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lNógrád megye határán, a Mátra he gy-
ség alján a tovarobogó vasutat elhagyva s délnyugat felé 
haladva, nagy partra érünk fel, melyről mindenfelé 
remek kilátás nyilik. Jobbról az előtérben a bujáki vár-
rom látszik, erdőkoszoruzta hegyek közt ; távolabb, 
a Cserhát erősen kiemelkedő csoportja, a béri, ber-
celi, a nyerges szentpéteri csúcsok, a meredek Szanda, 
tetején oldalt hajló várrommal. Balra, a mély 
völgyben, melyen a folyton csevegő Bér patak habjai 
futnak át, csinos városka terül el, melynek egyik végén 
magas dombon épült, meglepően szép templom, 
másikon százados fák közül kiemelkedő tornyos kastély 
tekint le ránk. Meghatottság szállja meg e szép helyen 
lelkünket, midőn egyházunk azon kiváló nőalakjára 
gondolunk, ki régóta a családi sírbolt egy fül-
kéjében porlad már, de aki e helyen élt valamikor, 
e helyen élte vidám gyermekéveit, e helyen ifjú 
leánykorát, e helyen alapította meg családi tűz-
helyét és e helyről indult ki áldásos jótékonyságának 
minden munkája s a ki e helyen hunyta le szemeit 
örök álomra, de a ki azért még mindég él, még most 
is, midőn emlékét a múltban felkutatjuk. Valószínű, 
hogy e szép hely sokban hozzájárult e kiváló nő nagy 
tulajdonainak kifejléséhez. Bizonyára sokszor gyönyör-
ködött ö itt a természet csodás alkotásaiban, sokszor 
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leborult lelkében az isteni Gondviselés nagysága előtt 
és sokszor tette azt a mindig megtartott fogadását, 
liogy életét Isten félelmében s a jónak gyakorlásában 
fogja tölteni. Szirákról, a királyfalvi Róth családnak 
egy századon át székhelyéről szólunk és annak egyik 
kiváló úrnőjéről, kinek nemes vonásait mellékelt ké-
pünk igyekszik hiven feltüntetni. 

A mellékelt arckép a mult század végén uralkodó 
izlés szerint, keresett tartásban tünteti fel Róth Jo-
hannát, holott Róth Johannától minden távolabb állt, 
mint a keresettség és feltűnés] vágya. 

Élete szegény oly eseményekben, melyek pusz-
tán ő reá magára vonatkoznak, de gazdag olyanokban, 
melyek egyházunkra nézve fontosak. Eletének nincs is 
története, de egyházunk története lett tettei által 
gazdagabb. 

De nem . . . van élettörténete; hiszen ö maga 
irta azt meg még életében, midőn végrendeletét szer-
kesztette és az utókorra feledhetetlenné tette. Akár 
maga irta le egész terjedelmében, akár csak sugal-
mazta végső akaratának külső kifejezőjét, minden kö-
rülmények közt úgy mutatja be magát minden szavá-
val, mint nemes gondolkozású nőt, a szegények és el-
hagyottak pár t fogóját , szerető jó anyát, egyházunk 
kiválóan buzgó hivét és jótékonyságban fáradhatatlan 
képviselőjét, kiváló példaadóját! A nagy, nemes sziv 
régen porrá vált, de áldásait még most is sokan érzik 
és érezni fogják még ezután is, mindazok, kik arra 
méltók. Ezek ajkán áldás Róth Johanna neve, mert 
épen a legnehezebb, a legkiizdelemteljesebb ifjúkorban 
részesülnek az ő alapítványa által segélyben s mintegy 
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részt kapnak ezáltal Róth Johanna nemes szivének egy 
parányából. Ο bebizonyította azt, hogy hogyan 
lehet valaki nem csak az égben, de itt a földön is 
örökéletű. Nem alkotott világra szóló müveket; nem 
valami művészi kép. vagy szobor, nem világra szóló 
hőstett örökité meg nevét; nem irt remekműveket, 
melyek századokra vannak kihatással : mindössze egy 
rövidke végrendeletet i r t ; de ezt szivével irta meg 
és ezért ez fentart ja nevét örökké. De szóljon ő maga, 
jellemezze ö önmagát, a hogy más arra nem is volna 
képes, szóljon s beszéljen az ö végrendelete. 

* * 
* 

Néhai nagymélt. királyfalvi Róth J o h a n n a 
asszonyságnak, gróf Teleki József úr özve-

gyének végrendelete. 

Az örökkévaló, egy igaz. szent, irgalmas Istennek 
nevében, mely is legyen áldott örökké. Amen. 

Én, királyfalvi Róth Johanna, Istenben nyugvó 
néhai tekintetes, nemzetes és vitézlő királyfalvi Róth 
Tamás urnák, ugyan boldogult tekintetes nemes és nem-
zetes felső-vathai Yathai Borbála asszonytól született 
egyetlen leánya, néhai nagyméltóságú római szent biro-
dalombeli gróf széki Teleki József úr, a Felséges Csá-
szár és Királyunk aranykulcsos komornyikja, belső tit-
kos-tanácsosa, tekintetes nemes Ugocsa vármegyének 
főispánja és a magyar szent koronának őrzője. mái-
Istenben nyugovó férjem után elmaradott özvegy: sze-
meim előtt viselvén a halálnak egyfelől elkerülhetetlen, 
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másfelől pedig bizonytalan voltát, még most Istenem 
jóvoltából ép elmével és egészséges testtel lévén és igy 
a halandóságot a maga következéseivel meggondolhat-
ván és az örökkévalóságra vig és nyugodt elmével kíván-
ván elkészülni: kívántam, söt kötelességemnek ismertein 
ezen testamentumom által, avagy csak azért is elren-
delni házamat, mivel feljebb tisztelettel nevezett férjem, 
a maga készíteni kezdett testamontomát el nem végez-
hette Ezen okokra való tekintettel tehát és hogy az irgal-
mas Isten iránt tartozó háladatosságomat utolsó akara-
tommal is bebizonyítsam, hazánk törvénye által nekem 
tulajdonított hatalommal teszem ezen utolsó rendelése-
met, melyet is kedves fiaim és azoknak maradéki meg-
tartsanak szentül, ha a Felséges Istennek a szülék 
tisztelete iránt kiadott szent parancsolatjához kapcsolt 
áldását elnyerni kívánják. 

Legelsőben is áldom és halhatatlan lelkem örökké 
fogja áldani a véghetetlen örök valóságot azon számtalan 
jókért, melyeket ingyen, kegyelméből, mind a testiekben, 
mind pedig a lelkiekben vettem; főképen pedig, hogy 
származásomat igazán jó keresztyéni, jámbor és ártat-
lanságok által fénylett szüléktől engedte, hogy velem a 
maga esmeretének s azáltal az idvességnek igaz út ját 
megismertette, nagy és elfelejthetetlen érdeme, hogyjó 
férjjel s attól származott hasonló gyermekekkel s uno-
kákkal, a felett még földi javakkal bőven megáldani 
méltóztatott. Ezen véghetetlen irgalmasságú Istennek, 
kiben én mindig hittem, bíztam, reménylettem, ajánlom az 
én bűnös, de a Jézus Krisztus, Istennek szent Fia egy-
szeri elégtételének véghetetlen érdemét magának csal-
hatatlan hittel tulajdonító lelkemet, elhivén, hogy az 
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bemegyen a véget nem érendő örömbe és ott vigadni 
fog a hívőkkel mind örökkön örökké. 

Ha halálomat Szirákon adja az Isten, temettes-
senek el tetemeim az ott levő kriptába, ott nyugovó 
szerelmeseim hamvai mellé; ha pedig Erdélyben szólí-
tana ki az életnek szabados Ura, a gernyeszegi krip-
tába temettessem. Akárhol esnék a megnevezett helyek 
között tetemeimnek eltakarítása, kérem kedves gyer-
mekeimet s nekiek meghagyom, hogy a halotti szertar-
tásokra maguknak haszontalan költséget ne tegyenek ; 
hanem a mely uri atyámfiai közelről össze jöhetnek, 
azoknak jelenlétében legyen meg a temetés tisztes 
csendességben; ha Szirákon lészen, két praedicatióval. 
melyeknek egyikét, ha addig él és vagy Szirákon, vagy 
oda közel lészen, tiszteletes Kolozsváry urain magyarul, 
a másikat más arra megkérendő tiszteletes praedicator 
tótul, a köznépnek számára, mondjon el. 

Alig Isten itten tartott, gyönyörködtem szent Pál 
apostolnak azon, a jövendő boldogságot előre érző, sőt 
csalhatatlanul reménylő szavaiban, melyek által bátor 
szívvel állitia, hogy jó harcot harcolt, megtartván hitét 
és tiszta lelkiismeretét és hogy nékie végtére megadatik 
a hervadhatatlan korona. Vegyék tehát kérem a tiszte-
letes halotti orátorok ezen szent igéket tetemeim felett 
mondandó beszédnek fundamentomául. 

Másodszor: Az Isten dicsőségének előmozdítására 
az Úrtól ingyen vett javaimból e következendőket tes-
tálom s tészek örökös fundatiokat e szerint : 

A szíráki általam épített evangelica szentegyház 
szükségeire hagyok kétezer Rénes forintot, azaz 2000 
Rft. — egy ezeret, azaz 1000 Rftot pedig azon levő 
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iskolában tanulandó gyermekek számára, úgy hogy azon 
kétrendbeli summa törvényes interese maradjon mara-
dékimnál, a ni ig azt megtartani akar ják ; az interesnek 
fele, mely első esztendőben csak 90 Efr tot fog tenni, 
adassék Szirákon tanulandó jobbágyaim gyermekeinek, 
vagy ha azok száma tizre nem menne, más emberek 
gyermekeinek is, esztendőnkint tíznek egyformán, hogy 
az efféle segedelmekből könyvet, papirost és más múl-
hatatlanul szükséges állapotokat maguknak szerezhesse-
nek ; az interesnek másik fele pedig esztendőnkint jó 
helyre adassék interesre, ugy mindazonáltal, hogy az 
esendő interesnek fele, mindig a gyermekek s tanulók 
számára költessék, a másik fele pedig mindaddig inte-
resre adassék, míg az interesre olyan szüksége nem 
lészen a szentegyháznak, mely másunnan nem fog kipó-
toltathatni. Időjártával megszaporodván a capitális, sza-
porittathatni fog az esztendőbeli alamizsna is, melyről 
azt rendelem, hogy tíznél többnek sohase adassék ala-
mizsna; annak pedig egy-egynek esendő summája tizen-
öt, azaz l ő Efrtnál többre ne emeltessék. Ha pedig 
annyi számú gyermek nem találtatnék, a mennyire az 
efféle alamizsna telnék, a. fenmaradó pénzt fordítsa a 
tisztelendő superindentia más olyan iskolákra, mezek -
ben a legsziikölködöbb tanuló gyermekek talál ta tnak; 
a mely tisztelendő superintendentiának lelkére kötöm 
ezen örökös alamizsnabeli fundatiomat; kérvén, hogy 
annak esztendőbeli haszna célom szerint osztattassék 
egyaránt azoknak, a kiket tiszteletes dékány uram, a 
midőn az iskolabeli ifjúságot examinálni fogia, legjob-
baknak tapasztal. 

A pesti augustana confessiót tartó szentegyház-
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nak ós gyülekezetnek azonfelül, a mit a templom épí-
tésére ajánlottam és élvén, adhatok és adok is, rende-
lek s hagyok örökös fundatióul ötezer, azaz 5000 Rftot, 
ugy mindazonáltal, hogy ezen summa pénz semmi szín 
alatt akármiféle épületekbe ne verettessék s el ne köl-
tessék ; hanem annak törvényes intereséből az isteni 
közönséges tisztelet, az egyházi szolgák, úgymint prae-
dicator, tanító és kántor fizetése elősegittessék s 
fenntartassák. Ha pedig ezek fizetésére fundatióm inte-
resse meg nem kívántatnék, vagy abból valami elma-
radna : adassék belőle az igazán szűkölködőknek, a 
convent rendelése szerint, alamizsna. 

Ugyanezen pesti ecelesiának hagyom ezüstöm kö-
zött találandó egy ezüst, megaranyozott kannát, a mely-
ben szentirásbeli szavak és igék vannak metszve; ve-
gye tőlem ezt is azon ecelesia és használja a megszen-
telt bornak bennevaló tartására örökké. 

A garamszeghi evangelica ecelesiának testálok 
egyezer, azaz 1000 Rfrtot. Ha azon ecelesiának elke-
rülhetetlen szükségei máshonnan pótoltathatnak, a föl-
lebbirt legátumnak törvényes interese oda forditassék, 
a hová a nemes Zólyom vármegyébe helyheztetett evan-
gelica ecelesiának egyházi felsősége, a tisztelendő super-
intendentiának megegyezésével legjobbnak itéli. 

A mostani sziráki tiszteletes praedieator, Kolozs-
váry István uramnak rendes jövedelmén felül Ígértem 
esztendőnkint 100 Rftot. Ezeket, a mig él s Szirákon 
marad, maradékim adják meg Ő kegyelmének. Ezen 
ajánlásomból nem akarok és nem is akartam maradé-
kimnak örökös terhet szerezni; annak azonban, a ki a 
sziráki jószágomat maradékim közöl birni fogja, lelkére 
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kötöm, hogy a jó Istentől veendő áldásnak egy részecs-
kéjét közölje esztendönkint az egyházi szolgákkal. 

Magam előtt viselvén azt, hogy a jámbor, istenfélő, 
tudós emberek az élő Istennek eleven templomai, melyek 
által Isten Ő Szent Felségének dicsősége terjed, az 
Isten házának jussai megoltalmaztatnak, a vallás tisz-
tasága s annak a szent igék szerint meghatároztatott 
s bevett szertartásai megőriztetnek s fentartatnak, s 
ily szükséges jámborokat pedig csak a jó nevelés ké-
szíthet, — az ilyen nevelés pedig a mostani időben sokakra 
nézve a megkívántató költség nem léte miatt elmarad: 
az ebbeli káros következésű szükség pótlására, követ-
kezendőképen a hasznos emberek nevelésére, örökös 
fundatióul hagyok az augusztana vallást tartó s abban 
nevelendő tanuló ifjak számára egyszázezer, azaz 
100,000 Rfrtot. Ezen capitálisnak törvényes, esztendőn-
kint két felerészben fizetendő interessét fordítsa és 
alkalmaztassa az Isten kegyelméből és felséges jó 
királyunk atyai engedelméből felállítandó főconsistorium, 
vagy ha az fel nem állhatna, a vallás dolgaira ügyelő 
főinspectorság oda, a hová a szükségnek bölcs meggon-
dolásával, mind a négy superintendentia meghallgatása 
és megegyezése után, legjobbnak ítélni és találni 
fogja; ugy mindazonáltal, hogy : 

1-ör. Azt teljességgel semmi más szükségre soha 
fordítani ne lehessen, hanem csak a szegény tanuló, 
főképen pedig nemes ifjak nevelése elősegélésére. 

2-or. Mivel a fölebbirt summának törvényes inte-
resse esztendőnkint hatezer, azaz 6000 Rfr t ra megyen, 
a fölebbirt főinspectorság mind a négy superintendentia 
megegyezésével, egy vagy több főbb iskoláinkban válasz-
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tanak azok közül, a kik mind tudományokra, mind pedig 
erkölcsökre nézve legjobbak ugyan, de szegények lesz-
nek, mindössze hatvan, de ha az előbbeni olcsóság ismét 
visszatérne, legfölebb száz tanulót s azok között a 
fölebbirt interes egyformán, két egyenlő részben osztas-
sák el : igy az első esetben egy-egy közölük száz Iiftot, 
a másodikban hatvan Rftot nyerne stipendium gyanánt 
esztendőnkint. 

3-or. A stipendiatusok választását kötöm az egy-
házi elöljárók, a tanítók és a főinspectorság lelkére: 
kívánom pedig, hogy két része ezen általam tett hagyo-
mánynak szegényebb sorsú olyan nemes ifjaknak adas-
sék, a kikben egyrészről a második cikkelyben kitett 
tulajdonságok talál ta tnak; másfelől pedig olyan szegé-
nyek, hogy szülőiktől és másokéból neveltetésekre meg-
kívántató költség nem tel ik; egy harmadrésze ast ipen-
diatusoknak pedig választassék azok közöl, a kik pap-
ságra és iskolák tanítására, vagy az orvosi tudományra 
törekednek. 

4-er. Ezen stipendiatusok neveztessenek Róth 
Johanna, Teleki ^grófné beneficiatusainak, a kik minek-
utána ezen rendelésem szerint el válasz tatnak, általam 
intetnek, hogy igaz és jó keresztyének, Istenöket, vallá-
sukat, királyukat, hazájukat igazán tisztelők, felebarát-
jukat, sőt ellenségeiket is szívből szeretők, maguk 
boldogságára és mások példájára jó erkölcsiiek legyenek. 

Általánfogva pedig ezen én fundatiómnak gondvi-
selését, hogy tudniillik abból soha egy fillér se vesz-
szen el és mindig az én általam kitett célra alkal-
maztassák és esztendőnkint a négy szuperintendentiá-
nak és a főinspectornak gyűléseken azok, akiket illet, 
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az interesnek miképen lett kiosztásáról és magának a 
eapitálisnak mi karban léteiéről számot adjanak; kötöm 
a főinspectorság és a tisztelendő superintendentiák 
lelkére. 

Ezen százezer Rfrtból álló summát és minden más 
summákat és fizetéseket, melyeket ezen végső rende-
lésem szerint eltestáltam, értem a most folyó váltó 
cédulában (Einlösungs-Scheinban), vagy ha ez változnék, 
értein azon pénzben, mely meghalálozásom idejében 
folyamatban lészen, tehát nem a már folyamatban lenni 
megszűnt, vagy ez idén egészen megszűnendő bankó 
cédulákban és igy kedves maradókim azt és azokat 
halálom idején folyandó pénzben elégítsék ki, a követ-
kezendő módon: 

Ha ezen százezer, azaz 100,000 Rftból álló summa 
pénz tett és teendő tőkepénzeinkből ki nem telnék, pótol-
ják kedves fiaim örömmel és szívesen más reájok szál-
landó keresményeimből s halálom után találandó pén-
zemből; azonban kedves fiaim könnyebbségére rendelem, 
hogy ha a fölebbirottakból ki nem telnék a megirt 
fundationális summa: megtarthatják ugyan azt, a mit 
pótolni kell százezerig, de ugy, hogy annak törvényes 
interesét a fölebbírt időben oda, a hova az eeclesiai 
felsőség rendelni fogja, okvetetlen beszolgáltassák. 

Nem szükség, hogy kedves két fiamnak, gróf 
Teleki Lászlónak és gróf Teleki Józsefnek eléhozzam, 
miképen iparkodtam legyen teljes életemben világ sze-
rint való javaiknak gyarapításán; miképen fordítottam 
első ifjúságomban is mindazokat, melyeket jó szüleim 
egyszer is, másszor is ajándékoztak, itt Magyarorszá-
gon örök áron szerzett, Erdélyben pedig gyarapított 



17 

jószágainkra, hogy nagyérdemű férjem, (a kinek fényes 
hivatalai és Bécsben részszerint uri nemzetségének, 
részszerint a közjónak bajai miatt gyakran soká laká-
sai sok költséggel jártak), halála után maradott majd 
háromszázezer Rft ra menő adósságainak legnagyobb 
részét kiűzettem és azon közben sok ezer Rftot rész-
szerint a fiaim nagyanyjok, méltóságos Ráday Eszter 
asszony után maradott, részszerint általam szerzett s 
megörökösitett jószágokra auctióul fizettem, hogy a 
budai háznak, sőt a pestinek is, (melyeket boldogult 
férjemmel épiteni kezdettünk), tökéletes elkészítését s 
megékesitését én vittem véghez; és hogy kedves két 
fiaim erdélyi jószágaikat nem csak, de azokat is, melye-
ket néhai nagyérdemű férjemmel szerzettem és a 
melyeket ő fölebb tisztelt édes anyja Ráday Eszter 
után bírt, gyermekeimnek kiadtamI s azokat bírásokra 
nagy hasznokkal bocsátottam, sőt a budai házamat is 
nekiek adtam: ehez még néhai jó atyám testamentoma 
által minden keresetében örökösnek neveztetvén, az, a 
miről én disponálhatnék, több százezrekre mehetne: 
reménylem tehát, hogy kedves fiaim ezen summákat a 
közjónak előmozdítására örömmel fogják kifizetni, amint 
is én őket arra ezennel kötelezem és egyszersmind 
intem, hogy ezen én tettem nekiek például szolgáljon. 

Halász kisasszonynak, ki irántam való hűségét 
mindig és főképen gyakori gyengélkedéseimben fedhe-
tetlenül bebizonyította, hagyok esztendőnkint holtáig 
nekie fizetendő négyszáz, azaz 400 Rftot. 

Ugy orvosdoctor Márton István uramnak is, a ki 
engemet sok esztendőktől fogva szerencsésen orvosolt 
és gyakorta veszedelmes nyavalyákból, ugyszólván a 
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halál torkából kiragadott, hagyok holtáig, esztendőnkint 
fizetendő négyszáz, azaz 400 Rftot. 

Atyámfiai, pereim directora, tekintetes szulyói s 
karami Szulyóvszky Gáspár öcséin uramnak van tőlem 
bizonyos, kedves László fiam által is megerősített levele 
s írásom, mely által ő kegyelme tar tása íneghatá-
roztatott, teljesítsék azt kedves fiaim ugy, a mint az 
irás mutatni fogja. 

Egy uéma siket leányt, Cselóvszky Annát és egy 
Huszár Marci nevű vak gyermeket tartottam eddig Isten 
nevében; a mely fiamnak jut sziráki jószágom, legyen 
e nyomorultak iránt hasonló jótéteménynyel! 

Az öreg András szakácsomat s az öreg kertészt 
tartsa és ruházza ugyanazon fiam holtokig. 

A mely tiszteimet jószágaim gondviselésében találja 
halálom, azoknak emlékezetül adjanak fiaim annyi 
pénzt, amennyit esztendei bérek tészen. 

Mind férfi, mind asszony cselédeimnek adják meg 
kedves fiaim egész ruhájukat s esztendős fizetéseket, 
akármely részében az esztendőnek történik is halálom. 

Szobaasszony Jaursovics Susánnának, ha férjhez 
megy, adjanak nekie kedves fiaim 150 Rftot; ha özve-
gyül maradt, adjanak meg neki, akárhol lakik, mostani 
fizetésének felét. 

Mindezen vitalitiumokat és több fizetéseket tegyék 
meg gyermekeim most ugyan váltó papirosban és ha 
más pénz lészen, a mindenkori folyó pénzben. 

Térek már kedves, tolebb megnevezett gyermekeim 
között teendő rendelésemhez. Nekiek és minden időben, 
melyet az Isten fennmaradásokra kiszabott, leendő ma-
radékainknak hagyom, veszélyt nem ismerő örökségül, 
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az igaz örök élő Istennek fiúi és leányi fé lelmét; és 
azon szeretet Istenének csak a felebaráti munkás sze-
retet által tündöklő s abban végződő szeretel,ét; tar t-
sák meg az általok megismert igaz keresztyén vallást ; 
azt, mint minden világi romlottság ellen egyedül való 
fegyvert, a maguk maradékainak ártatlan szivekbe cse-
pegtessék ; egymást szeressék igazán, legyenek aláza-
tosak, szorgalmatosok, adakozók, tűrők, jámborok, ekként 
itt is e földön boldogulnak, amott is a jobb életben 
elérik a végnélkül való örömet, melyet is nekiek igaz 
anyai szivvel kívánok és őket a halál küszöbéből és 
jó házastársaik, kedves menyeimmel és szép unokáim-
mal együvé ölelvén s azon szívhez, mely irántuk való 
igaz szeretettel lángolt és a mely alatt életet vettek, 
szorítván, reájok s maradékaikra anyai áldásomat adom. 

A mi pedig az eltestált summákon felül marad, 
akár ingó akár ingatlan, mindenféle marhám, javam, 
drága portékám, egyszóval mindenem, legyen s ma-
radjon kedves két fiamnak és mind a két ágon levő 
és leendő maradékinak ; mindazt igazán egyformán osz-
szák fel maguk között istenesen, a majd kiteendő köz-
biró közbenjárásával és bírják nemzetségről nemzet-
ségre a jó Isten szent áldásával; fennmaradván közöt-
tük minden keresményeimben a mutua successio. 

Hogy pedig eddig kijelentett rendeléseim annál 
tökéletesebben és esendességgel mehessenek végbe: 
teszem e testámentom executorává méltóságos Balogh 
Péter főispán és septemviralis ur ő excellentiáját, ki 
is gyermekeimhez vérséggel sokképen le van köttetve 
s kihez idveziilt édes férjem is különös és tökéletes 
bizodalommal viseltetett ; kérvén ő excellentiáját, hogy 
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ezen végső rendeléseimet vigye tökéletességre, ki, 
ha előttem költöznék a jobb életre, azon uri ember 
exequálja testamentomomat, aki vagy főkcurátor vagy, 
előliilő leszen az augustana valláson levők főconsistori-
nmában. 

A mennybeli nagy Istent áldva, kezdettem ezen 
testamentom Írásához, ugy végzem is ; áldja az én lel-
kem az urat, kinek légyen dicséret, dicsőség és hála-
adás mindörökkön örökké Amen. Ezen végső rendelésem 
költ az alábbirt uri rendek előtt Szirákon, házamnál, 
julius havának 21-ik napján 1812-ik esztendőben. 

Mi alábbirottak valljuk és hiteles bizonyságot 
teszünk, hogy a nagyméltóságú grófné, királyfalvi Róth 
Johanna asszony, néhai nagyméltóságú gróf széki Te-
leki József ur, a cs. kir. Felség kamerariusának és 
belső titkos tanácsosának, nemes Ugocsa vármegye fő-
ispánjának és a magyar szent korona egyik őrzőjének, 
kegyes özvegye ő excelleetiája minket az alulirt napon, 
a maga szokott residentionális kastélyába, Szirákra, ezen 
nemes Nógrádmegyében levő helységbe meghiván, mi-
nekutána mindnyájan egyszerre együtt ő excellen-
tiájánál megjelentünk volna, előnkbe tette s be-
mutatta ezen irást és ezt saját kezével aláírván és 
szokott pecsétjével megerősítvén, ép testtel és egész-
séges lévén, élő nyelvvel kijelentette, hogy abban fog-
laltatik és meg légyen írva végső akarata és testamen-
toma; illendően kérvén bennünket, hogy annak bővebb 
s tökéletesebb hitelesítése kedveért, azt mi is corami-
sálnánk : ezen helyes és törvényes kívánságát ő excel-
lentiájának mi is teljesíteni kívánván, neveinket saját 
kezeinkkel aláírjuk és szokott pecsétünket neveink 
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mellé nyomjuk. Szirákon, julius havának 22-ik napján 
1812-ik esztendőben. Királyfalvi Róth Johanna, gróf 
Teleki Józsefnek elmaradott özvegye, mk. (L. S.). Szan-
dai Sréter László, táblabíró, m. k. (L. S.). Nagy-Palu-
gyai Plattby Péter, táblabíró, m. k. (L. S.). Baloghi 
Baloghy Lajos, táblabíró, m. k. (L. S.). Csetneki és tar-
kői Desseőfy Imre, táblabíró, m. k. (L. S.). Horváthy 
János, táblabíró, m. k. (L. S.). 

Ezen néhai özvegy méltóságos gróf Teleki Jó-
zsefné, királyfalvi Róth Johanna asszony ő excellen-
tiája testamentoma kedves két fiai, méltóságos gróf 
Teleki László és József urak tetszéséből s jelenlétük-
ben általunk s előttünk, alább neveinket felírtak előtt, 
felolvastatott légyen, azt ezen írásunkkal bizonyítjuk. 
Pesten october 12. 1813. Gróf Toroczkay Pál, m. k. 
(L. S.). Báró Podmaniczky Sándor, m. k., Schedius La-
jos, m. k., a kir. magyar universitásnak professora s 
több t. nemes vármegyének táblabírája (L S.). 

Hogy néhai édes jó anyánk testamentomának 
ezen copiája a maga originálisával mindenekben töké-
letesen megegyezik, arról ezen aláírásunk által bizony-
ságot teszünk. Szirákon, november 2-ik napján 1813-ik 
esztendőben. — Gróf Teleki László, m. k., Gróf Teleki 
József, m. k. 

* * 
* 

Igy szól Róth Johanna végrendelete, melyet ha 
boncolni kezdünk, megtaláljuk benne a végrendelkező 
összes tulajdonságait. 

Első sorban megragad az a vallásos szellem, 
mely az egész végrendeletet átlengi, mely minden so-
rában megnyilatkozik, az erős hit, az Istenbe vetett 
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bizalom s az Isten iránti liála. Bizalommal, nyugodtan 
néz a halál elé. Oly nyugalommal, milyet csak egy 
jól betöltött és nemesen átélt élet után érezhet valaki. 
Saját lelkiismeretével tisztában van és csak a hátra-
maradottakról óhajt gondoskodni. 

Hálával emlékezik meg végrendeletében Isten ál-
dásáról, hogy oly szülőkkel bir, kik nemes irányban 
vezették életét; hálával gondol jó férjére, örül jó gyer-
mekeinek s inti őket a szülői tiszteletre, hitbuzgóságra 
és jótékonyságra s végül köszöni, hogy Isten anyagiak-
kal bőven megáldotta; de ezen áldásban másokat is 
óhajt részesíteni. — „Ha nekem van, legyen másnak 
is." — Ezt az elvet követi, nem pedig azt, amit a 
mai világban annyian tartanak, hogy a meglevő vagyont 
csak maguknak tartogassák és ha lehet még többet 
gyűjtsenek. Takarékos. Vagyonát fiainak gyarapítva 
adja át; de csak azért szerez, azért gyűjt, hogy aztán 
oda áldozhassa oly célokra, melyekre kevesen gon-
dolnak. 

Gondoskodik az egyházakról, melyek hozzá tar-
toznak. Mindegyik számára alapítványt tesz. Kedves 
templomának sorsát még életében biztosította, melyet 
méltán nevezhetünk az ő templomának, mert ő volt 
annak leggyakoribb látogatója. 

Legnemesebben nyilatkozik meg kedélye és jóté-
konysága, mikor az iskolákról szól. Ösztöndijakat ha-
gyományoz, úgy a nép, mint a felsőbb iskoláknak. Ama-
zoknak csekélyebb, inkább buzdításra szolgáló össze-
get, emezeknek nagyobbat hagyományoz, hogy a 
gimnáziumi alapítványok valóságos segélyül szolgál-
janak szegény tanulóknak. Ezen alapítványok megtéte-
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lénél az anyai szeretet érzése nagy szerepet játszik. 
Ő, ki fiait nélkülözések nélkül, gazdagságban, fényben 
neveli, megemlékezik azokról a szegény fiúkról, kik oly 
nehezen küzdik át az iskolai éveket. — „Nekem van: 
könnyitek raj tuk," — igy gondolkozik a nemeslelkü 
asszony — „Az én gyermekeim gondok nélkül neve-
lődhettek fel, segítek tehát a szegény gyermekek küz-
delmein"; — szólal meg szivében a szerető anya. Egyhá-
zát, vallását valódi rajongással szereti s ennek is szol-
gálatot vél tenni azáltal, ha a szegény evangelikus fiúk 
neveléséhez alapítványával hozzájárúl; és csakugyan 
hány szegény fiút segélyeznek ma is az ő hatalmas 
alapítványának kamataiból, hányan emlegetik ma is 
áldva az ő nevét! 

Hogy az egyszerűséget minden előkelő társadalmi 
állása mellett szerette, kitűnik abból, hogy temetését 
egyszerűnek óhajtja. Halála után sem akar hivalkodni, 
mint ahogy életében sem tette soha. 

Gondoskodik mindenkiről, még cselédjéről is, kik-
hez életében mindég jó volt, kikkel a legnemesebben 
bánt és akik mind rajongva szerették jó asszonyukat. 

Legmeghatóbb árva védenceiről, a házánál felnevelt si-
ketnémáról és vakról való gyengéd gondoskodása, mi-
dőn fiai könyöriiletességére bizza őket. És aztán újra, 
meg újra visszatér a Bibliához, idézve a Szentírás 
szavait, melynek buzgó olvasója és hü követője volt. 

Végül, midőn fiainak anyagi jólétéről gondosko-
dott : szivükre köti a lelkieket, melyek szerinte az 
életben legfőbbek. Az Istenben való hitet, legszüksé-
gesebb dolognak hirdeti és ugyanezért Isten áldását 
kéri gyermekeire. így mindenkiről gondoskodva, nyu-
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godtan készül Isten szine elé, hol annak kegyelmét 
megnyerni reményli. 

Egyházunkhoz, vallásunkhoz való ragaszkodás 
családi örökség a Róth nemzetségnél. Két Róth testvér 
Ádám és György — az elsők a Róth családban, a kik-
ről biztos adataink vannak, — hitbuzgó és rendkívül 
istenfélő emberek voltak. Ádám már a XVIII. század 
elején birtokosa volt Sziráknak, mely születési helye 
Róth Johannának. A másik testvért, Györgyöt, Karaffa 
törvényszéke elé idézte s vallásának megtagadására 
akarta kényszeríteni. Ellenszegülése következtében kín-
padra vonatták. A kínzások egyik legborzasztóbb mód-
ját, a spanyol csizmát, kiállta, anélkül, hogy vallásáról 
lemondott volna. *). A kínzásoktól megszabadulva, még' 
40 évig élt és százéves korában halt meg. Arcképe 
a sziráki kastélyban látható. Ilyen családból szárma-
zott Róth Johanna. Édes atyja, Róth Tamás, Ádám fia, 
1736. januárban nőül vette Vathai Borbálát, kivel 
negyvenhat évig élt boldog házasságban. Róth Tamás 
volt az, ki a sziráki kastélyt még mai napig is fenn-
álló alakjában átigazittatta s a hajdani erősségből ké-
nyelmes és igen szép kastélyt csináltatott, mely gyö-
nyörű angol kerttel van körülvéve. Róth Tamásnak és 
Vathai Borbálának két gyermeke volt: a csak egy 
évet élt Mária Anna és Johanna, a ki 1741. január 
1-sején született Szirákon s az akkori divatos francia 
nevelés mellett, igazi vallásos alapot nyert nemes gon-
dolkozású szüleitől, kik őt már korán a jótékonyság 
gyakorlására szoktatták. 

(*) Wladár Miksa : A sziráki egyház története. 
Budapest, 1888. 



Róth Johanna életéből kevés oly adatot hozha-
tunk fel, mely egy életraj / keretében helyet foglalhat. 
Hiszen mindazt a jót, melyet ő szegény és segélyre 
szoruló embertársaival tet t s melynek emlékét a szi-
ráki nép szájhagyománya kegyelettel őrzi, mind lehe-
tetlen volna felsorolni. A szegények gyámolitója, az 
árvák anyja, a szenvedők vigasztalója volt már gyer-
mekkorától fogva. Minderről adatok hiányában az utána 
maradt látható emlékek beszélnek. 

Látunk egy templomot, melyet ö épített s amely-
nek építésénél a szájhagyomány szerint naponta meg-
jelent. Lát juk végrendeletét, melylyel annyi áldást 
oszt még ma is; látunk a sziráki egyház szentedényei 
közt két ezüst kannát és egy ezüst ostyatartót. Ez 
utóbbit Róth Johanna egyik unokája: Teleki Johanna 
conflrmatiója alkalmával adta az,egyháznak. Felírása ez : 
Com. S. R. S. Johanna Teleki de Szék aet. 
XII. annos nata primum sacro vesceratur epulo. mne-
mosynon hoc perpetuis ecclesia Aug. Conf. Szirákiensis 
usibus grata consecravit. A. R. S. MDCCLXXVI. 
A két ezüst kannát pedig édes anyja emlékére 1784-ben 
adományozta az egyháznak. 

Róth Johanna életét emlékkövek jelölik, melyeket 
ő maga állított magának; de amikor azt tette, soha 
sem gondolt magára, hanem mindig csak másokra. 8 
midőn élettörténete igy elvonul lelki szemeink előtt, 
keressük őt fel a sírboltnál, melyben tetemei nyugosz-
nak. Csendes temető közepén levő régi sírbolt kápol-
nájábanjárunk, melyben az árnyas, lombos fák és bok-
rok alatt annyi élet, küzdelem, oly sok vágy és remény 
nyugodott el. 
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Szemünkbe ötlik a két fehér szobor; egy halálfőt 
tartó síró nő s egy más nőalak, amint boldog arccal égre 
tekint. Az első az itt maradottak keservét, a másik 
az elhunytak boldogságát jelzi. Megpillantjuk a régi, 
márványba vésett siriratot, Róth Johanna szavait, me-
lyeket az édes anyja számára épített sírbolt falaira vé-
setett . Olvasva e szavakat, im egyszerre érezzük az 
életet, az örök halhatatlant, látjuk a lelket, az eszmét, 
íme újra itt van az a kéz, mely annyi áldást hint 
szét s reá mutat ez igékre, amelyek a sírbolt piros 
márvány-táblájába vannak vésve : 

„Állj meg itt utazó! s szokj meg jól elöro 
Léted főcéljához, tekintvén e kőre. 
Itt nyukszik,*) mig felkél, Vathai Borbála 
Az élet Urának serkentő szavára, 
A kit kegyes, jámbor s tsendes természete 
A jót merni tudó jókkal betsiiltete, 
Jó magyar asszony volt, s más népektől nem kért 
Kölcsön cifra vétket, ős jó erköltsinkért. 
Ezerhatszáz nyolcvannégynek folyásában, 
Tizenhetedik nap volt mindszent havában, 
Midőn holta után Róth Tamás férjének, 
Huszonnyolc hónappal lön vége éltének. 
Ezen kősir által fen hagyni kiványnyu. 
Jó emlékezetét Johanna leánya ; 
Ki mint Róth, Teleki József élte párja, 
Ide legelsőben édes annyát zárja. 
Zárja, de korántsem zárja azt egészen, 
Nem vévén a halál erőt a főbb részen. 
Ezt tartfd meg utazó', hogy örökre jól élj, 
Nem a halálodtól, hanem a biintől félj. 
Anyját, kinek a sírboltot építette, 1784-ben vesz-

tette el; kinek azonban emlékét, tanácsait, intéseit mindig 
hiven megőrzi és természetes, hogy az ily gondosan 

*) Az eredeti helyesírást tartottam meg. 



Sírbolt, melyben Róth Jolianna nyugszik s melyet ő anyja számára 
építtetett. (DessewfFy Dezső fényképfelvétele.) 
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nevelt fiatal leányból csakis a legkiválóbb nő válhatott. 
Husz éves korában 1761-ben ment férjhez Teleki Jó-
zsefhez. Az udvari légkör semmi hatással sincs Róth 
Johanna lelkére, sem az akkori korszellem nem hat 
reá, ö követi továbbra is szülei nyomdokát. 

Edes atyja, Róth Tamás 1782-ban húnyt el s az 
özvegy, Vathai Borbála, nem adja át magát a bánat-
nak, hanem a vallásban keres vigasztalást, megnyugvást és 
úgy gyászol, hogy még ugyanazon év junius 6-dikán 
leteszi leányával, Róth Teleki Johannával együtt a szi-
ráki templom alapkövét. 

A sziráki egyház, mely oly szorosan összefügg 
a Róth családdal s különösen Róth Johanna életével, 
igen régi keletű. 

Az egyház a vallási üldöztetésektől is a Róth 
család védelme folytán menekült. 

A mostani templom helyén volt egy régi templom 
mely mivel már használhatatlan volt, ujat akartak épí-
teni s engedélyért folyamodtak Mária Terézia ki-
rálynőhöz, mit Róth Tamá-j befolyásának sikerült 
kieszközölni; ő azonban az építést már nem érte meg. 
Mint fentebb emiitettük, halála évében tették le az alap-
követ. 

• 

A templom építésére kisebb- nagyobb adakozá-
sokból begyült pénz igen kis összeg volt, úgy hogy a 
hiányzó még tetemes összeget özv. Róth Tamásné 
Vathai Borbála ajánlja fel. Az egész templom építésé-
nek költsége 30—35 ezer forintot tet t ki. A tovább-
építést már csak maga Róth Johanna folytatja, mert 
édes anyja, Róth Tamásné 1784-ben, két évre férje ha-
lála s a templom alapkövének letétele után, meghalt 
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Rótli Jolianna, an3rja minden kötelezettségét át-
veszi s a templomépitést szerető gonddal és örömmel 
folytatja. 

Az építést 1788-ban fejezték be s még ugyan-
azon év Simon Júdás napján felszentelték. 

Mily érzések között léphetett be először Rótli Jo-
hanna a templomba, mely neki s az δ családjának kö-
szönhette létesiilését, mily meghatottan hallgathatta az 
első orgonaszót, mely onnan szállott fel az Isten-
hez, mily boldogan és benső megelégedéssel imádkoz-
hatott ö ott,— azt képzelhetjük. 

A sziráki templom egyike Nógrádmegye leg-
szebb templomainak. Tanúskodik alkotójának finom íz-
léséről. A művészien faragott oltár egyszerű oszlopai-
val és dús aranyozásával, nagyon jó benyomást tesz. 
Az oltáron ott vannak a Roth, Vathai és Teleki csa-
ládok címerei, hogy amíg a templom fennáll, hirdes-
sék, kinek lehet köszönni a templom építését. Ez volt 
egyedüli látható hálája az egyháznak, mely valóban 
mindent a jótékony családnak köszönhet. Az oltár cí-
merei mutatják az anyai ágon leszármazott unokák 
jótékonyságát, melyek mindég ujabb és ujabb jótettek 
emlékét hirdetik. 

A templomépítés után Rótli Johanna a paplakot 
is felépíttette s egész életén át segélyezője maradt az 
egyháznak. Nem csak a sziráki egyházat részesítette 
jótéteményeiben. Bárhonnan fordultak feléje segélyért, 
mindig nyitva volt keze az adakozásra s egész élete 
a jótétemények láncolata volt. 

Isten áldása kisérte egész életén át. Családi 
élete boldog volt. Bár csapások őt is érték, —három 



A Róth Johannajés anyja által épített szil-Aki ev. templom. 
(Dessewffy Dezső fényképfelvétele.) 





gyermekét vesztette el. kettő még pici korban h a l t e l : 
a 17 éves István halála érzékenyen s ú j t o t t a , - - de ö ezt 
is keresztényi türelemmel és megadással viselte és a 
vallásban keresett és talált vigasztalást s két szépen 
fejlődő fia s később unokái kárpótolták a bánatért és 
részesítették sok örömben. 

Egyik fia T e l e k i L á s z l ó septemvir és neje 
Mészáros Johanna, szülői voltak T e l e k i L á s z l ó n a k ' 
kinek i neve oly fényes lapon van beírva hazánk 
történetébe. Egy másik unokája T e l e k i J ó z s e f , ki-
váló történetíró, a H u n y a d i a k k o r á n a k írója, 
főkormányszéki tanácsos volt. Egyik leányunokája 
Teleki Auguszta, Teleki László húga, gróf Dégenfeld 
Ottóné, aki nagyanyja jótékonysági hajlamait örökölte. 
Mindég voltak házánál szegény gyermekek, kiket 
ö nevelt s ő gondozott. 

A sziráki birtokot még mindig Róth Johanna 
unokái bírják s a templomot és egyházat is a magu-
kénak tekintvén, áldozatkészségükkel gyakran támo-
gatják. így a templom javítása alkalmával a vallásos 
érzületi!, ev. reform, vallású gróf Degenfeld család, 
valamint a sziráki kastélynak a D e s s e w f f y ö s-
r é g i e ν a η g. c s a l á d b ó l származott úrnője, tekin-
télyes összeggel járultak a költségekhez; s az újjá-
alakított templomhoz méltó pompás oltárteritő, Róth 
Johanna dédunokáinak ajándéka, kik kegyelettel őrzik 
nagy elődük emlékét. Ε helyen egy jellemző, kedves, ke-
gyeletes szokásról is megemlékezünk. A család minden 
gyermekének játszania kell azzal a bábuval, melylyel 
egykor Róth Johanna játszott s melyet még ő „Mama 
Ilkának" nevezett, el. Ε közös játszótárs által s a 
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vele egybekapcsolva levő kegyelet folytán bizonyára 
annak a szellemnek is részeseivé válik az ifjabb nem-
zedék. mely Róth Johannát éltette. 

1796-ban ismét nagy csapás érte Róth Johannát : 
Fér je gróf Teleki József meghalt. A nemes szivii 

asszony megnyugvást talált e csapással szemben is és 
özvegységének tizenöt évét jótékonyság gyakorlásával 
és vagyoni ügyeinek rendezésével tölti el, mindkét fel-
adatát kiváló sikerrel oldván meg. 

Halála előtt egy évvel, 1812. jul. 21-dikén, meg-
írja végrendeletét azzal a nyugodt lélekkel, mely csak egy 
nemesen eltöltött élet következménye lehet. 

1813 október 12-dikén Róth Johanna örökre le-
hunyta szemeit és befejezte áldásos életét. Kíván-
sága szerint temetése egyszerű volt, csakis részvétben 
volt gazdag. Oda temették az általa épített sziráki sír-
boltba, mely a szintén általa épített templom mögött a 
temetőben van. körülvéve gesztenycfákkal. 

Lassan száz éve lesz, hogy Róth Johanna 
ott pihen. Halála nem halál, mert él még ma is tetteiben. 

Koporsója felett csakugyan elmondhatták kíván-
sága szerint Pál apostol eme szavait : 

„Mert én immár megáldoztatom és az én halá-
lomnak ideje közel vagyon. Ama nemes harcot 
én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság ko-
ronája, melyet megád nekem az Uram ama napon, az 
igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindenek is 
kik várandják amaz ő dicsőséges eljövetelét. Igyekez-
zél én hozzám jönni hamar . . . " 

Tim. II. 4 6-9. 
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