
1Női szerep és családi stratégia a 19. század második 
felében – Szász Károlyné Bibó Antónia püspökné 
életpályája
Sárai Szabó Katalin
Szemerjai Szász Károly református püspök és lánya – a 19. század 
végén induló belmissziói mozgalom kiemelkedő alakja –, Szász Póla 
életútjának tanulmányozása során akadtam rá Szász Károly és Bibó 
Antónia levelezésére. Ez a forrásanyag betekintést enged a házastársak 
viszonyába, lehetőséget ad arra, hogy megismerhessük a családi élet-
ben betöltött szerepeiket, egymással szembeni elvárásaikat. Fontos-
nak tartottam, hogy a feleség, Bibó Antónia szemszögéből vizsgáljam 
kapcsolatukat, szerepfelfogásukat, fókuszba állítva azt a női szerep-
ről, női munkáról, női önmegvalósítási formáról való gondolkodást, 
amely családi stratégiájuk egyik alapját képezte. Egy olyan családi 
stratégiának, amely lehetővé tette a szabadságharc előtt született és 
szocializálódott értelmiségi generáció tagjai számára – az 1850-es és 
60-as évek viszonyai között is – mind a karrierépítést, mind a család 
hatékony működtetését. A Szász házaspár által képviselt értékrend, a 
megtervezett és jól szervezett, szigorúan vett munkamegosztásra, kö-
telességteljesítésre, munkaetikára épített „családi hálózatrendszer”, 
úgy tűnik, hozzájárult ahhoz, hogy a család a változó történelmi kor-
szakokban talpon maradjon a későbbiekben is, és – elsősorban az ér-
telmiségi elitbe beágyazódva – napjainkig sikeresen egzisztáljon. 

A szabadságharc bukását követő két-három évtizedben az a 
kör, amelynek Szász Károly is tagja volt, lényeges szerepet töltött 
be a különböző értelmiségi (elsősorban az irodalmi, a humán tudo-
mányok, oktatás) pályák professzionalizációjában, az új értelmiségi 
elit ethoszának kialakításában. Szász Károlyt az irodalomtörténet  
az „irodalmi Deák-párt”-hoz köti. Az elnevezés Salamon Ferenc 
történésztől ered, aki 1889-ben kiadott válogatott tanulmányainak 
bevezetőjében, visszaemlékezve az 50-es évek viszonyaira, elkülö-
nítette – Szajbély Mihály szavaival – a „minőségi irodalom képvise-
lőinek a körét […] a nemzeti ügy emlegetésével visszaélő akarnokok 
és kontárok hangoskodó táborától”.2 Arany Jánost, Tompa Mihályt, 
Lévay Józsefet, Erdélyi Jánost, Szász Károlyt, Kemény Zsigmon-
dot, Csengery Antalt, Pákh Albertet, Gyulai Pált sorolta ide.3 A sze-
mélyes mikrohálózatokon keresztül azonban jóval kiterjedtebb volt 

1 

2 Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon ala-
kulásában Világos után.  Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005:205 

3 Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok. Első kötet. Franklin Társulat, Bp., 
1889: VI‒VII.
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ez a társadalmi csoport, számosan kötődtek hozzájuk az irodalmi, a 
tudományos, a politikai és a hivatali mezőből egyaránt.4 

A csoport tagjainak életútja is arról tanúskodik, hogy az 1850-
es évektől új férfieszmény volt alakulóban. Azon generáció tagjai-
nak, akik a szabadságharc előtt szocializálódtak, illetve tervezték, 
készítették elő karrierjüket, sok esetben egész más irányokban kel-
lett elindulniuk, új stratégiák mentén kellett felépíteniük pályájukat. 
Az újonnan formálódó értelmiségi réteg számára a pénzkereset, a 
karrierépítés nagyfokú mobilitást, rugalmasságot kívánt, sokrétű, 
sokszor egészen különböző területeken való párhuzamos működést 
vagy akár nagy váltásokat is igényelt. A hatékonysághoz az egyénnek 
meg kellett tanulnia a társadalmi függőségek egyre bonyolultabbá 
váló hálózatához való alkalmazkodást, a folyamatosan változó, meg-
újuló viszonyok közötti eligazodást. A változások már önmagukban 
is sokféle feszültséget eredményeztek az egyes társadalmi csoportok 
– elsősorban a hagyományosan uralkodó elit és a feltörekvő meritok-
ratikus foglalkozási rétegek – között, illetve azokon belül. A férfibe-
állítódások sokfélesége létezett egymás mellett. A helyzetet tovább 
bonyolította, hogy a férfiak és férficsoportok küzdőterének tekintett 
nyilvánosságokban megjelent egy új szempont, új tapasztalat, új enti-
tás: a női.5  A korabeli, egyre nagyobb számban megjelenő, elsősor-
ban nőknek szánt irodalomból, értekezésből, cikkekből, tanácsadó 
kötetekből is látható, hogy a 19. századi középosztálybeli nőkkel 
szemben egyre komolyabb elvárásokat támasztottak. Anyaként, fele-
ségként széleskörű ismereteket, tájékozottságot vártak el tőlük a min-
dennapok és a magas kultúra világában egyaránt. Az otthon, a háztar-
tás, a gondozás megannyi feladatának ellátása egyre szerteágazóbb 
munkakört jelentett számukra. Már nemcsak a megtanult, hagyomá-
nyozódott tudás, tapasztalat, hanem az ezen a téren megjelenő újítá-
sokhoz való alkalmazkodás, az új ismeretek elsajátítása is – a változó 
higiéniai szempontok, az új eszközök és metódusok – a jól működő 
háztartás, a jó háziasszony elengedhetetlen ismérvévé vált. Mint a 
társadalom tagjaitól pedig elvárták, hogy honleányi érzelemmel bír-
janak, és odaálljanak a nemzetjobbító törekvések mellé, illetve részt 
vegyenek a szociális problémák enyhítésében. Ezen kötelességeiket 
pedig ugyanazzal az elköteleződéssel végezzék, mint a férfiak a saját 
4 Sárai Szabó Katalin: „Van határa a két nemnek.” Férfi- és női eszmény 

Gyulai Pál és körének szövegeiben.  In. (szerk.) Török Zsuzsa: Angyal vagy 
démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról. Reciti, Bp. 2016. 
97–115:100

5 Sárai Szabó Katalin: „Van határa a két nemnek.” Férfi- és női eszmény 
Gyulai Pál és körének szövegeiben.  In. (szerk.) Török Zsuzsa: Angyal vagy 
démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról. Reciti, Bp. 2016. 
97–115: 110–111.
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munkájukat a kenyérkereső pályán, illetve a közéletben.  A munka-
végzés, kötelességteljesítés polgári ethosza egyre nagyobb nyomással 
nehezedett a középosztálybeli férfiakra és asszonyokra.

Az „irodalmi Deák-párt” tagjainak házasságkötési stratégiáját 
vizsgálva úgy tűnik, elsősorban olyan nőket választottak társnak, 
akik biztosították a magánszféra működőképességét, a polgári élet 
alapértékeként számon tartott családeszmény realizálását. Azok-
ról a nőkről, akikről bővebb információval rendelkezünk, elmond-
ható, hogy feleségként – férjük bármilyen feladatot, hivatalt vállalt, 
bármilyen új élethelyzetbe került – a körülményekhez mindig megfe-
lelően alkalmazkodtak. Többen közülük annak a kapcsolati hálónak 
a fenntartásához is képesek voltak hozzájárulni, amely házastársuk 
közéleti munkájához, hivatásbeli előmeneteléhez nélkülözhetetlen 
volt. Példaként említhetjük Tanárky Gedeon6 feleségét – Báthory 
Gábor nagykőrösi református lelkész lányát, Báthory Gábor püspök 
unokáját –, Báthory Máriát. Az államtitkárról való megemlékezés-
ben így jellemezte őt Tóth Lőrinc7: „..nő, ki föl birt emelkedni arra 
a magaslatra, hogy férje kötelességeit, melyeket a közpálya reá mért, 
teljesen megértse s méltányolja őt attól, a mi lelkének hivatása volt, 
soha vissza ne tartsa, s amellett abban a megnyugvásban részesítse, 
hogy a férj s atya hiányát a házi tűzhelynél, a gyermekek nevelésénél 
s az anyagi eszközök okos, takarékos felhasználásában bölcsen s eré-
lyesen helyettesítse.” 8 

Elsősorban jó háziasszonyok voltak, határozott elképzelésekkel, 
puritán életszemlélettel, ennek megfelelően minden helyzetben szer-
vezték, összetartották a korban megszokott sokgyermekes családok 
életét, és igyekeztek alkalmazkodni akár a vidéki, akár a fővárosi élet 
sajátosságaihoz. Akadtak köztük olyan nők is, akik rendelkeztek a 
kor általánosan megszerezhető női műveltségével. Fiaik nevelésében 
a cél az volt, hogy magas színvonalú oktatásban részesüljenek, amely 
garantálja számukra a sikeres pályaválasztást és a jövőbeni sikeres 
előmenetelt. Lányaikat a családanya kötelességeire, munkájára készí-
tették fel, tehát az eredményes házassághoz, családi élethez kívántak 
minden eszközzel hozzájárulni. Szász Károly generációjának férfi-
tagjai értelmiségi pályájuk (pályáik) felépítéséhez, egzisztenciájuk 
megteremtéséhez, ambícióikhoz – mindahhoz, amihez hiányoztak 
még az előképek – elengedhetetlenül fontosnak ítélték, hogy családi 
életükben olyan társat találjanak, aki törekvéseikhez biztos hátteret 
6 Tanárky Gedeon (1815–1887) politikus, országgyűlési képviselő, vallás- és 

közoktatásügyi államtitkár. A Szász és a Tanárky család jó barátságban volt.
7 Tóth Lőrinc (1814–1903) író, jogtudós, az MTA tagja, ügyésze és 

pénztárosa.
8 Tóth Lőrincz: Emlékbeszéd Tanárky Gedeon a M. Tud. Akadémia levelező 

tagja felett. Bp., 1888:18–19
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teremt. Ezért az általuk elvárt női szerepfelfogásnak nem feleltek 
meg azok a nők, akik a nyilvánosságban forgolódtak, függetlenségre 
vágytak, önálló egzisztenciát kívántak építeni. Az emancipációt úgy 
értelmezték, hogy mindkét nem képviselői számára biztosítani kell a 
jogokat ahhoz, hogy rendeltetésüket a legtökéletesebben betölthessék. 
Mivel a férfiakat és nőket két külön társadalmi entitásnak tekintették, 
ezért a társadalom működésében is elhatárolták a női- és férfivilágot; 
a társadalmi nemi szerepeknek egymást kiegészítő jellegét 
hangsúlyozták.9 Ebben látták a biztosítékát annak, hogy a politikai 
életben, az irodalom és a tudomány intézményesülésében, a Kiegye-
zést követő új rendszer működtetésében hatékonyan részt tudjanak 
venni, úgy, hogy közben építik saját karrierjüket, megpályázzák és 
elnyerik a magas presztízst jelentő pozíciókat, és mindemellett meg-
felelő jövedelemre is szert tesznek.

Szemerjai Szász Károly 1829-ben született Nagyenyeden. 
Apja, id. Szász Károly a nagyenyedi kollégiumban jogot tanult, itt 
kötött barátságot Erdély arisztokrata családjaival, a Keményekkel, 
a Telekiekkel, a Zeyk családdal és a Bánffyakkal. Később a kollé-
gium professzora lett, ismert jogtudós, majd Vízakna követeként 
kezdett politizálni. Az 1834/35-ös erdélyi országgyűlés egyik ellen-
zéki vezére volt. 1848-ban Eötvös József meghívta államtitkárának, 
ekkor költözött a család Pestre. 1849-ben Debrecenben a kultusz-
minisztériumot vezette, a bukás után halálra ítélték, emiatt bujdosni 
kényszerült. 1851-ben kegyelmet kapott, így kinevezhették Maros-
vásárhelyre, Bolyai Farkas tanszékére, de hamarosan – amint azt a 
megemlékezések hangsúlyozták – testi és lelki állapota megrendült a 
szabadságharc bukása fölött érzett keserűségében és 1853-ban meg-
halt. Anyja, Münstermann Franciska katolikus német családból szár-
mazott, házasságkötésekor tért át reformátusnak. Fiaik közül Gyula 
pénzügyminisztériumi titkár, Róbert miniszteri osztálytanácsos, Béla 
a kolozsvári egyetem bölcsészkarának tanára, a MTA levelező és a 
Kisfaludy Társaság rendes tagja, Domokos református lelkész, majd 
Károly testvérével egy időben püspök (erdélyi egyházkerület) lett. 
ifj. Szász Károly apja irányítása alatt folytatta tanulmányait a nagye-
nyedi kollégiumban,10 majd a kolozsvári akadémián hallgatott mate-
matikát.11 A pályaválasztás igen komoly dilemma elé állította az ifjú 
9 Sárai Szabó 2016:113–114.
10 Az intézmény többek számára is kapcsolódási pont volt: itt tanult 

Mentovich Ferenc filozófus, id. Szász Károly pártfogoltja, az ifjabb Károly 
nevelője (lánya, Mentovich Júlia később Szász Bélához ment feleségül), 
Salamon Ferenc történész. De említhetjük Kemény Zsigmondot, aki ko-
rábban szintén az idősebb Szász Károly tanítványa volt és ifj. Szász Károly 
fiatalkorától jó viszonyt ápolt vele.

11 Gyulai Pállal és Szilágyi Sándorral Kolozsváron kötött barátságot.
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Szászt, ugyanis vágyai szerint az irodalom felé orientálódott volna, 
apja viszont ennél jóval gyakorlatiasabb, és a nemzet számára „hasz-
nosabbnak” ítélt pályát képzelt el fiának: mérnöknek szánta. A szabad-
ságharc kitöréséig erre a pályára készült.  Utászhadnagyként vett részt 
a szabadságharcban, ezért apjához hasonlóan, a bukás után ő is buj-
dosni kényszerült. Ezt követően Gömörben, a Szentmiklósi családnál 
vállalt nevelői állást, itt döntötte el, hogy a papi hivatást választja.12 
Magánúton folytatott teológiai tanulmányokat, és egy év múlva letette 
a papi vizsgát. 1851-ben meghívták a Nagykőrösi Gimnáziumba iro-
dalomtanárnak, ahol Arany Jánossal közeli barátságba került.13 Nagy-
kőrösön megnősült, elvette unokatestvérét, Szász Polyxéniát, akit 
rövidesen a házasságkötés után elveszített, Póli 1853-ban meghalt. 
Miután ugyanabban az évben halt meg id. Szász Károly is, elfogadta a 
kézdivásárhelyi eklézsia meghívását, hogy anyja és kiskorú testvérei 
közelében lehessen és támogathassa őket. Az 1850-es és az 1860-as 
évek elején különböző lelkészi állomások követték egymást. Kun-
szentmiklósi papsága idején ismerkedett meg Bibó Antóniával, akivel 
1858-ban kötöttek házasságot. 1863-ben megválasztották szabadszál-
lási lelkésznek, majd 1865-től a Deák-párt színeiben a fülöpszállási 
körzet országgyűlési képviselője lett. Ebben az időszakban tovább 
szélesítette azt a kapcsolati hálót, amely egyfelől apja révén, másfelől 
tanulmányai során, illetve korábbi pesti tartózkodása idején kialakult. 
Összeköttetésben állt a politikai és az irodalmi élet szereplőinek nagy 
részével. 1867-ben Eötvös József – mint korábban apját is – meg-
hívta a minisztériumába, ahol a „nem katolikus ügyek” intézője lett, 
majd Pest megyei tanfelügyelőként dolgozott. Trefort Ágost minisz-
tersége idején ismét a kultuszminisztériumba került. Kinevezése lehe-
tővé tette, hogy felesége és gyermekei is a fővárosba költözhessenek, 
addig ugyanis csak Szász Károly lakott Pesten. Hamarosan előlép-
tették miniszteri osztálytanácsossá,14 1884-ig töltött be hivatalnoki 
állást. A minisztériumi évek alatt Budán laktak, számos minisztériumi 
hivatalnok család szomszédságában. Ebben az időszakban rendszere-
sen látogatták őket az irodalmi és a hivatali mező képviselői. 56 éves 
korában megválasztották a Dunamelléki Református Egyházkerület 
12 Gömöri időszakában kötött barátságot az akkori bejei lelkésszel, Tompa 

Mihállyal, aki szintén támogatta választásában.
13 Lemondott a javára az irodalomtanításról, helyette a matematikát válasz-

totta. A gimnáziumban oktatott egy időben Arany és Szász mellett Szilágyi 
Sándor, Salamon Ferenc, Szabó Károly, Mentovich Ferenc, Tomory Atanáz, 
aki később a Kisfaludy Társaság vállalkozásának, a Shakespeare fordítások-
nak lett a mecénása. (Ebben is részt vett Szász Károly, hat drámát fordított 
le). A tanárok meghívásában fontos szerepet játszott Tanárky Gedeon.

14 Először a görögkeleti-szerb, protestáns és zsidó ügyekkel, majd az egyete-
mekkel és a reáliskolákkal foglalkozott.
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püspökévé. Az új pozíció felsőházi tagsággal is együtt járt. Püspökké 
választásában elsősorban jó szervezőképességének, hivatali tapaszta-
latainak és természetesen kapcsolatainak volt nagy szerepe. Felesége 
halála után (1900) egészségi állapota megromlott, ezért 1903-ban 
lemondott püspöki tisztéről. Utolsó két évét  Póla lányánál töltötte,  
1905-ben halt meg. 

Szépirodalmi munkásságát tekintve elsősorban fordításaiban 
alkotott maradandót, de megjelentek prédikációi, írt drámákat, ezek 
közül néhányat bemutatott a Nemzeti Színház, kiadták versesköte-
teit. Számos folyóiratnak volt állandó munkatársa, így többek között 
barátja, Gyulai Pál Budapesti Szemléjének, sógora, Nagy Miklós 
lapjának, a Vasárnapi Újságnak. Foglalkozott irodalomkritikával, 
irodalomelmélettel, irodalomtörténettel, történelemmel, politikával, 
oktatásüggyel, irodalom- és tudományszervezéssel, teológiával, egy-
háztörténettel, vallásüggyel, egyházszervezéssel. Kinevezték egye-
temi magántanárnak Budapesten, két évig adott elő a francia drámá-
ról és az eposzokról. 1882-ben elnyerte a bölcselet doktori címet. Az 
Akadémia levelező (1858), majd rendes tagja (1869), 1892 és 1895 
között alelnöke volt. A Kisfaludy Társaság 1860-ban választotta tag-
jának, a Társaság alelnöki posztját 1900 és 1905 között ő töltötte be.15

Ezt a széleskörű tevékenységet és nagy ívű életpályát megosz-
totta vele második felesége, Bibó Antónia, akinek életútját nehezebb 
nyomon követni, mert vele kapcsolatban jóval kevesebb forrás 
áll rendelkezésünkre.16 A lány apja barátosi Bibó Károly ügyvédi 
oklevelet szerzett, 1831 és 1843 között Halas aljegyzője volt, majd 
1844-ben felkerült Pestre a nádori ítélőtáblához, annak 1848-as meg-
szűnéséig mint bíró működött. 1849-ben visszatért Halasra és ügyvédi 
praxisba fogott, 1850-ben kinevezték Jászberénybe jászkunkerületi 
kapitánnyá, ezt 1854-ben felcserélte a kiskunkerületi kapitánysággal, 
ekkor költözött Kunszentmiklósra. 1861-ben megvált hivatalától és 
visszaköltözött Halasra.17 Kunszentmiklós történetírója így jellemezte 
őt: „Ritka becsületes, daliás magyar ember, jószívű, leereszkedő, köz-
vetlen és természetes.”18

15 Sárai Szabó Katalin: Forgatókönyv az új elithez? Szász Károly reformá-
tus püspök élete In: (szerk.) Vonyó József: Személyiség és történelem. A 
történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Kronosz 
Kiadó, 2017. 393–405.

16 Szerencsére megmaradt a férjével való levelezésének egy része, amely 
segítségünkre van abban, hogy mentalitásáról, értékrendjéről többet 
megtudjunk.

17 Dr. G. Vargha Zoltán: A Bibó család története. Különlenyomat a „Magyar 
Családtörténeti Szemle” 1943. évf. II.,III. és IV. számaiból:9.

18 Bors Károly: Kunszentmiklós város történelmi adatai: letelepedési kora, 
anyagi és szellemi fejlődése. Kunszentmiklós, Bors Ny. 1892: 225.
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Bibó Károly 1827-ben Halason feleségül vette Péter Zsuzsannát 
(1809–1873), kiséri Péter Imre kiskunkerületi esküdt, tb. táblabíró 
leányát. Házasságukból négy fiú és egy leány, Antónia született. Bibó 
Károly halála után (1870) nem maradt tekintélyes vagyon: örökségül 
14.360 frt értékben földeket, szőlőt és gazdasági épületeket hagyott 
gyermekeire. Így jutott a halasi házhoz, illetve szőlőhöz a Szász 
házaspár.19  A Bibó házaspár gyermekei közül a legidősebb fiú, Károly 
1849-ben elesett. György Pesten járt a piarista gimnáziumba, majd ő 
is részt vett a szabadságharcban, ezután jogtudományokat hallgatott 
és ügyvédi oklevelet szerzett. 1862 és 1867 között Halas aljegyzője 
volt, de végül otthagyta a közszolgálatot és élete végéig gazdálkodott. 
István szintén jogi tanulmányokat folytatott, Lacháza főjegyzője, 
jászkunkerületi táblabíró, kecskeméti törvényszéki bíró, budapesti 
kir. táblabíró volt és végül, mint kir. kúriai bíró vonult nyugalomba. 
Dénes mérnöki tanulmányokat folytatott a pesti mérnöki intézetben, 
amely 1856-ban emelkedett műegyetemi rangra. Később azonban 
visszatért Halasra és ő is gazdálkodni kezdett először uradalmi tiszt-
ként, majd miután elsajátította a nagyüzemi gazdálkodás fortélyait, 
önállóan folytatta számos bérleményén.20  A fiúk tehát honoráciorok 
voltak, helyi vagy környékbeli tehetős családokból házasodtak.21 Bibó 
Károly és Péter Zsuzsanna legfiatalabb gyermeke, Antónia 1837-ben 
született Halason. 

Bibó Antónia gyermekkoráról, tanulmányairól, szocializációjáról 
eddigi kutatásaim során nem találtam forrásokat. Arra következtethe-
tünk, hogy Antónia ebben az alföldi református középbirtokos, hono-
rácior családban – a szokásoknak megfelelően – nemigen részesült 
intézményi oktatásban. Erre utal többek között írásmódja is, amely 
formailag és helyesírását tekintve is gyönge írástudásra, íráskészségre 
utal. Férjéhez írt leveleiben gyakran panaszkodott arról, hogy mindig 
szemére vetik a családtagok, hogy nem kapnak tőle hosszabb beszá-
molókat, pedig tisztában vannak azzal, hogy számára nehézséget 
jelent az írásbeli közlés. Egyik levelében utalt arra, hogy egy német 
nyelvű szöveggel elboldogult. Neveltetésében meghatározó lehetett 
az a körülmény, hogy apja, Bibó Károly komoly presztízzsel ren-
delkező állásokat foglalt el, minden tekintetben tiszteletnek örvendő 
férfiú volt,  főleg azokban az alföldi városokban, ahol életének külön-
böző szakaszait töltötte – ráadásul nemcsak művelt, hanem jó humorú, 
rendkívül vonzó egyéniség volt”.22. Szép emberként tartották szá-
19 Dr. G. Vargha 1943:11.
20 Dr. G. Vargha 1943:13–16.
21 György felesége Zseny Róza (Zseny István lánya), István felesége Talányi 

Vilma (Talányi János kunszentmártoni orvos lánya), Dénes felesége elsőfo-
kú unokatestvére kiséri Péter Zsófia (Péter István lánya)

22 Vargha 1943:12.
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mon, amit lánya is örökölt, „A Bibók puritán lelkű, szigorú erkölcsű, 
jókedélyű, rendkívül szép, választékos emberek. Antónia gyönyörű 
nő.”23 Bors Károly Kunszentmiklósról írott helytörténeti művében is 
érdemesnek tartotta megemlíteni, hogy „kitűnő szépségű, bájos leány 
[…]”24 volt.  Antóniát a kortársak Halas legelőkelőbb, legkevélyebb 
családjának sarjaként emlegették, s úgy emlékeztek róla, hogy „[…] 
szép, barna, királynői termetű, hidegmodorú, de szíve mélyén szenve-
delmes nő volt.”25 Apja személyisége és státusza megfelelő társaságot 
jelentett, amelyből valószínűleg Antóniát sem zárták ki, így a köz-
életről, a férfiak nézeteiről, a helyi hírekről egyaránt tudomása lehe-
tett, leveleiből is úgy tűnik, hogy számos kérdésben tájékozott volt. 
Később ‒ Szász Károllyal kötött házassága idején ‒ saját gyerekeik is 
részesei voltak a családi beszélgetéseknek, a társas életnek.

Egyik unokájuk, a genealógiával foglalkozó görzsönyi Vargha 
Zoltán, Szász Károly életéről szóló feljegyzéseiben említette, hogy 
amikor 1857-ben megválasztották kunszentmiklósi papnak, az egyik 
kunszentmiklósi asszony – „Csereyné” – megjósolta, hogy „Szász K. 
az általa soha nem látott Bibó Antóniát fogja feleségül venni. Ugyanis 
a Vasárnapi Újság rejtvénypályázatait Kunszentmiklósról Antónia 
fejtegetette. […]. Antónia tehát úrilány, rejtvényt fejt, tehát okos: ez 
lesz a maga felesége.”26 Eszerint már lány korában is olvasta a saj-
tót, ez később is hozzátartozott a mindennapjaihoz. Férjével váltott 
levelezésükben rendszeresen, ha csak utalásszerűen is, de szót ejtett 
arról, hogy milyen hírekről értesült az újságokból, hogy milyen sajtó-
termékekhez jutott hozzá (férje révén jóval szélesebb volt ez a paletta, 
mint az átlagos helyi családokban lehetett). Antónia – asszony korá-
ban – nemcsak a nőknek szánt lapokat vagy a lapok nőknek szánt 
rovatait olvasta, hanem a politikai, közéleti híreket is figyelemmel 
kísérte, ugyanis férfi családtagjai közül többen is részt vettek a helyi- 
és országos politikában, közéletben. Szokás volt családjukban az 
is, hogy Szász Károly készülő vagy elkészült műveiből felolvasott, 
kikérte a családtagok véleményét. A folyóiratokban megjelenő szép-
irodalmi műveket figyelemmel kísérték, és nem volt ritka az sem, 
hogy regényeket ajánlottak egymásnak a családtagok. Mindezek elle-
nére Bibó Antónia számos alkalommal írt arról, hogy műveltségét 
elégtelennek tartja. Arra nehéz válaszolnunk, hogy ő maga valójában 
23 Kivonat Szemerjai Szász Károly v.b.t.t. 1865–1950 Önéletrajzából. h.n. é.n.: 

3. Kézirat, Ráday Levéltár (továbbiakban RL.) C/97 Görzsönyi Vargha csa-
lád levéltára 62.doboz

24 Bors 1892:226.
25 Vargha Zoltán: Szász Károly püspök életéből (1829–1905.) . Tartózkodási 

helyei főleg fennmaradt levelei nyomán. Bp., 1954. 1. Kézirat. RL C/97 62. 
doboz.

26 Vargha 1954:2. RL. C/97 62. doboz
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miben érezte hiányosságait, mihez viszonyította „műveletlenségét”. 
Nehéz felmérni ugyanis, hogy környezetében valójában kit tekintettek 
művelt nőnek, hogy az egyes szereplők kikhez, milyen tudásanyaggal 
rendelkező nőkhöz, férfiakhoz mérték magukat. Az biztos, hogy saját 
környezete és Szász Károly társaságának, ismeretségi körének tagjai 
elfogadták őt. Arról azonban nincs semmiféle információnk, hogyan 
vett részt például a társalgásban a különböző összejövetelek, társa-
dalmi események során.

Anyja a háziasszonyi teendők elsajátítására különösen nagy gon-
dot fordított, miután Antónia az egyetlen lánya volt, valószínűleg töb-
bet figyelt rá, többet foglalkozott vele. Rendkívül pedáns nők voltak 
mindketten, otthonuk mindig ragyogott, családjuk ellátására, gondo-
zására mérhetetlen energiát fordítottak. Bibó Antónia neveltetésében 
mindenképpen nagy szerepe lehetett annak, hogy anyja, illetve a csa-
ládjában és a környezetében élő nők, az a református közeg, amelyben 
felnőtt, olyan női mintát képviselt, amelyben elvárás volt, hogy a nő 
és a férfi saját munkaterületén egyformán komolyan vegye feladatait,  
munkáját , és teljesítse kötelességeit. Fáy András 1841-ben kiadott 
leánynevelésről szóló munkájában azt állította, hogy a nő boldogsá-
gának egyik záloga „[…] ön tudata, érzete a teljesített viszonyi köte-
lességeknek, s ebből eredő szívnyugalom.”27 Úgy vélte: kötelességei 
vannak mint feleségnek, mint anyának, és mint háziasszonynak, ezért 
a leánynevelés legfőbb céljának is azt tekintette, hogy a lányok meg-
tanulják kedvüket és büszkeségüket lelni a nőnem foglalatosságai-
ban és kötelességeiben.28 Bibó Antónia a szülői házban megkapta a 
házassághoz szükséges megfelelő muníciót. Korábbi udvarlóiról csak 
annyit tudunk, hogy több kérője is akadt – jó partinak számított –, de 
elutasította ezeket a lehetőségeket. 21 éves korában döntött a 29 éves 
Szász Károly mellett. Anyja, Péter Zsuzsánna nem örült a frigynek, 
elégedetlen volt a kunszentmiklósi lelkész hivatalával és státuszá-
val. (Azt nem tudjuk, hogy kit látott volna szívesen lánya férjeként.) 
Házasságuk szerelmi házasság volt, az ifjú pár levelezéséből kitűnik, 
hogy komoly érzelmi alapon nyugodott kapcsolatuk, és a lány saját 
döntése volt, hogy hozzámegy feleségül. Egyik levelében így írt: 
„gondolatban ugyis mindig veled vagyok de mégis könyebben érzem 
magam, ha azt le is írhatom, és én hiszem hogy te azt szívesen olva-
sod és hogy te is gondolsz rám, te is érzed azt, hogy mily szomorú 
élet volna az bár melyikünknek is ha el kellene egymástól válni, ó 
én még csak e gondolatra is sírva fakatam, lásd édes Károlyom mily 
gyermekes vagyok, de nem tehetek róla mert én csak akor élek, ha te 
is velem vagy és boldog csak ugy vagyok ha te igazán és mindenek 
27 Fáy András: Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban. Különös tekintet-

tel nemesek, főbb polgárok és tisztes koruak lyánkáira. Pesten, 1841: 33.
28 Fáy 1841: 40.
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felett szerecz, mert én ugy szeretlek, hogy még a világon senki férjét 
nálamnál jobban nem szerethette.”29

Szász Károlynak ez volt a második házassága, első felesége Szász 
Polyxénia (költői nevén Iduna) unokatestvére volt, emiatt a szülők – 
főként a lány apja – sokáig nem akartak beleegyezni a házasságba. 
Több éven keresztül húzódott a dolog – közben egy ízben már szakí-
tásra is sor került, ekkor Póli majdnem férjhez ment máshoz –, amikor 
végre 1852-ben, Nagykőrösön egybekeltek. Házasságuk azonban csak 
14 hónapig tartott, a fiatalasszony – 22 éves korában – valószínűleg 
tüdőbajban meghalt. „Mondják, hogy nagyon szép, kékszemű, szőke-
fürtű leányka volt. […] több más baja mellett valami különös, hipnó-
zisos idegbetegsége is volt, amit a német Mesmerről, az állati delejes-
ség tanának megalapítójáról, mesmerizmusnak hívtak.  Az ifjú Szász 
Pólira időnként ébrenalvási állapot jött rá, minek érdekes bizonysá-
gai is maradtak: ilyen öntudatlan óráiban írt levelei, mikre később 
nem emlékezett vissza. „…Olyanféle jövőbe-látásai is voltak, mint 
amilyen egy halványkék kis papíroslapon e sorokban maradt fenn: 
„Ma, julis 20-adikán volt utolsó mágnesálmom, mert ma magneti-
zált az Isten utoljára, hosszú időre, t.i. ha kémélők és vigyázók lesz-
nek erányomban. 1851. Pólis saját keze.” Az érzékeny, beteges leány 
igen nagyfokú kíméletre szorult, háziasszonyként sem mindig tudott 
megfelelni a környezetében megszokott elvárásoknak, bár szülei őt 
is megkísérelték felkészíteni erre a szerepre. „[…] ha csak egészségi 
állapota engedte – résztvett a házi és gazdasági dolgok intézésében is. 
Szorgalmasan varrt, foglalkozott a konyhában is, sőt nyáron elment 
a szomszéd faluba kendermosatni… ősszel meg részt vett a mezőn a 
„törökbúza” és a „Pityóka”… szétosztásában.”30 Költészete is nyilván 
ebből a nagyfokú érzékenységéből fakadt. Költeményeit halála után 
férje kiadta egy vékonyka kötetben „Iduna hagyományai” címmel.

Szász Károlyt a házasságukat megelőző vívódás időszakában 
több lányhoz is meghitt kapcsolat fűzte, „Akármint szeretem Polit, 
szelid és mély érzelmü tekintetével, gyönyörű erős lelkével, minden 
betegességtől ment ép érzésével, a mellett még se tudom feledni Idát.31 
Feledni? Ó azt én nem is akarom. De a szenvedélyt is mely hozzá köt, 
el nem feledhetem. Előttem áll magasztos tisztaságában e lélek, de 
aztán én nem lábainál, hanem szenvedélytől lobogó keblén képzelem 
magamat. Oltár képnek kellene lenni, s egy szerelmes nő ő is.  Nem 
tudok másként mint szerelemmel gondolni reá. És most valóban ket-
tőt szeretek. Érzem gyengeségemet s a bűnt, hogy Idával együtt léve 
tán folytatni tudnám e lehetetlenné vált viszonyt. S pedig szeretem 
29 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, Kunszentmiklós, 1858. RL C/97 63. 

doboz
30 legifj. Szász Károly: Emlékeim. Bp., é.n: 211–214.
31 Kemény Domokos lánya
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Pólit, az éveken át szentül meg örzött érzésnek állandó erejével. S 
még is szeretem Idát azon szerelemmel melynek apja a bámuló tiszte-
let, anyja a költészet magasztaltsága.” 32

Azok a nők, akikhez Szász Károly vonzódott, megfeleltek a kor 
szépségideáljának. Fiatalkori naplója tanúskodik arról a belső vívó-
dásról, amit az idézett elő, hogy egy olyan lány iránt kezdett érdek-
lődni, akit lelkileg igen vonzónak talált, de akit közben csúnyának 
ítélt ő is és a környezete is. Ráadásul a lány előnytelen külsejére 
többen is figyelmeztették az ifjú rajongót. Végül arra jutott, hogy 
nem tudna elfogadni olyan nőt, aki külsőleg nem vonzó számára, sőt 
akit mások nem tartanak szépnek. Ez a tépelődés is hozzátartozott az 
ideákkal teli, mindenben költőiséget kereső fiatal férfi lelkiségéhez. 
Ezekben az években a gyöngédség, lágyság, érzékenység, költőiség, a 
támaszra-szorultság, az önfeláldozás képessége játszottak elsősorban 
szerepet a nőkkel szembeni elvárásaiban, a prakticizmus, a házias-
ság, a kötelességteljesítés még nem sokat nyomtak a latban: „Katica 
Valódi nő. Gyöngéd, magát feláldozni önségét feladni tudó. Szép és 
bús sorsot adott isten a valódi nőnek.” 33 Valószínűleg Szász Póli bete-
ges érzékenysége tökéletesen megfelelt ennek az ideálnak. 

Bibó Antóniának – ezzel szemben – szépsége és önfeláldozó 
képessége mellett igen határozott elképzelései, elvei voltak általában 
mindenről, különösen a házasságról és a családi életről. Emellett igen 
praktikus nő volt, aki két lábbal állt a földön. Annak ellenére, hogy 
főként házasságuk elején többször írt arról, hogy elárvultnak érzi 
magát, amikor nélkülöznie kell férje jelenlétét, hogy a férfi jelenti 
a támaszt számára és gyermekei számára – mégis igen céltudatosan 
kézben tartotta az otthon ügyeit. Közös életük korai szakaszára esett, 
amikor Szász Károly 1865 és 1867 között a fülöpszállási kerület 
országgyűlési képviselőjeként sok időt töltött Pesten. A „különélés” 
számos problémát generált kettőjük között, Bibó Antóniára számára 
jóval megerőltetőbb is volt, mondhatjuk a kényszerű különlét kap-
csolatukat igencsak megpróbálta. Antónia állandó kétségek között 
élt: önbizalma, férje iránti bizalma sűrűn megrendült: „[…] még azt 
találod gondolni, hogy bizony még a magány valami rosz vers vagy 
novella irót képez belőlem de hál Istennek ere sem tehetségem sem 
időm nincs, én már csak maradok édes cziczám  oly egyszerű mint 
eddig voltam pedig ki most a nagy Világba oly sok sok szellemdus 
mivelt s a társalgásba kitanult s finom modoru hölgyel találkozol és 
beszélsz talán nem is szereted hogy a te feleséged ezekhez képest mily 
igénytelen, egyszerű de édes cziczám szeres te engem igy s ne kivánd 
32 Szász Károly: Napló 1843–1850. Roff, 1850. jan. 18. 832. OSzK Kézirattára 

Oct. Hung. 1080.
33 Szász: Napló, Debrecen, 1849. ápr.18. 403. . OSzK Kézirattára Oct. Hung. 

1080.
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hogy másféle legyek mert gondolj csak ara vissza, hogy te sem voltál 
oly gavallér mikor én meg esmértelek mint most és az öszve görbet 
beteges kinézéssü (felesége és apja halálát követő időszakra utal – a 
szerző) aligha akad volna anynyi szem ki rajtad meg akadjon a nagy-
világba mint talán most, és ezen változást minden dicsekvés nélkül 
én magamnak tulajdoníthatom mert ha te boldog s meg elégedett nem 
lettél volna eddig ez bizonyossan nem lenne.”34 Sokféle benyomás 
érhette, amelyek hatására leírta ezeket a sorokat. Házasságuk elején 
még igen erősen nyomasztotta Póli emléke, aki vele ellentétben érzé-
keny költőnő volt. Emellett – amint erről a későbbiekben lesz még 
szó – azoknak a nőknek a megjelenése, jelenléte az irodalmi mező-
ben – Szász Károly világában –, akik műveltségben (ami valószínűleg 
azt jelentette, hogy tanultabbak, tájékozottabbak voltak, világot lát-
tak, a társasági életben eligazodtak és fesztelenül viselkedtek), önál-
lóságban „felette” álltak, illetve ugyanaz volt az érdeklődési körük, 
mint a férjéé: frusztrálóan hatottak rá. Viszont azzal is tisztában volt, 
hogy milyen lényeges szerepet játszik Szász Károly lelkiegyensúlyá-
nak megteremtésében, abban, hogy képes mellette a karrierépítésre 
fókuszálni.

Bibó Antónia a családi életről, férj-feleség viszonyáról igen szi-
gorú elveket vallott, a férfihűségről is megvolt a maga véleménye. 
„Távolélésük” idején különösen meggyőződésévé vált, hogy férje 
nem szeret már az ő „egyszerű” körükben időzni, a pesti mozgalmas 
élet, az ottani művelt, érdekes nők, barátok, lehetőségek, mint a szín-
ház vagy a társasági élet, jobban vonzzák. „[…] vigyázz is kérlek 
magadra, neked édes cziczám csak jól van dolgod a nagy világ köze-
pette, ott most mindenki csak örül most te is, de mi itt magunkba csak 
a gyermekekkel én ugyan igen boldog vagyok gyermekeim között s 
nem vágyom semmi zajos mulatság vagy látványosság után, de az 
hogy te távol vagy, s ennek hosszabb ideig is így kell lenni véget-
lenül fáj s nem igen tudom meg szokni és én ebben nem csak azt 
siratom, hogy téged pár hétig nem látlak hanem azt ez egy egész szép-
nek igérkező jövöt ronthat el mert én az igazat megvallva egy férfirol 
sem tudok anynyi állandóságot s hűséget fell tenni hogy valakit ha 
hosszabb ideig nélkülöz is ahoz oly álando tiszta szerelemmel visel-
tessék és meg lehet hogy a te szívedben is marad egy szikra a mi 
addig ott nem volt vagy az enyimbe támadhat oly aggodalom, kétség 
a melyet el nyomni soha sem birok és akár egygyik akár másik elég 
ara hogy egy boldog viszonyt meg zavarjon, és a te hibáid fellet a 
mi irántuki szerelmed alig hiszem hogy birja anynyi erővel, hogy azt 
meg győzze, no de ezt mán csak várni s tűrni kell majd ki tűnik az 
Isteni gondviselés menyire örködik egy még eddig boldog család bol-

34 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, 1866. RL C/97 63. doboz.
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dogsága épségben maradásán ha az emberekbe nem bizik az ember 
Istenbe csak bizni kell.”35

Szász Károly nyilvánvalóan szeretett Pesten élni és különböző 
társaságokban forgolódni, ettől függetlenül azonban minden levelé-
ben biztosította feleségét, hűségéről, szerelméről, arról, hogy hiány-
zik a családja és nehezen nélkülözi őket. Ennek a hiányérzetnek 
az érzelmi és lelki tényezők mellett megvolt a praktikus oldala is: 
„Most nyakrafőre dolgozom a képviselő naplója36 második füzetét, 
melyet már nyomtatnak is, s melynek a vacatio végére egészen meg 
kell jelenni hogy mikor ismét bejőnek a képviselők, azt már készen 
találják. de bizony néha egész nap sem tudok alig egykét órát dol-
gozni; hidd el úgy elforgácsolódik az idő, hogy az ember azt nem 
is képzeli. Minden be máskép lenne, ha te itt volnál, mert  a leg-
több használható időt az ebéd és vacsora ideje veszi el; a reggelit nem 
is számítva, mikor legalább annyit tehet az ember hogy hírlapokat 
olvas. De ha te itt volnál, akkor a lapokat is mind ide járatnám és 
azokat mily könnyű volna a gyűlésben, hol legtöbbször úgyis sem-
mit se teszünk, mind átolvasni. Remélem, hogy sok kérelmemre talán 
végre is csak rá veszed magadat hogy kimozdulj kedves szabadszál-
lási fészkedből!”37  Fontos hangsúlyoznunk, hogy a családi munka-
megosztásra épített Szász Károly (is), amikor feladatai végzésében, a 
különböző területeken való működésében az ehhez szükséges háttér 
megteremtését feleségétől várta. Viszont abban is meg kívánta erő-
síteni feleségét, hogy a karrier-, a kapcsolati háló építésére tett erő-
feszítéseit, a politikai-, és irodalmi munkásságát elsősorban a család 
érdekében tartja fontosnak. „Az én életem igazi föladata, melyre min-
den egyéb mellékes törekvéseim irányozódnak csak az hogy titeket 
tőlem kitelhetőleg boldogítsalak! Vajha ezt elérhetném; de ez kedves 
cziczám nem csak tőlem hanem igen nagy mértékben tőled is függ.”38 
Amellett, hogy ezekkel a sorokkal valószínűleg elsősorban féltékeny 
feleségét kívánta megnyugtatni, pályája egészét vizsgálva leszögez-
hetjük, hogy előmenetele nemcsak saját, egyéni ambíciói miatt volt 
fontos, hanem ezzel a család egészének – ebbe beletartoztak a saját és 
felesége családtagjai, később gyermekeik házastársai is – boldogulá-
sát is előmozdította. Az idézett pár sor utal Szász Károly házasságról, 
a működőképes kapcsolatról vallott nézeteiről is – amit valószínűleg 
Bibó Antónia is oszthatott –, nevezetesen, hogy a sikeres közös élet-
35 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, 1866. RL C/97 63. doboz
36 Szász Károly: Egy képviselő napló-jegyzetei az 1865. deczember 10-én 

megnyilt országgyűlés alatt. Pest, 1866. Kiadja Ráth Mór.
37 Szász Károly levele Bibó Antóniának. Pest, 1866. III.22. Arany János 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Irodalomtörténeti Gyűjtemény, Szász 
Károly levelei Bibó Antóniához, (továbbiakban AJKMGy) 79.2.66.

38 Szász Károly levele Bibó Antóniának. Pest, 1866. IV.16. AJKMGy 79.2.73.
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hez a munkamegosztáson kívül szükség van a kölcsönös bizalomra, a 
másik elfogadására és egymás támogatására. Csak ezt a közös életet 
Antónia inkább élte volna kevésbé zajos és kevésbé nyilvános, illetve 
változékony viszonyok között, jobban vágyott átláthatóbb, kiegyen-
súlyozottabb keretek közé, mondhatjuk, hogy a hagyományos, kiszá-
mítható, ismert (értelmiségi) karrierépítés kezelhetőbbnek tűnt volna 
számára. 

Sokat aggodalmaskodott azokért a dolgokért, amelyeket nem-
csak házasságuk, hanem férje karrierépítése és családja érdekében is 
fontosnak tartott. Nyugtalanságának egyik oka például Szász Károly 
kártyaszenvedélye volt, emiatt több dorgáló levelet is írt férjének. 
Ugyancsak nehezményezte, amikor számára elfogadhatatlan mulato-
zásokról hallott. Unokájuktól, Vargha Zoltántól tudjuk, hogy Szász 
Károly a kunszentmiklósi parókiát is felesége unszolására cserélte föl 
a szabadszállásira, mivel Bibó Antónia féltette férjét az ottani vidám 
kaszinózó, kártyázó társasági életmódtól, amely már renoméját is 
kezdte fenyegetni. Szász Károly valószínűleg több kérdésben is enge-
dett, vagy mérsékelte magát a felesége által képviselt puritán életfel-
fogásnak megfelelően, illetve megkísérelt azoknak a követeléseinek 
eleget tenni, amelyek nemcsak Bibó Antónia személyiségéből fakad-
tak, hanem abból a meggyőződéséből is, miszerint férje pozíciói, a 
befolyásosabb körökben való forgolódás, a család jó híre szigorú nor-
makövetést és a szenvedélyek kordában tartását kívánja.39 

Szász Károly közkedvelt társasági ember volt, aki a színházi 
világtól az irodalmi életen át a tudományos közegig, a hivatali, poli-
tikai körökben és az egyházi világban egyaránt otthonosan mozgott. 
Miután legendás volt munkabírása, egyszerre többféle feladat ellátása 
sem okozott nehézséget számára, illetve természetesnek tartotta, hogy 
többször váltott pályája során az új helyzetekhez megfelelően idomul-
jon. Felesége ezzel szemben – annak ellenére, hogy apja pályája során 
hozzászokhatott a változásokhoz, költözésekhez, és ennek a kezelését 
valószínűleg anyjától is láthatta – inkább az állandóság, kiszámít-
hatóság híve volt. Ennek ellenére próbált alkalmazkodni az új kihí-
vásokhoz akkor is, amikor nem értett egyet férje döntéseivel. Szász 
Károly hivatalait – a levelek tanúsága szerint – kifejezetten a család, a 
gyermekek egzisztenciális érdekei szempontjából értékelte. „A mit a 
39 „De még hasztalanabb aggódnod a kártya miatt. Nem is érnék itt rá, nem is 

jövök oly társaságba; de mind ez semmi, hanem főbb az, hogy erős elhatá-
rozásom olyant semmit sem tenni, mi neked kedved ellen volna s mindenek 
felett épen a kártyázást örökre s itt Pesten is soha semmi körülmények közt 
meg nem próbálni. Tudom én jól kedves drága cziczám, mily végetlenül ve-
szélyessé válhatnék az, s légy azért megnyugodva, hogy e tekintetben sem 
fogok egy perczre is eltántorodni.” Szász Károly levele Bibó Antóniának. 
Pest, 1865. I. 20. AJKMGy 79.2.31.
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hivatalról írsz majd szóval elvégezzük, én tudod nem vágyom reá, de 
ha szerencse érne és vagy gyermekeimre valami jó hárulna mindent 
kész volnék meg tenni[…],”40  Szász Károly minisztériumi kineve-
zése kapcsán írta: „…azt se tudom miféle hivatal az a tanácsosság, én 
úgy gondolom te nem erről beszéltél, hanem talán az osztályfőnök-
ségről vagy mi, mert én úgy gondolom, hogy a papságot csak nagyon 
jó hivatalért lehet odahagyni, ha ilyent tudsz magadnak eszközölni, 
amiből gyermekeinknek is hasznuk lehetne, de csak olyanért, hogy 
még ez is az is kell hozzá, hogy az ember becsületesen megélhessen, 
nem hiszem hogy hasznunkra válna…”41 A püspökválasztás idején 
szintén kételyeinek adott hangot, úgy érezte az addig jól felépített 
karrierjét és főként kapcsolatrendszerét adta föl ezzel az új pozíció-
val: „[…] kár volt néki eljönni a Minisztériumtól, most államtitkár és 
hihetőleg Akadémiai elnök lenne, mégis csak szebb állás lenne, de 
meg leginkább azért aggódom, hogy értetek nem tehet annyit, mintha 
a tűznél volna, mert látom ha az ember kijön abból a hatáskörből 
nemigen adnak reá, és ki szeretik feledni mindenből, […]”42 

Bibó Antónia életpályája során volt lelkészné, országgyűlési 
képviselőné, minisztériumi osztálytanácsosné, tanfelügyelőné, püs-
pökné, ezzel párhuzamosan a költő, majd akadémikus, az irodalmi 
élet közismert irányító személyiségének a felesége. Férjének minden 
pozíciója nagy nyilvánossággal járt együtt, amit Szász Károly szere-
tett, igényelte a figyelmet, ismertséget, elismertséget. Bibó Antóniától 
komoly erőfeszítést kívánt ennek elfogadása és a mindig új szerepek-
nek való megfelelés, amit tovább nehezíthetett zárkózott személyi-
sége. Számára a közélet, a nyilvánosság olyan veszélyes terepnek tűnt, 
ahol nagy kockázatot vállalt az, aki fegyelmezettség, felkészültség, az 
elvárások, szabályok betartása nélkül jelent meg. Férje működésében 
a legapróbb mozzanatokat is figyelemmel kísérte és megítélte. Magas 
elvárásai voltak minden családtagjával szemben, ritkán hallottak tőle 
dicsérő szót, mindig a kötelességteljesítésre helyezte a hangsúlyt. 
Férjének írt levelei is tele vannak „figyelmeztetésekkel”. „Hát az a te 
toásztod úgy tetszik nekem, hogy a Fővárosi Lapok olyan gúnyosan 
említik, te mit gondolsz? Kérlek édes cziczám ha ugyan halgatsz az 
én igénytelen szomra, mindent mittész vagy mondasz jól kigondold 
és tanulmányozd …..hallom tudom én azt, hogy ezt elérni még a leg-
nagyobb embereknek sem lehet, de nékem az a nézetem, hogy vagy 
ne kezdjen az ember valamibe, vagy ha hozzá fogot igyekezzen azt 
a legjobban végezni, nem kell semmit elhamarkodni, főkép a te állá-
sodba (lelkész – a szerző), tudom mosolyogni fogsz az én fecsegése-
40 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, h.n. 1867. tavasz RL C/97 63. doboz
41 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, h.n. 1867. tavasz . RL C/97 63. doboz
42 Bibó Antónia levele fiához, ifj. Szász Károlyhoz, h.n. 1889. május RL C/97 

63. doboz.
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men, de hátha lesz valami haszna.”43 Szász Károly könnye(de)bben 
kezelte a róla vagy a műveiről szóló negatív kritikát, mint felesége, 
akit érzékenyen érintett a külvilág felől érkező „elmarasztalás”, rossz 
„megítélés”. „Csak látom én hogy tenéked semmiben sincs szeren-
cséd már ezek az újság irok nómért elenségeid mert hiába vidéken 
csak azokbol itéllik meg a darabbot hát még az a sima képü Vadnai is 
rossz akarod mert gondolom ö irta a F[ővárosi] L[apok].ba a kritikát, 
más ha hitvány valamit ir is mekkora szelt csinálnak és erröl még az is 
a ki rosszat nem akar irni inkább semmit sem ír, mint jot irjon ezekkel 
ugyan nincs miért?”44

Levelezésükből kiderül, hogy mindketten nyíltan vállalták 
(vállalhatták) véleményüket, nézeteiket, egyenrangú félként éltek, 
léteztek a házasságban, beszélték meg ügyeiket, problémáikat. Közös 
életüknek megvoltak azok a jól elkülöníthető területei, ahol önállóan 
működtek, saját hatáskörükben, ami azonban nem zárta ki, hogy a 
másik tevékenységét, döntéseit ne ismerjék, ne véleményezzék vagy 
kritizálják.

Levelezésükből úgy tűnik, minden hullámvölgy, illetve szemé-
lyiségükből, szocializációjukból fakadó ellentéteik ellenére házassá-
guk érzelmileg megalapozott, jól működő kapcsolattá vált az évek 
során. Ebben az együttműködésben Bibó Antónia puritán elvei, gon-
dossága, Szász Károly munkabírása, vállalkozó szelleme, kedélyes-
sége, bizonyos fokú könnyedsége, életszeretete – „A ritka tehetségű 
Szász család majd minden tagjában volt bizonyos fokú léhaság.”45 
– hosszú távon kiegyenlítették egymást. Megkérdőjelezhetetlen volt 
számukra, hogy mindkét félnek a saját, az egymástól megkülönbözte-
tett női- és férfiszférában meg kell tennie a kötelességeit ahhoz, hogy 
együttműködésük sikeressé váljon. Az ő esetükben – és ebben nagy 
szerepe volt Bibó Antónia személyiségének, aki úgy tűnik nem csak 
a férfiakhoz, de nőtársaihoz képest is korlátozottabban használta ki a 
főváros nyújtotta lehetőségeket – valóban élesen szétvált a női otthoni 
és a férfi nyilvános tér. Bibó Antónia arra törekedett, illetve azt a 
stratégiát alkalmazta, hogy azokon a területeken, ahol képességeit 
elegendőnek találta, minél tökéletesebben próbált megfelelni, s ott 
pedig, ahol érezte a hiányosságait, a háttérben maradt; ilyen volt pél-
dául a nyilvánosságban, társasági életben való szereplés. „[…] nékem 
nem lesz semmi alkalmatlanságomra ha vendéget hozasz is, sött igen 
fogok örülni, ha (Tóth) Endrét megismerhetem, örülök annak is, hogy 
ő engem óhajt meg esmerni, ámbár féllek csalodni fog a valosággal 
szembe, mert én őt levelei után ítélve azt hiszem, hogy az asszonyok-
43 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, Szabadszállás, 1865. október  RL 

C/97 63. doboz
44 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, 1866. RL C/97 63. doboz
45 Vargha 1954: 2. RL. C/97 62. doboz
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rol egy kissé tul feszitett követelései és ideájai vannak, azért jo lesz 
előre figyelmeztetni hogy egy kissé lejjebb száljon képzelődéséből 
mert itt csak egy igen igen egyszerü házi nőt és anyát fogtalálni, aki 
férje kedves Barátját örömmel és jó puha kenyérrel várja, de a hetedig 
egekbe ábrándozásával és olvasotságával nem ragadja, mert azt tartja 
hogy nem is jo oly magasra menni mert ha az ember meg talál csuszni 
igen nagyott esik”46 Ezekből a sorokból látjuk, hogy alkalomadtán 
képes volt öniróniával szemlélni saját helyzetét. 

Bibó Antónia minden visszafogottsága ellenére kitűnő háziasz-
szonya volt a főként budai lakásukban tartott vendégségeknek. A 
Tanárky család tagjai egymásnak küldött leveleikben rendszeresen 
beszámoltak Szászék különböző összejöveteleiről: „Károly nap-
ján Szászéknál estély volt, Gr. Zichy Géza zongorázott bámula-
tos ügyességgel az egyetlen bal kezével.”47 Továbbá „Szászéknál 
nagy bál kerekedett mamáék – Aliczka is csak reggel 5 órakor jöt-
tek haza.”48 A levelezésből megtudjuk, hogy táncos mulatságot tar-
tottak szilveszter estéjén, illetve azt is, hogy amikor a Szász család 
a nyarat Halason töltötte, „Mamáék máris rosszul érzik magukat 
társaság dolgában, Szászék s rokonaik kiköltöztek a várbul, elmúl-
tak a népes uzsonnák.”49 Bibó Antónia el-eljárt az Akadémia és a 
Kisfaludy Társaság ünnepségeire, felolvasásaira a többi feleség-
gel együtt.50 A színházat kedvelte, a családnak minden évben páho-

46 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz. h.n. 1866. RL C/97 63. doboz.
47 Tanárky Gedeon levele fiához Tanárky Bélához. Bp., 1880. febr. 5.  RL. 

C/85 Tanárky család levéltára C/85 XXVIII/20.
48 Tanárky Gedeon levele fiához Tanárky Bélához. Bp., 1880. febr. 26.  RL. 

C/85 XXVIII/23.
49 Tanárky Gedeon levele fiához Tanárky Bélához. Bp., 1884. nov.. 7.   RL. 

C/85 XXVIII/148.
50 „A mai közülés is Eötvösé mellett főként Kemény Zsigmond emlékének 

volt szentelve, a mélyrelátó politikusnak és nagy regényírónak. fényes terem 
délelőtt 10 órára zsúfolásig megtelt a legdíszesebb közönséggel, a négy első 
széksorban s a karzaton szép hölgyek, azontúl ülve és állva mindenütt ko-
moly és ünnepélyes hangulatban a férfiközönség. Azok között b. Eötvösnét, 
Arany Jánosnét, a bájos Arany Lászlónét, Návaynét, Szász Károlynét, 
Tanárkynét, a szép Szász, Tanárky, Gyulai nővéreket, Pulszky Polixénát és 
sok másokat a főváros szépei közül jegyeztünk meg.” Pesti Hírlap, 1879. 
máj.26:2; . Mint nagyon örvendetes tényt jegyezzük föl, hogy a közönség 
hova tovább jobban érdeklődik az irodalmi felolvasások iránt. Ma is oly 
számos és di- szes társaság jelent meg a Kisfaludy teremben, hogy soknak 
nem is jutott hely. Természetesen a hallgatók szine-javát ma is nők képez-
ték. Ott láttuk Szász Károlynét két leányával, a bájos Gyulai Margitot és 
Gyulai Arankát, Arany Lászlónét, Beöthy Zsigmondnét és Beöthy Zsoltnét, 
a szépségéről hires Kovách Margitot sat. sat.” A Kisfaludy Társaság ülése. A 
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lya volt a Várszínházban. A társasági életből elsősorban a családi  
összejöveteleket szerette, ahol saját, jól ismert közegében lehetett. 
Ezekre főként Halason került sor, „Halas város intelligenciája rokon-
ságban, sógorságban, komaságban állván egymással, volt élénk tár-
sasági élet, […] Névnap, születésnap, szüreti mulatság, eljegyzés, 
esküvő, keresztelő váltogatták egymást.”51 Azokhoz a családokhoz 
is szívesen eljárt, ahol a feleség hasonló mentalitású volt. Közéjük 
tartozott Tanárkyné, Aranyné, azok az asszonyok, akik hasonló női 
mintát követtek, mint ő. Nem voltak tehát egyéni ambícióik, ahogy 
például az eredetileg színésznő Csengerynének52. Bár a Csengery 
családdal jó viszonyt ápoltak, König Róza mégsem állt hozzá olyan 
közel. 

Többféle női szerepminta létezett abban az irodalmi világban, 
amelyet férje révén megismert. Jelen voltak már azok a nők, akik saját 
önálló karriert építettek, saját jogon tartoztak ahhoz az értelmiségi 
közeghez, amelynek Szász Károly is tagja volt. Említhetjük például 
Karacs Teréz pedagógust, iskolaigazgatót, akivel családi kapcsolatban 
álltak, ugyanis legifj. Szász Károly visszaemlékezéseiben említette, 
hogy egy alkalommal, amikor szüleik vidékre utaztak, ő vigyázott 
rájuk, gyerekekre. Felnőtt korában felidézte, hogy mennyire féltek 
szigorúságától. Ott voltak a szerkesztőnők, írónők, mint Kánya Emí-
lia vagy báró Egloffstein Amália53, az ő lapjukba Szász Károly is írt. 
Antónia beszámolt férjének egyik levelében Zirzen Jankával – akinek 
intézetébe járatták két kisebb lányukat – való találkozásáról, ebben a 
beszámolóban arról panaszkodott, hogy hidegen fogadta őt Zirzen.54 
Az efféle gesztus mindig igen érzékenyen érintette, úgy gondolta, 
hogy az hiányosságainak, egyszerűségének szól, abból fakad, hogy 

Hon. 1879. október 30:1.
51 Vargha Zoltán: Emlékezés Ilonka nénémre. Bp., 1954. 4. Kézirat. RL C/97 

55. doboz.
52 König Róza színésznő, fellépett Németországban és Bécsben is. 1842 és 

1851 között Egressy Béni, majd 1851-től Csengery Antal felesége volt. 
Francia és német színműveket fordított a Nemzeti Színház számára, illetve 
Andersen meséiből is átültetett néhányat magyar nyelvre.

53 A Nők Lapja című rövid életű folyóiratot (1871) Máday Andor jogász, szo-
ciológus prefeminista lapnak definiálta 1913-ban. Az újság megjelenése arra 
az időszakra esett, amikor a közép- és felsőrétegek számára is egyértelművé 
vált, hogy a női munka olyan társadalmi kérdés, amelyet nem hagyhatnak 
figyelmen kívül, amellyel foglalkozniuk kell. Célkitűzéseikben megfogal-
mazták, hogy azokat a nőket, akiknek családjuk van, nem akarják elvonni 
hivatásuktól, viszont azok számára, akik valamilyen családi ok miatt rászo-
rulnak a kenyérkeresetre, fontos a női munka kérdéseinek a megvitatása.

54 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, Halas, 1884. július 6. RL C/97 63. 
doboz
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az „új női típus” képviselői lenézik őt.  Eddig nem került elő olyan 
forrás, amelyből kiderülne, hogy például ismerte - e személyesen a 
Wohl nővéreket, akiknek szalonjában megfordult Szász Károly is, 
illetve lapjukban szintén publikált. A testvérpár már azt a női típust 
képviselte, amely nem preferálta a családot, ellenben a társadalmi 
nyilvánosságban elismert helyet vívott ki magának. Ezek a női pél-
dák frusztrálóan hatottak Bibó Antóniára és valószínűleg még számos 
hozzá hasonló mintát követő nőre, hiszen önmagukra, saját női sze-
repfelfogásukra, munkakörükre, működésükre egy külső, valójában 
számukra ismeretlen kritériumrendszeren keresztül tekintettek, ese-
tenként az alapján is ítélték meg saját teljesítményüket.  A különböző 
női szerepfelfogások jelenléte ugyanabban a társadalmi közegben 
komoly feszültségeket eredményezhetett.

A házaspárnak nyolc gyermeke született, kettőt korán elvesztet-
tek, így két fiú és négy lány felneveléséről gondoskodtak. Az anya-
szerep szintén nagy próbatételt jelentett Bibó Antónia számára. Szo-
rongott attól, hogy nem tud megfelelni annak a társadalmi elvárásnak, 
amely szerint a jó iskoláztatás, a körültekintő nevelés után, tekintélyes 
álláshoz kell jutniuk és egy szép ívű karriert kell befutniuk azoknak a 
fiúknak, akik a hozzájuk hasonló presztízzsel rendelkező családokból 
származnak. A lányoknak pedig képessé kell válniuk arra, hogy egy 
megfelelő társadalmi presztízzsel rendelkező férfi mellett betöltsék 
az ideális feleség hivatását. „Látod édes cziczám ennyi ezer bajom 
van nékem amivel sem dicsőség de még csak elismerés sem jár, talán 
ha az ember meghal azt el fogják mondani, hogy mégis ért valamit 
ez az asszony, azt úgyis én magam érzem legjobban, hogy arról ami-
ről ábrándoztam nem tudtam bétölteni, nem tudtam gyermekeimet 
olyanná nevelni, mint én akartam talán nagyon sokat akartam, vagy 
az én tehetségem volt nagyon kevés, de nem zúgolódom, Isten adott 
egésséget és ez a  legfőbb adomány, ezen nem szabad hálátlannak 
lenni.”55 Idősebb fiúk, legifj. Szász Károly – jogtudományi doktor, 
szintén miniszteri osztálytanácsos, irodalomtörténész (másik fiúk, 
Béla közigazgatási bíró, költő, műfordító lett) – szerint „Házi nevelé-
süket inkább anyjuk intézte, de apjuk is hatással volt irodalmi hajla-
maikra. Kedélyvilágukat is tőle örökölték a gyerekek. Bibó Antónia 
tartózkodó, kissé merev, (miatta – a szerző) sok első látogatást nem 
adtak vissza. De komoly, meg nem alkudó, léhaságtól, képmutatástól 
tartózkodó, ki nagy szigorral nevelte gyermekeit. Egyszer az értesítő-
ben rajzból kettese volt, anyja megintette. Év végére ez is kitűnő lett. 
Később is e tisztes becsvágyért, melyet fiába öltött, hálás volt a fiú. 
B.A. adta még jogász fiának is a havi 5 Ft zsebpénzt. Ha elfogyott, 
apja is szívesen adott, ha volt neki, mert ő is felesége szigorú ellenőr-

55 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz, 1892. június RL C/97 63. doboz
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zése alatt állott.”56 Lánya, Szász Póla úgy emlékezett rá, hogy hideg, 
zárkózott természetű volt, s igazán csak felnőtt korában tanulta meg 
értékelni kiváló lelki tulajdonságait: az igazságérzetét, a méltányos-
ságát és gyöngéd tapintatát. Lánya úgy látta, hogy időskori szívbeteg-
sége, a testi szenvedés nagy változást hozott kemény jellemében, s 
„egyénisége gyöngédebb, lágyabb, melegebb lett.”57

Lányait szigorúan befogta a háztartási munkákba, a varrás 
tanítására például külön varrónőt alkalmaztak. Férjhezmenetelük előtt 
minden háziasszonyi teendőre megkísérelte felkészíteni őket. :”[…] 
nekem csak az a kivánságom s akaratom hogy kis leányaim több okta-
tásban s nevelésben részesüljenek mint édes Anyjuk nekik Isten adott 
hozzá alkalmat és módot, még Anynyuknál mind kettő hiányzott, nem 
azt akarom én hogy valami Emanczipált féle hölgy vagy irónő legyen 
belőlük, attól Isten örizzen, hanem csak mivelt házinők a kik a bol-
dogságukat az otthonba találják fel,…”58 A két idősebb lányt, Pólát és 
nővérét, Ilonát először Bayer Karolina Úri (ma Petőfi S.) utcai inté-
zetébe íratták be. Itt kezdtek el németül és franciául tanulni. Később 
apjuk elvitte őket „németszóra” Szepesolasziba”, a Hradszky ország- 
gyűlési képviselő felesége által fenntartott leánynevelő intézetbe, 
ahol két évig tanultak. Itt kezdték meg zongoratanulmányaikat is.59 
Két fiatalabb lánytestvérük, Ida és Margit már komolyabb oktatásban 
részesült, ők Zirzen Janka nőnevelő intézetében (a Zirzenkaptárban60) 
tanultak. A Szász családban a férjválasztásnál szempont volt, hogy 
a jelöltek református, művelt férfiak legyenek, akik (anyagilag is és 
pozíciójuknál fogva is) biztosítani tudják a lányok jövőjét. Mind a 
négyen megfelelő házasságot kötöttek, református értelmiségiekhez 
mentek férjhez. A legidősebb leány, Ilona Zseny József ügyvéddel 
kelt egybe, de ez a házasság nem sikerült, 1911-ben elvált tőle. Póla 
görzsönyi Vargha Gyula statisztikus, költő, igazgató, miniszteri taná-
csos felesége lett, Ida férje dr. Várady Miklós ügyvéd, a lány másod- 
unokatestvére volt. A harmadik lány, Margit Farkas Elemér (Török 
Pál püspök unokája) orvossal kötött házasságot. A négy lány közül 
Póla életpályája a legsajátosabb, ő bizonyos fokig eltávolodott az 
anyai mintától, és a belmissziói mozgalom hatására önálló „egyházi 
karriert” futott be, a normakövető emancipáció egyik képviselője-

56 Kivonat Szemerjai Szász Károly v.b.t.t. 1865–1950 Önéletrajzából. h.n. é.n. 
(kézirat): 7. RL. C/76 2. doboz

57 Szász Póla: Néhány vonás hitéletem fejlődéséből. 1904. 12–14. Kézirat, 
Magángyűjtemény

58 Bibó Antónia levele Szász Károlyhoz. 1870-es évek. RL C/97 63. doboz.
59 Vargha Zoltán: Szász Póla h.n. é.n. I./8A  Kézirat,  Magángyűjtemény
60 Póla fivérei nevezték így. Szász Póla levele Vargha Gyulához, Halas, 1887. 

aug. 29. RL C/97 15. doboz.
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ként tarthatjuk számon.61 Az ő pályafutását felfoghatjuk úgy is, mint 
egyfajta reflektálást anyja, a szabadságharcot átélt generáció női 
szerepfelfogására.

Bibó Antónia életútjának sikeressége abban a nőtörténeti narratí-
vában, amely az egyes női csoportok, szereplők sikerességét egyfelől 
az emancipáció folyamatának stációihoz viszonyítva értékeli, másfe-
lől abban az összehasonlításban, amely a hagyományos női szerepek-
től való eltérés léptékét méri, azt, hogy a nő mennyiben foglal teret 
a „férfivilágban”, – nem értelmezhető. Ő ugyanis elhatárolta magát 
az emancipációs törekvésektől, életcélja az volt, hogy feleségként, 
anyaként és háziasszonyként a legtökéletesebbet nyújtsa. Így életpá-
lyája, önmegvalósításának útja csak egy másik kontextusban interp-
retálható, nevezetesen abban, hogy a hagyományos női hivatás mel-
letti elköteleződésének – minden nehézség ellenére – mi volt a helye, 
eredménye és presztízse saját társadalmi körében és családjában. 

Bibó Antónia 1900-ban, hosszas betegség után halt meg családja 
körében. A haláláról és a temetéséről megjelenő híradások, illetve a 
kondoleáló levelek tükrözik, hogy az az egyházi, irodalmi, hivatal-
noki, politikai közeg, amelyhez tartoztak, méltányolta családi presz-
tízsüket. Pompásan rendezett temetésén olyan nagy volt a tömeg, 
hogy rendőrök vigyáztak a rendre. A gyászszertartáson megjelentek 
feleségükkel a politikai, irodalmi, tudományos életben vezető szere-
pet játszó férfiak, többek között Széll Kálmán miniszterelnök is kül-
dött gyásztáviratot. Ez a tiszteletnyilvánítás nyilván férje pozícióinak 
szólt, azonban az újságcikkek, kondoleáló levelek hangsúlyozták, 
hogy személye, az, ahogyan betöltötte életpályáját, önmagában is tisz-
teletet váltott ki. Szilády Áron halasi lelkész, egyházkerületi főjegyző,  
Szász Károly jóbarátja mondott fölötte gyászbeszédet, amely talán 
tükrözte a jelenlévők gondolatait is: „Pál apostol szerint szükség a 
püspöknek feleséges férfiúnak lenni, feddhetetlennek, vigyázónak, 
61 A normakövető emancipáció olyan – a konzervatív nők körében megjelenő 

– emancipációs forma, melynek során az individuálisnál magasabb értékű-
nek tartott közösségi elvek – Isten, nemzet, társadalom – szolgálata során 
jut el az egyén a nemi szerepek átértelmezéséhez, az önérvényesítéshez és 
az önmegvalósításhoz, miközben saját társadalmi csoportjának értékrendjét 
és normáit a két nem egymáshoz való viszonyában nem kérdőjelezi meg. 
Eltér a hagyományosan emancipációként definiált törekvéstől: a szereplők 
nem fogalmazzák meg, nem követelik a nő és férfi egyenjogúságát.” Sárai 
Szabó Katalin: Normakövető női emancipáció. A konzervatív nőmozgalom 
Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején. Replika, 2014:85–
86, 85–106.; Sárai Szabó Katalin: A női munka a református egyházban a 
20. század első felében, mint a normakövető emancipáció lehetősége. In. 
Nők és normák a hazai protestáns bölcseletben és életvilágban. szerk. Veres 
Ildikó. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2017. 105–175:147.
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józannak, gazdálkodónak, igaznak, a jónak szeretőjének, mértékle-
tesnek, a tanításra alkalmatosnak. (ITim3.2 – Tit.I.6-9) Bármily sok 
adatott légyen is annak, a kitől ennyi kivántatik, csak akkor szolgálhat 
híven, ha mind ő s mind az ő házanépe féli az Urat. Kötelességeink 
teljesítését csak egymás terhének hordozása könnyebbítheti. Az az 
okos, gondos lélek, mely övéi mérhetetlen fájdalmára az örökhazába 
költözött, a dobogni megszünt szív nemes érzelmeivel együtt arra volt 
alkotva, hogy ezt meg is értse, véghez is vigye.”62

A Szász Károly és Bibó Antónia által képviselt családmodell 
működőképesnek bizonyult. A 19. század közepétől az állandóan 
változó, sokszor kiszámíthatatlan viszonyok és folyamatok köze-
pette; a házastársi kapcsolatban egyenrangú félként, jól szervezett 
munkamegosztásban, az adott helyzetekhez meglehetősen rugalma-
san alkalmazkodva, egy olyan református polgári-értelmiségi családi 
mintát testesítettek meg, amely a legsikeresebbek közé tartozott a 
korszakban.

62 Szász Károlyné emlékezete. Templomi gyászbeszéd és ima. Tartotta: 
Szilády Áron, halasi ref. lelkész, dunamelléki ref. egyházkerületi főjegyző. 
h.n. é.n.: 5.


