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M ária  D o r o tty a  n á d o r a ssz o n y .
— Egykorú napló és eredeti levelek tükrében. —

I. A családanya.*
József nádor és a bátyja, I. Ferenc királyunk, egymástól 

sokban elütő tagjai voltak a Habsburg-háznak. Míg Ferenc 
elfogult, korlátolt elme, nagy autokrata és reakcionárius, 
addig József müveit, nemes lélek, ki esténként Tacitust olvassa, 
reformokra hajlandó, emberszerető és szabadelvű.

A jó nádorra nézve jellemző már az ő háromszori nősü
lése is. A mi addig hallatlan volt a Habsburgok között, József
nek mind a három felesége udvari felfogás szerint eretnek 
volt, azaz nem római katholikus. És ő egyiktől sem kívánta 
az áttérést. Az első feleség, Alexandra Paulovna (f 1801) 
görög, illetve orosz keleti, a második, Hermina (f 1817) kál
vinista, a harmadik, Mária Dorottya (f 1855) meg éppen, 
hogy lutheránus volt.

Erről az utolsóról mondotta volna állítólag Ferenc király 
az öcscsének: „No, ennek az életéért már én magam is imád
kozom, mert ha ez is meghal, a negyedik feleséged bizonyos, 
hogy zsidó lesz“. Az aggodalom Ferencre vall, de a szelle
mes mondás már alig.

Az első két hitves is kiváló szép és kedves nő volt, de 
fiatalon, mint alig nyíló virágok, so ro ltak  el. Az első két 
házasság csak rövid ideig tartó idill, mintegy tündérálom volt 
az ifjú nádor életében. A ki a szó igazi értelmében feleség, 
azaz segítő élettárs volt mellette, a ki életének javarészét 
örömben, bánatban megosztá vele, a ki néki viruló családfát 
nevelt s halálos álmára is karjait nyujtá vánkosul, az a har
madik nő volt: Mária Dorottya.

* Midőn az „Egyházunk Nagyjai' hasonló czimű füzetét írtam, a 
napló és levelek még nem kerültek elő. Itt tehát az új adatokat hasz
nálom fel. De hogy teljes képet adjak, néhány jellemvonást korábbi 
füzetemből is át kellett vennem.
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Mint viruló, szép, vidám kedélyű és ritka műveltségű 
hajadon, élte 19-ik tavaszán ünnepié eljegyzését az akkor 
már 43 éves nádorral. Erkölcsi nézeteiben szigorú puritán 
volt a fiatal nő már akkor is. Nem lett volna tanácsos besúgni 
néki, hogy a jó férjem uram özvegyi bús napjaiban Budán 
bizony el-ellátogatott időnként a szép Wallner Franciskához.

A protestáns Württemberg nevelte az új nádorasszonyt. 
Atyja Lajos herczeg volt, a württembergi király fivére, anyja 
Lujza Henrietté pedig orániai Vilmos családjából való s puri
tán vallásossága mellett oly kedves és szellemes nő. hogy 
még idősebb korában is, mikor látogatóba jött a bécsi Burgba, 
a tiszteletet kiváló személyes tulajdonságai iránt nem tagad
hatták meg tőle. A fiatal Ferenc József és Miksa főhercegek 
is nagyrabecsülték és szerették a jókedélyű matrónát.

A fiatal nádorasszony azonban már a bemutató látoga
táson sem érezte jól magát Bécsben. Későbbi borús napjaiban 
mondja bizalmasai előtt: „Bécstől már mint menyasszony a 
szeretett főherceg oldalán is visszaborzadtamHasonló volt 
a helyzete, mint boldogult Erzsébet királyasszonyunké. Nem
csak az udvari dámák ármánykodtak a württembergi jövevény 
ellen, hanem a főpapok szemében is szálka volt a hajlítha- 
tatlan eretnek asszony vallása.

Annál boldogabb vele férje, a lovagias és csendes, csa
ládias érzületű nádor, a ki nemcsak egy őt teljesen megértő, 
ritka műveltségű nőt, hanem igazi gondos, munkás feleséget 
és szerető, hű családanyát nyert nejében.

Mária Dorottya angol és francia műveket is olvasott. 
Szerette a kertészetet s a zenét. S mint igazi württembergi. 
a theologiában is annyira jártas, hogy az új-szövetséget az 
eredeti görög nyelven olvasta. Sőt az ó-szövetség kedvéért a 
héber nyelvet is meg akarván tanulni, Pozsonyban a Grassal- 
kovich-palotába hetenként háromszor járatta be magához a 
zsidó főtanitót. Olvastam eredeti levelét, a melyben héber 
betűket is írt a szöveg közé. Nemcsak tudományszomjára. 
hanem szabadelvűségére nézve is jellemző ez. Zsidó tanító 
egy Habsburgnak a termeiben! Ezt talán már a jó nádor is 
megsokalta, de jobban tisztelte és szerette feleségét, mintsem 
hogy kedvét szegte volna. Meg azután erős akarata is volt a 
protestáns asszonynak.

Budán és Pozsonyban a műveltebb magyar mágnás
családok is korán felismerték, hogy micsoda pallérozott nemes 
lélek lakik a nádorasszonyban s igen nagyra becsülték a vele 
való érintkezést, A nagy Széchenyi István gróf például sűrűén 
és órákon át volt nála látogatóban. A nádorné könyveket is
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adott kölcsön a grófnak s együtt beszélgették meg azoknak 
tartalmát.

S ez a fenkölt, művelt nő férje házában, a családi kör
ben csupa szív és lélek, fesztelen jókedv és szeretet volt. Az 
ő beköltözésével kivonult Buda várából a Habsburgok spanyol 
etikettje s bizonyos protestáns puritán fesztelenség és meleg 
családiasság lépett a helyébe. A nádorné feleség volt a szó 
igazi értelmében. Szerette, hitvesi gonddal ápolta férjét, mint 
édes anya féltő gonddal dajkálta gyermekeit.

Elsőben is a mostoha anya szerepe várakozott a 19 éves 
liatal asszonyra. Elődje ugyanis, Hermina, a második asszony 
két apró ikerszülöttet hagyott maga után, Istvánt és Herminát. 
Ezek születése okozta az anya halálát. Mária Dorottyának 
csak később születvén gyermekei, a két kis árvát igazi édes 
anyaként ölelte keblére.

István főherczeg, az utolsó, szerencsétlen nádor és a 
mostoha anyja igazán megható módon ragaszkodtak egymás
hoz. Hiszen később sok részben közös sors is jutott nekik 
osztályrészül.

Mária Dorottya szerető gonddal nevelte a mostoha fiát 
is. Székács József, az „ország papja“, mikor később István
hoz, mint új nádorhoz vezette az egyházi küldöttséget, nem 
ok nélkül mondá: „Királyi fenséged nem feledheti, hogy pro
testáns szív alatt pihent és protestáns kezek ápolták és nevel
ték”. S István nem is feledte, hogy mivel tartozik nevelő 
anyjának. Székács bátran fordulhatott hozzá mindenkor.

A nádorné nemcsak szeretve dédelgette István fiát. 
hanem később sokra is becsülte az értelmes ifjúnak vélemé
nyét. Ezt többször ki is kérte és szerette fia szolgálatát fon
tos ügyeknél is igénybe venni. így például nem érdektelen 
dolog, hogy azt az alapító-levelet, melylvel Mária Dorottya 
a bndai evangélikus egyházat létesítette, István fia irta saját
kezűig az ő jellemzetes szép betűivel s tanúképpen ő maga 
is aláírta a nevét. ♦

Mikor a buzgó nádorné 1843 bán tudományos érdekből 
héber bibliát akart kinyomatni Bécsben, István fiától kérdezte, 
hogy nem fogják-e ezt megakadáHozni. István őszintén meg
vallotta, hogy Bécsben a héber biblia is a tiltott könyvek 
közt szerepel, azért nem ajánlja, hogy ilyen vállalathoz nevét 
adja. Azután gondolt a nádorné Kőszeg és Sopron nyom
dáira.

Mily megható volt a találkozás a fiú és mostoha anyja 
között 1848-nak pünkösdjén is. Mária Dorottya ekkor már 
mint özvegy Bécsbe volt száműzve. István fia pedig Buda
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várában élte válságos napjait. Anyja vágyódott Budára bizal
mas hitfelei közé. de nem kapott engedélyt.

Végre is győz a tilalmon szeretteihez való vonzódása. 
Titkon jő Budára hajón. Az evang. papiakba száll Müller 
Anna nevű komornájával. S mostoha fia itt látogatja meg 
mindkét ünnepnapon délután. A fiú anyja nyakába borulva 
köszönti őt s másfél óráig beszélgetnek magukra hagyatva, 
tanuk nélkül. István a papiak hátsó kapuján jött be s Bau- 
liofer lelkésznek sok gyermekét látva az udvaron, tréfásan 
kérdezé az apától: „Ez valamennyi Bauhofer?"

Később is a válságos helyzetbe jutott szerencsétlen nádor 
iránt igaz részvéttel talán csak az egyetlen mostoha anyja 
volt a világon. 0 értette meg s érezte át nehéz helyzetét. 
Istvánnak tudniillik felkínálta Kossuth Lajos a magyar koro
nát, de ő apjának halálos ágyánál tett esküjére hivatkozva 
visszautasította azt. Bécsben mégis meggyanúsították s mint 
kegyvesztett volt kénytelen anyai birtokára, Schaumburgba 
menekülni. Itthon pedig a magyarok szintén vádolták és meg- 
gyülölték.

Mária Dorottya ezekben a napokban rettentő aggodalmak 
közt irá bizalmasának, Bauhofernek: „Imádkozzatok Istvánért. 
Helyzete igen veszedelmes, Jézus karjaiba kell őt helyeznünk14.

S az a nő, aki mostoha fiáért is így aggódott s imád
kozott, miként szerethette a maga édes gyermekeit! A nádorék 
házassága gazdag volt gyermekáldásban. A vallásos anya 
bibliai értelemben Isten igaz áldásának tartá a gyermeket. 
A budaiakat istenteleneknek nevezte, mivel Bauhofert a sok 
gyermeke miatt nem akarták eleinte megválasztani lel
késznek.

A nádorné első figyermeke 1825-ben született s bizo
nyára nagybátyjáról, az első Habsburg nádorról nevezték 
Sándornak. Hamarosan jöttek azután a többiek: Erzsébet 
1826-ban, ki még ez évben meg is halt. Az életben maradt 
másik Erzsébet (a spanyol király nagyanyja) 1831-ben, József 
főherceg 1833-ban és Mária Henrietté (a volt belga királyné) 
1836-ban. Utolsó szülése alkalmával Misérdről hivatta fel ked
ves papját, Christóffy Istvánt Budára s a lebetegedése előtt 
való napon ennek kezéből vette az úrvacsorát.

Sándor fia eszes, élénk, kiváló tehetségű gyermek volt, 
anyjának a szemefénye. A magyarok is már jól ismerték és 
szép reményeket fűztek hozzá. Egészen az anyja fia volt, még 
vallási tekintetben is anyja befolyása alatt állott. S ez a 
viruló gyermek 12 éves korában hirtelen elhunyt. A rémitő 
fájdalom habár az egész életre elszomorító is, de az erős
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hitű anyának lelkét mégsem tudta megtörni. Rá nézve a gyer
mek továbbra is élt egy jobb világban Istennél és az ő 
angyalai között. „Kies helyen esett sorsa. S bár mint fáj is 
távozása, ne legyünk oly önzők, hogy őt a földi harcok közé 
visszakívánjuk. “ így szokott szólani, midőn halottait siratta.

E fejedelmi nőnek a keresztyén vallásos hit oly nagy 
lelki erőt kölcsönzött, amilyent közönséges halandókban csak 
igen ritkán találunk. Most is jellemző volt reá nézve, hogy 
amint életében ő dajkálta, gondozta kedves fiát, úgy most 
halálában sem bízta cselédkézre. Holt tetemét — amint Bau- 
hofer feljegyezte — ő maga mosdatta meg és halotti ruháját 
is ő adta reá.

Igen, ő ilyen ápoló dajkája volt gyermekeinek. Bécsben 
Kindsfraunak is csúfolták, amint később Erzsébet királynénk
tól is rossz néven vették, hogy az udvari szabályok határain 
túl is foglalkozik gyermekeivel.

A gyermekeknek bármely órán szabad volt a bejárás 
édesanyjukhoz. A kis Sándor herceg, ha a kikocsizáshoz elő
állt a fogat, bizony bement anyját hívni, ha mindjárt idege
nek voltak is kihallgatáson. Néhány bizalmasabb látogató volt 
jelen akkor is, midőn a 7 éves Mária Henrietté futva toppant 
be s csókkal borulva anyja nyakába, jelenté, hogy — meg
éhezett. A jó nádorné nevetve csengette be azután a komor
nál, hogy a leendő belga királyné éhen ne haljon.

Sándor halála után József lett a nádorasszony egyetlene. 
Mig az első fiúnak kiváló eszét, addig Józsefnek a nagy szív
jóságát dicsérték már gyermekkorában is az ismerősök. Míg 
az apa élt, ez a fiú is anyjának korlátlan befolyása alatt 
állott. József nádor teljes bizalommal hagyta gyermekeit any
jukra, habár nem hiányoztak, akik féltek és figyelmeztették 
az apát, hogy a buzgó protestáns anya ellenkezésbe hozhatja 
gyermekeit a Habsburgok hagyományos vallásával. A papok 
nagy féltékenységgel tekintettek a nádornéra. Azt sem tartot
ták kizártnak, hogy áttéríti gyermekeit.

A vallási kérdés miatt nélA tényleg nehéz helyzet is 
állott be a palatinus-családba. Az még inkább csak komikus 
oldala volt a dolognak, hogy böjti időben két asztalt terítet
tek a nádoréknál; egyiket a pápista, másikat a kálvinista és 
lutheránus vendégeknek. Jó Fáy Andrással azután megtörtént, 
hogy rossz helyre kerülvén, őt is böjti ebédre szorították.

De lesznek komolyabb összetűzések is. Mária Dorottya 
buzgalmát különösen a protestánsok elnyomott helyzete tüzelte 
fel. Szörnyülködve hallá, hogy néhány évtizeddel előbb pro
testáns ember még házat sem vehetett Pesten. Jó szivével ő
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most, miként mindig, az elnyomottak pártjára állott és kész 
volt, ha kell, martyrságot is szenvedni hitéért.

És nem lehet tagadni, hogy vallási téren nagy befolyást 
gyakorolt nemcsak gyermekeire, hanem férjére is. Maga a 
nádor az ősi Habsburg tradíció szerint hű fia volt Rómának. 
És az erélyes, okos asszonynak nagy küzdelmébe került min
den engedmény, melyet hitfelei részére kivívott. Sokszor jóízű 
tréfával panaszkodott Székácsnak, hogy mennyi baja volt, míg 
férje engedett.

A jó nádor még cselhez is folyamodott olykor, hogy se 
a feleségét meg ne bántsa, se a papokat fel ne ingerelje, 
így mikor a budai evangélikusok minden áron fent a várban 
akartak templomot, titokban maga a nádor vásároltatta meg 
a házhelyeket, miket azok kiszemeltek.

Székács azonban még nagyobb mester volt. A nádorné 
segítségével, nagy furfanggal ő vívta ki. hogy az első luthe
ránus budai templom mégis a várban a főőrhely mögött épült 
fel. E siker után mondta József nádor a feleségének: „Székács
nak több esze van a kis ujjábán, mint nektek mindnyájatok
nak a fejetekben".

Kisebb dolgokban azonban a jó nádor is szívesen enge
dett. Feleségének papjait, akik gyakori vendégek voltak a 
budai palotában, szívesen fogadta. Mikor Bauhofert meglátta 
neje szobájában, a harmadik teremből is kijött, barátságosan 
üdvözölte és részvéttel kérdezősködött a családjáról.

Mikor Bauhofer elsőben tisztelkedett Budán a nádor 
előtt, ez maga is elismerte, hogy a protestánsok jogi helyzete 
még sok kívánni valót hagy fenn, de rajta lesz, hogy javuljon 
az állapot. Neje révén a jó nádor is melegen érdeklődött 
több protestáns ügy, például a cenzúra által letiltott könyvek, 
a felsőlövői Wimmer lelkésznek pőre és a tudós Ballagi Mór 
személye iránt. Bauhofert is csak úgy tudták meghívni budai 
lelkésznek, hogy egyik fertályban Mária Dorottya fizette neki 
a 200 forintot, a másikban pedig maga a nádor.

Legnagyobb vívmány pedig, amit az okos asszony e 
téren elért, az volt, hogy a wiirttembergi szokás szerint férjét 
is rávette a naponkénti bibliaolvasásra. Halála előtt 14 éven 
át a Habsburg nádor bibliát olvasott és pedig nemcsak a róni. 
katholikus Alliolinak. hanem — horrendum dictu — Luther
nek a fordításából is. Mert hiszen férj és feleség együtt vé
gezték ezt a szent munkát s betegsége idején a nő olvasott 
fel férjének.

A nádort még oly részletkérdések is érdekelték, hogy 
például nejétől kért felvilágosítást: „Miért van benne a Mi
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atyánkban a ti fordítástok szerint a doxologia is, a mienkben 
pedig nincsen?” Bauhofernek kellett azután a kérdésre meg
felelni. Mikor utolsó betegségében egyszer a Timotheushoz 
irt II. levél 2. fejezetét olvasták fel, a nádor kellemes meg
lepetéssel szólt közbe: „Ecce, ezt a részt minden országgyűlés 
és kongregáció előtt fel kellene olvastatni”.

Ennél még nagyobb öröm is érte a jó asszonyt. Mikor 
József nádor a galíciai pórlázadás alkalmával a rémítő mészár
lásokat hallotta, melyeket a nép földesurain elkövetett — 
nejének megbízható közlése szerint — e szavakra fakadt: 
„Már látom, bibliát kell a nép kezébe adni; bízzátok csak 
reám“. Mikor a nádorné ezt papjának elbeszélte, Bauhofer 
meglepetve kiáltott fe l: „Királyi fenség, ez ünnep és örömnap 
nékem!” — „Nekem is az” — felelte titkos örömmel a buzgó 
asszony. Kétségtelen tény, hogy utolsó betegségében a nádorné 
bibliaolvasással vigasztalta szenvedő férjét.

És nemcsak férjét befolyásolta, hanem gyermekeit is. 
Mint erősen vallásos, protestáns nőnek, rendkívül fájt, hogy 
gyermekeit, kiket ő hordozott szíve alatt s hű anyaként ő 
dajkált, más hitben nevelik. Erős volt a gyanúja, hogy val
lása miatt gyermekeit is el akarják tőle idegeníteni. Az apá
ról ezt távolról sem tételezte fel, de annál inkább — és nem 
is alaptalanul — másokról.

A gyermekeknek természetesen róm. katholikus nevelőik 
voltak. Hittanra a budavári prépost tanította őket, a kis József 
főhercegnek pedig ezenkívül Anders őrnagy volt a nevelője. 
Az anya legalább hát azt kívánta meg, hogy ellenőrzi gyer
mekeinek vallásos nevelését. A nádor ez ellen mit sem tett, 
bizalommal hagyta gyermekeit édes anyjukra, a legjobb neve
lőre. S tényleg a hittani órákon az édes anya rendszerint 
jelen volt, néhány lépésnyire ülve a préposttól. Hallani akarta, 
miként foly a tanítás. Feszült helyzet lehetett bíz ez a pré
postra nézve, mikor a theologiailag képzett és más vélemé
nyen lévő nádorasszony is ott ült, mint hallgató és kritikus 
ellenőr. ■%

Ez az állapot nem is tarthatott sokáig. Eleinte csak 
Bauhofernek panaszkodott, hogy mily hiányos gyermekeinek 
a vallásos ismerete. De utóbb nyílt összetűzésre is került a 
dolog. A kis Mária Henrietté is észrevette, hogy anyja nem 
szívelheti a prépostot; azért a kis hízelgő egy szép napon 
csak meglepi és megkéri édesanyját: „Engedd meg, hogy 
engem is a te papod tanítson.” A gyermeknek ez a nyilat
kozata csak siettette a katasztrófát.

A kis főhercegnőnek volt ismét hittani órája. Anyja is
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jelen van. A prépost éppen a purgatoriumról beszél s Mária 
Henrietté nem akarja megérteni, hogy minek a pokol mellett, 
még tisztító tűz is. Erre segítő kérdésekhez folyamodik a 
prépost:

— Hát hova kerüljenek azok — kérdi — akik sem 
egészen jók, sem egészen rosszak?

— A pokolba! — felelte a kis leány minden habozás 
nélkül.

— Hát magát a kisebb hibájáért is egyformán bünteti 
az édesanyja ? — volt a további kérdés.

— Bizony megbüntet ám ! — felelte ismét a kis her
cegnő, akinek lehetett már ebben némi tapasztalata.

Erre meglepetésül az édes anya szól közbe, hogy a 
leányát igazolja:

— Igen, úgymond, Isten nem tesz különbséget kis és 
nagy bűnök között, mert neki minden bűn utálatosság.

A prépost csak elhűlt. Máskor ez még nem történt, a 
nádorné meg tudta őrizni objektivitását. Kínos pauza állott 
be. Amint azután bosszúságát a prépost leküzdötte, röviden 
összefoglalva adta elő a purgatorium tanát.

— Und dabei bleibts, (És ez úgy van), — jelentette 
ki kategorikusan, hogy a nádorné is tanuljon tekintélyt ismerni.

A prépost haragja annyira megijeszté a kis hercegnőt, 
hogy az óra után ő is csodálkozását fejezte ki anyja bátor
sága felett. De Mária Dorottya is kerülni akarván a házi 
háborúságot, többé nem szólt bele a papok dolgába.

Az egykorú napló Droste-Vischeringnek mondja egy 
helyen e budavári prépostot. De másutt nem olvastam még, 
hogy a híres papi dinasztiából került volna a nádor család
jának is hitoktató.

Mária Dorottya azután magánórákon igyekezett pótolni 
azt, mit a préposttól hiába várt. Gyermekeivel is a bibliát 
olvasta értelmükhöz mért magyarázatokkal. Állítólag még a 
csemegés tányérokra is bibliai mondatokat festetett volna. 
József főherceg is kiskorában szorgalmas bibliaolvasó volt. 
különösen szerette a zsoltárokat. Édes anyja az evangélikus 
énekköltőkből is tanultatott be vele szebb verseket. Szinte 
versenyzett nővéreivel, hogy ki tud több diktumot. Kedvvel 
tanulták, mert örömöt szereztek vele anyjuknak. Annál kevésbbé 
tetszett a prépostnak.

Gyermeki szokás szerint ennek is azzal akartak kedves
kedni, hogy minél több jeles mondást reczitáltak a bibliából. 
Amire azután a prépost kedvetlenül s inkább gúnyosan mondta 
nékik: „0, hiszen maguk valóságos bibliás hősök!* A hon-
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védség leendő főparancsnokára nézve ez persze nem nagy 
dicséret volt. A katonai nevelő, Anders őrnagy, tényleg egé
szen meg is tiltotta Józsefnek a bibliaolvasást. Az eleven fiú 
azután, aki a prépostnak is sokszor ellentmondott, azzal fogott 
ki tanítóin, bőgj’ hajnalban, mielőtt még az inas bejött volna, 
lámpavilág mellett olvasott a szent könyvből.

Egy más esetről is megemlékezik naplónk, mely a jó 
anyának 1846. évi karácsonyát rontotta el, amikor pedig már 
a férje is nagy beteg volt. A prépost ezt a kérdést szokta 
időnként Józsefhez intézni: „Szereti-e az embereket'?“ A kis 
főherceg készséggel felelt mindég igenlőleg. Akinek oly 
szerető jó apja és anyja van, hogy is ne szeretne az minden 
embert. A prépost a fiú felelete után mégis többször ellen- 
veté: „Nem hiszem". A kérdést utóbb annyiszor ismételte s 
József ezt oly különösnek találta, hogy bosszúságból vagy 
gyermeki pajkosságból végre azt felelte: „Nem, én senkit 
sem szeretek!"

Anders őrnagynak első dolga volt ezt hiriil vinni az 
anyának. 0 neki olyan fia van, aki senkit sem szeret! Tehát 
az anyját sem. És közvetlen karácsony, a szeretet ünnepe 
előtt szól igy a fia. Mária Dorottya sírva panaszkodott Bau- 
hofernek. ki alig tudta őt megvigasztalni. Végre is abban 
nyugodtak meg, hogy József mindég jólelkű fiú volt, most is 
az. Az anya is, Bauhofer is azonban arra magyarázták a dol
got, hogy vannak az udvarban, akik a fiú és édes anyja közé 
erővel akarnak éket verni.

Annyi bizonyos, hogy a nádor halála után a 14 éves 
Józsefet azonnal elkülönitették édesanyjától. A Bécsbe szám
űzött özvegy keserűen panaszolja levelében, hogy József fia 
csak minden 14 napban írhat neki egy levelet. Ha valamit 
hallani akar, az utazóktól kell róla tudakozódnia. Máskor 
ismét Bauhofernek Írja Bécsből: „Ha meglátja Budán Józse
fet, gondoljon a naini özvegyre, % ki egyetlen fiát siratja".

József azonban sohasem hidegült el anyjától, aki őt 
haláláig forrón szerette. Később azért időnként ismét talál
kozhattak. Mikor 1850-ben protestáns küldöttség járt Bécsben 
a Haynau-féle rendelet miatt, a nádorné Török Pál pesti papot 
nem bocsátotta el addig, míg anyai büszkeségének, József 
fiának is be nem mutatta.

József főherceg pedig Alcsuthon is, anyjának kedves 
tartózkodási helyén, kegyelettel őrizett minden emléket, mely 
tőle maradt. A kertben — Jókai feljegyzése szerint — volt 
egy nagy terebélyes meggyfa, melyet a nagyasszony saját 
kezével ültetett valaha. Mikor ezt a villám kettészakította,

2 *
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József a lehasított törzset feltámasztatta, erős sodronynyal 
összeszoríttatta s a fa újra összeforrott, hogy tovább őrizze 
ültetője emlékét. A mezőgazdaság és kertészet iránt való sze- 
retetét, a főherceg saját vallomása szerint, édes anyjától 
örökölte. De örökölt attól más sok szép erényt is. Csakhogy 
a világ mintha nem akarna tudni róla.

József főherceg életrajzaiban a jó édes anyának alig 
jut egy két szó. Feltűnő, hogy históriánk e nemes alakjáról 
mily keveset tud irodalmunk. A források mintha bedugultak 
volna. Még D’Artagnan (Vay Sándor gróf) két kötetében is, 
ahol külön rész szól a jó palatinusról, Mária Dorottyáról alig 
esik egy két szó. Nem alaptalan dr. Loesche bécsi tanár mon
dása : a nádorné emlékére szándékosan borítottak fátyolt. 
Volt rá eset a magyar históriában máskor is. Thökölyt, Rákó
czit is később kellett kiásni és rehabilitálni. Hiba az, ha 
kuruc az ember és hiba az, ha eretnek.

És mi volt az az erő, mely a vallási előítéletet is legyőzve 
a nádornénak gyermekei és férje felett oly nagy hatalmat 
biztosított? Tudománya is páratlan volt a művelt württem- 
bergi asszonynak, legnagyobb hatalma azonban a szeretet. 
Szerette gyermekeit, szerette férjét.

A nejénél jóval öregebb férj sokszor betegeskedett. És 
a hű feleség sohasem hagyta fizetett szolgákra, hanem egé
szen polgári módon, mint igazi hitves, volt ápolója és orvosa 
szeretett élettársának. Mikor a nádornak az országgyűlések 
miatt többször Pozsonyba kellett átköltöznie hosszabb időre, 
sohasem bocsátá el őt egyedül, hanem elhagyva ő is budai 
és alcsuthi kényelmes otthonát, vele ment férjével, hogy 
őrködjék egészsége felett.

Mert a jó nádor, ami a testi diétát illeti, sokszor volt 
makacs és engedetlen. Sokszor szenvedett gyomorbajban és 
mégsem vigyázott magára eléggé. Még halála előtt két hónap
pal is szomorúan panaszkodott a nádorné: „A főherceg beteg 
és nem fogad szót; nagy étvágya van s gyengeségéhez képest 
sokat eszik".

A katasztrófa azután nem is sokáig késett. 1847 január 
11-én Stáhly dr. és a többi orvosok már menthetetlennek 
mondták a nádort. Valami miserere-féle baja volt. 18-án azután 
d. e. 9 óra 10 perckor, éppen mikor Kopácsi prímás jött 
hozzá s térdepelve imádkozott ágyánál, csendesen elhúnyt.

A hű feleség ekkor már 15 hete nem hagyta el a vár
palotát és 18 nap óta nem feküdt ágyban. Ruhát sem cse
rélve virrasztóit későn-korán a betegágynál. A haláleset beállta, 
az elválás fájdalma azonban őt is ledöntötte lábairól. Dél-
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után már ágyba kellett feküdnie. Stáhly dr. Bauhofert hivatta 
hozzá, hogy vigasztalja. Mindeddig csodálatosan bátor és erős 
lelkű volt — mondja a szemtanú — de most megtört, mint 
gyenge nő. Nem csoda, hisz e napon ő nemcsak férjét, hanem 
Magyarországot, sőt jóformán gyermekeit is elvesztette.

Sűrűn csurogtak könnyei, inig papjainak a férj szenvedését 
és halálát elbeszélte. Közben Stáhly, Bauhofer és a pesti 
skót lelkészek jelenlétében el is ájult, úgy hogy az egész 
szolgaszemélyzetet is össze kellett csengetni. Leányai. Erzsé
bet és Mária Henrietté is rémülten siettek anyjukhoz.

Mig ezek a szomorú családi jelenetek lejátszódtak, addig 
a Beligio és Nevelés folyóirat mindjárt frissiben oly kom
mentárral emlékezett meg a boldogult nádorról, hogy búcsúzó 
szavaiban lelkűkre kötötte gyermekeinek: maradjanak meg 
vallásukban és senki által el ne tántoríttassák magukat.

Éles tőrszúrás volt ez a gyászoló, özvegy anyának. De 
hát onnan jött. ahonnan nem várhatott különbet. Az ily meg
jegyzéssel a nemeslelkű nagy halott ellen vétkeztek első 
sorban, aki szeretett felesége iránt teljes bizalommal volt 
mindenkor s az ily kíméletlenség távol állott leikétől.

Ilyen nő volt Mária Dorottya, a családanya.

II. Az emberbarát.

A nádorasszony áldott jó szivét a családi körön messze 
túl is jól ismerték. A magyar társadalomban is, amerre járt, 
kelt, meleget, fényt árasztott mindenfelé. Ismerős volt a nagyok 
palotáiban is, de résztvevő szive inkább a kunyhók felé vonta. 
Nem az egészségeseket kereste, hanem azokat, akik orvos 
nélkül szűkölködnek.

Két nagy űrt látott a nép életben, amelyet, mint min
den nyomorúság szülőokát, betölteni vágyott. É kettő: a testi 
és lelki szükség. Azért nemcsak testi kenyeret adott az éhe
zőknek, hanem lelki kenyérről is gondoskodott az író emberek 
segélyezésével.

Évenként százakat, ezreket anyagi erején túl is költött 
emberbaráti, jótékony célokra. Hazai szegények és idegen át
utazók az ő küszöbét sem Budán és Pozsonyban, sem Alcsuton 
el nem kerülték. Nyomorék beteg, avagy tűzkárosult, vándorló 
legény vagy szegény diák, megszorult író és egyházi ember 
nála sohasem zörgetett liiában. Bámulatos jó híre volt e rész
ben és ő a benne bízót nem engedte csalódni. Még ha eluta-
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zott is, nagyobb összeget hagyott Bauhofernél, hogy felekezeti 
különbség nélkül ossza ki távollétében.

Jókedvű adakozó volt. aki névszerint is ismerte szegé
nyeit és érdeklődött sorsuk iránt. A bűnöst és dologtalant 
elkergette, ha újra jött. Gondosan ellenőrizte embereit, Nem 
csak pénzzel enyhíté a nyomort, hanem meglátogatással, részt
vevő szóval, munkával és fáradságos utánjárással. Nem egy 
beteg dicsekedhetett meleg ruhadarabbal, melyet a munkás 
nádorasszony sajátkezűleg készített.

Az első budapesti jótékony nőegyletet még elődje, Her
mina nádorné alapította „Asszonyi társaság* néven 1817-ben. 
Ennek ügyét Mária Dorottya is szívén hordozta. A főűri nők
kel rendesen ő is ott volt a gyűléseken és tevékeny részt vett 
a közös munkában. Az első kisdedóvót pedig gróf Brunswick 
Teréz, Telekiné, Frónayné és más grófnők támogatásával 
„Angyalkert* néven ő alapította és nyitotta meg 1828-ban 
gróf Brunswick Antalné krisztinavárosi házában. A pesti vakok 
intézetének felvirágoztatásában is főként neki volt nagy érdeme.

A pesti nagy árvízkor 1838-ban, mint jóltevő angyal 
járt a szerencsétlenek között. Nemcsak, hogy férjével együtt 
temérdek ruhát s naponként 3500 kenyeret és ugyanannyi 
adag levest osztatott szét, hanem a rögtönzött tábori kórház
ban is többször megjelent, több beteget megszólított, elmon
datta velük az árvíz borzalmas jeleneteit. Kikérdezte az orvo
sokat, azután megnézte a gyógyszertárt, bement a konyhába 
és sorra kóstolta az ételeket, hogy ízletesek-e. Az angol kis
asszonyok leánynövendékeit is e veszedelmes napokban Mária 
Dorottya látta el a szükségesekkel.

1837-ben is, mikor híre terjedt, hogy dr. Keith skót 
lelkész és misszionárius Palaesztinából Konstantinápolyon át 
jővén hazánkba, Pesten váratlanul megbetegedett s szinte már 
négy héten át lebegett élet és halál között, felkereste őt és 
sajátkezűleg ápolta a vendégfogadóban. „Hiszen én ezt az 
embert ismerem — mondá környezetének — olvastam is Ful- 
filled Prophecy könyvét, okvetlen meg kell néznem.* E talál
kozás adott alkalmat a skót lelkészeknek Pesten való meg
településére. Máskor meg a beteg Szilassy tanácsosról is 
nemcsak szóval kérdezősködött, hanem meg is látogatta, mikor 
a baja komolyabb fordulatot vett.

Nagy összegekkel segélyezte különösen hitrokonait, akik
nek anyagi szegénységét közvetlen tapasztalatból ismerte. A 
budai templom építését 20,000 forintnyi alapítványával ő tette 
lehetővé. A híres Wimmer Ágoston felsőlövői papnak, aki 
faluhelyen alapított gimnáziumot és tanítóképzőt, 1842-ben
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szintén több mint 2000 forintot adott. Taubner pesti igazgató
nak 2000 frtot, Ballagi Mór szarvasi tanárnak szintén 2000 frtot 
kölcsönzött irodalmi célokra. Több művet lefordíttatott magyarra 
és szépen honorálta a fordítókat. Telekiné, Forrayné, a Pod- 
maniczkv és Prónay grófnők a támogatásra szoruló írókat ren
desen a nádornéhoz küldték ajánlataikkal.

így magyar irodalmunk is sokat köszönhet a német szár
mazású főhercegnőnek, aki szerette és nagyrabecsülte magyar 
kultúránkat. Kétszeres örömmel hozta meg áldozatait, mikor 
az irodalom pártolásától egyszersmind egyházának is szolgá
latot tehetett. Nagy buzgósággal gyűjtötte össze a hazai egy
háztörténeti forrásokat. Doleschall modori lelkésznek 200 forin
tot adott kéziratokért. O vette meg Zapf rajkai lelkész érté
kes kéziratait is. S végre nagy áldozattal megszerezte Schedius 
Lajos egyetemi tanártól a híres Gamauf-féle gazdag forrás- 
gyűjteményt is, amelyben XVI. századbeli eredeti magyar 
kéziratok is nagy számmal vannak. Nagy kegyelettel gyűjtötte 
különösen a nagynevű elődjére, Mária királynéra vonatkozó 
forrásiratokat, aki a Habsburg-házból első patronája volt Buda
várában a protestantizmusnak. Mária leveleit a nádorné külön 
küldte és ajánlotta gondos megőrzésre a levéltárosnak.

A több mint két láda értékes kézirattal az volt a nádorné 
szándéka, hogy kiküldi a híres Merle d’Aubigné genfi törté
netírónak s megiratja vele a magyar protestánsok egyháztör
ténetét. Érintkezésbe is lépett vele. A külföldi tudós azonban 
nem vállalkozott. így maradt a feladat Bauhoferre, aki ennek 
emberül meg is felelt. Alapvető, értékes egyháztörténelme, 
melynek kéziratát a száműzött skót lelkészek vitték ki maguk
kal, Berlinben 1854-ben Mária Dorottya költségén névtelenül 
jelent meg. Az előszót Merle d’Aubigné irta hozzá s nyomban 
angol nyelvre is lefordították.

Az igen értékes kéziratgyűjteményt pedig, valamint a 
könyvtárát is Mária Dorottya egy lelkes hangú magyar alapító- 
levél kíséretében az evangélikus ^gyházegyetemnek ajándé
kozta s annak a birtokában van mai nap is.

Mint a fentebbi dolgok bizonyítják, a nádorné áldozat
kész, buzgó protestáns nő volt. de sohasem szűkkeblű vagy 
türelmetlen. A nőegylet egyik gyűlésén niaga mondta egy fő
rangú hölgynek, hogy Sándor fiának halála óta csak az imád
ságban és áhítatossági órákban talál vigasztalást. S vallását, 
egyházát nagyra is beesülte. Ahol üldözést vagy elnyomást 
látott, ott erélyesen és elszántan lépett fel. Mikor a héber 
bibliát nem tudta kinyomatni s egyéb protestáns kiadványok 
elé is a cenzúra és a felsőség sok akadályt gördített s midőn
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már István fia is azt ajánlá, hogy bizonyos tekintetből ne 
vegyen részt a vallásos összejövetelekben: végre türelmét 
veszítve jelentette ki: „Ha ismét utamba állanak, én semmi 
gyalázattól sem riadok vissza a Krisztus ügyéért; protestáns 
hitfeleimet nem tagadom meg, együtt akarok velők élni. szen
vedni és meghalni".

Pietistának is nevezték a nádorasszonyt, mivel württem- 
bergi szokás szerint házi áhítatoss'ági órákat tartott protestáns 
udvarhölgyeinek s a budapesti lelkészcsaládoknak részvételével. 
Néha más vallásúak is eljöttek a skót lelkészek által vezetett 
vallási órákra, mint például gróf Brunswick Teréz, akit forrá
sunk „eine erweckte Katholikin" jelzővel említ. Őt az ember
baráti és paedagogiai intézmények iránt való érdeklődés hozta 
a skótok közé, mert e téren akkor a protestáns külföld járt elől.

1846 május 1-én este Forray grófnénál volt Székács. 
Török, Bauhofer és mások jelenlétében ilyen vallásos össze
jövetel, midőn váratlanul Széchenyi István gróf jelentkezett 
látogatónak. A grófné habozott, mitévő legyen, de a nádorné 
gyorsan kimenté zavarából: „Csak jöjjön be — mondá — 
neki sem fog ártani". Az eretnek társaságba tévedt legnagyobb 
magyarnak azután egy újtestamentumot adtak kezébe s egész 
órán át illő figyelemmel hallgatta a lelkészek írásmagyaráza
tát, végül pedig letérdelve imádkozott velük ő is.

Vakbuzgó és türelmetlen térítő a nádorné sohasem volt. 
Ő, a wiirttembergi lutheránus békés, testvéri közösségben élt 
a skót kálvinista papokkal. Nemcsak Bauhofer és Székács 
birta bizalmát, hanem igen nagyra becsülte a református 
Török Pál pesti és Mészáros alcsuti lelkészeket is.

A nádorné idejében aránylag igen sokan jelentkeztek 
Bauhofernél áttérésre még r. katholikus lelkészek is. így pél
dául Karner és Wagner volt piaristák és bizonyos Horarik. 
A nádorné nemcsak hogy mohón nem kapott az ilyen esete
ken, hanem a legnagyobb tartózkodásra intette Bauhofert is. 
Wagnert illetőleg például kimondá, hogy ő nem segélyzi, mert 
még azt mondhatnák: mi úgy veszszük őket.

Horarikra vonatkozólag pedig maga József nádor figyel
meztette feleségét: „Őrizkedjél ez embertől és semmit ne kezdj 
vele, mert szégyent hoz még reád". De utólag, mikor az ilye
nek panaszkodtak, hogy új hitfeleik is mennyi bizalmatlan
sággal fogadják őket, mégis csak juttatott valamit nékik, külö
nösen ha tudós férfiak voltak.

A zsidók megtérését szívből óhajtotta volna, de semmi 
erőszakos vagy erkölcstelen eszközt e célra fel nem használt. 
Mikor az ifjú Ballagi mint újonnan áttért jött haza Tübin-
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génből s a nádorasszonynál kihallgatásra jelentkezvén, közölni 
akarta, hogy kemény polemikus munkát ír a zsidók ellen: 
Bauhofer lebeszélte. Ne tegye, úgymond, inkább szeretettel 
kell velük bánni; a nádorasszony vallási okokból igen jó indu
lattal van irántuk, zsidó tanítótól tanulja a héber nyelvet s 
eredetiben olvassa az ószövetséget.

Még a mohamedánusnak hitét is tudta becsülni és mél
tányolni a fenkölt lelkű nagyasszony. 1843-ban egy arab der
vis zarándokolt el Budára a szentéletű Grül Baba sírjához. 
A minden szép és jó iránt érdeklődő nádorné értesülvén erről, 
magához hivatta a jámbor arabot s jövetele céljáról kikér
dezvén, elbocsátásakor meg is ajándékozta. A nádornénak 
bölcs szavai, egész lénye és különösen leereszkedő jósága 
oly nagy hatással volt a keleti embernek lelkére, hogy kö- 
nyekre fakadt és nem tudta feledni, amit vele tettek. Messze 
hazájából utóbb a világhírű rózsaolajból több üvegecskével 
küldött a kegyes főhercegasszonynak, így akarván bebizonyítani 
háláját. íme a messze napkelet lakója is jó illatú áldozattal 
hódolt a nádornénak. Vájjon melyik keresztyén hercegasszony 
jó híre hatott el valaha oly messzire.

És aki a vallási különbséget ily elfogulatlanul tudta 
tisztelni és megítélni, arra nézve a társadalmi és rangbeli 
különbségek sem emeltek korlátot. Mint királyi hercegnő és 
nádorasszony, tudta mivel tartozik állásának. Soha egy pilla
natra sem feledkezett meg méltóságáról. A népszerűséget ki
számított leereszkedéssel sohasem kereste. Sőt volt olyan fel
lépése amikor ugyancsak kilátszott belőle a fejedelmi asszony.

Mikor a tekintélyesebb budai evangélikusok: Procopius, 
Ebeczky, Kiss, Karge, Engel és mások kihallgatáson voltak 
s a nádorpár akarata ellenére egy felette önérzetes beszédben 
követelték, hogy fent a várban építhessenek templomot: a 
haragos nádorné, aki ekkor még más véleményen volt, e sza
vakkal kezdte ünnepélyes, hosszú és kemény beszédét: „Mi 
fejedelmi családnak tagjai ifjúkorunk óta megszoktuk, hogy 
az emberek szavára és ígéretére ^semmit ne adjunk; azért 
tulajdonítunk a szavaknak oly kevés értéket11.

Azután sorra szedte a bizottság tagjait egyenként is. 
Úgy látszik valamiféle szószegés miatt haragudott meg reájuk. 
Kikapták a maguk részét a volt felügyelők. Procopius, Ebeczky. 
De jól megmosta fejét Engel censornak is, azt lobbantván 
szemére, hogy ilyenkor adja az önérzetes protestánst, máskor 
meg az újságokból Isten igéjét is (az egyetemes papság tanát) 
kitörli. „Köszönöm én az ilyen protestantizmust" — vágta 
szemébe a nagyasszony.



1 8 PAYR SÁNDOR

A kiküldött urak csak egymásra néztek, hogy micsoda 
haragos lélek szól ebből az ő angyaljóságú patronájukból. 
Mária Dorottya pedig nyomban ez audiencia után, amint várni 
lehetett, nagyon is megbánta ezt a beszédet. Miként Bauhofer- 
nek megvallá, imádkozott is előzetesen, hogy csak ezen a 
nehéz órán segélje át Isten szerencsésen; és mégis hibázott, 
igen heves volt.

Asszonyi módra mivel tehette volna ezt szebben jóvá, 
minthogy később ő maga is a várba kívánta és ott is épít
tette fel a templomot. A nagy Székács vette reá, aki tőle 
soha semmit se kért, de most az egyszer, hogy megbüntesse 
következetlenségeért, megfizettette vele — a fiákerköltséget. 
Meg is mondta ezt a nagyasszonynak s ez jót nevetett rajta. 
Székácsnak volt is oka, mert igen sokszor hivatták Budára 
s mindig saját zsebéből fizette a fiákért. Egyszer akart kevély 
fejedelemasszony lenni a jó nádorné (bizonyára mások befolyása 
alatt) és most is kiesett a szerepéből. Nem is volt oly alacsony 
halandója a magyar földnek, akihez leereszkedni ő rangján 
alul valónak tartotta volna.

Társas érintkezéseiben nem a származást és rangot, 
hanem a lélek nemességét kereste. Ezért érezte magát oly 
jól a magas műveltségű Bauhofer, Székács és Török körében. 
Ezért szerette a skót papokat is, akik ekkor a külföld kulturális 
és szociális mozgalmait is áthozták hazánkba.

Pozsonyból udvari fogatán Forrav grófné társaságában 
időnként Misérdre, Somorjára is kihajtatott, hogy ott az egy
szerű falusi templomban hallgassa a művelt és kegyes lelki- 
pásztorokat.

Bauhofernél somorjai pap korában 1844 nyarán kétszer 
is volt látogatóban. Gyönyörű szép patriárkális jelenetek közt 
folyt le a nyájas, jókedvű főhercegnének a falu népe és a 
papi család részéről való fogadtatása.

Második alkalommal Erzsébet és Mária Henrietté főher
cegnőket is elhozta magával és szerény villásreggelin a pap
iakon voltak. Távozáskor a nádorasszony a kedves papnét és 
ennek nagyobbik leányát (Vilmát, a későbbi Czékus piispöknét) 
megcsókolta. A hét éves Mária Henrietté is (a későbbi belga 
királyné), aki Bauhofer öt éves Gyuri fiával a kertben már jól 
megbarátkozott, anyja példáját látva szinte meg akarta csó
kolni a fiút. Ez azonban nem sejtve a nagy szerencsét — 
elszaladt. „Dér dumme Junge“ — írja naplójába méltó harag
gal a boldog apa. A nádorasszony pedig jót nevetett a tréfás 
jeleneten.

A szerény papi családot utóbb még jobban kitüntette a
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nádorné. 1846-ban már Budán született kilencedik gyermekük, 
egy kis leányka. Az apa már talán jóbarátait is tartózkodva 
hívta volna komának s ekkor a nádorné azzal lepte meg 
őket, hogy ő maga ajánlkozott keresztszülőnek. És az érde
kes keresztelő július 22-én a várban történt meg (templom 
akkor még nem volt). Székács volt a keresztelő lelkész s a 
kis leánykát, akinek Mária Dorottya nevet adtak, maga a 
nádorné tartotta keresztelőviz alá, ott lévén mellette két 
leánya is, Erzsébet és Mária Henrietté főhercegnők.

Bauhofer, Székács és Török nejét s a skót papnékat a 
nádorné többször meghívta magához s meg is látogatta őket; 
értékes ajándékokkal kedveskedett nekik s a legszivélyesebb 
hangon érintkezett velük. Bauhofernek Vilma leányát is igen 
sokszor magához kérette, hogy magyar nyelven beszélgessen 
a kis főhercegnőkkel. A serdülő papleány órákig ott játszott 
a nádori termekben, velők szemben pedig József nádor üldö
gélt. a gyermekek játékában gyönyörködve. A jó ember kug
lizni is meghívta fiához a budai jobb diákokat és csicserliket 
nyeretett velük. Férj és feleség emberszeretők és leereszkedők 
voltak egyaránt.

Kis János a soproni költőpap is Emlékezéseiben a nádori 
palotában volt audienciáról szólva mondja: „A főhercegnében 
előbbi képzelődéseim ellenére egy nagyon derült ábrázatú s 
kegyesen leereszkedő asszonyságot s nem várt jó fogadtatást 
találtam“. Kisnek palatinális ágens fia iránt is. ki Budán lakott, 
mindig melegen érdeklődött a nádorné.

És ilyen leereszkedő volt más polgári családok, például 
Liedemann kereskedő és felesége iránt is. Ez volt éppen az. 
amit rossz néven vett tőle a magyar arisztokrácia, mely a 
főpapság által tüzelve, protestáns hithűségét nem tudta meg
bocsátani. A főrangú hölgyek közül inkább csak a protestán
sok tartoztak bizalmasai közé, így Teleki Sántuelné, Beniczky 
Pálné, Vay Miklósné, a Próna}’ és Podmaniczky család tagjai. 
A r. katholikus mágnáshölgyek — kevés kivétellel — a rang
ját nem tartó eretnekasszonyt látták benne. Más vallású kör
nyezete, az udvar és a főpapság, bár férje védelmére min
denkor számíthatott, sok kellemetlenséget okoztak néki.

Még 1844-ben, mikor Bauhofer egyszer bizalmasan be- 
vallá előtte betegségét és családi bajait, amelyek miatt szinte 
félt a budai állást elfoglalni: a nádorné saját sorsával vigasz
talta őt. 0 kedves barátom — mondá — én szeretem, hogy 
sok keresztet kell hordoznunk. Nemde, Bauhofer, önnek ezt 
még senkisem mondá? Csak az a jó, hogy mi tudjuk: Isten
nek a keze van rajtunk, míg az istenteleneket az ő lába éri.*-
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Búcsúzáskor a nagyasszony áldólag tette kezét a csüggedt 
lelkész fejére : „Bauhofer, legyünk azon, hogy senki ami koro
nánkat el ne vegye

A művelt, tinóm lélek megérezte, kik nem szeretik, kik 
üldözik. Ezektől visszavonult. S általában a zajosabb, nyilvá
nos életet is, úgy látszik, jobban kerülte, mint amennyire 
magas állása azt megengedte volna. Elmaradtak a bálok, a 
divatos thé dansantok. Sem ő maga nem rendezett ilyeneket, 
sem a pesti nyilvános táncmulatságokban és szinielőadásokon 
nem jelent meg.

Eötvös Károly beszéli róla. hogy a Zelenka-családból 
való Matkovich Istvánné a nádorné rendes whistező társasá
gához tartozott s e viszonynál fogva sikerült neki peres ügyét 
dűlőre vinni. Ez nem áll, mert a nádorné elvileg ellensége 
volt mindenféle kártyajátéknak. Az ördög bibliája neki bot
ránykő volt és a bűn hálója,

A második féleség, a fiatal, szép Hermina idejében 
persze vígabb élet volt a palatínus udvarában. Akkor még 
voltak bálok, ünnepélyek, sőt Hermina még Bihari bandáját 
is felhivatta a palotába s elgyönyörködött a szép magyar 
nótákban. Annál visszatetszőbb volt Mária Dorottyának a 
visszavonultsága. Az angol iránynak, a skót lelkészek purita
nizmusának is lehetett ebben része. De már Württembergből 
is hozott magával bizonyos nézeteket és szokásokat, melyek 
őt a szokottnál komolyabbá tették. Szerette a kézimunkát és 
tudományos, komoly olvasmányokban találta kedvét. De meg 
tizenkét éves nagyreményű fiának halála is mély nyomot hagyott 
lelkében.

Világmegvető aszkéta azonban még sem volt. Ismerte és 
szerette az életet derűs oldaláról is. Kis János is derült kedé- 
lyűnek jellemzi. A tréfás jelenetek, gyermekeinek bohókás 
cselekedetei őt is jóízű nevetésre hangolták. Volt érzéke a 
humor iránt. Elértette a tréfát, még ha magáról vagy fenséges 
férjéről volt is szó. Székács a maga furfangos magyar eszé
vel nem egyszer indította derűs mosolygásra.

Jellemző erre nézve Karge Ágostonnak és egyházfel
ügyelőnek egy párbeszéde is. 1844 őszén a nádortól jöttek 
kihallgatásról valami egyházi ügyben. A nádorné már kíván
csian várta őket, hogy mit végeztek.

— Nos, mint fogadta önöket a főherceg?, volt az első 
kérdése.

— Ó, ma derűs szép napunk volt, feleli Karge örömtől 
sugárzó arccal.

— És miről vette ezt észre? kérdi a nádorné is mosolyogva.
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— Ha lábait ide-oda emelgetve tipródik a fenséges úr 
— mondja Karge s egyszersmind mutatja is lábával — akkor 
jó kedve van; de ha egyik sarkát a másikhoz veri. akkor 
haragszik.

A nádorné jóizű mosolygásra fakad a tanácsos úr bizal
mas előadásán s megismételteti vele:

— Mutassa csak meg még egyszer, mondá a nagyasz- 
szony, ezt a magam javára is jó lesz megjegyeznem.

Máskor meg a papjával, Bauhoferrel bánt ily tréfásan. 
Ot. a szegény, de tudós és kegyes életű vidéki papot szemelte 
ki Budára s ezt ily szavakkal adta tudtára Pozsonyban:

— Megvallom, az egyik oka, amiért önt választottam, az 
is, hogy ön oly egyszerű. Ezzel nem azt akarom éppen mon
dani, hogy Budán jobb kabátot ne viseljen (egy meglehetősen 
kopott fekete kabát volt rajta), hanem csak semmi túlzást, 
mert azt nem szeretem.

Búcsúzáskor azután gyengéd módon, szelíd célzással a 
könnyűnek találtatott kabátra 100 forint ajándékot adott neki. 
A legközelebbi alkalommal Bauhofer már új kabátban mutat
kozott be, amelyre nem egy tréfás megjegyzése volt a jólelkű 
nagyasszonynak. A lelkész nejének is megüzente előre: „Budán 
is csak az egyszerű, szerény Bauhoferné maradjon, akinek 
eddig ismerte, ne utánozza ezeket a balga divatmajmokat4*.

Vidámságából és jó cselekedeteiből is az az angyali jó 
lélek sugárzott ki, aki a földieket a lelkiek mellett kevésre 
becsülte. Amije volt, azt nem is magáénak, hanem csupán 
sáfárkodásra Istentől reá bízottnak tekinté.

Igényeiben ő maga a lehető legegyszerűbb és legszeré
nyebb volt. Sok kényelméről lemondott, sőt valósággal nélkü
lözött is, csak hogy minél több jót tehessen. Méltán mondhatta: 
..Magamra oly keveset költők, hogy a grófnők szebben öltöz
ködnek". Számadó könyve is volt, de a kiadások túlhaladták 
a bevételt, mert nem valami nagy volt a jövedelme. Midőn 
egyszer kevesebbet adhatott, mint akart volna, fájdalommal 
kiáltott fel: „0, ha én Károlyi grófné volnék!44

1846 tavaszán is kimerült már pénztára. Ekkor vesz 
tudomást az eladó értékes kéziratokról. Hogy a jó alkalmat 
el ne mulassza, kész a legnagyobb áldozatra is. Gyors elhatá
rozással mondja bizalmasának : „Da muss jetzt mein Sclimuck 
hervor!44 Egy értékes ékszerdarabot adatott el Pollacsek Amália 
nevű komornája által, hogy a szükséges 200 forintot elő
teremtse.

Ezt a tettét Bauhofer semmiképen sem tudta helye
selni és kellő tisztelettel meg is mondta a nádornénak.
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— Ily nagy áldozatot, monda, sem az egyház, sem az 
irodalom már nem fogadhat el; ezzel nem tartozik senkinek.

— Hagyja Bauhofer, feleié, Krisztus a drága szent vérét 
is áldozatul adta értünk, ehhez képest az ezüst, arany semmi. 
Látja, nem tehettem másképen. A szegények részét nem 
vonhattam el tőlük. Csak azt sajnálom, hogy oly keveset 
adtak érte. Pollacsekkel azt hittük, hogy többet kapunk.

Édes anyjánál, Lujza Henrietté hercegnőnél be is vádol
ták, hogy sokat költ. De azzal menté magát, hogy Magyar- 
ország nem Württemberg, itt még sok a tennivaló világi és 
egyházi téren egyaránt. Édes anyja, akinek hű képmása volt 
a leánya, megnyugodott és méltán Írhatta róla: „Égymáshoz 
való viszonyunkon a távolság mit sem változtatott, mert ő min
den levelében önmagát küldi nékem; minden sorában az ő 
lelke él s ez mindig ugyanaz: vallásosság és szeretet".

Jótékonyságát férje előtt sem volt oka titkolni. A jó 
nádor megértette feleségét. 1844 január 17-én elpanaszolta 
férjének, hogy rágalmazzák anyja előtt s tőle kérdi:

— Bűn-e hát az, hogy segédkezet nyújtok azoknak, 
akik testvéreim a Krisztusban?

— Ha azokkal téssz jót, feleli a nádor, akiket testvé
reknek ismersz, akkor jól teszed.

A nádorné oly megjegyzéssel mondta ezt el Bauhofer- 
nek, hogy a főherceg ismeri ám az ilyenféle kifejezéseknek 
értelmét: testvéreim az Úrban, mert tíz év óta olvassa velem 
a bibliát

„Ez nevezetes újság volt nekem — Írja naplójában Bau
hofer — ez sok dolgot megmagyaráz; ezért tud a nádor 
felülemelkedni a pártokon."

A segélyezésnél kiváló tekintettel volt honfitársaira, a 
bevándorló vagy átutazó württembergiekre. Ezeket mint ipa
rosokat és gyári munkásokat akarta itt letelepíteni, férjével 
együtt úgy gondolkodván, hogy ezzel nemzetgazdasági szol
gálatot is tesz az országnak. Széchenyi Istvánnak többször 
ajánlotta figyelmébe a württembergieket s egyéb német vál
lalkozókat és munkásokat.

1845 elején a nádorné maga kereste fel Széchenyit és 
ajánlotta neki Schiebl bécsi shawl-gyárost és társait, akiket 
magánházakban való vallásos összejöveteleik miatt utasítottak 
ki Bécsből. Schiebl Berlinbe menekült, de hajlandó volt Pestre 
jönni és letelepedni.

A következő évben pedig névjegyével Bauhofert kül
dötte a nádorné Széchenyihez a Magyarországba jött és itt 
nagy nyomorúságba jutott württembergiek érdekében. A nemes
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gróf szívesen fogadta Bauliofert, hajlandó is volt segélyado
mányt nyújtani, de hogy a magyar mágnások birtokain letele
pítsék őket, ezt ő maga sem akarta. Úgy látszik, bizalmatlan 
volt a németek iránt s magyar nemzeti szempontból volt ki
fogása ellenük. Mikor Bauhofer dicsérte a württembergieket, 
hogy szorgalmas, munkás nép, Széchenyi kissé idegesen felelte 
re á : „Hiszen ez mind jó, de az ökör is dolgozik".

A nádorné, miként férje, okos belátással sürgette, hogy 
ez a gazdász és jogász magyar nép az iparvállalatokra, gyá
rakra és kereskedelemre is adja rá a fejét. József nádor eré
lyesen sürgette a reáliskolát is.

Mária Dorottya ilyen közbenjárással kettős célt akart 
szolgálni: a hontalan jövevényeknek hazát adni s egyszersmind 
a magyar nemzetet is gazdaságilag megerősíteni és felvirá
goztatni. A sokat olvasott és a külföldet ismerő nádorasszony
nak e részben is széles volt a látóköre.

Végül még egy fontos kérdés is érdekelhet bennünket. 
Az a nő, aki ily művelt lelkű emberbarát volt, idegen szár
mazású létére és a Habsburgok családi körében, mily állás
pontot foglalt el a magyar nemzeti törekvésekkel szemben ? 
Milyen szerepe volt a szabadságharc idején és a Bach-kor- 
szakban.

De erről jövőre!

III. A száműzött.

A nádorasszony, jóllehet német származású volt, Bécs 
és az ottani udvari körök iránt, mint fentebb idézett nyilat
kozatából ludjuk, eleitől fogva erős ellenszenvet érzett. Ellen
ben hazánkban, úgy Pozsonyban, mint Budán és Alcsúton, igen 
jól érezte magát. Szerette a magyar népet, magyar földet és 
magyar nyelvet. Igazi, sőt egyetlen hazájának Magyarországot 
vallotta s megpihenni is magyar földben vágyott.

A magyar rendek küldöttségének már 1826 január 5-én 
magyar nyelven válaszolt, ami nagy lelkesedést keltett. Beszé
dének kéziratát a nemzeti múzeumban helyezték el. 0  maga 
sürgette legjobban, hogy gyermekei jól megtanuljanak magyarul. 
Nemcsak fiai, István, Sándor és József beszéltek jól nyel
vünkön, hanem leányai mellé is magyar játszótársakat hivott 
Budán és Alcsúton.

Férjének a magyarsága iránt is melegen érdeklődött. 
1845-ben Jászberényben százéves jubileumot ünnepeltek a 
jászok és kunok, ahol József nádor is megjelent József fiával.
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Török Pál református lelkész tartotta a zászlóavató beszédet, 
Bauhofer pedig az értékes szalagot kötötte fel. melyet a 
nádorné küldött általa. Mikor visszatértük után Forray gróf- 
nénál legelőször találkoztak ismét, a nádorné sietett meg
kérdezni Töröktől, hogy jól ejtette-e ki férje a magyar sza
vakat s tud-e már jól magyarul ?

Mikor egyszer a boltos magyar könyv lapjaiba csoma
golta a selyemcérnát, méltatlankodva mondá Banhofernek — 
akivel több idegen müvet fordíttatott le magyarra —, hogy 
oly kevés a magyar könyv és ezeket sem becsülik meg. 
A magyar irodalmat mindig bőkezűen pártfogolta s a fonto
sabb okmányokat magyar nyelven fogalmaztatta és a saját 
nevét is magyarul írta alá.

A magyarok iránt való szeretet, amely miatt a nádor 
családját mindig gyanús szemekkel nézték Bécsből, volt- az 
egyik oka, hogy Budáról nyomban férje halála után szám
űzték. A másik ok pedig protestáns vallása. Hogy erről is 
miként gondolkodtak Bécsben. azt a hírhedt Bach miniszter 
mondta ki jellemzően: „Hogy a protestantizmust kihaló álla
potra juttassuk, az örökös tartományokban ezt nyugodtan 
rábízhatjuk a püspökökre; de másként áll a dolog Magyar- 
országban : itt az állami hatalomnak is erősen kell közre- 
munkálnia, mert itt ez a legszélsőbb politikai ellenzék; és ha 
itt gyökerestől kiirtottuk, akkor Magyarország is német-szláv 
provinciává lett, melyben a magyarság már csak sporadikus 
jelenség". Akik így gondolkodtak, miként hagyhatták volna 
azok Mária Dorottyát, a protestantizmus legerősebb támaszát 
Magyarországban.

Már 1844 január 31-én panaszolta a nádorné Bauhofer- 
nek, hogy Bécsben rossz néven veszik az ő hitbuzgalmát s a 
családi tanács elhatározta, hogy többé nem fogadnak be pro
testáns nőt a Habsburg-házba. Metternich pedig később éppen 
Mária Dorottya befolyását látva jelentette ki dölyfösen : „In 
Zukunft darf mir keine Protestantin mehr in die Familie".

A később tábornokká lett Anders, József főherceg volt 
nevelője és Metternich voltak Bécsben a nádorasszony leg
nagyobb ellenségei. Ezt ő jól tudta és félt tőlük. Amint férje 
a szemét lehunyta, nemcsak a királynak, hanem Metternich- 
nek is írt, hogy engedjék meg, hadd maradjon továbbra is 
Budán gyermekei és a magyarok körében. Férje is így 
kívánta végrendeletében és házassági szerződésük szerint is 
joguk volt ehhez.

Mind hasztalan. Amitől félt. bekövetkezett. Nehéz aggo
dalmát nyomban férje halála után közölte bizalmasaival: „Az
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elválás Magyarországtól a második rettenetes csapás volna, 
ami még érhetne". És úgy is lön. A posta hamarosan meg
hozta Bécsből a lesújtó hirt.

1847 január 19-én. hat nappal a nádor halála után kisirt 
szemekkel fogadja papjait. Ezek bajt sejtve, némán tekintenek 
reá. Kínos pauza után végre könnyekben tör k i: „Kinder, ieh 
muss fort!“ Sírtak mind. Halálos csönd állt be. A papok 
csak nehezen találtak szót a vigasztalásra.

„Más szegény özvegy — panaszlá — oda mehet, ahova 
akar, engem Bécsbe kényszerítenek, amelytől már mint meny
asszony a szeretett főherceg oldalán is visszaborzadtam. Meg
vallom, én ez országot és e gyülekezetei szivemen hordoztam 
és nehezen hagyom el“. Fájt néki különösen, hogy oly hir
telen kellett távoznia és a szeretett, bizalmas körből egy reá 
nézve idegen világba áthelyezkednie. , Indulnom kell minél 
előbb — mondá tovább. — Szeretettel akarnak a királyi 
család körében fogadni és vigasztalni, úgy Írják. De mikor 
az ő vigasztalásuk nekem nem kell!“

A hirtelenség vagy a mesterségesen szított ellenszenv 
volt-e az oka, vagy tán titokban kellett-e távozását tartania: 
de bizonyos, hogy a főváros sem búcsúzott tőle oly módon, 
mint megérdemelte volna. Elindulása január 25-én reggeli 
8 órára volt kitűzve. Csendben, ünneplés nélkül robogott ki 
hintója a királyi palotából. Csak némi cselédség és néhány 
kocsi követte. Bauhofer rendelte oda a gyülekezet eleit, 
mintegy 40 embert, ezek voltak szemtanúi könnytől ázott 
szemekkel, mikor a jó nádorasszony Buda várát örökre — 
mint akkor beszélték — elhagyta.

„íme. így búcsúzik — írja naplójába Bauhofer — egy 
királyi hercegnő, a palatínus özvegye, aki 28 év óta egész 
jövedelmét arra használta, hogy mezíteleneket ruházott, bete
geket és nyomorultakat gyámolított felekezeti különbség nél
kül, megtagadva önmagától sokszor a legszükségesebbet is. 
És mi volt a jutalma? A jó lelkek részéről csodálat és hála 
Isten iránt, a világ részéről gúny és rágalom. Mert bizonyos 
körökben nem tudták megbocsátani a főhercegnőnek, hogy 
színházba nem jár, bálokat nem rendez és whistpartiekat nem 
játszik; hanem a thé dansantok helyett bibliai órákat tart 
termeiben s a polgári családbeliekkel is érintkezik. S ehhez 
járult Róma csatlósainak gyűlölete, kiknek iszonj-at volt, hogy 
gyermekeived és férjével a Bibliát olvassa."

Bizalmas, kedves népeitől azonban már előbb külön 
kihallgatáson búcsúzott el megható jelenetek között a nádorné. 
Legrettenetesebb volt reá nézve, hogy gyermekeitől s kttlö-
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nősen József fiától is elszakították. Sajnálta papjait, az evan
gélikus híveket is, akik számára a templomot még nem épít
hette fel. István fiával, az új helytartóval biztatta őket, aki 
bár fiatal, de majd pártjokat fogja. Az evang. istentisztele
teket eddig a várpalota egyik imatermében tartották, most 
azonban ki kellett hurcolkodniok. Január 31-én már a Kimnach- 
féle házban prédikált Bauhofer.

Végleg azonban nem búcsúzott el Budától és Magyar- 
országtól. Bizalmasaival, Székácscsal és különösen Bauhofer- 
rel tovább is levelezett. És bizony sokszor panaszosan fakad 
ki helyzete ellen, melyet ő maga mond száműzetésnek (Ver- 
bannung). A „schwere Prüfungen" és a „bedrangte Lage“ 
sokszor fordul elő leveleiben. Az Augartent jelölték ki neki 
tartózkodási helyül, melyet II. József nyitott meg a nagy- 
közönség előtt e felirattal: „Az emberi nem becsülője a köz
jólétnek". A szép nyilvános kert és palota azonban fogság 
volt reá nézve.

Becsben még közelebbi alkalma volt megismerkedni 
azzal a szellemmel, mely a Metternich befolyása alatt álló 
császári udvarban uralkodott. Helena orosz nagyhercegnő volt 
itt iránta legjobb szívvel, ez volt tanácsadója és vigasztalója. 
Az uralkodó-család házi törvényeit oly kíméletleneknek és 
kegyetleneknek találták, hogy még az orosz hercegnőt is 
meglepte s úgy nyilatkozott, hogy a cár a császárhoz képest 
még liberális monarcha. Az osztrák házi statútumok szerint 
ugyanis a császár végrendeleteket semmisíthet meg, gyerme
keket vehet el szülőiktől, ha ezt a dinasztia érdekében álló
nak találja. Mária Dorottya megdöbbent ezek hallatára, de 
mit sem tehetett; hallgatott, tűrt és remélt

Kezdett beletörődni sorsába, amennyire lehetett. A jól- 
tevésben keresett itt is vigasztalást. A Lipótváros szegényeit 
felekezeti különbség nélkül rendszeresen segélyezte. Franz 
szuperintendenssel s a többi bécsi protestáns lelkészekkel is 
érintkezett időnkint. De újabb veszedelem is fenyegette.

Nem volt elég, hogy gyermekeitől és szeretett magyar 
hazájától megfosztották, hanem legbensőbb féltett kincsét, 
lelkiismereti szabadságát, vallásos meggyőződését is áldozatul 
követelték tőle. Finomabb és durvább módon ostromolták 
mindenfelől. A császár anyjának volt a kívánsága, hogy 
fogadja el a pápai nuncius látogatásait. Ha ezt megteszi, biz
tatták vele, hogy közelebb eresztik hozzá gyermekeit s maga
tartása is kevésbbé lesz gyanús az udvar előtt.

Majd pedig Hohenlohe Sándor herceg nagyváradi kano
nok és c. püspök, ez a híres papi alakja a múlt századnak.
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a charmeur-főpap, aki ráimádkozással sok csodát tett her
cegnők és mágnáshölgyek körében, — ez veszi őt gondjaiba. 
Bizonyos, hogy az udvar küldötte őt hozzá és pedig annál 
több reménynyel, minthogy Hohenlohe földije is volt a nádor- 
nénak, sőt közeli rokona. Cousine és Vetter néven nevezik 
egymást leveleikben.

E bűbájos férfiú nemcsak személyesen kereste fel az 
özvegy Mária Dorottyát Bécsben, hanem hízelgő leveleket is 
írt hozzá. 1847 június 19-én „mint becsületes sváb“ (als ehr- 
licher Schwab) ír Nagyváradról az ő drága kuzinjához és nem 
kíméli a bókot. „Vitatkozásba — Írja — nem kell Önnel 
bocsátkoznom, olyan lélek, mint Dorothea (Isten ajándéka), 
Istentől vette az ajándékot és Istentől annyira kitüntetett 
(begnadigte Seele), amilyennel nem egy hamarjában talál
koztam/ És igy tér rá a témára: hol van és melyik az igaz 
egyház ?

De a nádorné a kedves Vetterben éppen a becsületes 
svábot nem ismerte fel. Igen megharagudott a Szentírás sza
vainak elcsavarása miatt. „Felütöttem — írja Budára — az én 
kis Bibliámat és az Űr Jakab levelének első fejezetét adta 
elém, amely elég arra, hogy azt az oktalanságot és a bib
liai helyeknek szégyenletes elferdítését tönkre silányítsam/ 
A nádorné maga válaszolt Hohenlohenak röviden, több nyo
mós bibliai idézettel. Válaszát utólag bemutatta ugyan Székács
nak és Bauhofernek, de ezek egy szó hozzátenni valót sem 
találtak. Dr. Lösche bécsi tanár nem ok nélkül mondta, hogy 
Mária Dorottya minden órán megérdemelte volna a teológiai 
doktorátust.

Ezt a bántó esetet, hogy róla az áttérést feltételezték, 
valamint egyéb sérelmeit is budai bizalmasainak, különösen 
Bauhofernek panaszolta el leveleiben. Náluk keresett vigasz
talást, szive továbbra is Budán volt. Sűrűén levelezett, isme
rőseit, köztük Stáhlyt, az öreg doktort, mindig melegen üdvö
zölte. Pénzt küldözött továbbra is a budai szegényeknek s 
ajándékot és emléktárgyakat kedvelt embereinek.

Utóbb a levelezést is rossz néven vették és megtiltották 
neki. Kénytelen volt tehát a titkos levelezéshez folyamodni. 
Alkalmilag egy-egy katonatiszttel, a hajóskapitánynyal, orvos
sal, vagy komornával küldött levelet. Bizonyos fontos ügyben 
azt írja papjainak, hogy ha szándékát helyeslik, igenlő válasz 
helyett csak ezt feleljék: szerencsés utat kívánunk a főher
cegnének. Ez a válasz azután a rendes postán is jöhet. Úgy 
látszik, az sem volt lehetetlen, hogy leveleit elfogják és 
felbontják.
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A tilalom ellenére is azonban részint kivételes enge
délyivel, részint anélkül, látogatóba még leutazhatott a 
nádorné néhányszor Budára. S ez mindig nagy öröm, világitó 
pont volt életében. 1847 április havában jött le először 4—5 
napra. Ekkor még fiához a várba szállt. Az evangélikusok 
Schedius Lajos vezetése alatt tisztelkedtek nála. Megnézte 
az épülő új templomot, orgonát Ígért bele s 500 forintot 
hagyott ott a szegényeknek.

Július havában pedig Bauhofert hivatta fel Bécsbe egyik 
lelkésztársával. Xála is voltak ebéden az angarteni palotában. 
Babarczy udvarhölgy volt mellette. A szolgaszemélyzet — írja 
Bauhofer — bizony nem jó szemmel nézte őket, a protestáns 
papokat. Hohenlohe püspök leveleit a nádorné ekkor adta át 
Bauhofernek — mint ő maga mondá — okmányokul az utó
kor számára.

Ez év augusztus havában látogatta meg a nádornét 
Bécsben édesanyja is, a még mindig eleven kedélyű és szelle
mes Lujza Henrietté hercegnő. Ez alkalomból, hogy a helyzet 
szebb színben tűnjék fel a vendég előtt, az udvar is meg
engedte a nádornénak, hogy Budára mehessen. ,Ich darf 
nach Ofen“ — írja nagy örömmel, aláhúzva a darf szót. 
-Die Reise nach Ofen ist ein lichter Punkt für rnich Elende* 
— írja a levele végén.

Szeptember elején azután néhány napra csakugyan le 
is jött Budára. Megnézte az elkészült új templomot, az ő 
müvét, szivének titkos örömét; de a felavatási ünnepre már 
nem maradt ott, hogy jelenlétével fel ne ingerelje ellenfeleit. 
26-án folyt le az ünnep szépen és méltóan, sok előkelő más- 
vallású vendég is volt jelen, így például Széchenyi István gróf. 
Mária Dorottyának csak lelke volt ott. 0  augarteni magányá
ban imádkozott: 0, Herr hilf, o, Herr, láss tvohlgelingen!

1848-ban kétszer volt ismét Budán, de csak titokban, 
mert már nem is a várba szállt, hanem magánházakhoz. 
Metternich bukása után abban reménykedtek a budaiak, hogy 
Mária Dorottya állandóan visszatérhet Magyarországba, de 
örömük korai volt.

Április 7-én csak öt napra jött meg és Kissnéhez, a 
volt palatinális ágens feleségéhez szállt. Június 10-én pedig 
Bauhoferéknek volt vendége a papiakon. Pünkösd mindkét 
napján templomban volt, úrvacsorával is élt s ez alkalommal 
látogatta meg őt kétszer is István nádor a szerény lutheránus 
paróchián Megelégedett azzal, amit a jó papné és leánya 
főzött. Sőt előre megírta, hogy az ételek csak a szokottak
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legyenek, egy tállal sem több a rendesnél (e sort aláhúzta), 
mert ez őt igen bántaná.

A szabadságharc izgalmas s utóbb rettenetes napjaiban 
Mária Dorottya együtt aggódott és szenvedett budai kedvesei
vel és az egész szerencsétlen nemzettel. Előbb István fiának 
a sorsa verte le mély fájdalommal, utóbb az egész nemzeté.

Neki természetesen az udvar körében kellett maradni s 
előbb Bécsből, majd Brünnből és Olmiitzből írta leveleit. 
Végtelenül fájt szivének, hogy kitört a harc és ő nem jöhet 
szerettei közé. Az uralkodóház és a nemzet között beállott 
meghasonlás idején sem hidegült el az ő szive a magyaroktól 
soha egy percre sem.

1848 december 31-én írja Olmützből Bauhofernek Budára: 
„Az Úr áldja meg a kimondhatatlanul szeretett helyet, ott 
legyen az én sírom is."

1849 január 31-én Írja szintén Olmützből: „0, mennyire 
irigylem e szolgát, aki önnek levelemet viszi; nem ismerem 
őt, de most szeretnék az ő helyén lenni . . .  Én az egész 
országot szivemben hordozom. Majd Wíndisch-Graetz külde
tését említve hozzáteszi: „Az Úr oltalmazzon meg engem is, 
én kínokat szenvedtem drága hazámért."

1849 február 8-iki olmützi levelében panaszkodik, hogy 
igen barátságtalan ottani helyzete s ismét áldást kíván: „Az 
Úr terjessze ki szárnyait az én egyetlen hazám felett."

Bauhoferrel, ki Budavár ostromát és bevételét is fent 
a várban, a papiakban élte át, Mária Dorottya a legválságo
sabb napokban is levelezett. A győzelmi mámorban egyes 
magyar vitézek a várpalotába is berontottak. Egy innen el
hurcolt szép és nagy olajfestményt, mely a nádorné három 
gyermekét, Józsefet a két nővérével ábrázolja, Bauhofer úgy 
mentett meg, hogy 10 forintot fizetett érte a két katonának, 
kik azt hatalmukba ejtették.

Hogy Bauhofer, Székács és Török több protestáns püspök 
példájára fogságba nem került, azt egyenesen Mária Dorottya 
eszközölte ki. Maga a nádorné irta ezt nekik 1849 február 8-án. 
Mikor a veszedelem már igen komolyra fordult, maga a nádorné 
tanácsolta Bauhofernek, hogy családját a Csallóközbe küldje 
s utóbb, ha szükséges lesz, maga is meneküljön utánuk.

1849 február 22-én levél érkezett ismét a nádornétól, 
amelynek alapján az a hir terjedt el a fővárosban, hogy 
Budára jön. S különféle hozzátételekkel egészen kalandos 
színt öltöttek a róla való beszélgetések. Bizonyára a békéltetőt 
látták volna benne. Zsivora, Stáhly komolyan hitték, hogy 
lejön a nádorné és nagy örömmel várták.
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Tény az, hogy a válságos napokban Mária Dorottya 
naponkint kétszer is találkozott Ferenc Józseffel, az ifjú ural
kodóval, akinek nagyrabecsülését már régóta birta. És Bau- 
hofer, aki Hentzi iránt a legnagyobb gyűlölettel eltelve szo
rult be Budavárába, a magyarok érdekében sokszor kérte a 
nádorné közbenjárását és oly dolgokat közölt vele az idegen 
hatalom s különösen a katonaság embertelenségeiről, hogy 
titkos leveleinek tartalmát már nem merte naplójára bízni.

Mária Dorottya éppen olyan kritikus helyzetben volt, 
mint előbb István, a mostoha fia. Szive a magyarokhoz von
zotta, közbenjárt értük, velük együtt szenvedett; de mint a 
Habsburg-ház tagja, a császár ellen pártot nem üthetett. 
Bizalommal viseltetett a fiatal uralkodó iránt s a szabadság- 
harc több véres tényét ő félrevezetésnek tekintette.

így botránkozott ő meg például azon, hogy kedves 
embere, Wimmer Ágoston, felsőlövői pap, aki már 1848 szep
tember havában titkos tanácskozásokat folytatott Kossuthtal 
s később puttonos házalónak öltözködve menekült üldözői 
elől, 1849 elején egyenest megírta a nádornénak, hogy ő 
Windisch-Graetz herceget törvényes felsőségnek el nem ismeri. 
A nádorné ezt rosszalta, azt mondván: „Én úgy tanultam, 
akit a császár küld, az a törvényes felsőség“. Az uralkodó
ház tagja részéről talán érteni és menteni lehet az ily 
felfogást.

A gyászos Bach-korszakban is az özvegy nádorné min
dig a magyarok érdekében érvényesítette befolyását Ferenc 
Józsefnél. És ez nem volt csekély. A fiatal uralkodó az 
egyenes lelkű, művelt, protestáns nőt mindenkor nagyra- 
becsülte. Már mint serdülő ifjú, öcscsével, Miksával sokszor 
volt vendége az Augartenben. A jó nádorné ezen közvetítő 
és békéltető szerepében méltó elődje volt áldott emlékű 
Erzsébet királynénknak. A sorsukban is volt sok rokonvonás, 
sem egyiket, sem a másikat Bécsben nem szerették.

Különösen a protestánsok köszönhettek sokat Mária 
Dorottyának. 1851-ben Bécsben már készen volt a 101 sza
kaszból álló kormányrendelet, melylyel a protestánsok auto
nómiáját megsemmisíteni s az államfő által kinevezett kon- 
zisztóriumot reájuk erőszakolni akarták. Ennek megakadályo
zása végett a nádorné maga személyesen kereste fel az 
uralkodót és Thun osztrák közoktatási minisztert és pedig 
oly sikerrel, hogy a már ki is nyomatott új szervezetet félre
vetették.

Mikor pedig a kormány 1851-ben az angol Biblia-társulat 
raktárait országszerte lefoglaltatván, Pozsonyban is a Bibliák
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nagy készletét vétette zár a lá : Mária Dorottya látva, hogy 
Ferenc József a rendeletet nem vonatja vissza, mint német 
származású főhercegnő IV. Frigyes Vilmos porosz királynak 
irt sajátkezű levelet, melyl en ezt diplomáciai közbenjárásra 
kérte fel. A levelet egyik előkelő protestáns főárnak adta át, 
ki azt személyesen vitte ki Berlinbe. Máskor meg Liedemann 
pesti kereskedővel csempésztetett be magyar Bibliákat.

De nemcsak egy felekezeté, hanem az egész magyar 
nemzeté volt az ő nagy szive, mely minden vallást tisztelt és 
felekezeti különbség nélkül segélyezte szegényeit. Itt akart ő 
élni és itt meghalni. Magyarországot egyetlen hazájának 
nevezte. Sokszor kifejezte azt a kívánságát, hogy Budán 
magyar föld legyen a síri nyugvóhelye.

Nem is hivatalos intézkedés, hanem a véletlen volt oka, 
hogy ez az utolsó forró kívánsága teljesült. Családanya volt 
és maradt az utolsó lehelletéig. 1855-ben is gyermekágyban 
fekvő leányához, Erzsébethez, Károly Ferenc főherceg hit
veséhez (az első férje az 1849-ben elhunyt Estei Ferdinánd 
volt) sietett Budára, hogy édesanyai ápoló tisztét teljesítse. 
És ez alkalommal váratlanul érte a halál.

A különben erős testalkatú nádornét valami influenza
féle betegség döntötte ágyba. A halál közvetlen oka azonban 
agyszélhűdés volt. 1855 március 30-án hajnali 4 órakor húnyta 
le szemeit. Utolsó óráiban Bauhofer, Székács és Láng vigasz
talták a vallás igéivel.

55 évet élt. Még igen korán halt meg. A gyászos Bach- 
korszak sötét napjai nehezedtek a magyarra és az a másik 
jó angyal bajor földről még csak kevéssel előbb érkezett meg 
a fiatal uralkodó mellé, még nem ismert bennünket. Ki tudja, 
ha a nádorné életben marad, nem tartóztathatja-e fel a hir- 
hedett pátenst, mely oly nagy forrongást keltett az országban.

Ravatalát a budai várpalotának egyik földszinti termében 
állították fel. Temetése április 4-én szép és méltó gyász- 
ünnepélylyel folyt le. A gyászbeszédet Bauhofer mondotta, ez 
a puritán tudós és kegyes pap, kit a jó nádorasszony vidék
ről hozott ide s bizalmának és ragaszkodásának sok megható 
jelével tüntetett ki mindvégig. A haza és egyház gyászához 
méltán hozzá tehette a szónok Horatiussal: „Multis illa bonis 
flebilis occidit, nulli flebilior, quam mihi.“ Csoda, hogy prédi
kálni tudott felette, mert hisz ő nemcsak jóltevőt, hanem vigasz
taló édesanyát is veszített a halottban. A részvét a temetésen 
igen nagy volt. A Pesti Napló egykorú tudósítása szerint: „A 
két város meg akará mutatni, hogy a ki életében ezrek által 
szeretteték, halálában ezerek gyásza és szomorúsága lőn“.
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Az egyházi szertartás után budai és pesti tekintélyes 
polgárok vették vállukra a vörösbársonynyal bevont koporsót 
s amerre haladtak, a budai várlak folyosóin megszólalt és itt 
oly szokatlanéi visszhangzott az egyszerű protestáns chorál:

Mily gyarló az ember, míg él,
Por ő, hamu s hulló levél 
Nagy bátran mégis azt hiszi,
Éltét csoda meddig viszi.

Az ifjú fényes jövendőt,
Az éltes még sok esztendőt 
Remél, s aki megérett már,
A sok nyárhoz még egyet vár.

A családi sirbolt bejáratánál Láng esperes mondott meg
ható búcsúszavakat. Végül pedig Scholz r. katholikus udvari 
prépost is megáldotta a drága hamvakat, A sírboltban a 
koporsót az oltárhoz közel helyezték el.

♦

Ott volt tehát végre szerettei között. Jó férje, Sándor 
fia és Hermina, a második feleség mellett. Azóta István, a 
szeretett József fia s az unokák is megtértek hozzá. A szerető 
szivek elporladtak. A sír egyenlővé tett mindent, az udvarban 
annyira rettegett valláskülönbséget is.

A sírbolt ajtaja bezárult és lön nagy csendesség. Fele
dés fátyolát boríták a protestáns nagyasszonyra, mintha nem 
is ő lett volna József nádorunknak jó angyala és szeretett 
József főhercegünk édesanyja. Mintha a fiú sok szép erényét 
nem is az anyától örökölte volna. A kertészet és földmivelés 
szeretetét 6 maga is bevallotta, a kutató egyebekre is rá fog 
ismerni.

És lön nagy csendesség. Pedig az egykorú halotti tudó
sító megjegyzé már: a nagy nádorasszonynak alkotásokban 
gazdag élete biografast követel. Bauhofer pedig Mária Dorottya 
fiához, József főherceghez intézett részvétnyilatkozatában 
mondja: Istenben boldogan elhúnyt édesanyját csak az utó
kor fogja teljes mértékben méltányolni.

Megtörtént-e ez már kellőképpen ? Látunk-e már tisztán 
és szabadon?


