézve:

„Szükség van arra, hogy az ország gazda polgárai, 
a falu népe minél gyorsabban felemelkedjen a kultúra, 
a gazdasági tudás, a képzettség azon fokára, mely a 
nemzet és benne a falu népe boldogulására, előhala- 
dására, vagyonosodására szükséges. De ne távolodjon 
el a falutól, a muskátlis, rozmaringos szép falusi ott
hontól, sőt ezek iránti szeretetét, őseihez és az ősi 
földhöz való ragaszkodását szilárdítva, egyéni kiváló
ságát, egyszerű nemességét, szaktudását fejlesszük.**

Ezek az érzések, gondolatok vezették a grófnőt, 
amikor ezt az iskolatípust, amely hazánkban eddig még is
meretlen volt, felállította. Nem kívánta hosszú időre 
elvonni a gazda fiúkat otthonukból, s így a tanulmányi 
időt két téli és két nyári félévre osztotta. A téli fél
évben a tanulók elméleti és gyakorlati oktatásban ré
szesülnek, s e tanítási idő október 15-től március vé
géig tart. A nyári félévet áprilistól októberig a tanulók 
otthonukban, otthoni gazdasági munkájukban töltik. 
Ebben az időszakban az iskola tanárai a tanulókat 
meglátogatják, ellenőrzik munkájukat és a szülőknek 
is tanácsot, útbaigazítást adnak. A téli félévben a ta
nulók internátusbán laknak és ott erkölcsi nevelésükre 
is nagy gond fordíttatik.
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Sokorópátkai Szabó István m. kir. Kisgazdaügyi 
miniszter az iskola felállítása alkalmával elismerő iratot 
intézett a grófnéhoz, melyben köszönetét mond azért, 
hogy:

„A magyar mezőgazdaságra mindinkább súlyos
bodó válságos helyzetben, a jobb és biztosabb jövő 
lefektetésénél a mai komoly időknek intő jelét; az 
ország mezőgazdaságának talpraáJIítását ezen intézmény 
életrekeltésével oly nagy áldozatok árán előmozdítani 
és ezzel az új Magyarország alappilléreinek a leraká
sánál éppen az ország nehéz pénzügyi helyzetére való 
tekintettel saját költségén, nyílt szemmel, erős akarat
tal és kiváló szociális érzékkel előbbrevinni óhajtja/*

Annak bizonyítására, hogy e miniszteri elismerés 
nem érdemtelenül érte a grófnét, mint az iskola igaz
gatóját, s hogy az iskola felállításához fűzött minden 
remény valóra vált, hivatkozhatnék számtalan, külön
böző helyről érkezett és kifejezett elismerésre, hírlapok 
és szakújságok cikkeire, de ez túlhaladná e könyvecske 
terjedelmét. Meg kell azonban említenem, hogy 1930- 
ban, az iskola tíz éves fennállásának jubileuma alkal
mából, az Államfő részéről részesült elismerésben és 
1929 március 28-án pedig Mayer János m. kir. föld
művelésügyi miniszter nyilvánította köszönetét és el
ismerését a grófnénak „a gazda ifjúság nevelése és 
oktatása körül kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért**.

Azt, hogy a grófnő ezt az iskolát mennyire sze
rette, és hogy annak vezetése és oktatása terén mily 
szívesen és mennyiszer közreműködött, csak a munka
társai és a tanítványai tudják.

Gici tartózkodása alkalmával sokszor hetenként
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kétszer is átjött. Ilyenkor végig hallgatta az előadáso
kat, kérdéseket intézett a tanulókhoz, több esetben, 
főként vallás-erkölcsi, szóval nevelési dolgokról maga 
is előadásokat tartott. Bár nagyon szerette az iskolá
ban uralkodó katonás rendet és fegyelmet, ő maga 
érintkezésében mindig annyira közvetlen volt, hogy az 
ifjak nem érezhették azt a nagy szellemi és társadalmi 
különbséget, ami köztük fennállott. „Fiaim” volt a ren
des megszólítása, s az iskola tanulói viszont, ennek 
megfelelően valóságos gyermeki szeretettel vonzódtak 
hozzá.

Előszeretettel vett részt a mindig szombati napon 
tartott önképzőköri gyűléseken. Ilyenkor maga mellé 
ültette az ifjúság elnökét, résztvett az előadott szava
latok, előadások, vitatételek bírálatában, szívesen vette 
azt is, ha néha vitába szálltak vele, sőt ezt provo
kálta is.

Minden karácsony és húsvét ünnepe előtt lelki
gyakorlatot tartatott, melyen többször maga is részt
vett, s mindannyiszor tanítványaival együtt járult a 
szentáldozáshoz. Különösen kedvesek voltak a kará
csonyi ünnepélyek, amikor a kivilágított karácsonyfa 
alatt igen kedves, az ünnepély jelentőségére vonatkozó 
beszédet intézett szeretett fiaihoz. Meg is ajándékozta 
ilyenkor tanítványait. A kis karácsonyi csomag min
denkinek tányérja mellett feküdt. Ünnepélyesebb al
kalmakkor tanítványainak asztalához ült ő maga is, ve
lük együtt mondta el az asztali áldást és velük evett. 
Élvezte ilyenkor az ifjúság által előadott szavalatokat, 
énekeket; nagyon szerette, ha fiait jó hangulatban látta.

A tanárokat nyári látogatásai alkalmával gyakran 
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maga is elkísérte, szívesen érintkezett ilyenkor a szü
lőkkel, náluk étkezett, megnézte gazdaságukat, s részt- 
vett azokban a megbeszélésekben is, melyek a gazda
ság fejlesztésére, illetve átszervezésére vonatkoztak.

Azt a meleg viszonyt, melyben a grófné tanítvá
nyaival állt, igen szépen megvilágítja az egyikükhöz 
intézett alábbi levél, melyet az utolsó vizsgáról történt 
kényszerű elmaradása miatt írt:

Gic, 1933. április 24.
Kedves Fiam!
Nem is mondhatom, mennyire sajnálom, hogy nem 

jöhettem meg időben, hogy a vizsgán részt vehessek. 
Igazán rosszul esett nekem, mert mindig örülök, ha 
maguk között lehetek.

Örömmel hallottam, hogy a vizsga milyen szépen 
sikerült, őszintén gratulálok hozzá.

A messze távolból sem feledkeztem meg maguk
ról és annak jeléül mellékelek egy jubileumi emlék
érmet, amelyet a Pápa Őszentsége megáldott.

Amikor kérem, hogy olykor imáiban emlékezzék 
meg rólam is, kedves szüleivel együtt szívélyesen üd
vözlöm és remélem, hogy a nyár folyamán viszontlát
hatom otthonában.

Jankovich-Bésán Endréné.

A tanulók szülei kivétel nélkül megfelelően érté
kelték a grófnénak gyermekeik tanítása és nevelése 
terén kifejtett ténykedését és áldozatkészségét. Köte
teket írhatnánk a szülők tiszteletének és szeretetének 
gyakori megnyilvánulásáról.

Egyik apa, egy községi bíró, miután lelkes sza- 
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vakban köszöni meg a nemes grófné jóságát, hozzá
teszi :

„Hála az Istennek, hogy annak az osztálynak, 
amihez én is tartozom, van egy megváltója, aki meg
világította gyermekeink előtt azt az utat, melyen ha- 
ladniok kell/1

Tanítványai is hálás nagy szeretettel ragaszkodtak 
hozzá. Karácsonykor és más nagyobb ünnepekkor tö
megesen keresték fel üdvözleteikkel és sohasem mu
lasztották el „szeretett igazgatójukat** meghívni esküvői 
ünnepükre.

Ezt a nagy szeretetet, tiszteletet, meghatóan fejezi 
ki egyik volt tanítványának a Grófné halála alkalmá
val a „Jövőnk“-ben 1933. október 21-én megjelent 
alábbi cikke:

„A halott Nagyasszony emléke/*
Az élet rohanó zűrzavarában a föld népe munká

jában sokszor annyira elmélyed, hogy észre sem veszi 
mi történik körülötte. Ezt a némán egyhangú életet a 
napokban egy rémhír rázta meg. Meghalt gróf Jankovich- 
Bésán Endréné, a magyar föld népének, a szegények
nek és árváknak anyja, a betegeknek és elhagyottak
nak jóságos angyala.

E szomorú gyász ezrek és ezrek szeméből a mély
séges fájdalom könnycseppjeit sajtolta ki. Méltán, mert 
Méltóságos Anyánkban elvesztettük azt, aki fajáért 
rajongó szeretetén keresztül meglátta elhagyatottsá- 
gunkat és tehetségének nagy, alkotni tudó erejével 
létesítette a ma oly gyönyörűen virágzó téli gazdasági 
kisgazdaképző iskolák elsőjét. Fájdalmunk mélységes, 
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mert elvesztettük azt, akinek aranyos lelkét Krisztus 
szociálizmusa ragyogta be, melynek éltető melegénél 
annyi elfásult lélek gyulladt új életre és annyi áldás, 
megelégedés fakadt jóságos keze nyomán.

Légy áldva, meghalva is közöttünk örökké élő 
igazi magyar Nagyasszony. Ősök büszkesége voltál, 
utókornak fényes példaképe maradsz. Szerettél min
ket, a magyar róna ember-rögeit. Megtanítottál minket 
is szeretni. Szeretni Téged, aki a nevelésben szigorú 
voltál, de igazságos, és embert neveltél belőlünk. Ál
talad tanultuk meg szeretni Istent és édes Hazánkat 
is. Légy drága Anyánk örökké áldva.

Hálánk babérkoszorúját a szívünkből fakadó ima
rózsákkal rakjuk tele és lélekben koporsódra tesszük, 
hadd szálljon a jó Isten trónja elé könyörületet esdeni.

„Nemes lelke nyugodjék békében;
Emléke munkáiban örökké élni fog!”

Hálás tanítványa 
Németh Lajos 

kisgazda.

Hogy mit jelentett hazánk közgazdaságában és 
mezőgazdasági szakoktatásában a pápateszéri téli gaz
dasági iskola felállítása, azt legjobban illusztrálja, hogy 
az iskolának eddig 290 tanulója volt, akiknek hozzátar
tozói közel 10.000 kát. hold nagyságú területen gaz
dálkodnak. S hogy a szakoktatás terén mily nagyfon
tosságú volt ennek az iskolatípusnak életre hívása, bi
zonyítja, hogy az állam azóta kilenc ilyen iskolát léte
sített az ország különböző helyein.

Nem célom foglalkozni azokkal az egyéb jóté-
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konysági akciókkal, amelyeket végzett, de mert ezek 
közül néhány közvetlenül iskolánkkal kapcsolatban 
folyt le, meg kell emlékeznem róluk.

Nyáron az üresen álló épületekben évről-évre 
otthonra találtak a cserkészek és a fővárosi nyaraló 
gyermekek. Megtörtént az is, hogy a tűzvész sújtotta 
Takácsi község gyermekeit autóbuszon szállíttatta ide, 
őket élelemmel, ruhával ellátta és részükre egy ok
leveles óvónő alkalmazásával hónapokon át működő 
rendszeres óvodát állított fel.

Abban a hitben, hogy a Mindenható e jóságos 
léleknek, ezen igazi Nagyasszonynak méltó helyet adott 
az örökkévalóságban, búcsúzom én is volt principáli
somtól, munkatársamtól, köszönöm neki azt a sok-sok 
megértést és támogatást, amiben oly sokszor részesí
tett. Áldja meg érte a jó Isten !

A háborús tevékenység talajából rohamosan nőttek ki az új 
munkaalkalmak. Gyors egymásutánban követték egymást a látszó
lagos * véletlenek, melyek azonban mind benne voltak az isteni 
Gondviselés terveiben, s szinte észrevétlenül vitték a segítésre 
vágyó grófnét tovább, mindig tovább a szociális munka területén.

Ilyen véletlennek látszó események egybefonódó láncolata 
állította őt a kommunizmus után

A PÁPAI KATH. MUNKÁSNÖK EGYESÜLETE 
élére. Az emberi társadalomnak ismét más csoportja került ezzel 
a grófné érdeklődési körébe és ő, az isteni kegyelem által meg
világosított biztos érzékkel állott belel azonnal ebbe a munkába 
is. Bekapcsolódását és munkáját a következőkben
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MAYER ISTVÁNNÉ
az egyesület ügyvezető elnöke írja le:

Eszterházy Mária Anna grófnőnél, Egyesületünk 
első elnöknőjénél ismertem meg Jankovich-Bésán gróf- 
nét Egy délután éppen a pápai Eszterházy hadikór
házban ellenőriztem az ápolónők munkáját, mikor az 
udvarmester átadta Eszterházy grófnő uzsonnára szóló 
meghívását. A fogadószobába lépve, a ház úrnője meg
szokott kedvességével üdvözölt, majd bemutatott ven
dégének, Jankovich-Bésán Endréné grófnénak, aki 
mindjárt olyan közvetlenséggel, olyan szeretetteljesen 
fogadott, hogy én alig néhány pillanat múlva már tel
jesen megfeledkeztem az első találkozásnál egyébként 
természetes tartózkodásról. Csakhamar belemélyedtünk 
az egyesületi és egyéb szociális témák tárgyalásába. 
Jankovich grófné kérésére örömmel ígértem meg, hogy 
Egyesületünk alapszabályait megküldöm neki Gicre. 
Ez volt későbbi közös munkánk kiindulása.

A folytatást tragikus esemény indította meg. A kom
munizmus rettenetes időszaka nagy, szomorú változást 
hozott Egyesületünk életébe. Elvesztettük fennkölt lelkű, 
szeretett elnöknőnket, Eszterházy Mária Anna grófnőt, 
aki a rémuralom borzalmai elől kénytelen volt Svájcba, 
Lausanne-i kastélyába menekülni, ahonnan holtan hoz
ták haza.

Méltóbb utódot nem találhattunk volna egyesüle
tünk elnöki tisztére, mint Jankovich-Bésán Endréné 
grófnét, aki kérésünket készséggel és jóakarattal fo
gadta, s akinek már az Egyesületben való első meg
jelenése osztatlan lelkesedést és szeretetet váltott ki.

Ettől kezdve azután minden tekintetben gondja-
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iba vette munkás leányainkat. Foglalkozott anyagi hely
zetükkel is, sokat közülük elhelyezett, a szegényeket 
és árvákat pedig különösen a szívébe zárta. Néhányat 
gici hadiárvaházába is felvett, ahol aztán évekig élvez
ték jóságos gondoskodását. A segítsége sohasem volt 
alkalmi, múló természetű. Mindig megtudakolta előbb, 
mivel és hogyan lehet a segélykérőn legjobban és leg- 
tartósabban segíteni. A munkásnőket, csekélységem 
kalauzolása mellett, felkereste munkahelyükön, a do
hánygyárban is, hogy közelebbről megismerje munká
jukat, helyzetüket és környezetüket. De ellátogatott 
sokszor otthonukba is, segítséget, vigaszt és jó tanácsot 
hagyva mindenütt. Leült náluk és olyan természetes 
egyszerűséggel érdeklődött dolgaik iránt, mintha hoz
zájuk tartozott volna. Nem egyszer voltam tanúja, mikor 
ezeknek a szegény, de becsületes, jólelkű munkásnők
nek és hozzátartozóiknak szívéből túlcsordult a hála és 
sírva áldották Istent, aki a grófnét hozzájuk vezette.

Amennyire csak tehette, gondoskodott beteg mun
kásnőinkről is. A meglehetősen nagyszámú tüdőbajosokat 
állandóan ellátta a gici gazdaságból mézzel. Néhányat 
hosszabb pihenésre kivitt magához jó levegőjű birto
kára. Karácsony idején mindig azon törte a fejét, 
hogyan adhatna minél többet. Még a legsúlyosabb 
időkben is küldött egy-két szekér gabonát, hogy a 
legszegényebb munkásnők családjában se hiányozzék 
karácsonykor a kalács. Minden nyáron meghívta ven
dégül a gici kastélyba az Egyesület összes tagjait, hogy 
a zárt levegőn való munka után legalább egy-két na
pig élvezhessék a friss levegőt és a kirándulás örömét. 
Első nap rendesen táncmulatság volt, cigányzene mel- 
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let, a grófi kastély nagy erkélyén. Résztvett azon az 
egész grófi család. A grófné egyetlen fia, anyai szívé
nek legnagyobb öröme és kincse, a fiatal Elemér gróf 
végigtáncoltatta ilyenkor valamennyi munkásleányt. Az 
étkezésnél a grófné mindég jelen volt, látható örömmel 
szemlélte a szép számú (néha 180-an is voltak) ven
dégsereget és vidáman elbeszélgetett velük. Különösen 
felejthetetlenné tette a grófnő beszélgetéseit az, hogy 
csodálatos emlékezőtehetségével személy szerint felis
mert minden leányt, sőt visszaemlékezett családi dol
gaikra is, ami olyan közvetlenné tette a viszonyt közte 
és a leányok között, hogy azok még a legbizalmasabb 
ügyeiket is elmondták neki.

Kitűnő pedagógiai érzékével felismerte, milyen 
nagy és fontos szerepet tölt be a fiatalság nevelésében 
és jó úton való tartásában a tiszta, nemes szórakozás, 
és azért minden tőle telhető eszközzel előmozdította 
azt. Műkedvelő színielőadásainkra mindig átjött, nagy 
megértéssel értékelte a leányok fáradozását és rendkí
vül örült sikerüknek.

Nagyon vágyott reá, hogy a Pápai Katolikus Mun
kásnők Otthonát mielőbb tető alá hozzuk. Nagy ter
veket fűzött ennek a reménységnek a megvalósulásá
hoz ; az ő katolikus és magyar leikéhez méltó terveket. 
A jó Isten máskép határozott. Ö tudja miért. Mi alá
zatosan meghajtjuk fejünket e szent akarat előtt. Itt a 
földön elvesztettük nagylelkű pártfogónkat, de tudjuk, 
hogy kaptunk egyet helyette az égben. Nehézségeink
ben ma is kikérjük pártfogását, s már nem egy esetben 
éreztük, hogy az ő közvetítő kérése kedves Isten előtt.
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A pápai munkásnők egyesületében való működésével egy- 
időben viselte

A VESZPRÉMI OLTÁREGYESÜLET
elnöki tisztségét is. És bár az Oltáregyesület jellege teljesen 
vallásos, a csodálatos szociális érzékkel megáldott Jankovich 
grófné még ennek a keretében is megtalálja a módját, hogy abba 
gyakorlati, szociális gondolatokat vigyen be. Itt kifejtett mun
kásságáról

KIS GYÖRGY dr. 
szemináriumi spirituális 

számol be:

Éppen húsz éven át viselte a nemeslelkű Nagyasz- 
szony a szegény templomok felruházására és az 01- 
táriszentség tiszteletének előmozdítására alakult egye
sület elnöki tisztét; ilyen irányú működésének emlékét 
nem szabad a feledés porával eltakarni.

A veszprémi oltáregyesület Kránitz Kálmán félsz, 
püspök és dr. Hoss József spiritualis kezdeményezé
sére 1910. márc. 8-án alakult meg. Midőn az első köz
gyűlésen, 1910. márc. 30-án a tisztikart megválasztot
ták, Jankovich Bésán Endréné grófnét már a választ
mányi tagok között találjuk. Az oltáregylet első el
nöke, Hunkár Dénesné, három év múlva lemondott s 
az 1913. évi okt. hó 14-én tartott közgyűlés egyhan
gúlag, a már akkor népszerű és nagy tiszteletben álló 
grófnőt választotta elnökévé. Ettől kezdve az oltáregylet 
élete szorosan egybeforrt a nagyasszonnyal, dacára an
nak, hogy távol élt a várostól és egészségi állapota 
sokszor meggátolta abban, hogy személyesen is részt 
vegyen az oltáregyesület minden tevékenységében. De 
a közgyűlésekre, kiállításokra, lelkigyakorlatokra, rend- 
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kívüli eseményekre, néha a választmányi gyűlésekre is 
szorgalmasan bejön; a gyűléseken felszólal, az esetle
ges vitában és megbeszéléseken élénken részt vesz, 
nem riad vissza fáradságtól és áldozattól.

Ha ezen szép együttműködés egyes kiemelkedőbb 
dátumaira is ki akarunk térni, fel kell említenünk az
1915. nov. 14-én tartott közgyűlést, melyen felszólalt 
és jelentette az oltáregyesület tagjainak, hogy Gicen 
tudakozó irodát állított fel és a harctéren vagy a fog
ságban lévő katonákról a lehetőség szerint megbízható 
értesítéseket fog nyújtani az érdeklődőknek. Akkor a 
háborús borzalmak között ez igen sok embernek 
nyújtott vigasztalást és nagyon helyén való volt, hogy 
amennyire lehetséges, az oltáregyesület is kivegye ré
szét a háború okozta sebek orvoslásából. Lelkes be
szédet mondott ezzel a gondolattal kapcsolatban az
1916. dec. 10-én tartott közgyűlésen is.

xMidőn Hornig bíboros halála után az egyházme
gyét jelenleg is kormányzó Dr. Rótt Nándor elfoglalta 
a püspöki széket, az 1917. évi nov. hó 26-án tartott 
közgyűlésen a grófné üdvözölte az új főpásztort és 
meleg szavakkal ajánlotta az oltáregyesületet az új 
püspök kegyes atyai jóindulatába. 1918. szept. 8-án és 
9-én tartott kiállításon is megjelent s az ezzel kap
csolatos közgyűlésen elnökölt.

Feledhetetlen nap az oltáregyesület életében a 
zászlószentelés ünnepe, 1926. máj. 30-án, melyen ő 
volt a zászlóanya. Ez a zászló, mint értékes és szép 
jelvénye az együttműködésnek, a kitartásnak és a hű
ségnek, mindig őrizni és hirdetni fogja az ő emlékét.

A kiállítások ügyei iránt nagy szeretettel érdeklő- 
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dött. Mindig küldött is a kiállításra anyagot, egyházi 
ruhákat, melyeknek szövete vagy a gici háztartási és 
szövőiskolából, vagy a buzsáki háziipari telepről ke
rült ki. Szeretett volna létesíteni egy olyan szövőtele
pet, mely ellátta volna egész csonkahazánkat egyházi 
ruhaanyagokkal és feleslegessé tette volna a külföldi 
behozatalt. Ennek a kérdésnek egész nemzetgazdasági 
jelentőségét mélyen átérezte és fájt a lelkének, hogy 
az ő elgondolását nem karolták fel jobban. „Hány 
embernek nyújtott volna ez a terv kenyeret I"

Az oltáregylet évenkénti szokásos 4—5 napos lelki
gyakorlata is mindig nagy érdeklődést váltott ki nála. 
Hogy mikor lesz, és ki fogja vezetni, azt jó előre 
tudni akarta, hogy többi dolgait ettől függően rendez
hesse. A legritkább esetben hiányzott e szent napok
ról. Kezdetben a Várban szállt meg és onnan járt 
fel az Angolkisasszonyoknál tartott beszédek meghall
gatására. De később jobbnak találta, ha egészen a zár
dába vonul vissza és lelki összeszedettségét nem koc
káztatja azzal, hogy a zárdán kívül él. Az ő személyes 
részvétele, páratlan buzgósága mindig nagyszerű pél
dát nyújtott a város lelkigyakorlatozó hölgyeinek.

Hogy mennyire együttérzett a veszprémi oltáregy
lettel, szépen dokumentálta akkor, midőn az oltáregy
let házi jubileumára 1932. májusában kora hajnalban 
Gicen autóra ült, részt vett itt 7 órakor Kránitz püs
pök úr püspöki ezüstmiséjén és az üdvözlések után 
mindjárt indult is vissza, mert aznap 9 órakor a gici 
iskolásgyermekek első szentáldozása volt s azon is je
len akart lenni.

Az utolsó közgyűlésre, melyen elnökölt, egyenesen 
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Rómából utazott Veszprémbe, 21 órás gyorsvonatozás 
után. Pénteken este még részt vett az örökvárosban 
egy szentévi imaórán, de szombaton este már Vesz
prémben volt. Igaz, betegen, rekedten, de elhozta a 
szentatya áldását az oltáregyletnek is.

Örökre feledhetetlen marad az a szeretetteljes jó
ság, ahogy az oltáregylet vezetőitől búcsút vesz. Au
gusztus hó végén magához kéreti Öreglakra az oltár
egyleti igazgatót, majd az Angolkisasszonyok intézeté
nek főnöknőjét: M, Ghimessyt és a munkaórák veze
tőjét, M. Pongráczot, és elbeszélget oly kedvesen, 
mintha nem is kellene gondolni az elválásra. Pedig ő 
már ekkor érzi ezt, de nem árulja el, kíméli környe
zetét, Ez a nagyszívű és nagylelkű asszony nem akar 
senkinek fájdalmat okozni.

Mégis igen nagy fájdalmat okozott korai elmúlá
sával nemcsak családjának és környezetének, de min
den tisztelőjének, a veszprémi oltáregylet egész vezetősé
gének és összes tagjainak is. Hiszen mindenki nagyon 
szerette őt és elmúlása pótolhatatlan veszteség. Csak 
az nyugtat meg bennünket, hogy ő most is imádkozik 
értünk és vár bennünket odafent a boldog találkozóra.

A szociális munka útjának nem lehet végére érni. Ez az út 
mindig új munkaterek felé ágazik, amelyek ismét újabb, hatalmas 
távlatokat nyitnak.

Amint már az eddig elmondottakból is nyilvánvaló, Janko
vich grófné szinte észrevétlenül került egyre beljebb a szociális 
munkába, s annak árja valósággal vitte, sodorta őt magával to
vább. Egyedül, csupán saját szellemi, fizikai és anyagi erejének
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segítségére támaszkodva fogott munkába a háború kitörésekor. Az 
egyesületi tisztségeket, tiszteletbeli állásokat, elismeréseket és ün- 
nepeltetéseket nemcsak hogy nem kereste, de nem is szerette, s 
ha neve mégis bekerült a nép testi jólétét és lelki előmenetelét 
szolgáló legnagyobbak közé, azt kizáróan csak lelkes, önzetlen 
apostoli munkájának köszönhette.

így történt, hogy mikor megalakult a különböző szociális és 
karitatív céhí katolikus egyesületeket egy központba tömörítő

KÁT. NÖEGYESÜLETEK ORSZ. SZÖVETSÉGE 
az elsők közt igyekeztek megnyerni abba Jankovich grófnét.

ZICHY RAFAELNÉ grófné 
A Nőszöv. elnöke.

az alábbi meleg sorokban vázolja barátnőjének és munkatársának 
ott kifejtett tevékenységét

Ahogy az évek múlnak, egyszerre azt vesszük 
észre, hogy több barátunk és ismerősünk van már a 
túlvilágon, mint itt a földön. Körülnézünk és egyre 
gyérülnek a megszokott arcok, egyre kevesebben van
nak azok, akiknek örül az ember, mikor találkozik 
velük — egyre ritkábbak azok, akik megértik gondo
latainkat, mert ugyanabból a gondolatvilágból erednek, 
mint mi — akiknek ugyanaz volt gyermekkoruk — 
ugyanaz az ifjúságuk — és érett éveikben ugyanazok 
a kötelességek töltötték ki napjaikat — ugyanazon cél 
felé irányultak tetteik és vágyaik. — Emberek, kiknek 
nem kell külön megmagyarázni, miért cselekszünk így, 
vagy gondolkodunk úgy, mert ők maguk is így gondol
kodnak és adott viszonyok közt úgy cselekednek.

Ha magam elé idézem Istenben boldogult gyer
mekkori barátnőm — későbbi munkatársam — képét, 
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ezek a gondolatok támadnak bennem. Arra kértek fel, 
hogy a Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége 
keretében kifejtett munkásságáról írjak. Ez szorosan 
összefügg az ő egyéniségével. Midőn a K. N. O. Sz. 
egyes bizottságainak megszervezésére került sor, a vi
déket szervező bizottság élére őt sikerült megnyernem. 
Már 1928 január óta vezette a szakosztályt, mire a 
májusi közgyűlés meg is választotta. E munkakör irányí
tására senki más nem volt oly hivatott. Hiszen úgy
szólván egész életét falun töltötte — ismerte annak 
minden szükségét — ismerte a népet, tudta az utat a 
szívéhez. Mások írnak arról, mit tett a nép művelése 
érdekében.

Feladatom csupán a K. N. O. Sz. keretében tel
jesített munkájának ismertetése. Mély és gyakorlati 
vallásossága különösen alkalmassá tették őt a szervező 
munka vezetésére. Hiszen a szervezés kulcsa a köz
szellem megteremtése, mely minden munkatársat kell 
hogy áthasson. így adhatja csak tovább azt a tanítást, 
melyet hivatva van terjeszteni, így érheti csak el 
azt az eredményt, amelyért dolgozik, a katolikus 
szellem meghonosítását az élet minden megnyilvánulá
sában.

Ezért első teendője — amikor 1928-ban vállalta 
a bizottság vezetését — kurzusok szervezése a mun
katársak kiképzésére. így jött létre 1928 nyarán az 
első balatoni kurzus, melyet azóta minden évben meg
ismételt. Az első években ő maga vezette a kurzust 
— és jelenlétével példát adott — de az utolsó három 
évben egészsége már nem engedte a személyes rész
vételt, csak a távolból készítette elő a programmot és
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ha közvetve is, az ő szellemében folyt a tanítás és 
elmélkedés.

Működésének első éveiben sok vidéki helyen for
dult meg a szervező munka megindítása érdekében. 
— Sopron, Győr, Pápa, Veszprém és sok város még 
emlékében tartja látogatását. Kőszegen 1928-ban csa
ládvédelmi kongresszust rendezett a szakosztály,

1929—30-ban indította meg a vezetők kurzusát, 
intenzív, praktikus és elméleti tanítással olyanok részére, 
akik hivatva vannak egyesületeket vezetni. Abban az 
évben rendszeres szociális szemináriumot tartott a 
szövetség, melyen Jankovich grófné több előadást tar
tott. Megteremtette a kapcsolatot a Népművelő test
vérekkel, kiknek közreműködésével öt községben hat
hetes, illetve kéthónapos tanfolyamot rendezett. 1930 
óta, mível gyengülő egészsége miatt nem vehetett sze
mélyesen részt a legtöbb kezdeményezésnél, otthonról 
irányította munkatársait, kiket megbeszélésekre gyak
ran magához hívott. Cikkeket írt a Katolikus Nők 
Lapja részére és szerkesztette a „Családikört0 vidéki 
asszonyok számára — mely a Katolikus Népszövetség 
lapja mellékleteként jelent meg — sajnos, csak rövid 
ideig.

De nem az itt felsorolt külső tények képezik az ő 
munkásságának voltaképeni jelentőségét. Mindenkire, 
akivel lelkileg foglalkozott, józan életfelfogása és mély 
vallásossága maradandó hatást gyakorolt. Nem szóval 
hirdette a katolikus életet, — ő a szó szoros értelmében 
élte a példát. Aki tanúja volt az ő szorgalmas munkában 
töltött napjainak, a jólét dacára is igénytelen élet
módjának, aki megfigyelte azt az önmagával nem törő- 
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dést és csak másokról való gondoskodást, — az mély 
tisztelettel őrzi emlékét és hálát ad az Istennek azért 
a példáért, melyet mutatott. Jóságos asszony volt a 
szó legteljesebb értelmében — mindig segítségre kész, 
ott, ahol szükség lehetett reá. Hűséges barát az élet 
minden viszontagságán keresztül. Egyszerűen vette az 
életet, jót és rosszat egyaránt az Isten kezéből — 
nem kutatta, miért kell a szenvedés — azt is teljes 
megnyugvással fogadta, és példát adott nekünk abban 
is, miként fogadjuk egyszerűen, megnyugvással és biza
lommal azt az utolsó nagy látogatót, akit az Úristen 
mindannyiunkhoz elküld, mielőtt a Színe elé bocsát — 
hogy átvezessen a sötét küszöbön, az örök világos
ságba.

♦

Érdekes megfigyelni az életnek körforgását, mely a nemzetek 
sorsában éppúgy, mint egyesekében, a családból indul ki és a 
legmerészebb, legtávolabbi kilengések után ismét csak oda tér 
vissza. Ez a történelmi korszakonként megismétlődő fejlődésfolya
mat lényegében mindig ugyanaz. A bővülő, terjeszkedő, elágazó 
család, azután a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek, a szét
szóródó, majd összeütköző érdekek, összecsapások, harcok, rom
bolások, pusztítások és végül. . . visszatérés, új életkezdés a csa
ládban.

A szociális munka, fejlődése folyamán, ugyanezt az utat 
futja be. Kilép a családból, megreformálja a világ különböző társa
dalmi közösségeit, míg végül a munka tapasztalataiból leszűrt meg
ismerés legmagasabb fokán rájön arra, hogy egész munkája mit- 
sem ér, ha életképtelen, ha beteg a társadalom gyökere, a család.

Jankovich grófné mélyen szántó és a bajokat gyökerében 
kereső szociális munkaelgondolása is megjárta ezt az utat Kór
házakon, iskolákon, gyárakon és társadalmi szervezkedéseken túl
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elérkezett... a családhoz. A nép legkülönbözőbb rétegeivel való 
foglalkozás közben igénybe vette az emberekre való hatás minden 
bevált, helyes és jó eszközét, az anyagi segítségnyújtástól és 
munkaadástól kezdve az ész kiműveléséig és a lélek nemesítéséig, 
de végül mégis úgy találta, hogy mindez a hasznos és szép munka 
kárbavész és haszon nélkül szóródik szét a világban, ha nem táp
lálja őket erkölcsi életerővel az otthon, a család.

Ezért fordult élete utolsó éveiben egyre fokozódó érdeklő
déssel, munkavággyal és a tervek egész sorozatával

A CSALÁDVÉDELEM
felé. Ezt szolgálta a Katolikus Népszövetség lapjának a „Nép Új
ságnak*' mellékleteként, szerkesztésében megjelenő „Családi Kör", 
melyben úgy ő maga, mint munkatársai, a nép asszonyainak házi
asszonyi, anyai, honleányt felebaráti és — mindenekfölött — 
valláserkölcsi kötelességeivel foglalkoztak.

Bámulatos, milyen tisztán látta a szerkesztő Jankovich grófné 
a nép testi és lelki szükségleteit, milyen egészséges és gyakorlati 
érzékkel nyúlt ezekhez a kérdésekhez.

A leánynevelésről szólva, egyik cikkében, többek közt, így 
ír: „Vannak vidékek, ahol a falusi leány, amikor vásárolni megy 
a városba, kendőbe, vagy papirosba dugja a cifra kalapot, hogy 
azt, mielőtt a városba beérne, a fejkendőjével felcserélje. Amikor 
pedig a városból hazajön, akkor megint csak fejdíszt cserél, mert 
nem merne kalappal megjelenni falubelijei, vagy szülei előtt. Hát 
az ilyenhez már hozzászólni nem is kell, mert valószínű, hogy 
bármennyi hozománya is legyen, nem lesz igazi, jó magyar típusú, 
talpraesett, derék asszony. És nem lehet azon csodálkozni, ha 
komolyan gondolkozó házasulandó legények aggódva figyelik az 
ilyen tüneteket."

„A Családi Kör" egy másik cikke arról szól, hogy mi min
denre kell kiterjednie az anyai gondosságnak. Megtaláljuk abban 
a csecsemőgondozás legfontosabb elveit, egyszerű, érthető stílusban.

Másutt arról ír, hogy „anyák, akik nem tudnak imádkozni, 
nem tudnak nevelni."

A gyermeknevelés egyéb kérdéseiről is gyakran ír. Semmi
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sem kerüli el a figyelmét. Bárhol olvas, lát, vagy hall valami 
hasznosat e tárgyban, igyekszik azt a „Családi Kör" útján közölni 
olvasóival.

Foglalkozik az együgyű, de sokszor olyan szomorú követ
kezményű falusi babonákkal is. „Az átok beteljesült I" című kis 
cikkében is ezekről ír, s apró esetek, példák elmondásával élén
kítve, olyan közvetlenül teszi ezt, hogy megfogja az olvasó lelkét.

„A keresztény köszöntés" címén viszont a „Dicsértessék.. ."- 
kel való köszöntés szép magyar szokásáról szól, megmagyarázva, 
mi mindent jelent ez a néhány szó.

Részletesen megmagyarázza a legáltalánosabb imádságokat, a 
Miatyánkot és Üdvözlégyet is. Húsvét idején a szentgyónásra 
buzdít. „Fehérvasárnapi fehér lelkek" címen pedig az elsőáldozók- 
ról ír.

Megkapó az is, mennyire igyekszik a napi eseményekből valami 
hasznos tanulságot kihámozni. így pl. a környékbeli „Takácsi" falu 
leégése után „Tűzvész" címen leírja a rettenetes pusztítást, mely
nek 105 ház esett áldozatul, s melynek következményeképen le
égett a templomtető, majd lezuhantak és elrepedtek a harangok is. 
Arról nem szól, mennyi ruhát, élelmet juttatott ő oda, hogyan járt 
a faluban segítve és vigasztalva, s hogy rakta kocsira az otthon
talanul maradt családok gyermekeit, s vitette át Teszérre, hogy új 
otthonuk felépültéig gondjaiba vegye őket. Nem, erről nem szól. 
Azt mondja el, hogy: „mindez miért? mert egy embernek egy 
haragosa volt, mert egy ember a saját házát gyújtotta fel, hogy 
bosszút álljon anyósán." Azután okos, természetes, egyszerű han
gon a bosszúállásról, a haragtartásról, s általában a kis dolgok 
nagy hatásairól beszél.

Alkalomadtán szól a nyomorról és a munkanélküliségről is, 
és minden kérdésben tud megnyugtató gondolatokat adni, ahol 
csak lehet, megjelölve a segítség helyi módjait is.

Mindenre kiterjed a figyelme, s így kerülnek sorra a kicsiny 
négyoldalnyi mellékletben, az első segélyhez szükséges hasznos 
tudnivalók, a háztartás és gazdálkodás különböző ágai, a vásárlás 
módjai, sőt még a falusi nőszervezés kérdése is a „Katolikus 
Gazdasszonyok Szövetsége" keretében stb.

Tervbe vette a Nagyasszony azt is, hogy belevonja munkája
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keretébe a rádiót is, hetenkint legalább egy órát lefoglalva abban 
a falusi asszonyok számára. Ezt a tervét sajnos már nem valósít
hatta meg.

A sajtó útján való ilyetén apostolkodása egybeesett beteges
kedése kezdetével. Munkabírása időnkint ugyan még vissza-vissza
tért, és ilyenkor nagy lendülettel látott hozzá elgondolásainak 
gyakorlati megvalósításához, de a meg-megújuló betegség egyre 
gyakrabban vágta el a munka folytatásának lehetőségét. A nyom
tatott betű hatalmának nagyraértékelése mellett ez is egyik oka 
volt annak, hogy életének utolsó éveiben, és ez idő alatt szőtt 
terveiben olyan nagy szerephez jutott az újság és a könyv.

Ezen a munkaterületen találkozott vele

AZ ANYA- ÉS CSECSEMÖVÉDELEM
munkájának irányításában vezetőszerepet vivő

SZEDERKÉNYI ANNA
írónő,

aki a következőkben mondja el azokat a gondolatokat és terveket» 
melyeket Isten kifürkészhetetlen akarata folytán Jankovich grófné 
maga nem valósíthatott meg, hanem szellemi örökségképen reánk 
hagyott:

Okos, tiszta szemének sugárzása bevilágította és 
bemelegítette nemcsak a házatáját, hanem ezek a suga
rak kivetítődtek otthonának küszöbén túl, a környe
zetére, a falujára, a falu határán túl a szomszéd köz
ségekbe, mindenüvé, ahol szükség van a nagy asszonyi 
szíveknek megértésére és segítségére. Az asszony az 
otthon napja, hajnalhasadása, déli harangszava, nap
sütése, és estéli imádsága. Ez beteljesedett és kitelje
sedett minden gondolatában és cselekedetében. Egész 
élete, minden terve, minden elgondolása az otthon 
szentségének betűszerinti valóságából indult ki, de 
belekapcsolódott a közösségbe. A hozzátartozóságot, 
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azt hogy minden egyes ember láncszem az egyetemes
ségben, érezte minden ízével és porcikájával. Hangoz
tatta, de meg is valósította azt, hogy minden egyes 
láncszemnek teljesítenie kell a kötelességét ember
társaival szemben, mert ha meglazul — bár egyetlen 
láncszemecske is — ezt megérzi és megszenvedi a 
teljes egész.

Ezekből az alapvető gondolatokból indult ki, ami
kor legelső sorban az új nemzedék, a leendő emberek 
felé fordult a figyelme és a legutolsó időben már 
az volt a legfőbb gondja, hogyan lehetne az otthont 
újra emberi fészekké tenni, mik volnának azok a 
teendők, amelyekkel különösen a földmíves családok 
életébe vissza lehetne vinni azokat az alapvető erkölcsi 
fogalmakat, amelyeknek meglazulását olyan aggódó 
szívvel figyelte. Ezért tervezgette és készítette elő 
minden igyekezetével egy olyan családi hetilapnak új
ból való megjelenését, aminőt esztendőkön keresztül 
ő irányított. Ennek az újságnak a címe „Családi Kör** 
lett volna és a célja az volt vele, hogy hasábjain meg
tanítsa a föld asszonyait nemcsak a háztartásban, a 
gazdaságban szükséges elemi tudásra, hanem különö
sen a nevelés tekintetében szeretett volna irányadó és 
jó vezető lenni.

Finom, mélyen átgondolt szellemes cikkeiben, apró 
elbeszéléseiben ő maga is ezeket az eszméket szol
gálta.

Mennyire tudott lelkesedni ezekért a gondola
tokért. A tarsolyában az otthont, az anyaságot dicsőítő 
verseket hordozott. Amerre ment, amerre jött, min
denütt ott maradt a nyomában a szép gondolat és a
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jócselekedet. Nem elégedett meg soha az anyagi segít
séggel. A vándorbölcsők, a hófehér patyolatok, a ke
lengye vásznak, csak szemmel látható megvalósulásai 
voltak ezeknek az eszményi elgondolásoknak. Az esz
mény, a felemelő hit és a felemelő gondolat. Ez hiány
zott szerinte — mint ahogy valóban így van — mai 
magyar életünkből. A vezérlő eszmény, amelyet az 
anyaszívnek kell szóba foglalni a gyermek bölcsője 
fölött, amelyre az anyának kell megtanítania gügyögő 
gyermekét; nevelni, fejleszteni az eszményt, a gondo
latot, a fejlődő gyermekkel együtt.

A fölemelő eszme. Ezt kereste az ország határán 
túl is és valahányszor hazajött egy-egy külföldi útjá
ról, fájdalmas szívvel hangsúlyozta, hogy más államok
nak az asszonyai százezer számra tudják megjelen
tetni azokat a népszerű röpiratokat, amelyekben a jó, 
szép és gyakorlati gondolatokat hirdetik asszonytár
saiknak. Utazótáskája tele volt ilyen hasznos, nemes 
gondolatoktól áthatott nemes írásokkal. Forgatta, nézte, 
tanulmányozta őket és nem tudott szabadulni attól, 
hogy ezt kellene cselekednünk idehaza is az elhagya
tott asszonyoknak, nőknek érdekében. A földmi ves- 
asszonyoknak, a földmíves-családoknak a sorsa foglal
koztatta, amikor megalapította gazdasági iskoláit. Szün
telenül úton volt, járta a hivatalokat, sohasem magáért 
mindig másokért, mindig azoknak a családoknak az 
érdekében, akikhez ezer és ezer láthatatlan szál kap
csolta. A nyomában mindig ott voltak ezek az ott
honok. Körülötte lebegtek a láthatatlan alakok, hal
lotta a szívük dobbanását, átérezte minden gondjukat, 
minden nélkülözésüket; az volt mindenekfőlött való
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törekvése, hogy enyhítsen a sorsukon. Mindinkább 
kijegecesedett benne az a tudat, hogy ennek csak 
egyetlenegy útja és módja van. Nem annyira a jóté
konykodás, — pedig ennek is apostola volt — hanem 
a nevelés, a tanítás, az önállóságra való szoktatás, a 
céltudatos munkának a megkedveltetése, hogy minél 
kevesebb szükség legyen a jótékonykodásra. Munka, 
mindig csak munka, de nem kapkodó, zilált ötletszerű 
munka, hanem az egységesített, céltudatosan irányított, 
alapjaiban tökéletesen átgondolt és következetesen ke* 
resztülvitt munka. Ebben látta ő az igazi anya- és 
csecsemővédelmet. Erre szoktatta és erre nevelte a 
földmívesleányokat, akiket odaültetett a szövőszék 
mellé, megtanította őket gyapjúszövetet és vásznat is 
szőni, varrni és hímezni is, de éppen olyan jól tudták 
elvégezni munkájukat a kertjükben is. Megtanította őket 
az otthon szépítésére, tisztántartására, s büszke volt 
rá, hogy a keze alól kikerült leányokból híres, jó gazd- 
asszonyok lettek. Az ő neveltje tudta, hogy miért kell 
fényesen, tisztán tartani az otthon ablakait, miért kell 
virágnak virítania az ablakban és a kertben és miért 
kell tisztára mosott-vasalt ruhában járnia a legegysze
rűbb asszonynak is, és miért kell mosdatni, füröszteni 
a gyermekét. Testi tisztaság és lelki tisztaság.

Az otthon örökké égő mécsese a lakó szobában 
és a lélek világító mécsese az emberben. Ez a két fo
galom a legtökéletesebb harmóniában fonódott egybe 
az ő életében, ezt a harmóniát vetítette ki magából, 
ezt a harmóniát szerette volna megvalósítani az anya- 
és csecsemővédelemben és abban a munkában, ami 
kikristályosodott benne teljes szépségében. A kristály
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prizma lapjai pompásan illeszkedtek egymáshoz a lel
kében. Világosan látta és tudta, mi lenne itt ezen a 
téren a teendő. Ezért gyűjtötte maga köré mindazokat, 
akiknek segítségével ezt az utolsó nagy elgondolását 
megvalósítani szerette volna. Ezért irta a leveleket fi
nom keskeny kezével, lelkének örökké röpködő, csa
pongó szárnyaival. Ezek a kezek simogattak és becéz- 
gettek az otthonban és mint a fennkölt szárnyak ki
repültek az otthonból és ott lebegtek az ő asszonyai
nak, az ő népe asszonyainak a feje fölött. írták, ko
pogtatták a leveleket, szenvedéseinek ágyából messze 
a fővárosba; amit már nem tudott szóval elmondani, 
még megüzente. Még fenn akarta tartani a kapcsola
tot, még elküldte gondolatait és itt akarta hagyni örök
ségül azoknak, akiktől várta, remélte, hogy folytatni 
fogják utána a munkát. A táviratai! Amikor már 
érezte, tudta, hogy pótolhatatlan munkája itt fog ma
radni utána befejezetlenül, ezek a táviratok még hív
tak, ezek a táviratok még akartak és mint a szikrák je
lezték, hogy egy nagy asszonyi szív vergődik és bir
kózik, mert tudja, hogy utolsó legnagyobb és legszebb 
álmát már nem tudja megvalósítani. Az anya és cse
csemő védelem. Az „Anyák Köre", ahol rendszeres 
előadásokban tanítják a falu asszonyait. „Az Anyák 
Köre" minden egyes falunak az Olvasó Körében, Gazda 
Körében, vagy iskolájában, erre nevelt és tanított ve
zetőkkel, akik a nép asszonyainak életéből indulnak 
ki és a nép asszonyainak életéhez térnek vissza, min
den szavukban és minden tanításukban. Az „Anyák 
Köre", ahol a nép asszonyai megtanulják mindazt, amit 
tudniok kell, hogy egészséges lelkű, vallásos, hazafias, 
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a nemzeti hagyományokat megőrző és tovább fejlesz
teni tudó embereket nevelhessenek. És az ő népne
velő újságja! Ezek maradtak utána befejezetlenül. Az 
alapokat felépítette példás életének a munkájával. Azok
nak, akik itt maradtak utána — aki a régi magyar 
nagyasszonyoknak igazi megtestesülése volt— köteles
ségük, hogy tovább folytassák a munkát abban a szel
lemben, ahogyan Jankovich—Bésán Endréné grófné 
megindította és határozott körvonalakban ki is rajzolta 
asszonytársai előtt.

Jankovich—Bésán Endréné grófné szociális munkássága az 
elmondottakban még nem merült ki teljesen. Pátrona volt még 
az Emericánában, továbbá elnöknője a „Márta ápolónők** egyesü
letének is. Ha ezekre nem is fordíthatott annyi időt és ener
giát, mint az előbbiekre, amelyek úttörő, újító, vagy kimélyítő 
jellegüknél fogva valósággal a szívéhez nőttek, bizonyos, hogy a 
neve sehol sem volt üres dísz, hanem a munkában való részvételt 
jelentette mindenütt.

Az apostoli leikül etek sajátossága, hogy bármennyi munkát 
vállalnak is el, azt mind jól végzik el. Mert ugyanazt a célt szol
gálják valamennyivel: utat törni maguknak és másoknak fölfelé, 
a tisztaság, a szépség, a jóság, a tökéletesség, szóval. . . Isten felé! 
Az apostoli lelkületű ember minden, még legjelentéktelenebb 
munkáját is úgy végzi, mintha egyetlen és legfontosabb dolga volna. 
Ezért képes a maga idejében mindegyiknek teljesen odaadni ma
gát. Ez a titka Jankovich grófné sokfelé ágazó és mégis egységes 
munkásságának is.

De ne feledjük azt se, hogy ez az apostoli lélek, női lélek 
is volt. Sohase lépett túl azon a kereten, melybe Isten beleállí
totta, és munkáján, akár otthon, akár a közéletben, mindig ott volt
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AZ ASSZONY
finom, tiszta, meleg anyai kezének a nyoma. Kultúrájában, meg* 
látásaiban és az élet társadalmi formáiban modern volt, de világ
nézete szilárdan és megingathatatlanul állott azon a közel kétezer
éves krisztusi szikla-alapon, amelyről az ember csak erkölcsi 
egyensúlyának megingása árán léphet le.

így érthető hogy ugyanaz az asszony, aki hazája asszonyai
nak érdekében azzal a modern gondolattal is foglalkozott, hogy 
mint országgyűlési képviselő vállalja ezeknek az érdekeknek a hat
hatósabb támogatását, ugyanakkor aprólékos gonddal őrködött 
azon, hogy se maga, se a közvetlen környezetében élő asszonyok 
és leányok be ne hódoljanak — akár viselkedésben, akár divat
ban, — a modern idők túlzásainak.

A legcsekélyebb durvaságtól, vagy kétértelműségtől és a test 
kultuszának az erkölcsi érzéket sértő legkisebb megnyilvánulásá
tól is undorral fordult el, de a kényeskedő érzékenységnek azért 
nem volt benne semmi nyoma, s ha a felebaráti szeretet úgy kívánta, 
nem riadt vissza a legkényesebb természetű segítségtől sem.

Nagyszerűen össze tudta egyeztetni a kemény, szinte férfias 
szigorúságot a női gyöngédséggel. Pl. az iskoláiban tanuló és dol
gozó hadiárvák, ha az ablakon át meglátták, hogy jön a grófnő, 
izgatottan, ijedten futottak rendet csinálni, mert jól tudták, hogy 
az „Igazgatónő,, éles és szigorú tekintetét semmi sem kerüli el. 
De ugyanezek a leányok munkájukat, sőt szórakozásukat is abban 
hagyva, repeső örömmel és hangos üdvrivalgással futottak ki az 
országúira, az autó elé, mely az esetleg napokig, vagy hetekig 
távol volt „Gróf nénit** hozta. S nem hiába futottak elé, mert az 
autó ilyenkor rendszerint megállt, hogy utasa néhány kedves me
leg, anyai szót válthasson gyermekeivel.

A pusztának apró gyermeknépsége is tisztelettudóan „Dícsér- 
tessék**-kek köszöntötte a kápolna udvarán áthaladó úrnőt, de a 
következő pillanatban már köréje csoportosult, hogy hangosan ér
deklődjék a „szokásjog** alapján kijáró cukorkák iránt.

Az asszony képének a teljességéhez tartozik a feleség, az 
anya, az anyós és a nagyanya is. Akik ismerték azok tudják 
mennyire igyekezett mindegyik minőségében, mindenkinek min-
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dene lenni. De ami mégis külön megemlítést is érdemel, az a 
köztudatban olyan sajátos megítélésben részesülő anyós szerep. 
Vájjon hogyan töltötte be ezt?

Menye, a fiatal bajor bárónő, akinek nemcsak a családját, 
hanem a hazáját is el kellett hagynia, hogy követhesse urát, a 
szeretetnek és hálának oly túláradó érzésével beszél — és beszélt 
mindig — anyósáról, hogy szavai nyomán csodálatosan szép kép 
alakul ki a hallgató lelkében.

Amit a fiatal grófné elbeszélésében legjobban kiemel, az a 
már szinte hősiességig menő lemondás, mellyel teljesen, fenntartás 
nélkül, átadta neki a fiát A fiatal asszonyban a szó szoros értel
mében második gyermekét látta, szeretetét egyformán osztotta meg 
kettőjük között, de úgy, hogy a megosztás után is teljes egészet 
kapott mindegyikük.

A gici kastély a b. e. grófnénak mindig legkedvesebb, iga
zán szívéhez nőtt otthona volt. Oda lépett be először az ura ol
dalán, s oda kötötték életének legdrágább emlékei. Mégis, mikor 
fia megnősült, azonnal, a legtermészetesebb magátólértetődéssel 
adta azt át a fiataloknak. Mindent odaadott. Még az asztalnál a 
főhelyet sem tartotta meg. Az egymással szemben ülő fiatal 
pár foglalta el a két főhelyet és az anyós azontúl fia jobbján, a 
a kastély első vendégének a helyén ült. A kastélyból, hosszabb 
ott tartózkodás esetére mindössze egyetlen vendégszobát rende
zett be magának. És bárki fordult ezután hozzá, a háztartást illető 
bármilyen ügyben, a menyéhez utasította, akit fokozatosan kiokta
tott a legszükségesebbekre, anélkül azonban, hogy a fiatalasszony 
egyéni intézkedési jogát, az esetleges változtatás lehetőségét a leg
kevésbé is korlátozta volna. Sőt átruházta menyére még anyai be
folyását is. Amit az ő mindenre kiterjedő anyai szeme fián talán 
még alakítandónak vélt, azt is a feleségére bízta. Ö már csak sze
retni és boldognak látni kívánta mindkettőjüket. Legszebb, legérté
kesebb és egyénileg legkedvesebb dolgait még életében sorra me
nyének ajándékozta. S közvetlenül az ajándékozás után már azon 
töprengett, mivel szerezhetne ismét újabb örömet.

Mindezt maga a fiatalasszony mondja el, s hozzáteszi még 
azt is, hogy soha, egy pillanatra sem érezte magát idegennek az 
új földön és az új otthonban, mert ott új édesanyát talált.
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A nagymama unokájával.





Ebben jegecesedik ki talán legtökéletesebben Jankovich— 
Bésán Endréné grófnénak eszményi asszonyisága, mely szinte ön
maga fölé emelkedve sugározta ki magából ... az édesanyát.

«

A megboldogult grófné életének utolsó éveiben sorozatosan 
követték egymást a lemondások. Az egyre súlyosodó gazdasági 
viszonyok miatt iskolái egy részéről is le kellett mondania, sőt 
életének utolsó évében, rajta kívül álló okokból, nem vehetett 
már részt kedvenc intézetének, a teszéri Téli Gazdasági Iskolának 
a vizsgáján sem. Ami pedig talán legsúlyosabb lemondása volt, 
rohamosan hanyatló egészségi állapota miatt fokozatosan vissza 
kellett vonulnia a szociális munkától is.

De bár azelőtt olyan fáradhatatlan fizikuma megtört és kép
telenné vált a munkára, agya, lelkének ez az utolsó pillanatig 
eleven, friss műhelye állandóan dolgozott. Fekvőszéke, ágya tele 
volt könyvekkel, iratokkal és fáradt keze még halála előtt 8—10 
nappal is rótta a munkatársainak szóló, kínosan papírra vetett so
rokat. Mintha a gondolatok és tervek most még a szokottnál is 
lázasabban, tömegesebben űzték, kergették volna egymást, s ő kö
zeli elmúlásának tudatában még sokat, nagyon sokat akart volna 
tenni.

Utolsó terveiben jelentős helyet foglal el

A SZALÉZI MÜVEK
felvirágoztatása is. Korunk modern szentjének, Don Boscónak, ez 
a nép gyermekeivel foglalkozó gyönyörű intézménye már évek óta 
rendkívül érdekelte. Egyéni elgondolásaiból igen sokat megtalált 
ott kitűnő gyakorlati kivitelben, s mély katolikus lelkiséggel átitatva. 
Érdeklődése, a szociális munka és népnevelés terén beláthatatlan 
távlatokat hordozó ezen alkotás iránt a legutolsó évben valóság
gal lelkesedéssé fokozódott.

ANTAL JÁNOS
a magyar szaléziánusok tartományfőnöke írja:

A jó Grófnőnek a lelke tele volt vágyódással, 
alkotni akarással. Ha az őket is sújtó gazdasági krízis 
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közbe nem jön, bizonyára a magyar szaléziánumnak 
egyik legerősebb támasza, legnagyobb jótevője lett 
volna. Szüntelenül azon gondolkozott, hogyan segítsen.

„Szentkereszt (a magyar szalézi intézet noviciátusa) 
és a szalézi ügy a fejemben motoszkál — írja egyik 
levelében — csak tudnék valamit tenni. Egyelőre 
imádkozom/1

Több értékes ékszerét odaadta a szalézi intézetek 
céljaira. Megígérte, hogy noviciátusunkat ellátja temp
lomi ruhákkal. Sokat és eredményesen dolgozott nyom
dánk érdekében is és kiadványainkat lelkes buzgóság- 
gal teqesztette. Leveleit az utóbbi években mindig a 
Don Bosco arcképes levélzáró bélyegekkel ragasztotta 
le, s tömegesen rendelte missziós levelezőlapjainkat 
és képecskéinket. De ezt a munkát ő keveselte. Ami
kor egyszer, levelemben megköszönve sok jóságát, 
abbeli reménységemet fejeztem ki, hogy a jövőben is 
buzgó munkatársunk lesz, válaszában alázatos meg
ütközéssel írja: „Hát eddig mit tettem ? Ugye semmit? 
És egyelőre nem is látok valami nagy munkateret. 
Arra kérem igen komolyan, mondja meg nekem, mit 
tehetnék, hogy segíthetnék, hogyan lehetnék csak egy 
kicsit hasznos munkatárs ? Ügy szeretnék valamit tenni 
és úgy örülnék a tanácsnak.11

A legutolsó évben tett látogatása turini anyahá
zunkban, azzal kapcsolatos intézményeinkben és álta
lános rendfőnökünknél, rendkívül mély benyomást tett 
reá. Elragadtatással ír a látottakról és az egészet „felejt
hetetlen élménynek*1 nevezi. Cumianai földmíves isko
lánkról írva ezt mondja: „ Cumi a n át illetőleg nincsenek 
szavaim. Ez oly gyönyörű valami, mint különben min- 
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den egyéb is, mintha a csodák országában mozogna 
az ember.”

„Hogy ez (t. i. a Szalézi Művek) nem csupán 
emberi intézmény, arról meg vagyok győződve” — 
írja ismét másutt.

Olaszországból hazatérve, betegsége súlyosabbra for
dult. Amint azonban kissé javult az állapota, azonnal elő
vette turini benyomásai alapján kialakult terveit. Ezek 
közt mindenesetre legnagyobb volt, egy, a cumianai- 
hoz hasonló, magyar szalézi földmives iskola. Saját 
gondolatait és kezdeményezéseit látta megvalósulva 
ebben az intézményben, még pedig nagy méretekben, 
a legmodernebb gazdasági ismeretek fölhasználásával 
és Don Bosco krisztusi szellemű, gyakorlati nevelési 
elveinek alkalmazásával.

Utolsó bétegségében még avval a gondolattal is 
foglalkozott, hogy megszervezi, turini mintára, a mág
nások között a Szalézi Munkatársak csoportját.

Ezeknek a szép terveknek a kivitelére már nem 
kerülhetett a sor. De Isten, aki az őszinte, komoly 
szándékot cselekedetnek számítja, bizonyára megjutal
mazza őt nemes elhatározásaiért is. Mi pedig bízvást 
reméljük, hogy az, aki itt a földön annyira szerette 
intézményeinket, pártfogónk és szószólónk marad a 
mennyországban is. *

Az elmondottakban talán sikerült valamennyire — ha csak 
vázlatosan is — megrajzolnunk ennek a tartalmas, szép munkás 
életnek a képét

Láttuk kinőni Erdély földjéből az élettel, erővel teljes kis 
fiatal hajtást, amelyből nehéz, viharos idők zúgásában sudár fa
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fejlődött és amely kinyújtotta ágait mindenfelé, ahol szükség volt 
reá. Előttünk áll immár a modern kor magyar Nagyasszonya, 
hogy például szolgáljon nekünk és azoknak, akik utánunk jönnek.

De ez a kép még nem teljes. A szertenyúló faágak között, 
csak itt-ott villant egy-egy futó pillanatra szemünkbe, hogy közé
pen maga a törzs milyen erős lendülettel, milyen egyenesen, el
hajlás nélkül növekedett és tört a magasba.

A Nagyasszony munkáiban úgyszólván mindenütt megnyilat
kozott az Istent kereső vallásos lélek, de fejlődése folyamatát így 
kívülről nem figyelhettük meg. Ezt csak az láthatta, aki bepillant
hatott a lélek belső életébe is és közvetlen közelből szemlélhette 
annak kialakulását. Ezt a még hiányzó ecsetvonást

SOMOGYI ANTAL DR. 
győri theológiai tanár 

vonja meg. Az ő leírásában bontakozik ki a maga teljes szépségében

A KATOLIKUS MAGYAR NAGYASSZONY.
A vallásosságban sokan nem látnak egyebet, mint 

az életnek hagyományoktól megszentelt szép díszét. 
Pedig sokkal több ennél: a leghatalmasabb élet is 
embert formáló erő. Gyönyörű példája ennek az igaz
ságnak a nemes grófné gazdag élete. Áldásos tevé
kenységét, amit a közjó érdekében kifejtett, akkor 
értjük meg és látjuk helyes világításban, ha rámutatunk 
annak a tevékenységnek igazi forrására, mély vallá
sosságára.

Apostoli lélek volt. Aki ezt úgy értené, hogy a 
magyar nép szociális viszonyainak javítása érdekében 
buzgólkodott, csak félig értené őt. Igenis ő a szó 
valódi értelmében apostol volt, világi apostol ugyan, 
de nem a világé, hanem Isten ügyéé. És mivel Isten 
ügyét igyekezett szolgálni legjobb tudása és tehetsége
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szerint, azért szolgálta igazán a nép világi, földi érdekeit 
is. Ezen nem kell csodálkozni. Hisz a hit nemcsak a 
világfölötti dolgokban teszi látóvá az embert, hanem a 
földi életet is a hit mutatja a leghelyesebb világítás
ban, s a földi élet problémáinak megoldásához is a hit 
adja az egyedül megbízható vezérfonalat.

Nem szerette az elvont, vérszegény elméleteket, 
de annál nagyobb érdeklődéssel nézte és figyelte a 
valóságot, Nem a világválságról szóló irodalomból ta
nulta, hanem az életet figyelve látta meg, hogy a világ 
sorsa fordulóhoz jutott. Azt is látta, hogy a válságból 
épúgy lehet pusztulás, mint új élet. És ő erről az új 
életről nem elmélkedett és álmodozott, hanem tenni 
akart érte. És éppen ennek az új, szebb életnek érde
kében apostolkodott. Oly világosan látta, mint igen 
kevesen, hogy népünk megújulásának legfőbb bizto
sítéka és legfőbb tényezője a vallásosság. Amint torz
nak tartott minden életet vallásosság nélkül, azonképen 
elhibázottnak tartott minden kultúrális és szociális re
formot vallás nélkül. Emberibb sors, emberibb élet
színvonal, vallástól megszentelt és vallásból táplál
kozó több élet volt az ő közéleti tevékenységének 
célja.

Legnagyobb öröme volt, ha jót tehetett, de való
sággal boldog volt, ha valakit Istenhez vezethetett, 
lélekben megerősíthetett. A nép vallásos életének ápo
lása és emelése annyira szívén feküdt, mint akár a leg
buzgóbb lelkipásztornak. Mikor Gic úrnője lett, akkor 
kapott Gic kápolnát, ahova a környék pusztáinak 
népe sereglett össze vasár- és ünnepnapokon. Mire el
jött ezüstmennyegzőjének ideje, akkorra már ezt a 
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kápolnát másfélszeresére kellett kibővíteni. Az általa 
szerkesztett „Családi Körbe”-be, mely néhány éven 
keresztül a „Népújság” mellékleteként jelent meg, nagy 
szeretettel írta vallásos tartalmú üzeneteit és cikkeit. 
Több vallásos könyv az ő ösztönzésére jelent meg és 
fejti ki áldásos hatását. Maga két francia hítbuzgalmi 
mű fordításával is foglalkozott. Azt a sok, személyek
nek szóló vallásos buzdítást, segítést és útbaigazítást 
pedig, amit mindig a legnagyobb szeretettel végzett, 
még csak vázlatosan sem lehet röviden felsorolni.

Az az apostolkodás, melyre éppen hogy csak rá
mutattunk, természetesen el sem képzelhető meggyőző- 
déses hit és mély vallásos élet nélkül. Ennek a vallá
sosságnak alakulását, fejlődését és elmélyülését figyel
hettem a megboldogult életének utolsó tíz éve alatt, 
amely időnek második felében egyre aggasztóbb for
mában jelentkezett a fizikai erőnek különböző bete
geskedésekben megnyilvánuló hanyatlása, ennek a ritka 
munkabíró szervezetnek megrokkanása. A testi erőnek 
ez a fogyatkozása azonban, mint látni fogjuk, nemhogy 
útját állta volna, hanem eszköze lett a lélek erősödé
sének és gyarapodásának.

Ez a sajátságos tény az igazi vallásosság alaptör
vényére irányítja figyelmünket. Ez a törvény pedig 
úgy szól, hogy az isteni kegyelem az a természetfölötti 
erő, amely az ember lelkében az Isten országát ki
építi. Építi pedig a természeti adottságok, az emberrel 
született hajlamok megtisztításával, felemelésével és 
megszentelésével. A kegyelem tehát nemcsak hogy 
nem öli ki vagy gyengíti az egyéniséget, hanem ellen
kezőleg az az igazság, hogy az egyéniség a kegyelem
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mel való együttműködésben kristályosodik ki és való
sítja meg természetadta lehetőségeit.

Ha mármost azt kérdezzük, hogy a nemes grófné 
vallásos életének micsoda jellemvonások adtak egyéni 
színezetet, akkor a következő lelki tényezőkre kell 
figyelemmel lennünk.

Serdülő leánykorában Napóleonért lelkesedett, Bos- 
suet volt kedves olvasmánya, nagy írók és gondolkozók 
mély életigazságokat tartalmazó mondásait gyűjtögette. 
A fiatal léleknek ez a becsvágya és magas szárnyalása 
talán nem nagyon ritka jelenségek, ellenben annál rit
kábbak azok az esetek, amikor a magasztos célok felé 
szálló fiatalos ábrándokból valóban valami nagy dolog 
fejlődik. Nála a becsvágy az életszentségre való ko
moly törekvéssé kristályosodott. Sokirányú külső tevé
kenysége mellett alig vehette észre a világ, hogy leg
főbb gondja, legfontosabb munkája ennek a törekvésnek 
szólott. S míg kifelé végzett tevékenysége újabb és 
újabb feladatok szerint változott, ez a munka válto
zatlanul állandó volt. Még pedig a nála megszokott 
odaadással.

Ez az odaadás, egész lelkének beleáramlása min
denbe, amivel foglalkozott, volt egyik legbámulatosabb 
jellemvonása. Életének utolsó hónapjaiban például egy
forma gonddal varrt egyházi ruhákat, majd kis uno
kája számára babaruhát. S amint szinte érthetetlen volt, 
hogyan tudott annyi mindent elintézni, egy kis irodára 
való levelezést pontosan lebonyolítani és nyilvántar
tani, még bámulatosabb volt, hogyan maradt ideje arra 
az intenzív munkára, amellyel lelki élete járt. És ez a 
munka csak fokozódott és gazdagodott. Gyengéd, szinte 
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aggályos lelkiismerettel ellenőrizte minden tevékeny
ségét, minden szavát, szinte a legkisebb beszélgetésig 
vagy levélig, amit olyanokkal váltott, akikkel csak egy
szer találkozott, különösen, ha egyszerű emberekről 
volt szó.

Napi lelkiismeretvizsgálatot tartott, amelynek ered
ményét röviden papírra vetette. Ezekből készült gya
kori gyónásaira. A gyónásból merített jó feltételeket 
szintén feljegyezte, s nem volt az a kis hiba, amivel 
komolyan ne birkózott volna.

Nemcsak a napi lelkiolvasmány volt szellemi szük
séglete, hanem azt lehet mondani, hogy a lelki életre 
vonatkozó irodalom volt az ő irodalma. Ennek az iro
dalomnak legjavát, a lelki élet mestereinek műveit ta
nulmányozta, de nem kíváncsiságból, nemes szórako
zás vagy elméleti érdeklődés kedvéért, hanem, hogy a 
tökéletes élet után való nagy és erős vágyának útba
igazítást, megvilágítást találjon. Amit olvasott, a leg
nyitottabb lélekkel fogadta magába. Lelkesedett a szent 
élet gyönyörű tanításaiért, de lelkesedéséből sohasem 
hiányzott az a kérdés, hogy az igazságokat hogyan vált
hatná valóra, a szentek magasztos példáit hogyan köze
líthetné meg.

Lelki életének elmélyítése érdekében élete utolsó 
éveiben először naplót vezetett, majd napról-napra le
írta elmélkedéseinek rövid gondolatmenetét és alkal
mazását. Ami ezekben az elmélkedés-jegyzetekben külö
nösen megható, az a bámulatos őszinteség és közvet
lenség, amelyben a léleknek Isten után való mély
séges vágyódása az élet megszenteléséért folytatott 
harca és erőfeszítései kifejezésre jutnak. Ezek a fel- 
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jegyzések egészen 1933 nyaráig tartanak, addig, míg a 
betegség súlyosra fordulása félbe nem szakította őket.

Minderről nemcsak a világ nem tudott, hanem 
legközelebbi hozzátartozói sem. Amit a világ látott, az 
annyi volt, hogy a jámbor grófné az Egyház parancsait 
a legnagyobb buzgósággal teljesíti, nemcsak vasárnap, 
de hétköznap sem mulasztaná el a szentmisét, amelyen 
a szentáldozáshoz járul, hogy napközben is ellátogat 
kedves kápolnájába, hogy az ünnepeket igen szentnek 
tartja, a májusi ájtatosságok idején, hacsak teheti, nem 
mozdul ki Gicről és hogy a föltámadási és az úrnapi 
körmenet minden évben újra a legboldogabb élményei. 
Igaz, hogy ezeknek a körmeneteknek áhítata Gicen 
oly megható, hogy nem felejti el, aki egyszer részt 
vett rajtuk. Az utóbbi években egyszer az esőzések 
miatt a szokott utat nem lehetett úgy rendbehozni, 
hogy a föltámadási körmenet azon megtartható lett 
volna. Nem maradt más lehetőség, mint a körmenetet 
a kastélyt körülvevő parkban megtartani. A menet 
ugyan itt nem fejlődhetett ki oly szépen, mint á ren
des úton, ám mily nagy volt a grófné boldogsága, hogy 
az Ür Jézus ünnepi menete a házuk udvarán haladt 
át! A szentségi Jézushoz való ragaszkodását termé
szetesen nem mutatta kifelé, de akkor látszott meg az 
igazán, mikor betegsége idején szobájában áldozott. A 
szentáldozás ideje a legsúlyosabb napokon is mindig 
a boldogság órája volt.

Jó szívéről, amit mindenki ismert, fölösleges sokat 
mondanunk. Azt is tudja mindenki, hogy legnagyobb 
fájdalma volt, ha nem volt módjában segíteni. Jellem
zőül csak annyit említek meg, hogy abban az időben, 
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amikor még türhetőbb gazdasági viszonyok voltak, 
egyik év végén azért tett magának szemrehányásokat, 
hogy nem adott eleget Elszámoló könyvecskéjéből, 
amibe mindent bejegyzett az utolsó fillérig, nem volt 
nehéz kiszámítani, hogy elég tekintélyes összeget ki
tevő évi pénzének felét jótékony célra adta. A másik 
feléről is kitűnt, hogy annak csak kisebbik részét köl
tötte a saját személyére.

Amennyire ismert volt jó szíve, annál kevésbé 
látszott kifelé vallásos életének egyik főjellemvonása, 
az önmegtagadás szeretete. Szerette a szép ruhát, s a 
lehető legegyszerűbben öltözött. Ha új ruhát kellett 
csináltatnia, hamarosan kitalálta, hogy elajándékozásá
val kinek szerezhet vele örömet. Feltűnés nélkül, tisz
tán önmegtagadásból mondott le a dohányzásról, vala
mint az édességekről, az életnek apró kényelmeiről. 
Ha azon vette észre magát, hogy valami nagyon kel
lemes, máris azon törte a fejét, hogyan mondhatna le 
róla úgy, hogy a családja észre ne vegye.

Az önmegtagadás és lemondás szeretete élete 
utolsó éveiben csak fokozódott s az áldozat szellemévé 
magasztosult. Bámulta azokat, akik az élet szenve
déseit áldozattá tudják szentelni, s ez volt most már 
az ő vágya is. Azért szorgalmazta Gerely Jolánnál az 
„Egy élet egy lélekért1* című kis életrajz megírását is, 
hogy a vallásos életnek ezen tiszta magaslatára, az ál
dozatra minél több buzgó lélek felfigyeljen. Hogy ő 
maga mily lendülettel törekedett e magaslat elérésére, 
arról elmélkedései tanúskodnak, de csak részben, mert 
ez lelki életének oly titka volt, ahol csak Isten tudott 
mindent, míg mások csak sejthették.
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Betegségének utolsó szaka, életének utolsó fél
éve azonban megható példája annak, hogy az áldozat 
lelke mint koronázza be a tökéletességre törekvő 
életet.

Több évig húzódó betegsége tulajdonképen egy 
nagy lemondás és a világtól való elszakadás volt. 
Sokszor ez a szakadás, sajnos, az élet összeomlását 
jelenti. Nála a lélek felemelkedése volt. De nem ingyen, 
hanem csak a lélek minden erejének összeszedése és 
kihasználása árán. Ösztönös, folytonos tevékenységre 
született természetének a legnagyobb szenvedés volt, 
hogy lassankint egyik dologból a másik után kellett 
kikapcsolódnia. Minden alkalommal eleven gyökér
szálak szakadtak ki a világból, de csak azért, hogy a 
lélek minél teljesebben és mélyebben bocsáthassa gyö
kereit Isten akaratába, ahol üdvösségünk van elrejtve. 
Az ügy vagy dolog pedig, amiről le kellett mondani 
és a szenvedés, amit el kellett viselni, az áldozat ol
tárára került.

Érdekes, hogy utolsó nagyobb utazása mily töké
letesen illeszkedett bele lelki fejlődésébe. A múlt év 
böjtjén üdülésre rokonaihoz Rómába utazott. Róma 
előtt ellátogatott Turinba, hogy megnézze Bosco Szent 
János hatalmas művét, akit annyira tisztelt és szere
tett. Ez a turini látogatás nagy élmény volt. A ter
mészetfölötti erőknek csodálatos dokumentuma. Világra
szóló nagy mű, amelynek megteremtője az imádságos 
lélek volt. Illetőleg maga Isten, aki itt nyilvánvalóan 
mutatta meg, mily csodálatos módon áldja meg annak 
a munkáját, akinek minden munkája istenszolgálat és 
minden munkája között legelső az imádság.
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A természetfölöttinek ettől a csodálatos megnyi
latkozásától el volt ragadtatva a nemes grófné s oly 
lelkesedést merített belőle, amely egy egész élet mun
kájának adhatott volna lendületet. De visszatérése után 
hamarosan oly nagy mértékben rosszabbodott állapota, 
hogy neki, akinek élete csupa tevékenység és mozgás 
volt, úgyszólván a teljes mozdulatlanságba és tétlen
ségbe kellett beletörődnie. Nehéz még elképzelni is, 
hogy ennek a külső tétlenségnek lelki feldolgozása 
mily küzdelmébe kerülhetett. De az bizonyos, hogy 
életének ezen befejező szakában különösképen be
igazolódott Szent Pál tanítása : „Tudjuk pedig, hogy 
az Isten közreműködtet mindent azok javára, kik őt 
szeretik.” (Rom. 8, 28.) Számára ez a betegség és a 
velejáró tehetetlenség igen gazdag kegyelmek ideje 
volt. Belül a lélek érési idejét jelentette az örökké
valóságra. Teljesen elszakadt a világtól, akarata egyre 
mélyebb harmóniába csendült az Isten akaratával, s 
míg testi ereje rohamosan esett össze, Isten iránt való 
szeretete egyre teljesebben töltötte el egész lelkét, s 
ebbe a szeretetbe foglalt mindent és mindenkit. Csa
ládja egyrészt aggódva nézte a vég közeledtét, más
részt ámulva látta ennek a világból költöző életnek 
csodálatos hazasietését Istenhez. Hogy égett le leikéről 
ebben a sietségben minden gyarlóság, s hogy lett 
egész lénye csupa kedvesség! A világért sem akart 
senkinek terhére lenni. Hogy szeretteit ne szomorítsa, 
úgy tett, mintha betegségét nem tartotta volna halá
losnak, pedig már augusztusban előkészült a halálra egy 
életgyónással. Még a halálát megelőző héten is, amikor 
aránylag jól érezte magát, kis unokájának látogatását
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oly derült jókedvvel élvezte, mintha a halál árnyéka 
messze lett volna életétől.

Lehet, hogy azok, kik e sorokat olvassák, erő
sen idealizáltnak tartják azt a képet, melyet a meg
boldogultról pár vonással vázolni próbáltam. Erre csak 
azt mondhatom, hogy valóban azok voltak lelki fejlő
désének főirányai, melyeket előadtam. Természetes, 
hogy ez a fejlődés nem ment küzdelmek és harcok 
nélkül. De ő ezt a harcot Isten kegyelméből meghar
colta. *

De hátra volt még az utolsó, a legnagyobb küzdelem: a bú
csú a földi élettől.

A munkára vágyó lelket a tennivalók ezernyi szála kötötte 
még ide, s a szerető szívet erős és szent földi kötelékek fonták 
körül.

De ez a lélek ugyanekkor már felfogott egy földöntúli han
got is, mely hívta . . . haza!

És ez a hang elnémított minden egyebet.
A lélek engedelmes, szerető készséggel bontott szárnyat, s 

repült Ahhoz, aki hívta.

Az utolsó heteket, melyeket már teljesen betöltött a

KÉSZÜLŐDÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA
ezt a hősies és diadalmas végső harcot írja le a maga megható, 
emelkedett szépségében

HORVÁTH JENŐ DR. 
öreglaki plébános.

Az istenszeretet próbája a szenvedés. A fájdalom 
kohójában lepattan a lélekről minden festett szépség 
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s külső máz és kivirágzik minden rejtett érték s ben
sőséges erény. S az utolsó hetek gazdagok voltak 
szenvedésekben s így eredményesek a szeretet győ
zelmében. A bibliai „erős asszony** erőtől duzzadó 
energiájának eszköze az összeomlás felé haladt. De 
a lélek erős maradt az utolsó percig. Sem meg
állni, sem tempójából engedni nem akart. Megszokott 
munkáját nem hagyta abba. Erénygyakorlatait nem 
kevesbítette. Elmélkedéseit tovább folytatta. Csak utolsó 
hetében helyettesítette lelki olvasmánnyal. Dolgozott 
lelkének templomán rendületlenül, mintha nem is volna 
eljegyzettje a halál testvérnek.

Lelkének mindennapi kenyere az Élet kenyere 
volt. Örömeinek, de fájdalmainak forrása is. Az éjsza
kai rohamok néhezzé tették azt a mélységes előké
születet, amelyet oly nagyra értékelt s oly gyermeki 
egyszerűséggel szokott végezni. Csak éjfél után tudott 
elszunnyadni s reggel lett volna legédesebb az alvás. 
Az életet adó hajnali álomtól fosztotta meg magát, 
csak hogy egyesülhessen Jézusával. Mily nagy ál
dozatokat hozott ezért. S mégis mindig nyugtalanko
dott, vájjon méltó-e a naponkénti vendégségre. Fehér 
szíve még fehérebb szeretett volna lenni. Tüzes szeretete 
hidegségnek látszott előtte. Első szentáldozására ké
szülő gyermekangyal volt. A Ür Jézus nevében, a fö
lösleges aggodalmak miatt, atyai határozottsággal nyug
tattam meg: „Minden felelősség az enyém. Én tudom s 
biztosítom róla, hogy az Ür Jézus szereti s vágyódik 
a vele való egyesülésre. Azért a betegség s a vele 
járó testi gyengeség nem akadálya a szentáldozásnak. 
Most van a legnagyobb szüksége az Ür Jézusra.** Mi- 
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lyen boldogan s mosolyogva nézett ezért reám! Bol
dogan suttogta: „Tudom, hogy szeret. Én is nagyon- 
nagyon szeretem öt!”

A kis házioltár mindennap világosan s gyertyásan 
várta az édes Jézust. A beteg az ágyán félig ülve imád
ságaiba mélyedve feküdt. A reggeli nap melege s fé
nye rajta. Fehér arcán rózsapír ragyog. Alázatos bűn
bánattal mondja a Confiteort s fogadja a Misereaturt 
Szeme csak akkor fénylik, midőn az Isten Báránya 
szembe néz vele s közeledik feléje s aztán újra leha- 
nyatlik a feje, hogy elmerüljön a Szeretet végtelen 
óceánjában. Az áldást már így fogadja. Mintha a pa
radicsomkert egy szép szögletét hagytam volna el, mi
dőn távoztam tőle. S azért mindig halkan, szó nélkül 
mentem. Szerettem volna szinte elsűlyedni, hogy ne 
zavarjam a Lélek találkozását s ölelését a lélekkel. 
Nem is engedett utána jó ideig magához senkit sem, 
hogy ideje legyen a Krisztusba való beleforradásba.

Ilyen volt a legutolsó szentáldozása is október 
12-én reggel. Csak aznap nyugtalanabban, vágyóbban 
várt. Pedig mindig percre érkeztem s aznap sem kés
tem. A szíve jobban várta Üdvözítőjét. így tudtam, 
hogy ma viaticum, vagyis szent útravalóként kell nyúj
tanom a Legszentebbet. Csak az utolsó kenet feladá
sakor s azon a napon mondottam : „Vedd nővérem szent 
útravalóként az Űr Jézus szent testét, aki megőrizzen 
téged minden gonosztól s bevezessen az örök életbe.” S 
mivel minden imádságot értett, megértette ezt is. Csak 
most nem mosolygott. Valami fönséges szent komolyság 
ülte meg a lelkét: közeledett az ítélet, mely a legszen
tebbeket is megdöbbenti, Hiszen, ha Az elé megy is a lé- 
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lek, Akit a szíve szeret, mégis csak ítéletet ül az Igazsá
gos, a legszentebb Bíró . . .

Ismerte az önmagunk feláldozásának nagy értékét. 
S szenvedéseit, önmagát a Kálvária vérnélküli áldo
zatának liturgikus részvételével áldozta fel. Latin, fran
cia, bőséges liturgikus magyarázatokkal ellátott mise
könyvéből végezte a misehallgatást. S azért szerette, 
becsülte is a szentmisét. Míg az orvosok meg nem 
tiltották, mindig bejött vagy levitette magát a szentmi
sére s akkor ott is áldozott. Csak házasságának 72-ik 
évfordulóján hallgatott szentmiséjén nem áldozott ott. 
Nagyon gyenge volt már október 5-én. Az ágyban ál
dozott, de lejött a szentmisére, mert a legszentebb ál
dozaton való részvétellel akarta a jó Istennek megkö 
szönni a sok kegyelmet, amit a házasság szentségében 
nyert s imádkozni azokért, akiket oly nagyon szere
tett, s akiket a jó Isten e szentség útján adott neki.

Férje azt szerette volna, ha engedélyt szerezhetett 
volna a beteg szobája melletti hajlékban való mise
mondásra. A beteg ellenezte ezt a kérelmet. Aláza
tosságában méltatlannak találta magát erre a kitünte
tésre. De tudta, s örült volna neki nagyon. De Rómá
ból az engedély már nem érkezhetett meg. így az 
utolsó hetekben csak lélekben vehetett részt a vér
nélküli áldozaton. Legutolsó szentmiséje október 8-án 
volt, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén. Ez a kas
télykápolna búcsúnapja. E napon a püspök úr enge
délyéből tábori misét mondhattam. Ablakából kilátott 
a zöld gyepszőnyegen a kéklő égboltozat sátra alatt 
felállított oltárra s áhítattal imádkozott. A Szűzanya 
bizonyára örömmel vitte szent Fia elé a nagybetegnek
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az Egyházzal egyesült imáját: „Ür Jézus, ki a Szeplő
telen Szűz Mária révén nemzetünket számtalan jóté
teménnyel halmoztad el: engedd kegyesen, hogy akit 
első királyunk, Szent István nyomába járva Nagyasz- 
szonyunknak magasztalunk és Pátrónánk gyanánt tisz
telünk e földön: örökkétartó társaságának örvendhes
sünk az égben.** Élénk figyelemmel kísérte a szent
beszédet is s véleményéről, illetőleg reá tett hatásáról 
is beszámolt, A népének szárnyaló dalai is a menny
ország kapuja felé emelték a lelkét.

Ha várta is a halált; ha minden cselekedete, ren
delkezése, imádsága, áldozása készület volt is reá; ha 
az Ür Jézus kegyelmeivel mindig szebbre csiszolta is 
a lelkét s éretté tette is erényeit az Isten színelátása 
örömeinek élvezetére: ily közelinek mégsem gondolta a 
halált. Október 8 án még nem hitte, hogy 13-ának első 
órájában örök Bírája elé áll. Azt hitte, még sokáig 
kell arra várnia s még többet szenvednie. De készen 
volt rá, hogy bármely pillanatban átléphesse a földi 
élet küszöbét. Szeptember elején már tudtam, hogy 
betegségére nincs gyógyír a földön. Azért úgy vezet
tem a lelkét, hogy maga kérje az utolsó kenetet s 
örömmel adja magát az Ür Jézus karjaiba.

Mivel acélos lelke elbírta volna azt is, ha egye
nesen megmondom a rideg valót, a leghelyesebb
nek véltem felvilágosítani arról, hogy napjai meg van
nak számlálva. De kezelő orvosa a legszigorúbban 
megtiltotta ezt. Szót kellett fogadnom. De folytonos ké
szenlétre hangoltam a szentgyónások s lelkibeszélge
tések alkalmával. A többit elvégezte kis szent Teréz, 
öt kértem, legyen segítségemre. És október 2-án, mi- 
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dőn aránylag nagyon jól érezte magát, úgyhogy férje 
is eltávozhatott hazulról ügyeinek intézésére, a legde
rűsebb lelki beszélgetés közben mondja: „Mit gondol, 
nem volna jó felvennem az utolsó kenetet?” Szinte 
tapsolni szerettem volna. Hiszen a kicsi Szent rózsa
esője hullott a betegágyra, ö kérte az október 3-ikát, 
mert akkor senki sem lesz itthon s nem fognak meg
ijedni, hogy ő az utolsó kenetet felveszi. Az ő gyen
géd lelkét, a mindig mások javát s örömét kereső lel
két használta fel kis szent Teréz, hogy papi életem 
egyik legszebb ténykedését végezhessem ünnepén. 
Áttanulmányozta a szent kenet szentségének egész 
megható szertartását, hogy mindent megértsen s min
denre pontosan felelni tudjon. Szent gyónására mint 
mindig, most is a legpontosabban készült. Lelki nap
lójából számolt be isteni Mesterének. Le akart csi
szolni leikéről minden árnyat, érdességet s tökélet
lenséget, hogy a szent Ütravaló után a szent kenetben 
halálra szentelje magát. A napsugarak játszottak a bol
dog beteg mosolygó ajkain. Mint egy szűzi gyermek, 
istenbefeledt áldozattal nyújtotta fülét, orrát, ajkát, ke
zét s lábát a szent kenetre. Boldog volt, mint amilyen 
boldog csak egy egész tiszta lélek lehet. Gyermeki 
hálával köszönte meg ezt a nagy ajándékot. Észrevét
lenül lehelte csókját felszentelt kezemre, mely most 
Isten kezét helyettesítette nála.

De a pápai áldást nem adtam fel. Abban egyez
tünk meg, hogy ezt csak akkor adom fel, ha állapota 
válságosra fordul. Akkor majd szó nélkül megtudja, 
hogy közeleg az édes Jézus. így is történt. Október 
12-én este kijelentették az orvosok, hogy már csak
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órák vannak hátra. Azért az esti órákban felmentem 
hozzá. Kimerült, álmos volt. De a lelke élénken rea
gált mindenre. Nem is akart éjfél előtt elaludni az 
utolsó hetek szokása szerint. Most már fájdalmas és 
fáradt mosolyt láttam rajta. Felindítottam vele a töké
letes bánatot, az Isten akaratában való megnyugvást 
s a szeretet indulatát. S aztán azt mondtam neki: 
„Most pedig feladom a pápai áldást.11 Meghajtva fejét 
suttogta: „Kérem." S ő tudta, hogy ez mit jelent. Az 
utolsó teljes búcsút a halál pillanatában. Csak most 
az egyszer rossz ministráns volt. Most nem ő mon
dotta a Confiteort. Most már áldozati bárány volt, aki 
kész a Bárány vendégségére.

Végül a szemtanuk elbeszélése alapján összeállított kép mu
tassa az utolsó órákat, egy kivételes életnek megható befejezését:

Október 12-én este fél 10 órakor Győrből meg
érkezett katonáskodó fia, Elemér gróf, volt nevelőjé
vel, Somogyi Antal dr.-al. Ez a látogatás volt a beteg 
utolsó földi öröme. De ez már csak percekig tartott. 
Jellemző minden jó ügynek örülő nemes lelkére, hogy 
még gyönyörködve simogatta meg azt a kis könyvecs
két, amelyet fordítója Horvát János gici házi lelkész 
küldött neki. Az öröm azonban úgylátszik kimerítette 
erejét, azért odasúgta kezét fogó urának: „Címikém, 
most már küldd ki őket, szeretnék egy kicsit pihenni.** 
Mikor mindenki kiment, átölelte férjét s feje fárad
tan vállára hanyatlott.

Éjfél után két órakor kezdődött az agonia, amely- 
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bői azonban hiányzott a halálküzdelemnek minden 
borzalma. Annál meghatóbb volt. Párnáktól föltá
masztva ült ágyában. Rövid lélekzettel pihegett. Feje 
jobb vállára hajolt, arcán szelid béke, ajkán földön
túli mosoly, mintha csak lelke égi boldogság nyilado- 
zását szemlélte volna. Mialatt mellette a haldoklók 
búcsúimáját mondták, lélekzete egyre gyengült, s mi
kor az imádság véget ért, csendesen elszenderült.

Halott arcán nyoma sem volt a szenvedésnek. 
Az a mosoly meredt meg rajta, amely utolsó óráját 
úgy megszépítette.

Ravatalához, mely a házi kápolnában volt fel
állítva, sereglett a nép. Temetése napján tömegesen 
járult a falu népe a szentáldozáshoz. Voltak, akik nem 
érte, hanem hozzá imádkoztak.

Gyönyörű őszi napsugár ragyogott, mikor október 
16-án a kastély előtt álló kedvenc tölgyfája alatt ko
porsóját beszentelték s innét a családi sírboltba kísér
ték. Az összesereglett nagy tömeg, mely utolsó útján 
imádkozva elkísérte, azzal az érzéssel távozott, hogy 
nem szomorú gyász, hanem egy élet megdicsőülésé
nek ünnepe volt, amin jelen lehetett.

„Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak meg. Mostantól 
fogva már azt mondja a Lélek, hogy nyugodjanak az ő munkáiktól, 
mert cselekedeteik követik őket.** (Sz. Ján. Jel. 14, 13.)
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