
 
Katolikus nőként a társadalom és a  kultúra szolgálatában. Gróf Zichy Rafaelné (1877–1964) munkássága a két világháború között  Bárány-Szilfai Alida  

„Véssük mélyen a lelkünkbe az isteni parancsot: szeresd felebarátodat, mint tennen magadat – és az ebből következő szabályt – hogy úgy bánjál embertársaiddal, ahogy elvárod, hogy veled bánjék. És legyünk mindig és mindenütt őszinték, természetesek.” (gróf Zichy Rafaelné)1  Már az első jótékony célú társadalmi szervezetek, az első magyarországi nőegyesületek2 megalakulása óta általános dolog volt, hogy ezen egyesüle-tek élén arisztokrata hölgyek álltak. Az, hogy ők csupán jószándékból, örömmel, szeretettel álltak e munka élére vagy pedig inkább kötelességtu-datból, igen összetett kérdés. Kétségtelen, hogy bizonyos mértékig társa-dalmi elvárás volt az előkelő nők felé, hogy kivegyék részüket a nőszerveze-ti munkából, illetve ez egy kitűnő reprezentatív szerep volt számukra, melynek segítségével férjük mellett ők is ki tudtak teljesedni, sőt, voltak esetek, amikor háttérbe is tudták szorítani férjüket. Ennek ellenére törté-nelmünkben számos olyan hölgyet találunk, akik életútját és pályafutását végignézve egyértelművé válik, hogy ez a fajta jótékony szerep, a segítő szándék, a jót cselekedni vágyás és a nélkülözők számára nyújtott segítség számukra nem kötelességtudatból vagy kedvtelésből, hanem őszinte, igaz hittel történt. A katolikus hölgyek között ilyen volt gróf Pálffy Pálné,3 a katolikus nők egyesületi életének megindítója, kinek munkája vitathatatlan jelentőségű. Ő még életében megtalálta tökéletes utódját, és amíg volt rá lehetősége, át is adta neki művét.4 Gróf Pálffy Pálné volt az első, aki szere-tett volna az egyszerű jótékonykodáson túllépni, és egy hosszabb távú eredményt elérni a karitatív munkával, mindezt a katolikus szociális neve-lésen keresztül látta megvalósíthatónak.5 1896-ban alapította meg az Or-szágos Katolikus Nővédő Egyesületet, melynek haláláig elnöke volt. A gróf-né azt gondolta, hogy nem elég csupán kézzel fogható adományokkal 
                                                   
1  GRÓF ZICHY RAFAELNÉ – STADLER FRIEDA: Mit mikor hogyan kell tenni, hogy szép, 

okos és helyes legyen. Bp., 1940. 206. p. 
2  1817-ben, Hermina főhercegné védnökségével alakult meg az első két magyarországi 

nőegyesület Pesti és Budai Jótékony (vagy Jóltevő) Asszonyi Egyesület, később Pesti 
és Budai Jótékony Nőegylet néven. 

3  Gróf Pálffy Pálné szül. Károlyi Geraldine (1836–1915). 1896-ban alapítja meg az első 
katolikus nőegyletet Magyarországon, a patronázsok mintájára, mely később, 1903-
ban veszi csak fel a Katholikus Nővédő Egyesület nevet, majd 1906-tól már Országos 
Katholikus Nővédő Egyesület néven működik tovább. 

4  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL. OL.) P 1650. (= 
Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége, 1919–1947.) 2. dob. 6/b. t. (= 
Zichy Rafaelné életrajza.) 1929. 18. p. 

5  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/c. t. (= Gróf Zichy Rafaelné írásai. é.n.) 13. p. 
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segíteni a rászorulókon, nem elég kenyeret, ruhát és pénzt juttatni nekik, hanem jóval nagyobb szükség van egyfajta lelki gondozásra, és egy hosz-szabb távú eredményeket hozó szociális nevelésre. Ezt a gondolatot vitte tovább utódja, gróf Zichy Rafaelné, aki elődjéhez hasonlóan egész életét a katolikus nőszervezeti munkának szentelte, és akinek munkásságával eddig igen kevés kutató foglalkozott. Gróf Zichy Rafaelné Pallavicini Eduardina (Edina) 1877-ben született Budapesten. Édesapja őrgróf Pallavicini Ede,6 édesanyja Mailáth Etelka,7 nagybátyja gróf Mailáth Gusztáv Károly8. Edina tehát nem férje által vált nemessé, hanem annak is született, az olasz eredetű Pallaviciniek közé, akik a középkor óta vannak jelen Magyarországon és kulturális tevékeny-ségük, hagyatékuk igen jelentős. Kutatásaim alapján meg kell, hogy állapít-sam, a grófné gyermekkoráról nem maradtak fenn információk. Amit biz-tosan tudunk, hogy Budapesten született, ám kamaszéveit már a Pallavicini család somogyi kastélyában, Mosdóson töltötte.9 Itt ment férjhez gróf Zichy Rafaelhez 1901. augusztus 25-én.10 Röviddel a házasságkötésük után a Fejér megyei Zichy birtokra, Sárszentmihályra költöztek. A grófné levele-zéséből kiderül, hogy a ’20-as évektől kezdve ideje nagy részét adminisztra-tív teendői, tisztségei miatt budapesti lakásukban, a Verbőczy utcában töltötte, ám hétvégente és nyaranta Sárszentmihályon tartózkodott. A Zichy házaspárnak 5 gyermeke született, 4 fiú és egy leány. Kétségtelen, hogy családja révén Zichyné fogékony volt a jótékonykodásra, érdekelték a szegények, és elsősorban a vidék szegényeinek problémái. Életrajza több-ször említést tesz arról, hogy már nagymamája11 is olyan asszony volt, aki köré a mise után odagyűltek a szegények, betegek, öregek,12 és aki rendkí-vül fontos ügynek tartotta a jótékonykodást és támogatta az oktatás fejlesz-tését. Edina édesanyja, Mailáth Etelka is kiemelkedő szerepet töltött be a magyar karitatív női munka és a nőegyletek történetében, 1890-től a Budai Jótékony Nőegylet elnökasszonya volt, és ahogyan azt a korabeli sajtóban számos alkalommal olvashatjuk, munkája igen nagy elismerést váltott ki:  „A fiatal őrgrófné vallásossága, jó szíve és jótékonysági hajlama által vezé-reltetve, egész hévvel és kitartással buzgólkodik az egyesület érdekében. Az ápoldát igen gyakran meg-meglátogatja, az elaggott öreg asszonyokat vigasztalja, igen sokszor élelmiszereket, bort, kávét ajándékoz nekik s így megjelenése ünnepszámba megy az ápoldában. […] Tettereje és nemes gondolkozása, a mostoha körülmények közt is fenn fogja tartani a budai 
                                                   
6  Őrgróf Pallavicini Ede (1845–1914): politikus, közgazdász, a Magyar Általános 

Hitelbank igazgatója. 
7  Pallavicini Edéné szül. Mailáth Etelka (1853–1936): csillagkeresztes és palotahölgy, 

négy gyermek édesanyja, a Budai Jótékony Nőegylet elnöke. 
8  Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1864–1940): erdélyi püspök. 
9  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/a. t. 17. p. Zichy Rafaelné életrajza. 1929. 
10  Ld. pl.: Főúri esküvő. In: Esztergom, 1901. augusztus 18. 5. p. 
11  Nem tudjuk, melyik nagymamáról van szó, de feltételezhetően Mailáth Györgyné 

szül. Prandau Stefániáról, aki Pécs katolikus életének jelentős alakja volt, többek 
között népiskolát és nevelőintézetet alapított, és rövid ideig, lányát megelőzően a 
Budai Jótékony Nőegylet elnöke is volt. 

12  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/c. t. 
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nőegyesület jó hírnevét és működési képességét, sőt az eddigiek után ítél-ve, jogosult az a feltevés, hogy újabb virágzás is fog bekövetkezni.”13  Érthető tehát, ha az amúgy is kiemelkedő szociális érzékkel rendelkező Pallavicini Edina ilyen felmenők után maga is a jótékony katolikus munká-nak szentelte életét. Gróf Pálffy Pálné Károlyi Geraldine munkájának köszönhetően Zichyné már ötödik (egyben utolsó) gyermeke születésének évében, 1909-ben komoly szerepet kapott a katolikus nők szervezeti életében, ekkor ugyanis a Katolikus Tisztviselőnők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesü-letének elnöke lett, és gyakorlatilag innentől kezdve a katolikus nőkért dolgozik.14 Gróf Pálffyné 1915-ben bekövetkezett halála után pedig már az Országos Katolikus Nővédő Egyesület elnökasszonya lett, mely a katolikus munkásnők részére otthont tartott fenn, és működött alatta az ún. Anyák Köre és egy Patronázs Szakosztály is. 1914-ben megalakul a Katolikus Cari-tas, melynek szintén ő az elnöke, ezt azonban a bolsevista uralom 1918-ban meg is szüntette. Több mint 1500 család és közel 3500 gyermek állt a Kato-likus Nővédő Egyesület gondozása alatt.15 Az első világháború idején első-sorban a hadbavonultak itthon maradt családtagjait próbálta segíteni az egyesület munkáján keresztül, illetve amikor gróf Tisza István felállította az Országos Hadigondozó Hivatalt, akkor Zichyné e kezdeményezést is támogatta és minden erejével segítette a hivatal munkáját is.16 Látjuk, és valószínűleg ő már az 1910-es években látta, hogy a megszámlálhatatlan kisebb katolikus nőegyesület nem tud erős, egységes és szervezett lenni, mert nem áll központi vezetés alatt, nincs összehangolt munka, melynek következtében ellenőrzés és útmutatás sincs, a fontos munka elaprózódik. Ezen szeretett volna változtatni, amikor 1918. december 18-án megalapí-totta a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségét, amely alá betagozódott a 9 nagy országos katolikus nőszervezet: az Országos Katoli-kus Nővédő Egyesület, a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, a Katolikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete, a Katolikus Egye-temi Hallgatónők Szent Margit Köre, a Katolikus Lányok Országos Szövet-sége, a Katolikus Tisztviselőnők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesüle-te, a Görög Katolikus Nők Országos Szövetsége, a Testvérszövetség és a Szociális Testvérek Társasága, majd később a belőlük kivált Szociális Misz-sziótársulat is csatlakozik Slachta Margit vezetésével, aki külön kiemelte, hogy egyetért Zichynével abban, hogy egyetlen katolikus női központra van szükség Magyarországon. Tagja lett továbbá 21 helyi fiókegyesület és 166 helyi csatlakozott egyesület.17 Zichyné kezdeményezésére és közbenjárására a szövetség már 1921-ben csatlakozik a Katolikus Női Ligák Nemzetközi Szövetségéhez, melynek 1922-es kongresszusára a grófné már el is látoga-tott. Beszámolója szerint ő mindenkit megértett, de őt nem értette meg senki, és valahogy így van Magyarország is a többi ország között.18 1925-től 
                                                   
13  Vasárnapi Újság, 1898. április 17. 265–266. p. 
14  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/b. t. 18. p. 
15  Uo. 
16  Tolnai Világlapja, 1942. február 18. 4. p. 
17  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/b. t. 19. p 
18  Uo. 
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ez a nemzetközi munka is komolyabb fordulatot vett, mert ekkor gróf Zichy Rafaelné a nemzetközi szövetség „Hit védelme és terjesztése” munkabizott-ságán belül működő egyik alosztály elnöke lett, mely kinevezést nyilvánva-lóan kitűnő nyelvtudásának is köszönhetett. Ez a magyar nőszövetség szá-mára komoly presztízs értékkel bírt. A Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége (vagy Országos Katolikus Nőszövetség) egy felekezeti alapon szerveződött, nőket tömörítő társadalmi szervezet volt, természete-sen párthoz nem csatlakozhatott, de egyénenként támogatták a Keresztény Női Tábor jelöltjét. Hat szakosztálya működik: a hitéleti, a szociális és kari-tatív, az ifjúsági, a leányvédelmi, a külügyi és végül a hivatásosan szellemi munkát végző nők szakosztálya.19 Noha a célkitűzés már 1918-ban meg- volt, kimondva mégis csak 1932-ben, az új alapszabály elfogadásával lett: elsődleges cél, hogy a katolikus nőszövetségek, nőegyesületek között kiala-kuljon egyfajta párbeszéd, és ennek a kapcsolatnak, párbeszédnek az or-szágos szövetség összefogó, irányító és képviselő szerve legyen.20 A fenn-maradt dokumentumok megvizsgálása során látjuk, hogy a szövetség elsődleges céljai között semmilyen politikával kapcsolatos pont nem szere-pel. Ezzel együtt tudvalevő, hogy Zichyné igen közel állt Horthyékhoz, de az, hogy katolikus nőszövetségi vezetőként politikai célkitűzései lettek volna, nem nyert bizonyítást. Ez nem jelenti azt, hogy az elnökasszony egyáltalán nem foglalkozott politikával, azonban azt más keretek között tette (mely szintén bizonyítja, hogy nem a katolikus szövetség berkein belül szerette volna ezt véghezvinni), mégpedig a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének megalapításában és működésében vállalt szerepén keresz-tül. A grófné katolikus nőszövetségi tevékenységét leginkább konkrét pél-dák segítségével célszerű megismerni, mert ezekből kitűnik, hogy számára ez nem egy puszta tisztség volt, hanem hivatás. Katolikus elnöknőként Zichyné több alkalommal hangsúlyozta, hogy egy egyesületet megszervezni mindig könnyebb, mint életben tartani azt.21 Annak érdekében, hogy a tagegyesületek munkáját segítse és ezt az életben tartást támogassa, 1933-tól kezdve kiadta a saját maga által szerkesztett, negyedévente megjelenő Vezetők Mappáját, mely az egyesületi vezetők számára nyújtott segítséget, igen részletesen kidolgozva az egyes témákat. Ebben a munkaanyagban mindig helyet kapott egy fejezet, amely azzal foglalkozott, hogy miként lehet a katolikus nőszervezeti munkát népszerűsíteni. Zichyné szerint azért volt erre szükség, mert még mindig sok olyan terület van, ahol a nőszövet-ség ismeretlen.22 Az útmutatás szerint ezeken a helyeken a helybeli plébá-nos, katolikus tanítónő vagy más lelkes katolikus hölgy kell hogy segítsen népszerűsíteni a nőszövetséget, és a katolikus nőket a katolikus akció szol-gálatába kell állítani.23 A Vezetők Mappája konkrét, gyakorlati tanácsokkal is ellátta a helyi katolikus nőszervezet vezetőjét, például a megszervezendő 
                                                   
19  Katolikus Almanach, 1927. 637. p. 
20  SCHULER DEZSŐ: Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten. 2. köt. In: 

Budapesti Statisztikai Közlemények, 1937. 90/1. (továbbiakban: SCHULER,1937.) 78. 
p. 

21  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. (= Vezetők Mappája, 1933–1934.) 
22  Uo. 
23  Uo. 
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rendezvényekkel kapcsolatosan, kitérve arra, hogy milyen esteket, esemé-nyeket érdemes szervezni, és hogyan kell tenni mindezt annak érdekében, hogy a siker ne maradjon el. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Zichyné vezetése alatt működő szövetség egyik legnagyobb érdeme, hogy képes volt továbbvinni és megvalósítani gróf Pálffy Pálné gondolatát a jótékonykodás tekintetében. Hosszú távú megoldásokat keresett, ezért indította el például a vándortanfolyamok szervezését, melyekkel kapcsolatban szintén részletes útmutatót találunk a Vezetők Mappájában. Ezek főző- és háztartási tanfo-lyamok voltak, melyeket 4 héten keresztül tartottak. Városokban és falvak-ban egyaránt megrendezték őket. Alapvetően az volt a cél, hogy a Népmű-velési Bizottság támogassa ezeket a tanfolyamokat anyagilag, ha pedig ez nem valósult meg, akkor tandíjat szedtek, és abból finanszírozták az oktató utazását, lakhatását, egyéb költségeit.24 Itt felmerül a kérdés: miért volt szükség ezekre a tanfolyamokra? Véleményem szerint a kérdés különösen falun érdekes: miért lenne szüksége egy falusi gazdasszonynak főzőtanfo-lyamra? Több utalást is találunk arra vonatkozólag, hogy a falvak egész-ségügyi helyzete igen rossz képet mutatott. Ehhez kapcsolódik az, hogy noha a családok mindent megtermelnek, de majdnem mindent el is adnak. Ami marad, az a krumpli, a bab, a káposzta, a kenyér. Ezekből képtelenek változatos ételeket készíteni, és mivel az asszonyok édesanyjuktól már csak ezeket látták, nem is ismerik a többi alapanyagot, nem tudnak főzni belőle. A vándortanfolyamokon elsajátíthatták különböző egészséges ételek elké-szítési módjait, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek felhasználási módját, mely által egészséges, változatos étkezést biztosíthattak gyermekeiknek, s így hosszú távon járultak hozzá fejlődésükhöz. A fent említetteken kívül háziipari tanfolyamokat is indítottak, annak érdekében, hogy az asszonyok pénzkereseti lehetőséghez jussanak. Zichyné a hozzá beérkező jelentések, beszámolók és saját, sárszentmihályi tapasztalatai alapján látta, hogy min-denképp a betegségek és a nyomor megelőzésére kell elsősorban fektetni a hangsúlyt, a könyöradományok nem nyújtanak hosszú távú megoldást. Valójában ez az, amit anno Pálffyné is akart, a gyakorlati megvalósítás azonban utódjára várt. Zichyné ezt a fajta gyakorlati szegénygondozás-elméletet több alkalommal kifejtette a mappában, hangsúlyozta, hogy a karácsonyi megajándékozás nagyon kevés. A szegényügy társadalmi kér-dés, melynek megoldását nem fentről kell várni, és nem csupán pénzkér-dés. Jóakaratra, segítőkészségre, türelemre van szükség.25 Ezek a vezetők-nek szóló útmutatások természetesen részletesen tartalmazták azt is, hogy a katolikus nők élén állva mennyire fontos az evangelizáció, a hit kérdése, a vallási öntudat fejlesztésének elősegítése. Mindazonáltal az elnökasszony szerint ez nem elég. „A katolikus egyesületi vezetők munkája az egész életre terjedjen ki. Ne merüljön ki csak egyes nagyobb rendelkezésekben, melyek után azután elalszik megint minden.”26 Természetesen, mint katolikus vezető és ötgyermekes édesanya, kiemelkedő szerepet szentelt munkájában a gyermekek és a család védelmének. Hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a gyermekek önállóságra, bátorságra nevelése, de amit legfontosabbnak tartott, az a szociális gondolkodásra való nevelés. A legkisebb, legéltetőbb 
                                                   
24  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. Vezetők Mappája, 1935. 2. sz. 9. p. 
25  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. Vezetők Mappája, 1938. 2. sz. 9. p. 
26  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. Vezetők Mappája, 1937. 2. sz. 2. p. 
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közösség a család, tagjainak minden helyzetben össze kell fognia és együttműködésre kell törekedniük. A gyermek lelje örömét otthon a mun-kában, legyen kötelességtudó, áldozatkész és fegyelmezett. Ezek tehát azok a dolgok, amelyek a családban fontosak. Ezután pedig az iskola közössége következik. Az iskola és a család kettős ellenőrzése, tanítása mellett fejlődik harmonikusan a gyermek.27 Azt, hogy a család és a gyermekek védelme milyen fontos volt a szövetség és vezetője számára, kitűnően példázza, hogy 1922-ben a másik két legnagyobb felekezeti alapon szerveződött nő-egyesülettel karöltve (Protestáns Nőszövetség és Izraelita Nőszövetség) csatlakozott a Vöröskereszt munkájához.28 Ezt az összefogást elősegítette és népszerűsítette, hogy Vass József népjóléti miniszter üdvözölte a közös munkát, illetve örvendetesnek találta, hogy a nőszervezetek felekezeti kü-lönbözőségeiket félreteszik a közös, nemes cél érdekében: „Meg vagyok győződve, hogy a magyar hölgyek ezen a téren többet fognak teremteni, mint a politika terén, ha rávetik magukat erre az Istentől nekik rendelt területre és ha ezt a munkát szisztematikusan fogják végezni, úgy nélkü-lözhetetlenné teszik magukat.”29 Ebben a közös munkában a három csatla-kozott nőszövetség feladata volt többek között a rászoruló családok kör-nyezettanulmányozása, mely abból állt, hogy a hölgyek végiglátogatták a szegény családokat, és minden információt feljegyeztek egy kartonlapra, illetve később az adott családdal kapcsolatban végbement intézkedések is ugyanarra a kartonlapra kerültek.30 A Vöröskereszt elnöke szerint ez olyan munka, amit csak hölgyek tudnak elvégezni. Miért? Véleményem szerint a válasz egyszerű. Az asszonyok vannak otthon. Az asszonyok nevelik a gyermekeket és kerülnek szembe naponta a családot érintő problémákkal. Az asszonyok érthető módon könnyebben megbíznak egy másik asszony-ban, ha körülményeikről, problémáikról kell beszélniük. Az igen fontos környezettanulmányok elkészítésén túl a nőszervezetek segédkeztek a tej-akciók, adománygyűjtések, gyermeknyaraltatások megszervezésében.31 A falusi leányifjúság nevelése céljából alakultak a leányegyesületek, melyek irányítására külön útmutatókat küldött az elnökasszony a Vezetők Mappá-ján belül. Nem csak ez az egy kiadványa volt a szövetségnek, hanem az egyéb folyóiratok is megjelentek gondozásukban, ilyen volt a Katolikus Nők Lapja, az Asszonyok-Leányok c. lap, a Tarisznya, a Kaptár, mely a katolikus anyák körei számára összegyűjtött munkaanyagokat tartalmaz-ták, vagy a Tulipántos láda, mely a falusi leánykörök közlönye volt.32 A grófné valóban sokat tett azért, hogy a szövetség célkitűzése megva-lósuljon, hogy egy központi irányítás által hatékonyabban működjön és 
                                                   
27  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. Vezetők Mappája, 1936. 2. sz. 5. p. 
28  MNL. OL. P 2130. (= Magyar Vöröskereszt Egylet) I. sorozat 1. t. (= Elnökség: A 

Magyar Vöröskereszt Egylet, valamint a Katolikus Nőszövetség, a Protestáns 
Nőszövetség és az Izraelita Nőszövetség közös üléseiről készült jegyzőkönyvek, 1922–
1923.) 1926. 1922. dec. 16. 1. p. 

29  A nőszövetségek értekezlete. In: Budapesti Hírlap, 1922. december 17. 6. p. 
30  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/a. t. Vezetők Mappája, 1938. 2. sz. 9. p. 
31  MNL. OL. P 2130. I. sorozat 2. t. (= A Magyar Vöröskereszt története című 

iratgyűjtemény számára beszerzett adatok.) 24. p. 
32  HORONY-PÁLFI AURÉL: Jótékony egyesületek működése Budapesten. In: Budapesti 

Statisztikai Közlemények, 1940. 91/1. sz. 99. p. 
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terjeszkedni tudjon a katolikus nőszervezetek hálózata. Érdemes azonban megvizsgálni, vajon hogyan ültették át mindezeket a helyi vezetők a gya-korlatba. Jó néhány beszámolót olvashatunk erre vonatkozólag, melyekből írásom terjedelmi korlátjai miatt most néhányat emelnék csak ki. Szeren-csés a helyzet, mert ezek a hölgyek fontosnak tartották, hogy részletes be-számolót küldjenek munkájukról és az elért eredményekről az elnökasz-szonynak. A központosításra tett kísérlete tehát nem volt eredménytelen. Egy ilyen beszámolót küldött 1941-ben gróf Zichy Domokosné Somogyhár-ságyból,33 melyben arról tájékoztat, hogy miként tűnt el a faluból az azelőtt 50 %-ban jelen lévő gyermekágyi láz. A grófné egy „szülőotthont” létesített, mely egy szobából és egy fürdőszobából állt, és ahol szülés után 8–10 na-pon át maradhattak az édesanyák, teljes ellátást és ápolónői segítséget kapva. A beszámoló szerint az év végére a gyermekágyi láz előfordulása a nullára csökkent.34 A táplánszentkereszti gróf Szécsen Erna arról számolt be, hogy egy régi, üresen álló cselédlakást alakíttattak át csecsemőrendelő-vé, ahová havonta kétszer ellátogat a körorvos és megvizsgálja a 2 évesnél fiatalabb gyermekeket. Azt írja, hogy eleinte nagyon húzódoztak az asszo-nyok, de aztán már szívesen mentek és már-már versenyeztek, hogy melyi-kük gyermeke gyarapodott többet.35 Mindenféle egyéb falusi problémával és megoldási kísérleteikkel találkozunk még a beszámolókban, általános probléma például, hogy a lakások nedvesek, sötétek, egészségtelenek, hogy nem táplálják kielégítően a gyermekeket, hogy gyakran várandós nők is fizikai munkát végeznek, gyakori a TBC és a vérbaj. Ezekre a problémákra Zichyné utasításai alapján a válasz minden esetben a megelőzés. Ez azon-ban rendkívül komoly munka és erőfeszítés volt a nőszövetség tagjai részé-ről. Olvashatunk például olyan kezdeményezést is, gróf Esterházy László-nétól Sárosdról, hogy a fiatal katolikus leányokat arra kérte, menjenek el szegény családokhoz és mosdassák meg a gyermekeket.36 Az is előfordult, hogy maga gróf Zichy Rafaelné sietett a bajba jutottak segítségére:  „A cselédházak végig látogatása alkalmával egy csomó rachitikus és rosz-szul fejlett gyermeket fedeztem fel. Egyszer egy csecsemő keserves sírásá-ra érkeztem oda. Megkérdeztem anyját, aki egészen öregnek látszó asz-szony volt egy foggal a szájában. Megvertem. Miért? Mit adott neki? Paprikás levest, tejem nincs, tehenem sincs. A sírás indokolva. Ezen okul-va, az akkor divatos tápszereket szereztem be, Nestlé liszt, kufe, Mellin-da’s food, zabliszt, zabpehely. A gyermekeim schwesterje megmutatta ne-kik, hogyan kell ezeket megfőzni.”37  A fenti példán túl arról is tudunk, hogy birtokán, Sárszentmihályon szövő-műhelyt alapított, ahol szövő- és fonógépeken dolgozhattak az asszonyok.38 A fent részletezett jótékony segítségnyújtáson túl a katolikus nőszer-vezetek központja működtetett különféle szakosztályokat, szekciókat, ilye-
                                                   
33  Ma község Baranya megyében. 
34  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 10/c. t. Kísérletek és eredmények, 1941. 1. füz. 4–5. p. 
35  Uo. 8. p. 
36  Uo. 4–5. p. 
37  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/c. t. 8. p. 
38  MNL. OL. P 1650. 2. dob. 6/b. t. 20. p. 
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nek voltak a már említett leánykörök, melyek számára a Tarisznya című munkaanyag íródott. Működött továbbá az ún. Anyák Köre, melynek célja, hogy a katolikus falusi asszonyokat összefogja és segítse „szellemileg, gya-korlatilag, és kedélyileg”. Ezen „anyakörök” vezetői számára jelentették meg évente négyszer a Kaptár című munkaanyagot.39 Az Anyák Köre kere-tében hivatásos, képzett csecsemőgondozónők adtak tanácsokat az édes-anyáknak gyermekük ellátásával kapcsolatban. Ezek a gondozónők látogat-ták is a családokat, nem csak az Anyák Köre gyűlésein találkozhattak velük. Gyakorlati tanácsaikon túl az édesanyák lelki ápolását sem hanyagolták el: „Megalakult tehát az Anyák-Köre, szívesen vesznek részt összejövetelein a heti munkában kifáradt és eltompult asszonyok, mert mindig visznek belő-le haza valamit a lelküknek is.”40 Vidéken az első ilyen Anyák Köre gróf Zichy Rafaelné sárszentmihályi birtokán alakult meg.41 Kifejezett cél volt, hogy az asszonyok életében felmerülő problémákat átlássák, megértsék és megoldják.42 Ez gyakorlatilag a szövetség teljes működésére jellemző volt. Hívő katolikusként első és legfontosabb számukra a család védelme volt, a családot pedig az asszonyok fogják össze, így Zichyné és munkatársai igye-keztek mindig az asszonyokon keresztül megtalálni azt az utat, mely által a leghatékonyabb segítséget nyújthatnak. Munkájuk felbecsülhetetlen értékű. Azért is volt ennyire rájuk szük-ség, mert a két világháború közötti időszakban csak nagyon csekély mér-tékben működött Magyarországon irányított szociálpolitika. Mivel 1920 után az első számú politikai cél a revízió volt, így minden más háttérbe szorult. A magyar gazdaság talpra állításának ügye mellett a szociális intéz-kedések nem kaptak elég teret. Volt pedig probléma bőven, kiemelném a legfontosabbakat: magas csecsemőhalandóság, rossz közegészségügyi hely-zet, a gyermekmunka problémája, lakáskérdés, tájékozatlanság, elégtelen táplálkozás, hiányzó egészségügyi ismeretek, melyből kifolyólag nagy mér-tékű higiéniai problémák, melyek következménye számos betegség. Az 1917-ben felállított, majd 1920-ban átszervezett Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium feladatköréhez tartozott minden szociális kérdés, de a sze-génypolitikát a minisztérium nyíltan a Szociális Missziótársulatra43 bízta, mely azonban önmagában nem tudta ellátni ezt a komoly feladatot.44 Fontos megemlíteni, hogy Zichy Rafaelné katolikus nőszövetségi munkáján túl szerepet vállalt egy másik nőszövetség alapításában és mű-ködésében is, mely inkább már politikai szervezetként funkcionált, eredeti 

                                                   
39  MNL. OL. P 1650. 3. dob. 11. t. (= Más szervezetek sokszorosított iratai és 

kiadványai.) Kaptár, 1940. 2. p. 
40  BÁTHORY NÁNDORNÉ: Anyák-Köre. In: Fővárosi Közlöny, 1916. április 28. 2. p. 
41  Uo. 4. p. 
42  Ld. 39. sz. jegyz. 
43  A Szociális Missziótársulat 1908-ban alakult, alapítója Farkas Edit. A nőkérdéssel 

foglalkozó, képzett és hivatásos testvérek közösségének létrehozása volt a cél. Ez lett a 
Szociális Missziótársulat. 1923-ban Slachta Margit vezetésével összesen 29 nővér 
hagyta el a Missziótársulatot, ők alapították meg a Szociális Testvérek Társaságát. 

44  GYÁNI GÁBOR – KÖVÉR GYÖRGY: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a 
második világháborúig. Bp., 2006. 240. p. 
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célja ugyanis az asszonyok politikai mozgósítása volt.45 A nemzeti-konzervatív alapokon nyugvó Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) 1919. január 10-én alakult és 1946-ig működött. Három nagy keresztény nőszervezet, az Országos Katolikus Nőszövetség, a Magyar Pro-testáns Nők Országos Szövetsége46 és a Szociális Missziótársulat alapította a MANSZ-ot, mely tulajdonképpen jótékonysági és politikai szervezet is volt egyben. Politikai célokat megfogalmazva jött létre, ám később mégis inkább a karitatív munka volt jellemző tevékenységére. Gróf Zichy Rafael-né nagyon jó barátságban volt Tormay Cécile-lel, támogatta a MANSZ tevékenységét, de számára a katolikus nőszövetségi munka jelentette a fő irányvonalat. Kétségtelen, hogy a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége a Horthy-rendszer komoly támogatója volt, természetesen a nőket célozva, hiszen néhány év alatt az egyik legjelentősebb keresztény női szervezetté vált, az 1930-as években már kb. 1 millió tagot számlálva.47 A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségétől könnyedén eljutunk gróf Zichy Rafaelné irodalmi munkásságához, ugyanis a szálak összeérnek: 1922-ben alakult meg a grófné elnökletével, gróf Klebelsberg Kuno48 és Pauler Ákos49 alelnökletével a Magyar Irodalmi Társaság. A cél Zichyné elnöki posztjával természetesen az arisztokrácia megnyerése volt. Ezen értjük a szellemi és az anyagi támogatást egyaránt. Maga Zichyné is 50000 koronával járult hozzá a társaság elindulásához.50 A vallás- és közoktatás-ügyi miniszter és a grófné lázas munkájának köszönhetően 1922 decembe-rében (1923-as jelzéssel) elindult a társaság folyóirata, a Napkelet, melynek főszerkesztője a MANSZ elnöke, Tormay Cécile lett. A szépirodalmi, tudo-mányos és kritikai cikkeket felvonultató Napkeletet tulajdonképp a Nyugat ellensúlyozására indították, illetve Klebelsberg kultúrpolitikájának fontos része volt egy művelt középosztály „kinevelése”.51 A folyóirat nagy népsze-rűségnek örvendett, ez a széleskörű propagálásnak köszönhető, amelyet szintén a miniszter, Zichyné és Tormay hajtottak végre, értjük ez alatt a kultuszminisztérium támogatását, a napilapok és tankerületi felügyelők segítségét és azt, hogy a terjesztést kitűnően megszervezték, ugyanis ebben több társadalmi szervezet részt vállalt, többek között a MANSZ és az Or-

                                                   
45  KOLLARITS KRISZTINA: Egy bujdosó írónő – Tormay Cecile. Vasszilvágy, 2010. 

(továbbiakban: KOLLARITS, 2010.) 203. p. 
46  A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége 1919-ben alakult Raffay Sándorné, 

Perczelné Kozma Flóra és Szilassy Aladárné vezetésével. Céljuk ugyanaz, mint a 
katolikus szövetségé: összefogni a meglévő protestáns nőegyesületeket, és 
szervezetten irányítani munkájukat. 

47  KOLLARITS KRISZTINA: „Csak szétszórt őrszemek vagyunk…” Tanulmányok a 
Napkeletről. Vasszilvágy, 2014. (továbbiakban: KOLLARITS, 2014.) 23. p. 

48  Klebelsberg Kuno (1875–1932): jogász, országgyűlési képviselő, belügyminiszter 
(1921–1922), majd vallás- és közoktatási miniszter (1922–1931), a Horthy-korszak 
legkiemelkedőbb kultúrpolitikusa. 

49  Pauler Ákos (1876–1933): tanár, filozófus, a Horthy-korszak meghatározó 
tudományos szereplője. 

50  Zichy Rafaelné levele Klebelsberg Kunóhóz. Sárszentmihály, 1921. július 22. – 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. (továbbiakban: OSzKKt.) Levelestár. 

51  KOLLARITS, 2014. 66. p. 
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szágos Katolikus Liga is.52 Itt érdemes megjegyezni, hogy a grófné, Kle-belsberg gróf és Tormay Cécile a magánéletben is jó kapcsolatot ápoltak egymással:  „Nagyon szép volna, ha Saroltával53 együtt a közeli napokban kirándulná-nak ide. Sok mindent lehetne és kellene megbeszéli azon kívül, hogy láto-gatásuk nagy örömet szerezne nekem. Cécile még körülbelül aug. 10-12-ig marad itt és jó lenne, ha valami konkrét tervet addig is megállapíthat-nánk.”54  A Magyar Irodalmi Társaság elnökeként Zichyné még közelebb került az irodalomhoz, és mivel négy idegen nyelven beszélt, nem csak magyar nyel-vű könyveket olvasott. Idegen nyelvű olvasmányai igen nagy hatással vol-tak rá, ezért fordításokat készített, melyek egy része megjelent a Napkelet Könyvtára sorozatban, a Napkelet folyóirat kiadásában, 1920 és 1940 között. Ilyen volt például többek között Condivi: Michelangelo élete (1926) vagy Mussolini beszédei (1927).55 A sárszentmihályi birtok valóságos szel-lemi, kulturális és irodalmi központ lett, mert a grófné rendszeresen szer-vezett ide irodalmi estélyeket, felolvasásokat, de megtette ezt budapesti lakásán (Budapest I., Werbőczy u. 23–25.) is, ahová például 1922 január-jában Thomas Mann is ellátogatott.56 A Magyar Irodalmi Társaságnak és Klebelsberg kultúrpolitikájának egyik fontos célkitűzése volt, hogy tegye-nek az ellen, hogy kizárólag a főváros funkcionál egyfajta kulturális köz-pontként. Ez volt az ún. „vidéki gondolat”. Ennek elősegítéséhez nagyban hozzájárultak a Zichy-birtokon zajlott események. Lényeges megemlíteni még egy ügyet, melynek szellemi, kulturális vonatkozásai is vannak ugyan, ám legnagyobb jelentőséget mégis a magyar katolikusok számára hordoz: Árpád-házi Boldog Margit szentté avatása, melyben Zichyné szintén nagy szerepet vállalt. Az 1920-as évektől kezdve Boldog Margit szentté avatásával egyre többet foglalkoztak. Párhuzamot vontak ugyanis a Margit korszaka és a sajátjuk között. Úgy vélték, a ’20-as évek Magyarországának, különösen az ifjúságnak szüksége van egy esz-ményképre, és erre Margit alakja tökéletesen alkalmas lesz.57 Az 1923-ban tartott Katolikus Nagygyűlés már hivatalosan is javasolta Árpád-házi Bol-dog Margit szentté avatását, melyet elsősorban a Domonkos-rend karolt fel, P. Bőle Kornél vezetésével.58 Gróf Zichy Rafaelné, mivel maga is fogla-
                                                   
52  Uo. 29. p. 
53  Botka Sarolta (1878–1964): Klebelsberg Kuno felesége. 1900-ban kötöttek házasságot. 
54  Zichy Rafaelné levele Klebelsberg Kunóhóz. Sárszentmihály, 1921. július 21. – 

OSzKKt. Levelestár. 
55  MNL OL P1650 2. doboz 6/b. tétel. Zichy Rafaelné életrajza. 1929. 20. p. 
56  Zichy Rafaelné meghívása Babits Mihálynéhoz. Budapest, 1922. január 9. – OSzKKt. 

Levelestár. Fond III/1400. 
57  BARNA GÁBOR: Szent Margit ima-akciók a 20. század első felében. In: Lelkiségek, 

lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szerk.: Barna 
Gábor – Povedák Kinga. Szeged, 2014. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár.) 
(továbbiakban: BARNA, 2014.) 208. p. 

58  P. Bőle Kornél (1887–1961): Domonkos-rendi szerzetes, hitszónok. A katolikus 
férfiak egyesületének, a Credonak alapítója és vezetője. 
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latoskodott már Boldog Margit életével (legendáját lefordította),59 úgy gondolta, hogy a Katolikus Nőszövetségnek támogatnia kell ezt a kezdemé-nyezést, így felajánlotta, hogy innentől kezdve örömmel közreműködnek a szentté avatási eljárásban, és 1927-től meg is kezdték az ezzel kapcsolatos munkát: május 7-én tartott kongresszusuk középpontjába Árpád-házi Bol-dog Margit kultuszát állították.60 Ettől kezdve folyamatosan szerveztek imaakciókat, zarándoklatokat Boldog Margit tiszteletére, szentáldozásokat tartottak szentté avatásáért. 1930-ban P. Bőle Kornélt hivatalosan is meg-bízták a szervezéssel.61 Az 1930-as esztendő Szent Imre emlékév volt, melynek kapcsán számos megemlékezést tartottak, és ezek kibővültek a Boldog Margit szentté avatását előmozdító eseményekkel. Május 31-én a Katolikus Nőszövetség szervezésében nagyszabású leányzarándoklatot tartottak a Margitszigetre, Boldog Margit szentté avatásának reményé-ben.62 P. Bőle Kornél igen bizakodóan tekintett az ügyre 1930 februárjá-ban:  „Boldog vagyok, hogy a Margit-kultusz olyan nagy erővel lángolt föl az utóbbi időkben nálunk. Úgy vallásos szempontból, mint nemzeti érdekből rendkívüli jelentőségű dolog ez, s most, amikor látjuk, hogy a Szent Imre év alkalmából az egész világ érdeklődése felénk fordul, mondanom sem kell, hogy mekkora jelentősége lesz annak, ha Boldog Margit szentté ava-tási pörét újból felvétethetjük és ha a pört sikeresen be is fejezzük.”63  A várt eredmény azonban egyelőre elmaradt, komoly előrelépés az ügyben nem történt. 1937-ben vett újabb lendületet az ügy, mert ekkor szélesedett ki igazán az összefogás, mind politikai, mind tudományos kö-rökben elismerték fontosságát, az Actio Catholica is csatlakozott és levele-ket intéztek Rómához Boldog Margit szentté avatása ügyében.64 Innentől kezdve folyamatos volt a fáradozás és ez a nemes ügy az egész magyar tár-sadalmat megmozgatta. A buzgó munka eredményesnek bizonyult, és 1943 nyarán a pápa jóváhagyta Árpád-házi Boldog Margit szentté avatását, me-lyet 1944 januárjában ünnepelt meg az ország. Ez az éveken át összefogásra késztető esemény példát tudott mutatni a tekintetben, hogy amennyiben egy jó ügy a tét, az ország meg tudja mutatni, hogy képes a közös gondol-kodásra, az emberek képesek az együtt gondolkodásra. Egyértelmű volt, hogy gróf Zichy Rafaelné kiáll e jó ügy mellett, hiszen egész munkássága során mindvégig arra törekedett, hogy Magyarország sorsa jobbra fordul-jon és ő maga is az összefogást, a hittel való közös munkát képviselte. Saj-nálatos módon az öröm nem tarthatott sokáig, hisz’ a következő évben már romokban hevert a főváros. Mialatt a grófné az előzőekben ismertetett számos közéleti, társadal-milag rendkívül fontos feladatokban vett részt, magánélete válságba került. 
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60  Egyháztörténeti Szemle XVIII/4 (2017) 
Gróf Zichy Rafael és Pallavicini Edina őrgrófnő 1901-ben házasodtak össze, 5 gyermekük született. (1902: Mária Eugénia, 1903: Eduárd Rafael, 1904: Domokos János, 1907: Nándor György, 1909: Imre György.) Mihelyst a gyermekek iskolás korba léptek, a grófné átadta magát a katolikus nőszö-vetségi munkának, majd sorra jött a többi feladat. Hétköznapjait többnyire Budapesten, Verbőczy utcai rezidenciájukon töltötte, és inkább csak hétvé-gente, nyaranta látogatott haza Sárszentmihályra. Kapcsolatuk a gróffal elhidegülőben volt, különösen azután, hogy a gróf megismerkedett dr. Világosi József ügyvéd elvált feleségével, és olyannyira beleszerelmesedett, hogy már 1916-ban a válást fontolgatta.65 Innentől kezdve folyamatosan levelekkel bombázta feleségét, és kérlelte, váljanak el, mert nem képes tovább boldogtalan házasságban élni, és nem bírja tovább felesége „szelle-mi szuperioritását”.66 A grófné nem engedett kérésének, hallani sem akart a válásról. Mivel ez nem működött, a gróf más módszert keresett: megvá-dolta feleségét, hogy intim viszonyt folytat munkatársával és barátnőjével, Tormay Cécile-lel. Ehhez tanúkat is szerzett, méghozzá a Verbőczy utcai palotában dolgozó személyzet soraiból.  „Erőszakos, rideg, kíméletlen, gúnyos, uralkodni vágyó természetű a fele-ségem, akitől válni akarok, — így indokolta válókeresetet a gróf, amelyet a portás megfigyelései alapján adott be a törvényszéken – anyám kívánsá-gára vettem csak feleségül. Nagymértékben költekezik, s nemcsak őt, de társaságát sem szívelem. Feleségem egy női személy iránt különösen nagy vonzalommal és intim barátsággal viseltetik.”67  A bíróság azonban 1924 tavaszán a válásra vonatkozó kérelmet elutasítot-ta.68 Az ügy nem ért véget, ugyanis Tormay és a grófné hamis tanúzás vád-jával beperelték a grófot és tettestársait, a per eredményeképp a grófot 1925-ben másfél év börtönre, 2 tettestársát 1 évre, a harmadikat pedig 4 hónapra ítélték.69 Többszöri fellebbezést követően a grófnak végül csak 14 napot kellett letöltenie. A válóper rendkívül jó téma volt a napilapok szá-mára, ám a közélet fontos szereplőinek, Zichynének és Tormay Cécile-nek egyáltalán nem tett jót. Tény, hogy a két hölgy sok időt töltött egymással, Tormay gyakori vendég volt a budapesti palotában és Sárszentmihályon is, gyakran napokat is eltöltött ezeken a helyeken, a grófnéval hosszas beszél-getéseket folytattak a MANSZ alapítása kapcsán, illetve az irodalomról is örömmel beszélgettek. Ez önmagában azonban nem bizonyíték arra, hogy kettejük között bármiféle intim viszony lett volna. Az is tény azonban, hogy Tormay Cécile szexualitásával kapcsolatban számos hasonló ügy látott napvilágot.70 A házasság jogilag továbbra is érvényben maradt, egészen a gróf 1944-es haláláig. 
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Láthattuk, hogy a ’20-as, ’30-as években a grófné munkája kiemelke-dő. Jótékonysági munkájához érdemes megemlíteni, hogy 1938-ban a Fel-vidék megsegítésére indított jótékonysági akció, a Magyar a Magyarért Mozgalom járási megbízottja volt Szepsiben. 1945-ig tevékenykedett első-sorban a katolikus nőszövetség elnökeként, amely igen lefoglalta, hisz’ a munka átfogó, minden részletre kiterjedő volt. Rendkívül fontos volt szá-mára ez a szociális munka, mellyel kapcsolatban 1942-ben így írt: „A szoci-ális tevékenység nem csak felebaráti és hazafias kötelesség, de még saját jól felfogott érdekünk is azt kívánja, hogy mind szorosabb kapcsolatban le-gyünk azokkal az emberekkel, akik közt élünk, s akik részben tőlünk függe-nek.”71 A korszak egyik rendkívül befolyásos közéleti szerepet vállaló nője volt. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a modern nő megtestesítője a korban, alátámasztja ezt a több fronton való szerepvállalás: feleség, anya, közéleti szereplő, írónő, elnöknő, szegények és elesettek segítője, katolikus „harcos” és bizonyos értelemben véve politikus is. Tipikusan az a nő, aki „mindig, mindenhol ott van”, intelligenciája nem ismer határokat. Tovább vitte édesanyja kezdeményezését, modernebb, 20. századi köntösben. Mindig jelen akart lenni, megélni a valós problémákat. Érdemei mind poli-tikailag, mind kulturálisan, mind szociálisan elévülhetetlenek. Élete utolsó szakaszáról nem sokat tudunk. 1945 után lányához emigrált Spanyolor-szágba, és ott halt meg 1964-ben.   
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