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I. Bevezetés
I.1. A kutatás célja, módszerei és a disszertáció szerkezete
„Historia est magistra vitae.”
(Hérodotosz)
A közjó és a közjótékonyság formáit, megjelenését és szerepét kutatom a 19. századi
társadalomban egészen a 20. század elejéig. A kutatás kiterjed jótékonysággal foglalkozó
szervezetekre és ezen a téren kimagasló tevékenységet folytató személyekre is. Vizsgálom,
azt is, hogy a közjótékonyságnak milyen területei és formái voltak, elsősorban a 19. század
második felétől egészen a 20. század elejéig Békés megyében. A témát azért is tartom
fontosnak, mert ebben az időszakban az állam még nem biztosította a társadalom tagjai
részére a különféle társadalombiztosítási szolgáltatásokat. Így különösen fontossá és
elismertté váltak az olyan jellegű egyéni és társadalmi kezdeményezések és intézkedések,
amelyek nemcsak az egyéni boldogulás előmozdítását szolgálták és egyeseknek való
segítségnyújtást, hanem egyben a közösség javáét és jólétét is.
A kutatás leglényegesebb szempontjai voltak, hogyan tudtak egyének illetve nagyobb
közösségek, társadalmi erők létrehozni és fenntartani nagy anyagi és energia befektetést
igénylő non-profit, társadalmi problémát megoldó, karitatív célt megfogalmazó szervezeteket.
A társadalmi problémák vázolása és a jótékonyság területeinek meghatározása a felhasznált
források alapján és a jótékonykodó emberek és szervezetek munkássága alapján történt. Ezzel
kapcsolatban vizsgáltam a korszakban a közjótékonykodás területén kiemelkedő Békés
megyei egyéniségeinek az életét és tevékenységét. A filantrópia terén érdemeket szerzett
Fejérváry Celesztina életét, a „kenyérpolitikus” Göndöcs Benedek munkásságát, Wenckheim
Krisztina

gyermekvédelmi

tevékenységét,

Almásy

Dénesné

jótékonysági

akcióit.

Mindannyian elsősorban Békés megyében tevékenykedtek, de munkájuk hatása nem
korlátozódott és igazodott földrajzi határokhoz, ugyanis országos karitatív szervezetek
munkájában is részt vettek. Elismerésképpen a fent említett nők Erzsébet-rendet kaptak az
uralkodótól a közjótékonyság területén szerzett érdemeikért.
Az országos karitatív szervezetek közül foglalkoztam a gyermekvédelemmel foglalkozó
Fehérkereszt Országos Lelencház egyesülettel, a nővédelmet előtérbe helyező Stefánia
Szövetséggel, a háborús sebesültek megmentésére létrejövő Vöröskereszt Egyesülettel és az
országos hatókörrel rendelkező társaságok Békés megyei szervezeteinek munkásságával,
tevékenységi körével. Vizsgálat alá vontam a társadalmi kezdeményezések és mozgalmak
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során létrejövő intézményeket: a Békés Megyei Kórházat és a Tüdőkórházat is, a
munkahelyteremtés és iparfejlesztés céljából létrejövő, rövid ideig működő Tulipánkert
Mozgalmat is.
A disszertáció szerkezetének alapját is ezek az egyéni és társadalmi kezdeményezések
képezik, amelyeket megpróbáltam tematikai egységekbe rendezni, a következőképpen:
gyermekvédelem, egészségvédelem, szegények és idősek támogatása, munkahelyteremtés,
vészhelyzetek, oktatás fejlesztése. Az időbeli korlátok meghatározása nem volt könnyű,
ugyanis voltak olyan társadalmi folyamatok, amelyek több évtizedekig eltartottak, túlmutattak
a klasszikus időhatárokon. Kezdetben csak a dualizmusban zajló filantróp aktivitásokat
vizsgáltam, de a Békés Megyei Kórház felépítésére irányuló társadalmi mozgalom jóval
korábban kezdődött és témám szempontjából relevánsnak tartottam, így bővíteni kellett az
időintervallumot. A kezdő dátum a Békés Megyei Kórház létrehozását szorgalmazó
társadalmi összefogás kezdete is egyben. A Vöröskeresztes mozgalom az egyik legnagyobb
jótékonysági akció a korban, melynek tevékenységének egy része és szervezetének
kialakulása a háborúhoz köthető. Ez határozta meg a végső dátumot.
A helyi folyamatok megértéséhez és szélesebb spektrumban történő, komplexebb
ábrázolásához a témával kapcsolatos országos irányzatok bemutatására is törekszem az
európai tendenciákra történő kitekintéssel együtt, a karitatív szervezetek és egyének filantróp
tevékenységét megpróbálom a korszak társadalmi és gazdasági kontextusába helyezni, így az
ok-okozati összefüggések nyilvánvalóbbak.
A kutatás eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megismerhessük, hogyan próbáltak
meg karitatív szervezetek és jótékonykodó emberek kezelni társadalmi problémákat, illetve
megoldásában részt venni, hogyan járultak hozzá a közjóhoz, olyan területeken, ahol az állami
szerepvállalás nem volt jelentős vagy hiányzott. A modern szociálpolitika, szociális munka
előzményeinek és gyökereinek tekinthetők ezek az egyéni és társadalmi kezdeményezések,
illetve vállalások. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tudományterület
kevésbé vizsgált és ismert részeit is feltárjuk társadalomtörténeti megközelítésből. Mélyítheti
tudásunkat olyan társadalmi gyakorlatokról, kísérletekről, amelyekkel társadalmi problémákat
próbáltak megoldani egy olyan időszakban, mikor az állam a szociális gondoskodás formáit
áthárította a karitatív szervezetekre, illetve ezzel foglalkozó egyénekre vagy az egyházra. Az
alkalmazott módszerek összhangban vannak a forrásbázissal. A forráskritikára alapozott
narratív történetírás mellett az analizáló és problémamegoldó történetírás módszereit is
alkalmazom.
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A téma feldolgozása során szempont volt az értéktörténeti aspektusból történő megközelítés
is.
Disszertációm megírásánál figyeltem arra is a múltbéli események feldolgozásánál,
hogy olyan dolgot próbáljak közvetíteni és feltárni, ami a jelen számára érték lehet és
tanulságos. Megmutatni olyan történéseket, folyamatokat és jellemeket, amelyek katalizátor
szerepet játszottak egy adott társadalom - jelen esetben Békés megye- fejlődésében és
fejlesztésében. Ezek közül voltak olyan jellegű egyéni és társadalmi kezdeményezések,
amelyek a próbálkozás szintjén maradtak meg és nem fejtettek ki jelentős hatást, de voltak
olyanok is, amelyeknek az eredményei a mai napig a társadalmunk szerves részeit képezik.

I.2. Historiográfiai áttekintés
A témára vonatkozó átfogó szakirodalom még nem készült, ezért a tematikai
egységeknek

megfelelően

szakirodalom

közül

kutattam.

kiemelném

A

Gyáni

gyermekvédelemre
Gábor

és

Kövér

vonatkozó
György

felhasznált

Magyarország

társadalomtörténetéről írt művét, Gyáni szociálpolitikával és a szociális gondoskodás
genealógiájával foglalkozó elemzéseit, Gergely Ferenc írását a magyar gyermekvédelem
történetéről, dr. Veczkó József írásait, Hanák Katalin művét a társadalomról és
gyermekvédelemről, Kaszás Marianne, Vinczéné Menyhárt Mária és Géra Eleonóra
publikációit. Emellett levéltári dokumentumokat, a Fehér-Kereszt Országos Lelenczház
Egyesület iratait, a Wenckheim Krisztina, Almásy Dénesné filantróp tevékenységeivel
kapcsolatos forrásokat, korabeli újságokat: Békés, Békésmegyei Közlöny, Vasárnapi Ujság,
Protestáns egyházi és iskolai lapok vonatkozó cikkeit elemzem.
Wenckheim Krisztina a gyermekvédelem területén végzett filantróp tevékenységének
feltárásához felhasználtam a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának, Gyulai
Levéltárában található, a grófnő által alapított árvaházra vonatkozó dokumentumokat. Az
Emlékalbum, mely Wenckheim Krisztina és Wenckheim Frigyes ezüst menyegzőjére készült
újabb adatokkal szolgált. Gyulafi által jegyzett Emlékirat szintén a témába való elmélyülést
segítette. Dr. Scherer Ferenc Gyula város történetét feldolgozó monográfiája és a Békés című
újság vonatkozó fejezetei is feldolgozásra kerültek.
Almásy Dénesné karitatív tevékenységét összefoglaló és elemző mű nem készült.
Munkásságának feltárásához sok levéltári forrást, dokumentumot használok. A forrásbázis
alapja a Fehérkereszt Egyesület jegyzőkönyvei, évkönyvei, a Békésmegyei Közlöny
vonatkozó fejezetei, Vöröskereszt iratai, Protestáns Egyházi és Iskolai lapok. Tágabb
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környezetének tanulmányozásához dr. Scherer Ferenc monográfiáját és családtörténeti
dokumentumokat használok fel.
A Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesületről

a Magyar Nemzeti Levéltár

Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltárában találhatóak iratok, főleg Békés vármegye
főispánjainak iratai között. A Békés Megyei Könyvtárban fellelhetőek a Békésvármegyei
Fehér Kereszt Egyesület évkönyvei, amelyekben találhatóak statisztikai kimutatások,
beszámolók és közgyűlési jegyzőkönyvek. Ezek az egyesület munkájába nyújtanak
bepillantást. A Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptárai az egyesület
szerkesztésében jelentek meg és információkat nyújtanak a szervezet eredményeiről,
működéséről, céljairól.
A közegészségügyi helyzet feltárásához Dr. Benke József Az orvostudomány története
című kötete és Hogya György kórháztörténettel foglalkozó munkássága kiindulópontként
szolgáltak. Békés megyében az egészségügy terén végzett filantróp tevékenységek
elemzéséhez felhasználtam Dr. Berkes György A Békésvármegye Közkórházának története és
évi jelentés annak 1902. évi működéséről, Vincze Endre a Békésvármegyei Magánkórház
létesítése és történelmi előzményei című művét, valamint levéltári forrásokat a Békés
vármegye kórházi bizottságainak iratait és jegyzőkönyveit, Békés-Csanád vármegye tiszti
főorvosának iratait.
A tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom bemutatása során szempont volt, hogy
európai, magyarországi, békés megyei eseményeket összefüggéseiben mutassam be, ugyanis a
betegség

nemcsak

Magyarországon,

hanem

Európa

számos

országában

súlyos

közegészségügyi problémát okozott. A probléma kutatásához megnéztem a vonatkozó
statisztikai adatokat, melyek a helyzet súlyosságát mutatták. Az adatok elemzése során azt
vizsgáltam, hogyan próbálták megoldani ezt a súlyos, válságos helyzetet. Ehhez
felhasználtam A Medicina krónikáját, Birtalan Győző Óriáslépések az orvostudományban
című művét, Dr. Tauszk Ferenc, Dr. Fóti Mihály írásait. Újabb információkat nyújtott a
helyzet megoldására irányuló törekvések tekintetében Miskovits Gusztáv Tüdőgyógyászat
kötete és Kapronczay Károly A gyógyító röntgensugár alkalmazása című tanulmánya.
Korányi Frigyes volt

a betegség elleni mozgalom egyik főszereplője Magyarországon.

Munkásságának tanulmányozásához alapul szolgált Dr. Máté István – Dr. Réti Endre Korányi
Frigyes és Dr. Kapronczay Károly: Orvosdinasztiák I. című írása. Békés megyében Lukács
György volt a tuberkulózis elleni küzdelem egyik főszervezője. Filantróp akcióinak
bemutatását segítette Dr. Erdész Ádám Lukács György – egy kiemelkedő politikus pályaképe
című kiadványa, levéltári források, Békés vármegye főispánjának iratai, Lukács György
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visszaemlékezései Életem és kortársaim címmel, Dr. Elek László tanulmánya. A Békés és a
Képviselőházi Napló újabb adalékokkal járult hozzá a kép árnyalásához. A Tüdőszanatórium
létrehozása Gyulán nem volt egy egyszerű feladat, ennek vizsgálatára a Szanatóriumi
Egyesület iratait, Békés vármegye főispánjának iratait, a József szanatórium létesítését
dokumentáló levéltári forrásokat néztem át. A részletekben történő elmélyülést segítette
Aradszky Pál - Kász Gyula A József szanatórium alapításának és építésének története című
munkája.
A Stefánia Szövetséget a csecsemőhalandóság megfékezése, nők védelme érdekében
hozták létre. Kutattam a szervezet megalakulásának körülményeit, céljait, terveit,
tevékenységét. Mindehhez felhasználtam Dr. Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem
és a gyermekhygiene köréből és Keller Lajos Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves
működése című művét, Keller Lajos szerkesztésében megjelenő jelentéseket az Országos
Stefánia Szövetség működéséről, a szövetség programját. A szervezet országos és Békés
megyei terjeszkedésének vizsgálatakor a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár
Gyulai Levéltárában található Stefánia Szövetségre vonatkozó dokumentumok segítették a
munkát. A kutatás során arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy milyen volt a békés
megyei fiókintézetek működésének hatása a csecsemőhalálozásra, milyen hatásfokkal
működtek ezek az intézetek. A kérdés megválaszolásához a szövetség 15 éves működésének
beszámolóját használtam fel.
A szegények támogatásával kapcsolatban is kutattam az egyéni és társadalmi
kezdeményezéseket. Elemeztem a karitatív szervezetek munkáját és a szegénység ellen
munkálkodó Fejérváry Celesztina életét és filantróp akcióit. A Békés megyei jótékony
egyletek felkutatásához felhasználtam a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár
Gyulai

Levéltárában

fellelhető

Békés

vármegye

főispánjának

iratait,

egyesületi

dokumentumokat, alapszabályokat és évkönyveket is. A korabeli újságok a Békés és a
Békésmegyei Közlöny újabb adatokat nyújtott a témakört illetően. A korszak egyik
újságírójának, a Gyulán élt Kóhn Dávidnak az írásait is olvastam és tanulmányoztam Implom
József művét a Gyulai Nőegylet történetére vonatkozóan. Megnéztem az országos helyzetre
vonatkozó szakirodalmat is. Dr. Forbáth Tivadar, Dr. Pálos Károly, Csorna Kálmán
tanulmányai azért is fontosak, mert ők a vizsgált korszakban éltek. XX. századi kutatók közül
Ferge Zsuzsa írásai, Gyáni Gábor szegényüggyel kapcsolatos elemzései, Pajkossy Gábor,
Tóth Árpád, Kuti Éva művei szintén a témában való alaposabb elmélyülést segítették. A
legújabb kutatásokat is igyekeztem figyelemmel kísérni. A szegénygondozás állami és
vármegyei kereteiről Fülöp Tamás írt tanulmányt. Az egyesületek törvényi hátterével és az
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egyesületi élettel kapcsolatos tendenciák feltárásához statisztikai adatok vizsgálatán kívül a
korszak vonatkozó törvényeit is vizsgáltam.
Fejérváry Celesztina karitatív tevékenységének feltárásához többféle történetkutatói
módszert alkalmaztam. A levéltári kutatómunka során találtam életrajzi adatokat tartalmazó
dokumentumokat. Az oral history módszerét is felhasználtam. Celesztina élete nagy részét
Mezőberényben töltötte, ezért a helyszínen interjúkat készítettem olyan emberekkel, akik
ismerték vagy tudtak róla olyan információkat, melyeket nem feltétlenül őriznek meg a
történeti források és tanulmányok. Egy beszélgetés során derült ki, hogy megmaradt egy
napló, amit Celesztina egyik alkalmazottja írt. A naplót elolvastam, a fontosabb részleteket
felhasználtam. Az interjú során felmerülő emlékfoszlányok és a napló is szubjektív
visszaemlékezések, de mégis árnyalják a Celesztináról és környezetéről kialakult képet. A
terepmunka során tárgyi emlékeket is sikerült felkutatni, amelyek Celesztináé voltak:
képeslapot, útikönyvet, vallásos élettel kapcsolatos személyes tárgyakat, ezeket sikerült
lefotózni, digitalizálni, megfelelő adathordozón elmenteni. A helyi katolikus egyház
plébániáján található kéziratos évkönyv pedig újabb adatokkal szolgált vele kapcsolatosan.
A munkahelyteremtés a korszak egyik legfontosabb feladata volt. A munkanélküliség
problémájának felvázolásához felhasználtam Dr. Rudolf Lóránt A munkanélküliség
problémája, Gelléri Mór Harcz a munkanélküliség ellen című művét. A munkanélküliség
egyik következménye volt egy új eszme a szocializmus megjelenése is. A szocializmus
történelmi gyökereinek és az új eszme érvényesülésének vizsgálatához kiindulópontul
szolgált Robert Owen, Claude-Henri de Saint Simon válogatott írásai, August Bebel Charles
Fourier élete és eszméi, George Rudé Forradalmárok, zendülők című műve továbbá Francis
Wheen: Karl Marx és Karl Marx: A Tőke című kötete. Békés megyében agrárszocialista
mozgalmak formájában nyilvánult meg elsősorban az új eszme, ennek ismertetéséhez Gyáni
Gábor, Virágh Ferenc, Mengyán Görgy írásait használtam fel.
A társadalmi kezdeményezések terén a Magyar Tulipánkert mozgalmat érdemes
megemlíteni. A hazafias, ipartámogató, munkahelyteremtő mozgalom felvázolásához
felhasználtam Endrei Zalán Tulipánkert című művét és Dr. Scherer Ferenc Gyula város
történeti monográfiáját, az Alföldi Függetlenség cikkeit.
Voltak egyéni kezdeményezések is a munkahelyteremtés terén. Göndöcs Benedek
munkásságát tanulmányoztam ezen a területen. Mindehhez segítséget nyújtottak a Magyar
Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárában található Göndöcs Benedek apátplébánosra
vonatkozó iratok, Jároli József szerkesztésében megjelenő a plébános munkásságát
megjelenítő dokumentumgyűjtemény, Bauer Ferenc szerkesztette, Göndöcs Benedek
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országgyűlési beszédeit tartalmazó kiadvány, Gyulafi Endre Emlékirata, Székely Lajos és
Kóhn Dávid visszaemlékezései. Göndöcs Benedek a Hasznos tudnivalók, illetőleg a Hogyan
kell tenyészteni a selyemhernyót? Népszerű beszélgetések a dohány okszerű kezeléséről című
írásai tovább árnyalták a róla kialakult képet.
A Vöröskereszt létrejöttének körülményeit, tevékenységét hármas tematikus
egységben vizsgáltam. Európai helyzet feltárása után, a magyarországi, majd a Békés megyei
következett. A Vöröskereszt megalakulásának tanulmányozásához felhasználtam Jean Henry
Dunant Solferinói emlék és Hantos János A Magyar Vöröskereszt 100 éve című műveit.
Mestert Géza, Puskely Mária és Kristin E. White írásai a részletekben való elmélyülést
segítették. A szervezet alapjául szolgáló Genfi Egyezményeket és alapelveket is kutattam,
mindehhez

vöröskeresztes

dokumentumokat

néztem

át.

A

Magyar

Vöröskereszt

bemutatásához felhasználtam a 125 éves a Magyar Vöröskereszt című kiadványt, emellett A
Magyar Vörös-Kereszt története 1879-1904. és A Magyar Szent Korona Országai VörösKereszt Egyletének története 1879-1904. újabb információkat nyújtott a szervezetre
vonatkozóan. A megyei vöröskereszt egyletek megalakulásának nyomon követését segítették
a fent nevezett szakirodalmakon túl levéltári források, az Országos Vöröskereszt Egylet Békés
Megyei Választmányának iratai, Békés vármegye főispánjának iratai és a korabeli újság, a
Békés cikkei.
Közjótékonyság terén kiemelkedő egyének munkásságnak tanulmányozása során az
volt a tapasztalat, hogy az oktatás is az a terület volt, ahol ők jótékonykodtak. Ezért kezdtem
ezt a témakört is vizsgálni. Azt kutattam, hogy a filantrópiának milyen megnyilvánulásai
voltak ezen a területen, milyen szervezeti formákban valósult meg mindez. A helyzet
feltárásához Pukánszky Béla - Németh András Neveléstörténet, Szentkereszty Tivadar Békés
vármegye népoktatásának története című írását használtam fel, megnéztem A Magyar Szent
Korona Országai Népoktatási ügyének fejlődése című művet is. Az oktatás keretének a
vizsgálatához felhasználtam a korszakban hozott legfontosabb rendelkezéseket is. Dr. Scherer
Ferenc monográfiája is újabb adalékokkal szolgált a témát illetően. Levéltári források és a
korban népszerű újság, a Békés című lap tanulmányozása is segítették az elmélyülést a
témában.
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I.3. Békés megye a dualizmus korában
Békés megyében kibontakozó társadalmi, gazdasági folyamatok változást hoztak a
területen élők számára a vizsgált korszakban.
A tőkés gazdálkodás kibontakozása, a társadalom további strukturálódása, a
modernizáció megjelenése a hétköznapi életben is, a képzettségi tőke elismertségének
növekedése az átalakulás részei voltak. Ebben az időszakban zajlott a folyószabályozás,
árvízmentesítés, amelynek következményeképpen 75.000 katasztrális holddal nőtt a
szántóterület.1
A megye népessége 1869 és 1910 között 212.073 főről 298.710 főre növekedett. A
népszámlálási adatok folyamatos növekvő tendenciát mutattak.

Békés megye népessége
298710
278731

300000
258386
250000

229757
212073

200000
150000

Békés megye népessége

100000
50000
0
1869

1880

1890

1900

1910

1. diagram: Békés megye népessége 1869-1910 között
Forrás: Dr. Erdész Ádám: A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Kiadja: Békés
Megye Közgyűlésének Millenniumi Emlékbizottsága, 2001. 205.p.
A kapitalista viszonyok megszilárdulásával, a termelőerők modernizációjával párhuzamosan,
tőkés földbirtokviszonyok tartós kialakulásával, a mezőgazdaság belterjességének növekedése
következtében új népességvonzó tényezők jelentkeztek. Azonban ezek nem tudták teljes
egészében felfogni a természetes népszaporulatot.2
1

2

Dr. Erdész Ádám: Békés megye története. Békéscsaba, Typografika Kft., 2010. 59-60.p.
Dr. Szabó Ferenc (szerk.): Viharsarki fiatalok I. Békéscsaba, 1987. 11. p.
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A gyarapodás ütemét lassította az 1872 és 1874 között kibontakozó kolerajárvány, 1880 és
1890 közötti időintervallumban a kivándorlás és a belső migráció is.3
Békés megye vallási sokszínűséget mutatott a korban. Kialakulásának hátterében a XVIII.
században lezajlott újratelepülés következtében kialakuló viszonyok álltak. A táblázat alapján
látható, hogy a megyében protestáns többség volt. A békéscsabai, a szarvasi, a tótkomlósi
szlovákság, az orosházi magyarság is az evangélikus vallás követői voltak. Az unitárius
felekezet a századforduló környékén jelenik meg.4

Vallási megoszlás Görög
Görögkeleti
3%
Izraelita
3%

Katolikus
23%

katolikus
0,2%

Egyéb
0,1%

Evangélikus
37%

Református
37%

2. diagram: Megye népességének vallás szerinti megoszlása 1880-ban
Forrás: Dr. Erdész Ádám: A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Kiadja:
Békés Megye Közgyűlésének Millenniumi Emlékbizottsága, 2001. 206.p.
Az etnikai viszonyokat is formálta az újratelepülés. Békés megye népességének anyanyelv
szerinti megoszlását tartalmazó diagramon látható, hogy a magyar anyanyelvűek számaránya
volt a legnagyobb, ami növekvő tendenciát mutatott, 1910-re elérte a 73,5%-ot. A németek,
szlovákok, románok aránya csökkent, ami az asszimiláció egyik következménye volt. A
Gyulán, Mezőberényben, Gyomán élő német népesség nagy része kétnyelvűvé vált. A
kétnyelvűség elterjedt a szlovákok között is. A románok esetében más volt a helyzet, a

3

Dr. Erdész Ádám: A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Kiadja: Békés Megye Közgyűlésének
Millenniumi Emlékbizottsága, 2001. 205.p.
4
Dr. Erdész Ádám (2001): i.m. 206-207.p.
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magyar nyelvismeret szintje náluk volt a legalacsonyabb. Főleg a falusi környezetben élő
románok asszimilálódtak a legkevésbé.5
Anyanyelv szerinti megoszlás
Német
3%

Román
2,4%

Egyéb
0,2%

Szlovák
24,5%

Magyar
69,9%

3. diagram: Békés megye népességének anyanyelvi megoszlása 1880-ban
Forrás: Dr. Erdész Ádám: A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Kiadja:
Békés Megye Közgyűlésének Millenniumi Emlékbizottsága, 2001. 206.p.
Békés vármegye területe 1877-ben 3.558 négyzetkilométer, székhelye Gyula rendezett
tanácsú város volt. A terület közigazgatási egységei a következők voltak:
1., Gyulai járás: Doboz, Gyula-Vári, Kétegyháza, Póstelek (Gerla-).
2., Szarvasi járás: Kondoros (Nagy-), Öcsöd, Szarvas, Szent-András.
3., Csabai járás: Csaba (Békés-), Endrőd, Gyoma, Kígyós (Új-).
4., Orosházi járás: Bánfalva, Csorvás, Földvár, Komlós (Tót-), Orosháza, Sámson, SzentTornya (Puszta-), Szent –Tornya (Szabad-).
5., Békési járás: Békés, Mező-Berény, Tarcsa (Körös-).
6., Szeghalmi járás: Gyarmat (Füzes-), Ladány (Körös-), Szeghalom, Vésztő.6

5
6

Dr. Erdész Ádám (2001): i.m. 206. p.
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 3. Békés megye, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
1993. 16. p.
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Az oktatás területén nagy változások történtek. Eötvös József és Trefort Ágoston
oktatásügyért felelős miniszterek az oktatásügy fejlesztését prioritásként kezelték. Ennek is
köszönhető, hogy az állam fontos szerepet töltött be az elemi oktatás általánossá tételében, az
iparos képzés elindításában, míg a helyi társadalmi erők, városi, nagyközségi lakosok sokat
tettek a polgárik és a gimnáziumok létrehozásában.

7

A strukturális változások pozitív

következménye volt, hogy a lakosság írni-olvasni tudása Békés megyén belül kedvezően
alakult. Az analfabéták aránya fokozatosan csökkent.
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4. diagram: Az írni-olvasni tudók számaránya 1880-1910 között (az össznépesség %-ában)
Forrás: Dr. Tóth József (szerk.): Békéscsaba földrajza. Békéscsaba Város Tanácsa.
Békéscsaba, 1976. 97.p.
A tárgyalt időszakban, Békés megyében a mezőgazdaság dominált. Az iparban az
élelmiszer- és könnyűiparnak volt meghatározó szerepe, a kisipar szignifikáns jelenlétével
együtt. A történelmi Békés megye foglalkozási összetétele az alábbiak szerint alakult 1890ben.8

7

8

Dr. Erdész Ádám (2001): i.m. 209.p.
Dr. Szabó Ferenc (szerk.): Viharsarki fiatalok I. Békéscsaba, 1987. 11. p.
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Békés megye foglalkozási összetétele
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5. diagram: Békés megye foglalkozási összetétele 1890-ben százalékos megoszlásban
Forrás: Dr. Szabó Ferenc (szerk.): Viharsarki fiatalok I. Békéscsaba, 1987. 14. p.
A mezőgazdaságban jelentkező munkaerő-felesleg az agrárszocialista mozgalmak
társadalmi bázisául szolgált az 1890-es évektől kezdve. Az ipari munkásság aránya a
mezőgazdaságihoz képest és a kapitalista viszonyok között elmaradott volt. Az iparban
jelentkező munkanélküliség következménye az elvándorlás, az ország más tájain történő
munkavállalás volt.9

9

Dr. Szabó Ferenc (1987): i.m. 14-15.p.
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II. Közjó és közjótékonyság
II. 1. Közjó, közjótékonyság fogalma
A közjótékonyság tartalmi tekintetben szorosan összefonódik a közjó szóval. Ma már
inkább a jótékonyság szó használata kerül előtérbe. Szinonimaként az ezzel foglalkozó
kutatók alkalmazzák a filantrópia vagy karitász, ill. caritas, szervezetek esetében pedig a
karitatív elnevezést. A 19. századi forrásokban viszont többször is találkozhatunk a
közjótékonyság szóval.
Érdemes tisztázni a közjótékonyság fogalmát a 19. századi források tükrében és ezen a
téren kimagasló tevékenységet folytatók tevékenységének tanulmányozása alapján. Önzetlen
segítségnyújtást jelent, minden anyagi vagy más ellenszolgáltatás nélkül, magasabb rendű
célok és emberi értékek megvalósítása érdekében, amely jótékony, pozitív hatást fejt ki egy
közösség, illetőleg társadalom életére.10 Másik megfogalmazás és megközelítésmód szerint:
Közjó érdekében tett erőfeszítések, cselekedetek, közösség jólétének a fejlesztése.11
A közjótékonyság és a jótékonyság szó között van árnyalatnyi különbség
értelmezhetőség szempontjából. Az előbbi szóban hangsúlyozottabban szerepel, hogy a
karitatív tevékenység a közjó előmozdítása érdekében történik.
Mi is a közjó? A közjó fogalma a Czuczor Gergely-Fogarasi János által szerkesztett
magyar nyelv szótára szerint: „ösz. fn. Általán, ami akár egyes testület vagy község, akár
egész állodalom hasznát előmozdítja, aminek áldását mindnyájan, legalább közvetőleg érzik,
pl. ki valamely intézetet állít bizonyos város, vagy kerület, vagy ország számára, az azt
közjóra teszi, vagy ki a polgárokat műiparra serkenti, oktatja, az előmozdítja a közjót.”12
A közjó jelentése a Magyar Értelmező Kéziszótár alapján: „A közösség érdeke, java, jóléte”.
A közjó elválaszthatatlan az egyének érdekeitől és jólététől, ugyanis egy társadalmat,
közösséget az egyének alkotják, egymással való kölcsönhatásban az állam fennhatósága és
szabályozása alatt. Amennyiben a közjó és a közjótékonyság fogalma közötti relációt és
összefüggést vizsgáljuk, azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy az előbbi elméleti megközelítést,
a másik pedig gyakorlati megközelítése a témának, az első elvont, a másik pedig konkrét.

10

Saját definíció
Saját definíció
12
Czuczor Gergely-Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Internetes elérés:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/k624AA/kozjo-64EEA/
11
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Gyáni Gábor a szociális gondoskodás genealógiájával foglalkozó elemzésében a
jótékonykodás, filantrópia fogalmát a szegénység felől közelíti meg, az értelmezési keretet is
ez határozza meg. „A filantrópia, és ez a kor tulajdonképpeni szegénypolitikája (Poor-law
policy) olyan karitatív ténykedés, melynek burkolt, olykor nem is rejtett célja, hogy a
szegényeket visszakényszerítse a társadalom normális szervezeti rendjébe.”13
A közjó fogalmának átértékeléséről írt Ferge Zsuzsa. A „posztmodern” közfilozófia a
közjó fogalmától idegenkedik, a közfelelősségtől igyekszik távol tartani magát. Az egyént
teszi felelőssé saját sorsáért, azáltal hogy a felelősségvállalás feltételeinek meglététől eltekint.
A folyamat röviden a „társadalmi” individualizálásaként jellemezhető. Ez már főleg a 20.
században jellemző tendencia.14

13

Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. Internetes
hozzáférés: http://epa.oszk.hu/00600/00617/00003/tsz99_1_2_gyani_gabor.htm
14
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Internetes hozzáférés:
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_elszabadulo.pdf
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II.2. Közjó, közjótékonyság résztvevői
A közjó formálói, a közjótékonyság résztvevői vonatkozásában négy fontosabb szereplő
állapítható meg. A közjót formáló szereplőket időrendi sorrendben vesszük számba.
1., Egyház
Az egyház közjótékonyságban betöltött szerepe felértékelődött az állami szociális
gondoskodás megjelenése előtt. Az eszmei alapja az egyházi filantróp tevékenységnek a
keresztény morál volt, amely a felebaráti szeretetet hirdette és nem tolerálta az emberek
nyomorát.15 A 20. század elején megjelenő Magyar filantrópia című könyvben az állami
mellett a társadalmi és vallási jótékonysági akciók is helyet kaptak.

2., Társadalom
A társadalomban létrejövő különböző típusú szervezkedések, mozgalmak és egyesületek
szintén a közjó előmozdítói lehetnek. Ilyen volt például a tuberkulózis elleni társadalmi
mozgalom, a gyermekvédelem terén kibontakozó Fehér-Kereszt Országos Lelencház
Egyesület munkássága, az emberiességet hirdető és háborús sérültek gondozását felvállaló
Vöröskeresztes Mozgalom is.

3., Egyének
Az állam és társadalom szervezetei mellett az egyének is lehetnek a közjó formálói, a
megfelelő keretek megléte esetén. Erre jó példa Göndöcs Benedek, Wenckheim Krisztina,
Almásy Dénesné filantróp tevékenysége.
4., Állam
Az állam a legnagyobb társadalomszervező erő, törvényekkel, rendeletekkel, központi
intézmények tevékenysége révén szabályozza, nagymértékben befolyásolja a területén élők
életét, lehetőségeit. A tárgyalt korszak nagy hatású állami filantróp tevékenysége voltak a
gyermekvédelmi törvény megalkotása és az árvákról való gondoskodás.
Ferge Zsuzsa szerint a közjóért és a létbiztonságért elsősorban az állam felelős.16

15

Béry László (szerk.): A magyar filantrópia könyve. Légrády testvérek nyomdai műintézetének nyomása,
Budapest, 1929. 10. p.
16
Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma. Internetes hozzáférés:
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_atmenet.pdf
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II.3. Közjó, közjótékonyság és egyén kapcsolata
A közjó, közjótékonyság és egyén viszonyának értelmezésében kétféle megközelítési módot
lehet elkülöníteni:
1., Aktív, konstruktív reláció
Az egyén aktívan részt vesz környezetének formálásában, konstruktív alkotó módon.
Vizsgáltam, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy az emberek tegyenek valamit a
közjóért? A kérdés megválaszolásához, egy ábrát szerkesztettem, ami az emberi cselekvés
indítékait elemzi és a cselekvést befolyásoló tényezőket szemlélteti. Ez a modell a
dolgozatomban szereplő közjótékonyságban kitűnő egyének és szervezetek munkásságának
elemzésén alapul.

Politika
Törvények
Társadalom
Közvéleményt
befolyásoló tényezők
Másodlagos
szocializációs közeg
Elsődleges
szocializációs
közeg

Egyéni helyzet,
önkép

1. ábra: Emberi cselekvés motivációs modellje
Forrás: Saját szerkesztés
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Azok vettek részt elsősorban a közjó formálásában aktívan, akik anyagilag
megengedhették maguknak, hogy olyan tevékenységet folytassanak, aminek a megtérülése
nem anyagiakban mérhető. Almásy Dénesné és Wenckheim Krisztina is gazdag, nemesi
családi háttérrel rendelkeztek, egyéni helyzetük lehetővé tette számukra a jótékonykodást. Az
önkép formálásában, mai szóval az image alakításában is szerepet játszhatott az ő filantróp
munkájuk.

Wenkcheim

Krisztina

országszerte

ismert

volt

ez

irányban

kifejtett

tevékenységéről. Az elsődleges szocializációs közeg, a családi háttér, barátok, rokonok is
befolyásolhatják az aktivitást. Az itt látott minták újabb lehetőségeket és alternatívákat
nyújtanak. Almásy Dénesné édesanyja is aktívan jótékonykodott, nem meglepő, hogy lánya is
hasonlóképpen cselekedett. A másodlagos szocializációs közeg, az iskola, egyház,
közösségek is motiválhatják az egyént jótékonyságra. Wenckheim Krisztina életében fontos
szerepet töltött be egyik nevelője, Göndöcs Benedek, aki Krisztina figyelmét a jótékonykodás
fontosságára hívta fel. A társadalom, a közvéleményt formáló újságok, könyvek, a korszak
nőképe és az elvárt társadalmi szerepek is irányt mutathatnak, motivációs tényezők lehetnek.
Amennyiben a politikai környezet lehetővé teszi, illetőleg elismeri, a közjótékonyság terén
kifejtett aktivitást fokozhatja. Wenckheim Krisztina, Almásy Dénesné és Fejérváry Celesztina
is kapott Erzsébet-rendet filantróp munkásságukért.
Oda-vissza hatás és befolyás is van a politikai környezet és az elsődleges szocializációs közeg
között. A politikai befolyásolhatja a családit, de a családi is befolyásolhatja a politikait, attól
függően, hogy a vezető elit milyen elsődleges szocializációs közegben nevelkedett és milyen
értéket kapott és képviselt.
2., Passzív mód/ Implicit/Befogadó
Az egyén passzív szereplője, befogadója a közjónak, az egyén, mint a közösség tagja részesül
a közjóból.

II. 4. A közjó részei
Miből áll a közjó? Mi lehet a közösség java és érdeke? Az egyén szükségleteit,
igényeit a közösség, társadalom tagjaként tudja kielégíteni. Így az egyéni érdekek
nagymértékben összefüggnek a közösség érdekeivel. Egyén szempontjából fontos, hogy az
alapvető emberi szükségleteit, ami az életben maradáshoz fontos, élelem, ruha, megfelelő
hajlék, fűtés, tudja biztosítani. A munka, létfenntartási eszközök megszerzése szintén
szükséges. Az egészségi állapot fenntartásához szükséges javakhoz való hozzájutás szintén a
23

társadalom

részeként

történik

meg.

A

jövedelemtermelő

képesség kialakításához,

létfenntartáshoz szükséges tudás, információk megszerzése formális (iskolák) vagy informális
úton (család, barátok), és társadalomba való beilleszkedés, integráció révén történik meg.
Az értékteremtés, amely nem feltétlenül kapcsolódik a pénzszerzéshez, mégis fontos szerepet
játszhat az egyén életében. Ebbe a kategóriába tartoznak a közjótékonysági akciók is.
Az emberi szabadságjogok megélése és gyakorlása szintén részei a közjónak. A béke,
biztonság is hozzájárul a közjó magasabb szintjéhez.
Az egyén elsősorban az elsőre van a legnagyobb befolyással. Az állam társadalomszervező
tevékenysége a következőkben egyre nagyobb szerepet kap. Egyén a megfelelő információkat
a társadalomban való érvényesüléshez csak a társadalom részeként kapja meg. Ha az egyéni
jó-lét és jóllét biztosítva van, akkor az egy adott közösség javához hozzájárul. Az egyén a
társadalom részeként, a társadalomba integrálva tudja szükségleteit kielégíteni. A közjó részei
összefüggésben vannak az egyének szükségleteivel és érdekeivel is. Mindezt megpróbáltam
egy ábrán szemléltetni.

Béke
Emberi

Értékteremtés

szabadságjogok

Közjó
Tudás,
információ

Munka

Alapvető
emberi
szükségletek

Egészség

2. ábra: Közjó részei egyén szempontjából
Forrás: Saját szerkesztés

24

II.5. Közjó faktor
Egy társadalom közjó fejlettségi szintjét, a megfelelő adatok összesítésével mérhetővé lehet
tenni, ennek végeredménye a közjó faktor, ami egy adott társadalom közjó- fejlettségi szintjét
jelzi és lehetővé teszi más társadalmakkal való összehasonlítását is. Minél magasabb a szám,
annál nagyobb a társadalom fejlettsége. Ez alapján meghatározható, hogy egy adott közösség,
társadalom, ország mennyire biztosítja az egyének hozzájutását mindennapi szükségleteik
kielégítéséhez, létfenntartásukhoz. Ha a közjó szintje magas, az emberek elégedettsége is az.
II. 6. Közjótékonyság területei
A közjótékonyság területén tevékenykedő egyének, közösségek, szervezetek
kezdeményezéseik

és

megvalósult

fejlesztéseik

alapján

meghatározható,

hogy

a

közjótékonyságnak milyen területei voltak a tárgyalt korban. Ez az ábra a dualizmus
kezdeteinek helyzetét mutatja be:

Közjótékonyság területei

Gyermekvédelem

Békés Megyei
Árvaház
Fehér Kereszt
Egyesület

Szegények és
idősek
támogatása

Egészségvédelem

Békés Megyei
Kórház,
József
szanatórium,
Stefánia
Szövetség

Munkahelyteremtés

Jótékonykodó
nőegyletek

Vészhelyzetek

Magyar
Tulipánkert
Mozgalom,
Kenyérpolitika

Vöröskereszt

Oktatás

Magán
oktatási
intézmények

3. ábra: Közjótékonyság területei
Forrás: Saját szerkesztés
Érdemes a közjótékonyság területeit egyenként megvizsgálni és egy-egy Békés megyei
példával prezentálni az elődök munkáját és eredményeit ebben a szegmensben. Mint ahogy
látni fogjuk, vannak tipikus példák és vannak ritkábban előforduló tevékenységi formák.
Ennek ellenére fontos ezekkel is foglalkozni. A korszak elsősorban a dualizmus időszaka, de
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léteznek olyan közjót előmozdító kezdeményezések, amelyek már a 19. század elején
megfogalmazódtak,

de

a

megvalósításuk

évtizedekig

tartott

a

társadalom

széles

összefogásával. Ilyen például a Békés Megyei Kórház felépítése és működésének
megszilárdulása.

A

területek

különféle

társadalmi

problémákat

jelenítenek

meg.

Dolgozatomban azt is vizsgálom, hogyan próbálták megoldani ezeket a felmerülő
problémákat, milyen egyéni és társadalmi kezdeményezések voltak ezeken a területeken.

26

III. Gyermekvédelem
A XIX. században az egyéni és társadalmi kezdeményezéseknek nagyobb szerep jutott
az árvaellátás területén, mivel a modern állami gyermekvédelem rendszere csak a XX. század
elején bontakozott ki. Az árvaság a gyermek szempontjából az egyik legrosszabb élethelyzet.
A túléléshez szükség volt támogatókra és támogatásra. Értekezésemben azt vizsgálom,
hogyan próbáltak az emberek egy súlyos társadalmi problémát kezelni, az árvák helyzetén
javítani? Milyen egyéni és társadalmi kezdeményezések voltak ezen a területen? Mindegyikre
hozok konkrét példákat is. Az egyéni kezdeményezés következtében megalakuló Békés
Megyei Árvaház létrejöttének körülményeit, az alapító, Wenckheim Krisztina karitatív
tevékenységét, életét, motivációit és az árvaházban folyó oktatói-nevelői munkát is
bemutatom elsősorban korabeli dokumentumok által. A társadalmi kezdeményezés révén
létrejövő, az árvák helyzetén segíteni szándékozó civil szervezet a „Fehér Kereszt Országos
Lelencház Egyesület” fokozatosan átalakul állami feladatot ellátó intézménnyé. Ennek a
folyamatnak és eseményláncolatnak, ok-okozati összefüggésnek a feltárása szintén célom.
III.1. Árvák helyzete
Az árvákról való gondoskodás egészen a 19. század végéig a társadalmi filantrópia
keretei között ment végbe.17 Egyházak, szerzetesrendek, helyi közösségek foglalkoztak az
elhagyottak ügyével. Gellért csanádi püspök bejárta az országot, ahol elhagyott gyermeket
talált, annak segített, ellátta őket és otthont próbált teremteni nekik. A Szent Özséb által
alapított pálos rend célja az elhagyott gyermekek gondozása is volt. A szerzetesrendek
(cisztercita, a premontrei rend) mellett a falvak filantróp elveket való lakossága is pártfogásba
vette az árvákat.18
A vagyonos árvák helyzetét I. József 1711-ben rendeletben szabályozta, tutorokat
(gyámokat) állítva melléjük. A vagyontalan árvák ügyére még kevesebb figyelem
koncentrálódott. Az 1724-ben kiadott királyi rendelet rendelkezett arról, hogy minden község
feladata, hogy gondoskodjon szegényeiről és árváiról. Novák Lajos „A keresztény
gyermekvédelem” című könyvében beszámolt arról, hogy az árvák nem részesültek abban a
gondozásban, melyre szükségük lett volna. A városi tartásdíjak csekélyek voltak, amiből

17

Gyáni Gábor (1998): A regulázó gondoskodás. In:„A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok...” Szerk.:
Léderer Pál, Tenczer Tamás, Ulicska László. Új Mandátum Könyvkiadó Budapest. 25. p.
18
Dr. Veczkó József: Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest. 2007. 27. p.
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ruhával és élelemmel való ellátásuk nem volt teljesen fedezhető.
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Adományozások révén

több árvaház is létrejött Magyarországon a 18. században. Nemescsón, Kőszegen, Selmecen,
Nagyszombaton, Nagyváradon, Veszprémben, Kolozsváron hoztak létre ilyen jellegű
intézményeket.20
A gyermekvédelem törvénybe iktatásának közvetlen okai közé tartozott, hogy a 19.
században a kapitalizmus térhódításával egyes társadalmi rétegek nyomora fokozódott. Magas
volt a gyermekhalandóság, 1886-ban ezer halottból 518 az öt éven aluli gyermek. A
századfordulón évenként mintegy 50.000 „törvénytelen” gyermek született, akiket
nagyobbrészt elhagytak, így társadalmi gondoskodásra szorultak. A hatályos állami
szabályozás szerint az árva gyermek után, annak a községnek kellett tartásdíjat fizetnie, ahol
illetékessége volt a gyermeknek. Ez a gyakorlati kivitelezés során, sok esetben nem jelentett
az árváknak megoldást, mivel voltak olyan községek, amelyek nem voltak hajlandóak
fizetni.21
Az árvák helyzetével közismert és népszerű írók és költők is foglalkoztak, ez is
hozzájárulhatott a gyermekvédelmi törvény megalkotásához. Nagy László a Gyermek című
lapban szomorú helyzetképet közölt az elhagyott gyermekekről.22
A 19. században magas volt a gyermekhalandóság, gyakori volt az is, hogy a
leányanyák gyermekeiket közterületeken hagyták. A magyar királyi statisztika alapján,
Magyarországon évenként született gyermekek száma 655.674 gyermek, ebből meghalt
226.199 hét éven aluli gyermek. A megszületettek egy harmad része nem érte el a
felnőttkort.23 Az árvák helyzete egyre inkább közbeszéd tárgya lett, ez hozzájárulhatott a
probléma tudatosításához. Közismert írók és költők is foglalkoztak a témával. Eötvös
Józsefnek 1833-ban jelent meg „A megfagyott gyermek” című verse. 24 Ebből egy részlet:
Nincs senki, a ki mondaná:
Szeretlek gyermekem
Puszta a ház, hideg szobám,
Nem fűtenek nekem
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Dr. Veczkó József: i.m. 31-32. p.
Vinczéné Menyhárt Mária: A 18. századi rekatolizáció "szülötte": az első intézményes árvaház
Magyarországon, Esély, 20. évf. 4. sz. / 2009. 115.p.
21
Dr. Veczkó József: i.m. 38. p.
22
Dr. Veczkó József: i.m. 39. p.
23
A Fehér-Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1903-ik évre. Budapest: Fehér Kereszt Országos
Lelenczház Egyesület, 1902. 41.p.
24
Eötvös József: A megfagyott gyermek. Hozzáférés: http://mek.oszk.hu/00600/00644/00644.htm#1
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Melléd temetve én is itt
Miért nem nyughatom?
Szegény és elhagyott vagyok,
Hideg a tél nagyon!
A megrázó sorok az árvák nehéz életkörülményeire, kilátástalanságára és elhagyatottságára
hívta fel a figyelmet. Többek között arra is, hogy egy magára hagyott kiskorú gyermek
képtelen arra, hogy ellássa magát és szűkebb környezete és a társadalom támogatása nélkül az
elmúlás vár rá.
Jókai Mór a korszak ismert íróját szintén foglalkoztatta az árvák helyzete. 1854-ben
jelent meg „A koldusgyermek” című műve.25 Egy alig négy esztendős árva gyermek magára
hagyatottságát mutatta be és azt, hogy a közeg, amiben élt, nem segített neki, hanem
elutasította

vagy

átnézett

rajta.

Ez

az

attitűd

viszont

hozzájárult

a

magas

gyermekhalandósághoz. Jókai művének főszereplője Eötvös által bemutatott árva sorsára
jutott.

Jókai nemcsak elméleti szinten, műveiben és cikkeiben hívta fel a figyelmet az

elhagyott gyermekek helyzetére, hanem a gyakorlatban segítette a jótékony egyesületek
munkáját. A gyermekvédők brüsszeli találkozóján hangzott el: „Nekünk – a béke idealistáinak
– is megvannak a magunk hadseregei és erődítményei. Támaszunk minden olyan intézmény,
melyet nemes lelkek arra a czélra alapítottak és tartanak fenn, hogy a humanitást, az
emberszeretetet, a tiszta erkölcsöket, a közjót szolgálják.”26 Békés megyében is voltak olyan
emberek, akik figyelmet fordítottak erre a társadalmi problémára. Dr. Berkes Sándor, a Békés
Megyei Kórház igazgatója is felmérte a probléma súlyosságát. A témában előadást tartott „Az
elhagyott gyermekekről” címmel a gyulai Ujvárosi Olvasókörben. Kifejtette, hogy a
társadalom sokáig nem foglalkozott az árvákkal. A társadalom tagjai tehernek érezték a
problémát és az ezzel való foglalkozást. A 19. század második felében próbáltak a humanitást
előtérbe helyező emberek országos mozgalmat indítani, mert köztudomásra jutott, hogy
évenként sok százezer gyermek halt meg, mert nem volt gondozója. „Rongyokba, éhezve,
fázva, folyton nélkülözve, talán soha jól nem lakva, végnélküli nyomorúság egész életük.
Nincs senki, akinek szive meg ne esne, emikor egy ilyen kis összeaszott, ráncos arczu, folyton
nyöszörgő és síró szerencsétlen kis gyermeket lát. Milyen fájdalom ül láztól égő szemeiben? s
mint könyörög segítségért folytonos sírásával? mint esdekel könyörületért fájdalmas
tekintetével?” – fejtegette dr. Berkes Sándor. Véleménye szerint ezeket a gyermekeket meg
25
26
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lehetne menteni és a megmentett gyermekek létszáma növelné a csökkenő magyarok számát
is.
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A század utolsó évtizedeiben fokozódott az érdeklődés a gyermekvédelem iránt.

Pedagógusok, orvosok mellett egyre több politikus és arisztokrata csatlakozott a kibontakozó
társadalmi kezdeményezésekhez. Tisza Kálmán, Wlassics Gyula, Wekerle Sándor, Széll
Kálmán, Tisza István és a Károlyi család több tagja támogatta a gyermekek sorsának
jobbítására szerveződött mozgalmakat. 28
III.1. Békés Megyei Árvaház
Az árvák életkörülményeinek javítása céljából, egyéni kezdeményezés révén jött létre
a Békés Megyei Árvaház. Wenckheim Krisztina alapította, Békés megye egyik leggazdagabb
grófnője, aki gyermekkora óta árva volt, így át tudta érezni az árvák helyzetét. Alapítványi
formában hozta létre az intézetet és az alapítvány kamataiból működtette azt. Vizsgálom,
hogyan próbált segíteni az árvákon az általa alapított Árvaházban, milyen nevelő és oktatói
munka folyt ott. A kérdések megválaszolása során megkísérlem bemutatni egy 19. századi
árvaház mindennapjait és belső életét is egyben.
III.1. 1. Wenckheim Krisztina
Wenckheim Krisztina országszerte ismert volt karitatív tevékenysége révén, ezért
érdemes megvizsgálni életét és jótékonyság területén végzett munkáját is. A közjótékonyság
egyéni kezdeményezőinek életrajza magyarázatot ad tevékenységük kifejtésére, mivel a
közjótékonyságot cselekvő életrajza és tevékenysége összefügg. Wenckheim Krisztina
házassága például e szempontból kulcselem, ezért sor kerül annak bemutatására is.
A grófnő Ó – Kígyóson (mai nevén Szabadkígyóson) született, 1849. április 21-én, gróf
Wenckheim József Antal és Schercz Krisztina egyetlen gyermekeként. Korán árvaságra jutott,
mert édesanyja még születésének évében meghalt, édesapja pedig három évvel később, 1952ben. A gróf végrendeletében rendelkezett a birtokról és gyermekéről. Négytagú gyámságot
jelölt ki. Tagjai udvari káplánja, Göndöcs Benedek és uradalmának főtisztjei voltak: Keller
József, Schercz József és Farkas József. Feladatuk a nagy terjedelmű birtok igazgatása volt és
a gyermek neveltetése. Ez utóbbi elsősorban Göndöcs Benedekre hárult. Neveltetését
igyekeztek társadalmi rangjának megfelelően biztosítani. Fővárosi tanárok tanították,
nevelőnője Toussain Alexandrin volt. Krisztina több nyelven megtanult beszélni. Művészi
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képességeit is fejlesztették, tudott zongorázni, énekelni és rajzolni. Jártas volt az irodalom
területén, ismerte a női kézimunkákat és háztartási ismereteket is szerzett.29
A szellemi képességek fejlesztése mellett, a jellem formálása is fontos volt nevelőinek.
Göndöcs nemcsak a vallásosságra nevelte, célja volt, hogy a grófnő a felebaráti szeretetet
tegye fő jellemvonásává és a szellem művelése mellett a lelkét is nemesítse. Wenckheim
Krisztináról szóló emlékiratok jellemzése szerint korán megtanult „együtt érezni a
szenvedőkkel s abban találni legédesebb örömét, ha enyhítheti a nyomort s a felebaráti
szeretet gyöngéd kezeivel letörölheti a szegények és szenvedők könnyeit.”30 Neveltetésének
köszönhető, hogy a grófnő életének egy részét a jótékonykodás töltötte ki. Göndöcs gyakran
mondta neveltjének: „Akinek Isten sokat adott, az felebarátjának is sokat adhat. Ha te adsz,
neked még sok marad és meg sem érzed, míg a szegénynek a kevés is végtelenül sok és
áldásaiban dúsan kamatozik számodra Istennél.” Ilyen elvekkel és magyar szellemben nevelte
fel a grófkisasszonyt. Neveltetésének megfelelően Wenckheim Krisztina adakozott hazafias,
vallásos és emberbaráti célokra, támogatta az irodalmat és művészeteket. Jótékonysága révén
országos hírnévre tett szert.31
1872. június 18-án feleségül ment gróf Wenckheim Frigyeshez. Az esküvői szertartást
Göndöcs Benedek intézte. Az ifjú párhoz szóló beszédében kihangsúlyozta: „Szeressétek a
hazát, s vállvetve mozdítsátok elő édes magyar hazánk javát, nemcsak szóval, hanem tettel és
áldozatkészséggel is.” A grófnőhöz így szólt: „Nemes grófnő! A honleányokra is kötelmeket
ró a hazaszeretet; eddigi női eredményeid s jótetteid úgy a kunyhók, mint a paloták lakói előtt
kedvessé tették lényedet, s több fényt árasztottak grófi koronádra, mint amennyit születésed
által attól nyertél, de amit eddig tettél az csak kezdet vala; tovább kell haladnod a női hívatás
magasztos útjain: szellemed lelkesítse, példád tanítsa a hazaszeretet mind a család, mind a
honleányok körében.”32 Wenckheim Krisztina az esküvőről hazaérkezve gróf Dessewffy
Marcell és báró Rudics József násznagyai, mint tanúk előtt, alapítványi iratokat írt alá.
Tízezer forint alapítványi összeget adományozott a magyar írók segélyegyesületének, a pesti
vakok és a váczi süketnémák intézetének és a békésmegyei kórház javára pedig négynégyezer forintot. Négy gyámjának fejenként élethossziglan évi ötezer forint nyugdíjat
ajánlott fel. Uradalmi tisztjeit és cselédségét is megjutalmazta. Emellett százezer forint
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alaptőkével rendelkező alapítványt hozott létre a Békés Megyei Árvaház létrehozásának
céljára.33
III.1.2. Árvaház létrehozása
Az árvaház létrehozása aktuális volt, hiszen Gyulán 1873-ban a korszak egyik
legsúlyosabb járványa és betegsége, a kolera jelent meg. Járványok idején jellemző tendencia
volt az árvák számának növekedése. Ez a folyamat zajlott le Gyulán is, a betegség
következtében sok gyermek szülők nélkül maradt. Az 1873. évi kolerajárvány megfékezése
érdekében tett óvintézkedések ellenére Gyulán több száz volt a halottak száma, pontosan 461
fő. A meghalt vagyontalan szülők után 63 árva maradt. Segélyezésükre gyűjtést szerveztek,
amelyben Göndöcs Benedek gyulai apátplébános is aktívan részt vett, 200 forintot
adományozott és a hívei között gyűjtést kezdeményezett, ennek eredményeként 214 forint
gyűlt össze a nemes célra.34 A segítő munkálatokba Göndöcs Benedek egyik leggazdagabb
neveltje, Wenckheim Krisztina is bekapcsolódott, aki gyermekkora óta szintén árva volt. A
nevelés folyamán az apát fontosnak tartotta a jellem és jóindulat fejlesztését, ennek is
köszönhető Wenckheim Krisztina karitatív tevékenysége, amely révén országosan ismert
lett.35

1. kép: Wenckheim Krisztina
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. 433.
Neveltetésének megfelelően úgy döntött, hogy esküvője napján – amikor megszabadul az
árvaságától – százezer forintos alapítványt hoz létre, amelynek célja az árvák megsegítése
megfelelő otthon, nevelés és ellátás biztosításával. „Megemlékezett a kegyes grófnő azokról,
33
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kiknek a jó Istenen kívül senkijük sincs e világon; megemlékezett azon a napon, melyen őt
Isten az árvaságtól megszabadítván Wenckheim Frigyes gróf nejévé tette.”36
Az árvaház részére házat vásárolt, és a megyei közgyűléshez fordult ügyének
támogatására, melyről így számolt be a korabeli sajtó: „A gyűlés fénypontját képezte grf.
Wenckheim Krisztina úrhölgynek azon megkeresése, miszerint az általa építendő megyei
árvaház telke melletti szabad tért az árvaház nagyobbítása céljából neki engedné át. A
felolvasott megkeresés többszörös éljenekkel kísértetett, a kért telek készséges átbocsátása
végzésileg kimondatott, és a nemes grófnő nagylelkűségéért egy köszönő küldöttség
kiküldése elhatároztatott.”37 A grófné a kor egyik legnevesebb és legelismertebb építészét
kereste meg ötletével, Ybl Miklóst. Nemcsak a Békés Megyei Árvaház építése, amelyben Ybl
aktívan részt vett a Wenckheimek kérésére, hanem az ő tervei alapján épült fel a Dél-Alföld
egyik legszebb kastélya, a Wenckheim család szabadkígyósi otthona is. A korabeliek az
Árvaházra is kisebb kastélyként tekintettek. A kétszintes épület a város központjában
megfelelő helyett biztosított az egyedül maradt gyermekek számára. 1874-ben kezdték meg az
Árvaház építését Ybl tervei alapján. Egy év alatt sikerült felépíteni. 34 ezer forintból készült
el, és ebből az összegből sikerült berendezni is. „Gyula városában egy magas büszke épület
áll, gyönyörű kerttel körülvéve, szabad térségen; kastélynak néznénk, ha nem lenne felírva reá
egy szó »Árvaház«. Sokaknak lett megmentőjévé, oltalmazójává, hajlékává ez a ház.”38

2. kép: A Békés Megyei Árvaház
Forrás: http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6170
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Nogáll János püspök szentelte fel az árvaházat 1875. október 20-án. Az eseményen ott
voltak a már felvett árvák is, kik szüleiket jórészt az 1873-as kolera alkalmával vesztették el.
Az üdvözlések között felhangzott a kápolnában a legkisebb árva fiú, a hat éves Bartha István
verse is, mely meghatotta a jelenlévő közönséget:
„Méltóságos Grófné!
Hálás szívvel fordul hozzád
Előtted álló kis árvád.
Kezeidet csókkal hinti
Istenét imádva kéri:
Áldjon Téged árvák anyját,
Áldjon meg, mint legjobb anyát!”
Bemutatták a paulai Szent Vincze irgalmas nővéreit, akiknek gondozására bízták a
gyermekeket. S ezzel az eseménnyel a Békés megyei árvák házát ünnepélyesen átadták és
felszentelték.39
Az árvaház megalapítása azért is volt fontos, mert bizonyítékként szolgált arra, hogy
egyéni kezdeményezések révén is lehet társadalmi problémák megoldásához hozzájárulni,
azonban mindehhez kellett a megyei közgyűlés és az állam támogatása és jóváhagyása is.
Teljesen egyedül nem lett volna lehetséges ezeket a filantróp elveket megvalósítani. Az ilyen
jellegű karitatív szervezetek és árvaházak a modern állami gyermekvédelem előzményének
tekinthetők, ami a XIX. század végén, még inkább a XX. század elején alakult ki. A
polgárosodás és a kapitalizmus Magyarországon késve bontakozott ki a nyugat-európai
országokéhoz képest. Ez a társadalomra is hatással volt. A kibontakozó társadalmi hatások
mellett a feudális jelleg továbbra is érvényesült.40 1901-ben két törvényt is elfogadtak, amely
az állami gyermekvédelem megalapozását jelentette. Az 1901:VIII. tc. a hét éven aluli árvák
védelmére Budapesten és az ország különböző vidékein gyermekmenhelyek (lelencintézetek)
felállítását határozta el. A XXII. tc. szerint azok a hét évet betöltött volt állami gondozottak,
akik magánárvaházakban vagy más jótékonysági intézményben nem helyezhetőek el, 15 éves
korukig állami menhelyeken maradnak.41 A rendelkezések következtében az állami
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gyermekvédelem dualista rendszere jött létre. Az állam egyházi és társadalmi szervezetekkel
osztotta meg a gyermekvédelem feladatait, egyedül nem tudta volna ellátni azt.42
Azok

a

jótékonysági

szervezetek,

amelyek

az

állami

gyermekvédelemmel

összhangban tevékenykedtek, előírták az állami gyermekvédelem szellemiségének a követését
is: „a gyermekeket úgy kell nevelni, hogy azok hazafias, erkölcsös, vallásos s munkás
polgáraivá váljanak a hazának.”43 A Wenckheim Krisztina által alapított árvaházban a kor
szellemének és elvárásainak megfelelő nevelői és oktatói munka folyt.
III.1. 3. Oktatói-nevelői munka az Árvaházban
Wenckheim Krisztina az árvák felügyeletét és nevelését az Irgalmas Nővérekre vagy
más néven a Szeretet Lányaira bízta. A korabeli dokumentumok Paulai Szent Vince-rendi
irgalmas nővéreknek hívta őket. A nővérek rendjét alapító Szent Vince a harmincéves háború,
a nyomor hatására és az árvák tömegeinek megjelenése miatt úgy érezte, hogy az ő küldetése
ezeknek a szegényeknek a támogatása. Szeretetegyesületeket hozott létre Franciaországban,
melyeknek munkáját gazdag hölgyek segítették adományokkal. 1633-ban alapította meg az
Irgalmas Nővérek rendjét a szegények és betegek gondozására. Az otthonfekvő, szegény
betegekkel foglalkoztak, később kórházakban is dolgoztak és kisgyermekek és árvák oktatását
is vállalták. Az elmebetegek és rabok között is tevékenykedtek. Az alapítók halála után a
nővérközösségek az egész világban elterjedtek. Magyarországra Széchenyi Franciska hívta
meg a nővéreket, akik Grazból érkeztek 1852-ben.44 Több előkelő hölgy is követte Franciska
példáját, így Wenckheim Krisztina is, aki az általa alapított árvaházba invitálta őket. A
nővérek elsősorban a társadalom perifériájára szorult, marginális helyzetben lévő embereken
próbáltak meg segíteni, így szolgálva Istent, így követve a keresztény erkölcs egyik
alaptételét, a felebaráti szeretetet. Az alapítók tanítása szerint az Irgalmas Nővéreknek a
szeretet gyakorlásában kell megszentelődniük.45
A Békés Megyei Árvaházban törekedtek arra, hogy a növendékek egész életre kiható
nevelésben részesüljenek. „A lelket nemesíteni, a testet edzeni, e szempontok vezetik a
nevelésben az irgalmas nővéreket. Azt talán említeni kell, hogy a vallásosság szent tűzétől
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áthatott, nemes, hazafias érzést éleszteni, táplálni, fenntartani a jó nővérek soha meg nem
szünnek.”46
Az árvaházban állandóan huszonnégy árvát neveltek, három éves kortól tizenkét éves
korig. Az iskolai tanulás mellett házi- és kézimunkára is tanították őket. Tizenkét éves
korukban mesterségre oktatták őket, szolgálatba vagy örökbe adták, a tehetségesebbeket pedig
a grófné tovább tanítatta.47 1891-ben a grófné megnövelte az árvaház javadalmát, 6.000
forintért vett az árvaház közelében öt hold kertet és azt ezer forint költséggel bekeríttette.48
Wenckheim Krisztina célja a kerttel az volt, hogy az itt megtermelt zöldségekből és
gyümölcsökből biztosítsák a Békés megyei árvák táplálékát, és emellett a gyerekek a
veteményes munkákban is gyakorlatot szerezhessenek s testileg is jobban fejlődjenek. A cél
érdekében Göndöcs Benedek közbenjárt a polgármester úrnál. Levelében arra kérte az árvák
nevében, hogy adományozzon – több száz gyümölcsfa telepítéséhez – a város
gyümölcsöskertjéből néhány nemesített alma, körte és szilvafát. A gyümölcstermesztésben és
kertészetben való jártasság a tanulók használható tudását növeli, érvelt Göndöcs.49
Az árvák szigorú napirend szerint töltötték mindennapjaikat az árvaházban. Korán
keltek: nyáron ötkor, télen fél ötkor és beosztás szerint elvégezték a házi teendőiket, majd a
nappaliban tanultak. Időnként köznapokon is hallgattak szentmisét. Rendszerint hat órakor
mondták el reggeli imájukat, utána reggeliztek. A kötelező ima és házi feladatok elvégzése
után következett a napi rendszerű iskolai oktatás.
Nyáron fél hétkor, télen pedig fél nyolckor mentek iskolába a nővérek felügyelete
mellett, s ugyancsak így jöttek haza tizenegy órakor. Ebédig, azaz fél tizenkettőig
szabadidejük volt. Ebéd után fél kettőig szintén pihenhettek, ezután újra iskolába mentek.
Délután fél ötkor mentek vissza. Ezután uzsonnáztak és rövid szabadidő után tanultak. Hat
órakor volt a vacsora, amit szórakozási és pihenési idő követett fél nyolcig. Az esti ima után
tértek nyugalomra. Alvás előtt még egy rövid imát mondtak, hogy a Jó Isten őket és a házat
minden veszélytől megvédje. Csütörtökön az előadás szünetelt, ekkor az időt házi dolgokra és
ruhák javítására fordították. A növendékekre való felügyeletet, s egyéb házi teendőket három
Irgalmas Nővér végezte. Az árvaházban még öt Irgalmas Nővér kapott lakást, akik a
hitközségi iskolákban tanítottak.50
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIV. 76.b. A gyulai Árvaház 1875.
Dr. Scherer: i. m. 206.p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIV. 76.b. A gyulai Árvaház 1875.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V. B. 173. b 36/1891. Göndöcs
Benedek levele a polgármester úrnak.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIV. 76.b. A gyulai Árvaház 1875.
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Az árvaház fenntartását és folyamatos működését Wenckheim Krisztina az alapítvány
kamataiból biztosította. Ezen kívül anyagi erőforrást biztosított az épület javítási költségeire,
az árvák karácsonyi, alkalmi ajándékaira is. A grófnő új kápolnát hozott létre az árvaház
fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából.51 „Nagy áldás városunkra az árvaház, nagy áldás
a hazára, hogy az elhagyatottak-kik tán az intézet nélkül elzülöttek, családaik szégyene lettek
volna” – számolt be a korabeli Békés című lap az árvaház érdemi munkájáról.52
A XIX. században a szociális gyermekvédelem, árvaellátás területén kimutatható az
egyházak és a jómódú magánszemélyek által létrehozott karitatív szervezetek, árvaházak
releváns tevékenysége. A modern állami gyermekvédelem csak a XX. század elején alakult
ki, így az azt megelőző időszakban a szociális problémák kezeléséhez a jótékonykodó
emberek szerepe és tevékenysége is felértékelődött, mint ahogyan azt láthattuk a Békés
Megyei Árvaház esetében is. Szükség is volt filantróp elveket való emberekre, hiszen a
szociális problémák megoldásában, így a gyermekvédelem tekintetében is a XIX. században
az állam nem tudott teljes körű, általános megoldásokat biztosítani.

51
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Dr. Scherer: i. m. 206 p.; Békés, 1900. okt. 14.
Békés, 1890. dec. 28.
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III.2. Wodianer Árvaház
A Wodianer Árvaházat Wodiáner Albert alapította. Ki volt ő? Báró Wodiáner Albert
Szegeden született 1818. augusztus 13.-án. Gimnáziumi tanulmányait Szegeden és Pesten, a
műegyetemet Bécsben végezte. Tanulmányai után hosszabb külföldi utazásokat tett és több
évig élt Angliában. Magyarországra a hatvanas években tért vissza. 1867-ben a magyar északi
vasútnál királyi biztossá nevezték ki. Sorra kapta az elismeréseket. 1869-ben a II. osztályú
vaskoronarendet, egy évvel később a pápai Szent-Gergely –rend középkeresztjét nyerte el.
1886-ban az uralkodó bárói címmel tüntette ki és a főrendiház örökös tagjává nevezte ki.53

Wodiáner Albert
Forrás:
https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/1336/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ3b2Rp
YW5lciBhbGJlcnQgMTgxOC0xODk4In0&img=0
A báró tulajdonában volt a gyoma-endrődi uradalom, ahol római katolikus templomot,
aggok menházát létesített. A közjótékonyság előmozdítása érdekében nagy összegű
alapítványokat hozott létre Békés megyében. Uradalmait iskolákkal látta el.54
Wodianer Albert célja azt volt, hogy Békés megyében, különösen Gyoma, Endrőd, Öcsöd
és Csorvás községeiben élő katolikus árva gyermekek felnevelését biztosító menhelyet
hozzon létre. A cél megvalósulása érdekében alapítványt hozott létre. Árvaházat építetett saját
tulajdonú tehermentes telkén. Elhatározta, hogy 60.000 Ft névértékű értékpapírokat és
53

Vasárnapi Ujság 1898. június 26.; Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.
Internetes elérhetőség: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_Almanach_18961901/?pg=134&layout=s&query=wodianer
54
Békés 1898. június 19.
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5.000 Ft készpénzt kezelés céljából Békés megye pénztárába fog elhelyezni, az alapítólevél
jóváhagyása után. Rendelkezett azok felhasználási módjáról is. Előírta, hogy sértetlenül kell
fenntartani a 60.000 Ft értékpapírból álló a Wodianer Árvaház fenntartási alapját képező
főösszeg tőkéjét. Az alap kamatait az árvák ellátására kell fordítani. Amennyiben az alap
60.000 Ft alá csökkenne, a megmaradt összeg jövedelmének 1/10-ed részét tőkésíteni
szükséges. Továbbá rendelkezett arról, hogy 2.000 Ft készpénz a Wodianer Árvaház
alapjaként szintén Békés megye törvényhatósága által kezelendő. Kamataiból egy Békés
megyei tisztviselő árvájának felnevelését kell biztosítani. 3.000 Ft készpénz az árvaház építési
alapját képezte. Elrendelte, hogy halála után az ingatlan fenntartási, javítási költségeit, a tűz
elleni biztosítás díjait ebből az alapból és kamataiból kell fedezni. Amennyiben a felesége is
meghal Békés vármegye törvényhatóságára bízta az ingatlanok és felszerelések felügyeletét és
a fenntartásukra szükséges intézkedések megtételét. Rendelkezett arról is, hogy az intézmény
a Wodianer Árvaház nevet viselje Békés megye törvényhatósági bizottsága által
megfogalmazott kérésnek megfelelően.55
Előírta, hogy az intézmény teljesen vagyontalan, római katolikus vallású Békés megyében
született vagy oda illetékes 3-7 éves árvákat vehet fel, akiket magyar nyelven és magyar
szellemben kell nevelni. A fiúk 13 éves korukig, a lányok 16 éves koruk betöltéséig
maradhattak az intézetben.56
Az alapító meggyőződése volt, hogy a helyes gyermeknevelés alapja a vallásosság
fejlesztése. Rendelkezett arról is az alapító oklevélben, hogy a gyermekek nevelése római
katolikus szellemben történjen. Ennek biztosítása érdekében az árvaház egyik szobáját
kápolnának szükséges használni, ahol az Oltáriszentséget állandóan meg kell tartani és
minden héten a gyomai lelkésznek szentmisét kell tartania. Intézkedett arról is, hogy az árvák
tanítását és nevelését a Paulai Szt. Vinczéről elnevezett irgalmas nővérek végezzék.

Az

alapító oklevélnek a magyar királyi belügyminisztérium által történő jóváhagyása után az
adományozott telkek tulajdonjoga a Wodianer Árvaházé lett, a megterhelés és elidegenítés
tilalma mellett.57
Az árvaházat 1884. október 19.-én szentelték fel. A korabeli újság a Békésmegyei
Közlöny így tudósított erről a címlapon: „ Elől mentek az iskolások ugy a helybeli, mint
majorbelíek, s benn az udvarban félkörben állottak meg; őket követé a hat irgalmasnéne,
55

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára V. 317. b. 258/1948. Wodiáner Albert
árvaházat alapító oklevele.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára V. 317. b. 258/1948. Wodiáner Albert
árvaházat alapító oklevele.
57
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára V. 317. b. 258/1948. Wodiáner Albert
árvaházat alapító oklevele.
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(kettő, mint vendég) kik az árvaház előcsarnokában foglaltak helyet. Utánuk jött a püspök
fényes segédlettel s átlépve e ház küszöbét, megszentelé e palotaszerű épületet s egész
ünnepélyességgel …Wodiáner Albert és angyaljóságu neje Atzél Zsófia urnő jelenlétében a
megyei

püspök

Lipovniczky

irgalmasnénéknek…”

58

István

ő

excellencziája

nevében

átadta

azt

az

A kortárs újságíró szerint az árvaház monumentális, palotaszerű

épület volt. Az előcsarnokban márványlapon volt feltüntetve az alapító Wodiáner Albert és
felesége Atzél Zsófia neve. A földszinten voltak a tanulószobák, a konyha és az éléstár, az
emeleten pedig a hálószobák. 59A felavatáskor 16 árvát vettek fel, a tervezett teljes létszám 24
főben volt megállapítva.60
Az alapító, Wodiáner Albert 1898-ban halt meg. Földi maradványait Gyomára szállították,
ott temették el.61 Gyermekei nem születtek.62
Az alapító, Wodiáner Albert végrendeletében is tovább jótékonykodott. Rendelkezett
arról, hogy örökségének egy részét karitatív célokra fordítsák. Pénzt hagyott a budapesti
szegény betegek üdülő-kórházának javára. A Magyar Tudományos Akadémiának abból a
célból, hogy a pénz kamatait két tanító kapja meg jutalmul. Előírta, hogy a kormány
rendelkezésére bocsátott összeget két orvosnövendék ösztöndíjára kell fordítani. Továbbá
pénzt adott a Wodianer Árvaháznak, a gyomai népiskolának, a gyomai református
egyházközség iskoláinak, Gyoma és Endrőd község szegényalapjának, a birtokain élő
szegényeknek.63
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Békésmegyei Közlöny 1884. október 26.
Békésmegyei Közlöny 1884. október 26.
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Vasárnapi Ujsag 1898. június 26.
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Békés 1898. június 19.
63
Békésmegyei Közlöny 1898. június 29.
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III.3. Fehér Kereszt Országos Egyesület
Társadalmi kezdeményezések terén, a törvénytelen gyermekek megmentésére
irányuló társadalmi mozgalom hozható fel példának, melyet Szalárdi Mór orvosegyetemi
tanár indított el. Szakmai tapasztalatai motiválták cselekvésre. Bécsi egyetemi tanulmányai
után a Rókus kórház szülészeti osztályán kezdett el dolgozni. Itt szembesült azzal, hogy a
törvénytelen gyermekek nagy része nem éli meg az egyéves kort. Ennek főleg az volt az oka,
hogy az anyák dajkaságba adták gyermekeiket, ahol az ellátatlanság miatt meghaltak. A
közárvaház és gyermekhalandóság Magyarországon című írásában bemutatta a törvénytelen
csecsemők sorsát és elemezte a magas gyermekhalandóság okait. Ebben a témában előadást is
tartott a Budapesti Királyi Orvosegyletben, ahol nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra,
aminek következtében az egylet tagjai feliratot állítottak össze és a belügyminisztériumhoz
fordultak a dajkaság és lelencügy rendezése céljából. Szalárdi Mór nem elégedett meg
ennyivel. Elkezdett szervezkedni Edelsheim-Gyulai Lipóttal és Bánóczi Józseffel, egyesületi
formában képzelték el a szegény, beteg gyermekek védelmét.64
Szervezkedésük eredményeképpen jött létre a Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesület, gróf Károlyi Alajosné elnök, valamint gróf Teleki Géza másodelnök és Klotild
főhercegnő fővédnök irányításával. A korabeli forrásokban, az országos szervezeti keretek
kiépülésénél, legtöbbet Szalárdi Mór, mint az egyesület orvos igazgatója és Tabódy József,
mint másodelnök nevével találkozhatunk.65 A Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesületnek több fiókintézete is létrejött vidéken, így országos hatókörrel működött és
fejtette ki tevékenységét. A század végére 11 intézetet hoztak létre az egyesület céljaival
szimpatizálók. Jellemző ezekre az alapításokra, hogy a helyi társadalom vezető elitje
szervezte meg a helyi intézetek infrastrukturális és működési feltételeit. Ezek a létesítmények
társadalmi kezdeményezések révén jöttek létre, mert az alapítók mozgósították a helyi
társadalmi erőket, így hasonló alapítási forgatókönyvvel jöttek létre fiókintézetek Aradon,
Gyulán, Kassán, Munkácson, Nagyszőlősön, Nagyváradon, Rimaszombaton, Szabadkán,
Szegeden, Szombathelyen és Temesváron is.66 A rimaszombati fiókintézet alapítói
beszámolójukban így írtak az intézet felállításának szükségességéről: „Hazánkban a
gyermekhalandóság, s különösen a csaknem bizonyos elzüllés elé néző elhagyott gyermekek
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Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Századvég,
Budapest, 2011. 383-385.p.
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Géra Eleonóra: A Jókay család és a hazai gyermekvédelem. Hozzáférés:
/http://epa.oszk.hu/00000/00003/00041/gera.html
66
A Fehér-Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1902-ik évre. Budapest: Fehér Kereszt Országos
Lelenczház Egyesület, 1901. 58.p.
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pusztulása olyan óriási arányokat ölt, hogy elérkezett a legfőbb idő a gyermekvédelem
komoly munkájára.”

67

A motiváció egyik alapja a keresztény vallás: „Az isteni gondviselés

akarata teljesül! Az idők folyamán megérett az eszme az egymás boldogítására, az egymás
segítésére. E tudat, e fenséges eszme teremti meg az országos lelencház egyesületet, s ez teszi
le nemes szívű honleányaink utján alapkövét fiókintézetünknek is.”68 A temesvári fiókintézet
jelentésének írója felemelő tudatról írt, ami abból eredt, hogy emberéletekre áldásos hatással
voltak tevékenységük révén.69 Az állam támogatása hozzájárult a gyakorlati megvalósításhoz:
„ A társadalom jószívű elemét megérti a vezető állam, törvényt hoz, hogy a vagyonos köteles
áldozatot hozni a nyomorúságnak enyhítésére, az elhagyottaknak segítésére, s segélykezet
nyújt nemes czélunk, hazafias törekvésünk kivitelében.” 70
Gyulán Tabódy József császári és királyi kamarás, az egyesület másodelnöke
felkereste Wenckheim Krisztinát, a helyi jótékony nőegylet elnöknőjét abból a célból, hogy
nőegylet keretén belül hozzák létre a Fehér Kereszt Egyesület helyi fiókintézetét. A
közgyűlésen nem tartották ezt ilyen formában megvalósíthatónak, ezért elhatározták, hogy
Wenckheim Krisztina és vizeki Tallián Béla főispán összehívnak egy értekezletet ebben a
tárgykörben. Az összejövetelre 1896. május 14-én került sor. Ezen a rendezvényen
megválasztották gróf Almásy Dénesné (született Károlyi Ella grófnőt) a megalakuló helyi
Fehér Kereszt Egyesület elnökévé, társelnöknek vízeki Tallián Béla fősipánt. Utóbbi helyét
később dr. Lukács György foglalta el. Az első évek az anyagi erők koncentrálásával teltek el.
Bálok, tombolák, élőkép bemutatók szervezésével a szervezet alaptőkéjét növelték azzal a
céllal, hogy a gyermekvédelem helyi feltételeit ne csak eszmei, hanem gyakorlati szinten is
megteremtsék. 71 Ebbe a szervezőmunkába enged bepillantást egy levélrészlet, melyet Almásy
Dénesné írt egy pesti színművésznek: „Nem volna-e oly igen szíves nekünk, illetve a Békés
megyei Fehér Kereszt egyesületnek egy nagy, igen nagy szolgálatot tenni és február 2-án
Gyulára jönni, hogy ott a nevezett jótékony czélra rendezendő kis műkedvelő előadást
vezesse, melynek 2-án lenne a főpróbája, 3-án pedig maga az előadás. Úgy vagyok értesülve,
hogy Somló úr már máskor is volt hasonló alkalomra Gyulán - legyen szabad tehát
reménylenem, hogy ezúttal sem fogja kérésünket visszautasítani. Előadásunk sikere valóban
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szíves jelen lététől és segítségétől függ. Mondanom sem kell, hogy minden költsége
természetesen fedezve lesz, s ezen kívül az egyesület nevében kérni fogom egy csekély
tiszteletdíj elfogadására.”72
Az 1899. évi július 13-án tartott közgyűlésen döntöttek a gyermekmenhely
felállításáról. Dr. Lukács György feliratban kérte a Belügyminiszter támogatását. A központi
vezetőség, a fővárosi Fehér Kereszt Egyesület igazgatója, Dr. Szalárdi Mór egyetemi tanár és
Tabódy József császári és királyi kamarás is Gyulára jöttek, hogy megbeszéljék a következő
lépéseket és teendőket. A tárgyalások eredménye az lett, hogy a helyi vezetőség tagjai a helyi
szervezet összegyűjtött pénzadományaiból megvették a gyermekmenhely céljára a házat és az
ehhez szükséges és célszerű berendezést. A döntéstől számított négy hónapon belül, 1899.
október 30-án megnyitották a gyermekmenhelyet Gyulán. 73Az épületben három szoba és egy
fürdőszoba volt a gyermekek és az anyák ellátására, az épületben megtalálható volt még a
gyermekek gondozására felvett irgalmas nővérek szobája, egy konyha és kamra is.74

3. kép: Ella gyermekmenhely
Forrás: Fehér - Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1903-ik évre. Budapest:
Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület, 1902. 43.p.
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A gyulai gyermekmenhely felállításáról szóló egyesületi beszámolóban olvashatjuk ezeket a
sorokat: „Mint fentiekből látható, kicsiny társadalmi erők egyesítése által is lehet, nemeset,
kihatásában a jövendő fejlődésre kiszámíthatatlan intézményt létesíteni, ha a nagyok és
hatalmasok szíve nemes, fáradhatatlan a közjótékonyság oltárán. Szolgáljon ez országunk
egyéb részeiben is tanulságul a társadalom minden rétegében.” 75 A gyulai gyermekmenhelyet
a helyi fehérkereszt Egyesület elnöknőjéről Almásy Dénesnéről nevezték el, így lett Ella
menhely. A gyermekvédő intézet igazgató orvosává dr. Kun Pált választották. Almásy
Dénesné 1902-re 14 alapító, 24 pártoló, valamint 338 rendes tagot toborzott. A gyulai fiók az
egylet legnagyobb vidéki szervezetévé vált.76
III.3.1. Almásy Dénesné
Almásy Dénesné a Békés Megyei Fehér Kereszt elnöknőjeként egyik fő célja az árvák
támogatása volt. Emellett 120.000 koronás alapítványával a fővárosi gyermekkórház
létrehozásához járult hozzá. De jótékonysági munkássága ezzel még nem teljes. A Gyulai
Vöröskereszt vezetője is volt és ezen a téren is munkálkodott. Közjótékonyság területén
végzett tevékenységéért Erzsébet- rendet kapott.
Célom volt Almásy Dénesné jótékonysági tevékenységének feltárása is, családi
szellemi örökségének és mintáinak felvázolása. Érdemes megvizsgálni a társadalmi
státuszából adódó kötelezettségeit is, amely elsősorban szociális területen manifesztálódik és
bemutatni karitatív tevékenysége alapján a 19. század második felében jellemző nőképet,
amely elsősorban az elit körében volt jellemző.

Almásy Dénesné törekedett arra, hogy

társadalmi rangjának megfelelően tegyen valamit azért a társadalomért, amiben élt. Noblesse
oblige – „A nemesség kötelez”, francia mondás jól ismert volt nemcsak számára, hanem a
korabeli társadalomban is. Közjótékonyság terén végzett tevékenységével sikerült ennek a
kötelezettségnek, íratlan szabálynak megfelelnie. A nemesi erények közé tartozott az
értékközvetítés és teremtés, a társadalom szolgálata. Mit tett ő a közjó előmozdítása
érdekében? Értekezésemben erre a kérdésre keresem a választ. Filantróp tevékenységét
megpróbálom a korszak társadalmi és gazdasági kontextusába helyezni, így az ok-okozati
összefüggések nyilvánvalóbbak. A felhasznált elméleti szakirodalmak közül kiemelném
Gyáni Gábor szociálpolitikával és a szociális gondoskodás genealógiájával foglalkozó
elemzéseit, Gergely Ferenc írását a magyar gyermekvédelem történetéről, Hanák Katalin
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művét a társadalomról és gyermekvédelemről, Kaszás Marianne és Géra Eleonóra
publikációit. Almásy Dénesné karitatív tevékenységét összefoglaló és elemző mű nem
készült. Munkásságának feltárásához sok levéltári forrást, dokumentumot használok. A
forrásbázis egyik alapja a Békés Megyei Levéltárban fellelhető dokumentumok, az Almásy
családra vonatkozó iratok.77 Almásy Dénesné óvodaalapításával kapcsolatos adományozási
dokumentumok külön jelzet alatt találhatóak.78
Az általa vezetett szervezetek munkáját tanúsítja a Fehérkereszt Egyesület
jegyzőkönyvei,79 a Vöröskereszt iratai.80 Tevékenységének feltárásához szintén hozzájárulnak
a Protestáns Egyházi és Iskolai lapok, Békésmegyei Közlöny, Vasárnapi Ujság és a Békés
című lap vonatkozó fejezetei. Tágabb környezetének tanulmányozásához dr. Scherer Ferenc
monográfiáját és családtörténeti dokumentumokat használok fel.81

III.3.1.1 Szellemi örökség
Családi körülményei és gyökerei predesztinálták a jótékonysági feladatokra. 1869.
március 15-én született Károlyi Gabriella néven, gróf Károlyi Tibor, a magyar főrendiház
elnökének és gróf Degenfeld - Schonburg Emma gyermekeként.82 Édesapja révén az ország
egyik leggazdagabb nemesi családjához az ezer éves múltat felmutató Károlyi családhoz
kötődött. Édesanyja pedig a Degenfeld család értékrendjét közvetítette számára. Rendszeres
jótékonykodása és ezen a területen kifejtett munkássága hatással volt lányára. Károlyi Tiborné
rendszeresen küldött pénzt az árvák helyzetén segíteni szándékozó Országos Protestáns
Árvaháznak.83 Károlyi Tiborné testvéreivel együtt létrehozott egy alapítványt, édesapjuk, gróf
Degenfeld- Schonburg Imre nevére, 30.000 Ft értékben, azzal a céllal, hogy a pénz egy
részéből a debreceni főiskolán egy teológiai vagy bölcsészeti tanszéket hozzanak létre. A
maradék 5.000 forint kamatait pedig protestáns tanulók ösztöndíjára fordítsák.84 Az oktatási
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intézmények közös támogatása más esetben is előfordult a testvéreknél. A nagykállói állami
reáliskolát 500 Ft értékű alapítvánnyal támogatták, azzal a kikötéssel, hogy az összeg
kamatját minden iskolai évben egy jó tanulónak kell odaítélni.
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Károlyi Tiborné nevét a

Lorántffy Zsuzsanna egyesület alapító tagjai között is megtaláljuk. A szervezet a keresztény
szeretet gyakorlására és a szegények támogatására jött létre. A tagok önkéntesen varrtak
ruhákat a rászorulók részére, pénzzel segélyezték őket.86
A szegényeket felkeresték otthonukban és a testi nyomor enyhítése mellett, lelki
vigasztalást is próbáltak nyújtani. A tagok lelki életét is próbáltak pozitív hatást gyakorolni a
heti összejöveteleken tartott varrás utáni bibliamagyarázat és imádság által.
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Az önkéntesek

a szegény gyerekeket heti egy órán át kézimunkára tanították, szintén egy órában pedig
vallási-erkölcsi oktatásban részesítették. „Az egyesületnek ezt az igazi szeretet-munkáját,
mely a buzgóságon kívül sok költségbe is kerül, mind szélesebb körben kezdi méltányolni a
keresztyén társadalom”- olvashatjuk a korabeli sajtóban.88 Az intézmény 12 szegény árvát is
támogatott Pesten és Törökszentmiklóson.
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Károlyi Tiborné nemcsak mint alapító tag vett

részt az egyesület munkájában, hanem pénzzel is támogatta azt. Emellett az adománygyűjtés
szervezői munkájában is részt vett.
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Az árvák, oktatási intézmények támogatása mellett az

evangélikus egyház patronálása is tevékenységei közé tartozott. Adományozott a szegedi
árvízkárosult evangélikus egyház és lelkész segélyezésére.
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A pécsi református egyház

építési költségeire, a budai evangélikus református templom építésére és az orgona
újjáépítésére is.
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A felső-szabolcsi evangélikus református egyházmegye által Nyíregyházán

létesítendő leányinternátus építési és fenntartási költségeinek fedezésre is adott.93 A
jótékonykodó női minta nemcsak édesanyja révén volt adott Almásy Dénesné számára.
Édesapja családjában is ugyanezt láthatta. A Károlyi család női tagjainak egy része szintén
karitatív tevékenységet folytatott. A Fehér-Kereszt Országos Lelencház Egyesület elnöke
Károlyi Alajosné volt. Károlyi Istvánné pedig a jótékonysági vásár szervezésében vett részt az
Operaházban.94 Férje családjában, az Almásyak körében szintén hagyomány volt a
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jótékonykodás, családtörténeti könyvük egy része erről szól.95 Károlyi Gabriella 1888-ban
ment férjhez Almásy Déneshez.96

4. kép: Benczúr Gyula: Almásy Dénesné portréja
Forrás: Vasárnapi Ujság 1892. XII.11.
Almásy Kálmánt, Dénes édesapját a korabeli sajtóban így jellemezték: „Utolsó percig
tudatában volt annak, hogy noblesse oblige és ott ahol a humanizmus, irodalom és
művészetért

áldozni

kellett,

Almásy

Kálmánt

megtaláljuk

az

elsők

között.”97A

jótékonykodáshoz nemcsak családi minták, hagyományok, neveltetés, akarat szükségesek,
hanem pénz is. Almásy Dénes tulajdonában volt a kétegyházi, sarkadi, gyulai és gyulavári
uradalom. Ezekből származó bevételek egy részét fordították feleségével együtt jótékony
célokra. Szükség is volt erre, hiszen társadalmi problémák a saját korukban is jellemzőek
voltak: szegénység, árvaság, közegészségügy, oktatási rendszer hiányosságai. Almásy
Dénesné elsősorban, mint magánember próbált tenni a gondok enyhítéséért.
III.3.1.2. Karitatív tevékenysége
Almásy Dénesné karitatív tevékenységét a közjótékonyság területén táblázat
illusztrálja.

Több országos szervezet munkájában és mozgalomban is részt vett. A

Fehérkereszt Országos Lelencház Egyesület helyi, azaz gyulai tagintézményét Almásy
Dénesné hozta létre. A helyi Vöröskereszt megalapításában is részt vett, amelynek szintén
vezetője lett. De aktív tagja volt a rövid életű, Országos Tulipánkert Mozgalomnak is,
melynek helyi fiókját szintén ő alapította meg. Emellett általános iskolát és óvodát is
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létrehozott, és a helyi gimnázium felépítésére is adományozott úgy, mint ahogy a budapesti
közkórház és a gyulai József Szanatórium részére is. A közjótékonyság területén mutatott
aktivitásának és vezető szerepének több oka lehetett, egyrészt a helyi társadalomban és
hierarchiában magas szintet foglalt el, ismerte a város és a megye vezető tisztségviselőit, ami
a szervezőmunkát megkönnyítette. Családja és családtagjai országszerte ismertek voltak, egy
részük magas vezetői tisztséget töltött be nemcsak a politikai életben, hanem a jótékonykodó
egyesületek munkájában is. Másrészt elegendő vagyonnal rendelkezett ahhoz, hogy tudjon
jótékonykodni.98 A noblesse oblige szellemiségének és a családi minták hatására is
kötelességének érezte a karitatív tevékenységet. Nemcsak a családban látta ezt a példát,
hanem tágabb környezetében is, hasonló társadalmi és anyagi helyzetben lévő nők egy része
szintén vállalt jótékonykodó feladatokat.
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A források alapján kibontakozó 19. századi nőkép

egyik jellemzője, hogy a magas társadalmi ranggal rendelkező és helyzetben lévő nők a
családi szerepek betöltése, az anyai feladatok ellátása mellett, a jótékonyság területén
tevékenykedtek, így kapcsolódva egy nagyobb közösséghez, ahhoz a társadalomhoz,
amelyben éltek.

Közjótékonyság

Munkahelyteremtés

Országos
Tulipánkert
Mozgalom

Szociális
gondoskodás

Fehérkereszt
Ella Menhely
Szeretetotthon

Oktatás

Általános
iskola, óvoda,
gimnázium

Egészségügy

Közkórház,
József
szanatórium

Vöröskereszt

Hadikórház

4. ábra: Almásy Dénesné karitatív tevékenységének területei
Forrás: Saját szerkesztés
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1. Munkahelyteremtés
Az Országos Tulipánkert Mozgalom célja a munkahelyteremtés volt a magyar munkások
számára, azáltal, hogy a szervezet tagjai csak magyar ipari terméket vásároltak. A mozgalom
nemcsak a hazai termelés fellendítését és Magyarországon terméket előállítók megélhetését
támogatta, hanem célul tűzték ki a magyar nemzeti érzés és öntudat fejlesztését is.

100

A

mozgalom gyulavári fiókjának alakuló közgyűlésén Almásy Dénesné mondott beszédet. A
sorok lelkesedést és a mozgalom céljával való azonosulást tükrözik: „Természetes, hogy nem
azon fordul meg az ország sorsa, ami egyes községekben, mint például a mi kis
Gyulavárinkban történik, de ha mindenütt mindenki megteszi kötelességét, megteszi a lehetőt
a honi ipar felkarolására, a nép munkájának fejlesztésére és értékesítésére, ha - mondom - ez
mindenütt, országszerte történik, akkor, ha nem is hetek vagy hónapok, de évek, vagy
mondjuk évtizedek múlva sok minden meg fog változni szegény hazánkban. Kevesebb idegen
árúra lesz szükségünk, mert többet és jobbat fogunk tudni előállítani, kevesebben lesznek
munka nélkül, mert többféle munkára lesznek kiképezve, kevesebben lesznek elégedetlenek
sorsukkal, kevesebben fognak idegen hazát keresni, mert munkájukat - jobb lévén - jobban és
rendszeresebben fogják értékesíthetni. Azért tegye meg kiki a maga körében a lehetőt, ha
kevés is az, amit az egyén tehet, hasznos lesz a hazának, áldás lesz fáradozni. Érdeke
mindnyájunknak, a nagy birtokosnak, kereskedőnek, gyárosnak éppen úgy, mint a
kisiparosnak, a földmíves nép fiainak, érdeke pedig mindenek felett a hazának.” 101
2. Szociális gondoskodás
A korban főleg társadalmi szervezetekre, magánszemélyekre hárult a hátrányos
helyzetű gyerekek védelem és ellátása. A Fehér Kereszt Egylet is hasonló célokkal kezdte
meg tevékenységét Budapesten. A korabeli sajtó beszámolt megalakulásáról: „Ismert dolog,
hogy a gyermekhalandóság a külföld egyetlen államában sem oly nagy, mint éppen
Magyarországon. Évenként körülbelül ötvenezer apátlan gyermek születik az országban s
magában a fővárosban ötezer. Az ilyen szerencsétlen gyermekek születésük után pár hónapra
majdnem mind meghalnak. Még néhány esztendővel ezelőtt állandó rovata volt a
napilapoknak az »angyalcsinálás«. A sajtóban megrázó leleplezések jelentek meg az elhagyott
és dajkaságba adott gyermekek szomorú sorsáról. A kormány akkoriban nem volt abban a
100
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helyzetben, hogy országos lelenczházat állítson fel, hogy megmentse ezeket a gyermekeket a
hazának és a társadalomnak. Ezért néhány nemes emberbarát szövetkezett és társadalmi úton
megalapította a »Fehér Kereszt« czímű országos lelenczház-egyesületet.”102 Az egyesület
jelentése szerint, megalakulásuk óta eltelt nyolc év alatt 1797 anyát és gyermeket mentettek
meg a pusztulástól és gyógyíttattak ingyen 8569 gyermeket, állami támogatás nélkül, jószívű
emberek összefogásával.103 1895-ben a szervezet egyesült az Országos Lelencház
Egyesülettel, s ezután Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület lett a neve. Az Egyesület
elnöke a Károlyi család egyik tagja, özvegy gróf Károlyi Alajosné volt, az egyesület
fővédnöke pedig Klotild főhercegnő.104 A fővédnöknő kijelentette, hogy mindent megtesz az
egyesület érdekében. A vállalt feladatról így nyilatkozott: „Mostani szomorú helyzetemben
legnagyobb vigasztaló örömemet a haza gyermekeinek megmentésében, mint életem egyik
legszebb hivatásában találom.”105
Az egyesület központjában 873 tag volt. Sorra alakultak meg vidéken a
fiókegyesületek Szabadkán, Vácon, Szegeden, Mendén, Tápió-Sülyben, Tápió-Sápon,
Rákospalotán, Kalocsán, Kókán, Tápió-Szécsőn, Temesváron és Nyitrán, szervező
bizottságok működtek Besztercebányán, Trencsénben, Szekszárdon, Győrött, Komáromban,
Kecskeméten, Szolnokon és Zomborban.106
Gyulán, Almásy Dénesné 1896-ban hozta létre a beteg, rossz körülmények között élő
gyermekek, árvák és várandós anyák gondozására a Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesület gyulai fiókintézményét.107 Az első év a pénzgyűjtéssel és a tagok toborzásával telt
el, melynek színterei voltak a kulturális rendezvények. Ilyen volt az egyesület szervezésében
az 1897. évi február 3-án tartott táncvigalom is.
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Ugyanebben az évben tartott közgyűlésen

Almásy Dénesné beszámolót tartott, mely szerint megalakulásuk óta eltelt egy évben 7000
forintot gyűjtöttek össze. Fő cél a tagok gyűjtése és az anyagi erő fejlesztése volt. Napirend
előtt dr. Fábry Sándor beszédet tartott és a grófnőnek átadott egy elismerő díszoklevelet,
amelyet az egyesület védnöke Klotild főhercegnő adományozott számára, elismerve érdemeit
a helyi szervezet létrehozásában. Tisztújítás is zajlott, társelnöknek megválasztották dr.
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Lukács György főispánt, pénztárnoknak pedig dr. Márky János közjegyzőt. 109 Mikor már
elegendő pénz gyűlt össze, Almássy Dénesné a szervezet keretein belül menhelyet hozott
létre, amelyet róla neveztek el.

1899. október 29-én nyitották meg Gyulán az Ella-

menhelyet, mely működésének első három évében 822 gyermeket vett fel gondozotti listájára.
A gyermekvédő intézet igazgató orvosa dr. Kun Pál lett.110 A szervezet vezetőinek rendszeres
referálási kötelezettsége volt. Az igazgató az Ella- menhely működésének eredményeiről az
éves egyesületi közgyűlésen számolt be, dr. Márky János pedig az egylet vagyoni helyzetét
ismertette. Ez alkalommal Klotild hercegnő, mint a Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesület fővédnöke, Gyulára védnök helyettesül Almásy Dénesnét nevezte ki. A közgyűlés
elmaradhatatlan része volt a tisztújítás is, amely során a térségben befolyásos és társadalmi
hierarchiában magas szinten lévő embereket választottak meg. Ügyész lett dr. Ladics László,
pénzvizsgáló Gróh Ferenc, dr. Berkes Sándor és Daimel Lajos. Vendége is volt a
közgyűlésnek: Tabódy József császári és királyi kamarás személyében, aki a központi Fehér
Kereszt Egyesület megbízottjaként jelent meg és az Ella-menhelyet is megtekintve, teljes
elismerését fejezte ki a vezetőségnek a látottak felett.111A gyulai szervezet a legnagyobbak és
legaktívabb szervezetek közzé nőtte ki magát.112

3.Oktatás
Az oktatás területén végzett jótékonysági, illetve közszolgálati tevékenysége két formában
nyilvánult meg. Az egyik volt a saját alapítású és finanszírozású oktatási intézmények, a
másik pedig a másokkal együtt létrehozott szervezetek. A dénesmajori magán általános
iskolát az Almásy család hozta létre. Dénesmajor uradalmuk része volt, a környező
majorságok és tanyás települések mellett központi szerepet kapott. Az iskolát azzal a céllal,
hozták létre, hogy a majorságban és a tanyákon élő gyerekek is megfelelő oktatásban
részesüljenek.
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A városi elit által kezdeményezett gyulai gimnázium létrehozásának ügyét

is támogatta, férjével együtt 8.000 koronát adományoztak a célra. 114 Magánóvodát 1901-ben
hozott létre Gyulaváriban. Az állami óvodák mintájára történő építkezés és felszerelés
költségét 16.000 korona értékben állta. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium vezetőit a
főispán értesítette a magánkezdeményezésről. Ezután onnan, leirat érkezett a vármegyéhez,
109
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melyben köszönetet fejeztek ki Almásy Dénesnének a kisdedóvás ügyének hatékony
támogatásáért. A korabeli sajtó kitér arra is, hogy Gyulavári községnek adományozott óvoda,
azért fontos és az itt lakók azért is hálásak, mert a községnek anyagi viszonyai vagy
egyáltalán nem vagy csak idők multával tette volna lehetővé az annyira szükséges óvoda
létrehozását.115 Az óvodát 1901. december 22-én nyitották meg és adták át a községi
elöljáróságnak.116
4. Egészségügy
A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület célja egy fővárosi gyermekkórház létrehozása
volt, de anyagi erő hiányában csak tervezgetés szintjén maradt az elképzelés. A megvalósítást
segítette Almásy Dénesné 120.000 koronás alapítványa és szervezőmunkája, amely az
adománygyűjtésben

mutatkozott

meg.

Részt

vett

tárgysorsjáték

szervezésében

és

alapítványok gyűjtésében is. Gyakorlatias gondolkodású volt, céllal együtt akarta az
eszközöket is kitartásával képes volt megteremteni ezeket. A Fehér Kereszt Egyesület
munkatársai méltatták és megköszönték munkásságát, a szervezet rendszeresen megjelenő
kiadványában: „A Fehér Kereszt-gyermekkórház, hála gróf Almásy Dénesnének, épül s rövid
időn belül megnyílik. Vele a főváros és az ország egy ujabb nagy jótékonysági intézmény
nyer, mely sok ezer beteg gyermeknek nyújt majd segítséget, enyhülést és gyógyulást. Ha
majd az anyák hálája ezért menybe küldi fohászát, ne feledjék el imáikba foglalni gróf
Almásy Dénesnét.”117
A tüdővész pusztításainak enyhítésére Lukács György főispán társadalmi mozgalmat
kezdeményezett 1901-ben. Elnökletével és József főherceg védnökségével József kir. herceg
szanatórium-egyesületet hoztak létre, melynek célja betegség megelőző tevékenység és
szanatórium létrehozása volt. A főispán szükségesnek találta, mivel a betegség leginkább az
Alföldön jelentkezett és ezért itt kellett megkezdeni a védekezést ellene. Ehhez a
kezdeményezéshez csatlakozott Almásy Dénesné is férjével együtt. A szanatórium
létrehozására 10.000 koronát adományoztak. A társadalmi mozgalom nem állt meg a
vármegye határánál, az ország más részéről is érkeztek adományok és felajánlások. Ennek is
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b. 377/1901 Almásy
Dénesné adományozása még Békés 1901. május 26.
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volt köszönhető, hogy 1907. október 12-én ünnepélyesen felavatták és megnyitották a
szanatóriumot.118
5. Vöröskereszt
A Vöröskeresztes mozgalomnak újabb lendületet az első világháború kitörése adott.
Országszerte elkezdtek szerveződni, illetve újjáalakulni a helyi csoportok. Gyulán, Almásy
Dénesné elnök hívta össze az addig kevésbé aktív, vöröskeresztes csoportot, 1914. augusztus
30-án, hogy felkészüljenek a kialakult helyzetben az egyesület céljainak megvalósítására. 119
Többször is gyűjtöttek adományt, hogy lehetővé tegyék az intézmény közérdekű
működését: a harctéri betegek és sebesültek ápolását, gyógyítását.120 Az összegyűlt
adományokból létrehozták a gyulai vöröskereszt kórházat. Az állami elemi iskolában és az
állami polgári leányiskola épületeiben alapították meg a 300-400 sebesült és beteg katona
ellátására alkalmas intézményt.121 Almásy Dénesné létesített sarkadi vadászkastélyában egy
30 fő ápolására alkalmas hadikórházat, ahol bennlakó orvos és ápolónők gondoskodtak a
sérültekről.122
III.3.1.3. Erzsébet- rend
Almásy Dénesnét a közjótékonyság terén elért eredményeiért kitüntetésre javasolták
az 1914. évi március hónap 21. napján tartott minisztertanácsi ülésen.123 A korabeli sajtóban a
döntésről, pozitív elbírálásról a következő híradás jelent meg: „Személyem körüli magyar
miniszterem előterjesztésére gróf Almásy Dénesné szül. Károlyi Gabriella grófnőnek a
közjótékonyság és emberbaráti cselekedetek terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül I.
osztályú Erzsébet rendemet adományozom. Kelt Bécsben, 1914. április 15-én.”124
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A kitüntetés 1914. május 1-jén érkezett meg Kéry Gyula főispánhoz, aki még aznap délután
ünnepélyesen átadta azt a grófnőnek.125
Almásy Dénesné karitatív tevékenysége azt mutatja, hogyan és milyen eszközökkel
próbált hozzájárulni egy adott társadalmi probléma megoldásához. Jótékonykodott, mert
kötelezettségének érezte, ezt a mintát látta a családjában és az ehhez szükséges anyagiak is
rendelkezésre álltak. Magas társadalmi helyzetéből adódó kapcsolatai megkönnyítették
szervezőmunkáját. Nemcsak országos karitatív szervezetek munkájában vett részt, hanem
saját egyéni akciói és magánkezdeményezései is voltak, hiszen „noblesse oblige”.
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III.4. Civil kezdeményezéstől az állami gondoskodásig
Az árvák helyzetén segíteni szándékozó civil szervezet a „Fehér- Kereszt Országos
Lelencház Egyesület” hogyan alakult át állami feladatot ellátó intézménnyé?

Ennek a

folyamatnak és esemény láncolatnak, ok-okozati összefüggésnek a bemutatásához korabeli
forrásokat használok fel.
Az egyesületről a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai
Levéltárában találhatóak olyan dokumentumok, főleg Békés vármegye főispánjainak iratai
között, amelyek tükrözik ezt a folyamatot. A Békés Megyei Könyvtárban fellelhetőek a
Békésvármegyei Fehér Kereszt Egyesület évkönyvei, amelyekben találhatóak statisztikai
kimutatások, beszámolók és közgyűlési jegyzőkönyvek. Ezek az egyesület munkájába
nyújtanak bepillantást. A Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptárai az egyesület
szerkesztésében jelentek meg és információkat nyújtanak a szervezet eredményeiről,
működéséről, céljairól. A folyamat vizsgálata azért is fontos, mert rávilágít arra is, hogy a
társadalom és az állam együttműködése egy társadalmi probléma esetében hogyan történt és
egy alulról jövő civil kezdeményezésből, hogyan lett állami szerepvállalás. Kik játszottak
fontos szerepet az események menetében és mi motiválta őket, abban hogy egy társadalmi
probléma megoldásához hozzájáruljanak? A folyamatokat a probléma megoldását garantáló
törvények meghozataláig, illetve a feladatok átvállalását rögzítő rendelkezésekig vizsgálom.
Az már egy másik tanulmány témakörébe tartozna, hogy a civil kezdeményezés nyomán
létrejövő állami intézmények milyen eredményességgel látták el a feladataikat. Mindenesetre
elmondható, hogy egy adott társadalomban óriási előrelépés, ha a társadalom tagjainak egy
része szolidaritást vállal a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal és emberiességi alapon
adekvát és általános érvényű megoldást próbál keresni. A társadalmi probléma felismerése
nyomán kibontakozó egyéni és társadalmi mozgalmak hatására az állami szerepvállalás is
növekedett, olyan mértékben, hogy általános körű megoldásként törvényt hoztak állami
árvaházak létrehozásáról. Az állami árvaházak működési alapja a Fehér Kereszt Országos
Lelencház Egyesület által létrehozott eredményekre épült. A folyamat - a társadalmi probléma
tudatosulásától a civil kezdeményezéseken keresztül egészen az állami szerepvállalásig - pár
évtized alatt végbement.
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Ezt a folyamatot az alábbi folyamatábra illusztrálja:

5. ábra: Folyamatábra
Forrás: Saját szerkesztés
A gyermekvédelem területén az állami részvétel növekedése fokozatos volt. Kezdetben csak
támogatta az egyesület munkáját, majd – többek között - eredményes működésének
következtében tevékenységét átvette. Dr. Lukács György a Békésvármegyei Fehér – Kereszt
Egyesület elnöke így nyilatkozott erről a folyamatról: „Hát nem voltunk szegények akkor is,
midőn két-három évtizeddel ezelőtt a társadalom egy áldásos alakulata, a Fehér - Kereszt
egyesület megkezdette az elhagyott gyermekek megmentésének munkáját? Megkezdette
kicsiben, majd fokozta és jelentékeny eredményeket ért el. S ekkor ocsudott fel az állam.
Mikor a kézzel fogható eredmény kitűnt, mikor a statisztika megmutatta, hogy mennyi a
megmentett gyermek élet, az állam a maga nagy erejével lépett sorompóba, s közvetlen
feladatai közé sorolta a gyermekmentést.”126A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület
statisztikai adatai alapján 1885-ben működését pár ezer forinttal egy kis bérházban, tíz
gyerekkel kezdte meg, a századfordulóra 1, 037.753 korona vagyonnal rendelkezett, 16 ezer
gyermeket gondozott, átlag 13% halálozási arányszám mellett. 127 A szervezet 16 éves
munkásságának és eredményeinek bemutatása során a beszámoló írója szintén a fejlődés
ütemére hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy olyan hatalmas intézet jött létre, ami a kormány
126
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figyelmét is magára vonta és foglalkoztatta. „Most még csak annyit: 1885 évben szerény
bérelt három kis szobában húzódott meg a jótékonyság intézménye – ma két hatalmas épület
hirdeti a humanitás győzelmét, igazolva, hogy: Minden nagynak kicsiny a kezdete.”128
Az állami részvétel növekedését elősegítette az is, hogy 1899-ben Széll Kálmán, a
gyermekvédelem egyik patrónusa lett a miniszterelnök, akit egyesek az állami szociálpolitika
alapjainak megteremtőjeként is aposztrofáltak. Széll a gyermekek ügyét „szent ügynek”
tartotta.

5. kép: Széll Kálmán
Forrás: http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index219.html

A gyermekvédelem fejlesztéséért küzdő társadalmi mozgalom és az állam kapcsolatáról így
nyilatkozott: „A legnagyobb súlyt helyezem a társadalmi tényezőkkel, a meglévő
gyermekvédő egyesületekkel való együttműködésre, mert csak így lehetséges ennek a célnak
megvalósítása. Azért nemcsak hogy nem mellőzöm, hanem szervezem az összeműködést,
mert ebből merít erőt a társadalom, de az állam is.” 129
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III.4.1. Együttműködés
Ennek a szellemében az állam 1899 májusában megállapodást kötött a Fehér
Kereszt

Országos

Lelencház

Egyesülettel

a

gondozásra

szoruló

lelencgyermekek

elhelyezéséről. Az egyesület felvette és neveltette a rászoruló gyermekeket, a felmerülő
költségeket az állam fedezte. Az egyesületi intézeteket az együttműködési szakasz végén,
tizenhét év múlva tervezték átadni az államnak. A sikeres együttműködés újabb lendületet
adott a társadalmi mozgalomnak. A századfordulón jött létre az egyesület 11 vidéki
fiókintézete. 130
Az állam és társadalom című cikkben, Tabódy József császári és királyi kamarás az országos
szervezet másodelnöke így írt a társadalom és az állam együttműködéséről: „Az állami észnek
és a társadalmi szívnek – melyet ez soha, legkevésbé e téren nem nélkülözhet - együtt és
összhangban kell működni.”131

III.4.2. Törvényhozatal
Az országgyűlés képviselői az állami gyermekvédelem alapjait két törvénnyel
határozták meg. Az 1901. VIII. törvénnyel az ország nagyvárosaiban állami menhelyeket
létesítettek, melyeknek feladata volt a 7 év alatti árva gyermekek ellátása. Az 1901. XXI.
törvénycikkel az állami gondoskodást kiterjesztették az árvák tizenötödik életévéig. A hét év
fölötti gyermekek eltartási költségeinek fedezése továbbra is az illetékes község feladata
maradt.132
Az Országos Fehér Kereszt Lelenczház Egyesülettel és fiókintézeteivel az állam
újabb megállapodást kötött. A Békés Megyei Levéltárban található főispáni iratok és a Békés
Megyei Könyvtárban fellelhető Békésvármegyei Fehér Kereszt Egyesület évkönyvei a
megállapodás részleteibe és folyamatába engednek bepillantást. A belügyminiszter leiratban
értesítette

a

vidéki

fiókintézeteket

az

egyesületi

menedékhelyek

átvételéről.

A

Békésvármegyei Fehér Kereszt Egyesület ezután tartott közgyűlést 1901. évi szeptember 3án. Itt döntöttek arról, hogy az egyesület tulajdonát képező Ella- gyermekmenhely épületét,
telkével és teljes berendezésével együtt átadják a magyar államnak, az állam által Gyulán
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fenntartandó állami gyermekmenhely céljára. Elhatározták azt is, hogy az egyesület továbbra
is fennmarad és folytatja működését, a gyermekvédelem olyan területein, ahol az állami
szolgáltatás nincs jelen. Az egyesület tagjai az állami gyermekvédelem területén is részt
akartak venni, elsősorban az ellenőrzésben, felügyeleti bizottsági tagokként.133 A
belügyminiszter leiratban közölte az egyesületi tagokkal, hogy a közgyűlésen hozott
határozatot tudomásul vette és köszönettel elfogadta az egyesület tulajdonában lévő Ella
gyermekmenhelyet az állami gyermekmenhely megvalósításának és működtetésének
céljaira.134 Az állam és társadalom kapcsolatában a gyermekvédelem területén változás
következett be. Az egyesületi beszámolókban ezt így fogalmazták meg:„…míg elébb a Fehér
Kereszt egyesület volt a teremtő és intéző, az állam a segélyező és ellenőrző- most ez
különösen a lelenczházakat illetőleg, megfordított viszonyban fog lenni.”

135

Közölték azt is,

hogy 1902. május 15- én az állami gyermekmenhelyek felállításával állami feladattá vált a
gyermekvédelem. A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület nem szűnt meg, az államot
továbbra is támogatja leghumánusabb tevékenységében.136 Az állami gyermekvédelmet
megalapozó szabályozáshoz elfogadó attitűddel viszonyultak az érintettek és a témával
foglalkozók, a korabeli források szerint. Dr. Berkes Sándor a Békés Megyei Kórház
igazgatójának véleménye kifejezetten pozitív volt ezzel kapcsolatban: „A társadalom mentő
segélyére utalt kisdedeket az állam védő pajzsának oltalma alá helyezte. A múlt év májusában
megjelent a törvény végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, a mely maga a megtestesült
emberszeretet. Mindenkor büszke lehet e törvényre és végrehajtási módozatára nézve minden
magyar ember. ”137

133

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b. 1493/1903 Fehér Kereszt.
134
A Békésvármegyei Fehér - Kereszt Egyesület évkönyve az 1900. évről. Gyula, Békésvármegyei FehérKereszt - Egyesület, 1901.
135
A Fehér - Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1903-ik évre. Budapest: Fehér Kereszt Országos
Lelenczház Egyesület, 1902. 41. p.
136
A Fehér - Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1905-ik évre. Budapest: Fehér Kereszt Országos
Lelenczház Egyesület, 1904. 107.p.
137
Békés 1900. február 4.

59

Az egyéni és társadalmi kezdeményezések fontosságát öt pontban össze lehet foglalni:
1. Társadalmi problémák kezeléséhez, megoldásához járulhatnak hozzá.
2. Különösen fontos azokon a területeken, ahol az állami szerepvállalás gyenge vagy
hiányzik.
3. A kezdeményezések folyamán létrejövő szervezetek, intézmények és azok munkája
követendő mintát adhatnak.
4. Alapítók humanizmusa, önzetlen segítőkészsége példa lehet.
5. Olyan struktúrát építhetnek ki egy társadalmi probléma megoldásához, amelyet az állam
átvehet és működtethet.
A témát azért tartottam fontosnak bemutatni, mert a társadalom vezető elitjének egy része –
akiknek, hatalmukban és módjukban állt tenni egy társadalmi probléma megoldásáért felismerték, hogy nem lehet utcán hagyni az árva gyerekeket és elsősorban erkölcsi
kötelességüknek tartották, hogy általános körű megoldásokat keressenek. Az már egy másik
tanulmány célja lenne, hogy mennyire voltak ezek adekvát reflexiók egy adott társadalmi
problémára és milyen hatásfokkal és eredményességgel működtek a létesített állami
intézmények.
Az emberiességi és morális okok, társadalmi szolidaritás mellett, racionális,
gazdasági szempontok és a nyugati minták hatásai is érvényesültek a gyermekvédelmi
törvény meghozatalában és az állami szociálpolitika alapjainak a megalkotásában.
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IV. Egészségvédelem
IV.1. Előzmények
Közadakozással és társadalmi összefogással hozták lére a Békés Megyei Kórházat.
Azt vizsgálom, milyen tényezők következtében jött létre az intézmény, hogyan mozgósították
a helyi társadalmi erőket, milyen módszerekkel növelték az anyagi erőforrásokat.
Az alapítást célzó elképzelés már a 19. század elején megfogalmazódott, mivel a
megyében nem volt közkórház, ahol a beteg embereket ellátták volna. Az egészségügyi ellátás
területén így komoly hiányosságok mutatkoztak. Történtek kísérletek a fejlesztés érdekében,
már 1738-ban a Magyar Helytartótanács keretén belül egészségügyi bizottságot hoztak létre,
amely állandó orvosok tartására kötelezte a vármegyéket. Mária Terézia 1769-ben kiadott egy
rendelkezést, amely az orvostudomány tanítását írta elő a Nagyszombati Egyetemen.138A
nagyszombati orvosi kar indulása előtt három héttel, 1769-ben Egerben indítottak
orvosképzést. Ekkor vált lehetővé az orvosi diploma megszerzése Magyarországon. 139
Mária Terézia 1770-ben kiadott, az egész országra érvényes egészségügyi rendeletével
(Generale Normatívum in re Sanatis) kezdődött meg az ország egészségügyének a
megszervezése. A tervezetet Hódosi Skolanich József Ferenc, Pozsony vármegye főorvosa
készítette el. Ez alapján utasították a vármegyéket, hogy hivatalos orvost tartsanak, akik
vizsgálják az egészségügyi viszonyokat, a kórházakat, beutazzák a vármegyét, gyógyítják a
szegényeket.140A szabályozások és határozatok egyik célja, hogy növeljék az egészségügyi
szakemberek létszámát, mivel kevés gyógyítással foglalkozó volt az országban. Békés
megyére is ez a tendencia volt jellemző. A pestisjárvány kitörése idején 1738-ban a vármegye
egészségügyi személyzete egy fő volt. 1768-ban a helytartótanács elrendelte, hogy fogadjanak
egy rendes orvost, melyre a tisztikar azt a választ küldte, hogy 15 év óta tartanak sebészt, de
ennek szolgálatát sem veszi senki igénybe, a megyei tisztviselőkön és néhány gazdagabb
németen kívül. 1770-ben a rendeletek hatására megyei orvost alkalmaztak Wizinger Károly
személyében, aki oklevelét Bécsben szerezte.141 Nemcsak az egészségügyi személyzet száma
volt kevés az országban, hanem a kórházaké is. A XIX. században a történelmi Magyarország
területén 33 közkórház volt, amelyet 1848 előtt építettek. A lakossághoz és területhez mérten
ez kevésnek számított. Állami kórház, amelyet államköltségen építettek és az állam közvetlen
felügyelete alatt állt, egy volt, a pozsonyi. Országos közkórházból kettő volt: a
138
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marosvásárhelyi és a kolozsvári, melyeket nem az állam létesített, de közvetlen állami
felügyelet alatt álltak.142
IV.2. Békés Megyei Kórház
A Békés Megyei Kórház létrehozása érdekében a helyi társadalmi erőket kellett
mozgósítani. A kezdeményezést a vármegye vezető tisztségviselői vállalták magukra,
felismerve a közegészségügyi viszonyok helyi hiányosságait, a közkórház hiányát és a
szükségleteket. Emellett tenni és alkotni akartak valami hasznosat. Ez a nemzeti újjáébredés
időszakában az 1825-ös és az azt követő pozsonyi diétákon érzékelhető volt a reménnyel és
lelkesedéssel együtt. A másik indukáló tényező a közkórházak, humánus intézmények
számának növekedése a nyugati országokban, amelyhez képest a hiányosságok egyre inkább
érzékelhetővé váltak, a közkórház hiányából adódó problémák megoldása pedig egyre inkább
sürgetőbbé vált.143 Mindezek miatt Vidovich György első alispán tett indítványt kórház
létesítésére

1828.

január

10-én

a

vármegyei

közgyűlésen.

„Azon

mindennapi

köztapasztalásul, mely szerint e megyében az ügyefogyott betegek és nyomorultak minden
olyatén jóltevő Köz - Intézet nélkül, amelyben elhelyeztethetnének, szűkölködvén, utonutfélen minden gyámoltól elhagyatatva sínlődnek…” A kezdeményezésről döntöttek és
határozatban kinyilvánították, hogy „ezen a sínylődő emberiség gyámolítására célozó
propoziciót” elfogadják.144

6. kép Vidovich György
Forrás: Dr. Berkes Sándor (1903): Békésvármegye Közkórházának története és
évi jelentés annak 1902. évi működéséről. Corvina Nyomda 8. p.
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Elhatározták azt is, hogy a cél megvalósítása érdekében adakozásra szólítják fel a
közlakosságot, a földesurakat, püspököket, céheket. A befolyó adományok kezelésére
létrehoztak egy kórházi alapot Sztachó János táblabíró vezetésével, akit rendszeres
időközönként jelentés tételére köteleztek, hogy az ügy előmenetelével tisztában legyenek.
Sztachó tájékoztatása alapján már az első évben érkeztek adományok, a kimutatás szerint a
legtöbb bevételei forrást elsősorban bálok és színi előadások bevételei jelentették. Az alap
kezelését 1837-ben Virág Sándor vette át Sztachó Jánostól, aki átadási levelében azt írta
utódjának: „Ugy gyökeresedjen a kórház, hogy abban késő időkig e megyében található
ügyefogyottak, vigasztalást és segedelmet nyerhessenek!”145 Nem volt könnyű dolga neki
sem, az összeg nehezen gyarapodott, elsősorban kamatokból és báli jövedelmekből és
büntetéspénzekből. Ilyen volt a király születésnapjára megrendezett bál és a „sorsjátékos” bál
is. Egyre inkább elterjedt, hogy azok a hitelezők, akik nem tudták bírósági úton behajtani
követeléseiket, követelésük egy részét, általában felét vagy egyharmadát felajánlották a
kórházi alapnak, így látták biztosítottabbnak, hogy a pénz egy részét visszakapják. Ez a
szokás nagymértékben megnövelte a kórházi alapot.146 A követelések behajtását a „kórházi
pénztári biztosság” végezte Novák Antal alispán elnökletével, aki személyesen írt az
adósoknak, először szépen kérte az összeg visszafizetését, ha ez nem volt hatásos, akkor
perrel fenyegetőzött. Nem volt mindig sikeres, mert volt, aki nem tudott fizetni.147 Újabb
nagyobb bevételi forrást jelentett, hogy a közgyűlés 1838-ban döntött arról, hogy „a bitang
jószágok árverésen történő eladásából származó összes bevételek a kórházi pénztár
gyarapítására forditassanak.”148
Az 1838-ban tartott tárgysorsjáték megrendezéséből származó jövedelem szintén a
kórház létrehozására szolgáló pénzügyi alapot gyarapította. Virágos Sándor koordinálta a
szervezési feladatokat. Helyszínnek a megye nagy termét képzelte el, ez ügyben írt is Novák
Antal első alispánnak. A tárgyak értékesítését táncmulatsággal egybekötött játékkal tervezte
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megvalósítani.149 A felszólítás hatására érkeztek is az adományok, tárgy felajánlások,
összesen 382 darab. A felajánlások között található bútor- és ruhadarabok, ékszerek,
evőeszközök, sőt még élő állat is. A tárgyak általában nem túl nagy értéket képviseltek, a
mindennapi élet egy-egy apróbb darabját reprezentálták. Ide tartozott: a cukorszelence,
erszények, párnák, gyűrűk és fülbevalók, poharak és kosárkák.150 Az adományok sorsjátékon
való értékesítése az 1838. szeptember 27-én a megyeházánál tartott táncmulatságon történt.151
A belépőkből és sorsjegyek értékesítéséből kicsivel több, mint 4000 forint került a kórház
pénztárába.152 Ez a korszakban nagy összegnek számító adományt jelentett. Ettől az évtől
kezdett kórházi bizottsági jegyzőkönyvek megtalálhatóak a levéltárban, egészen 1848-ig
dokumentálva van a bizottság munkája.153 Ezekből az iratokból kiderül, hogy a kórház
vagyonát növelte az is, hogy 1839-ben a gyulai gyökerekkel rendelkező Erkel Ferenc,
kollégáival hangversenyt rendezett a kórház javára a gyulai grófi kastélyban. Erkel a Pesti
Magyar Színház első karmestereként volt jelen és játszott darabokat zongorán, Polonaise
Herztől és változatokat több magyar témából. A hangversenyen játszott testvére is, Erkel
József is a Pesti Magyar Színház tenoristája, csellón pedig Schlesinger Károly. 154
A következő évben egy újabb jövedelmi forráshoz jutott a kórházi alap. Özvegy gróf
Wenckheim Ferencné felajánlotta, hogy saját költségén újévi köszöntőket nyomtat, hogy
azokat a kórház nevében jutassák el a vármegye urainak, akik azok ellenében adományokat
juttassanak el a kórháznak. Az ötlet bevált, ez a jövedelmi forrás a 90-es évekig gyarapította
a kórház jövedelmét, évi pár száz forinttal. 1840-ben az Angyal-, Tomcsányi-, Stockhammeralapítványokat csatolták a kórházi alaphoz.155 Ez év végén a kórházi alaptőke 15.047 forint 21
krajcár volt. Az ezt követő három évben nem folyik be nagyobb összeg, csak a tőke kamatai,
az újévi köszöntő megváltások, mulatságok jövedelmei, a kóborló állatok eladásából
származó bevétel és a különféle jogcímeken beszedett büntetéspénzek, adósság behajtások. Ez
utóbbiak ügyével és leveleivel vannak tele a kórházi bizottsági jegyzőkönyvek.
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1843-ban már 22. 902 forint 30 krajcár a kórházi tőke.156 Ekkor történt egy váratlan esemény,
amely felgyorsította az eseményeket. A megyei közgyűlés tagjai arról kaptak információt,
hogy Körösladányban egy őrültet tartanak az istállóban leláncolva, ápolására nincs alkalmas
hely, ezért a megye vezetőit arra kérték, hogy szállítassák el az aradi kórházba, amennyiben a
megyének is volna kórháza, akkor nem kellene másfelé kérni a betegfelvételt. Így időszerűvé
vált a kórház gyakorlati megvalósítása.157 Kórházi bizottság felállítását, tervek kidolgozását és
újabb adománygyűjtést rendeltek el a kórházi alaptőke gyarapítására. 1845-ben apróbb
adakozásokkal, kamatokkal a kórházi alaptőke 27.211 forint 3 krajcárra emelkedett. A megye
vezetői ezt elegendő összegnek tartották, hogy nekikezdjenek a konkrét megvalósításnak.
„Jelen lenne már az idő, a megyei kórház eszméjét, habár most kisebb alakban még, életbe
léptetni.”158 1845. október 10-én a közgyűlésen döntöttek a kórház felállításáról. 159
Az 1845. december 17-i közgyűlésen tárgyalták, hogyan lehetne megvalósítani a célt,
a kórház felépítésének megvalósítását és azt is, hogy a rendelkezésre álló összegből, milyen
épület jöhet szóba helyszínnek. A Vidovich- ház tűnt alkalmas épületnek, mivel 7 szobája,
nagy kertje, jó magtára volt, téglából épült és megfelelő arra, hogy nagyobb átalakítások
nélkül azonnal megnyissák a kórházat. Kiszámolták, hogy az épület megvétele után is, marad
annyi a pénztárban, hogy a kórházat létre tudják hozni. „Már oly régen és oly sokaktól várt
intézet immár 10 ággyal tüstént megkezdhető.” Kórházi orvosnak Bauer József megyei
sebészt nevezték ki. A gazdasági ügyek intézésére kórházi felvigyázóul Budjács Andor
megyei várnagyot választották.160 A tárgyalások eredményeképpen a Vidovich Ferenc házára
esett a választás, amelynek az épület adottságai és nagysága a kezdeti elképzeléseknek
megfelelő volt. A terv az volt, hogy a kórházat tíz ággyal nyitják meg, amelynek évi kiadásait
a kórházi alaptőke kamatai biztosítani fogják. 161
Az 1846. évi márciusi közgyűlésen a kórházi bizottság kijelentette, hogy a házat
megvette kórházi célokra és Virágos Sándort megválasztották kórházigazgatónak. Emellett
bemutatták a Virágos Sándor által szerkesztett első kórházi szabályrendeletet is. 162
A megnyitás 1846. május elsején történt. Az intézet alapítását pénzadományokból,
összegyűlt kórházi alaptőkéből és kamataiból részben ágyalapítványokból finanszírozták.
1873-ban a közgyűlés határozatot hozott, hogy a kórházi alaptőkéhez nyúlni csak közgyűlési
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határozattal szabad. Az ágyalapítványok vonatkozásában a felajánlók az esedékes évi
kamatait fizették be, melyből fedezni lehetet a betegágyra eső kiadásokat. Az első
ágyalapítványt 1846. március 30-án gróf Almássy Alajos tette.163 Az ágyalapítványok civil
alapítványok voltak.
A reformkori kezdeményezés témám szempontjából csak azzal a jelentőséggel bírt,
hogy az egészségügyi intézmény fenntartásának módja, alapjai, hogyan jöttek létre. A több
évtizedekig tartó kiépülési folyamatról azért is fontos beszélni, mert a közjavára való
adakozás nélkül nem jöhetett volna létre egy ilyen nagy költségekkel járó intézmény, melynek
célja minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a szenvedő és beteg emberek megsegítése. A 19.
század közepe óta egyik legfontosabb feladat lett a kórház fenntartásának a biztosítása, ami
nem ment nehézségek nélkül. A nemes eszme megvalósítása és megtartása érdekében szintén
a lakossághoz fordultak. A városoknak adománykérő levelet küldtek, melyben kitértek arra,
hogy az élelmiszerárak emelkedése és az infláció, a pénz elértéktelenedése miatt a kórházi
alap kamatai nem fedezik a kiadásokat ezt még tetézte az árvíz okozta károk helyreállítási
költségei. Ilyen súlyos anyagi gondok közepette a kórház működésének fenntartása is
veszélybe került. Ezért kérték a városok és községeket arra, hogy a kórházi ellátás biztosítása
érdekében adományozzanak, akár készpénzben, akár terményekben.164 Az adománykérő
levelek elküldése mellett továbbra is szerveztek bálokat, amelyeknek a bevételét a kórháznak
adták.

6. kép: Pénzgyűjtés a Békés Megyei Kórház működtetésére
Forrás: Dr. Iványi János- Dr. Pintér Miklós (szerk.): Békés megye kórházainak évkönyve
Gyula, 1971. 14. p.
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Erkel Ferenc, Gyula város híres szülötte is értesült a kórház anyagi gondjairól,
fenntartási nehézségeiről, ezért pénzt küldött a gyulai kórház javára.165
A dualizmus korában kiadott statisztikai jelentésekben kimutatható egy ma már
kevésbé ismert, egyéni kórház támogatási mód, ezek pedig a fentebb már említett, különféle
ágyalapítványok voltak. Ezeknek szerepe volt a betegek ingyenes ellátásának és
élelmezésének biztosításában. Ha megnézzük az alapítványok alapítóit megállapíthatjuk, hogy
a társadalom vagyonosabb rétegéből kerültek ki elsősorban, egy részük nemesi származású
volt, a helyi közösség prominens személyei. Megtalálhatjuk a sorban Almásy Dénesné
férjének ágyalapítványát, de Wenckheim Krisztináét is és a Károlyi család sem marad ki az
adományozásból. Nemcsak magánszemélyek hoztak létre ilyen jellegű támogatási formákat,
hanem intézmények is, mint például a Békésmegyei Takarékszövetkezet.166
A kórház működtetésében továbbra is szerepet játszottak az ágyalapítványok mellett
különféle adományok. A segélypénztári kimutatásokban látható, hogy nemcsak tehetős
emberek adományoztak, hanem szervezetek is, mint például a Gyulai Téglagyári Szövetkezet
és a Takarékpénztár. Az adományok és a tőke kamatai mellett kisebb tételt jelentettek a
büntetéspénzekből származó bevételek is. A közjavára való felajánlások egy nemes cél
érdekében és társadalmi összefogás volt szükséges ahhoz, hogy a közkórház létrejöjjön Békés
megyében: „A megyei kórház nem eszme többé, hanem Gyulán valósággal megvan és
jótékonyan működik a részvétet felbuzdítva.” Azzal a céllal, hogy „a felebaráti adakozásnak
minél tágasabb mezőt nyithasson és minél több élet és egészség tarthassék meg e lakos
szegény hazában s megyében.”167
A cél megvalósult, annyira jól, hogy a 10 ágyas, főleg társadalmi erőkre és anyagi
forrásokra alapozott, megyei fenntartású intézményből a 20. század elején a vidék egyik
legnagyobb állami kórháza lett.168
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A Békés Megyei Kórházat a megyei közgyűlés hozta létre és koordinálta a szervezési
munkálatokat, adománygyűjtést is. Több éven keresztül az anyagi erőforrások koncentrálására
törekedtek. A helyi kezdeményezés épített a társadalomban rejlő erőkre és az összefogásra.
Társadalmi

kezdeményezés

formájában

szerveztek

bálokat,

színi

előadásokat,

hangversenyeket, melyeknek bevételeit a kórházi alapnak ajánlották fel. Voltak olyanok is,
akik végrendeletben rendelkeztek arról, hogy örökségüket a kórháznak adják. Az újévi
köszöntők értékesítéséből szintén gyarapodott a kórházi jövedelem a büntetéspénzek, az
elkóborolt állatok értékesítéséből és a hitelek behajtásából szintúgy, az egyéni felajánlások és
adományok mellett. A kórház létrehozását az ilyen típusú anyagi erőforrásokra alapozták és a
működtetését is ebből finanszírozták egészen addig, amíg a kórház állami fenntartású
intézménnyé nem vált. Az alapítók szándéka az volt, hogy egy olyan intézményt hozzanak
létre és működtessenek, ahol ingyen ápolják a betegeket függetlenül vagyoni helyzetétől,
vallásától és nemzetiségétől: „S amily nehezen, amily lelkesedéssel tudták 18 évi szakadatlan
munkálkodás után összeszedegetni a szükséges tőkét, olyan tiszta, olyan nemes és igaz
emberszeretettől áthatva adták azt át rendeltetésének, amikor megnyitották. Felvettek és
ingyen ápoltak benne minden beteget, nem kérdezve hol ringott a bölcsője, nem kérdezve sem
a nemzetiségét, sem vallását, mert hiszen bölcsen tudták, hogy minden beteg szenved, s
mindenik egyformán rászorul a gyámolításra, a fájdalmát csillapító, enyhe balzsamra.” 169
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IV.3. Tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom
„ Az ember ki a halál ellen küzd: isteni munkát végez”.170
( Jókai Mór)
IV. 3.1. Európai helyzet és probléma
A 19. században Magyarországon és Európában is az egyik legtöbb halálesetet okozó
betegség a tuberkulózis volt. Azt vizsgálom, milyen egyéni és társadalmi kezdeményezések,
eredmények vezettek a helyzet konszolidálásához? A történéseket hármas egységben kutatom.
Európai, magyarországi és Békés megyei vonatkozásban tárom fel az összefüggéseket.
Az alábbi táblázat statisztika adatai reprezentálják a tuberkulózis halálozási
arányszámait 1000 főhöz viszonyítva. Az adatok a 19. század második felének állapotát
tükrözik. A forrásból a téma szempontjából fontos korábbi évadatok kerültek be a táblázatba.
Állam

1861-

1866-

1871-

1876-

1881-

1886-

1891-

1896-

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

Anglia és Wales

3.31

3.20

2.94

2.89

2.54

2.32

2.12

1.90

Skócia

3.58

3.69

3.56

3.30

2.97

2.58

2.41

2.34

Írország

-

2.46

2.53

2.66

2.66

2.69

2.75

2.83

Dánia és városai

-

-

-

3.13

3.05

2.89

2.69

2.16

Norvégia

-

-

1.08

1.26

1.40

1.44

1.73

2.09

Ausztria

-

-

-

3.77

3.93

3.88

3.62

3.40

Svájc

-

-

-

2.00

2.71

2.70

2.54

2.46

Németbirodalom

-

-

-

-

-

-

2.24

1.94

Hollandia

-

-

-

-

-

-

2.60

1.95

3.87

3.06

3.30

3.28

3.01

-

2.88

2.49

Spanyolország

-

-

-

-

-

-

-

1.98

Olaszország

-

-

-

-

-

2.08

1.92

1.80

Szerbia

-

-

-

-

-

-

2.54

2.88

Magyarország

-

-

-

-

4.09

-

-

3.76

Belgium

1. táblázat: Tuberkulózis halálozási arányszámai 1861-1900 között Európában és
Magyarországon
Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak 1901-1915. évi gümőkórhalálozása. Bp. 1925.
6. p.
170

Békés 1904. május 29. 4. p.

69

A legtöbb európai állam esetén a halálozási arányszámok fokozatosan csökkenő
tendenciákat mutatnak. Angliában, Dániában, Belgiumban és Skóciában a probléma
megfelelő kezelése és a tudatos közegészségügyi politika járult hozzá a gümőkórhalandóság
nagymértékű csökkenéséhez.171 A legmagasabb arányszám Magyarország vonatkozásában
található. A betegség olyan súlyos méreteket öltött, hogy a betegséget magyar
népbetegségnek, latinul Morbus Hungaricusnak nevezték.172 Békés megye a legfertőzöttebb
területek közé tartozott a 19. században.173 A betegség súlyosságának egyik legfőbb oka az
volt, hogy a tbc cseppfertőzéssel terjedt.
A tbc- betegek múlt századi reménytelenségét mutatja, hogy a betegségben szenvedők
egy része már csak a csodában hitt. Alexis Carrel Nobel-díjas francia sebész írta le „Utazás
Lourdes-ba” című művében azt az esetet, amikor a tuberkulózisban szenvedő, halálos beteg
Marie-Louse Bailly utolsó kérése az volt, hogy vigyék el Lourdes-ba, ahol csodás
gyógyulásokról lehetett hallani. A csoda az ő esetében is működött, meggyógyult halálos
betegségéből, a tuberkulózisból.174

IV.3.2. Szanatóriumi mozgalom
A 19. század végétől egyre több szanatóriumokat hoztak létre, ahol betegségek,
betegség típusok gyógyításával foglalkoztak. Ezek az intézmények gyógy- és üdülőhelyként
is funkcionáltak. A szanatórium szó etimológiája a latin sanare (gyógyít) kifejezésből
eredetezhető. A gyógyhelyeken a kezelés több hétig vagy akár hónapokig tartott és elsősorban
a természetes gyógyulási folyamatokat igyekeztek elősegíteni, megfelelő életmódminták
átadásával. Ezek az intézmények többnyire magánkézben voltak.175 A tuberkulózis
megfékezésére tüdőszanatóriumokat hoztak létre. A mozgalom hátterében az a gondolat állt,
hogy a tiszta levegő, a betegek elkülönítése az egészséges társaktól csökkentheti a betegség
elterjedését. Auguste Rollier svájci orvos Leysinben tbc-szanatóriumot hozott létre. A
gyógyítás alpesi napfénnyel, illetve ultraibolya fénnyel történt. A „helioterápia” az antik
időkben alkalmazott napkúrák tapasztalati örökségén alapult. A krónikus betegségek
gyógyítására hasznosnak találták.

Hermann Brehmer 1859-ben Görbersdorfban alapított

szanatóriumában a betegek „légkúrát” kaptak. Egyes intézetekben szabadlevegő-kúráztatás
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folyt teraszokon és fekvőcsarnokokban. Előfordult, hogy a kezelés résztvevői éjjel-nappal a
szabadban tartózkodtak. 176 A szanatóriumokban a „hygéniás-diétás” gyógymód alkalmazása
is jellemző volt. Angliában már 1814-ben létrehozták a tüdővészes betegek gyógyítására a
Royal Hospital for Diseas of the Chest, amelyet más kórházak létrehozása is követett, mint
például 1850-ben a Western Hospital. A 19. század elejére Angliában 70 tüdőbetegek
gyógyítására létrehozott intézet működött. Németországban 75 nyilvános szanatórium és 27
magánszanatórium volt. Mindez hozzájárult, hogy nagymértékben csökkent az említett
országokban a tuberkulózisban elhunytak száma.177 A betegség hatásának súlyosságát
mutatja, hogy a skandináv térségben is relatíve sok tüdőbeteg szanatórium jött létre.
Norvégiában 73 tüdőbeteg szanatórium alakult, Svédországban 62, Finnországban pedig 22
kezdte meg a működését. Magyarországon ebben az időszakban 2 szanatórium és körülbelül
20 tüdőgondozó látta el a betegeket. 178

IV.3.3. Kutatások
Az Európa szerte elterjedt betegség által okozott halálesetek magas számának és a
tehetetlenség nyomasztó érzésének hatására a kutatók is elkezdték vizsgálni a problémát.
Kitartó munka eredményeként a tuberkulózis bacilusát – a kutatás során a saját testi épségét is
veszélyeztető- Robert Koch német orvos mutatta ki 1882-ben. „A tuberkulózis terén végzett
vizsgálataiért és felfedezéseiért” Nobel-díjat kapott 1905-ben. A tudományos kutatás
eredménye azért is volt fontos, mert már ismerték a korokozót és konkrétan tudták, hogy mi
ellen kell küzdeni. A Koch által kifejlesztett tuberkulózis elleni szer a tuberkulin viszont nem
hozta az elvárt eredményeket. 179
A vegyi fertőtlenítések mellett, megjelent a korban Louis Pasteur javaslatára a pasztörizálás,
az élelmiszerek hevítése, amivel szintén a fertőzés terjedését igyekeztek csökkenteni.180
Sokan forralás nélkül itták a tejet és a tehén állomány egy része tuberkulózist okozó
baktériummal fertőzött volt, ez is a betegség terjedését okozta. Forralás után elpusztult a
tejben lévő betegséget okozó baktérium. A szennyezett anyagok sterilizálására a 100 Celsius
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fok feletti nedves hő alkalmas. A pasztőrözés megfelelő berendezéssel biztosítja a tej
csiramentességét 65 fokon, félórás melegítés után.
A közvetlen napfénynek kitett tuberkulózist okozó baktérium tíz percen belül elpusztul.
Megfigyelésen és gyakorlati tapasztalaton alapult, ha a gümőkóros beteg ágyneműjét három
napon át szellőztették és forgatták a napon a baktérium tartalma elpusztult.181
Conrad Wilhelm Röntgen Über eine neue Art von Strahlen című közleménye a
würzburgi Orvos-fizikai Társaság hivatalos lapjában a Verhandlungen 1895. évi 12. számában
jelent meg. Ebben Röntgen egy újfajta sugárzásról számolt be, amely áthatolva a szilárd
testeken, láthatóvá teszi annak belső szerkezetét. Ezt az újfajta sugárzást X-sugárzásnak hívta.
1896-tól már ez az új technika az orvosi diagnosztika egyik legfontosabb eszköze lett. Számos
gyógyító terület mellett a tuberkulózis elleni küzdelem részévé is vált.182
Albert Calmette és Camille Guerin francia bakteriológusok a tuberkulózis ellen
hatékony oltóanyagot fejlesztettek ki.
„Bacile

Calmette-Guerin”,

amely

A BCG szérum elnevezése nevükből tevődött össze
csökkentett

virulenciájú

tuberkulózis

bacilusokat

tartalmazott. 1906-tól kezdődően tenyésztettek speciális táptalajon legyengített tuberkulózis
bacilusokat. A sikeres állatkísérletek után az oltóanyagot 1921-ben alkalmazták először egy
csecsemőn, akinek édesanyja tuberkulózisban halt meg. A gyermek egészséges maradt.
Ezután Calmette 1924-ben ingyen jutatott oltóanyagot orvosoknak és bábáknak, hogy azok a
csecsemők kapják meg a szérumot, akiknek valamilyen kapcsolata volt tuberkulózisban
szenvedő beteggel.
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Az első hatásos szer a tuberkulózis ellen a Streptomycin volt, melyet

1944-ben fejlesztettek ki. Szélesebb körű használatára 1947 és 1948-ban került sor.184

IV.3.4. Tuberkulózis elleni mozgalom Magyarországon
Magyarországon a tuberkulózis elleni országos mozgalom kibontakozása a 19. század
végére tehető. Mindehhez hozzájárult a megbetegedések számának növekedése, külföldi
mozgalmak elterjedése, hazai szakemberek, orvosok figyelemfelhívásai és javaslatai a helyzet
kezelésére.
1894-ben hazánkban tartották a VIII. nemzetközi közegészségügyi és demográfiai
kongresszust. Leyden berlini egyetemi tanár a gümőkór elleni védekezést ismertette. Beszélt a
külföldön létesített, a betegség leküzdésére alapított intézményekről és intézkedésekről.
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Magyarországon a tuberkulózis elleni küzdelem vonatkozásában, ebben az időszakban nem
voltak látványos eredmények. Az előadás után Korányi Frigyes belgyógyász bejelentette,
hogy egy névtelen adományozó 10.000 forintot adott az első magyarországi tüdőszanatórium
létesítésére. Ez volt az első olyan fontosabb történés, ami a betegség elleni hazai küzdelem
megkezdését jelezte. Ebben Korányi Frigyesnek is nagy szerepe volt, aki a kiegyezés után
igyekezett távol tartani magát a politikától. A betegség pusztítása és orvosi felelősségérzete
viszont arra sarkallta, hogy cselekedjen és a betegség elleni küzdelemben részt vegyen. A
tuberkulózisról így nyilatkozott: „A lakosok számához viszonyítva ez a megbetegedési és
halálozási arány olyan nagy, hogy az összes európai államok között csak az óriási orosz
birodalomnak

van

nagyobb

tüdővész

halandósága.

Oroszország

után

közvetlenül

Magyarország következik a tüdővész pusztításának terén…A pusztulást néznünk többé nem
szabad, ezért már felelősek vagyunk.” 185
IV.3.5. Korányi Frigyes
Korányi Frigyes közvetve hathatós segítséget nyújtott a tuberkulózis Békés megyei
visszaszorításához, ezért tartom fontosnak bemutatni az életútját. 1828. december 20-án
született Nagykállóban. Édesapja Korányi Szebold orvos volt, aki a praktizálása mellett
számos tanulmányt is írt. Példáját fia is követte, aki már gyerekkorában érdeklődést mutatott
édesapja hívatása iránt és középiskolai tanulmányai elvégzése után az orvostudományi
egyetemre iratkozott be. Lelkesedésével és szónoki képességeivel kitűnt kortársai közül.
Aktív résztvevője volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak, honvédorvosként
tevékenykedett. A forradalom leverése után Bécsbe került a híres Schuh Intézetbe, ekkor még
sebésznek készült. 1852-ben tért haza és Nagykállóban folytatatta orvosi tevékenységét. A
környék

ismert

orvosa

lett,

miközben

folyamatosan

bővítette

tudását,

külföldi

tanulmányutakon vett részt és publikált szaklapokban, mint például az Orvosi Hetilapban.
Megjelent tanulmányai révén ismert lett az egész országban és a tudományos életben is
felfigyeltek rá. Munkássága elismeréseképpen 1861-ben Szabolcs megye főorvosi teendőinek
ellátásával bízták meg. Tevékenyen részt vett a szabolcsi kórház létrehozásának
kezdeményezésében, anyagiakkal is támogatta azt. 1864-ben Pestre került a nagy
tífuszjárvány idején, a tífuszosztály vezetésével bízták meg. Majd kinevezték a pesti
egyetemen a belgyógyászat tanárává.186
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Orvosként a tuberkulózis gyógyításának lehetőségeivel is foglalkozott. 1875-ben a
betegség gyógyításával kapcsolatos eredményekről tartott előadást. Részt vett az Orvos
Egyesület

tuberkulózis-bizottságának

megalapításában.

Tanulmányaiban

a

fertőző

betegségekkel is foglalkozott. 1880-ban Lipcsében megjelent a tüdőbetegségekről szóló nagy
összefoglaló munkája. Ezután a fertőző betegségek terjedésének megakadályozásáról írt. A
Közegészségügyi Tanácsnak megalakulása óta tagja volt. Az 1886-os kolerajárvány idején,
Korányi vezette a járvány elleni harcot. 1892-ben kinevezték a Tanács elnökévé, így
közegészségügyet érintő kérdések tárgyalásában aktívan részt vett. Életrajzírója szerint a
kortársak nagy része a tudást öncélúan használták fel, elsősorban érvényesülésre. Korányi
tudását és szervezőtehetségét nemes törekvések szolgálatába állította, amelyek az
orvostudományt és a közegészségügyet előreviszik. A 90-es években a tuberkulózis elleni
küzdelem kötötte le a figyelmét. A betegségről tájékoztatta az embereket szakirodalomban,
tudományos egyesületekben és napilapokban is. A Főrendiházban tartott beszédével és a
„Tüdővész Magyarországon” című tanulmányával a közvélemény és a kormányzat figyelmét
igyekezett felhívni a problémára. A nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus
után pénzt gyűjtött, hogy az első magyarországi tüdőszanatórium felépülhessen. 187
A Szanatórium megalapítását Korányi Frigyes és a Budapesti Szegénysorsú
Tüdőbetegek Szanatórium Egyesülete kezdeményezte, társadalmi összefogással és gyűjtéssel
biztosították az építkezés anyagi alapjait, később a fenntartás költségeit. A kórház a
tuberkulózis gyógyítása és az ehhez kapcsolódó tudományos munka és a tuberkulózis elleni
küzdelem központja lett. Az 1901-ben, Budakeszin megnyitott Erzsébet királyné Szanatórium
kezdetektől fogva rendelkezett röntgenfelvételek készítésére és átvilágítására alkalmas
röntgenlaboratóriummal.188 A tuberkulózis elleni küzdelem megszervezésére tervezetet
dolgozott ki. A Magyar Tuberkulózis Egyesület megalakulásakor üdvözölte a gümőkór
leküzdésével kapcsolatos kutatómunka megindulását. 189
Az aktív megelőző és tényleges gyógyító munka mellett szervezte a szanatóriumi
rendszert, a tüdővizsgáló rendelői hálózatot. Ugyancsak szorgalmazta a hazai gyógyfürdők
fejlesztését és hasznosítását.190
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8. kép: Korányi Frigyes
Forrás: http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/87.html
A hazai és berlini kongresszus hatására a Képviselőházban is téma lett a tuberkulózis
ügye. Pap Samu képviselő így számolt be róla: „A jövőnek legsürgősebb feladatai közé
tartozik nézetem szerint, a mint már erről a helyről többször említettem, a tuberkulózis, a
gümőkór elleni küzdelem. Méltóztatnak tudni, hogy a múlt évben Berlinben nemzetközi
kongreszszust tartottak a tüdővész elleni küzdelem tárgyában. Ennek a kongreszszusnak
fényes lefolyása azt bizonyítja, hogy már nemcsak az orvosok, hanem az egész társadalom,
uralkodó kormányok is átérzik, felfogják ezen veszedelmes és pusztító betegségnek
nemzetgazdasági jelentőségét és ellene minden eszközzel küzdeni hajlandók. A berlini
kongresszus bizonyos elveket állított fel, a melyek irányadóul szolgálhatnak a tuberkulózis
elleni küzdelemben, Ez a küzdelem direkt és indirekt. Direkt küzdelem az, hogy azt a
veszedelmes baczillust, a mely ezen betegséget előidézi, mindenütt elpusztítsuk, a hol hozzá
férhetünk. Indirekt védekezés, t. ház, a socziális és higiéniai viszonyok javítása és a
szegényügy rendezése. A tuberkulózis egy gyógyítható betegség. Különösen kedvezők az
eredmények, ha a betegség korai szakában gyógykezelés alá jön, s a leghelyesebb
gyógyeljárás az, ha ezeket a betegeket külön e czélra épült szanatóriumban helyezik el, a hol
megfelelő dietetikai kezelésben részesülnek és megtanulhatják, hogy mikép kerülhetik el
embertársaik ragályozását. Nálunk, fájdalom, ilyen szanatóriumok még nem léteznek, de
reméljük, hogy az a jótékony egyesület, a mely buzgó férfiak kezdeményezése folytán ezen
ügyet kezébe vette, nemsokára fel fogja építeni az első szanatóriumot tüdőbetegek számára.
75

Ezzel azonban megelégedni, nézetem szerint, nem lehet, hanem az államnak is kötelessége a
maga részéről a társadalmat támogatni ezen működésében.”191
A belügyminiszter a betegség súlyos következményeinek hatására körrendeletet adott ki
1897-ben a törvényhatóságoknak a tüdővész óvintézkedések betartása tárgyában. A rendelet
a közegészségügyi viszonyok ismertetésére is kitér és felhívja a figyelmet a helyzet
súlyosságára. A tuberkulózis 100 halálozásból több mint tízet okoz. Ez jóval nagyobb
arányszám, mint más betegségek esetében. Emellett folyamatosan tizedeli a lakosságot és
hosszú időre munkaképtelenné teszi a betegeket. Felszólítja a hatóságokat, hogy a betegeket
tájékoztatni kell ingyenesen a betegség lényegéről, terjedés okairól, az ellene való védekezés
módjairól és tudatosítani kell azt is, hogy a betegség nem gyógyíthatatlan. A lakosság
lakásviszonyainak javítása mellett fontos a tiszta levegőjű kirándulásra alkalmas helyek
megnyitása a közönség számára. Figyelemmel kell lenni az élelmiszerek hatósági
felügyeletére és ellenőrzésére főleg a tejtermékek vonatkozásában. A tuberkulózis
cseppfertőzéssel, emberi váladékok útján terjed, ezért a betegeket elkülönítetten kell kezelni.
Új osztályok létrehozásánál szempont, hogy a jó szellőzés és a nap biztosított legyen. A
tüdővészes betegeket köpőcsészével kellett ellátni az utasítás szerint.192
Jókai Mór is a tuberkulózis elleni küzdelem mellé állt. 1899. szeptember 12-én
„Fölhívás a magyar emberiséghez" címmel cikket írt. „Fölszólalok, mint ember és mint
magyar.” - kezdte sorait. „Van egy pusztító vész, mely áldozatait könyörtelenül elragadja. Ez
a tüdővész.” Ellene küzdeni megfelelő környezetben létrehozott szanatóriumban lehetne. A
gyógyító intézmény felépítéséhez és annak zavartalan működtetéséhez szükséges összeg
előteremtése céljából közadakozásra szólította fel a közönséget. Példát is adott az adakozásra:
„Én magam, ki őseimtől nem örököltem nagy birtokot, kinek szerencse nem osztott kincseket,
ki folytonos munkám után élek ezer koronával járulok a szent cél eléréséhez. Bizton hiszem,
hogy mindenki, akiben istenfélő, hazát szerető szív dobog, a saját tehetsége szerint áldozatot
hoz, hogy vele bajba jutott embertársain segítsen.”193 A Békés című lapban is megjelentek
Jókai sorai, itt már nagyobb érzelmi töltéssel figyelmeztette az embereket és szólította fel őket
a cselekvésre: „Emberirtó vész fenyegeti nemzetünket: az egyre elhatalmasodó tüdővész. A
sírok beszélnek hozzánk, a temetők ijesztően szaporodó sorai hirdetik romlásunk nagyságát.
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Minden érző szívnek meg kell indulnia, az egész társadalomnak föl kell buzdulnia a vész
sikerteljes leküzdésére, a mely már a jövő nemzedéket is fenyegeti továbbterjedésével. Van
segítség a vész ellen, de ahhoz erélyes áldozat kell: egy sanatórium felállítása, melyhez
tetemes pénzbeli adakozásnak kell járulnia a nemzet részéről. Csoportosuljunk e feladat
keresztülvitelére. Istennek tetsző lesz e hadjáratunk, hol angyalok küzdenek demonok ellen.
Az ember ki a halál ellen küzd: isteni munkát végez. A hazaszeretet és a népszeretet
ikertestvérek: a ki a népet megtartja, a hazát tartja meg. Minden áldozat az égbe száll fö. Ne
késsünk vele! Jókai Mór dr.” 194
Jókainak személyes okai is voltak, hogy részt vett a küzdelemben:„Hogy ez
emberbaráti ügyben én szólalok föl, arra engemet Isten iránti hála kötelez. Évtizedek előtt,
harminc évnél is régebben, oly nagyfokú mellbajban szenvedtem, hogy soha egy új tavaszt
nem ígérhettem magamnak; az orvosi tudomány minden gyógyszerét kipróbálta rajtam,
kétséges sikerrel”. Gyógyulását az „istenáldotta tiszta lég" csodatevő erejének tulajdonította.
Mindenkinek ajánlotta a tiszta, ózondús levegőt árasztó szélvédett völgyeket, és sürgette az
ott felépítendő tüdőszanatóriumokat, a gyulait is.195 A mozgalom sikeres volt, a budakeszi
erdőben 1901-ben megnyitott az Erzsébet-szanatórium, melyet az Erzsébet Királyné
Szanatórium Egyesület hozott létre a tüdővész megállítása érdekében. 196

IV.3.6. Lukács György
Az európai minták hatására Magyarországon is kibontakozó tuberkulózis elleni
mozgalom egyik főszereplője Lukács György, Békés megye főispánja volt. Ő irányította és
szervezte a Tüdőszanatórium létrehozását az Alföldön. 1865. szeptember 10-én született
Nagyváradon. Édesapja, akit szintén Lukács Györgynek hívtak országgyűlési képviselő volt,
később a belügyminisztériumban államtitkárként dolgozott. A fiatal Lukács György életére a
politika és közélet volt hatással. Családjában édesapján kívül is több politikus volt. A családi
körbe tartozott Lukács László, aki pénzügyminiszter később pedig miniszterelnök is lett,
Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter is. Az ifjabb Lukács György középiskolai
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tanulmányai után Budapesten a jogi kart végezte el. A családi közeg hatására ő is a közéleti
pályát választotta. Az egyetem elvégzése után szolgálni akarta a hazát és az emberiséget.
Meggyőződése szerint ez a két dolog nem kerülhet egymással ellentétbe. Pályafutását 1887ben kezdte a Belügyminisztériumban fogalmazó gyakornokként. Pár év alatt végigjárta a
minisztérium majdnem minden osztályát. 1897-ben kinevezték Békés megye főispánjává
majd 1901-ben tisztségének meghagyása mellett Hódmezővásárhely főispánjává is. Az
agrárszocialista mozgalom lecsendesítése volt számára az egyik legnagyobb feladatot. A
Fejérváry-kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszterként tevékenykedett.197

9. kép: Dr. Lukács György
Forrás: Lukács György: Életem és kortársaim. Pantheon kiadás. 1936.I. köt.
Az alföldi Tüdőszanatórium felépítésének kezdeményezője és irányítója volt. A tuberkulózis
egész Európában és Magyarországon is közegészségügyi problémát jelentett.
Lukács György Életem és kortársaim című művében a fertőzés terjedését próbálta
megmagyarázni. A tüdővészt lakásbetegségnek nevezte. A betegséget okozó bacilus
véleménye szerint sötét, nyirkos, szellőzetlen lakásokban húzódik meg, tenyészik és
szaporodik s fertőzi meg a házban élőket. A magyar földművesek nagy része ilyen lakásban
él. Házát többnyire paticsból építi fel, padló nincs, szellőzésről nem gondoskodik
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megfelelően, a téli időre beszögezi ablakait, hogy a meleg bent maradjon. Ablaka kicsi, a
napfény beeresztése és a szellőztetés nem megoldott. A földművesek az év nagy részét a
szabadban töltik, viszont a téli hónapokat az egészségtelen lakásokba húzódva, hol
megfertőződnek és előbb-utóbb áldozatává lesznek a kórnak. Véleménye szerint a másik ok,
amely miatt ez a népbetegség könnyen terjed és pusztít az a tudatlanság. Az emberek nem
tudják, hogy a tüdővész fertőzés és nem öröklött betegség. Fel kell venni ellene a harcot, a
fertőzéstől óvakodni kell, nem szabad tétlenül és közönnyel végignézni a járvány pusztítását.
Viszont ha egy házban a tuberkulózistól fertőzöttek éjjel-nappal együtt vannak a még meg
nem fertőzöttekkel és a betegek szabadon köhögik ki a fertőző bacilust, akkor az
egészségesek is megfertőződhetnek és megbetegedhetnek. „A tüdővész elleni védekezés
tehát

lehetséges, nem is nehéz: higiénikusan kell élni és a fertőzéstől kell óvakodni,

elsősorban a lakásunkat kell a fertőző kórokozóktól mentesíteni. A prophilaxisnak ez a két
tétele van, amelyeknek betartása révén a tüdővész továbbterjedését előbb korlátozni, később
teljesen megszüntetni igenis lehetséges.”- írta Lukács György visszaemlékezéseiben. 198
Lukács György felismerte a probléma súlyosságát és elhatározta, hogy a helyzet
konszolidálása céljából, megpróbál létrehozni egy szanatóriumot Gyulán. Ebben az
elképzelésében, a másik szanatóriumépítő Korányi Frigyes tanácsai segítették. Ekkor még
sem hatékony védőoltás sem antibiotikumok nem álltak rendelkezésre, amelyek meg tudták
volna fékezni a betegséget. Ez adott lendületet a szanatóriumok megalakulásához, ahol a
betegek egészséges társaiktól távol a jó levegőn próbáltak meggyógyulni. A főispán a
századfordulón megkezdte a szervezőmunkát, amely több területen is folyt. A Békés című
lapba cikkeket írt, ahol tájékoztatta a közvéleményt a problémáról, a szanatórium
felépítésének szükségességéről és felszólította a társadalom minden tagját, hogy adakozzon.
Befolyásos embereket keresett meg, hogy támogassák az ügyet. Létrehozott egy egyesületet,
amely az adománygyűjtést végezte. A továbbiakban ezt a folyamatot és munkásságot
részletezem.

IV. 3. 7. Tüdőszanatórium létrehozása Békés megyében
Lukács György 1901-ben a Békés című lapban megjelenő vezércikkében a betegség
és terjedésének negatív következményeire hívta fel a lakosság figyelmét. Magyarországon
évente 70.000 ember halálát okozta a tuberkulózis. Erkölcsi és hazafias kötelességének
tartotta, hogy tegyen ez ellen valamit és ennek szellemében próbálta mozgósítani az
198
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embereket is. „A rettenetes kórral szembeszállani emberi és hazafiui kötelesség.”- írta. A
probléma kezelésének egyik módját ő is a szanatórium létrehozásában látta. A létesítési
költségek - véleménye szerint- kevesebbek, mint az erkölcsi és anyagi veszteség, amit a
betegség okozott.199
A szervezői munkálatok lebonyolítása céljából szanatóriumi egyesületet létrehozását
tervezte, amelyhez csatlakozhatott bárki: „Alkalma van tehát a társadalom minden tagjának,
dusnak és szegénynek egyaránt, saját erejéhez mérten járulni hozzá a nemes czél
megvalósításához.”- írta.200 A lakosság tájékoztatása után mozgalom alapjául szolgáló
egyesület megszervezéséhez látott hozzá. A Szanatóriumi Egyesület alakuló ülését 1901
decemberében tartották, ahol megválasztották a szervezet vezető tisztségviselőit. Vezető
tisztségviselők a békés megyei elit köréből kerültek ki. Elnök lett Dr. Lukács György főispán,
felesége Dr. Lukács Györgyné pedig az elnöknő. Alelnöknek Dr. Fábry Sándor alispánt és
Zöldy János főorvost választották. Tiszteletbeli elnöknők lettek a közjótékonyság terén
kifejtett tevékenységük miatt: özv. gróf Almássy Kálmánné és Wenckheim Frigyesné,
tiszteletbeli elnök pedig gróf Almásy Dénes lett.201
Lukács György ezután megkereste József főherceget is és felkérte a fővédnöki tiszt
elfogadására. A herceg a következőt válaszolta levélben: „Méltóságos Főispán Uram! Van
szerencsém

tudomására

hozni,

hogy Ő

császári

és

apostoli

királyi

Fölségétől,

legkegyelmesebb királyunktól elnyertem az engedélyt az alföldi szegénysorsu tüdőbetegek
szanatórium egyesülete fölött a védnökséget elvállalhatni. Legyen arról meggyőződve, hogy
ezen egyesület emberbaráti, hazafias és jótékony czélját szem előtt tartva, mint védnöke,
érdekeit buzgóan fogom előmozdítani és annak fölvirulását legbensőbb örömmel elősegíteni.
Magamat kedves emlékébe ajánlva maradok Alcsuthon 1902. január hó 13-án Méltóságodnak
őszinte tisztelője. József főherczeg s.k” 202
A főispán Auguszta főhercegnőt is megkereste, hogy az egyesület védnökségét vállalja
el. A válaszlevélben ez állt: „…a fenséges asszony a József főherczeg szanatórium egyesület
védnökségét a legkegyelmesebben elvállalni méltóztatott.” A személyes kapcsolatra utalnak a
következő sorok: „Egyben tudatta, hogy a küldöttség fáradozását köszöni, hanem Méltóságát
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csak egyedül május hó 19-én délben 12 óra 30 perckor Budapesten a királyi várpalotában
fogadja.”203
A József királyi herceg szanatórium egyesület budapesti székhellyel alakult meg.
Alapszabályban rögzítették, hogy az egyesület célja a korszak legnagyobb betegsége a
tüdővész elleni küzdelem minden rendelkezésre álló módon, széleskörű

társadalmi

mozgalom indítása, orvosok, tanítók, lelkészek, írók bevonásával. Az alföldi gyulai
szanatórium felállítása után gyógyházakat, szanatóriumokat terveztek létesíteni az ország
különböző pontjain tüdőbetegek részére. A gyógyító házakba helyezett betegek családját
segélyezése is a célok között szerepelt.

Az egyesület az ország minden városában

szanatóriumi bizottságot tervezett alakítani.204
Belügyminiszterhez írt levelében Lukács György beszámolt a mozgalom elért
eredményeiről. A társadalmi mozgalom kibontakozásának okait a következőkben így foglalta
össze: „A roppant erkölcsi és anyagi veszteség és a nemzeti vagyon azon óriási pusztulása,
mely a tüdővész dúlását nyomon követi, arra indította Békés vármegye társadalmát, hogy az
ország központján megindított nemes mozgalmat tovább fejlessze és a szegénysorsu
tüdőbetegeknek

az alföld egy alkalmas pontján szanatoriumot emeljen.” A szanatórium

felépítésnek céljából létrejövő egyesület megalakulásáról így írt: „E célból József főherceg
védnöksége alatt 1901. december 16-án József főherczeg szanatorium egyesület alakult,
melynek első és fő feladatát képezte, hogy a szanatórium létesítéséhez szükséges tőkét
megszerezze. Az egyesület céljaira 70.000 koronát meghaladó összeget gyűjtött össze eddig.
Ez az összeg „nagylelkű adakozók áldozatkészségéből”, az egyesületi tagdíjakból, a
szanatórium czéljaira megrendezett ünnepélyek, hangversenyek, mulatságok jövedelméből
folyt be. Az uralkodó 1902. március hónapban 10.000 koronás ágyalapítványt létesített a
szanatórium javára. Az egyesületnek 3 ágyalapító, 7 alapító, 66 pártoló, 224 rendes és 194
rendkívüli tagja van. A tagok száma folyamatosan nő.” Lukács György a társadalom
mozgósítását sikeresnek látta: „Ez a rendkívüli szép anyagi eredmény arra mutat, hogy a
társadalom átérzi azt a nagy kötelességét, hogy a tüdővésszel, ezzel a rettenetes kórral szembe
szállani emberi és hazafias kötelessége.” A beszámolója végén kitér arra is, hogy Gyula
városa is támogatja a mozgalmat: „Ezen felül Gyula városa 30 kat. holdat kitevő erdőterületet
adott át teljesen ingyen az egyesületnek a szanatórium létesítésére. A város további
áldozatokra is hajlandó, az építkezéshez szükséges téglaanyagot részben vagy egészben
203
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ingyen fogja adni.” Az építési tervek elkészítésénél is kapott segítséget: „Czigler Győző
műegyetemi tanár a szanatórium terveit és költségvetését ingyen készíti el. A szanatórium
megépítésénél kizárólag a hygiene követelményeit fogják szem előtt tartani, minden fényűzés
és dísz legszigorúbb elkerülésével.”205 Más levéltári dokumentumok is alátámasztották a
beszámoló hitelességét. 1904. december 20-án létrejött ajándékozási szerződésben Dutkay
Béla, mint Gyula város polgármestere és dr. Lukács György főispán, mint a József főherczeg
szanatórium egyesület elnöke egyezett meg. A szerződés a Gyula város tulajdonát képező
Lugos erdőnek a tüdőbetegek népszanatórium javára való átadásáról szólt.206 Fennmaradtak
levelek is, Lukács György és Czigler Győző levélváltásai, amelyek a szanatórium tervezési
folyamatába nyújtanak bepillantást. A szanatórium építési terv elkészítésénél az építészt – a
főispánnal folytatott levelezése alapján- két szempont vezette. Az első, hogy az épület
megfeleljen az egészségügyi és célszerűségi követelményeknek. A második pedig a
legnagyobb takarékosság elérése. Az épületek fő elrendezésénél arra törekedett, hogy a
betegek részére épülő pavilonok délre essenek. A pavilonok mindkét nemre külön-külön
lettek kialakítva. A közösen használt helyiségek – a tervek szerint- középen voltak, hogy azok
mindkét pavilontól egyenlő távolságra estek. Czigler külön épületben helyezte el az igazgató
orvos lakását, úgy, hogy a betegekre rálátása legyen, de családja részére elzárt terület lett
biztosítva. Az egész építés költség az - előkalkuláció alapján - 831.333 korona 24 fillér
volt.207 Ezt az összeget kellett előteremteni a mozgalom vezetőinek. Különféle
rendezvényeken történő adománygyűjtéssel kezdték.

IV.3.7.1. Adománygyűjtés
A pénz előteremtésére az adománygyűjtés számos formáját választották. A
szanatóriumi jótékonysági bálok, hangversenyek és táncmulatságok megyeszerte történő
megszervezése is közéjük tartozott.208 Az egyik ilyen bálról lelkes beszámoló is készült:
„…impozáns volt ez alkalommal a közönségnek amaz osztatlan érdeklődése, a melyet csak
nagy czélok elérésének akarata képes összehozni. A czél valóban nagy és nemes, vármegyén
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közönségét ilyen nagyarányú s ennyire általános visszhangot keltő jótékonyságú mozgalom
még nem érintette a múltban.”209
Magánszemélyek és más jótékonysági szervezetek adományai is gyarapították az
alapot. Almássy Dénes 10.000 koronát ajánlott fel. A pénzgyűjtés és az egyesületi célok
támogatásának megszerzése olykor személyes közreműködést is igényelt. Lukács György,
Almássy Dénessel és Zöldy Jánossal együtt felkeresték az uralkodót személyesen is, hogy
támogatását kérjék. Vázolták a mozgalom célját és az egyesület megalakulásának
szükségességét. A közbenjárás eredményes volt.

Az uralkodó támogatta a társadalom

tüdővész elleni akcióját és küzdelmét. Magánpénztárából 10.000 koronát adományozott. Az
uralkodó példáját követték a társadalom vagyonos tagjai is. Wenckheim Krisztina és József
főherceg szintén 10.000 koronát adtak az egyesületnek.210 Nemcsak magánszemélyek,
karitatív szervezetek és magas közjogi tisztséget betöltő személyek adományoztak, hanem
vármegyék is, mint például Csanádvármegye és Békésvármegye is.211 A szervezőmunka nem
lehetett egyszerű. Minisztériumok, bankok és civil szervezetek megkeresése levélben avagy
személyesen is része volt ennek a tevékenységnek, amely során a mozgalom pénzzel való
támogatásának kieszközlése volt a cél. A Belügyminisztérium 1.200 koronát adott, az Állami
Bánya- és Kohómunkások 10.000 koronát, a Szabadkai Tanítóképző szintén 10.000 koronát, a
Békéscsabai Nőegylet 200 koronát, a Szarvasi Önkéntes Tűzoltóegylet 1.000 koronát. A
Békéscsabai Nőegylet mozgalomra adott reakciója, Lukács Györgynek írt leveléből kiderül:
„Ama nemes cél, amely szolgálatába állott Méltóságod, a Szanatórium Egyesület
megalapításával éppen Méltóságod fáradtságot nem ismerő ügybuzgalma és tevékenysége
következtében felköltötte nemzetünk körében mindazok érdeklődését, akiknek szívében a
mindennapi gondok zajongása mellett sem némult el az a húr, mely a részvét gyengéd hangját
hallatja, midőn az emberi nyomor esdekelve kér. Ha a jóra, nemesre hangolt emberi keblet
már az egészségesek nyomorának szava is megilleti, mennyivel inkább kell, hogy részvétet
fakasszon akkor, ha olyanok ajkán fakad, kik a legnagyobb kórral küzdve,- mely neveti a
tudomány minden fegyverét- hullanak el hazánk határain. S Méltóságod éppen ezek
érdekében fárad, azoknak akar enyhítést nyújtani, tudatában annak, hogyha a békés nyugalom
és ápoló részvét von fedelet fejük felé, a gyilkos kór nyilai csak megtompultan hatolhatnak
hozzájuk.

A

Békéscsabai

Nőegylet

tagjai

mélyen

átérzik

e

nemes

cél

nagy

jelentőségét,…elhatározták, hogy az Egylet 200 koronával – sajnos nagyobb összeg nem áll
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rendelkezésünkre- a Szanatórium Egylet pártoló tagjai sorába lép.”

212

Az ajándékozás egy

másik formája volt Móricz János javaslata, aki az általa létrehozott szikvízgyár tiszta
haszonjának 5%-át ajánlotta fel az egyesületnek.213
A hagyományos formák mellett megjelentek a direktebb gyűjtési formák, mint a
perselyelhelyezés. Az egyesület tagjai jótékonysági perselyeket osztottak szét Békés megye
minden községében, nyilvános helyeken: vendéglőkben, kaszinókban, kávéházakban,
bankokban, azzal a céllal, hogy az egyesület vagyona, illetőleg a szanatóriumi-alap
gyarapodjon.214 A pénzgyűjtés célját szolgálta az emlékkönyv kiadása is, melybe a közélet
kiemelkedő alakjai írtak: József főherceg, Jókai Mór, Jászai Mari, Blaha Lujza, Csáky Albin
gróf, Vilmos császár. A könyv eladásából származó bevételek a szanatóriumi alapot
növelték.215 Ez volt a cél a sorsjátékok szervezésénél is, mely iránt országszerte volt
érdeklődés. A szervezők több száz nyereménytárggyal fokozták az érdeklődést. 216 A
tárgysorsjáték támogatására a vármegyéket is megkereshették.

Vasvármegye, Komárom

vármegye és Komárom sz. kir. város főispánjának levele maradt fent a levéltárban ezzel
kapcsolatosan.

A tárgysorsjáték támogatását illetően nemleges választ adtak arra való

hivatkozással, hogy a saját vármegyéjük területén is terveznek felállítani szanatóriumot a
tüdővész elleni védekezésképpen.217 A tárgysorsjátékok bevételei növelték az alapot. Az
1904-ben tartott államsorsjáték bevételeiből is részesült az egyesület. Az uralkodó a jótékony
célú államsorsjáték jövedelmének egy tized részét az egyesületnek adományozta. Ez 20.900
koronát jelentett, az összeget a pénzügyminiszter utalta ki az egyesületnek.218 A gyulai
tüdőszanatórium létrehozásának ügye országos méretűvé vált. A Békés 1905. március 3-án
megjelenő számában Lukács György elégedetten számolt be az egyesület eddigi
tevékenységéről. Az egyesületnek közel 5.000 tagja volt, újabb 20.000 korona adomány
gyűjtöttek össze és a tagdíjakból 18.000 korona folyt be.
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Egy későbbi cikkben így számolt

be a szervezőmunkáról: „…A tüdővész elleni mozgalmat nálunk Korányi Frigyes indította
meg a múlt évtized közepén. Az ő működésének köszönhető az Erzsébet Szanatórium
felállítása. Ennek sikerén felbuzdulva megalakult Békés vármegyében a József királyi herczeg
Szanatórium Egyesület is,.., Ritka érdeklődéssel és ambícióval fog össze a társadalom, hogy a

212

Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 57-58.p.
Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 58.p.
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Békés 1904. június 19. 4. p.
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Békés 1904. június 26.2. p.
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Békés 1904. december 6. 3. p. még Békés 1904. november 27. 3. p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 1275/1904 A József
szanatórium létrehozásának ügyei.
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Békés 1904. december 4. 3. p.
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Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 59-60.p.
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József király herczeg Szanatórium Egyesület akczióját segítse. A fővárosban előkelő hölgyek
az Operában rendeznek nagy estélyt, de mindenütt az országban mutatkozik az emberszerető
akció. Kassán fényes mulatság lesz, Zentán, Zomborban bazárt rendeztek. Erzsébetvárosban
műkedvelő előadás, Máramarosszigeten, Verbácon most zajlanak estélyek. Nem kevesebb,
mint tíz ilyen mulatság híréről olvastunk, s ez helyesen van így. Olyan szép a czél, és oly
nagy összegre van szükség, ha csak némileg is enyhíteni akarjuk a tüdőbetegség pusztítása
arányait…” 220
Az építkezés 1905 szeptemberében kezdődött meg. A munkálatokat az egyesület által
összegyűjtött adományokból finanszírozták, amely több év szervezőmunkának az eredménye
volt. A szanatórium 1907 nyarán kezdte meg működését.221 A Nagyváradi Napló így irt erről:
„…csendben, szinte észrevétlenül nyitotta meg kapuit…az ország második tüdőbeteg –
szanatóriuma…hogy gyógyulást nyújtson a nemzetet a kivándorlásánál is jobban pusztító
kórság, a tüdőbetegség áldozatainak.” 222

10. kép: József szanatórium223
Forrás: http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6331
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Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 60-61.p.; még Békés 1905. december 31.
Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 114-120.p.
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Aradszky Pál – Kász Gyula: i.m. 121. p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára Képadatbázis. Hozzáférés 2016. március
5-én: http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6331
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11. kép: József szanatórium224
Forrás: http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6176
A társadalmi kezdeményezés jelentőségét egy képviselőházi beszéd jelzi: „Él kell ismernem,
t. ház, hogy Magyarországon a tüdővész elleni küzdelem szempontjából is történtek lépések,
csakhogy én nagyon keveslem ezeket a lépéseket, különösen azokat, a melyeket állami
eszközök szempontjából e téren megtettünk. Meg kell állapítanunk azt, hogy Magyarországon
jelenleg egyetlen egy állami kórház sincsen, a mely a tüdőbetegek befogadására szolgál.
Vannak magánintézetek, de az is igen kevés. Talán kettő van. Egy Budapesten, a szegény
sorsú tüdőbetegek gyámolító egyesülete és egy Békés-Gyulán. Összesen két szanatórium van
az országban, állami intézmény pedig egyetlen egy sincsen.”225
Dr. Lukács György a szanatórium alapítójának, érdemeinek legmagasabb szinten való
elismerésére céljából 1914-ben az akkori főispán levelet írt a miniszternek. „Az utolsó
félszázadnak a legnagyobb phylantropikus eszméje, a tüdővész elleni védekezés
Magyarországon,…, az egészségügy terén a legnagyobb alkotás is, ugy az eszme propagálása,
mint a kivitel dr Lukács György képviselő, valóságos belső titkos tanácsos nevéhez fűződik;
224

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára Képadatbázis. Hozzáférés 2016. március
5-én:
http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=6176
225
Képviselőházi Napló. 1906. XXI. Kötet. 346.p. Hozzáférés 2016. március 5-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN1906_21/?pg=352&layout=s&query=B%C3%A9k%C3%A9s-Gyul%C3%A1n
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jóformán garasonként(jav. fillérenként) hozta össze (a tüdővész elleni intézményekhez
lehúzva) szükséges összegeket. Eddig e téren a következő intézmények létesültek: Gyulán
1.000.000 korona költséggel egy népszanatórium szegénysorsu tüdőbetegek részére. Ebben a
nagyszabású gyógyintézetben évenként 5-600 szegény tüdőbeteg gyógykezeltették. Ezen
népszanatóriumon kívül Kassán, Maros-Vásárhelyen, Brassóban, Léván és Hatvanban egyegy tüdőbeteg-gondozó intézetet létesített, továbbá nagy társadalmi agitáció révén
összegyűjtött egy második tüdőbeteg népszanatórium létesítésére mintegy egymillió korona
tőkét. Ez a második népszanatórium a folyó évben Debreczenben fog felépülni és átadatik
humánus rendeltetésének….”226
A főispán fontosnak tartotta, hogy foglalkozzon a tuberkulózis elleni mozgalom
ügyével. Az érzelmi okok mellett erkölcsi kötelességének érezte, hogy segítsen másoknak és
másokon. „Az agrárszociális probléma mellett különösen foglalkoztatott főispáni működésem
során a magyar nép egészségének problémája. Megdöbbentem attól, hogy a tüdővész
mennyire elterjedt népbetegség az alföldön. Szebb, délcegebb, erős munkára alkalmasabb, a
munkában kitartóbb fajt alig teremtett az Ur, mint aminő az alföldi magyar nép. Azonkívül
főfoglalkozása a mezőgazdaság, tehát a legegészségesebb tevékenykedés, állandóan az Isten
szabad ege alatt dolgozik, a verőfényes nap éltető melegét élvezi, a nappal kél és fekszik,
nincs gyári görnyedő munkára kényszerítve, mégis, ellenére mindezeknek, szánalomra
méltóan ki van szolgáltatva a tuberkulózis rombolásainak…. S ha mindez lehetséges, akkor
kötelességünk is megmenteni az emberiséget és elsősorban délceg magyar népünket ettől a
rettenetes veszedelemtől, amely állandó, szünet nélkül való pusztításaival több emberéletet olt
ki, mint a legvéresebb háború.”227
A tuberkulózis által okozott veszteségek mérsékléséhez és a helyzet konszolidálásához
több tényező egymással összefüggő, egy adott korszakban jelentkező, szimultán hatására volt
szükség. Fontos volt a kutatók eredményeinek alkalmazása, a védőoltás kifejlesztése, hatásos
gyógyszerek

alkalmazása,

tüdőszanatóriumok,

a

betegség

tüdőgondozók

kezelésére

elterjedése.

Ebben

specializálódott
szerepet

intézmények,

vállaló

emberek

munkásságának öröksége az utókorra maradt, melyet megőrizve, felhasználva és fejlesztve az
emberiség az életkörülményeit és lehetőségeit teheti jobbá.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. a. 4/1914 Békés
vármegye főispánjának iratai. Főispáni felterjesztés dr. Lukács György a szanatórium alapítója, érdemeinek
legmagasabb szinten való elismerésére, részletes önéletrajz.
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Lukács György: Életem és kortársaim. Pantheon kiadás. 1936.I. köt. 86-88.p.
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IV.4. Stefánia Szövetség
IV.4.1. Európai helyzet
Az európai országokban és Magyarországon is a 19. század vége és a 20. század eleje
az új szociális intézmények létrejöttének időszaka volt. A felmerülő szociális problémák
megoldására különféle intézkedéseket és szervezeteket hoztak létre. A modernizációval, adott
probléma kezelésével párhuzamosan megjelent a prevenció is. Fontossá vált a megelőzés, az
életkörülmények javítása. Korábban csak a társadalmilag szerveződő önkéntes egyesületek
foglalkoztak ilyen jellegű problémákkal a századfordulón már az állam is szerepet vállalt ezen
a területen.
Ebben az időszakban társadalmi problémaként jelentkezett Európa szerte a
csecsemőhalandóság magas szintje. Különféle európai országok, köztük a magyarországi
csecsemőhalandósági statisztikát lehet megnézni az alábbi táblázatban. A kimutatás a 100 főre
eső csecsemőhalálozást mutatja.
Anglia
Ausztria
Baden
Bajorország
Belgium
Dánia
Franciaország
Finnország
Hollandia
Írország
Magyarország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Poroszország
Skócia
Svájc
Svédország
Szászország
Württemberg

15
25
22
27
16,4
14
17
15
16,5
10
28
10
18
27
20
12
15
10
28
25

2. táblázat: Csecsemőhalandóság 1891-1895 között
Forrás: Dr. Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből. 1.
Posner és fia, Budapest. 1910. 21. p.
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A statisztika alapján különbségeket állapíthatunk meg az eltérő európai országok
viszonylatában. A halálozási arányok eltéréseinek több oka volt. Angliában a gyári,
Hollandiában a földműves munka és ennek következtében kialakuló mesterséges táplálás volt
befolyással a halandóságra. Azok a nők, akik részt vettek gyári vagy földműves munkákban
gyermekeik nagyobb kockázatnak voltak kitéve, ilyen szempontból. A hanyag és rossz
bánásmód is befolyásolta a csecsemőhalandóságot ugyanúgy, ahogy az évszakok is. A télen
jelentkező emelkedés a szegénységgel és a meghűlési betegséggel kapcsolatosak. A táplálás
módja is befolyásolta az adatokat. Az anyatejjel táplált csecsemők esetében kisebb volt a
halandóság, mint a mesterségesen tápláltak esetében. A skandináv félszigeten ritka volt a
tehéntejjel történő táplálás, ezért itt alacsonyabb volt a halandóság. A szülők műveltsége és
anyagi helyzete is a befolyásoló tényezők között volt. Minél magasabb szinten volt a szülő a
társadalmi hierarchiában, annál kisebb volt az esélye a csecsemőhalálozásnak.228

228

Dr. Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből. 1. Posner és fia, Budapest.
1910. 25-47.p.
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IV.4.2. Stefánia Szövetség megalakulása
A Stefánia Szövetség megalakulásához elsősorban a csecsemőhalandóság magas
szintje, az első világháború következtében kialakuló népességszám csökkenés vezetett. 1915.
június 13-án történt meg a szervezet létrejötte ünnepélyes keretek között. Prioritások között
szerepelt a csecsemőhalandóság csökkentése, a születésszám növelése, a tudatlanság és a
babona elleni küzdelem. A szervezet megalapításában fontos szerepet töltött be dr. Bárczy
István, Budapest polgármestere, dr. Madzsar József, a szövetség programtervezetének
szerkesztője, valamint a névadó, egyben védnök, gróf Lónyai Elemérné Stefánia
hercegasszony.229

12. kép: Gróf Lónyai Elemérné Stefánia
Forrás: http://ujsag.semmelweis.hu/se200707/20070725.html
A szövetség vezetői már a szervezet megalakulásának évében védőnőképzést szerveztek,
1915 novemberében kéthetes tanfolyam indult. A következő évben megjelenő első hivatalos
Szabályzat tartalmazta a képzési előírásokat, amely az oktatási időt is meghatározta, 6 hétben
a tanítás költségeit az állam finanszírozta. Hamarosan országszerte szerveztek tanfolyamokat
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Hozzáférés 2016. december 5-én: http://ujsag.semmelweis.hu/se200707/20070725.html
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így Szegeden, Temesváron, Nagyváradon, Kolozsvárott, Szombathelyen és Debrecenben is.
1917-ben jelent meg az első tankönyv Anya és csecsemővédők vezérfonala címmel.230
IV.4.3. Stefánia Szövetség céljai, tervei
A szervezet programjában „nagy nemzeti feladat” megoldását tűzte ki célul a
csecsemőhalandóság csökkentését és a népességszám növelését, ahogy a programban szerepel
a „nemzet számbeli erősbítését és feljavítását.” A cél elérése érdekében védeni kell az
édesanyákat és gyermekeiket. Ehhez a feladathoz különféle alapfeltételeket határoztak meg.
Fontos elv volt, hogy az édesanya nem kerülhet rosszabb gazdasági helyzetbe azért, mert új
embernek ad életet és gyermeket nevel, az édesanyát és magzatját meg kell óvni a szülési
folyamat veszélyeitől, lehetővé kell tenni azt is, hogy minden édesanya maga szoptassa
csecsemőjét. Megfelelően kell tájékoztatni az édesanyákat a csecsemőnevelésről. A
társadalomnak fel kell ismerni a nagy csecsemőhalandóságban rejlő óriási „nemzeti
veszedelmet”. 231
Az európai országokban, ahol hasonló gondok és feladatok voltak, gyermekvédelem
azon az elven működött, hogy a problémával küszködő édesanya felkereste azokat az
intézményeket, melyek segítséget, tanácsot adtak. Magyarországon kialakult egy sajátságos
magyar módszer, ami eltérő volt ettől. Tauffer Vilmos így fogalmazta meg az anya és
csecsemővédelem „magyar módszerét”:„Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában kell
felkeresni őt, be kell férkőznünk bizalmába, le kell küzdenünk előítéletét az új iránt, és ki kell
ragadnunk a rossz szokások és babonák karmaiból, ha arra várunk, hogy ő jöjjön hozzánk
tanács és segélyért: ügyünk veszve van... Ehhez a munkához a társadalom saját gyermeke
szükséges, aki többé-kevésbé bizalmasa a szülő anyának és a családnak.” „Az anyát
otthonában felkeresni és bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása és
egészségben való felnevelése érdekében.” „A védőnő körzetében lehetőleg már a terhesség
alatt és a szülés közeledtével puhatolódzék az érdekelteknél, vajon lehetne segítségére
higiénés szempontokból, szociális támogatásával, vagy anyagi szükség esetén...”232
1915-ben a szervezet orvosi szakosztályát, Tauffer Vilmos és ifj. Bókay János
professzorok képviselték. Röplapokat adtak ki különböző nyelveken: magyarul, németül,
románul, tót és rutén nyelven az „Anyák kiskátéja a szoptatásról és a csecsemők ápolásáról ”,
230

Hozzáférés 2016. december 5-én: http://ujsag.semmelweis.hu/se200707/20070725.html
A Szövetség Programja. A Stefánia- Szövetség Az Anyák és Csecsemők Védelmére kiadványai. Budapest,
1916. 3. p.
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Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére (1915.) Hozzáférés 2016. december 5-én:
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valamint az „Anyák kiskátéja a csecsemő etetéséről anyatej hiányában” címmel. Egymást
követték a kiadványok, Juba Adolf, Madzsar József és Berend Miklós írásait jelentették meg.
Az Országos Stefánia Szövetség túlélte a Monarchiát, a két világháború között folytatta
tevékenységét később a második világháború első évében olvadt bele a Zöldkeresztes
Mozgalomba.233
IV.4.4. Stefánia Szövetség helyzete
A szövetség és az állam viszonyát egy súlyos társadalmi probléma alakította és
formálta. A világháború alatt a születések száma radikálisan csökkent. A kormányzat
szükségesnek tartotta a beavatkozást. Dr. Ugron Gábor belügyminiszter a válságos helyzetet
így írta le: „A születések számának visszaesése oly mérvű volt, hogy 1917-ben
Magyarországon nem lehetett természetes szaporodásról beszélni. Ezért kívánta a kormány
intézményesen megoldani a népesedés köztámogatását, mert a magyarság fennmaradását a
hitelesen közölt demográfiai eredmények a legsúlyosabb válságban lévőnek mutatták már.”234
Dr. Ugron Gábor belügyminiszter javaslatára a m. kir. kormány az anya- és
csecsemővédelmet állami feladatnak minősítette. A közfeladat országos megvalósításával és
megszervezésével a Stefánia Szövetséget bízták meg, mert szervezete és tevékenysége alapján
alkalmasnak bizonyult a feladat végrehajtására. 1917-ben kiadott 39.088/1917. B. M.
rendelettel kapta meg ezt a feladatot a szövetség, átruházott állami hatáskörben. A feladat
társadalmi szervezetre való átruházását a belügyminiszter helyesnek tartotta, mert „ezzel az
intézkedéssel a magyar anya- és csecsemővédelmi munka a társadalmi organizáción keresztül
egészen közel jutott a széles néprétegek lelkéhez.”235
A rendelet az anya- és csecsemővédelem megszervezése mellett rendelkezett a
védőnői szervezet országos kialakításáról, a védőnők képzéséről. Megszabta a szervezés
irányát a sűrűbben lakott helyek felől a ritkábban lakott települések felé. A szervezés
szempontjából figyelembe kell venni a népesedési szempontból fenyegetett helyeket. A
belügyminiszter előírta azt is, hogy az évi munkaprogramot és költségvetést a
belügyminisztériumhoz kell felterjeszteni jóváhagyás céljából. A Szövetség tevékenységét
állandó miniszteri biztos ellenőrzése alá vonta. Ezzel a rendelkezéssel az elképzelés
gyakorlati megvalósítását igyekezett elérni és azt, hogy a szervezet átruházott állami
233
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Részvénytársaság Könyvnyomdája, Szt. István u. 31. Kalocsa, 1937. 3. p
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hatáskörben állami feladatokat hajtson végre. 1917. évi november hó 14-én 135840/1917.
XIV. B. M. rendelet rendelkezett arról, hogy a törvényhatóságok támogassák a magyar anyaés csecsemővédelmet megszervező intézményt, a Stefánia Szövetséget.236
Igyekeztek elérni, hogy lehetőleg minden terhes, szülőnő és gyermekágyas, minden
csecsemő és kisded a védőintézet védelmébe kerüljön. Belügyminiszteri rendelet segítette ezt
a célt. Az 137.681/1923. XIII. és 61.129/1926. V. számú rendeletei kötelezővé tette az
anyakönyvi hivataloknak, hogy minden anyakönyvezett újszülöttet az anyakönyvezést követő
24 órán belül az illetékes védőintézetnek bejelentsenek.237
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Keller Lajos (szerk.): Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1937. évi működéséről.
Árpád
Részvénytársaság Könyvnyomdája, Szt. István u. 31. Kalocsa, 1938. 5-6. p
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Keller Lajos (szerk.): A Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Egyesült Kő-, Könyvnyomda,
Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság. Budapest, 1931. 8-9.p.
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IV. 4.5. Stefánia Szövetség országos és Békés megyei terjeszkedése
A Stefánia Szövetség 1917-ben a belügyminiszterrel megállapodást kötött, melynek
értelmében átvitt állami hatáskörben megbízást kapott az anya- és csecsemővédelem országos
megszervezésére. A terv az volt, hogy azok a városok, amelyeknek lakossága 10.000-nél
több, a védőnő fizetését a városnak kell viselni, a 3.000-10.000 lakosú községek legalább fele
összeggel járuljanak hozzá a fenntartáshoz. A 3.000 lakosnál kisebb községekben pedig az
állam, illetve a Szövetség állja az ezzel járó anyagiakat.238
Békés megyében kérdőíveket úgynevezett számláló lapokat küldtek ki 1918-ban a
városoknak és községeknek. A kérdőíveket a megyében a következő települések töltötték ki:
Szarvas, Újkígyós, Szentetornya, Nagyszénás, Békéssámson, Pusztaföldvár, Csorvás,
Orosháza, Vésztő, Füzesgyarmat, Kondoros, Öcsöd, Békésszentandrás, Mezőberény, Gyula,
Gyoma, Békés, Tótkomlós, Békéscsaba, Endrőd, Gyulavári, Szeghalom, Körösladány,
Kétegyháza.239 Ebben az adott település gazdasági erejét próbálták felmérni, emellett pedig
azt, hogy mennyi védőnőre volna szükség, kik lennének alkalmasak erre a feladatra, mennyit
kellene fizetni nekik, vállalat, vagyonos magánszemély vagy a település hozzájárulna-e a
védőnők fizetéséhez.240 1918 szeptemberére elkészült a kérdőívek összesítése a megadott
kérdések alapján, amely a szervező munkát könnyítette.
A mozgalom nagyobb arányú terjeszkedésére az első világháború után került sor.
Ennek egyik legfőbb oka a Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium leveléből
kiderül: „Hazánk területét a súlyos békekötés megcsonkította, honfitársainknak nagy része
idegen uralom alá került, ugyhogy a nemzet kettős vérveszteségének pótlására a megmaradt
népességet, ha a nemzet továbbra is élni akar fokozott védelemben kell részesítenünk. Amikor
a magyar nemzet létéről van szó, a létfenntartás egyik leghatalmasabb eszköze a jövő
nemzedékek biztosítása. Ezért fokozott munkásságot kell kifejteni a magyar gyermekvédelem
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922 Stefánia
Szövetség levele a kormánybiztos úrnak 1920. április 3.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922. Számláló lapok.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922. Kérdések: 1.
Mennyi volt város/község lélekszáma az 1911-iki népszámlálás szerint? 2. Hány százalék a község pótadója? 3.
Hány hivatásos és hány mellékfoglalkozású védőnőre volna szükség 4. Mennyi fizetéssel lehetne védőnőket
kapni? 5. A város/község előreláthatólag hajlandó lesz-e a védőnők fizetéséhez hozzájárulni, és ha igen
mennyivel? 6. Mennyi volna az államtól kívánt évi hozzájárulás összege? 7. Van- e olyan intézet, vállalat, egylet
vagy vagyonos magános egyén a ki hajlandó magát egy bizonyos összeg évi fizetésére kötelezni, ha igen ki az és
milyen összeget helyez kilátásba? 8. Kik volnának alkalmasak a védőnői tisztséggel való megbízatására? 8. Kik
volnának alkalmasak a védőnői tisztséggel való megbízatására?
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terén. A gyermekvédelem kiépítéséhez első lépés az anya- és csecsemővédelem
megszervezése.”241
Az anya- és csecsemővédelem megszervezésében az Amerikai Vöröskereszt Magyar
Bizottsága segítséget ígért, 50 anya és csecsemővédő állomás felállításával. Tizenötöt a
fővárosban, harmincötöt pedig vidéken terveztek létrehozni. A Magyar Királyi Népjóléti és
Munkaügyi Minisztérium levelében, melyet a törvényhatóságok vezetőinek küldtek,
olvashatóak a részletek. Az anya- és csecsemővédő állomások költségeit a tervezet szerint
legnagyobbrészt az Amerikai Vöröskereszt és a Magyar Állam viselné. A vidéki szervezetek
részére a fűtést, világítást a városi szerveknek kellene biztosítaniuk. Várható – olvasható a
levélben -, hogy az Amerikai Vöröskereszt Magyar Bizottsága a vidéki törvényhatóságokhoz
és városokhoz fog fordulni. „Remélem és elvárom, hogy a Cím vezetése alatt álló
törvényhatóság a bizottság működését az emberbaráti és hazafias célokat méltányolva a
legmesszebbmenően támogatni fogja.”242
A Stefánia Szövetség is megállapodott az Amerikai Vöröskereszttel abban, hogy a
szervezési munkálatokat közösen fogja végrehajtani a két szervezet. Ez áll abban a levélben,
amely a Stefánia Szövetségtől érkezett a főispánhoz. Ebben leírják azt is, hogy a magyar
kormány anyagi támogatást ígért a Stefánia Szövetségnek, miután az Amerikai Vöröskereszt
vissza fog vonulni. Ugyanis a szervezet a fenntartási költségekhez való hozzájárulást 1922.
június 30-ig vállalta magára. A Stefánia Szövetség vezetői a létrehozott intézményeket akkor
tartották országszerte fenntarthatónak, ha az állami támogatás mellett az egész magyar
társadalom, valamint a helyi önkormányzati hatóságok is segítik működtetésüket.243
Az

Amerikai

Vöröskereszt

leveléből

további

részletek

derülnek

ki

ezzel

kapcsolatosan. Békés megyében Gyulán és Békéscsabán terveztek egy-egy intézetet létesíteni,
melynek vezetésére egy gyermekorvost és egy szülészt terveztek alkalmazni, akik 3-4
szakképzett védőnő segítségével ellátják a terhesek és csecsemők gondozását. A szervezet
vállalta az intézetek berendezését, a személyzet fizetését jövő év júniusáig. „A magyar
társadalomra vár az a feladat, hogy ezt az impozáns külföldi segítséget a maguk
támogatásával minél hathatósabbá és eredményesebbé tegyék, mivel enélkül munkánkat
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922 Magyar Királyi
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium levele valamennyi törvényhatóság főispánjának, alispánjának, valamennyi
város polgármesterének. Budapest, 1921. okt. 20.
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Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium levele valamennyi törvényhatóság főispánjának, alispánjának, valamennyi
város polgármesterének. Budapest, 1921. okt. 20.
243
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922 Országos
Stefánia Szövetség levele a főispánnak 1921. nov. 7.
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megfelelő formában megkezdeni sem tudnók.”- írta Dr. Zentay Pál az Amerikai Vöröskereszt
főorvosa a főispánnak.244
Az intézetek létrehozásához a főispántól legalább négy szobából álló helyiségeket
kértek, a város központi részén. Emellett azt is, hogy a helyiségek fűtését, világítását és
lehetőleg telefonnal való ellátását biztosítsa, melynek anyagi terheit a város viselné. „Meg
vagyok győződve, hogy Méltóságod megérti ennek az akciónak hatalmas nemzeti és szociális
jelentőségét és hathatós támogatásával azon lesz, hogy fenti kérésünk mielőbb kedvezőbb
elintézést nyerjen.”- zárja sorait Dr. Zentay Pál.245
A Stefánia Szövetség vezetői is fontosnak és nagy jelentőségűnek tartották az
intézmények létrehozását a helyi egészségügy fejlesztése, a csecsemőhalálozás csökkentése és
a világháború következtében csökkent népességszám növelése érdekében is. Az intézmények
„létesítését és további fenntartását minden hazája jövőjét féltő magyar embernek teljes
erejéből támogatni kell.”
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Tervek között szerepelt, hogy minden várandós nőt 7 hónapos

terhességétől fogva és minden csecsemőt 0-3 éves koráig gondozásba vesz. Cél: a terhes anya
és a csecsemő egészségének megvédése, megfelelő orvosi tanácsokkal való ellátása, adott
esetben élelmiszer segélyek biztosítása, valamint a vándor csecsemőkelengye behozatala.247
A városi képviselőtestület tárgyalta az anya- és csecsemővédő intézet létesítésével
kapcsolatos megkereséseket. A képviselőtestület döntött arról, hogy az intézet a vármegyei
közkórházban nyer elhelyezést és a fűtési, világosítási költségeket viseli.248
Békéscsaba város polgármestere pedig jelezte a főispánnak, hogy Békéscsabán már
van anya- és csecsemővédő intézmény, mint a Stefánia Szövetség fiókja, 5 szobából álló
intézmény. Az orvosi feladatokat a város ügyvezető orvosa látja el. Az intézmény fenntartását
a város és a Stefánia Szövetség adományaiból oldják meg. Szükségét fejezte ki a
fejlesztésnek, a berendezés, felszerelés pótlására.249
Békés megyében 1937-es jelentés szerint 18 fiókszövetség alakult meg: Békésen,
Békéscsabán kettő, Békésszentandráson, Csorváson, Dobozon, Endrődön, Gyomán, Gyulán,
244
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Kondoroson, Körösladányban, Mezőberényben, Nagyszénáson, Orosházán, Szarvason,
Szentetornyán, Tótkomlóson és Újkígyóson. 250
Milyen volt a békés megyei fiókintézetek működésének hatása a csecsemőhalálozásra,
milyen

eredményességgel,

hatásfokkal

működtek

ezek

az

intézetek?

A

kérdés

megválaszolásához a szövetség 15 éves működésének beszámolóját használom fel, amelyben
néhány Békés megyei fiókintézet vonatkozásában találok felhasználható és elemezhető
statisztikai adatokat.
Fiókintézet
száma

Település

1.
2.

133. sz.
112. sz.
48. sz.

3.
4.
5.

119. sz.
204. sz.
243. sz.

6.
7.
8.
9.

140.sz
228. sz.
128. sz.
158. sz.
49. sz.

Battonya
Békés
Békéscsaba
Bekapcsolt
község:
Mezőmegyer
Békéscsaba
Békésszentandrás
Csorvás
Bekapcsolt
község: Gerendás
Dévaványa
Doboz
Endrőd
Gyoma
Gyula
Bekapcsolt
község: Gyulavári
Kondoros
Kőrösladány
Mezőberény
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Nagyszénás
Bekapacsolt
község: Gádoros
Orosháza
Sarkad
Szarvas

10.
11.
12.

13.

14.
15.

166. sz.
192. sz.
116. sz.
189.sz.
54.sz.
265. sz.

79. sz.
137. sz.
104. sz.

Lakos

28.907
49.374
+1.76

6.123
6.869
+2.188

6.469
13.926
12.244
25.241
+ 4.065
7.178
8.150
14.410

Működés Csecsemőkezdete
halálozás
a védőintézet
megnyitása
előtti évben
1927.
16,97
1927.
20,11
1922.
20,49

Csecsemőhalálozás
1930.
évben

Összehasonlított
évek
arányszámának
különbsége

15,41
16,20
15,74

-1,56
-3,91
-4,75

1929.

14,53

13,38

-1,15

1927.

19,39

17,84

-1,55

1927.
1928
1922.

18,40
25,30
22,98

13,95
11,32
17,89

-4,45
-13,98
-5,09

1928
1929.
1927.
1920.
1922

22,13
15,48
15,13
20,83
16,21

22,41
18,15
9,92
14,96
13,91

+0,28
+2,65
-5,21
-5,87
-2,30

1924.
1927.
1926.

13,78
17,81
17,83

10,61
16,35
19,67

-3,17
-1,46
+1,84

6.666
+ 4.525
24.926
25.561
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Keller Lajos (szerk.): Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1937. évi működéséről. Árpád
Részvénytársaság Könyvnyomdája, Szt. István u. 31. Kalocsa, 1938. 116. p. még Keller Lajos (szerk.): A
Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó
Részvénytársaság. Budapest, 1931. 152-158.p.
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16.
17.
18.

232. sz.
164. sz.
213. sz.

Bekapcsolt
község:
Csabacsüd
Szentetornya
Tótkomlós
Újkígyós

+ 1.839

5.732
11.143
5.685

1928.
1930.

19,77
25,29

13,95
19,46

-5,82
-5,83

3. táblázat: Békés megyei fiókintézetek statisztikai adatai
Forrás: Keller Lajos (szerk.): A Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Egyesült
Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság. Budapest, 1931.
A fiókintézetek működésének hatása általában a statisztikai kimutatásokban is
megnyilvánul, a csecsemőhalálozás az érintett területeken általában csökken. Vannak viszont
olyan helyek ahol nem ez a tendencia érvényesült. Ennek több oka lehetséges, amelyek
elsősorban helyi okokra vezethetők vissza. Az általános gazdasági helyzet következtében
fokozódó elszegényedés és munkanélküliség. Ez különösen a falusi és tanyasi területeken
érezteti hatását. Az elszegényedés és munkanélküliség vándorlásra kényszeríti a családot, ez
pedig a csecsemők megbetegedéséhez és halálához vezethet. Kondoroson a vándorlás,
Szarvason

az

elszegényedés

és

munkanélküliség

következtében

emelkedett

a

csecsemőhalandóság.251
IV. 4.6. Gyulai szervezet
Az Országos Stefánia Szövetség gyulai szervezete 1922-ben jött létre, amelynek egyik
fő célja az anya- és csecsemővédelem volt. Fővédnöknő gróf Almásy Dénesné, védnöknő
özv.gróf Woracziczky Jánosné szül. Gróf Almásy Gabriella, elnök Dr. Konkoly Tihamér
nyugalmazott vármegyei főjegyző ügyvéd. Igazgató és pénztáros Antalóczy Nándor
vármegyei főlevéltáros ügyész, vezetőorvos dr. Széll Imre lettek. A 49. sz. rendelőintézet első
működési helye ideiglenes jelleggel a vármegyei közkórházban rendelkezésre bocsátott 3
helyiség volt egy év múltán szintén ideiglenesen az állami gyermekmenhelyben nyert
elhelyezést egy rövid ideig. Innen a Társadalombiztosító Intézet székházába nyert elhelyezést
majd az Önkéntes Tűzoltó Laktanyába. A város vezetősége oldotta meg az állandó költözés
miatti működési problémákat állandó otthon biztosításával az úgynevezett Szarvas
épületben.252
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Keller Lajos (szerk.): A Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Budapest, 1931. Egyesült Kő-,
Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság. 152-159.p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V.B. 173. doboz Gyula Város
Polgármesterének iratai 370-3/1933. 123-128.p.
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Rendelést tartottak a kismamáknak, 0-3 éves korú gyermekeknek és édesanyjuknak,
akik orvosi vizsgálatokon tudtak részt venni, illetőleg különféle tanácsadásokon. Tanácsot
kaphattak a csecsemők táplálása, tápszerek használata és készítése tárgyában, a betegségeket
megelőző eljárásokat illetően. Évente 6-7 előadásokat tartottak. A rendellenes terhességnek a
megfelelő kórházi osztályra juttatását fontos feladatának tekintették az intézmény vezetői. Az
orvosi tanácsadások mellett a védőnők folytatták körzeti tevékenységüket. A védőnők a város
újszülötteit felkeresték, látogatásukról tanulmányt készítettek, eljártak olyan szociális
ügyekben, amelyek a csecsemő és az anya védelmét szolgálták. A mesterséges táplálás
tökéletesítésére és a csecsemők táplálkozási zavarának megakadályozására tejkonyhát
létesítettek. A tejkonyha naponként különböző mennyiségű és orvosi előírásoknak megfelelő
minőségű tápszert osztott ki ingyenesen leginkább zabliszt, zabpehely és tápióka
tápszerekből. A fenntartáshoz Gyula városa járult hozzá évi 800 pengőjével majd helyi
jótékony egyletek, mint Szociális Misszió Társulat, Lórántffy Zsuzsánna Nőegylet, Izraelita
Nőegylet, Békésmegyei Takarékpénztár, Gyulavárosi Takarékpénztár adományai tették
lehetővé a tejkonyha létesítését és fenntartását.253
A gyulai intézet működési hatóköre kiterjedt Gyulavárira és Újvárira, a pósteleki
uradalmi majorra és a tanyákra is. A tanyákon élő csecsemők veszélyeztetettebb helyzetben
voltak a halálozási számadatok alapján. Ezért a város vezetősége úgy döntött, hogy május 1től október 1-ig hetenként egy napra egy fuvart engedélyezett, amikor az intézet védőnői
felváltva minden héten más tanyai területet járva látogatták a csecsemő és kisgyermekeket. Az
intézet emellett szociális tevékenységet is végzett. Gyermekruhákat, hintőport, lisztet és
cukrot is kiosztott a rászorulók között.254
Az 1933. évi jelentés kitér arra is, hogy a helyi intézet munkája bekapcsolódott a
megyei Stefánia Szövetség munkájába. A megyei választmány az egész vármegyére
vonatkozóan végezte a szervezés munkálatait. A vármegyében majdnem minden községben
meg volt szervezve és működik a Stefánia Szövetség védőintézete és fiókjai.255
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V. Szegények és idősek támogatása
„…a szegénynek feltétlenül meg kell adni azt, ami a
létfenntartásához feltétlenül szükséges.”256
(Dr. Pálos Károly)
Dolgozatomban vizsgáltam a társadalmi kezdeményezéseket és a jótékonysággal
foglalkozó egyletek és körök munkáját tanulmányoztam, amely kapcsolatos az elesettek
támogatásával, illetve az egyéni kezdeményezésre is kerestem példát. Levéltári források
segítségével igyekeztem feltárni, hogy Békés megyében hol működtek szegényeket támogató
karitatív szervezetek a korszakban. Ez azért bizonyult nehéznek, mert erre vonatkozóan nem
találtam szakirodalmat, monografikus feldolgozást. A több mint százéves források elolvasása
sem volt minden esetben problémamentes, még nagyítóval sem. Ezért ezeket a forrásokat
kénytelen voltam digitalizálni és számítógép segítségével megfejteni a sorokat. A levéltárban
található dokumentumok adatait rendszereztem és egy táblázatban összesítettem. Az egyletek
közül kiválasztottam a gyulai nőegyletet és annak a jótékonysági tevékenységét és történetét
vizsgáltam a rendelkezésre álló források alapján. A társadalmi kezdeményezések kutatása
után az egyéni következett. Fejérváry Celesztina volt az egyik olyan személy, aki Békés
megyében sokat tett a szegények támogatásáért, ezért elismerést is kapott az uralkodótól. A
prioritások közé tartozott, hogy elsősorban az elemeztem, hogy mit tett a szegényekért,
milyen területeken jótékonykodott, emellett fontosnak tartottam az életpályáját is bemutatni.
Tematikailag ezekre a részekre bontható ez a témakör. A helyi levéltári adatokat még
kiegészítettem az országos helyzetre vonatkozó szakirodalom releváns megállapításaival. Dr.
Forbáth Tivadar, Dr. Pálos Károly tanulmányai azért is érdekesek, mert ők a tárgyalt
korszakban éltek. Későbbi kutatók közül Ferge Zsuzsa vizsgálta a tudomány szerepét a
szegénység társadalmi kezelésében. Pajkossy Gábor, Gyáni Gábor, Tóth Árpád és Kuti Éva
művei szintén a témában való alaposabb elmélyülést segítette. A legfrissebb kutatásokat is
igyekeztem figyelemmel kísérni. A szegénygondozás állami és vármegyei kereteiről Fülöp
Tamás írt tanulmányt 2017-ben. Az egyesületek törvényi hátterével és dinamikus
növekedésének feltárásához statisztikai adatok vizsgálatán kívül a korszak vonatkozó
törvényeit is analizáltam.
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V.1. Szegénység, mint társadalmi probléma
A szegénység súlyos társadalmi problémát jelentett a vizsgált korszakban. Ferge
Zsuzsa „A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon” című
tanulmányában egy táblázatban összefoglalta a szegények létszámának adatait az 1870-es
évektől 1980-ig bezárólag. Ez alapján megállapítható, hogy az 1870-es években a Monarchia
össznépessége 13,5 millió volt, ebből szegénynek volt tekinthető az össznépesség 65%-a, azaz
9 millió fő.257
Ezek óriási számok, amelyek érzékeltetik a probléma súlyosságát. A tárgyalt
korszakban élő Dr. Forbáth Tibor sorai is tükrözik az elkeserítő helyzetet: „Joggal állíthatjuk
tehát, hogy a magyar törvényhozás a magyar szegényügygyel addig (szerk.: községi
törvények) nem foglalkozott, sőt, állíthatjuk azt is, hogy a szegényügyet eddig hazánkban
egyáltalán nem tartották érdemesnek arra, hogy vele az ország egész területére kihatóan
foglalkozzanak.”258
A 19. században az egyházakra, társadalomra és a városi hatóságokra hárult a
szegénygondozás feladata. Az egyházak fontos szerepet töltöttek be a szegények támogatása
terén, a társadalom civil tagjaival és munkájával együttesen. Emellett kialakult a hatósági
szegénygondozás gyakorlata is. A szegénygondozás állandó társadalmi problémát jelentett
akármelyik korszakot és társadalmat is vizsgáljuk. A szegények ugyanis saját maguk, egyedül
nem voltak képesek megoldani a problémájukat. Mi számít szegénységnek? Dr. Pálos Károly
így definiálja a szegénység fogalmát: „Szegénység az életfenntartás eszközeinek oly mértékű
hiánya, amely mellett a szegény mások támogatására szorul”259 Mi az, ami szükséges a
szegények támogatása során? Dr. Pálos Károly a következő iránymutatást adja erre
vonatkozóan: „A szegénynek feltétlenül meg kell adni azt, ami a létfenntartásához feltétlenül
szükséges. A szegényt nem szabadsorsára hagyni, mert neki az élethez ép oly joga van, mint
bárki másnak s mint a társadalmi közösség tagja igényt tarthat a támogatásra.”260
Miért kell segíteni a szegényeken? Mollat morális okokat említ: „A szegénység /mint
szűkösség/ az egész középkorban állandó volt. Soha senki nem gondolt megszüntetésére ...
egészen addig, amíg nem jelenik meg a reneszánsz és a reformáció kortársainál a
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szégyenérzet az emberhez méltatlan helyzetek láttán.”

261

A „Szegénység, szegénygondozás”

című mű írója így fogalmazott könyvében ezzel a kérdéssel kapcsolatosan:„A szegények
segélyezésének kötelezettsége szívbeírott erkölcsi parancs.”262
A szegénység kialakulásának több oka lehet, Dr. Forbáth Tibor szerint ezek a
következők:
1. személyben rejlő okok
Ezek lehetnek önkéntesek, mint például a tékozlás. Az önkéntelenek közé tartozhat a
betegség, aggkor, munkaképtelenség, testi fogyatékosság.
2. véletlen okok
Ide tartoznak az egyént váratlanul lesújtó csapások: az árvíz, tűzvész és a haláleset.
3. szociális okok
Szociális ok lehet a munkanélküliség például.263
A jogi környezet is nehezített a szegények helyzetén és a szabályozások nem
teremtettek egyértelmű helyzetet a probléma kezelésére vonatkozóan. A szegénypolitika célja
sokáig – a múltbeli tradíciókkal összhangban – a koldulás korlátozása, az erre késztető
körülmények tüneti kezelése volt.
A belügyminiszter 1867-ben keletkezett 4682/1867. számú rendeletével előírta a
törvényhatóságoknak, hogy munkát biztosítsanak az arra alkalmas embereknek, a
munkaképtelen szegények vonatkozásában pedig eltartási kötelezettséget. A rendelkezés célja
a koldulás megszüntetése volt.264 A rendeletet törvényi szabályozás is követte pár évvel
később. Az 1871. évi XVIII. tc. rendelkezett a szegényügyről, a dualizmus kori jogszabályok
sorában. A törvény a szegények ellátását, a szegénygondozást a községek által ellátandó
feladatok körébe utalta. A 131. § szabályozta a szegényügyet: „Amennyiben a jótékony
intézetek segélyezés egyesek könyöradománya a községek szegényeinek ellátására elegendő
nem volna, a község a helyi viszonyokhoz képest gondoskodni tartozik a községben illetékes
mindazon szegények ellátásáról, akik magukat közsegély nélkül fenntartani nem képesek”.
A szabályozás előírta azt is. hogy a községek jelentést tegyenek a szegények létszámáról,
szegénygondozás

terén

végzett

tevékenységükről,

minden

év

végén

az

illetékes

törvényhatóságnak. Abban az esetben, ha a szegények támogatása meghaladta a község
anyagi lehetőségeit, alkalmanként a törvényhatósághoz, illetve az államhoz fordulhattak
segítségért. A törvényi rendelkezés alapján a szegénygondozás az illetékes önkormányzatok
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feladata lett. A szegények után felmerülő szociális és betegellátási költségeket a területileg
illetékes közigazgatási hatóságának kellett viselnie.265
Az 1879-es ún. kihágási törvény a közbiztonság elleni kihágásnak ítélte a koldulást és
a csavargást, elzárással büntette azt.266
A szegények ellátására vonatkozó törvényi rendelkezés, jelentős anyagi terhet jelentett
a törvényhatóságoknak, főleg abban a vonatkozásban, hogy az ellátásra szorulók száma
folyamatosan nőtt. Ezért különféle pótadók kivetésére kényszerültek, amit a megyék
háztartásáról szóló 1883. évi XV. törvénycikk lehetővé is tett.

Így a vármegyék a

„közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaikat” 3%-os helyi pótadók segítségével
biztosíthatták, amit a belügy- és pénzügyminiszter engedélyével további 2%-kal
növelhettek.267
A községek kötelezettségeit erősítette meg az 1886. évi XXII. községi törvény. A
145. és 146. paragrafusai a magyar szegényügyet a következőképpen szabályozzák:145. §.
rendelkezett arról, hogy amennyiben a jótékony szervezetek segélye és egyesek adománya
nem lenne elegendő az adott település szegényeinek az ellátására, a községnek kötelessége
gondoskodni azokról, akik nem képesek magukat fenntartani. Megismételte azt a rendelkezést
is, hogy amennyiben a község anyagilag nem tudná finanszírozni a felmerülő költségeket,
akkor törvényhatósági vagy állami segítséget igényelhet. Emellett a községeknek minden
évben jelentési kötelezettségük is volt a szegények létszámáról és a szegényügyre vonatkozó
intézkedésekről az illető törvényhatóságnak. Több község a szegények ellátása céljából a
törvényhatóságok jóváhagyása mellett megkapták azt a jogot is, hogy egységes szegényalapot
létesíthettek. A 146. §. rendelkezései szerint minden község köteles volt az általa fenntartott
jótékony intézetek igazgatását felügyelni és a szervezetek beszámolóit évenként a tavaszi
rendes közgyűlésen megvizsgálni.”268
Az állami aktívabb feladatvállalást mutatja az 1898 évi XXI. törvénycikk, amely a
szegénybetegek ápolását, szállítását és gyógyszerekkel való ellátását állami feladatkörbe
utalta. Az ellátás során keletkező költségek biztosítására rendelkezik az „Országos
Betegápolási Alap” létrehozásáról, amelynek jövedelmi forrása az országos betegápolási
pótadó. Az igazolt szegények számára az alap biztosította a magyarországi és külföldi
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kórházakban

a

kezelési

költségeket,

a

megfelelő

gyógyszereket

és

gyógyászati

segédeszközöket. A törvény rendelkezett arról is, hogy a község köteles a kórházi, vagy
gyógyintézeti ápolásban nem részesülő, vagy arra nem minősített betegekről gondoskodni;
továbbá köteles gondoskodni a kórházakból és gyógyintézetekből elbocsátott gyógyíthatatlan,
vagy gyógyíthatatlannak nyilvánított, de nem közveszélyes elmebetegek, továbbá az
ártalmatlan hülyék, süketnémák, vakok, nyomorékok eltartásáról. A törvény felhatalmazást
adott a belügyminiszternek, hogy a közsegélyezés mérvét és módjait rendeletileg
szabályozza.269
V.2. Karitatív szervezetek
Európában és Magyarországon is a XIX. században az a tendencia megfigyelhető,
hogy egyre több egyesület, jótékony szervezet és nőegylet jött létre, mint ahogy a táblázatban
látható. Ennek több oka is volt.
Alapítás ideje

Az egyesületek száma

Egyesületek megoszlása %

1800 előtt

55

1,4

1801-1830

52

1,3

1831-1850

202

5,1

1851-1855

50

1,2

1856-1860

126

3,2

1861-1865

278

6,9

1866-1870

554

13,9

1871-1875

1753

43,9

1876-1878

925

23,1

Összesen:

3995

100,0

4. táblázat: Az egyesületek száma és megoszlása alapítási év szerint
Forrás: Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban, Hivatalos
Statisztikai Közlemények, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1880.
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A reformkor ideológia háttere erősítette az egyesületek, körök létrejöttét. Ezek a
szervezetek társadalmi bázist jelentettek, a feudális jogrendszer megszüntetését, az ország
iparosítását, nemzeti függetlenséget hirdető reformmozgalom részére. Az egyesületek olyan
törekvéseket is megfogalmaztak a művelődési és társalgási célok mellett, amelyek
megegyeztek „a reformpolitika művelődési, gazdasági, nevelési és emberbaráti irányával,
mint pl. a mezőgazdaság, az ipar és kereskedelem fejlesztése, a szépművészetek, az irodalom
és színház támogatása, a magyar nyelv kiművelése, a városiasodás és civilizálódás
előmozdítása, az erény és jóízlés gyarapítása, a szegények segedelmezése stb.”270
Az egyesületekre vonatkozó rendelkezések is erősítették ezt a tendenciát, történelmi
folyamatot. A Lajtán innen törvényi szinten nem szabályozták az egyletek alapítását, ami
egyben könnyítette is a helyzetüket. A magyarországi egyletek nagy része alapszabályi
jóváhagyás nélkül alakultak meg. 1844 novemberétől rendelet írta elő a hatósági jóváhagyást.
Egy évvel korábban hasonló rendelkezést adtak ki a Lajtán túli területekre vonatkozóan,
amely elvileg lehetővé tette mindenféle egyesület létrehozását hatósági jóváhagyás mellett. 271
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukása után némileg változott a helyzet,
ugyanis az egyesületek nagy részét megszüntették, megfélemlítették vagy állandó zaklatásnak
voltak kitéve. 272 Ennek hátterében egyrészt a szervezkedéstől való félelem állt.
A politikai légkör enyhülésének és egy újabb rendelkezés újra dinamikát vitt az
egyesületi életbe. Az 1872. évi VIII. tc. rendelkezett a céhek feloszlatásáról és arról is, hogy a
továbbiakban a kézművesek egyesületi keretek között valósíthatják meg a szakmán belüli
kooperációt, érdekeik képviseletét és a szociális ellátások megszervezését.Az 1878-ig
feloszlatott céhek több mint egyharmada helyett iparegyletek jöttek létre. 273
Magyarországon

Szapáry

Gyula

belügyminiszter

1394/1873.

elnöki

számú

körrendelete rendelkezett az egyesületi szabadságról, de az egyesületek működését miniszteri
engedélyhez kötötte. A törvényhatóságok első tisztviselőinek feladata volt a szervezetek
törvényes felügyelete.274 A rendelet így kezdődött: „Azon tényezők közt, amelyek
alkotmányos államban nyilvános életre kiváló befolyást gyakorolnak, alig létezik hatályosabb,
270
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mint az egyesülés, mely a közéletébresztés, fejlesztés által azt nagymértékben mozdítja
elő.”275 A rendelet kitér arra is, hogy amíg törvény nem szabályozza az egyesületek
működését, addig a rendeletben meghatározottak alapján a törvényhatóságok ellenőrzik
azokat és működésükről tájékoztatási kötelezettségük van a minisztérium felé. Kizárólag a
királyi kormányt képviselő belügyminiszter által láttamozott alapszabály szerint lehet
folytatni egyesületi tevékenységet. Az egylet nem változtathatja meg az eredeti
alapszabályban rögzített célkitűzéseit, miután a kormány elfogadta azt. A társulatok
működése nem sértheti az állam, az állampolgárok, de az egyesület tagjainak törvényes jogait
sem.276
Másik fontos szabályozás e tárgykörben az 1875. május 2-án kelt belügyminiszteri
körrendelet, amely fölsorolta, hogy milyen célú egyletek alakíthatók. Több alaptípust említ:
politikai, nyerészkedési, humanisztikus, közművelődési és gazdászati célú egyleteket. 277
A későbbi években megszorító intézkedések láttak napvilágot, ilyen volt az 1898-as
vagy 1901-es rendelkezés. A háború érintette az egyesületi életet szabályozását is,1914-1916
között szigorúan tilos volt az egyesületalapítás. Jogszabályok tekintetében fejlődést és
szabadabb szellemet mutat az egyesületi törvény, az 1919.évi III. néptörvény, amely alapján
egyesületek létrehozásához sem hatósági engedélyre, sem bejelentésre nem volt szükség.278
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V. 3. Jótékonysági egyletek Békés megyében
A Békés megyei jótékony egyletek feltérképezéséhez felhasználtam a Békés megyei
Levéltárban található Békés vármegye főispánjának iratait, amelyek között találhatóak
dokumentumok a Békés megyében működő jótékonysági egyletekről is. Ezek alapján
kirajzolódik a hivatalos kommunikáció működési mechanizmusa az állam, a település és a
karitatív szervezetek vonatkozásában.
A főispáni iratok között található egy levél, amely a főispánhoz érkezett 1889-ben a
belügyminisztertől. Ebben arra kéri a levél címzettjét, hogy szükséges a „kormányzatára
bizott törvényhatóság területén lévő összes jótékony czélú egyleteknek, valamint azok elnökei
és alelnökeinek neveit a lehető legrövidebb időn tudomásomra hozni.” 279 A főispán ezután írt
a települések vezetőinek, hogy tegyenek jelentést a településükön működő jótékony
egyletekről. A rendelkezés létéről a válaszlevelekben található utalásokból lehetett
következtetni.280
A főispáni levelek között nemcsak ez az irat marad meg, hanem a különböző
települések válaszai a főispánhoz. Feltételezhető, hogy nem teljes a forrásanyag, mivel
bizonyos települések nevei nem szerepelnek, viszont alkalmas arra, hogy bizonyos
következtetéseket és tendenciákat meg lehessen állapítani. Ezeket a válaszokat egy
táblázatban összesítettem, így kirajzolódik a békés megyei helyzet és könnyebben átláthatóbb
az egész. Nehézséget jelentett, hogy a nevek nem voltak mindig könnyen olvashatóak, még
nagyítóval sem. A karitatív szervezetekre vonatkozó csekély forrásanyag sem könnyítette meg
a dolgomat és az elemzői szándékot. A főispáni iratokon kívül felhasználtam a Békés és a
Békésmegyei Közlöny, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai
Levéltárában található egyesületi iratokat, alapszabályokat és egyesületi évkönyveket.
A jótékonysági egyletek összesítése után, megnéztem, hogy milyen típusokat lehet
megkülönböztetni filantróp tevékenységük, elnevezésük, célcsoport alapján. A tipológia után
a Gyulai Nőegylet karitatív munkájának feltérképezése következett.
A szervezetek táblázatban történő összesítése az áttekintést és a differenciálást is
elősegítette.

279

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b. 202/1889 Békés
vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.
280
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b. 202/1889 Békés
vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.

107

Jótékonysági nőegyletek
Település
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5. táblázat: Jótékonysági egyletek Békés megyében 1889-ben
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.
b. 202/1889 Békés vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.
A rendelkezésre álló forrásanyag alapján ezeket a karitatív szervezeteket lehetett
megtalálni Békés megyében 1889-ben.281 Ezek az egyletek jótékony feladatokat hajtottak
végre, az alapszabályukban lefektetett céloknak megfelelően. A Békéscsabai Nőegylet célja
volt „kor-, nem-, valláskülönbség nélkül segélyezése és gyámolítása a Békéscsaba területén
élő szegényeknek és munkaképteleneknek, akik szükségben, betegségben, nyomorban
sínylődnek”. Emellett fontosnak tartották a társadalmi élet fejlesztését és a közművelődési,
hazafias célok előmozdítását.282 A Békéscsabai Nőegylet főispánhoz írt leveleit átolvasva
kiderül, hogy milyen ügyekben fordultak a főispánhoz. A szervezet a jótékonysági téren
kifejtett tevékenységéről évkönyvekben számolt be és azt alapszabállyal együtt terjesztette be
a főispánhoz.283 Munkássága különösen a szegény sorsúak, elhagyatottak támogatására terjedt
281

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b. 202/1889 Békés
vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.
282
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 424 3-247. Békéscsabai
Nőegylet Alapszabályai. Békéscsaba, 1906. „Corvin”a Könyvnyomda, 1906. 1. p.
283
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 316/1912 Békés
vármegye főispánjának iratai

110

ki. Volt külön iparpártolási alapja, amelyet a Tulipán egyesülettől nyert, betegsegélyező
alapja és Erzsébet szeretetház alapja. Ez utóbbinak a növelésére a főispánhoz és a
pénzügyminiszterhez is kérelmet nyújtottak be, hogy az állami sorsjáték nyereségének
jótékony célokra szánt részéből részesedjenek. Sikerült is elérniük, ötven korona adományt
kaptak a tiszta nyereségből.284
A

civil

szervezet

évkönyveit

megnézve

újabb

adatokat

kapunk

karitatív

munkásságukra vonatkozóan. A Szegény Iskolás Alapból biztosították az adományokat,
ajándékokat karácsonyra, ruhákat a szegény gyerekeknek, alapvető élelmiszereket a
szegénykonyháknak. A Szent-Antal kenyéralap funkciója a kenyér biztosítása volt szintén a
hátrányos helyzetűeknek. Az évkönyvekben részletesen vezették, ki, menyit, mit kapott és
ugyanolyan tételesen az adakozás részleteit is. Az egyletnek volt külön raktára is, ahol az
adományokat gyűjtötték és tárolták. A háború változást hozott a tevékenységi kört illetően, a
háború nyomorúságának enyhítése lett az egyik legfontosabb cél, háborús segélyezésre is
fordították a bevételeket.285
A táblázatban található Békés megyei karitatív szervezeteket tevékenységi kör,
célcsoport, elnevezés alapján különféle típusokat lehet megállapítani.
Sorszám

Jótékonysági egyletek típusai

1.,

Betegsegélyező egyletek

2.,
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Chevra Cadischa
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Vöröskereszt egylet helyi fiókjai
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Nőegyletek

6. táblázat: Jótékonysági egyletek típusai Békés megyében 1889-ben
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.
b. 202/1889 Békés vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.
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V.3.1. Betegsegélyező egyletek
A segélyegyesületek hasonló elven működtek, mint a biztosítási intézetek, bizonyos
életnehézség fellépésekor, ebben az esetben betegség, a megbetegedett tagok gyógyításának
költségeihez járultak hozzá. A reformkorban Pesten már a különféle káreseményekre is
lehetett biztosítást kötni, tevékenységi körükben elsősorban a tűzkárokkal szembeni és az
áruszállítási biztosítás volt hangsúlyos, de az életbiztosítás is szerepelt. Emellett már
nyugdíjbiztosító intézet is működött már 1808-tól a városi tisztviselőknek. Ezek mellett
alakultak ki az előtakarékosság más jellegű szervezetei a segélyegyesület, a betegsegélyező
és a temetkezési egyletek.286
V.3.2. Temetkezési egyletek
A temetkezési segélyezéssel foglalkozó szervezetek a nagy költségekkel járó temetés
anyagi terheit voltak hivatottak biztosítani a tagok számára. A működési mechanizmus nem
volt bonyolult. A tagok meghatározott időközönként fizettek tagdíjat, amiből biztosították a
felmerülő költségeket halálesetekkor, ha az elhunytnak volt örököse, akkor ő kapta meg a
segélyt egy összegben. Ezek a típusú egyletek népszerűek voltak a korban, mert a kis
összegben befizetett tagdíjakat az örökösök egy összegben megkapták a temetési költségek
fedezésére. Az egyleteket a helyi közigazgatási szerv ellenőrizte és felügyelte.287
V.3.3. Magánóvodák
A korszak az óvodák elterjedésének időszaka is. A hét évesnél fiatalabb gyermekek
erkölcsi nevelésére „kisdedóvó intézeteket” hoztak létre. Brunswick Teréz alapította az elsőt
Budán 1818-ban, ezután Pesten is egyre többet nyitottak. Az óvodák magyarországi
elterjedése összefüggésben van a nyugat-európai tendenciákkal. Angliában 1816-ban Robert
Owen alapított óvodát. A két megnyitó között nincs nagy időbeli különbség, ez magyarázható
azzal is, hogy Brunswick Teréz az angliai mozgalom vezetőjével, Samuel Wilderspinnel
intenzív levelezést folytatott, ami segíthette őt a budai intézmény létrehozásában. A
magánalapítású óvodák után az egyesületi alap segítette a terjeszkedést országosan.
mozgalom
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fogva szükséges kezdődni, s a polgári munkálódásba való belépésig szakadatlanul
folytatódni.”288
Békés megyében is kimutatható a magánalapítású óvodai intézmény megléte. A
jótékony szervezetekre vonatkozó, Békés megyei levéltári forrásokban, főispánnak szóló
jelentésekben is találni ilyet, mint például a mezőberényi magánalapítású óvoda. Almásy
Dénesné grófnő is alapított a saját uradalmukban, Dénesmajorban és támogatta a Gyulavári
óvoda létrehozását is.
V.3.4. Chevra Cadischa
A szegényekről való gondoskodás, a szeretet és irgalom gyakorlása tórai parancs. A
zsidó hit szerint a jótékonykodás kötelesség. Ezek az etikai alapelvek, amelyek befolyásolták
az izraeli jótékonykodó szervezetek létrejöttét. Az értékrend mellett a történelmi örökség is
szerepet játszott. A Chevra Cadischa (Szent Egylet) évszázados hagyományokkal rendelkező
intézmény volt. A korszak trendjei, az egyletek, nőegyletek tömeges létrehozása országszerte
is arra késztette a zsidóságot, hogy létrehozzanak karitatív szervezeteket Magyarországon. Az
itt élők befogadásuk és társadalmi elismertségük növelése érdekében viselkedési modelleket
vettek át környezetükből.289
Békés megyében is több jótékonykodó egyesületet hoztak létre, mint ahogy az
összesítő táblázatban is látszik. Az izraelita egyletek hangsúlyozták az izraelita felekezethez
való tartozást, ez az attitűd már a szervezetek elnevezésénél is látszik, amelyet alapszabályban
rögzítettek a célok, működési rend és szervezeti felépítés mellett.
Az Orosházi Izraelita Nőegylet célja volt a helyi szegények segélyezése, különös
tekintettel a nők és özvegyek, az árvák, idősek, betegek, továbbá a szegény sorsú iskolás
gyermekek könyvekkel és ruházattal való ellátása és férjhez menő, segélyre szorult hajadonok
segélyezése. Mindezt az egylet jövedelméből a felvételi- és tagdíjakból, alapítók által fizetett
összegekből, az alaptőke kamataiból, adományokból és gyűjtésekből finanszírozták. Az egylet
tagja bárki lehetett, a legfontosabb fórum a közgyűlés volt, ahol az alapító és rendes tagok
vehettek részt. Rendelkeztek arról is, hogy feloszlatás esetén a szervezet vagyona az izraelita
hitközség tulajdonába kerül.290 A taglétszám változása nyomon követhető és az egylet
megszűnése összefüggésbe vonhatóak a történelmi eseményekkel. Az első izraelita nőegyletet
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Békés megyében, Békéscsabán hozták létre 1863-ban. Tíz évvel később alakult meg Az
Orosházi Nőegylet 81 fővel. Az 1920-as években 130-140 tagja volt, 1944-ben 116 főre
csökkent a taglétszám. A második világháború után nem alakult újjá. 1949-ben egyetlen
izraelita nőegylet - a békéscsabai – működött Békés megyében.291
V.3.5. Vöröskereszt egylet helyi fiókjai
A Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének megalakulása után, sorra
alakultak a fiókegyletek Békés megyében is. 1887-ben hozták létre a Békés megyei
választmányt, melynek feladatai közzé tartozott, a helyi hatóságok bevonásával a helyi
vöröskeresztes mozgalom kibontakoztatása, fiókegyletek létrehozása és tagok gyűjtése. Már
10 rendes tagot is elegendőnek tartottak, hogy létrehozzanak egy fiókegyletet. Cél volt, hogy
az ország számos részén megalakuljanak helyi szervezetek, melyekre számítani lehet
vészhelyzet esetén. Békés megyében a legelső fiókegyletek Békéscsabán, Békésen, Gyulán,
Kígyóson, Szarvason, Mezőberényben, Békéssámsonban jöttek létre a 19. század végén.292
V.3.6. Nőegyletek
A budapesti nőegyletek történetét és típusait vizsgálta Borbíró Fanni a dualizmus
korában. Megállapításai szerint három nőegyleti típust lehet elkülöníteni. Az egyik ilyen típus
volt a nők művelődésével, oktatásával foglalkozó szervezet, mint például az Országos
Nőképző Egyesület. A nők munkához juttatását célul tűző egyesületek közé tartozott a
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Országos
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jótékonykodási céllal létrejött egyletek közé sorolható a Budai és Pesti Jótékony Nőegylet.
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A szervezet a pesti nélkülözök támogatására jött létre. Különféle módszereket
alkalmaztak a szegények megsegítése érdekében. Létrehozták az „asszonyi kéziművesek
boltját”, ahol értékesítették a szegény nők kézimunkáit, továbbá a megrendelést és az anyagot
is biztosították számukra. A „keresetházban” későbbi nevén az (önkéntes) dologházban a
szakképzetlen munkára alkalmas szegények szövéssel, fonással, szabó és asztalos munkával
kereshették meg a mindennapi megélhetésükhöz szükséges anyagiakat. Bérüket a főfelügyelő
és az egyesület közösen állapította meg, a munkások által előállított termékeket a heti vásáron
értékesítették. „A szegény gyerekek iskolájában” az árvák és a szegény gyerekek az alapvető
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ismeretek mellett különböző mesterségeket is tanulhattak. A munkaképtelenek gondozása és a
betegek gyógyítása szintén az egylet profiljába tartozott. Alamizsnát osztogattak (pénzt,
élelmiszert, ruhát, tűzifát), az árvákat tanítókhoz, családokhoz közvetítették. Átvállalták a
rászoruló betegek esetében a kórházi kezelésük költségeit. A Józsefvárosban létrehozták a
„lábadozók” otthonát a gyógyultak számára. Az egylet kórházat is fenntartott a hályogos
vakok számára, ahol a korszak elismert orvosai dolgoztak. A szervezet hatékonyságát jelzi,
hogy 1817 és 1833 között több mint 10.000 szegény családot támogatott, megközelítőleg
1000 beteg ápolásához járult hozzá anyagilag, a dologházban mintegy 2000 személy
dolgozott, több mint 800 nőt jutattak munkához. Ebben az időszakban Pesten 40.000-50.000
fő élt.294 Ehhez viszonyítva a fenti arányszámokat látható, hogy a szervezet hatékonyan
végezte a munkáját.
Az egylet tagjai „kerülhetetlen szükségletnek” tartották az élelmet, lakhelyet, öltözetet,
fűtést és az orvosi ellátást betegség esetén.295
A Békés megyében működő nőegyletek többsége a karitatív feladatokat ellátó egyletek
közé sorolhatóak, mint például a Gyulai Nőegylet. De volt olyan szervezet, amely a
jótékonysági tevékenység mellett a képzést is fontosnak tartotta, mint ahogy a Békéscsabai
Nőegylet esetén is látható volt.
V.3.6.1. Gyulai Nőegylet
„Istennel a szenvedő emberiség javára.”- ez volt olvasható a Gyulai Nőegylet házának
falán. Ennek a szellemében tevékenykedtek az egylet tagjai, a Wenckheim család nőtagjainak
vezetésével. A leghosszabb ideig, negyvenöt évig Wenckheim Krisztina volt az elnöknő, de
nem ő volt az első, hanem gróf Wenckheim József özvegye, Jankovits Stefánia, akinek az
ötlete volt a Gyulai Nőegylet létrehozása, segíteni akart a szegényeken, árvákon és
özvegyeken, erre sarkallták a körülmények is. A városban sorra alakultak az egyletek, a több
évtizede mellett fennálló kaszinó, a „gyulai kör” mellett műkedvelő gárda, dalkör, torna- és
tűzoltó egylet is alakult. A helyi társadalomban gazdasági problémák is felmerültek, a városba
költöző emberek részére a 18.000 fős város nem tudott mindenkinek megélhetést biztosítani,
ami fokozta a szegénységet, ezenfelül 1870-ben a mezőgazdasági termelést és munkát
nehezítették az időjárási viszontagságok: a nagy fagy és nyári esős időszakok. Wenckheim
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Ferencné cselekedett, személyesen kereste meg azokat, akiket szeretett volna elképzeléseinek
megnyerni.296
A Békés című újságban 1870. október 9-én felhívás jelent meg a gyulai nők részére,
hogy az egylet megalakulása ügyében a grófi kastélyban tartandó értekezletre az érintettek
jelenjenek meg.
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A megbeszélésen elfogadták az alapszabály tervezetet, melyet Rájner Pál

belügyminiszter november 10-én jóváhagyott. Az alakuló gyűlés 1870. december 4-én volt
megtartva gróf Wenckheim Józsefné elnökletével, mintegy száz tag vett részt.298
A Gyulai Nőegylet feladatául jelölte meg az ínség enyhítését. Kenyeret adni azoknak
az embereknek, akiknek nincs jövedelmük, addig, míg újra keresőképesek nem lesznek.
Segíteni a munkaképtelen, idős embereket, „átvállalni a teher alatt roskadozók terhének egy
részét, mosolyt deríteni a bánatos arcokra, reményt varázsolni a reménytelenségtől lesújtott
lélekbe”.299 A nőegylet a segélyezés és a támogatás több formáját is alkalmazta. Havonta
átlagban 80 szegény ember kapott pénzsegélyt. A hajléktalan, tehetetlen, szegényeken is
próbáltak segíteni, így létrehozták a József - ápoldát. Szobát béreltek a részükre, a szobák
bútorait, az ágyakat, ágyneműt összeadták. A nőegylet fizette az ápolda lakbérét és tűzifáját
is. Az idős, szegény, támasz nélkül maradt nők részére hozták létre a Stefánia-menhelyet,
hogy fedél alá kerüljenek és emberhez méltó körülmények között éljenek. A nőegylet
biztosította a lakbért és az élelmiszert is a lakók számára. A Nőegylet 1909-ben elhatározta,
hogy Népkonyhát hoz létre a szegények élelmezésére. Átlagban, naponta 75 személyre főztek
ebédet. Levest, főzeléket, húst és kenyeret adtak a rászorulóknak. Nemcsak hajlékot és
élelmet próbáltak biztosítani, hanem az egészségmegőrzéshez és a betegségek leküzdéséhez is
hozzájárultak. Ennek érdekében a betegek részére gyógyszereket vásároltak, ruhasegélyt
osztottak a szegény felnőtteknek és gyermekeknek. 300
Ez utóbbi tevékenységére a Békés című lap egy konkrét példával ismerteti az olvasóit,
amelyben megemlíti, hogy a Gyulai Nőegylet téli ruhát adományozott 21 szegény
gyermeknek az árvaházban. A ruhát az apácák készítették teljesen díjmentesen. A Nőegylet
ezenkívül több gyermeket is ellát ruhával, valamint betegeket és munkaképteleneket ruhával,
élelemmel és rendes havi segéllyel. „Isten áldása legyen működésükre!”–zárul a helyi újság
korabeli beszámolója.301
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Kóhn Dávid, a dualizmus korában élt újságíró számolt be arról, hogy Wenckheim
Krisztina arra kérte őt egy alkalommal, hogyha betegség, vagy szegénység miatt talál
olyanokat, akik közsegélyben nem részesülnek és a szégyen, szemérem miatt nem mernek
segítséget kérni, akkor írja össze nevüket egy levélben és közvetítőn keresztül küldje el neki.
Ezt meg is tette, és ezután igen sok „szeretetadomány” jött Gyulára, közvetlenül a
szegényeknek címezve, akik nem tudták, hogy milyen előzmények következtében részesülnek
a grófnő adományában.302
A Gyulai Nőegylet több évtizeden keresztül tartott jótékonysági munkájáról, így írt
Implom József: „A gyöngének tartott nő titáni harcot vívott hatvan éven át a legerősebb férfit
ledöntő nyomorral. Hány betegnek adta vissza egészségét, hány kétségbeesettnek adott újra
hitet?! Ha az áldozatos lélekkel megküzdött küzdelmen végigtekintünk, megilletődve állunk
meg a szív egyik legszebb erényének, az emberbaráti szeretetnek ezernyi tündöklő
megnyilvánulása előtt.”303
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V.4. Fejérváry Celesztina
Fejérváry Celesztina karitatív tevékenysége a szegényügy terén az egyéni
kezdeményezések közé sorolható, ezért is tartottam fontosnak nemcsak a munkásságát
bemutatni, hanem a személyiségét formáló történelmi és családi eseményeket is a gazdasági
háttér felvázolásával együtt. Nemcsak levéltári forrásokat és tanulmányokat használok fel vele
kapcsolatosan, hanem terepmunkát is végeztem, a helyszínen. Mezőberényben interjúkat
készítettem olyan emberekkel, akik ismerték vagy tudtak róla olyan információkat, amelyeket
nem feltétlenül őriznek meg források és elemzések. Egy beszélgetés során derült ki, hogy
megmaradt egy napló, amit Celesztina egyik alkalmazottja írt. Az interjú során felmerülő
emlékfoszlányok és a napló is szubjektív visszaemlékezések, de mégis árnyalják a
Celesztináról és környezetéről kialakult képet. Tárgyi emlékeket is sikerült felkutatni,
amelyek Celesztináé voltak: képeslapot, útikönyvet, vallásos élettel kapcsolatos személyes
tárgyakat, ezeket sikerült lefotózni, digitalizálni, megfelelő adathordozón elmenteni. A helyi
katolikus egyház plébániáján található kéziratos évkönyv pedig újabb adatokkal szolgált a
Fejérváry családdal és Celesztinával kapcsolatosan.
Celesztina 1849-ben karácsony napján december 25-én látta meg a napvilágot
Vácon.304 Nemesi családba született, édesapja Fejérváry Miklós egy felvidéki, régi történelmi
családból származott, amely a 16. században kapta meg a címeres nemeslevelet Báthory
Gábor erdélyi fejedelemtől.305 Édesanyja a mezőberényi születésű Kárász Karolina, aki
Wenckheim Henrietta lánya volt és így általa a Békés megyei Wenckheim családi birtok
hozományosa.306
Celesztina édesapja, Miklós nehéz körülmények között jött a világra, édesanyja a
szülés után néhány nappal meghalt. Így a kisfiú a nagyszülőkhöz került a Hont vármegyében
lévő Lontóra (ma Szlovákia). Az ifjú Miklós Pozsonyba ment tanulni, elvégezte az
Akadémiát, majd utána jogot hallgatott Pesten. Kitűnő nyelvérzéke és széleskörű műveltsége
volt, nemcsak magyarul, németül és angolul beszélt, hanem tudott franciául és latinul is,
továbbá meg tudta értetni magát olaszul és spanyolul, valamint ismerte a szanszkritot és még
néhány keleti nyelvet is. 1831-ben Pesten jurátus lett a királyi táblabíróságon, és a következő
évben pedig jogot szerzett az ügyvédi hivatás gyakorlására. 307 Fejérváry a reformkori Hont
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megye jeles egyénisége volt, már fiatalon ő lett a honti ellenzék egyik vezére. Ő volt az
ipolysági kaszinó indítványozója, a honti gazdasági egyesület létesítője, a honti történelmi és
népnevelési társulat megalkotója. Részt vett a Hont Megyei Ritkaságokat Gyűjtő Társulat
munkájában, mamutfogakat gyűjtött és kőkori tárgyakat. A Társulat értékes tárgyakat adott át
a Nemzeti Múzeumnak. 1843-ban Fejérváryt az országgyűlés honti követének választották, de
1845-ben hátat fordított a politikának a megyei adminisztrátor Bécset kiszolgáló politikája
miatt.308 1845. július 19-én Pesten házasságot kötött a Mezőberényben született horgosi és
szentpéteri előnevet viselő nemes Kárász Karolinával, aki anyai ágon a Wenckheim család,
apai ágon pedig a Kárász család leszármazottja volt. Édesapja Kárász III. Miklós volt az, aki
Szeghalmon kastélyt építtetett és ott is élt feleségével, Henriettával. Gyakran Mezőberényben
is időztek.309
Az ifjú pár az esküvőt követően a család váci birtokán élt, ekkor születtek meg
gyermekeik is: Miklós 1845-ben, Mária 1847-ben és Celesztina, a legkisebb leánygyermek
1849-ben.310 A család életét két tragédia is beárnyékolja, amelyek Celesztina megszületésének
évében történtek. Kétéves korában Mária meghal, így Celesztina sohasem ismerhette meg
egyetlen nővérét. A másik, a nemzeti tragédia, a szabadságharc leverése és bukása, ez az
esemény sorsfordítónak bizonyult a család életében.
V.4.1. Gyerekkor
A kislány keresztségben a Celesztina nevet kapta, amelynek jelentése: az égnek,
Istennek szentelt. Egyesek azt vallják: a név meghatározza egy ember sorsát, latinul kifejezve:
„Nomen est omen”. Ebben az esetben ez teljesült is. Celesztina életét nagyban befolyásolta a
hit, a katolikus vallás és életének, pénzének nagy részét áldozta a hit oltárán.
Édesapja, Fejérváry Miklós az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a
Nemzeti Gárdában szolgált, mint kapitány majd lemondva rangjáról, mint közlegény.
Könyvtárában a magyar kormány hivatalos lapjai: Közlöny, Kossuth Hírlapja is
megtalálhatóak voltak. A szabadságharc bukása után mindezek miatt retorzióra számíthatott,
ezért vagyonát felszámolva családjával együtt Németországba utazott, majd Brüsszelbe, ahol
kivándorló útlevélért kérvényt nyújtott be, majd családjával útra kelt az Újhazába. 1852.
június 8-án a Hermann angol gőzhajón érkeztek meg New Yorkba, majd Davenport
városában telepedtek le, miután 8,91 hektár földbirtokot vásároltak, ahol kastélyt építettek
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parkkal együtt.311 Celesztina jó körülmények között nőtt fel édesapja befektetési politikájának
köszönhetően. Miklós megérkezésüket követően földbirtokokat vásárolt, üzletházakat,
lakóházakat építtetett, amivel vagyonát megnövelte. Gazdagságukat nemes lelkűen használta
fel, és sok nyomorban lévőn segítettek. Az üzleti életben sikeres volt, de mindenekfelett állt a
becsületessége. Nem sietett senkiről elmarasztaló ítéletet mondani, de ha becstelenségen
kapott valakit, az nem közeledhetett hozzá többet. Alapítványt hozott létre Fejérváry néven a
szakmunkásképző és mezőgazdasági szakon végző helybeli tanulók részére – négy évre
maximum 3.000 dolláros ösztöndíjjal.312
Miután egyetlen fia, Miklós elesett a polgárháborúban, idősek részére gondozó otthont
hozott létre „Fejárváry Home for Elderly” néven.313 Hitvese, Kárász Karolina, támogatta a
távolból az anyaországban maradt Békés megyében levő, mezőberényi katolikus
egyházközséget, a templom, az iskola, és a plébánia megépíttetését.314
Celesztina életét, mindennapjait három fontos dolog töltötte be Davenportban: a
vallás, a zene és a szamaritánus szolgálat. Édesanyjával együtt a davenporti Szűz Mária
katolikus templomba jártak, ahol miután elkészült az orgona, Celesztina volt az egyik
megszólaltatója. Kezdeményezésére megalakult a Zenésztanulók Klubja is. Édesanyjával
jótékonysági szervezetek munkájában is részt vettek.315 A vallásos hitben történő nevelkedés
meghatározta későbbi törekvéseit a közjó területén. Magyarországi működésének a főpróbája
volt, mert ott már polgári viszonyok között tudta megvalósítani erkölcsi, szociális
indíttatásait.
V.4.2. Búcsú Davenportól
Szülei halálát követően Celesztina eldöntötte, hogy hazaköltözik Magyarországra. Már
nem marasztalta semmi az Egyesült Államokban. Egyetlen testvérét, Miklóst is elveszítette a
polgárháborúban. Az elgondolást tett követte, megvásárolta Mezőberényben a kastélyt, báró
Vécsey Józsefnétől.316 A kastélyhoz családi kapcsolatok, gyermekkori emlékek fűzték. Annak
idején ugyanis a nagyszülei tulajdonában volt a Wenckheim örökség révén. A vásárlás után a
davenporti kastély és park sorsának rendezéséről is gondoskodott. Levelet írt Davenport
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Nagygyörgy Zoltán: i.m. 57.p.
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315
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Szabó Ferenc (szerk): Mezőberény története I-II. Mezőberény Nagyközség Tanácsának kiadása Mb. 1973. II.
köt. 171.p.
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városának 1902-ben és a városnak ajánlotta fel a kastélyt és az azt körülvevő 23 hold területet
azzal a feltétellel, hogy a területén városi parkot alakítsanak ki.317
Davenport városa mára ezt a földterületet több mint a duplájára növelte, és az egykori
parkot Fejérváry Gyermek Állatkert címen (lásd a mai neve Fejervary Children’s Zoo)
működteti – benne állatkerttel, élményfürdővel és mellette Képzőművészeti Múzeummal. A
Celesztina édesapja által létesített hajdani idősek otthona helyén pedig modern egészségügyi
központ épült, amely továbbra is a Fejérváry nevet viseli.318

13. kép: A Fejérváry kastély Davenportban
Forrás: https://www.kathyspostcardemporium.com/collections/ia/products/ia-davenportfejervary-park-kids-and-house-h03073

14. kép: A Fejérváry Park Davenportban
Forrás: https://digital.grinnell.edu/islandora/object/grinnell:16204

317

Beiwel Ferenc:The History of Celestine Fejérváry and the Kárász family.
Hozzáférés: http://www.davenportlibrary.com/genealogy-and-history/local-history-info/historyfaq/people/celestine-fejerv-ry/
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V.4.3. Celesztina Magyarországon
Celesztina 1896-ban telepedett le Mezőberényben és otthonául a település
központjában található kastélyt rendezte be.319 Az ingatlan a nagyszülei tulajdonában volt
régen, így nem volt ismeretlen a hely és az itt élő emberek. Hazatérése évében máris
bekapcsolódott

hazánk

egyik

legfontosabb

eseménysorozatába,

a

millennium

megünneplésébe. Magyarország 1896-ban ünnepelte a honfoglalás ezeréves évfordulóját,
országszerte ünnepeltek az emberek 1896. május 2. és október 31. között, így Mezőberényben
is. A mezőberényi millenniumi emlékünnep több helyszínen zajlott: polgári, elemi
iskolákban, templomokban, községházán és a kastély parkjában is vagy, ahogy ekkor
nevezték, a Celesztina parkban.
Elevenítsük fel a mezőberényi millennium emlékezetes pillanatait, amelynek
Celesztina is részese és alakítója volt. Az ünneplés nem csak az iskolákra korlátozódott. A
kastély parkjában, amit Celesztina parknak hívtak lóversenyt és lovasbemutatókat tartottak az
ünneplő tömegnek, ekkor szerepelt Mezőberényben először Kollár János ügyvéd kordély
fogata is.320 A lovas programokkal nem ért véget az eseménysorozat. Május 9-én az iskolák
ünnepeltek. A diákok elénekelték a Himnuszt, a Szózatot. Az ünnepi megnyitó beszéd után
pedig hazafias témájú verseket szavaltak. Például a „Mint szeretlek édes honom” kezdetű dalt.
Egyes iskolákban a tanárok előadást tartottak történelmi témában a honfoglalásról, Szent
Istvánról, a magyar szabadságharcról, Hunyadi Mátyásról. Délután következett a mozgalmas
rész, a gyermekek előadásában.321 „Szívet emelő látvány volt, mikor a községbeli tizenhét
iskola összes növendékei d.u. 2 órakor a piactéren összegyülekeztek s innen harsogó
zeneszóval száz meg száz zászló alatt a király és a haza éltetése mellett kivonultak a község
alatt elterülő szabad térségre s itt körbe állva az ünnepi ruhába öltözött nemzeti szín
szalagokkal felékesített 1200 gyermek ajkán egyszerre hangzott el a Hymnus!”322 Celesztina
nemcsak

a

millenniumi

ünnepségen

vállalt

aktív

szerepet,

hanem

a

karitatív

tevékenységekben is.
V. 4.4. Jótékonyság
A Fejérváry családban a hagyományos gondolkodásmód részévé vált a jótékonyság.
Celesztina már ebben a szellemben is nevelkedett. Szüleitől azt látta, hogy vagyonuk egy
319

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V. 326. Mezőberény nk. ir. B.b. 6.
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2000. 75.p.
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részét a közjó érdekeinek előmozdítására fordítják. Az idősek gondozására idősek otthonát,
az árva gyerekek befogadására és nevelésére árvaházat hoztak létre. Pénzüket nemcsak
öncélúan használták fel, hanem fontosnak tartották azt is, hogy segítsenek náluk elesettebb
embereken és javítsák életlehetőségeiket és annak a társadalomnak a helyzetét, amiben éltek.
V. 4. 5. Árvaház
Kárász Karolina, Celesztina édesanyja alapítványt hozott létre 1888-ban, azzal a céllal,
hogy Horgoson egy árvaházat építsen fel.323 1890-ben bekövetkezett halála akadályozta meg
abban, hogy célját megvalósítsa, viszont végrendeletében rendelkezett a horgosi árvaház
megalapításáról. Celesztina édesanyja óhajának eleget téve az e célból létrehozott alapítványt
áthelyezte Amerikából Budapestre 1892-ben, 91.600 koronával együtt, hogy Horgoson
árvaházat építtessen, „árva és elhagyatott, vagy igen szegény szülőktől származó
leánygyermekeknek”. Az alapítvány nevét pedig megváltoztatta 1895-ben „Fejérváry
Miklósné született Kárász Karolina és horgosi szentpéteri Kárász Miklós alapítványra”. 324
Horgoson a régi temető helyén egy év alatt felépítették az árvaházat, Celesztina a
kalocsai

Miasszonyunk

Szegény

Iskolanővéreket

bízta

meg

nevelőknek.

1897

szeptemberében megnyitotta kapuit az árvaház, először 10 árvaleány érkezett. A gyermekek
16 éves korukig maradtak az árvaházban, ahol megtanultak főzni, varrni, háztartást vezetni.
Celesztina az árvaház fenntartása és működtetése céljából Horgoson 132 kataszteri hold földet
vásárolt és adott bérbe, hogy annak bevételeiből tudja fedezni a felmerülő költségeket.
Ugyanezen célból Mezőberényben 4%-os koronajáradékos alapítvány tett le, 20.000 koronát
kötvényekben.325
Celesztinának sikerült teljesíteni édesanyja utolsó kívánságát és a neki tett ígéretét. Az
árvaház felépült, melynek a működését is tudta biztosítani. Celesztina halálával és a második
világháború kitörésével azonban változások következtek be az árvaház életében. A II.
világháborúban a katonák már katonai barakknak használták az árvaház épületét, majd 1949től új funkciót is kapott: általános iskola lett és névváltoztatásokkal ugyan, de a mai napig is
az.326
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V. 4. 6. Katolikus egyházközség és iskola
A vallás mindig fontos szerepet töltött be a család életében, akárhol voltak is. Az
Amerikai Egyesült Államokban is szorgalmasan jártak a helyi katolikus templomba misére.
Celesztina ott tanult meg orgonán játszani. Magyar családi, baráti, egyházi kapcsolataik
továbbra is megmaradtak. Ezért is lehetett az, hogy Celesztina édesanyja, Kárász Karolina,
míg élt, az Amerikai Egyesült Államokból pénzzel támogatta a mezőberényi katolikus
egyházközséget, 13.894 koronát adományozott a katolikus templom és a hozzátartozó
tanterem megépítésére, amely 1886. szeptember 14-én készült el, Borsiczky Lajos
körösladányi mérnök tervei alapján. A kivitelezésben Scher Conrad gyulai építész és
Ferencsik Károly ács vettek részt. 1886. október 17-én áldotta meg a templomot Schiefner
Ede prépost, endrődi plébános.327
Fejérváry Miklósné Tirolban készíttetett egy öl magas feszületet és egy Szent József
szobrot a templom részére. Az ő adományából került villámhárító a templomra. Szintén az ő
hozzájárulása tette lehetővé 1888-ban a templom szomszédságában lévő ingatlan
megvásárlását, és azon új lelkészi lak építését. Erre a célra 4000 koronát adományozott.328
Halála

után

támogatói

tevékenységét

leánya,

Celesztina

folytatta.

Miután

Mezőberénybe költözött, a templomi felszerelésekről ő gondoskodott: miseruhát, oltárterítőt
vagy szőnyeget adományozott. Szent Antal szobrot állítatott fel a szegények iránti
gondoskodásból, Köröstarcsai Terézia nevű birtokán pedig egy kőkeresztet.

15. kép: Szent Antal szobor Mezőberényben
Fotó: Vágvölgyi Mihály
327
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Kovács József: A gyulai római katolikus esperes kerület története. Gyula, 2001.110.p.
Nagygyörgy Zoltán: i.m. 58-59.p.
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Az iskola céljaira pénzt adományozott: 57 forintot, amelyet a kántortanító fizetésére
fordítottak.329 Celesztina 1900-ban három szentmisére 360 korona alapítványt tett, hogy
ennek kamataiért évenként megboldogult édesanyja és édesapja lelki nyugalmáért egy
szentmisét tartsanak.330 Az oltár díszítésére a virágokat Celesztina otthonából, a kastélyból
vitték az alkalmazottak.331
1912-ben a templom szentélyében emléktáblát állíttatott fel, amely jelzi, hogy
boldogult édesanyja építtette fel a mezőberényi templomot.332

16. kép: Emléktábla
Fotó: Vágvölgyi Mihály
A katolikus egyházközség vezetőivel jó kapcsolatot ápolt, előfordult az is, hogy a
kastélyban vendégül látta őket, ebédre hívta meg a püspök urat a papsággal együtt. 333
Az évek elmúltával is támogatta az iskola működését: 1916-ban egyezer koronát
adományozott egy tanító fizetésére, 1917-ben pedig a tanítónő fizetését vállalta magára.334
Halála előtti évben még mindig adományozott a mezőberényi templom javára, 1936. július
20-án 40 kataszteri földet ajándékozott.335
Nemcsak támogatói tevékenységében követte az édesanyját, hanem hitében is.
Mihalcsi Dánielné még gyerekként látta az idős Celesztinát, az ő emlékeiben is előkerül
329
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Celesztina vallásossága: „Minden reggel elment a misére. Még ma is előttem van, ahogy
ment, egyedül. Télen körgalléros szürkekabátban, egy falat kis ráncos csizmában járt.
Egyszerűen.”

336

Celesztina elhivatottságát mutatja a kutatás során előkerült vallási élettel

kapcsolatos személyes tárgyak is: XI. Pius pápáról, Szűz Máriáról megtalált képek.

17. kép: Celesztina vallással kapcsolatos személyes tárgyai
Forrás: Magángyűjtő
Fotó: Vágvölgyi Mihály
V. 4.7. Jótékonysági felajánlások
Az anyai örökség 1/3-ad részét jótékony célokra fordította, városokat és jótékony
szervezeteket is támogatott. A Horgosi Árvaház felépítése mellett 16.000- 16.000 koronát
adományozott Vác, Gyula, Kassa és Nyitra városoknak, illetve községeknek, hogy az összeg
kamatait a szegény és munkaképtelen embereknek és családjaiknak segélyezésére fordítsák. A
Gyöngyösi Árvaházat 16.000 korona alapítvánnyal, a budapesti Irgalomházat pedig 20.000
koronával segélyezte.337
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özv. Mihalcsi Dánielné Mangucz Rozália szóbeli közlése alapján.
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Miután Mezőberénybe költözött, Celesztina lett a Mezőberényi Jótékony Nőegylet
védnöke, amelynek célja a szegények és elhagyatottak és árvák istápolása volt. A szervezet
Celesztina védnökségével és Jeszenszky Károlyné elnökletével időközönként hajnalig tartó
táncos-műsoros teadélutánokat szerveztek a polgári iskola tornatermében, ahol ízlésesen
megterített asztalok várták a vendégeket. A műsor csak Fejérváry Celesztina és vendége
Cebrián grófnő megérkezése után kezdődött, olvashatjuk a korabeli sajtóban. A szórakoztató
előadások után a cigányzenészek rázendítettek a zenére és ropta a közönség egészen hajnalig.
Az ilyen ünnepségek célja az volt, hogy szeretetet és örömet varázsoljanak a lelencgyermekek
és árvák szívébe”.338
A Celesztina védnöksége alatt álló egylet munkáját jelzi az 1926-os beszámolójuk,
amely szerint az elmúlt évben 25 millió koronát osztottak ki segélyezésre, a szokásos
karácsonyi segélyezésre pedig 100 mázsa tűzifát, 96 méter téli kelmét és 2.500.000 koronát
készpénzben.339
Celesztina támogatta anyagilag az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését is. A
tűzoltók minden évben tűzoltó napot szerveztek, ekkor 5 órai hangos ébresztővel, tűzoltó
felvonulással indult a nap és a sporttelepen folytatódott az ünnepség játékokkal, majd bokszverseny és gyermekszépségverseny is volt. A nap tűzoltó-bállal zárult a Magyar Király
Szálloda nagytermében. Ezen a napon lehetőség volt arra is, hogy az emberek anyagi
támogatást ajánljanak fel a mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 1924-ben 8
milliós bevételre tett szert az egyesület.340 A támogatók névsora az Alföldi Függetlenség című
helyi lapban jelent meg. A felajánlók között Fejérváry Celesztina neve is szerepel, ő 250.000
koronát ajánlott fel, a következő évben pedig 500.000 koronával támogatta a tűzoltó egylet
működését.341
V.4.8. Infrastrukturális fejlesztések
A közterületek és infrastrukturális fejlesztések, egyéni kezdeményezések révén történő
esztétikai és funkció szerinti javítása és fejlesztése, nem igazán tipikus és elterjedt
közjótékonysági forma. Ennek ellenére létezett és érdemes is beszélni róla. Fejérváry
Celesztina Mezőberény községnek 1930-ban minden tehertől mentesen telket adományozott
utcanyitás céljára. Nemcsak újabb utca nyitására tett erőfeszítéseket, hanem a járdajavítás
ügyében is, annyira zavarta a környezetében lévő úttest állapota, amit ő is rendszeresen
338
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használt, hogy felajánlotta a községi elöljáróságnak, hogy pénzt adományoz annak
rendbehozatalára. Az útjavítás mellett szólt az is, hogy úgy érezte így munkaalkalmat is tud
teremteni egyben. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatos a városi vezetőségnek írt leveleket
érdemes teljes egészében bemutatni, a válaszreakciókkal együtt.
„Tekintetes Községi Előljáróság!
Értesülvén, hogy a Kórház utczai lakosság ártézi vízhez juthatása céljából actió indult a
Kórház utcának a Turul utczával való összekötésére. Ezen cél előmozdítására az idezárt
szerződés szerinti telekrészt ajánlom fel a község közönségének rendelkezésére és kérem,
hogy azt elfogadni méltóztassék.
Mezőberény, 1930. november 25.
Tisztelettel: románfalvy Fejérváry Celesztina”342

Az ajándékozott területtel a Kórház utcát a Turul utcával szerette volna összekötni,
hogy a Kórház utcai lakosok könnyebben juthassanak artézi vízhez. A képviselőtestület
egyhangúan elfogadta ezt a felajánlást és megköszönte Celesztinának.343
A képviselőtestület már december 29-én megtárgyalta a felajánlást és januárban név szerinti
szavazással döntöttek. Ezt

az elnöklő bíró rendelte el miután megállapította, hogy a

képviselőtestület általános többsége jelen van. A telek felajánlást az összes jelenlevő 29
képviselő elfogadta. Nemmel nem szavazott senki. A képviselőtestületi véghatározat így
szólt: „A képviselőtestület névszerinti szavazás utján egyhangulag hozott határozattal
kimondja, hogy románfalvi Fejérváry Celesztina urnő tulajdonát képező mezőberényi 3815
tjkvi betétben 1-2. sorsz. 1378/2 és 1380/2 hrsz-ok alatt foglalt beltelkéből a vázrajz szerinti
kihasítandó101 négyszögölet utczanyitás czéljára ajándékul köszönettel elfogadja.”344
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Ugyanezen évben járdajavításra pénzt ajánlott fel, amit a következő okokkal indokolt
meg a községi elöljáróságnak írt levelében:

„Tekintetes Községi Előljáróság!
Átérezve a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetnek különösen az általános munka- és
keresetalkalom hiányában is megnyilvánuló szomorú következményeit, inditattva érzem
magamat, hogy annak némi enyhítésére az alábbi munkálatokat felajánljam.
I.
Mindennapi templomba járásom alkalmával sajnálattal tapasztaltam, hogy a római kath.
Templom és a plébánialak közötti utcának az iskolától a Főutczáig kivezető részén az úttest
annyira pocsolyás és összevágott állapotban van, hogy szinte járhatatlan, ami a gyalogjáró
közönségre is kellemetlen, mert a lovak a mély habarékot erősen felcsapják.
Ezen állapoton azonban nemcsak a most említett közlekedési okokból, hanem azért is
segíteni kell, mert az épen templom mellett van, melynek céljával és rendeltetésével ez az
állapot és annak következményei össze nem egyeztethetők.
Abban a feltevésben vagyok, hogy ezen út kikövezés nélkül, megfelelő árkolással és
vízlevezetéssel megnyugtató módon rendbehozható és a jelenlegi állapot megszüntethető.
Azt kérem tehát, méltóztassék a kérdéses utcarészletet kivüljegyzett

ügyvédemmel

személyesen megbeszélendő módon az én költségemen rendbehozatni.
A bekerülési költséget közlés után pár nap alatt kiegyenlitem.

II.
Méltóztassék továbbá ugyancsak az én költségemen rendbehozatni a kérdéses uton a plébánia
és a templom közötti keresztülvezető átjárót is, melyet a kocsiforgalom szintén veszélyesen
kigödrözött.
Tisztelettel:
románfalvi Fejérváry Celesztina
mezőberényi lakos ”345
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A levélből kiderül, hogy felelősséget érzett a környezetéért és annak fejlesztéséért, amiért
anyagi áldozatokra is hajlandó volt. Fejérváry Celesztina jótékony tevékenysége nemcsak
ebben merült ki. Több községben segélyezésre pénzadományt küldött. Horgoson árvaházat
hozott létre. A nők és gyermekek védelmét célul kitűző Országos Stefánia Szövetség
mezőberényi szervezetének székházat vásárolt, hogy tevékenységét tudja gyakorolni. A
közjótékonyság terén szerzett érdemei elismeréseként Erzsébet– rendet kapott. Azokat a nőket
jutalmazták, akik jótékonyság, közjó terén kiemelkedő tevékenységet folytattak.
A községi elöljáróság összeült megtárgyalni a felajánlást tartalmazó beadványt és
rövid idő alatt határozatot is hozott: „Kimondja a tanács, hogy a Szent István utca átjáró
járdáját járda építési költségek terhére megcsináltatja, a földút javítását a kérelmező
kívánságának megfelelően az ő költségére fogja megcsináltatni s ezen munkák elvégzésével a
községi mérnök bízatik meg.”346
Celesztina nemcsak az utak javítására fordított pénzt, hanem a kastélyhoz tartozó kert
rendezettségére is. A kert felső teraszán volt egy üvegház és egy virágágyás, az alsó részén
pedig főleg konyhakert található. Volt benne egy kis remetelak, egy teknősbékató, egy cserjés
és két kút is vízzel. Közvetlenül a kerthez telepített fűzfaerdő kapcsolódott.347 A 19. század
elején készült térképeken Uradalmi Parknak, Uraság Portájának van feltüntetve az épület és a
mögötte keletre húzódó 20 holdas park.348 Celesztina 1896-ban jött Mezőberénybe és
vásárolta meg a kastélyt a hozzátartozó parkkal együtt, amit ettől kezdve Celesztina parknak
neveztek az itt élők.349 Mihalcsi Dánielné gyerekkorában látta a parkot, így emlékezett vissza
rá: „Gyönyörű park volt nagy fákkal és virágos, üveg kerti ház volt a közepén, ami egészen
lenyúlt a Liget sarkáig.”350 Berger Rozália így írt memoárjában a parkról:„Sokat sétáltam a
parkban nagy park volt, ahogy a kastélytól lefelé mentünk először is hatalmas körben volt
rengeteg magas törzsű rózsa és fehér piros rózsaszín muskátli.”351 A ház végében víztorony és
artézi kút volt, lejjebb nagy veteményeskert, szőlőlugas, még lejjebb kuglipálya, lugas
padokkal és kezdődött a rét körül a kőfalkerítés, amelyre felfutott a borostyán.352 Celesztina
1930-ban kapott engedélyt a 35 méter mélységű artézi kút, a hozzá tarozó víztorony és házi
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vízvezeték használatára, házi szükségletre, jószágitatásra, kertlocsoltatásra.353 „Volt a kertben
egy hely magas fák, ráfutott a borostyán és úgy nevezték el- e helyet a borostyános. Pad
székek voltak ott. Esténként lementünk Vilmával sokat beszélgettünk, aztán daloltam,
szárnyaltak a dalok”.354
A kertben egy különleges épület is látható volt, a Gólyaház vagy másik nevén a
Gólyavár, ami egy dombra épült favázas szerkezetű pihenő volt. 12 oszlopa volt, amelyek 8
méter magasak voltak és másfél méter mélyen voltak a földben. 1946-ban bontották le értékes
faanyaga miatt.355 Nevét a tetején fészkelő gólyákról kapta. A Gólyaház közelében egy kis tó
terült el aranyhalakkal és lótuszvirágokkal, tó mellett sétáló pávákkal. A Gólyaházhoz, tóhoz
fűződő személyes élményeiről, érzéseiről így írt Berger Rozália: „A

gólyaházhoz,

szerpentinen mentünk fel felé, ciprus szegélyezte az utat, kőpad volt benne, tetején
gólyafészek és mivel dombra építették minden oldalán rácsos ablak, két ajtónyílás így minden
oldalról szép kilátás nyílt, persze csupa futórózsa vette körül, a tövébe magas korona akác.
Nem messze tőle ott volt a tó tele lótuszvirággal színe piros, rózsaszín, fehér volt, ezen a
részen már drótkerítés volt és ki lehetett látni az utcára és a ligetbe, és fa, fa mindenütt. Ilyen
kertbe nem lehettem szomorú. Fűződtünk a tóhoz hol fehér és rózsaszín piros lótuszvirágok
nyíltak. A medencében aranyhalak úszkáltak. Pávák sétáltak a parkban. Délutánonként a
gólyaház volt a kedvenc helyem tele volt futó rózsákkal itt olvastam.”356

18. kép: Gólyaház
Forrás: Magángyűjtő
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V. 4. 9. Stefánia Szövetség
Az Országos Stefánia Szövetség 1915-ben alakult meg, a mai védőnői rendszer elődje
volt. A szövetség célul tűzte ki a csecsemőhalandóság csökkentését, a születésszám növelését,
a tudatlanság és a babona elleni küzdelmet, a terhes nők, csecsemők, kisgyerekek védelmét. A
névadó, egyben védnök, gróf Lónyai Elemérné Stefánia belga hercegasszony volt, elnöke
pedig gróf Apponyi Albert.357
A következő évben az országos hálózat kezdett el kiépülni. Sorra alakultak meg az
első fiókintézetek Szegeden, Aradon, Debrecenben, Újpesten, Kolozsvárott, Salgótarjánban és
Pakson. A m. kir. kormány 1917-ben az anya és csecsemővédelmet állami feladatnak
minősítette, s annak megszervezésével és végrehajtásával az Országos Stefánia Szövetséget
bízta meg.358 Mezőberényben 1927. május 9-én, du. 15 –kor volt a helyi fiókintézet alakuló
közgyűlése a községháza tanácstermében, 235 fővel alakult meg a helyi szervezet, melynek
tagjai között Fejérváry Celesztina is szerepelt.359 Az intézmény tényleges működését 1927.
július hó elsején kezdte meg.360 A helyiség bérletét és a rezsiköltségeket a község vállalta
magára, míg az épület berendezését és az orvosok, védőnők fizetését az Országos Stefánia
Szövetség.361 A község vállalta, hogy 1930-ig évente 1.000 pengőt fizet 3 szobáért özv.
Kulich Lajosnénak.362 A mezőberényi védőnői intézet vezetője dr. Karay Gusztáv főorvos
lett, feladatai közé tartozott a gyermekorvosi teendők ellátása.363 1930-ban lejárt a bérleti
szerződés, ekkor Celesztina vállalta, hogy megvásárolja a Stefánia községi fiókintézete
számára a Gyomai út 9. sz. alatti házat.364 Így járult hozzá a szövetség céljainak
megvalósulásához. Az intézmény munkájának köszönhetően a településen 6%-kal csökkent a
gyermekhalálozások száma.365
Mihalcsi Dánielnénak Celesztina jótékonysági tevékenységeivel kapcsolatosan is
vannak emlékképei: „Nagyon jólelkű volt a szegény emberekkel. Télen a tanító Celesztina
kérésére összeírta, hogy melyik gyermeknek mire van szüksége, és a grófnő megvette a
szegény gyerekeknek a szükséges holmikat, kabátot, cipőt. Karácsonykor a katolikus
357

Keller Lajos (szerk.): Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Budapest. 1931. 3. p.,15. p.
Keller Lajos (szerk.): Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Budapest. 1931. 3. p.
359
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326 Mb. nagyk.
281/1935, 326/1935
360
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326 Mb. nagyk.
281/1935, 326/1935
361
Békésmegyei Hírlap 1927. május 15. 4.p.
362
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326 Mb. nagyk.
326/1935 haszonbéri szerződés
363
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326 Mb. nagyk.
281/1935, 326/1935
364
Dr. Bonyhai Mihály: i.m.203-204.p.
365
Keller Lajos: i.m. 155.p.
358

132

Ir. B.b.
Ir. B.b.

Ir. B.b.
Ir. B.b.

gyerekeknek a kastélyban zsúrt szervezett, ahol tejeskávéval, kaláccsal vendégelte meg őket,
kaptak csomagot is, amiben alma, narancs, szaloncukor volt. Ősszel sem feledkezett el a
gyerekekről az iskolába almát hozatott nekik.”366
V. 4. 10. Iparpártolás
A századelőn országszerte megindult a nagy iparpártoló mozgalom a tulipán jegyében.
A tulipánt nemcsak azért választották a mozgalom szimbólumává, mert egy nagyon régi
virágunk, hanem azért is, mert a néphit védelmező erőt tulajdonít neki, jelképezi az anyaölt, a
teremtés kelyhét. A Magyar Tulipánkert Mozgalom célja az volt, hogy a magyar munkások
számára munkaalkalmat teremtsenek, ezért tagjaik csak magyar ipari termékeket vásároltak.
A Szervezet elnöke gróf Batthyány Lajos volt. A mozgalomhoz Celesztina grófnő 1906-ban
csatlakozott.367 De Celesztina ipartámogató tevékenysége nem ekkor kezdődött. Már
korábban is támogatta a Mezőberény Iparos Ifjúság Önképző Egyesület munkáját, amely
megalakulása óta (1899) rendszeresen szervezett műkedvelő előadásokat, felolvasó esteket,
saját könyvtárat és színpadot hozott létre. Az egyesület 1904-ben zászlót kapott románfalvi
Fejérváry Celesztinától, amelynek ünnepélyes felavatása még ebben az évben megtörtént. A
zászlóanyai tisztséget ettől fogva Celesztina töltötte be.368 1904. pünkösd ünnepén áldotta
meg az Iparos Ifjak Körének zászlaját Kny Antal kerületi esperes. 369 A zászló zöld bársonyból
készült, hímzésekkel díszített. Az egyik oldalán a „Mezőberényi Ip. Önképző Egyesület”
felírat látható, a másikon pedig a „Munka nemesít” népszerű mondat. A készítés dátuma,
1904 is látható. A zászlót kiegészíti egy kisebb, Románfalvy Fejérváry Celesztina nevével.
Körbe aranyszínű rojtok találhatóak.

19. kép: Fejérváry Celesztina által adományozott zászló az Ipartestületben
Fotó: Vágvölgyi Mihály
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Az ünnepélyes zászlóavatás alkalmából tablókép is készült emlékül az utókornak. A tabló
közepén a tiszteletbeli zászlóanya Fejérváry Celesztina látható ünnepi öltözetben. Körülötte
pedig az Ipartestület tagjainak arcképe.

20. kép: Az ünnepélyes zászlóavatás tablója az Ipartestületben
Fotó: Vágvölgyi Mihály
Anyagilag is támogatta a Mezőberény Iparos Ifjúság Önképző Egyesület munkáját.
1923-ban az iparos fiatalok műkedvelő előadásának felülfizetőinek névsorában ott találjuk a
nevét 5.000 koronával.370 Az egyesület 25 éves fennállásnak ünnepélyes évfordulóján 1924.
január 6.-a alkalmából egy nagyobb összeget 250.000 koronát ajánlott az Iparos Egyesület
munkájának támogatásaképpen.371 Ipartámogató tevékenysége miatt rendszeresen kérték fel
iparpártoló rendezvények védnöki szerepkörére. A Tulipánkert Szövetség Békésvármegyei
kerülete 1907. január 12-én bált szervezett a vármegye székházában, lady patroness-nek
Celesztinát kérték fel.372 A köröstarcsai mezőgazdasági, ipari, egészségügyi és művelődési
kiállítás védnöke is ő lett 1925-ben, majd ugyanebben az évben a mezőberényi
„mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és kultur kiállításon is övé volt a védnöki szerep.”373
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V.4. 11. Kitüntetés
Fejérváry Celesztinát már 1904-ben ajánlotta a békési járási főszolgabíró a
belügyminiszternek a legmagasabb kitüntetésre, olvashatjuk a Kolozsy Endre főjegyző úrnak
címzett levelében. „Fejérváry Celesztine mezőberényi lakosnak legfelsőbb kitűntetésre
ajánltatott a m. kir. Belügyminiszter Úr figyelmébe azon alapon, hogy nevezett több
községben segélyezésre összesen 100.000 koronát fordított, s hogy segélyügyekre évente
12.000-14.000 koronát áldoz”374
Az ajánlás sikeres volt. Az uralkodó 1907-ben Fejérváry Celesztinát a közjótékonyság
terén szerzett érdemei elismeréseként Erzsébet-renddel tüntette ki.375 A kitüntetést Ferenc
József 1898. szeptember 17-én hozta létre, tragikusan elhunyt feleségére, Erzsébet királynéra
is emlékezve, annak védőszentje, magyarországi Szent Erzsébet tiszteletére.376 Az elismerést
azok a nők kapták, vallási megkötöttség nélkül, akik „hivatáskörükben kitűnnek, vagy
maguknak emberbaráti, vallási vagy jótékonysági téren a közjó iránt érdemeket szereznek”. 377
Az elismerést az uralkodó adományozta, okmányait ő írta alá és a rendi kancellár
ellenjegyezte. 378
A Békés c. újság 1907. december 15-i száma adta hírül, hogy Fejérváry Celesztinnek,
a budapesti és mezőberényi jótékony nőegyletek elnöknőjének az Erzsébet – rend második
osztályának adományozásáról szóló királyi kézirata megérkezett a vármegye alispánjához, aki
„ékes szavak kíséretében küldte meg a kitüntetettnek.”379 Az újságírók is gratuláltak. „Ez
alkalommal krónikaírói tisztünkből kifolyólag, mi is kész örömmel adunk helyett
mindezeknek, annak tudatában, hogy Fejérváry Celestin nemes szívétől és nagyfoku
emberszeretetétől sugallott sok jótéteményének a közjótékonyság terén hervadatlan érdemeket
szerzett, melynek legfelsőbb helyről is történt elismerése és díszes kitüntetése alkalmából mi
a magunk részéről is őszintén, igaz szerencsekívánatunkat fejezhetjük ki.”380 Az Erzsébet –
rend II. osztályának medalionján látható Szent Erzsébet portréja, valamint E (Elisabeth)
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monogramja. A rózsaágak, Szent Erzsébet attribútumai, utalnak a híres rózsacsodára. A
medaliont ezüst gyöngykoszorú övezi.381

V.4.12. Fejérváry Celesztina öröksége
1937. október 28-án halt meg Fejérváry Celesztina.382 A „Mezőberényi római
katholikus egyház története” című kéziratos műben ezt olvashatjuk erről: „Október 28-aka
gyásznap volt az egyház életében. Ugyanis e napon halt meg Románfalvi Fejérváry Celesztin
urnő, kinek az édesanyja építette a templomot és plébániát. 88 évet élt. Ő maga is szüntelen jó
tevője volt az egyháznak. Templom ruhái majd nem mind ő tőle vannak Szegények pártfogója
volt, ki egész jövedelmét ugy szolva mások segítésére fordította. Rengeteg vagyont osztott
szét, sajnos azonban maradandó nyoma nem igen van. Kivéve a Köröstarcsai kápolna
létesítésére adott 20.000 az az húszezer pengőt. Nagyon megérzi a község lakossága
felekezeti különbség nélkül az ő eltávozását. Nagy jótevője volt a nőegyletnek, a katholikus
iskolának, azt is ő építette újra. Karácsonykor a szegény gyermekek felruházására nagy
összegeket adományozott. Ő vetette meg a Stefánia alapját, amidőn az intézetnek házat vett
8000 p. az az Nyolcezer pengőért. Nem lehet eléggé elsorolni az ő jótéteményeit, csak a
szeretet és hála érzelme kell, hogy eltöltsön bennünket.”383 A temetési ceremónia október 30án délután 16 órakor kezdődött.

384

A katolikus templomban zajlott, ott volt felravatalozva a

grófnő. A katolikus szertartáson olyan sokan voltak, hogy nem fért be mindenki a templomba.
Rengeteg gyerek is volt ott. Ezüst 1 pengőt vagy 50 fillért osztogattak a gyerekeknek, ugyanis
a jómódú emberek temetésén ez volt a szokás.

385

A Békésmegyei Közlöny tudósítója így írt

az eseményekről: „Zokogó emberek százait lehetett látni a temetésen, mert Fehérváry
Czelesztin-ben jótevőjüket vesztették el a berényi, tarcsai parasztok. Szívetdobogtató
történeteket mesélnek a berényiek az elhunyt urnő jó szívéről, többek között az egyik
kiöregedett családnak 5.000 pengőt adott, hogy békés nyugalomban élje le napjait. A sírnál
rengetegen álltak, akiken segített.” 386 A gyászszertartást Gáspár István lelkész, pápai kamarás
végezte Anczin N. csabai káplán és Aranyi Imre mezőberényi káplán segédletével.387 A
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temetésen a papság köréből még ott volt dr. Apor Vilmos gyulai apát plébános, dr. Domanek
Pál békéscsabai plébános is. A grófnő kérése az volt, hogy ne tegyék kriptába, nem kell a
pompa, egyszerűen temessék el.388 Így a katolikus templom kertjébe temették „a tömeg
felcsukló zokogása közben az egykori tábornok leányát Fehérváry Celesztint”.389
A katolikus templom kertjében mai napig megtalálható a sír. Celesztina nevét egy
szívet formáló fejtámla őrzi. Felette Jézus Krisztus. S alatta a sok borostyán fonja körbe
Mezőberény jótevőjének nyughelyét. A kert többi részétől kis vaskerítés különíti el.
Egyszerűen, ahogy ő kérte.
Öröksége a hagyatéki adatok alapján 1775 katasztrális hold föld volt Mezőberényben,
Köröstarcsán és Békésen 2 hold hullámtér.390 A Celesztina uradalomban katasztrális holdban
mérve szántóföld 1.084, kert 19, rét 12, szőlő 19, legelő 553, erdő 14, földadó alá nem eső
terület 74 volt. A földbirtok tiszta jövedelme 19.593 arany korona volt.391 A gazdaságban
jelentősebb szarvasmarha- és sertésállomány volt, de foglalkoztak melegvérű lovak és hazai
fésűs gyapjas juhok tenyésztésével is. A művelés alatt álló területeken búzát, rozst, zabot,
tengerit, bükkönymagot, lucernamagot, takarmányrépát számottevő mértékben termesztettek.
Békés megyei viszonylatban jelentős bortermelő gazdasága is volt Celesztinának, mézes fehér
bort, kövidinkát, burgundi vörös bort és „kadorkát” állítottak elő. A gazdaság kezelője
Petrovszky Mátyás okleveles gazda volt.392 A Celesztina uradalomban több majorságban is
folyt a gazdálkodás, Köröstarcsán a Karolin, Miklós és a Terézia nevezetű majorokban.393 Az
első kettőt megboldogult szüleiről nevezte el Celesztina, így állítva nekik emléket.
Mezőberényben a Blanka majorban folyt jelentős sertés- és szarvasmarha- tenyésztés 20 hold
területen. 394 Celesztina halála után értékpapírok is maradtak, amelyek különféle részvényeket
jelentettek, a Szeghalomvidéki Takarékpénztárnál, a Körösvidéki Nyomdánál, az Alföldi
Gazdasági Vasút Rt.-nél, a Mezőberényi Gazdasági Takarékpénztárnál, a Mezőberényi
Villamossági Rt.-nél és a Mezőberényi Tejszövetkezetnél is összesen 1.710 pengő értékben.
A hagyaték részét képezték személyes tárgyai: képek, könyvek és emléktárgyak is. 395
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Vagyonáról végrendeletben rendelkezett, amely dr. Schreiber Miklós kir. körjegyzőnél
volt letétbe helyezve Békéscsabán. Fejérváry Celesztinának egyenes ági leszármazottja,
gyermeke nem volt az írásos dokumentumok szerint, testvérei fiatalon meghaltak.396 Így az
egyik örökös édesanyja testvérének, Kárász Istvánnak az unokája lett, akire Celesztina
fogadott lányaként tekintett. Kárász Mária, férjezett nevén Orczy Lőrincné 904 hold földet
örökölt. A másik örökös anyai nagyanyjának, Wenckheim Henrietta testvérének, Józsefnek a
dédunokája lett, aki gr. Cebrián Istvánné br. Vécsey Magdolna volt.397

21. kép: Cebrián Istvánné férjével
Forrás: Magángyűjtő
A két főörökös között osztották fel a vagyont Celesztina végakaratának megfelelően. Nem
sokáig élvezhették az örökséget. Cebrián Istvánnénak menekülnie kellett Mezőberényből az
oroszok elől, 1944-ig élt a kastélyban. Sátoraljaújhelyre kanonok öccséhez költözött és ott is
halt meg 1960-ban.398 A második világháború után Celesztina által felhalmozott vagyon
szétforgácsolódott. A kastélyt az oroszok foglalták el, majd a második világháborút követően
állami tulajdonba került, pártközpont lett később pedig általános iskola. A Celesztina park is
eltűnt, egy részén lakóházak épültek. A Gólyaházat lerombolták, az üvegházzal együtt. A fák
nagy részét kivágták, a rózsalugasok és sétányok eltűntek. A különlegesen szép víztorony, a
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kis kerti tó, aranyhalakkal együtt a múlt ködébe vesztek. Már csak a régmúlt képein láthatjuk
egy letűnt korszak emlékképeit.
Fejérváry Celesztina öröksége eltűnt, illetve más formában van közöttünk. A kastély
ma múzeumként működik. A park egy részén lakóházak vannak és van egy kis terület, ami
még mindig őrzi parkjellegét. A majorságai ma magánkézben vannak. Szellemi öröksége
viszont ma is él és szükség van rá, hogy minél többen is magukénak érezzék. A mezőberényi
katolikus egyház kézzel írt krónikájában olvashatjuk Celesztina halála után írt sorokat: „Csak
az óhaj élhet a lakosság lelkében…az örökösökben hasonló jó embörkhet adjon a
Községnek”399
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VI. Munkahelyteremtés
VI.1. Munkanélküliség problémája, társadalmi, gazdasági helyzet
„Valóban e századnak nem lehet nagyobb,
humánusabb feladata, mint a nép
megélhetésének biztosítása.”400
A munkanélküliség a 19. században is létező társadalmi jelenség és probléma volt. Mi
volt ennek az oka, mi állt a háttérben? Az összefüggések elemzésekor számos okot
találhatunk, ami a munkanélküliség súlyos társadalmi problémaként való megjelenéséhez
vezetett.
Gelléri Mór a vizsgált korszakban élt, az Országos Iparegyesület aligazgatója volt, számos
gazdaság- és ipartörténeti tanulmányt, cikket írt.401 Harcz a munkanélküliség ellen című
művében a munkanélküliség okait és megoldási kísérleteket tanulmányozott európai
kitekintésben. Véleménye szerint a munkanélküliség közvetlen okai közé tartozik: a gépek
nagyszámban történő elterjedése, a munkaerő fővárosba való áramlása, a szezonmunka,
rendkívüli helyzetek, amelyek a munkások nagyobb mértékű elbocsátásával jár és a
munkakerülés. Beszámolt arról is, hogy megnyitottak egy munkaközvetítő intézetet és
munkanélkülieket foglalkoztató kis mintatelepet is. A budapesti józsefvárosi közjótékonysági
egyesület foglalkoztató intézete a következő foglalkozási ágakat karolta föl: I. ruhakészítés
(kizárólag a kerületi szegény gyermekek felruházására); II. selyemhulladékok feldolgozása;
III. harisnyakötés; IV. horgolás; V. tollfosztás; VI. címírás; VII. papírzacskó készítés;VIII.
favágás; IX. kőzúzás. A foglalkozásokat úgy válogatták össze, hogy azok egyrészt az
iparosokkal ne versenyezzenek, másrészt hogy azokat bármilyen foglalkozású ember könnyen
eltudja végezni. A foglalkoztatottak utalványokat kaptak, amelyeket reggelire, ebédre és
hálóhelyre lehetett beváltani. Ennek értékét keresetükből levonták. Munkaidejük reggel fél 7től déli egy óráig tartott, napi keresetük maximum 50 krajczár lehetett. Az intézet feladata a
munkaközvetítés is volt, hogy lehetőséget adjanak minden munkára jelentkezőnek a
rendszeres foglalkoztatásra. Csak ha ez nem sikerül, kaphat, az illető az intézetben egy,
legfeljebb két héten át munkát. Gelléri Mór jelzi azt is, hogy ezek a kísérletek nem jelentettek
teljes körű megoldásokat, csak a probléma súlyosságát enyhítették.402 Mindemellett Gelléri
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megkerülhetetlenek tartotta a munkanélküliek segélyezését is, ami korábban az egyház és a
társadalom feladata volt. Kiemelte, hogy Londonban 1884-ben 1013 jótékony egylet volt,
melyek egy év alatt 4 és fél millió font sterlinget fordítottak segélyezésre. Az állam feladata
szerinte a közmunka biztosítása is.403
Dr. Rudolf Lóránt 1938-ban Pécsett volt egyetemi tanár, illetve a pécsi törvényszék
bírája. 1945-ben kinevezik a budapesti törvényszék elnökévé, 1946-ban a budapesti ítélőtábla
bírájává. Elméleti tanulmányokat írt,404 A munkanélküliség problémája című művében elemzi
a munkanélküliség okait és számba veszi a munkanélküliségből kivezető utakat is. Tömeges
munkanélküliséghez vezetett a kapitalizmus fejlődése, speciális modern kapitalizmus
megjelenése, emberiség lélekszámának megnövekedése. A kapitalista gazdasági rendszer nem
tud elegendő munkahelyet biztosítani mindenki számára. A technikai fejlődés, a gépek
megjelenése szintén a munkahelyek elvesztéséhez vezetett, mert a gép jobban, olcsóbban és
többet termel.405 A gazdasági élet fejlődése új produktumokat is eredményezhet. Ezek a
termékek új munkaalkalmat jelenthetnek.406 Tömeges munkanélküliséghez vezethet, ha a
vállalati termelésben zavar támad. Ha a vállalati termelés nagyarányú, nincsen
munkanélküliség. A vállalati termelés egyenletes folyamatosságát befolyásolják a
dekonjunktúrák és a krízisek is.407 Amennyiben a munkások munkabérét alacsonyan tartják, a
termelési költségek csökkentése érdekében, kárpótolni kell őket. A köznek kell biztosítani az
olcsó, higiénikus lakást, olcsó közlekedést, fogyasztási szövetkezeteket, munkás egészségügy
megszervezését, különböző sport, társasági egyesületeket, népkönyvtárakat. A munkásnak
részt kell biztosítani a vállalkozók konjunkturális nyereségéből. A munkaidő megrövidítése
enyhítheti a munkanélküliséget. Ha a régi munkaidőt 48 órát leszállítják 40 órára, akkor több
munkás fog dolgozni. A munkaidő megrövidítése a munkajövedelmek csökkenésével jár, így
a munkásságot a köznek kerti lakásokkal kell ellátnia, hogy házi készítményekkel a kieső
jövedelmet pótolni tudják. Az államnak és egyéb közületeknek közmunkát kell szervezni a
munkanélküliség csökkentésére.408 Dr. Rudolf Lóránt szerint a munkanélküliséget
megszűntetni és megelőzni nem lehet. A munkanélkülieket támogatni szükséges, mivel a
munkás, ha elveszti a munkáját, ezzel együtt a munkabérét, nincs miből fenntartania magát. A
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munkanélküliség nyomort, éhséget és lakásnélküliséget jelent. A munkásság nagy része még a
legnagyobb konjunktúrák idején sem tud tartalékot képezni. Az éhes ember a magántulajdoni
társadalmi rendet forradalommal veszélyezteti. „Tehát a munkanélkülin az összesség jól
felfogott érdekében segíteni kell abban az esetben is, ha a gazdasági élet nem tud számára már
munkaalkalmat biztosítani. És segíteni kell a társadalomnak: emberi kötelességből,
humanizmusból is…Minden államnak meg kell adnia a lehetőséget honpolgárainak, hogy
gazdasági munkával gondoskodhassanak létfenntartásukról.”409 Dr. Rudolf Lóránt szerint az
állam kötelessége, hogy állampolgárainak megélhetését lehetővé tegye.410
A

munkanélküliség

súlyos

társadalmi

problémaként

történő

megjelenésének

következménye volt a szocializmus elterjedése.
VI.2. Új eszme
A szocializmus egy olyan eszmerendszer, társadalmi és politikai mozgalom, amely az
1830-as években alakult ki. A történelmi fejlődés során sok-sok irányzata létrejött és más-más
formában és hatásfokkal érvényesült eltérő korszakokban: hol dominánsabb és meghatározó
szerepet játszott, hol pedig kevésbé fontos szerepkört töltött be. Bizonyos aspektusban és
közegben a mai napig fennáll és érezhető hatása, ha nem is társadalomformáló erőként, de
létezik. Célom bemutatni ezt a fejlődést és változást, kezdve a történelmi gyökerektől egészen
a huszadik század elejéig, elemezve a témával kapcsolatos szakirodalmat, forrásokat.
A szocialista eszme kialakulásának történeti gyökerei egészen az ipari forradalomig
nyúlnak vissza. Az átalakulás következményeképpen megjelentek a gépek, gyárak, vasutak,
gőzhajók. Létrejött a minden addiginál nagyobb városokban élő ipari munkásság, ugyanis
ekkor rengeteg ember hagyta ott a földeket, s a jobb megélhetés érdekében a városokba
költözött. Az ipari forradalom korai szakasza eltérően érintette a különféle társadalmi
rétegeket. A gyártulajdonosok, akik a javak megtermelésének forrásaival rendelkeztek,
mérhetetlenül meggazdagodtak. A munkások viszont semmiféle érzékelhető haszonhoz nem
jutottak. Gondjaikat tetézte a korom, a nyomornegyedek, a lelketlen munkáltatók, a
balesetveszélyes gépek és a gyermekmunka, a szociális védelem (betegség-, öregség- és
balesetbiztosítás, fizetett szabadság) hiánya. Ezeken kívül egy olyan újfajta bizonytalanságot
kellett átélniük, amely a régi agrártársadalmakban ismeretlen volt. Az egyenetlen kapitalista
növekedés során a nagy föllendüléseket időnként szörnyű összeomlások, válságok követték, s
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ilyenkor tömegesen bocsátották el a munkásokat. A munkanélkülieket magukra hagyták,
boldoguljanak, ahogy tudnak.
Mi a megoldás? Hogyan lehet a helyzetet orvosolni? A szakirodalmat és a forrásokat
tanulmányozva három út kínálkozott, háromféle módszerrel próbálkoztak. Lázadással,
szervezkedéssel, és egy új eszme politikai színtéren való érvényesítésével. Ez az ideológia
valójában egy reflexió volt egy adott társadalmi helyzetre, és ez a szocializmus kialakulásának
történelmi gyökere. Vegyük sorra mindegyik módszert. Milyen eredményeket értek el és a
szocialista eszme hogyan érvényesült? A tiltakozó megmozdulások és lázadások jellegzetes
formái a 18. század végéig az éhséglázadás, az 1810-es években a gépromboló-mozgalom, a
19. század derekától a sztrájk. A gépromboló munkások olykor dühüket töltötték ki a
gépeken, mert úgy gondolták, hogy a gép veszi el az embertől a munkát, s ezzel a
megélhetést. A géprombolókat ludditáknak nevezték, mert fenyegető leveleiket bizonyos
„Ned Ludd tábornok” küldte.411 1831-ben a lyoni selyemszövők fegyveres felkelésére került
sor, s húszezer katonát kellett bevetni a fennálló rend védelmében. 1844-ben a sziléziai
takácsok robbantottak ki hasonló felkelést. Mindkét helyen a szövőipar terjedése miatt
munkájukat vesztett takácsok fogtak fegyvert. Ezek a mozgalmak esetiek, szervezetlenek és
ösztönösek voltak, ezért nem hoztak eredményeket. A munkások hamar felismerték, hogy
más eszközökhöz kell folyamodni, ezért érdekeik védelme miatt baráti társaságokat,
önsegélyező egyleteket, szakszervezeteket hoztak létre. Üzemenként, szakmánként alakultak,
az elsőket nyomdászok, asztalosok, szabók hozták létre. A tömeg és a közösség erejét
kihasználva éltek a munkabeszüntetés (sztrájk) fegyverével. Sztrájkőrséget alakítottak, hogy a
munkaadók ne hozathassanak külső, a munkát olcsón is elvállaló embereket. A
szakszervezetet a tagság pénzzel támogatta, ebből lehetett segélyeket fizetni, vagy pótolni a
sztrájk idején kieső bért. A brit szakszervezeti tanács (Trade Union Council, TUC) 1868-ban
alakult meg, s néhány év múlva több mint egymillió munkavállalót képviselt. Az első
politikai tömegmozgalom a chartisa mozgalom volt, amelyet brit munkások hoztak létre az
1830-as években. Sajtója az Észak Csillaga volt, nevét arról a jogbiztosító alkotmányról
kapta, amely politikai jogokat kívánt adni azoknak, akik azzal nem rendelkeztek. A férfiaknak
általános választójogot, titkos szavazást, a képviselők díjazásának bevezetését, egyenlő
lélekszámú választókerületeket, és évenkénti parlamenti választásokat követelt. A chartisták a
kívánságaikat kérvény formájában támogató aláírásokkal (összesen kb. 10 millió) háromszor
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terjesztették a parlament elé, amelyeket azonban minden alkalommal elutasítottak (1842,
1844, 1847).412
A társadalmi problémák megoldását mások egy új eszme érvényre juttatásában
látták. Ilyen volt Robert Owen (1771-1858) is, egy felvilágosult walesi gyártulajdonos, akinek
New Lanark-i pamutfonodái ez idő tájt híres mintaüzemek voltak. A textilgyárak igazgatása
során szerzett gyakorlati tapasztalatai alapján kezdték foglalkoztatni a társadalmi kérdések.
Fontosnak tartotta a gyári viszonyok átalakítását, az oktatás nemzeti rendszerének
bevezetését, munkanélkülieknek nyújtandó állami segélyt. A szocializmus szót az ő követőire
használták először (1830 körül). Az utópista szocialisták a valóságot akarták az eszmékhez
igazítani; a meggyőzés, a nevelés, a propaganda módszereivel igyekeztek az ipari társadalom
tehetetlen áldozatainak tekintett munkásságon segíteni.
Eszméi főleg két tételen nyugodtak: „Az embert jelleme irányítja, nem pedig ő alakítja
ki” és „bármely közösség, sőt a föld összes lakójának jellemét is át lehet formálni, a
legrosszabb emberből is lehet nagyon jót, a legtudatlanabból is igen értelmeset képezni olyan
eszközök igénybevételével, amelyek nagy tömegben állnak rendelkezésünkre; ezeket a
népeket kormányzó testületek könnyen ellenőrizhetik, illetve vehetik ellenőrzés alá.”413
Owen abban különbözött a többi utópistától, hogy gyakorlatban is megpróbált
önfenntartó (termelő) közösséget létrehozni.

Először az angliai New Lanark-ban, majd

Amerikában, Indiana államban, ahol New Harmony néven egy kommunisztikus közösséget
hozott létre. Erről így írt „A társadalom új felfogása” című művében: „Elősegítettük a
sokgyermekes nagycsaládok letelepedését; elhelyezésükre kényelmes házak épültek.
Beszüntettük, hogy a szövőgyárban hat-, hét-, nyolcéves gyerekeket alkalmazzanak. A
gyerekeket öt éven keresztül, vagyis ötéves korukig falusi iskolákban ingyenesen tanítottuk
olvasásra, betűvetésre és számolásra […]. Olyan rendszabályokat vezettünk be, amelyekből
megtanulták, hogyan osszák be keresetüket, és kiadásaikat béreikhez mérjék. Tüzelőt és
ruházatot ugyanilyen módon szereztünk be számukra, s még csak kísérlet sem történt arra,
hogy kihasználjuk vagy rászedjük őket […]. Így mindkét fél részesült azokban a
felmérhetetlen előnyökben, ami az itt bevezetett rendszer nyújt. Az alkalmazottak
szorgalmasak, mértékletesek és egészségesek lettek, hűségesek munkaadóikhoz és
szívélyesek egymás iránt; ragaszkodásuk következményeként munkaadóiknak olyan
szolgálatokat tettek csaknem minden ellenőrzés nélkül, amiket a kölcsönös bizalom és
jóakarat hiányában más eszközökkel nem lehetett volna elérni.” Leeds városának
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Szegényügyi Bizottsága New Lanark-ban járt, beszámolójukban a következő tapasztalatokat
írták le: „Mr. Owen lanarki üzeme elsősorban ipari vállalakozás; a küldöttség eddigi
látogatásai során még sosem járt olyan üzemben, amelynek vezetésében ilyen kiváló elvek
érvényesülnek. Az üzem jobb bánásmódban részesíti dolgozóit, nagyobb boldogságot juttat
nekik, mint a királyság területén található bármely más üzem, ahol ennyi szegény ember
dolgozik. Az egész rendszer csodálatosan bevált erkölcsi alapokon nyugszik. A gyermekek
nevelése terén a legfeltűnőbb vonás a szívélyes és szerető gondoskodás, valamint teljes
hiánya mindannak, ami a rossz tulajdonságok kialakulását segítené elő. Ezzel szemben adva
van minden, ami a jó tulajdonságok kifejlődését inspirálja. Így a gyermekek szinte egy nagy
családot alkotnak, amelyet a legmélyebb szeretet fűz egybe[…]. New Lanark felnőtt lakosai
körében számos figyelemre méltó jelenséget észlelünk. Általában tiszták, egészségesek és
józanok az emberek. Az oly sok bűnt és nyomorúságot felidéző részegség

úgyszólván

teljesen ismeretlen közöttük. Jól öltözöttek, jól tápláltak, otthonaik barátságosak[…]. A jól
megszervezett telepen mindent megtermelnek, amire a lakosságnak szüksége van;
szitkozódást és káromkodást nem hall az ember sehol. Nincsenek verekedő kedvű férfiak és
perpatvarkodó nők. Mindez részben a hely erkölcsi kulturáltságának, részben, mint már
említettük a kocsmák teljes hiányának köszönhető; - de talán azért is lehetséges, mert a
lakosság elzártan él a világ többi részétől…”414
Az itt tapasztaltak tükrözik Owen nevelési szemléletét is. Véleménye szerint az
oktatásnak nem az a célja, hogy a gyermekek fejét adatokkal tömje tele, hanem az élet
küzdelmeire való felkészítés, egyénisége és jelleme fejlesztése útján. A gyermekekre nem
fenyítéssel és megfélemlítéssel kell hatni, hanem kezdettől fogva szeretettel és megértéssel
kell bánni velük, fel kell kelteni érdeklődésüket és tudásvágyukat, amit azután egyszerű
gyakorlati eszközökkel ki kell elégíteni. Tánc, ének és testgyakorlat mindig lényeges részét
alkotta a New Lanark-ban meghonosított nevelési rendszernek.415
Első jelentős könyvét, „Az új társadalomszemléletet” 1814-1815-ben adta ki. Owen
főleg a jellemről és a környezetről mond általánosságban véleményt, a helyes nevelés
fontosságát és a dolgozó néppel szemben tanúsított emberséges bánásmód előnyeit
hangsúlyozva. Az volt a véleménye, hogy az emberek jellemét az a környezet alakítja, ahol
élnek és dolgoznak. A mű Owennek hírnevet szerzett, amelynek következtében beválasztották
a nyomor enyhítésére létrejövő, a Canterbury érsek elnöklete alatt álló bizottságba.416
Bizottsági tagként írásos javaslatot tett a gondok mérséklésére. Azt ajánlotta, hogy a
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szegények támogatására feleslegesen kidobott pénz helyett a kormány teremtsen falusi
települések létesítésére alapot. Minden ilyen településen 1200 lakost lehetne elhelyezni, ahol
a munkanélküliek saját maguk gondoskodnának ellátásukról, egyben a nemzeti vagyont is
növelnék. Elegendő földet kell rendelkezésükre bocsátani saját élelmezésük fedezésére. Owen
az ipar és földművelés összehangolt egységes termelését tartotta minden közösség ideális
alapjának.417 Elvetette a magántulajdont, mint az egyenlőtlenség legfőbb okát. Olyan új
társadalmat képzelt el, amely kölcsönösen együttműködő kis egységekre épül, s amelyben a
demokratikus önkormányzat elvei maradéktalanul érvényesülnek. A munkát, mint alapvető
emberi tevékenységet igen fontosnak tartotta, ugyanakkor elvetette a pénzt, amelyet szerinte
felválthat a szükségletek kielégítésére szolgáló javak igény szerinti elosztása.
„Az új erkölcs világa” című művében azt kutatta, hogy a technikai fejlődés révén
létrejött árubőség miért okozza a tömeg elnyomorodását. A gépesítés elbocsátásokhoz, ez a
fogyasztás és az összkereset csökkenéséhez vezet, az így keletkező válságok újabb elbocsátást
eredményeznek. Felismerte, hogy az időszakosan visszatérő gazdasági túltermelési válságok
egyik fő oka az alulfogyasztás, a fizetőképes kereslet hiánya. A bajokat úgy próbálta meg
elkerülni, hogy a munkás kapja meg munkája teljes értékét, mivel ez a fejlődés során nő,
mindenki élvezné a haladás előnyeit. A magasabb bérek a vásárlóerő növekedéséhez járulnak
hozzá. Ellenezte a gazdasági-politikai harcot, a társadalom megváltoztatása érdekében
elsődlegesnek az emberek átnevelését vélte.
A munkaérték elmélet alapján (amely szerint az áru értékét a benne megtestesült
munka adja) a kizsákmányolást úgy próbálta meg csökkenteni, hogy pénz helyett
bizonylatokat akart bevezetni az elvégzett munkaórákról, amelyeket azzal egyenértékű árura
lehetett becserélni. A gyakorlati kivitelezés érdekében 1832-ben váltóbankot hozott létre, ahol
az ilyen jegyeket árukra cserélték be. A viták, amelyek az áruk értékéről szólt meggátolták az
akció sikerességét.418
Megalapította a Nagy Országos Egyesített Szakszervezetet (Grand National
Consolidated Trades Union). Azt remélte, hogy valamennyi brit munkást egyetlen közös
szervezetbe tömöríthet, ha ez megvalósul, egyszerűen az általános sztrájk meghirdetésével
megbéníthatják az egész nemzetgazdaságot. Ezzel pedig lehetővé válik, hogy a Szövetség
békés úton átvegye a hatalmat, s az országot átalakítsa együttműködő közösséggé. Ez a terv
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nem számolt a reális lehetőségekkel, a hatalom kellőképpen megijedt, és szigorú eszközöket
vetett be a szakszervezeti mozgalom elfojtására.419
Claude-Henri de Saint Simon gróf (1760-1825) már fiatalkorában elhatározta, hogy az
emberi szellem fejlődését fogja tanulmányozni, és a civilizáció tökéletesedését igyekszik
előmozdítani. Az általa elképzelt világban a társadalmi közösséget a legkiválóbb iparosok,
tudósok irányítják és amelynek lesz egy, a tudományos közösségre épülő közös eszmeisége.
Véleménye szerint: „A társadalmat úgy lehet a tudomány fejlődése és az ipar felvirágzása
szempontjából legkedvezőbb módon megszervezni, ha a lelki hatalmat a tudósokra, a világi
hatalom igazgatását pedig az iparosokra bízzuk. A tudósoknak és az iparosoknak módjukban
áll a társadalmat vágyainak és szükségleteinek megfelelően átszervezni, mert a tudósok
birtokában vannak a szellemi erők, az iparosoknak pedig rendelkezésükre állnak az anyagi
erők.”420 Fontosnak tartja, hogy a tudósok nagyobb társadalmi szerepet töltsenek be, ennek
elérésére javaslatot is tett a genfi levelekben. Felhívja az emberek figyelmét arra, hogy
indítsanak gyűjtést Newton sírjánál. Ez lehetővé tenné, hogy a tudósok megfelelő anyagi
eszközökkel

rendelkezzenek,

s

megszabadulva

minden

béklyótól,

betölthessék

rendeltetésüket: megmenteni a világot tudás révén. Saint-Simon meg akarja szervezni a
tehetségek nemzetközi együttműködését, biztosítani akarja a tudósok és művészek anyagi
függetlenségét. Ezt tekinti a nép jóléte és a nemzetek közötti béke feltételének.421
Mindenféleképpen érdemes megemlíteni a történelemszemléletét, amely eszméinek
egyik kiindulópontja. A történelemnek, mint tudománynak az a célja, hogy abból, ami volt,
következtessen arra, ami lesz. Az általános törvény, ami az emberiség történeti fejlődését
előmozdítja az a haladás. A haladás elsősorban a szellemi életnek, az ismereteknek, a
tudománynak a fejlődése. Ezzel a szellemi haladással összefügg a gazdasági és a társadalmi
élet fejlődése. Minden új társadalmi rendszer, amely egy elavult rendszert vált fel, előre tett
lépés az emberiség fejlődésében. 422
Elképzeléseit a korabeli társadalom elégtelennek ítélt teljesítménye és az ehhez
kapcsolódó válságérzet motiválta. A korai kapitalista formák társadalmi – gazdasági
viszonyainak tanulmányozása, a tapasztalati tények alapján arra a következtetésre jutott, hogy
a modern társadalom kialakulása a modern ipar létrejöttével és rendszerré fejlődésével függ
össze. Az emberi társadalom története hosszú fejlődési folyamat, amelyben az emberi
képességek, kapacitások és az értelem, a tudomány kölcsönös egymásra hatásban való
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kibontakozása megy végbe.423 A jövendő társadalom véleménye szerint a következő: „[…]
egy nemzet akkor tudja saját jómódját biztosítani, ha ugyanúgy jár el mint a gyárosok, a
kereskedők; […] a szabadságra és jólétre törekvő nemzet költségvetését

ugyanolyan

alapelvek szerint kell kialakítani, mint bármely ipari vállalat magánköltségvetését; hogy
minden nemzet egyetlen értelmes célt tűzhet csak maga elé; a lehető legtöbbet termelni, a
lehető legalacsonyabb igazgatási költségek mellett.” 424
Az új kereszténység című művében kifejti, hogy a vallást meg kell újítani. Az
embereknek egymással testvéri viszonyban kell lenniük, így minden akadály egy csapásra
megszűnik. A vallásnak az a feladata, hogy a társadalmat egy magasztos cél felé, a
legszegényebb osztály sorsának megjavítására irányítsa. Úgy kell megszervezni a társadalmat,
hogy a lehető legelőnyösebb legyen a nagy többség számára. 425 Az embereknek „azt a célt
kell maguk elé tűzniük, hogy a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebben megjavítsák a
legnagyobb lélekszámú osztály szellemi és anyagi életkörülményeit.”426 Az új vallást a
társadalom leginkább hozzáértő gondolkodói fogják irányítani. Képesek munkára fogni az
ipar és a tudomány erőit és megteremteni a földi paradicsomot, amelyben minden alapvető
emberi szükséglet kielégítést nyer.
Charles Fourier (1772-1837) elképzelései is figyelmet érdemelnek, mert életvitelről,
életértékekről megfogalmazott tételei eredetiek. Bírálja a modern társadalmat, mert
szegénységet és nyomort, kiszolgáltatottságot szül. Kritikája elsősorban erkölcsi alapú.
Fourier a maga elveit A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete című könyvében
fogalmazta meg. Abból indult ki, hogy a jelen társadalom a fontos társadalmi elemek közül
csak a vallási kultuszt, a politikát, az erkölcsöt, a jogot és az igazgatást szervezte meg
valamilyen formában, elmaradt azonban a munka megszervezése. A munka megszervezése
nem öncél. Fourier az emberi vágyak kibontakoztatását, sokoldalúságát és kiélvezését hirdeti.
E szenvedélyek érvényesítése miatt van szükség a munka átalakítására, az élvezetek
„terének”, a szabadidőnek a biztosítására. Mert csak a munka hozhat létre olyan társadalmi
kapcsolatokat, amelyek kibontakoztathatják és kiteljesítik emberi természetét. Elmélete az
egyéniség kibontakoztatásának utópiája, amely boldogság és életigenlő.427
Fourier falansztereket vagyis lakó-és termelőközösségeket javasolt. Az általa elképzelt
közösségi élet az emberi szenvedélyek és igények kielégítésére, az életöröm kiélésére
szolgált. Az emberi élet célja az egyetemes boldogsághoz való eljutás, a tökéletes harmónia
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elérése. A boldogságot akkor tudja elérni az ember, ha képességeit kifejti, minden hajlamát,
vágyát kielégíti. Az ember élvezzen ki mindent, amire szíve szerint vágyik. Fourier elmélete
élesen szemben áll a kereszténység tanaival, amelyek az önmegtartóztatást, az alázatot, a test
keresztre feszítését hirdeti.428 Fourier a boldogságra törekvést belső és külső luxusra való
törekvésnek nevezi. A belső luxust a hajlamok alkotják, amelyek annál egészségesebbek,
minél elevenebbek, s amelyek öt érzéki, vagyis a test érzékei: szaglás, látás, hallás, ízlés és
tapintás és négy lelki: szerelem, barátság, becsvágy, családi érzésre oszthatóak. Ha az ember
azt akarja, hogy valamennyi hajlama működésbe lépjen és kielégülést nyerjen, szükség van a
hozzá és hasonlók szervezetére.429
A sikeres társadalom alapja a törődés és az együttműködés, az a társadalom, amely
együtt tud működni, képes termelékenységének hatalmas fokozására. Az együttműködés
intézményesülő formája a falanszter, ami a következőképpen néz ki leírása alapján. A falanx
épülete: a falanszter, köröskörül erkélyes, fedett folyósok övezik, amelyek télen mérsékelten
melegek, nyáron frissítően hűvösek. Végig az egész hatalmas épületen, amelyben a falanx
1800-2000 tagja lakik, oszlopcsarnokok vezetnek minden irányba: a termekbe, a lakásokba, a
börzére; fedett folyósok biztosítják a kényelmes összeköttetést a műtermekkel, a műhelyekkel
és istállókkal.430 A főépületet négy emeletes épületegységként képzelte el, ahol az öregek a
földszinten laknak, a gyermekek a félemeleten, a leggazdagabbak pedig az első emeleteken .A
magasabb emeleteket az idegeneknek és a látogatóknak tartják fenn.431 A társadalmi
szervezetben mindenki hajlamai szabadon kifejlődhetnek. Az elképzelés a vonzó munka
elvére épül, azaz mindenki olyan munkát végezhet, ami a leginkább tetszik neki, és ami
élvezetet nyújt. A társadalom magától működik, nincs szükség formális politikai
szervezetekre. A díjazás mértékét a hozzájárulás, a tehetség és a befektetés mértéke határozza
meg, s mivel közösségben élnek, megszűnik a gazdag és a szegény közötti különbség. 432
Amikor az egész földgolyón létrejönnek a falanxok, összesen kétmillió falanx lesz,
négymilliárd emberrel. A világ fővárosa Konstantinápoly, ez lesz a világ urának, s
valamennyi falanx által választott uralkodónak a székhelye.433 Ez a vízió nem vált valóra.
Az utópista szocialisták az elképzeléseiket az emberek meggyőzésével, minden
súlyosabb társadalmi összeütközés, forradalom nélkül kívánták elérni.
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A korai szocialisták egyik képviselője Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) az
anarchizmus elméletének megalkotója. Megkérdőjelez mindenfajta törvényes hatalmat.
Elképzelése az volt, hogy az emberek együttműködése mindenfajta állami kényszer nélkül
valósuljon meg. A politikai szabadságot tartotta elsődlegesnek. Véleménye szerint az
átlagember nem saját ítélőképessége, józan belátására támaszkodva cselekszik, hanem az
állam kényszerítő fenyegetése alatt. Elutasította a piacot, s helyette az alkufolyamatot helyezte
előtérbe. A szabadon egyezkedő emberen alapuló közösségi társadalomban az egyének ereje
nagyjából egyenlő, s elég önállóak ahhoz, hogy kölcsönös függőségük ellenére se legyenek
kiszolgáltatva egymásnak. Céljaikat nem harc, hanem egyezkedés útján kívánják elérni,
hiszen úgysem tudnak egymás felé kerekedni. Eszménye a kistermelők társadalma volt, akik
kölcsönösen értéken adnak és vesznek. (Ezt nevezték mutualizmusnak.)434
Az anarchia szó a köznyelvben rendetlenséget, zűrzavart jelent, Proudhon azonban az
eredeti értelmet, a hatalom nélküli állapotot tette elmélete alapjává. Ebben az állapotban tehát
nem a kényszer, hanem a szabadon együttműködő emberek közössége működteti a
társadalmat.
Az orosz Mihail Bakunyin (1814-1876) Államiság és anarchia című művében így
érvel az intézményes irányítás ellen: „Ha van állam, akkor szükségszerűen van uralom,
következésképp rabság is; állam nyílt vagy leplezett rabság nélkül nincs elképzelhetetlen.
Ezért vagyunk mi az állam ellenségei […]. Így tehát bármelyik oldaláról nézzük is a kérdést,
mindig ugyanarra a szomorú eredményre jutunk: a kiváltságos kisebbség irányítja a
néptömegek óriási többségét. De a marxisták azt mondják, hogy ez a kisebbség dolgozókból
áll majd. Igen, talán egykori dolgozókból, akik a nép kormányzóivá vagy képviselőivé
válásuk pillanatától kezdve nem munkások többé, az egész bérmunkásvilágot állami
magaslatokról kezdik szemlélni, már nem a népet képviselik, hanem önmagukat, és a nép
irányítása iránt támasztott igényüket érvényesítik. Aki ebben kételkedik, az egyáltalán nem
ismeri az emberi természetet.”435 Az államot megszüntetni - véleménye szerint - csak
forradalommal lehet.
Louis Blanc (1811-1882) a munkanélküliség problémáját próbálta megoldani,
elképzeléseit „A munka szervezése” című művében írta le, és a munka állami megszervezése
mellett tette le a voksát. Társadalmi műhelyek felállítását javasolta, a munkához való jog
biztosítása érdekében. Ezeket a műhelyeket a munkások üzemeltetnék, és az állam támogatná.
Az állam szabja meg az árakat és a béreket, és a munkát végzők egyben egy állami feladat
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végrehajtói is lesznek. Az 1848-as februári forradalom idején Párizsban felállítottak ilyen
műhelyeket, de nem sokáig működtek az ellenforradalom hatása miatt.
Auguste Blanqui (1805-1881) forradalmi nézeteket vallott a fennálló társadalmi rend
megváltoztatása érdekében. Véleménye szerint az összeesküvőknek a hatalmat meg kell
dönteni államcsíny útján, ezután a hatalmat diktatórikus eszközökkel kell megszilárdítani. A
nyílt proletárdiktatúra hirdetése és gyakorlati próbálkozásai miatt élete nagy részét börtönben
töltötte.436
A legnagyobb hatású szocialista irányzat a Karl Marx nevéhez fűződő „tudományos
szocializmus” lett. Az elnevezéssel téziseik megalapozottabb voltát kívánták hangsúlyozni,
szemben az általuk utópistának vagy kispolgárinak tartott ideológiákkal.
Karl Marx 1818-ban született az akkor Poroszországhoz tartozó Rajna-vidéken, Trier
városában. Mind anyai, mind apai ágon rabbi családból származott, de születésének idejére
apja már keresztény hitre tért, hogy zsidósága ne hátráltassa ügyvédi pályáján. Marx művelt,
könyveket, zenét szerető családban nőtt fel. 1835-ben a Bonni Egyetem hallgatója lett, majd a
következő évben átiratkozott Berlinbe, ahol akkoriban a hegeli filozófia uralkodott. Marx
jogot, történelmet és filozófiát tanult. Nagy hatást tett rá a német klasszikus filozófia (Hegel,
Feuerbach), az utópista szocializmus, a brit közgazdaságtan (Smith, Ricardo).437
A Jénai Egyetemen nyújtotta be doktori disszertációját, amelyben két Arisztotelész
utáni filozófus, Démokritosz és Epikurosz természetfilozófiáját hasonlította össze hegeli
szemszögből, s az isteneket gyűlölő emberekért lázadó mitológiai hőst, Prométheuszt nevezte
a bölcselet legnemesebb szentjének és vértanújának. Célja az volt, hogy bebizonyítsa: a
teológiának meg kell hajolnia a filozófia magasabb rendű bölcsessége előtt. A szkepticizmus
diadalmaskodik a dogma felett.438
Azt a nézetet vallotta, hogy a filozófiából olyan eszközt kell formálni, amellyel
megváltoztatható a társadalomban élő emberek magatartása: Ezt foglalta össze Tézisek
Feuerbachról című írásának híres zárómondatában: „A filozófusok a világot eddig csak
különbözőképpen értelmezték; de a feladat az, hogy megváltoztassuk.”439
Marx 24 évesen a Rheinische Zeitung című lap szerkesztője lett, s számos vezércikket
írt gazdasági és társadalmi kérdésekről. A porosz hatóságok azonban a lapot hamarosan
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betiltották. Marx 1843-ban megnősült és Párizsba költözött. Itt kötött barátságot Friedrich
Engelsszel, egy gazdag gyártulajdonos fiával.440
A porosz kormány beavatkozására Marxot 1845-ben kiutasították Franciaországból,
ekkor Brüsszelbe települt át, és Engelsszel együtt itt írták meg a Londonban az 1848-ban
kiadott Kommunista Kiáltványt. Marx, Engels és mások is megpróbáltak magyarázatot találni
a gondolkodó emberek lelkiismeretét felkavaró és korábban oly mértékben nem tapasztalt
társadalmi fejleményre, a városi nyomor gyors növekedésére: az olyan emberek számának
megsokasodására, akiknek nem volt semmiféle tulajdonuk, és csak úgy maradhattak életben,
hogy

a

kialakuló

nagyüzemek

tulajdonosainak

éhbérért

eladták

munkájukat.

Életkörülményeik felháborítóan rosszak voltak. Marx szerint: „Minden eddigi társadalom
története osztályharcok története […]. A hűbéri társadalom pusztulásából keletkezett modern
polgári társadalom nem szűntette meg az osztályellentéteket. Csak új osztályokkal, az
elnyomás új feltételeivel, a harc új formáival cserélte fel a régieket. A mi korszakunkat, a
burzsoázia korszakát azonban az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az
egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad, két nagy, egymással
homlokegyenest szembenálló osztályra: burzsoáziára és proletariátusra.”441 Ebben a
felfogásban Hegel dialektikájának hatása érvényesül, amely szerint a világ állandó mozgásban
van, s a mozgást a világban létező ellentétek harca okozza. Minden ténynek (tézis) van
ellentéte (antitézis), ezek küzdelme kiegyenlítődéshez vezet (szintézis), s ez megszületése
pillanatában ténnyé válva, már saját ellentétével jelenik meg. Marx mindezt alkalmazta a
történelemre is. A dialektika leginkább az osztályharc elméletében mutatkozik meg. Marx
szerint az emberi társadalmak mindig egymással ellentétes érdekű és kibékíthetetlen
osztályokból állnak.
Az első fejezetben jól nyomon követhető az, hogy milyennek látták a kapitalizmust.
Ennek a társadalmi és gazdasági rendszernek a negatív aspektusait hangsúlyozták.
Véleményük szerint ez a forma tönkretette a feudális társadalmi viszonyokat és helyére a pénz
és érdek kapcsolatok kerültek. „A burzsoázia, ahol uralomra jutott, szétrombolt minden
hűbéri, patriarchális, idillikus viszonyt[…]. S nem hagyott meg más köteléket ember és ember
között, mint a meztelen érdekeket […].”442 A helyi és házi ipar tönkrement, mert a termelés és
a fogyasztás rendszere átalakult, mai szóval élve globalizálódott. „A burzsoázia a világpiac
kiaknázása által valamennyi ország termelését és fogyasztását kozmopolitává formálta. A
reakciósok nagy bánatára kihúzta az ipar lába alól a nemzeti talajt. Az ősi nemzeti iparok
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elpusztulnak és napról napra pusztulnak. Új iparok szorítják ki őket, amelyeknek
meghonosítása minden civilizált nemzet életkérdésévé válik, olyan iparok, amelyek már nem
hazai nyersanyagot dolgoznak fel, hanem a legtávolabbi égövek nyersanyagát, és amelyeknek
gyártmányait nemcsak magában az országban, hanem a világ minden részén fogyasztják. A
régi, belföldi termékekkel kielégített szükségletek helyébe újak lépnek, amelyeknek
kielégítésére a legtávolabbi országok és éghajlatok termékei kellenek”443
Ez a társadalmi és gazdasági átalakulás a politikai színtéren is éreztette hatását. „A
burzsoázia mindinkább megszünteti a termelési eszközök, a birtok és a népesség
szétforgácsoltságát. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, és a
tulajdont kevés kézben koncentrálta. Ennek szükségszerű következménye a politikai
centralizáció volt. Független, szinte csak szövetséges viszonyban levő tartományokat,
melyeknek különböző érdekeik, törvényeik, kormányaik és vámjaik voltak, egy nemzetté
tömörítettek, melynek egy a kormánya, egy a nemzeti osztályérdeke, egy a vámhatára.” 444
A munkások kiszolgáltatott helyzetéről és kihasználásukról így írtak:„Amilyen
mértékben a burzsoázia, azaz a tőke fejlődik, ugyanolyan mértékben fejlődik a proletariátus, a
modern munkások osztálya, akik csak addig élnek, amíg munkát kapnak, és akik csak addig
kapnak munkát, amíg munkájuk a tőkét gyarapítja. Ezek a munkások, akik darabonként
kénytelenek eladni magukat, éppen olyan áruk, mint minden egyéb kereskedelmi cikk, s ezért
éppúgy ki vannak téve a konkurencia minden viszontagságának, a piac minden
ingadozásának.”445
Az adott társadalmi és gazdasági rendszer kritikája nyomán leírták a céljaikat is a
kommunista kiáltvány második fejezetében. A kommunisták célja a proletariátus osztállyá
alakítása, a burzsoá uralom megdöntése, a politikai hatalom meghódítása, a polgári tulajdon
eltörlése. A tőke közösségi tulajdonná való átalakítása, amely a társadalom valamennyi tagjáé.
A tulajdon így elveszti osztály jellegét. Amit a bérmunkás keres, az arra elég, hogy „csupán
életét újratermelje”. A munkás csak azért él, hogy a tőkét gyarapítsa, csak annyiban él,
amennyiben az uralkodó osztály érdeke megkívánja. A fennálló társadalom tagjainak
kilenctized részére nézve megszűnt a magántulajdon; a magántulajdon éppen azáltal létezik,
hogy a társadalom kilenctized részére nem létezik. A proletariátus arra használja fel politikai
uralmát, hogy a burzsoáziától fokról-fokra elragadjon minden tőkét, hogy az állam az
uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon mindent. A proletariátusnak
forradalom útján kell uralkodó osztállyá válnia, és mint uralkodó osztály a régi termelés
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viszonyokat

erőszakkal

megszünteti,

e

termelési

viszonyokkal

megszünteti

az

osztályellentétet is, egyáltalán az osztályoknak a létfeltételeit, és ezzel saját magának, mint
osztálynak az uralmát is.446
Az utolsó fejezetben megfogalmazták, hogy a kommunisták a munkásosztály
közvetlen céljaiért és érdekeiért küzdenek, mindenütt támogatnak a fennálló társadalmi és
politikai állapotokkal szembeforduló minden forradalmi mozgalmat. A célok megvalósítása
szerintük csak a társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Ezt pedig csak úgy
tudják elérni, ha összefognak: „Világ proletárjai, egyesüljetek!”447
Marx arra a meggyőződésre jutott, hogy az újabb forradalomra csak egy új,
nagyarányú

gazdasági

válság

esetén

kerülhet

sor,

ezért

nekilátott

a

gazdaság

tanulmányozásának. Eredményeit A Tőke (1867) című műve első kötetében tette közé, s bár
hamarosan a második és harmadik kötettel is majdnem teljesen elkészült, ezeket csak halála
után adták ki. Alapművében Marx kifejtette a Smith-féle munkaérték – elmélet alapján az
értéktöbblet-elméletet. Eszerint a tőkés termelésben az alapvető folyamat a következő: a tőkés
pénzt fektet be, ezen árut vásárol, majd az árut – a termelési folyamat végén átalakítva –
eladja, s ezért pénzt és többletet kap a piacon. Marx azt vizsgálta, hogy hol keletkezik az
értéktöbblet. Miután a piacon normális szereplőket véve alapul, csak egyenértékek cserélnek
gazdát, a termelés folyamatát kezdte el elemezni. A termelés a következő módon folyik a: a
tőkés által megvásárolt nyersanyagot az eszközökkel és az egyéb biztosított feltételekkel
(gyárépület, energia stb.) a munkaerő dolgozza fel termékké. A munkaerő is áru, de egy
speciális árufajta, amely felhasználásakor új értéket termel. A munkaerő értéke egyenlő az
általa előállított új értékkel, ára pedig a munkabér, amelyet a tőkés a munkásnak fizet, amely
mindig alacsonyabb a munkaerő értékénél. Ez a tőkés kizsákmányolás lényege. Mivel a
burzsoáziát csak a haszon érdekli, a lehető legjobban ki akarja zsákmányolni a proletárokat,
leszorítva fizetésüket, s megtagadva tőlük minden politikai hatalmat. 448
A Tőke 24. fejezetében olvashatunk arról, hogyan alakult ki a kapitalista gazdasági
rendszer. Előfeltételként Marx az eredeti felhalmozást és a munkások létfenntartási
eszközeitől való megfosztását jelölte meg. A tőkés felhalmozást megelőzte egy „eredeti”
felhalmozás, amely kiindulópontja a tőkés termelési módnak. Egy szűk társadalmi elit
gazdagságot halmoz fel, a nagy tömeg pedig elszegényedik. A tőkefelhalmozási-folyamat
kialakulásának feltétele a munkások elválasztása a munka megvalósítási feltételeinek
tulajdonától.„Az a folyamat, amely a tőkeviszonyt létrehozza, nem lehet más, mint a munkás
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elválasztási folyamata munkafeltételeinek tulajdonától, olyan folyamat, amely egyrészt a
társadalmi létfenntartási és termelési eszközöket tőkévé, másrészt a közvetlen termelőket
bérmunkássá változtatja.” 449
A továbbiakban Marx azt a történelmi folyamatot és módszereket írta le, amelynek
folyamán meghatározott társadalmi rétegeket megfosztottak a megélhetést nyújtó földektől,
így kényszerítve őket arra, hogy másoknak felajánlott munkájukból éljenek meg. A tőkés
társadalom gazdasági struktúrája a hűbéri társadalom gazdasági struktúrájából keletkezett.
Mindkét rendszer alapja a munkás szolgasága. A szolgaság formájának megváltozása abban
állt, hogy a hűbéri kizsákmányolás tőkés kizsákmányolássá változott át. Ehhez hozzájárult a
jobbágyság megszűnése és a parasztok a földtől, a létfenntartási eszközeitől való megfosztása.
Ez a nemesség szántókisajátításai révén valósult meg. Elkergették a parasztokat a földről,
mert az kellett juhlegelőnek, hiszen a 16. században a gyapjú árak az egekben voltak. A
reformáció idején egyházi birtokokat ajándékoztak el, kolostorokat szűntettek meg, ennek
következtében szintén sokan vesztették el földjeiket és süllyedtek proletariátus sorba. A 18.
században törvényt hoztak a községi földek bekerítésére. A rendeletek révén a földesurak
önmaguknak ajándékozták a nép földjét, a közösségi földeket.450 Amint látjuk, hol a törvény
eszközével, hol pedig önkényes módon hatalommal való visszaélés révén elvettek földeket
emberektől. Akiket megfosztottak létfenntartási eszközeiktől, olyan emberekké változtak,
akiknek mások számára végzett munkával kellett kenyerüket megkeresniük, és arra
kényszerültek, hogy mindenért, amire szükségük van, piacra menjenek.451
A szocializmus Békés megyében is megjelent, tüntetések és véres összecsapások
formájában nyilvánult meg. Békés megyét ezért is nevezték el Viharsaroknak.452 Charles
Tilly, amerikai történész a tömegakciók három típusát állapította meg: a kompetetív, reaktív,
és proaktív formákat. A kompetetív, azokat az összetűzéseket jelentik, amelyek a kora újkor
századában falusi vagy városi közösségeken belül csoportok között jelentek meg. A reaktív
típus, az államhatalom fokozódó centralizációja, a lokális autonómiák csökkenése és a
piacgazdaság térnyerése ellen fellépő kollektív fellépéseket fejez ki. Ide tartozik az angliai
gépromboló mozgalom is. A proaktív forma a 19. század derekától megjelenő tiltakozási
forma, amely meghatározott társadalmi makrocsoportok jogainak és privilégiumainak
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bővítése céljából történnek a megmozdulások, melyet formális szervezetek koordinálnak.
Gyáni Gábor a reaktív típusba sorolja az alföldi agrárszocialista zavargásokat.453
A megmozdulások hátterében számos ok húzódhat meg.
Virágh Ferenc szerint a birtokmegoszlás aránytalanságai a probléma egyik alapja volt.
A megyebeli helységekben magas volt a nagybirtok részaránya az összes földterületeken
belül, ez is a szegényparasztok földhöz való jutását nehezítette. Demográfiai változások is
történtek a megyében. A népsűrűség az országos átlag fölött volt. A nagyobb népsűrűség
mellé az országoshoz mérten kevesebb föld párosult. A mezőgazdasági termelés
szerkezetében is történtek változások. Az 1890-es években megjelent a gazdaságokban az
aratógép, cséplőgép, így a kereseti lehetőségek csökkentek. A társadalomszerkezetében
feltűnő, hogy az agrárszegénység Békés megye társadalmának legnépesebb rétege volt. 454 A
piaci versenyben a néhány holddal rendelkező kisparasztok lemaradtak a nagybirtokossal
szemben és az adót sem bírták fizetni. A fizetésképtelenség következménye a földek
árverezése volt.455 A szegényparasztság ki volt zárva az országos és a helyi politikából456, így
a felmerülő problémáikat, érdekvédelmi követeléseiket sztrájkokban, tüntetésekben jutatták
kifejezésre és próbálták elérni céljaikat.
A szegényparasztság céljainak megvalósítása közben gyakran szocialista jelszavakat
használt. Motiváló tényező volt számukra, hogy társadalmi mobilizációt a szocializmus révén
elérhetik.457 Ennek a mozgalomnak az egyik legismertebb irányzata az Áchim L. András
vezette mozgalom volt, melynek központja Békéscsabán volt. A földek szétosztásáért és a
demokratikus jogokért szerveztek megmozdulásokat.458 A Szántó Kovács János vezette
hódmezővásárhelyi mozgalom célja a nyolc órás munkanap behozatala, a munkásvédő
törvények megalkotása és az általános választójog biztosítása volt.459
A mozgalmak következménye volt az 1898. évi II. törvény, amely szabályozta a
munkaadók és a mezőgazdasági munkások közötti viszonyt. A szabályozás tiltotta a
munkavállalók kollektív gazdasági szervezkedését. Előírták a munkaszerződés írásba
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foglalását, a munkabér nemét és nagyságát, a teljesítmény elbírálásnak módját. Ez nagyobb
garanciát jelentett a munkaszerződés munkavállalói betartására.460
Az utópisták azért nem tudtak eredményt elérni, mert elképzeléseiket nem lehetett
mindig megvalósítani. Marx eszméi pedig azért nem vezettek tartós eredményre világszerte,
mert harc és diktatúra árán akart egy teljesen új társadalmi és gazdasági rendszert
megvalósítani. Követői ebben a hitben cselekedtek is, de ez újabb konfliktusokat generált,
amelyek eldöntésében – mint minden harcban - az erőviszonyok játszottak szerepet és nem az
értékek

vagy

az

elvek.

Egyiküknek

sem

sikerült

maradéktalanul

megvalósítani

elképzeléseiket, de hatásuk vitathatatlan.
A tárgyalt korszakban ez az eszmeáramlat és a keresztényszocializmus is befolyással
voltak Békés megyében az agrárszocialista mozgalmakra. A szociális kérdést az ipari
forradalom hozta el. A tőkés fejlődés, a társadalmi igazságtalanság orvoslását sok eszmei
irányzat tűzte zászlajára. Ezek közül a leghatásosabb, történetileg a legerősebb a szocializmus
eszmerendszere volt, amely apellált az emberek morális érzékenységére. Erre való utalásnak
pusztán csak az a jelentősége, hogy rámutassunk az eszmetörténeti mozgatórugókra.
Kétségtelen, hogy a dualizmus korának társadalmi egyenlőtlenségeit enyhíteni kívánó
közjótékonysági törekvések, morális szempontból összekapcsolhatók a szocializmus
egyenlőség eszméjével.
Dolgozatomban elemzem az eszmetörténeti megközelítések után azt is, hogy milyen
filantróp egyéni és társadalmi kezdeményezések voltak ebben a korban a munkahelyteremtés
területén. Ez a terület úgy függ össze a közjóléti mozgalmakkal, hogy álláshoz juttatással
vagy pénzkereseti lehetőséggel próbálja orvosolni az elesett társadalmi helyzetűeket. A biztos
jövedelem feltétele az emberibb, egészségesebb élet kialakításának.
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VI.3. Magyar Tulipánkert Mozgalom
A közjótékonyság egyik legfontosabb területe a munkahelyteremtés volt. A Magyar
Tulipánkert Mozgalom egyik célja is ez volt. A mozgalom a 20. század elején bontakozott ki
a tulipán jegyében. A tulipánt azért választották a mozgalom szimbólumává, mert a néphit
szerint védelmező ereje van, jelképezi az anyaölt, a teremtés kelyhét. A Magyar Tulipánkert
Mozgalom célja az volt, hogy a magyar munkások számára munkaalkalmat teremtsenek,
azáltal, hogy a mozgalom tagjai csak magyar ipari termékeket vásárolnak. A szervezet tagjai
saját példával és agitációval akarták elérni azt, hogy magyar ember lehetőleg minden
szükségletét magyar termelőktől és iparosoktól szerezze be, így biztosítva számukra
megélhetést. Aki csatlakozott a szövetséghez vállalta ezt és a cél elérésére törekedett. Az
eszme felvállalását jelképezi a magyar tulipán jelvény viselése. A célok és feladatok között
még szerepel minden olyan gazdasági és kulturális vállalkozás támogatása, amely előmozdítja
a nemzeti jelleget és önállóságot. A nemzeti érzés ápolása a családi életben és a nevelés terén.
Minden fényűzés mellőzése egészen addig, amíg a magyar ipart nem fejlesztik olyan szintre,
hogy luxus igényeket is kitudjon elégíteni. 461
A hazafias, ipartámogató, munkahelyteremtő mozgalom egyik tagja, Wekerle Sándor
így fejtette ki véleményét: „Azt a nagy föladatot kell folyton szemmel tartani és
megvalósítani, hogy ne a világ négy tájából összehordott szokásoknak, nézeteknek,
fölfogásoknak forgataga irányítsa ezt a nagy magyar társadalmat, hanem igaz magyar nemzeti
szokásai és hagyományai irányítsák. Ezeknek kipróbált termőföldjébe ültessük és érleljük
meg a haladó kornak és civilizációnak ujabb termékeit. Őrizzük meg mindenben igaz magyar
nemzeti sajátságainkat, régi szokásainkat, őrizzük meg a közélet iránti önzetlenségünket és
tisztaságunkat és őrizzük meg mindazokat a szent hagyományokat, a melyek megőrizték
ennek a földnek a népét egy ezredéven át.”462
A magyar ipar védelme érdekében indított mozgalom eredménye volt, hogy az
emberek országszerte területi szervezeteket hoztak létre. 1906. június 3-án Békés megyében is
megalakították Békésvármegyei Tulipán Szövetség néven.463 A Békés megyei elit nagy része
is csatlakozott még a megalakulás évében, így Fejérváry Celesztina is, aki a közjótékonyság
terén szerzett érdemei miatt már közismert volt Békés megyében. Iparpártoló tevékenységét
nemcsak a szövetség keretén belül igyekezett gyakorolni, hanem azon kívül is. Támogatta
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lakóhelyén a helyi iparos egyesület munkáját pénzbeli adományokkal.464 Almásy Dénesnét is
megtalálhatjuk a tagok között.

20. kép. Tulipánkert Mozgalom szimbóluma
Forrás: Endrei Zalán (1906): Tulipánkert
A mozgalom bemutatásával az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet egy
általánosabb szociális célú mozgalom helyi megvalósulására.
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VI.4. Kenyérpolitika
„Szegény fiú voltam, de az Isten földi javakkal megáldott;
e javakat igyekeztem embertársaimmal megosztani
és azokból nékiek is juttatni…”465
(Göndöcs Benedek)
Göndöcs Benedek Gyula város apátplébánosa, országgyűlési képviselője nemcsak
megosztotta illetve adományozott a vagyonából, hanem próbálta megtanítani a szegényebb
sorsú

embereknek,

hogyan

tudnak

pénzt

tisztességesen

előteremteni

maguknak.

Tanulmányomban elsősorban azt vizsgálom, hogy milyen módszerekkel próbálkozott?
Hogyan próbált segíteni az embereknek a biztosabb megélhetés kialakításában? Vizsgálom, a
kenyérpolitika 19. századi jellegzetességeit is az ő közéleti munkássága által. A kérdések
megválaszolásához felhasználtam a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai
Levéltárában található Göndöcs Benedek apátplébánosra vonatkozó iratokat, Jároli József
szerkesztésében megjelent a plébános munkásságát megjelenítő dokumentumgyűjteményt,
Bauer Ferenc szerkesztette országgyűlési beszédeit tartalmazó

kiadványt, Gyulafi Endre

emlékiratát, Székely Lajos és Kóhn Dávid visszaemlékezéseit és Göndöcs Benedek írásait.
Mit is jelent a kenyérpolitika szó a tevékenysége alapján? Olyan képviseleti és
érdekérvényesítő tevékenységet, amelynek legfontosabb célja az embereknek megélhetést
biztosítani, biztos egzisztenciát teremteni.466 Göndöcs Benedek országgyűlési beszédei és
gyakorlati tevékenysége alapján elemzem, hogyan képzelte el az emberek megélhetésének
támogatását. „Oda kell tehát törekednünk, hogy a szegény népnek munkát adjunk.”– mondta
országgyűlési képviselőként 1885-ben. Politikai tevékenységére kezdettől fogva jellemző volt
ez a hozzáállás és beszédeiben rendszerint visszatérő motívum volt. „Amiket ő mondottmiként ez lapunk hasábjain egész terjedelmében olvasható volt- az a szó szoros értelmében
kenyérpolitika. A képviselő úr ismeri a népet, ismeri a közbirtokosság, a gazdaközönség
viszonyait; s e viszonyokhoz méri óhajtásait. A kormány minden tanácsát nemcsak elfogadni,
de realizálni köteles.”- olvasható a Magyar Állam című lapban.467
Ki is volt Göndöcs Benedek? Gyula városának plébánosa, országgyűlési képviselője.
A kenyérpolitika vizsgálatának vonatkozásában ezek a legfontosabb információk vele
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kapcsolatban. Emellett ő volt Wenckheim Krisztina gyámja, így igen közeli kapcsolatban volt
a Békés megyei elit meghatározó tagjaival, a Wenckheimekkel. A közjótékonyság terén
szerzett érdemei alapján hívták Gyula város jótevőjének is. „Mindenkinek mindene volt”olvasható a kordokumentumokban.468 Ez utalhat arra is, hogy Gyulán, a 19. század második
felében, fontos szerepet töltött be, az itt élők életére aktív közéleti és karitatív
tevékenységével befolyást gyakorolt.
Képviseleti tevékenységének elemzése előtt érdemes életútját tanulmányozni, mert
tanulmányai és élettapasztalatai nagymértékben befolyásolták programját, közjó iránti
elkötelezettségét. Göndöcs Benedek 1824. július 24-én született Nagyváradon, előkelő nemesi
családból. Neveltetése révén az egyházi pálya iránt érdeklődött. Szülővárosában folytatott
papi tanulmányokat, majd annak befejezésével 1847-ben pappá szentelték. Bémer László
püspök udvari papnak szerette volna felvenni, de Göndöcs a lelkipásztorkodás terén képzelte
el a jövőjét. Így Kígyósra rendelték segédlelkésznek. Megnyerő modora, szelídsége és
vallásos tevékenysége folytán hamar elfogadták és könnyen beilleszkedett a helyi
társadalomba. Itt ismerkedett össze gróf Wenckheim József Antallal, akinek udvari káplánja
és gyóntatója lett. A kapcsolat annyira bizalmas lehetett, hogy a gróf végrendeletében
egyetlen leánygyermeke nevelői feladatait Göndöcs Benedekre bízta és gyámjául is őt jelölte
ki. 1852-ben a gróf meghalt. Az árván maradt grófkisasszony neveltetéséről ezután Göndöcs
gondoskodott.469
Újkígyóson, 1863-ban kinevezték lelkésznek. Itt új tapasztalatokkal gazdagodott,
közelebbi kapcsolatba került a méhészkedéssel és a természettel. Kígyósi tanyáján méhészetet
hozott létre. Az adományaiból létrejött Békés megyei mintaméhészet mintául szolgált az
embereknek. Mindemellett a község fejlődését is igyekezett előmozdítani. Az ő
közbenjárására épült a templom, az imaház helyett. Főoltárképet, Szűz Mária szobrot és
értékes felszerelési tárgyakat adományozott. Ó – Kígyóson új iskolát létesített. Olvasókört és
népkönyvtárt alapított, melynek ajándékozott 500 db kötet, elsősorban erkölcsös és gazdasági
műveket. Alapítvánnyal biztosította ennek a fenntartását. Faiskolát hozott létre, a
gyümölcstermesztés és nemesítés terjesztése céljából. Évente minden háztulajdonosnak 5-5
db nemesített gyümölcsfát osztott ki. A tettek embere volt. 1868-ban az uralkodó az egyház és
a közügyek terén szerzett érdemeiért címzetes pusztaszeri apátnak nevezte ki. A
helytartótanács elismerését fejezte ki a megye administratora közvetítésével. Lovak és
szarvasmarhák tenyésztése és nemesítése előmozdítása és dohánytermesztés fejlesztése
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céljából állat és dohánykiállításokat rendezett. A dohánytermesztés minél jövedelmezőbbé
tétele céljából még könyvet is kiadott, ami több kiadásban is megjelent.470
Tanította, buzdította az embereket, emellett szellemi és anyagi vonatkozásban is
segítséget nyújtott. 1873-ban a vidéken a nagy szárazságok következtében bekövetkező
élelemhiány miatt éhínség volt jellemző. Sorra járta a szegények kunyhóit, vigasztalta őket és
megpróbált segíteni. 12 családot tartott el saját jövedelméből a következő aratásig. Minden
nap a plébánialakban 50-60 szegény kapott főtt ételt. Emellett a lapokban is megjelenő cikket
írt arról: „Hogyan lehet a kenyeret megszaporítani, hogy a szegény ember kevés táplálékból,
minél tovább és minél ólcsóbban is megélhessen.” Nemcsak az éhezés, hanem a kolera is
fenyegette ebben az időben az embereket. Mivel nem volt orvos a községben, így ő adott
gyógyszert az embereknek és röpiratot írt „Népszerű tanácsok a kolera ellen.”471
A gyulai katolikus hívek és a kegyuraság kérésére, Neumann József halála után, 1873ban kinevezték Gyula város plébánosának, tisztséget haláláig betöltötte. Szívesen vállalta,
mert a megye egyik legnagyobb és legtekintélyesebb plébániája volt, így több mint 10.000
ezer katolikus lelkipásztorává vált. Az új pozíció, nagyobb mozgásteret biztosított sokoldalú
tevékenységének.472

22. kép: Göndöcs Benedek
Forrás: Országgyűlési beszédek melyeket Göndöcs Benedek apát lelkész és Gyulavárosa
országgyűlési képviselője 1881-1884. években tartott és azokra vonatkozó nyilatkozatok.
Összeszedte: Bauer Ferencz. Bp. Franklin Társulat Könyvnyomdája 1884.
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Ennek is köszönhető, hogy 1881-ben országgyűlési képviselőnek választották egészen 1887ig képviselte a gyulaiakat az országgyűlésen.473 A képviselőháznak egyik legnépszerűbb tagja
volt. Gyakran felszólalt, beszédeit humorral fűszerezte, amelyek pártkülönbség nélkül tetszést
arattak. Kedves és kedélyes természetét a kormánypártiak és az ellenzékiek is kedvelték.474
Göndöcs bejárta Európát, elsősorban a közviszonyokat tanulmányozta külföldön, hogy a
megszerzett tapasztalatokat és tudást országa javára kamatoztassa.
VI.4.1. Göndöcs Benedek elméleti programja
A munkahelyteremtéssel kapcsolatos elképzelései jól körvonalazhatóak az apát
képviselői beszédei alapján. Ezeket elemezve jól vázolhatóak a fontosabb irányvonalak,
prioritások. Az első képviselői programbeszédét országgyűlési képviselő jelöltként mondta el
Gyulán 1881-ben. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az ország érdekeit fontosabbnak
tartja a pártérdekeknél. „Hazám és polgártársaim érdekét, politikai pártérdekeknél mindenkor
többre becsülöm, s ezért valamely párt fegyelmének magamat mindenekben alárendelni nem
akarom; s meggyőződésemet, függetlenségemet, elhatározási szabadságomat megőrizni
óhajtom…” Véleménye szerint Békés megye hazánk Kánaánja, mert áldott jó termőföldje
van. Ez biztosítja a kenyeret és bizonyos fokig a közjólétet is. Az árvizek veszélyeztetik ezt.
A „közelszegényülés” ellen az árvízveszély elhárításával, folyószabályozással lehet tenni,
mert így a termelés kiszámíthatóbbá válik. Az árvízvédelem mellett fontosnak tartotta a
népnevelést, amelyet minden gyermek számára könnyen elérhetővé, közkincsé kell tenni. A
kisiparosok boldogulását megfelelő szakképzéssel és kötelező ipartársulással lehetne segíteni.
Beszédét így zárta:„Egész életemnek az volt a célja: tenni, áldozni a közjóért, annyit, amennyi
tehetségemből kitelt. S hogy általában hazánknak, valamint különösen Gyula városának
közelebbi érdekeit, főleg a népnevelést, gazdászatot, ipart, kereskedelmet, szóval haladását és
fölvirágzását tehetségem szerint, tőlem kitelhető legjobb akarattal és buzgalommal,
fáradhatatlanul és lelkemből igyekezni fogok előmozdítani.”475
A munkahelyteremtés megvalósítása érdekében keresni kell azokat az értékeket, amire
lehet építeni, jövedelemforrás lehet. Egy ilyen fontos érték Göndöcs Benedek szerint a föld.
„Magyarország elsősorban földmívelő ország” – ez képviselői szűzbeszédének egyik
kiindulópontja az 1882-es országgyűlésen. Ezt a profilt kell megerősíteni. Többféleképpen
lehet elérni. Fontos a megfelelő gazdasági oktatás és információk átadása. Ennek érdekében
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szükséges gazdasági tanintézeteket létrehozni, főleg az Alföld déli részén, a „magyar
Kánaánban”, amely központja a földművelésnek és a gazdálkodásnak. Szeged megfelelő
színtér lehetne. Emellett országszerte szükséges lenne létrehozni „földmíves” iskolákat a
földművelés

jövedelmezőbbé

tétele

céljából.

Fontos,

hogy

a

népiskolákban

is

hozzájuthassanak a diákok a gazdálkodás gyakorlati ismereteihez, gyakorlatias olvasmányok
révén. Ehhez a népiskolák tantervének a módosítása szükséges. A gazdasági egyletek
megalakítása jótékonyan hatna a vidék felvirágoztatására. A megyei gazdasági egyleteknek az
lenne a legfontosabb célja, hogy tanulmányozzák a helyi gazdasági viszonyokat és
sajátosságokat. Vizsgálják azt, hogy kézmű-, házi- és gyári iparnak melyik ágát lehetne a
megyében meghonosítani és legtöbb haszonnal folytatni. Az eredményekről a kormányt
szükséges tájékoztatni, hogy a megfelelő erkölcsi és anyagi támogatást megkapja az
elképzelés.

Saját

területükön

a

mezőgazdasággal

foglalkozók

hozzanak

létre

terménycsarnokokat. Kiállításokat szervezzenek a helyben legnagyobb sikerrel megtermelt és
meghonosított terményekből. Több megyei kiállításból lehetne országos kiállítást is
létrehozni. Az eredményeket pedig kiadványokban ismertetni, hogy a gazdákhoz eljusson az
információ, hogy hol és mit lehet a legnagyobb haszonnal termelni. A földész és népkörök
elterjesztésével a gazdák a téli hónapokban hasznos ismeretekhez juthatnak, miközben
tanulságos eszmecserét folytatnak.476 Az országgyűlési beszédében olyan mezőgazdasági
ágazatokról is szót ejt, amelyek hasznosak és jövedelmezőek. Az egyik ilyen a méhtenyésztés.
Gyakorló méhészként jól ismerte az ágazatban felmerülő problémákat és lehetőségeket. Ezért
is tartotta fontosnak a méhtenyésztés országos elterjesztését, amelyet a kormány
kedvezményekkel és segélyekkel tudna elősegíteni, véleménye szerint. Ennek érdekében a
vándortanítók javadalmazását szükségesnek tartotta növelni. Az apát célja egyik
képviselőházi beszédében:„..én óhajtanám az ország összes lakóinak az életét megédesíteni.477
A beszéde folyamán többször is derültség keletkezett a hallgatóság soraiban, köszönhető
annak, hogy Göndöcs mondanivalóját jóízű magyar humorral fűszerezte. A méhtenyésztés
általánossá tétele mellett a selyemtenyésztés országos elterjesztéséhez nyújtott volna
segítséget. Véleménye szerint, a termelőknek támogatás lenne az, ha szakképzett utazó
gubóbeváltó ügynököt alkalmaznának, aki a helyszínen beváltaná a termelőktől a
selyemgubókat. Így a termesztőknek megmaradna a szállítás és a csomagolás költsége is,
nagyobb anyagi haszonnal tudnának termelni. Ugyanis a szekszárdi gubóbeváltási intézethez
való eljutás egyesektől nagy anyagi ráfordítást igényelne. Ez egy megoldás lenne a
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problémájukra. A gubóbeváltó ügynökök a selyemtenyésztőknek útmutatást és tanácsokat is
adhatnának. Magyarországon nincsenek gombolyító intézetek, így a beváltott gubókat nem
hazánkban gombolyíttatják, hanem Görzben vagy Milánóban. Fontos lenne a gombolyító
intézetek létrehozása is, amelyek könnyen és egyszerűen kialakíthatóak. A legombolyított
selymet sokkal könnyebben és jobban lehetne így értékesíteni. A gyümölcs- és fatenyésztés
szintén fontos elem volt programjában. Kifogásolta, hogy a költségvetésben lóversenyekre
jóval nagyobb összeget terveztek, mint gyümölcs-és fatenyésztési célokra. A gyümölcs igen
jövedelmező kiviteli cikk lehetne. Göndöcs megjegyezte, hogy temérdek pénz megy ki
külföldre, mert importáljuk a gyümölcsöt. Ezen a tendencián csak akkor lehet változtatni, ha a
gyümölcstermesztést jobban elterjesztjük az országban.
Javasolta azt is, hogy az országutak, sőt a községi utak mentén gyümölcsfákat
ültessenek, ahogy ezt külföldön, Olaszországban és Württembergben is látta. A közutak
megjavításával a termelők szállítási költségei csökkennének, így ezt is szorgalmazta.
Véleménye szerint a tudományos pályák, jogi, orvosi, tanári, mérnöki szakok népszerűbbek a
fiatalok körében, mint a gazdasági, ipar és kereskedelmi pályák. Pedig ez utóbbiak sokkal
inkább biztosítják a valódi jólétet és megelégedést. Ha a kormány azt akarja, hogy az ipar és a
kereskedelem is magyar legyen, akkor ezeket a pályákat népszerűsíteni kell.
„Részemről őszintén és lelkemből óhajtom a hazai mezőgazdaság, ipar és kereskedelem
minden ágának mielőbbi teljes felvirágzását s e cél elérése érdekében nem tartok nagynak az
ország részéről semmi áldozatot, mert minden áldozat gazdagon fog kamatozni a haza
javára.”478
Beszédét

elismeréssel

fogadták.

A

hazai

hírlapok

kiemelték

praktikus

gondolkodásmódját. A Magyar Állam című lap így kommentálta az elhangzottakat: „Azt a
beszédet senki úgy el nem mondhatta, mint éppen ő, ki egy életen keresztül küzd
tiszteletreméltó kitartással egyes gazdasági ágak (dohány, selymészet, méhészet stb.)
fejlesztése mellett, ahol jár- kel, lakik: valóságos apostola eszméinek.”479 A lap teljes
terjedelmében közölte Göndöcs beszédét, hozzáfűzve azt, hogy az elhangzottak szó szerint
kenyérpolitika.
Az apátot a munkahelyteremtés gondolata továbbra is foglalkoztatta. 1885. január 19én elhangzott képviselőházi beszédében kihangsúlyozta: „Oda kell tehát törekednünk, hogy a
szegény népnek munkát adjunk.” Ez feldolgozóipar kialakításával megtörténhet. „Hiszen a
nyers termények feldolgozása jóléttel és gazdagsággal fogja elárasztani a munka után az egész
478
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ország népét.” Göndöcs véleménye szerint az ország két részre osztható. Egyik rész fekete
föld, termékeny, másik része fehér föld, sivár. Az itt élők szegénységben élnek, ezért egy
részük kivándorol, másik hazát keres. A feldolgozóipar kialakítása megoldást jelenthet a
problémájukra. Az ország egyik részében megtermelik a másik részében, pedig feldolgozzák a
terményeket. Így nem kell a nyers terméket (gyapjú, len, nyers bőr, repce) külföldön eladni és
mint drága produktumot visszavásárolni. Ezért cél a kézi– és gyáripar megteremtése
Magyarországon. Nem könnyű feladat, mert tőkeigényes vállalkozás. Ezért a létrejövő
gyáraknak 20-25 évre érdemes adómentességet adni. Így lehet ösztönözni az alapítókat a
gyárak létrehozására és tartós üzemeltetésére. Kiemelte azt is, hogy minden nagyobb
nemzetnek megvan a saját kézi és gyáripara. Még a kis Belgiumnak is, pedig kevés termő
földje van, de fejlett kézmű- és gyáripara, ami megteremtette a jólétet számukra. 480
Beszédében visszatért az általa sokszor emlegetett preferált témájára a gyümölcsfatenyésztésre, ami a nép vagyonosodását elősegíthetné, véleménye szerint. Az országban sok
hely van, amely alkalmas gyümölcstermesztésére. Szorgalmazta, hogy a költségvetésben is
támogassák a gyümölcsfa tenyésztést vagy támogassák azokat a tanítókat, akik a nép körében
a gyümölcs és eperfa tenyésztést terjesztik. Homokos, terméketlen talajok szőlővel való
beültetése a borászat érdekében lenne fontos. Javasolta a komló termelését is, elsősorban déli
vidékeken, erdők mellett, ahol szegények laknak. Ez szintén hasznot hozó tevékenység
lehetne az itt élők számára.481
VI.4.2. Göndöcs Benedek gyakorlati tevékenysége
Az apát arra törekedett, hogy olyan mezőgazdasági ágazatokkal, termelési
technikákkal ismertessen meg szegény sorsú emberekkel, melyek kevés befektetés mellett
vagy tőke nélkül is jövedelmet biztosítanak. Jól tudta, hogy melyek azok az ágazatok, hiszen
ő is gazdálkodott. Terményeivel részt vett a londoni, párizsi, bécsi és hazai kiállításokon és
számos érmet és díszoklevelet nyert. Többször rendezett dohány, gyümölcs, kertészeti és
méhészeti kiállításokat. Újkígyósi tanyáján mintagazdászatot rendezett be, hogy tudjanak tőle
tanulni.482 Göndöcs Benedek képviselői beszédeiben is utalt ezekre a jól jövedelmező
ágazatokra, a méhészetre, kertészetre, selyemtenyésztésre és dohánytermesztésre. Érdemes azt
megvizsgálni, hogy ezeken a területeken, milyen gyakorlati tevékenységet fejtett ki, azzal a
céllal, hogy a szegényebbeket megélhetéshez jutassa.
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A méhészetet jövedelmező szórakozásnak tartotta a nép számára. Ezt tapasztalatból
tudta, hiszen saját magának is voltak méhei. Saját kezűleg végezte a gondozási és méhészeti
feladatokat. Így tudta, hogy a méhészeknek munkájuk során milyen problémái vannak és azt
is, milyen anyagi vonzata van ennek a mezőgazdasági tevékenységnek.
Az ágazat fejlesztése érdekében létrehozta 1873-ban a Békés Megyei Méhészeti
Egyesületet.483 A szervezet támogatta a megyében a méhészeti oktatást. Vándortanító járta a
megye településeit, előadásokat tartott és mintakaptárakat hagyott ott, hogy az itt élők
képesek legyenek lemásolni a legjobb technikai eljárásokat.484 A tanítás mellett az egyesület
Göndöcs Benedek elnökletével kiállításokat szervezett és az apát adományaiból pavilont
hozott létre.

23. kép Békés Megyei Méhészeti Egyesület telepe és pavilonja
Forrás: Göndöcs Benedek: Emlék a Budapesten, 1882-ik évi augusztus hó 19-én tartott
Országos Méhész-egyleti kiállításról. Gyula 1882.
1878-ban megalakítja Kriesch János műegyetemi tanárral az Országos Méhészeti
Egyesületet.485

Céljuk,

Magyarország

közvagyonosodásának

fejlesztése,

méhészet

elterjesztése, általánossá tétele. A méhészet mindenkinek ad hasznot, és a legszegényebbek is
űzhetik, nem kell hozzá tőke, költséges beruházások. Gondozáson kívül nagyobb befektetést
nem igényel, gyakran szép jövedelmet és kellemes szórakozást nyújt. Göndöcs így
nyilatkozott: „Arra kérem a t. közönséget: terjesszék szóval és jó példával a méhészetet, hogy
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az minél nagyobb mérvben terjedjen el hazánk térein s minél több jövedelmet hozzon
lakostársainak….”486
A méhészet terén végzett munkája nem merült ki szakmai megyei és országos
egyesületek

létrehozásában,

működtetésében,

kiállítások

szervezésében

és

tanítás

szorgalmazásában. A területen szerzett ismereteit összefoglalta és „Gyakorlati tanácsok a
méhészet köréből” című munkájában megjelentette. Ebben a következőket ajánlja társai
figyelmébe:
Jelige: Honfitársak! Ez a rövid élet
Úgyis keserűségek közt vész el,
Tehát legyünk mindnyájam méhészek,
S édesítsük meg életünket-mézzel.487
A méhészet a legszegényebbek és a munkaképtelenek számára is elfoglaltságot
jelenthet, keresetforrást és megélhetést biztosíthat. Az apát véleménye szerint, ha országosan
is elterjedne jótékony hatással lenne a hazai iparra és kereskedelemre.488 A munkához
ajánlotta a saját tervezésű Göndöcs - féle kettős gyékénykaptárt, amelynek két része volt, egy
felső és egy alsó rész. A cink - rostélyzat használatával elérhető, hogy a felső részben tiszta,
pete nélküli sejtmézet nyerjenek. Bő virágzás esetén a felső kis kaptár többször is kiüríthető.
A Göndöcs - féle kettős gyékénykaptár ára 1Ft volt, ami a feltalálónál volt megrendelhető. 489
Egy olyan Magyarország megvalósítása volt az álma, ahol a kisember is boldogul, s
ebben a kertészet fontos szerepet játszhat, mert bevételi, jövedelmi forrást biztosíthat.
„Óhajtom, hogy Magyarország gyümölcsöskert legyen és az országot gazdagon ellássa
gyümölccsel, hogy mi kapjunk pénzt a gyümölcsökért, ne pedig más országoknak adjunk
ezért pénzt.” 490 Saját kertet hozott létre Kígyóson, ahol gyakorlati tapasztalatokra tett szert és
az itt megszerzett tudást egy gazdasági könyvben tette közzé „Hasznos tudnivalók” címmel.
Ebben gyakorlati tanácsokat ad a virág és gyümölcsös kertek berendezéséről és a
termesztésről is. A jó tapasztalatok megosztásával az volt a célja, hogy mások is tudják
hasznosítani azokat. „Kertészetben első fő szabály az, hogy mindent olyan helyre és olyan
földbe kell ültetnünk, amelyet a növény szeret, mert akkor gyorsan nő és bőven terem.”491 A
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könyvben leírta, hogy mit hova érdemes ültetni, milyen gondozási eljárásokkal lehet nagyobb
termést elérni. Az útmutatások mellett még abban is segítséget nyújtott, hogy bizonyos
eszközöket hol lehet beszerezni. Fontosnak tartotta, hogy előmozdítsa a gyümölcstermesztés
széleskörű elterjedését. „A kertészet és méhészet legnemesebb szenvedély, üdítő szórakozás
és amellett ellátja a házat is a legkellemesebb csemegével, sőt még szép jövedelmet is hoz.”492
A dohánytermesztéssel szintén Kígyóson ismerkedett meg. Wenckheim József Antal
kertészetet hozott létre, ahol dohányt termeltek. Göndöcs látta, hogy számos embernek
megélhetést nyújt.493 Ő is megismerkedett a termesztési módszerekkel és tapasztalatai alapján
egy gyakorlatias, könnyen érthető könyvet írt „Népszerű beszélgetések a dohány okszerű
kezeléséről” címmel. Célja volt, hogy megismertessen olyan előnyös dohánytermesztési
technikákat, amellyel a jövedelmeket növelni lehet. A kiadvány témája a jó mag,
dohányágyak készítése és kezelése, dohányföld elkészítése. Mindezt párbeszédes formában,
olvasmányos stílusban tárta az olvasói elé.494
Göndöcs igyekezetének hátterében az állt, hogy fontosnak tartotta, hogy a népet olyan
foglalkozásokhoz szoktassa, amelyeket minden erőfeszítés nélkül, de sok haszonnal lehet
folytatni. Ilyen jövedelmező tevékenységnek tartotta a selyemhernyó tenyésztést is.
Gyakorlati tapasztalatait „Hogyan kell tenyészteni a selyemhernyót?”- című praktikus
ismeretekre épülő művében jelentette meg. Véleménye szerint hazánkban is eredményesen
tenyészthető a selyemhernyó. Ez a tevékenység növeli a nemzet jövedelemforrásait. A
selyemtenyésztéshez sem befektetési tőke sem kezelési költség nem kell, így a
legszegényebbek is űzhetik. Ezt a foglalatosságot ajánlja a diákoknak is, a selyemgubók
eladásából nyert jövedelemből megtudják vásárolni a tanszereiket, könyveiket. A
selyemhernyó tenyésztéshez szükséges a fehér eperfa levele. A fa termesztésének a
módozatait is leírta. Az apátplébános információi szerint a selyemgubó termesztés Mária
Terézia uralkodása idején kezdődött el hazánkban. „Statisztikai kimutatások szerint
Magyarország évenkint körül-belül 70 milliót ad ki selyem kelméért; nem jobb lenne, ha mi
magunk termelnők a selymet s a pénz az országban maradna?”- tette fel a kérdést Göndöcs.495
A selyemhernyó-tenyésztést nagyon hasznosnak találta „népünk jólétét s hazánk
vagyonosodását is előmozdítja”- írta művében. Ezért törekedni kell, véleménye szerint, az
ágazat megerősítésére és elterjesztésére. Ezt pedig úgy látta kivitelezhetőnek, ha a lelkészek,
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tanítók összeírják a településeiken azoknak a tanulóknak a neveit, kik selyemhernyót, akarnak
tenyészteni. Egy levélben közlik ezeknek a számát Bezerédj Pál miniszteri tanácsossal, aki
selyemhernyó petéket ingyen fog küldeni számukra. A vándortanítók pedig segítenek a
gyerekeknek a felmerülő tenyésztési problémák megoldásában és buzdítják őket a munkára.496
VI.4.3. Kenyérpolitika jellemzői
Göndöcs

Benedek

tevékenysége

alapján

körvonalazható

kenyérpolitikájának

legfontosabb, lényegi elemei, és egyben összefoglalható az eddigiek.
A kenyérpolitika olyan érdekképviseleti tevékenység, melynek középpontjában a
megélhetés és egzisztenciateremtés áll. Fontos cél a jövedelmező foglalkozások
megismertetése és elterjesztése, elsősorban azok, amelyek nem igényelnek nagy
tőkebefektetést. Göndöcs a méhészkedést, dohánytermesztést, selyemhernyó tenyésztést és a
kertészetet ajánlotta a szegényeknek. Az ismeretek, információk átadása könyvek,
ismeretterjesztő cikkek vagy vándortanítók tevékenysége formájában történt. A mintaadás és
példamutatás is egyik sajátossága ennek a tevékenységnek. Az apát mintaméhészetet, kaptárt
és kertészetet hozott létre, mely például szolgált az embereknek. Ugyanis az elmélet
önmagában

nem

elegendő,

gyakorlati

ismeretekre

is

szükség

van.

Göndöcs

kenyérpolitikájának célja nemcsak az egyéni, hanem a nemzeti jövedelem gyarapítása is, ez
úgy érhető el, ha az emberek, a legszegényebbek is munkájuk és tevékenységük alapján
jövedelemhez jutnak. Fontos, hogy a pénz az országban maradjon. Ehhez szükséges, hogy az
emberek termeljenek és eladjanak ahelyett, hogy vásárolnak, főleg olyan termékeket, amelyek
előállítására megvannak a megfelelő adottságok. Göndöcs beszédeiben többször kiemeli,
hogy nagyon sok jó földünk van a gyümölcstermesztésre, ennek ellenére külföldről hozzuk be
a gyümölcsöt. Véleménye szerint ezen úgy lehet változtatni, ha a gyümölcstermesztést
általánosan elterjesztjük. Ehhez fontos a megfelelő strukturális háttér kialakítása. Nem elég
megtalálni a megfelelő jövedelmező foglalkozásokat és ágazatokat, hanem elő kell segíteni,
hogy az információ és a tudás is eljusson az emberekhez. Az apát gazdasági tanintézetek,
földműves egyletek, iskolák létrehozását szorgalmazta.
Mindezek kialakítása praktikus gondolkodásmódot és hozzáállást igényelt a
problémákhoz. „Mindennek tanítómestere a gyakorlat. Ez a legjobb mester, amely nem
szokott megcsalni”- írta Göndöcs Benedek.497 A gyakorlatias attitűd jellemvonása volt
Göndöcsnek és ez műveiben is megjelent. Az általa jövedelmezőnek tartott foglalkozások
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folytatásához gyakorlati tanácsokat adott könyveiben. Az elmélet önmagában nem elég,
gyakorlati ismeretekre és útmutatásra is szükség van ahhoz, hogy az ajánlott tevékenységek
hasznot hozzanak. A nyers termékek előállításán kívül ezek feldolgozását is fontosnak tartotta
az apát. A feldolgozó– és gyáripar kialakítása munkahelyet biztosít azoknak, akik sivár
földeken élnek, és sikeres működés pedig a nemzeti jövedelmet gyarapítja.
Göndöcs Benedek jelentős társadalmi problémára próbált olyan megoldási
lehetőségeket kínálni, ami a gyakorlatban is kivitelezhető volt. Erre ő volt a példa, amit
ajánlott azt általában ki is próbálta és beigazolódott számára, hogy ez jövedelemforrás lehet
másoknak is. Igaz teljesen más társadalmi, anyagi háttérrel rendelkezett, mint azok, akiken
segített, de megkísérelt tenni valamit, hogy a nála szegényebbek biztos életkörülményeket
tudjanak teremteni saját maguk számára.
A jótékonyság gyakorlása Göndöcsnél életcél, valóságos életszükséglet volt. Több
száz embernek segített tisztességes egzisztenciát teremteni. „Legnagyobb jótéteménye volt
abbéli törekvése, hogy segélyre szorultak könyöradományok helyett állandó keresethez
jussanak…”- írta róla a kortárs újságíró.498
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VII. Vészhelyzetek
VII.1. Természeti katasztrófák: árvíz, tűzvész, járványok
A korszakban a lakosság életét az árvizek, tűzveszély és a kolerajárvány fenyegették.
Ezekben az esetekben kiváltképp nagy szükség volt az önzetlen segítségnyújtásra és egymás
megsegítésére. Az 1881-es árvíz sok házat maga alá temetett. A segélyezésben a Gyulai
Nőegylet nagymértékben kivette a szerepét.499 Az 1882-es tűzvész károsultjainak
támogatására társadalmi gyűjtést szerveztek. Pénzbeli adományt adtak a Wenckheim- család
tagjai, pénzintézetek, a váradi püspök, Göndöcs Benedek gyulai plébános és a gyulai nőegylet
is. A tűzeset negatív következményeinek hatására a képviselőtestület elhatározta, hogy
hivatásos tűzoltó testületet alakít.500 Az 1873-as kolerajárvány szomorú következménye volt
a magukra maradt gyerekek. Az árvák részére hajlékot és megfelelő ellátást, nevelést a
Wenckheim Krisztina által létesített árvaház biztosította.501

VII.2. Emberek által előidézett vészhelyzet: háború
Minden féle háború klasszikus esetei a lost - lost típusú és kimenetelű eseményeknek,
az is veszít, aki győz, nem is keveset. A problémák rendezésére és az erőegyensúlyok, hatalmi
erőviszonyok átrendezésére, konfliktusok kezelésére nem a legjobb és nem a legintelligensebb
módszer, de az emberiség még nem tart ott, hogy hatékonyabb, humánusabb megoldásokat
keressen az érdekellentétek, nézeteltérések rendezésére, és ennek egyik oka az emberi
természet. Évezredek óta sok minden változott, szinte az élet minden területén hatalmas
strukturális változások történtek, de ahol legkisebb mértékben történt módosulás, az a
mentalitás, érzelmek, ösztönök, az emberi természet és viselkedés területén. Ez az egyik oka
az emberi történelem ciklikusságának is, és ezért tűnik úgy, mintha az emberek nem
tanulnának semmit a történelemből, a történelem tanulmányozásából.
A hadszíntereken milliók haltak és sebesültek meg. A Vöröskereszt egy olyan
szervezet, amelynek célja a sebesültek meggyógyítása. Ebben az egészben bizonyos
megközelítésből van paradoxon. Az emberek egy része annak érdekében cselekedett, hogy
legyőzze a másikat, érvényesítse az érdekeit, elképzeléseit akár több millió ember elpusztítása
és rombolás árán és vannak emberek, akik azért tevékenykedtek, hogy helyrehozzák, minél
több embert mentsenek meg a haláltól és gyógyítsanak meg. A paradoxon feloldása az
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emberekben rejlik. Talán egyszer az emberiség eljut arra a szintre, hogy nem a háború,
erőszak, megfélemlítés alkalmazása lesz a nyomásgyakorlás és érdekérvényesítés eszköze,
hanem humánusabb, konstruktívabb módszerek, de ehhez számos változásra lenne szükség az
emberi gondolkodásban, értékrendben, viselkedésben, az emberek megélhetésének,
létfenntartásukhoz

szükséges

eszközök

biztosításában,

strukturális

téren,

társadalomszervezésben és a közjó előmozdításában.

VII.2.1. Vöröskereszt megalakulásának körülményei
„Inter arma caritas.”502
A Vöröskereszt létrejöttének hátterében egy súlyos érzelmi sokk állt. Henry Dunant
svájci bankár III. Napóleonnal üzleti ügyben akart találkozni, ezért 1859-ben követte őt a
Solferinói csatatérre, ahol az osztrák és az egyesített francia-szárd haderők csaptak össze
óriási pusztítást hagyva maguk után, közel 40.000 halottja és sebesültje volt a csatának.503 A
csatatéren és a környéken a bankárt iszonyatos látvány fogadta, tapasztalatait a Solferinói
emlék című művében örökítette meg: „Június 25-ének reggele az elképzelhető legszörnyűbb
látványt világította meg. A harcmezőt emberek és lovak hullái borítják, az utakon, bokrok
tövében, árkokban és a réteken holtak hevernek, a Solferino patak partját holttestek szegik. A
vetések legázolva, a búza és kukorica letaposva, a kerítések kiszaggatva, a gyümölcsösök
kipusztítva és itt is, ott is vértócsák. A falvak kiürültek, a házakon a muskéták, puskák, ágyúk,
gránátok hagytak nyomot, a falak leomlottak vagy nyílások tátongnak rajtuk, a mennyezetek
megrepedeztek. A lakók, akik több mint húsz órát töltöttek elbújva a pincéikben világítás és
élelem nélkül, most előjönnek. Az arcukon még rajta van a hosszú rettegés nyoma. Solferino
körül elsősorban a falusi temetőben, mindenütt puskák hevernek, zsákok, tölténytáskák,
csajkák, csákók, sisakok, katonasapkák, rendőrkalapok, övek mindenféle felszerelés és
véráztatta egyenruha maradvány, törött fegyverdarab. A nap folyamán összegyűjtött
sebesültek sápadtan, ájultan, ernyedten fekszenek. A súlyos sebesültek értetlenül merednek
maguk elé, nem válaszolnak ha szólnak hozzájuk, csak bizonytalan tekintetüket emelik fel, de
ez a látszólagos közöny nem vértezi fel őket a szenvedések ellen. Vannak, akik nyugtalanok,
idegesen mozgolódnak, reszketnek. A tátongó sebek már kezdenek gyulladásba jönni és
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irtózatos fájdalmat okoznak. Van, aki azért könyörög, hogy adják meg neki a kegyelemdöfést,
míg eltorzult arccal, fetrengve agonizál. Vannak olyan szerencsétlenek, akiket nemcsak
egyszerűen golyó vagy felrobbanó lövedék ért, hanem akiken a földön hevertükben átgázolt a
lövegek kereke és eltörte karjukat-lábukat. A henger alakú golyók szétverik a csontot minden
irányban, így az általuk ütött seb mindig súlyos. A felrobbanó gránátok, a kúp alakú
lövedékek is rendkívül fájdalmas sebeket ejtenek és gyakran iszonyú belső zúzódásokat
okoznak. A sebeket még irritálja és bonyolultabbá teszi az, hogy csontszilánkok,
ruhafoszlányok, föld, ólomdarabkák kerülnek beléjük. Mindez csak növeli a sebesültek
szenvedéseit. Ha valaki végigmegy másnap egy ilyen szörnyű csata színterén, minden
lépésnél mondhatatlan zűrzavar közepette végtelen nyomorúságra és szenvedésre bukkan.”504
A leírás tükrözte Dunant érzéseit, nagymértékben zavarta és elkeserítette az, amit
látott és tapasztalt. Milyen hatások érték őt korábban? Érdemes megnézni az élettörténetét is,
mert számos olyan momentum megtalálható benne, ami később befolyásolta a cselekedeteit és
értékrendjét. Jean Henry Dunant 1828. május 8-án született Svájcban, Genfben, elsőszülött fia
volt Jean - Jaques Dunant üzletembernek és Antoinette Dunant - Colladonnak. Szülei a
jómódú, középosztályhoz tartoztak, így gondtalan gyermekkort tudtak biztosítani számára. A
család tagjai kálvinisták voltak, fontosnak tartották az emberek iránti szeretet gyakorlatát.
Dunant szülei a szociális tevékenység értékeivel is megismertették gyermeküket. Édesapja
árvákon segített, az édesanyja szegény és beteg embereken, ez a fiúkra is hatással volt,
édesanyját elkísérte mikor szegényeket és betegeket látogatott meg. Így szembesült Genf
város alsóbb osztályainak nyomorúságával és a szegénységgel is. Szülei társadalmi
elkötelezettsége és felelősségvállalása egész életére kihatott és befolyásolta cselekedeteit.
Mindez arra ösztönözte, hogy ő is jótékonykodjon. Dunant fiatalon barátaival megalapítja a
„Thursday Association” elnevezésű szervezetet azzal a céllal, hogy találkozóikon
tanulmányozzák a Bibliát és segítsenek a szegényeken, ezáltal Dunant szabadidejében
szociális munkát végzett. 1852-ben részt vett a Young Men’s Christian Assosiation
megalakulásában és az 1855-ben megrendezett párizsi világkonferencián is, amelynek célja a
nemzetközi szervezet megalapítása volt. A pénzt megélhetésére banki munkával szerezte
később vállalkozói tevékenységet folytatott, üzletember lett.505
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Éppen üzleti úton volt, amikor szembesült a háború borzalmaival. A szörnyűségeket
több oldalon keresztül fejtegette visszaemlékezésében, családi relációban is érzékeltette a
borzalmakat:„Fiúk, akiket a szülők bálványoztak, akiket hosszú éveken át nevelt és gondozott
a szerető anya, ijedezve minden apró bajuktól; kiváló tisztek, akik imádó feleséget és
gyerekeket hagytak itt, fiatal katonák, akik a háború kedvéért otthagyták a menyasszonyukat,
az anyjukat, nővéreiket, öreg apjukat most itt hevernek a sárban, a porban, vérükben fürödve.
Férfias szép arcuk felismerhetetlen, nem kímélte meg a kard vagy a golyó szenvednek és
meghalnak. A testük, amelyet otthon annyi szeretettel gondozott a család, most megfeketedve,
felpüffedve, iszonyatos állapotban kerül egy jól rosszul megásott sírgödörbe, néhány
maroknyi mész és föld fedi csak, a föld alól kiálló kéz vagy láb ragadozó madarak martaléka
lesz.”506 Művében európai mértékű katasztrófának írta le a solferinói csata következményeit.
De nemcsak a háború borzalmairól tájékoztatta a közvéleményt, hanem arról is hogyan
próbáltak az emberek - többek között ő is - segíteni a sebesülteken.
A visszaemlékezéseiből egy érdekes leírást emelnék ki, azért is, mert az egyéni
kezdeményezések szerepét és jelentőségét illusztrálja: „Egy milánói dáma, történelmi név
viselője, 150 ággyal bocsátotta a sebesültek rendelkezésére a palotáját. A pompás palotában
elhelyezett katonák közt volt a 70-es gránátosezred egy tagja is, aki amputáció után élet és
halál közt feküdt. A hölgy vigasztalni próbálta, beszélgetett vele a családjáról és a gránátos
elmesélte, hogy a francia Gers megyéből származik, egy parasztházaspár egyetlen fia és
legfájóbb gondja az, hogy nyomorban hagyja a szülőket, akiknek ő volt egyetlen támasza. Azt
is elmondta, hogy mennyire szeretné halála előtt még egyszer megcsókolni az anyját. A hölgy
nem válaszolt semmit de azonnal elhatározta, hogy elutazik Milánóból, vonatra szállt és
elment Gers megyébe a családhoz, akiknek a címét megszerezte, átnyújtott kétezer frankot az
öreg, beteg apának és az anyával együtt elutazott Milánóba. A szegény öregasszony a fiához
érkezett, hat nappal a grófnővel folytatott beszélgetés után és a fiú sírva és jótevőjét áldva
megölelhette az anyját.”507
Dunant megoldási javaslatot is tett a háború következményeképpen fellépő humanitárius
problémák kezelésére:
1., Véleménye szerint önkéntes segítőegyesületeket kell létrehozni, amelyeknek az a feladata,
hogy háború idején ápolják a sebesülteket. De nagy szolgálatot tehetnének ezek az
egyesületek járványok és természeti csapások: árvíz, tűzvész idején is.
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2., Európában minél szélesebb körben fontos tájékoztatni az embereket és az ügynek meg kell
nyerni azokat, „akiknek szelleme emelkedett és szívük megmozdul mások szenvedése láttán.”
3., Felhívást kell intézni minden ország népéhez, minden rangú és rendű emberhez, ez a
probléma mindenkit érint. „Mert az egész emberiség, minden nép, minden táj, minden család
érintve van, senki sem mondhatja, hogy biztonságban érzi magát, őt nem érheti a háború
szele.” 508
4., Azt is fontosnak tartotta, hogy nemzetközi kormányszintű egyezmények szabályozzák a
háborúk áldozatainak védelmét, a sebesültek ápolását, gondozását.509
A magánkiadásban kiadott könyvre és felhívásra Európa szerte felfigyeltek és voltak
olyanok is, akik megkeresték a szerzőt, reflektáltak a művére. Dufour tábornok ezt írta neki:
„Igen helyes felhívni a figyelmet az ilyen emberbaráti szempontra, és erre az Ön könyve
rendkívül alkalmas. Ha minden ország emberbarátai figyelmesen és mélyen vizsgálódnak az
Ön könyve nyomán, eljuthatnak a megoldáshoz.”510 Művét Dickens is olvasta és az általa
szerkesztett All The Year Roud című folyóiratban többször is közölt részleteket a műből. 511
A problémával való foglalkozás nemcsak elméleti síkon maradt meg, hanem
megkezdődött a javaslatok gyakorlati megvalósítása, ebben Jean Henry Dunant továbbra is
aktív szerepet vállalt, azokkal együtt, akiket sikerült megnyernie az ügynek.
A könyvben leírtak hatására a Genfi Közjóléti Társaság elnöke, Gustave Maynier
megkereste az írót és felajánlotta támogatását. A társulat gyűlésén megbeszélték a szervezés
lehetőségeit. A téma tanulmányozására létrejött az ötök bizottsága, amelynek tagjai voltak:
Jean Henry Dunant, Gustave Maynier, Louis Appia orvos, Dufour tábornok, Théodore
Maunoir orvos. Meg is kezdték a nemzetközi szervezőmunkát Dufour tábornok
elnökletével.512
Dunant 1863. szeptember 15-én, Berlinben körlevelet adott ki, amely a későbbi genfi
egyezménynek is az alapja lett. A levélben olvasható egyezménytervek az országok
kormányai vonatkozásában tartalmaztak rendelkezéseket a segélyszervezetek létrehozásáról.
A körlevél a következő kooperatív elemeket tartalmazta:
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„1. Minden európai állam részesítse a legmesszebbmenő védelmében és pártfogásában a
Nemzetközi Bizottságot, amely rövidesen megalakul minden európai fővárosban és pedig az
ország legtekintélyesebb fiaiból.
2. Ugyanezek az államok jelentsék ki, hogy a hadviselő felek a jövőben semlegesnek tekintik
a katonai egészségügyi személyzetet és a tőlük függő személyeket, beleszámítva az önkéntes
ápolókat is.
3. Háború esetére az államok kötelezzék magukat, hogy megkönnyítik a Bizottság által
kiküldött személyek és adományok eljuttatását a hadviselő országokba.
És végül még az a kívánsága a Genfi Bizottságnak, hogy a Nemzetközi Konferencia
tanulmányozza az eszközöket, hogyan lehetne ezt a rendkívüli emberbaráti művet, a
törvények és szokások tiszteletben tartásával, Európa valamennyi országában megvalósítani.
Ezenkívül tanulmányozza a konferencia, hogy amennyiben háborúra kerülne sor a
nagyhatalmak között, hogyan lehetne a leghatásosabb segítséget nyújtani a katonáknak a
csatamezőn, mindenféle ténykedés és hasonlók kizárásával, ami a nagy mű tisztán jótékony és
keresztényi szellemű célkitűzésén kívül esik. A Genfi Bizottság reméli, hogy az európai
államok kiküldik megbízottaikat erre a konferenciára és ezeknek megadják a szükséges
utasításokat a különböző nagy kérdésekre vonatkozóan.”513
Henry Dunant az ötök bizottságának képviselőjeként részt vett az 1863
szeptemberében Berlinben megtartott nemzetközi statisztikai kongresszuson, ahol a
jelenlévőkkel megismertette a kezdeményezésüket, amelyet nemzetközi szinten terveztek
megvalósítani. Ennek érdekében Genfben, a Vöröskereszt kezdeményezői, 1863. október 26án tartottak nemzetközi konferenciát. A résztvevők 14 országból érkeztek és apróbb
változtatásokkal elfogadták a Dunant által ismertetett javaslatokat. Ezek a következők voltak:
Európa kormányai speciális védelmet biztosítsanak Európa fővárosaiban létrejövő Általános
Nemzeti Társaságnak, melynek tagjai tiszteletben álló személyek. A kormányok nyilvánítsák
ki, hogy a katonai egészségügyi személyzetet és az önkéntes segítségnyújtókat a hadviselő
felek semleges személynek tekintik. Segítsenek a kormányok a személyzet és a
segélyfelszerelés elszállításában a háború által sújtott országokba. Ez az összejövetel később a
Vöröskereszt Alkotmányozó Konferenciájaként lett ismert. A konferencián létrehozták a
Sebesült Katonák Nemzetközi Segélybizottságát is. 1863 a Nemzetközi Vöröskereszt
megalakulásának éve, a nemzetközi kongresszus után sorra alakultak meg a nemzeti
szervezetek is. A humanitárius mozgalom világméretűvé kezdett válni. 514
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Az újonnan létrejövő szervezetek szimbóluma a Vöröskereszt lett. Miért ezt a jelképet
választották? Svájc iránti tiszteletből döntöttek úgy, hogy a fehér alapon vörös kereszt
emblémáját használják, amely a svájci zászló színeinek megfordításával nyertek. Ez elismerés
volt Svájcnak az egyezmény létrejöttét célzó törekvései miatt, emellett úgy vélték, hogy a
szervezet egyik legfontosabb elvét, a semlegességet, leginkább ez az ország reprezentálja.515
A történelmi hagyományokban találhatunk még egy érdekes összefüggést az embléma
választással kapcsolatosan. A solferinói csatatéren megjelentek a kamilliánus szerzetesek is,
hogy pártatlanul ápolják a sebesülteket, szerzetesi fogadalmuknak megfelelően, mely szerint
életük veszélyeztetésével is szolgálniuk kellett minden irgalmasságra szoruló beteget,
ruhájukon vöröskeresztet viseltek, hogy jól fel lehessen őket ismerni. A kamilliánus
szerzetesek Dunantra is hatást gyakoroltak.516 A szerzetesrend alapítója Lellisi Szent Kamill
volt, aki 1550-ben született az Abruzzó hegyei között Bocchianico faluban. Édesapja részt
vett a törökellenes harcokban, Kamill is követte őt és katonai pályára lépett, súlyos láb
sérülése miatt Szent Jakabról elnevezett római ispotályba került, ahol ő maga is ápolta a
betegeket, végül az ispotály igazgatója lett.517 Katonai pályafutása ezzel véget ért, teljesen
más irányba fordult, a betegek szolgálatára kötelezte el magát. Társaival együtt a betegeket új
szellemben ápolták, a betegekben Krisztust látták és így gondozták. Kamill életében az egyik
vezérelv a szeretet volt: „Szeretet, szeretet! Úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt
mondom: szeretet! Nem tehetek mást, nem mondhatok mást!”518 Előfordult, hogy miután
szeretettel ápolt egy beteget, leborult előtte, megcsókolta a lábát, bocsánatát és irgalmát
kérte.519 Kamillt zavarta, hogy a fizetésért felvett ápolók nem megfelelően látták el a
betegeket, ezért olyan ápolókat vett fel az ispotályba, akik jóérzésből munkálkodtak.520
Nekikezdett a tanulásnak is, 1584-ben a Lateráni bazilikában pappá szentelték.521 Két
társával házat alapított, amelynek szabályzata előírta, hogy „a betegeket szolgálók társasága”
mindennap dolgozzon a Szentlélek kórházban. Előírás volt az is, hogy ápolniuk kell a
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pestisben megbetegedett embereket, a börtönök foglyait az otthonukban haldoklókat.

522

1586-ban V. Sixtus megadta a Betegszolgák Társaságának első jóváhagyását és engedélyezte
a ruhájukra és köpenyükre varrt nagy vöröskereszt viselését is. Ez volt a megkülönböztető
jelük. A vöröskeresztet viselő szerzetesek lettek a Vöröskereszt előfutárai.523 Kamill életében
tizenöt házat és nyolc ispotályt hozott létre.524 Magyarországon a török elleni háborúkban
jelentek meg, mint gyógyítók a hadszíntereken és ispotályokban. 1683-ban Esztergomnál
felállították az első tábori kórházat. Később Győrött telepedtek le.525 Kamill a betegápolás
területén fontosnak tartotta a friss levegőt, megfelelő étrendet a betegeknek, elszigetelte a
fertőző betegeket és lelki vigaszt adott a haldoklóknak. Ezért nevezték őket „a Jó Halál
Testvéreinek”.526 Dunantra a kamilliánus szerzeteseken túl a csatatéren tapasztalt emberi
szenvedés tette a legmélyebb benyomást, mely a könyve megírására késztette és probléma
megoldása érdekében a szervezőmunkát társaival együtt további folytatásra ösztönözte, újabb
tanácskozást szerveztek.
VII.2.2. Genfi Egyezmények
A következő diplomáciai értekezletet 1864. augusztus 8-án tartották, ahol a humanitárius
szervezet alapjaiul szolgáló első Genfi Egyezményt megalkották. 16 ország képviselői vettek
részt a rendezvényen, akik augusztus 22-én aláírták „A hadra kelt fegyveres erők sebesült
katonái sorsának javításáról” szóló első Genfi Egyezményt, amely a Nemzetközi
Vöröskereszt alapdokumentuma lett. A megegyezésben kinyilvánították a kórházak és az
egészségügyi személyzet semlegességét, gyógyító tevékenységüknek biztosítását a sebesült
katonák ellátásában. Előírták a vöröskeresztes karöv viselését az egészségügyi személyzet
számára és a vöröskeresztes zászló használatát az egészségügyi intézményekben. A Genfi
Egyezmény lehetővé tette, hogy Dunant tervei megvalósuljanak, de nemcsak ezért volt fontos,
hanem azért is, mert nemzetközi szinten sikerült megállapodniuk az országok delegáltjainak,
míg korábban bizonyos hadviselő felekre vonatkozó vagy alkalomszerű megegyezések voltak.
Az aláíró államok vállalták a kölcsönösségen alapuló kötelezettséget az emberiesség
gyakorlására. Az egyezmény betartását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága volt hivatott
ellenőrizni. Az egyezmény kedvező fogadtatásának hatására 1906. július 6-án megalkották a
második Genfi Egyezményt, mely az elsőnek a kibővítése volt a tengeri háborúban történő
alkalmazására. Az első világháború tragikus eseményeinek következtében elfogadták a
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harmadik Genfi Egyezményt, amely a hadifoglyokkal való bánásmódot szabályozta. A II.
világháború után szükségesnek tartották a polgári lakosság védelméről szóló IV. Genfi
Egyezményt is megalkotni. Az 1949-ben tartott diplomáciai értekezleten elfogadták a
kiegészített, ma is nemzetközi érvényű négy Genfi Egyezményt.527
1., Az I. Genfi Egyezmény a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének
javítását tartalmazta. A fegyveres erőknek azokat a tagjait, akik letették a fegyvert és azokat a
személyeket,

akik

betegség,

sebesülés,

elfogatás

vagy

más

ok

következtében

harcképtelenekké váltak, minden körülmények között, fajon, színen, valláson, hiten, nemen,
születésen vagy vagyonon, alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül emberséges
bánásmódban, kíméletben és védelemben kell részesíteni. Ebből a célból mindenkor és
mindenütt tilos az élet és a testi épség elleni merénylet, csonkítás, kegyetlen bánásmód,
kínzás, túszok szedése, emberi méltóság megsértése, különösen a megalázó és lealacsonyító
bánásmód, biológiai kísérletek végzése, orvosi segély vagy ápolás nélkül hagyásuk,
szándékosan előidézett fertőzésnek való kitételük. Továbbá tilos a szabályszerűen
megalakított, igazságszolgáltatási biztosítékok alapján működő bíróság által előzetesen
meghozott ítélet nélkül kiszabott büntetés és annak végrehajtása. A sebesülteket és a
betegeket össze kell szedni és ápolásban kell részesíteni. Az egészségügyi szolgálat helyhez
kötött intézetei és mozgó alakulatai semmilyen körülmények között nem támadhatók meg,
védelemben kell részesíteni azokat. Senkit nem szabad sohasem zaklatni vagy megbüntetni
azért, mert sebesülteket vagy betegeket ápol.528
2., A II. Genfi Egyezmény a tengeri haderők sebesültjeinek, betegeinek és a hajótöröttek
helyzetének javításáról szólt. A tengeri haderők tagjai, ha azok sebesültek, betegek vagy
hajótöröttek, minden körülmények között kíméletben és védelemben kell részesíteni,
hátrányos megkülönböztetés nélkül emberséges bánásmód jár nekik. Szigorúan tilos minden,
az életük és személyük ellen irányuló merénylet, egyebek között kivégzésük és kiirtásuk,
megkínzásuk, biológiai kísérletek végzése rajtuk, előre megfontolt szándékkal orvosi segély
vagy ápolás nélkül hagyásuk, vagy szándékosan előidézett fertőző betegség veszélyének való
kitételük. A katonai kórházhajókat, vagyis azokat a hajókat, amelyek funkciója a sebesültek,
betegek és hajótöröttek segítése, kezelése és szállítása semmiféle körülmények között sem
szabad megtámadni vagy lefoglalni, hanem mindenkor kímélni és védelmezni kell. A
Vöröskereszt nemzeti egyesületei, a hivatalosan elismert segítőegyesületek vagy a
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magánszemélyek által használt kórházhajók ugyanabban a védelemben részesülnek, mint a
katonai kórházhajók. A kórházhajók egyházi, orvosi és ápolószemélyzetét, valamint
legénységét kíméletben és védelemben kell részesíteni. Az egészségügyi légi járműveket,
amelyek a sebesültek, a betegek és hajótöröttek kiürítésére, valamint az egészségügyi
személyzet és felszerelés szállítására használnak, nem lehet megtámadni.529
3., A III. Genfi Egyezmény a hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmódot tartalmazta, amely
rögzítette, hogy a hadifoglyokkal emberségesen kell bánni. Tilos a hadifoglyok egészségét
veszélyeztetni, testüket megcsonkítani, orvosi tudományos kísérletnek alávetni. Védelemben
kell részesíteni őket minden erőszakos cselekménnyel, megfélemlítéssel, sértegetéssel
szemben. Minden körülmények között joguk van személyük és becsületük tiszteletben
tartásához. A fogvatartó hatalom köteles ellátásukról és az egészségi állapotuknak megfelelő,
indokolt orvosi kezelésükről ingyenesen gondoskodni. Nem alkalmazható semmiféle testi
vagy lelki kínzás, illetve bármilyen egyéb kényszerítés a hadifoglyokkal szemben abból a
célból, hogy tőlük bármilyen természetű információt szerezzenek. Ha a hadifoglyok
megtagadják a válaszadást, tilos őket fenyegetni, sértegetni, bármilyen természetű
kellemetlenségnek kitenni, illetve kedvezőtlen bánásmódban részesíteni őket. A hadifoglyok
olyan szárazföldi építményekben tarthatók felügyelet alatt, amelyek tisztasági és egészségügyi
szempontból megfelelő biztosítékot adnak számukra. A légi bombázásokkal és egyéb háborús
veszélyekkel szemben ugyanolyan mértékben kell óvóhelyet rendelkezésre bocsátani, mint a
polgári lakosságnak. A hadifoglyok helyiségeinek száraznak, fűtötteknek és világítottaknak
kell lenniük. A napi élelmiszeradagnak mennyiségileg és minőségileg elegendőnek kell lennie
a hadifoglyok jó egészségének fenntartásához. A hadifoglyok számára biztosítani kell a
lehetőségekhez

mérten

a

normális

életvitelt,

engedélyezni

kell,

hogy

vallásukat

gyakorolhassák, tájékoztathassák családtagjaikat, levelezhessenek, segélycsomagokat és
híreket kaphassanak. A hadifogoly táboroknak tisztának és biztonságosaknak kell lenniük.530
4., A IV. Genfi Egyezmény a polgári lakosság háború idején történő védelméről szól.
Az előírás szerint azok a személyek, akik ellenségeskedésben nem vesznek közvetlenül részt,
fajon, színen, valláson, hiten, nemen, születésen vagy vagyonon alapuló hátrányos
megkülönböztetés nélkül emberséges bánásmódban kell részesíteni. Tiszteletben kell tartani
a háborúban részt nem vevő polgári személyek biztonságát. Az elfoglalt területeken a polgári
lakosságnak engedélyezni kell, hogy folytassa megszokott életmódját. Tilos a kegyetlen
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bánásmód, kínzás, az élet és testi épség elleni merénylet, túszok szedése, deportálás, emberi
méltóság megsértése, megalázó bánásmód. A sebesültek, a betegek, valamint a terhes és a
gyerekágyas asszonyok ápolására szolgáló polgári kórházakat semmilyen körülmények között
sem szabad megtámadni. Azokat, akik a polgári sebesültek és betegek, valamint a terhes és a
gyerekágyas asszonyok felkutatására, elvitelére, elszállítására vagy ápolására van hivatva,
kímélni kell, és védelemben kell részesíteni. A védett személyeknek minden körülmények
között joguk van arra, hogy személyüket, becsületüket, családi jogaikat, vallási
meggyőződésüket és gyakorlatukat, életmódjukat és szokásaikat tiszteletben tarthassák.531
A Genfi Egyezmények jelentőségét az is adja, hogy jelenleg a humanitárius jog
alappillérei közé tartoznak azokat Kiegészítő Jegyzőkönyvekkel együtt. A humanitárius jog
nemzetközi szinten a normák érvényesülését szabályozza lokális vagy nemzetközi háborús
konfliktus esetén.
Egy 1904-ben kiadott kiadvány a Genfi Egyezményt így méltatja: „…a világszerte
ismeretes nemzetközi megállapodás a hadviselésben korszakalkotó eszméket vetett felszínre;
mintegy az államok nemzetközi törvényévé emelte annak az elvnek az elismerését, hogy az
ellenségnek megsebesült és harczképtelenné vált katonája nem tekinthető többé ellenségnek,
hanem sebesült embertársnak, a ki ugyanoly oltalomban és gondos ápolásban részesítendő,
mint a másik hadviselő fél katonája.”532 Ebben az évben már 35 országban létrejött a
Vöröskereszt.533 100 évvel később, 2004-ben, az 1949. évi négy genfi egyezményt 190 állam
fogadta el, így egyetemesnek tekinthető az elismertsége.534
VII.2.3. Vöröskereszt alapelvei
Az egységes mozgalom kialakulását segítette az alapelvek megalkotása, amelyek a
Vöröskereszt szervezetek tevékenységének vezérelveiül szolgáltak ezek a következők:
emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség. 535
1., Emberiesség:
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom célja, hogy a harcterek

sebesültjei

megkülönböztetés nélkül megfelelő segítséget és ellátást kapjanak. Fontos prioritás az élet,
egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, a népek közötti kölcsönös
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megértés, barátság, együttműködés, tartós béke előmozdítása. A szervezet erőfeszítéseket tesz
nemzeti és nemzetközi szinten is, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol is
történjen a világban.
2., Pártatlanság:
A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz különbséget
és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek.
3., Semlegesség:
Ellenségeskedések idején a Vöröskereszt egyik oldalra sem áll, nem folytathat politikai, faji
vallási, illetve ideológiai vitákat.
4., Függetlenség:
A Mozgalom független, az adott ország törvényeinek alá vannak vetve, az önállóságát meg
kell őrizni, a Mozgalom alapelveinek megfelelően kell cselekedni. A nemzeti társaságok,
miközben kormányaik segítői a humanitárius munkában és alá vannak vetve országaik
törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom alapelveinek
megfelelően cselekedhessenek.
5., Önkéntesség:
A Vöröskeresztes munka mindenhol önkéntes szolgálat, másokért végzett társadalmi munka,
amelynek a hátterében nem állhat az anyagi haszonszerzés célja.
6., Egység:
A nemzeti társaságokra vonatkozó alapelv. Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy
Vörösfélhold Társaság létezhet, amely mindenki számára elérhető. Humánus tevékenységét az
egész ország területén kell folytatnia. Az alapelv érvényesítésével az országon belüli
megosztottság meggátolása volt a cél.
7., Egyetemesség:
A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom az egész világra kiterjedő szervezet,
minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük
egymás megsegítésében. A nemzetközi szervezet demokratikus jellegét mutató alapelv.536
VII.2.4. Béke Nobel- díj
Jean-Henry Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója, 1901-ben Béke Nobeldíjat kapott, megosztva Frédéric Passy-val, aki, a háborús viszályok elsimítására
békemozgalmakat

és

békeszervezeteket

hozott

536

létre

nemzetközi
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szinten.

Dunant

végkövetkeztetése az volt az Un souvenir de Solferino című könyvében, hogy háborús
helyzetben

önkéntes,

segítő

alakulatokat

kell

szervezni

a

sebesültek

ellátására.

Kezdeményezésére Vöröskereszt Szövetségek alakultak valamennyi európai országban. Az
1864-ben tartott nemzetközi konferencián elfogadott Genfi Egyezményt Dunant fogalmazta
meg, emellett jelentős pénzösszegeket fordított a Vöröskereszt létrehozásáért. Nobel-díjat
ezért a munkásságáért kapott.537

VII.2.5 Magyar Vöröskereszt
A Genfi Egyezményhez Ausztria is csatlakozott 1866-ban. I. Ferenc József, Ausztria
császára és Magyarország királya 1878-ban kormányközi értekezletet hívott össze Bécsbe, az
önkéntes segélyegyletek szervezési módozatainak kidolgozása érdekében Ausztria és
Magyarország vonatkozásában. Gróf Károlyi Gyulának, a főrendiház tagjának feladata lett a
magyar területeken létesítendő szervezetek létrehozásának koordinálása és vezetése, az ezzel
kapcsolatos megbízást az uralkodótól 1880. december 5-én kapta meg. A Magyar Szent
Korona Országai Vörös-kereszt Egyletének megalakulását az 1881. május 16-án tartott
közgyűlésen határozták el. Tizenhat megyei, hét vidéki, húsz városi választmány és
százkilencven fiókegylet alakult, ebben résztvevők száma 28 ezer fő volt.538
A Magyar Szent Korona Országai Vörös- Kereszt Egyletének létrehozásáról a
központi választmány értesítette a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát és kérte az egylet
felvételét a nemzetközi szervezetbe. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 1882.
január 20-án kelt körlevelében adta hírül, hogy Magyarországon új egylet alakult és kezdte
meg működését. A Magyar Vöröskereszt tagja lett a nemzetközi mozgalomnak és azóta is
aktív résztvevője. Az elmúlt évszázadban a Magyar Vöröskereszt megszakítás nélkül
működik Magyarországon.539
A Magyar Vöröskereszt fő feladatának tartotta, hogy felkészüljön a háborús
helyzetek során szükséges segítségnyújtásra, a sebesültek gyógyítására, ápolására. Ennek
érdekében megtették a szükséges lépéseket, a központi választmány a fiókegyletek felé
felhívást intézett, hogy kisegítő kórházakat hozzanak létre és vállalják a fenntartásukat is,
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emellett gyűjtsenek pénzt és anyagot, szerezzenek be sebesültek szállításra alkalmas
járműveket és hozzanak létre anyagraktárakat. A Magyar Vöröskereszt a feladatait egyeztette
az Osztrák Vöröskereszttel. A vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerülő költségeket
sorsjegyek kibocsátásából próbálták fedezni. Az 1882. évi XLI. törvénycikk biztosította a
Magyar Vörös - Kereszt Egyletnek a jogot 4 millió forint értékű bélyeg- és illetékmentes
sorsjegykölcsön megkötésére, a kapott összeg visszafizetésére 51 év állt rendelkezésre.540 A
bevételekből megkezdték az első vöröskeresztes kórház felépítését. Az 1911. évi jelentés
szerint a Magyar Vöröskereszt háborús konfliktus esetén a hadszíntérre tud juttatni: 11
sebesültszállító, 10 hegyi sebesültvivő oszlopot, egy tábori kórházat 200 sebesült számára,
mozgóraktárakat, amelyek 19 hadosztály egészségügyi intézményeit és 18 tábori kórházat
képesek a szükséges gyógyászati eszközökkel ellátni. A sebesültek ellátására a mögöttes
területeken fenntart: 8 tartalékkórházat 2000 ággyal, 50 betegnyugvó állomást 5.092 fő
számára, 496 kisegítő kórházat 474 sebesült tiszt és 16.673 legénység részére, 4 üdülőházat és
674 üdülőhelyet 29.173 fő sebesült számára. A Magyar Vöröskereszt felkészült az esetleges
háborús körülményekre.541
Békeidőben különböző humanitárius feladatokat vállalt az ország egészségügyi
hálózatának fejlesztésében és a természeti katasztrófák áldozatainak védelmében. A Magyar
Vörös - Kereszt Egylet első kórházát ünnepélyesen 1884. október 19-én avatták fel és
Erzsébet királynéról nevezték el. Az új egészségügyi intézményben ápolónői tanfolyamokat is
szerveztek, a gyakorlati képzés a kórházban folyt. 542 A Vöröskereszt működését jelentős
összeggel, Machlup Adolf budapesti gyáros is támogatta, végrendeletében 400 ezer koronát
közhasznú és emberbaráti célra hagyott, amelyből üdülőházat építettek a lábadozók részére.543
Az egylet pártolta a kolozsvári, a kézdivásárhelyi és a nagyszombati kórházak építését is. Az
árvízkárosultak javára pénzt, élelmiszert, ruhát adott a Vöröskereszt 1883-ban Győrött,
Mohácson és Komáromban. Mozgalmat indított a megáradt Vág folyó által érintett Turóc,
Trencsén és Nyitra vármegye lakosainak. A járványok leküzdésében is segítséget nyújtott, a
toroklob járvány idején orvost küldött Békés megyébe. Az 1886. évi és az 1892. évi
kolerajárvány elleni küzdelemben is részt vett.544
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Az első világháború idején a katonai betegápolás, hadisegélyezés, háborús
jótékonykodás előtérbe került, mind állami téren és mind a Vöröskeresztes mozgalmat
illetően. Az 1914. évi XLV. törvény szabályozta a háborús mozgósítás esetén hadba vonulók
„gyámol nélküli családjainak” segélyezését. A mozgósított katonák napi keresetének
mértékéig a bevonuló katonák családtagjainak, hozzátartozóinak biztosított segélyt. A
városokban a polgármester, a járásokban a főszolgabíró állapította meg az igényjogosultságot
az összeírások alapján, míg az igényjogosult családok részére járó segély összegét az illetékes
pénzügyigazgatóság határozta meg. Havonként kétszer, előre fizették a megállapított apanázst
az egyes családok részére.

545

Az 1915. évi XV.tc. hadisegélyek összegét határozta meg.546

Az 1915. évi 70.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet szabályozta a végrehajtást. 547 A Magyar
Királyi Rokkantügyi Hivatalt 1915 szeptemberében hozták létre, a háborúban megsérült és
rokkanttá vált katonákról való gondoskodás volt a feladata.548 A 900/1917. évi
miniszterelnöki rendelet, a hadirokkantakat és családjukat, hadiárvákat és hadiözvegyeket
ellátó országos szervezet, az Országos Hadigondozó Hivatal és Hadigondozó Tanács
létrehozásáról rendelkezett. 1917. március 8-án adták ki. A rendelet deklarálta, hogy nemzeti
feladat a hadirokkantaknak és családjuknak, továbbá a harctéren elesett vagy a
hadiszolgálatban (hadifogságban) szerzett sérülés, betegség következtében meghalt egyének
özvegyeinek ás árváinak gondozása, amelyet az állam az önkormányzati hatóságoknak és a
társadalomnak együttműködésével kell teljesíteni. Pártfogó és tanácsadó hadigondozók
feladata volt a rászorulók, hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek képviselete,
életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük, megélhetésük segítése.549
A Vöröskereszt is részt vett a háborús konfliktus és helyzet következményeinek
enyhítésében. A szervezet vezetői a frontra irányítottak minden tábori alakulatot. Az
utánpótlás biztosítása érdekében a társadalom segítségét kérték. Pénz- és természetbeni
adományok érkeztek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy 1917 végén két tábori kórház, 20
segélyhely, 2 pihenőállomás, 900 ápolónő és 11 tábori– és fiókraktár a fronton nyújtson
segítséget a sebesült és beteg katonáknak. A sérültek hazaszállítására 3 kórházvonat és 185
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sebesültszállító kocsi álltak rendelkezésre. Magyarországon a megsérült, gondozásra szoruló
katonákat 7 tartalékkórházban és 570 kisegítő kórházban látták el. Az Egylet Tudósító Irodája
üzeneteket küldött a családtagoknak, az elesett és sebesült katonákról. 550
VII.2.6. Vöröskereszt Békés Megyében
A Vöröskereszt megyei és helyi szervezetei is kezdtek kiépülni az országos
megalakulása után. Az 1887. évben megalakult a Békés megyei választmány.551 Sorra
alakultak a Békés megyei fiókegyletek is. A központi választmány megkérte a vármegyei
főispánokat, hogy a hatóságok bevonásával mozgalmat indítsanak tagok gyűjtése és
fiókegyletek szervezése iránt, másrészt kérelmet intézett a miniszterelnök és belügyminiszter
urakhoz, hogy az egyesület emberbaráti ügyét vegyék pártfogásukba úgy, hogy minden
városban és minden járásban legalább egy fiókegylet alakuljon lehetőleg annyi taggal, hogy
minden 10 hadkötelesre legalább egy vörös-kereszt egyleti tag jusson.552
A fiókegyletek alakításánál vezérelv volt az, hogy az ország számos pontján
rendelkezésre álljanak olyan megbízható szervezetek, amelyekre veszélyhelyzet esetén lehet
számítani. 10 alapító vagy rendes tagot is elegendőnek tartottak a fiókegyletek
megalakulásához. Fontos volt az is, hogy Békés megye székhelyén, Gyulán, a korabeli
forrásokban Békés- Gyulán is fiókegyletet szervezzenek. A megyei választmány feladata a
fiókegyletek szervezése volt, a fiókegyletekké pedig a tagdíjak gyűjtése és kezelése. A
szervezésnél szintén elv volt, hogy minél több nőt vonjanak be az egyletek munkájába és a
3366/1887-es átiratban kifejezésre került az is, hogy a megye területén már létező vagy ezután
létesítendő fiókegyletek a megyei választmány ügyvezetése alá kerüljenek. A megye
székhelyén megalakuló erős választmány a fiókegyletek működését is elősegíti, jó példa
nyújtásával.

Az

országos

szervezet

alapszabályokkal,

a

szervezésre

vonatkozó

útmutatásokkal, aláírási ívekkel tudta segíteni a megyében megalakulói fiókegyleti
mozgalmat.553 A Békés megyei választmány is hasonlóan járt el. A településekre felhívást,
gyűjtő ívet, alapszabályt, röpiratot és utasítást is küldött a szervezőmunka elősegítése
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érdekében.554 Az utasítás tartalmazta, hogyan kell létrehozni és működtetni a fiókegyleteket.
A működés feltételei közzé tartozott a közgyűlésen történő alapszabályszerű megalakulás,10
alapító tag megléte, a fiókegylet tisztviselőinek szavazattöbbséggel történő megválasztása. A
tárgyalásokról, ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet hitelesíteni is kellett.
Fontos feladat volt a tagok számának növelése, a tagdíjak beszedése, amelynek egy részét a
központot illette meg, az országos közgyűlés megállapításai szerint.555
Az országos és a megyei szervezet közötti kapcsolat nemcsak erre terjedt ki. A
Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete országos közgyűlést is szervezett
az Erzsébet-kórház dísztermébe, amelyre a Békés megyei választmány tagjai is meghívást
kaptak. A rendezvényre érkező képviselők menetdíjkedvezményt kaptak a vonatokon. Az
országos közgyűlésen szavazattal bírtak a központi választmány tagjai, a megyei, vidéki és
városi választmányok küldöttei is.556
Békés megyében a legelső fiókegyletek közé tartozott: a gyulai, békéscsabai, békési,
mezőberényi, békéssámsoni, kígyósi és a szarvasi.557 A békési egylet már 1880-ban
megkezdte működését.558 Szintén ebben az évben alakult meg Szarvason,559 emellett
Békéscsabán és Kígyóson is a fiókegylet.560 A békéssámsoni fiókegylet 1882-ben jött létre 10
fővel.561 A gyulai fiókegylet alakuló közgyűlését 1889. február 17-én tartották, elnöknek
Göndöcs Benedeket és Terényi Lajosnét, orvosnak Dr. Zöldy Jánost, jegyzőnek Székely
Lajost választották meg.562 A gyulai fiókegylet több mint 200 taggal rendelkezett a
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. Válaszmányi elnök 1889. február 24-én, Gyulán kelt levelében
feltérképezhető a választmány szerepe a helyi és megyei mozgalomban.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. Utasítás. Budapest, Nyomtatott Khór &Wein-nál 1883.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A Magyar Szent Korona Országainak Vörös - Kereszt Egyletének
igazgatóságának meghívója és kísérőlevele a megyei választmánynak. A levél Budapesten, 1889. április hó 12én kelt.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai.; még A Magyar Vörös - Kereszt története 1879-1904. Budapest,
1904. 41.p., 84.p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. Asztalos Istvánné a békési fiókegylet elnöknőjének levele a
megyei választmánynak.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A szarvasi fiók elnöknőjének értesítő levele a megyei
választmánynak 1889. január 8.-án.
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Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének 1888. évi jelentése. Budapest, A Pesti Lloyd –
Társulat Könyvnyomdája. 1889. 38. p.
561
Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének 1888. évi jelentése. Budapest, A Pesti Lloyd –
Társulat Könyvnyomdája. 1889. 38. p.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A gyulai fiók Békés-Gyulán, 1889. évi február hó 17-én tartott
alakuló közgyűlési jegyzőkönyvéből.
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megalakulás évében.563 A mezőberényi szervezet 1889. április 27-én tartotta alakuló ülését,
elnöknek Kramer Gusztávnét választották, alelnöknek Jeszenky Károly lelkészt. Fontosnak
tartották, hogy a vezetőségben legyen nő és férfi egyaránt, pénztáros Lavatka Ágostonné lett,
az orvos Dr. Kramer Gusztáv és a jegyző Kollár János ügyvéd. Rendelkeztek arról is, hogy a
megalakulásról a jegyzőkönyv másolatát elküldik a választmánynak. 564
Az alábbi diagramon a taglétszámok változásai láthatóak Békés megyében, mintegy
körképet adva a mozgalom kezdeti fázisáról. A diagram összeállításához felhasználtam a
Magyar Szent Korona Országai Vörös - Kereszt Egyletének 1888. évi jelentését és a szervezet
Békés Megyei Választmányának iratait, melyeket a Békés Megyei Levéltárban találtam
meg.565

Békés Megyei Vöröskereszt
fiókegyletek taglétszáma 1888-1889-ben
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6. diagram: Békés Megyei Vöröskereszt fiókegyletek taglétszáma 1888-1889-ben
Forrás: Saját szerkesztés
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A Békés vármegyei választmány B-Gyulán, 1889. évi február hó
25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből, Göndöcs Benedek Gyulán, 1889. február 25-én kelt levele az alispánnak
címezve.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. Jegyzőkönyv az 1889. április 27-én 18 órakor tartott
mezőberényi fiókegylet alakuló gyűlésről.
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Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének 1888. évi jelentése. Budapest, A Pesti Lloyd –
Társulat Könyvnyomdája. 1889. 38.p. Békési fiókegylet 48 fő, Békéscsabai fiókegylet 104 fő, Békéssámsoni
fiókegylet 10 fő, Kígyósi fiókegylet 62 fő, Szarvasi fiókegylet 26fő.; még Magyar Nemzeti Levéltár Békés
Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt Egylet Békés Megyei
Választmányának iratai. Jegyzőkönyv az 1889. április 27-én 18 órakor tartott mezőberényi fiókegylet alakuló
gyűlésről. Tagok száma 19 fő.
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Ezek az egyesületek szervezett tagsággal rendelkeztek. A tagnévsorok nem árulnak el
semmit az illetők társadalmi hátteréről, mivel nem jelezték a foglalkozásokat a listákon. A
gyulai szervezet taglistája megtalálható a Mellékletben.
Milyen tényezők befolyásolták a taglétszámok alakulását? Feltételezhető, hogy a
település státusza, központi helyzete is hatással volt erre. Gyula ebben az időszakban
vármegyei székhely, központ volt, ezért a Vöröskereszt törekvése is az volt, hogy Gyulán
jöjjön létre a megyei választmány és alakuljon meg fiókegylet is. Békéssámson a szegényebb
települések közé tartozott, viszonylag kevés lakossal.
A vezetők személye, tekintélye, vagyoni helyzete és a társadalomra gyakorolt
befolyása is az alakító faktorok közé tartozhatott. A kígyósi egylet elnöke Wenckheim
Krisztina volt, aki a megye egyik legvagyonosabb emberei közé tartozott, emellett
országszerte elismertségnek örvendett filantróp tevékenysége révén. A megyében a harmadik
legnagyobb taglétszámmal rendelkezett a kígyósi a megalakuló fiókegyletek sorában. Gyulán
Göndöcs Benedek plébános volt a főszervező, akit országgyűlési képviselőnek is
megválasztottak, ami gyulai elismertségét is mutatja.
Miután megalakultak Békés megye területén a fiókegyletek a végleges vármegyei
választmány létrehozásáról döntöttek, az alakuló ülésre meghívták a gyulai, békési,
békéscsabai, sámsoni, kígyósi, szarvasi és a mezőberényi egyletek képviselőit is.566 Az
alakuló közgyűlésen az alispán elnökletével zajlott le 1889. július hó 15-én, ahol
megválasztották a választmány tisztviselőit. A választmányi tagok száma 24 fő volt, külön
alakítottak női és férfi osztályt. A női osztály elnöke Almásy Dénesné lett, a férfi osztályé
pedig Terényi Lajos főispán. Ezzel lezárult a vármegyei ideiglenes választmány működése és
megalakult az állandó.567 Önálló a választmányhoz még nem tartozó Békés megyei
vöröskeresztes egylet volt a századfordulón a battonyai és a mezőtúri. 568
A szervezkedésben, az emberbaráti és hazafias célú szervezet tevékenységében
szerzett kiváló érdemeik elismeréséül Mária Valéria kir. hercegnő a békésvármegyei
választmány elnöknőjét, Lukács Györgynét, a gyulai fiókegyesület elnöknőjét, gróf Almásy
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A Békés vármegyei választmány Gyulán, 1889 júliusában tartott
ülésének jegyzőkönyvéből. Göndöcs Benedek a gyulai, Asztalos Istvánné a békési, Lővy Albertné a békéscsabai,
Ozédly Györgyné a békéssámsoni, Wenckheim Frigyesné a kígyósi, Pkománszki Sándorné a szarvasi, Kramer
Gusztávné a mezőberényi szervezetet képviselte.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A Békés vármegyei választmány Gyulán, 1889. évi július hó 15én tartott alakuló közgyűlési jegyzőkönyvéből.
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A Magyar Vörös - Kereszt története 1879-1904. Budapest, 1904. 41.p. 87.p.
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Dénesnét díszoklevéllel tüntette ki.569 Emellett ugyanezt az elismerést kapta még meg Békés
megyében Dr. Hajnal Albert (Kígyós), Kramp János plébános (Elek), Papp Józsefné Mátéffy
Terézia (Battonya).570
Az egyesületi iratok érdekes mozzanatokat is megőriztek. A békéssámsoni fiókegylet
elnöke az alispánnak írt kérelmében jelezte, hogy az egyleti tagok száma hétre lecsökkent,
aminek oka az volt, hogy a községben élők száma csekély és szegény, a szegényeket pedig
nem lehet megnyerni a magasztos célra, mert fizetéssel jár. Ezért arra kérte az alispánt, hogy
befolyásos állásánál fogva nyerjen meg tagokat a fiókegyletnek. 571 Valószínű hasonló okok
miatt nem tudtak Köröstarcsán fiókegyletet létrehozni, ennek sikertelenségéről írt a
főszolgabíró az alispánnak írt jelentésében.572 A szeghalmi járásbeli községekben sem sikerült
a szervezetek megalakítása, a főszolgabíró ezt azzal magyarázta 1889-ben kelt levelében,
hogy olyan településeken lehet toborozni, ahol a megfelelő vagyoni helyzet mellett nagyobb
számú értelmiség is megtalálható, a szeghalmi járásbeli községekben nincs nagyszámú
értelmiség.573 A gyomai járás községeiben a közöny miatt nem sikerült fiókegyletet
létrehozni, a főszolgabírói jelentés alapján.574 A működtetés sem volt mindenhol
zökkenőmentes, Békéscsabán a szervezet passzivitása jelentett problémát. A Békés megyei
választmánynak írt levélből kiderül, hogy a szervezet „megalakulása óta alig mutatott
életképességet”, meg is szűnt. Ezért a Vöröskereszt igazgatósága azt üzente a választmány
tagjainak, hogy kérjék meg Békéscsaba elöljáróságát, a fiókegylet újjászervezésére. 575 Ezek
a források mind a szervezési munka nehézségét mutatják.
Az I. világháború egyik következménye a Vöröskeresztes mozgalom feléledése volt.
Az államapparátus képviselői, különféle rendeletek is hozzájárultak mindehhez. Ez azért is
volt fontos, mert háborús körülmények között humanitárius szempontok érvényesülése egyre
nagyobb teret nyertek. A Békés Megyei Levéltárban találtam olyan forrásokat, amelyek a
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Békés 1902. márczius 16. Kitüntetések a vöröskereszt egyletben.
Magyar Vörös - Kereszt története 1879-1904. Budapest, 1904. 75-76.p
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
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Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. 1889. február 14-én írt levél.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. A főszolgabíró Szeghalmon, 1889. február 2-án kelt levele a
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos Vöröskereszt
Egylet Békés Megyei Választmányának iratai. Az Igazgatóság Budapesten, 1889. január hó 25-én kelt levele a
Választmánynak címezve.
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Az I. világháborúban országszerte elkezdtek szerveződni illetve újjáalakulni a helyi
csoportok, erről a folyamatról a főispáni iratok alapján kaphatunk képet. A főispán 460/1914
számú rendeletére és a belügyminiszter 144234/1914 sz. rendeletére a főszolgabírók
utasították a járások településeit, hogy fiókegyletet alakítsanak és gyűjtsenek adományokat.
Mindezek következtében sikerült Szeghalmon Vöröskeresztes fiókot létrehozni.576 Dobozon
Wenckheim Dénesné és Széchényi Antalné elnöksége alatt alakult meg a szervezet,
Kétegyházán tervezve volt a megalakítás, Gyulaváriban pedig gyűjtést rendeltek el. 577 A
Vöröskereszt igazgatósága a főispánt arra kérte indítson mozgalmat Gyulán, hogy a fiókegylet
újra megkezdje működését emellett fontosnak tartották az ápolónői tanfolyam szervezésének
előmozdítását is. A gyulai kórházban dr. Berkes Sándor kórházigazgató vállalta el a feladatot,
az intézmény 204 sebesült katona, 4 sebesült tiszt ápolására volt alkalmas.578 Almásy Dénesné
elnök hívta össze a Vöröskereszt egyletet Gyulán, 1914. augusztus 30-án, hogy felkészüljenek
a kialakult helyzetben az egyesület céljainak megvalósítására.579 A békési járás főszolgabírója
a főispánnak írt jelentésében, arról írt, hogy a békési fiók már régóta létezik, 1800 korona
vagyonnal rendelkezik és 50 sebesült ellátását tudja vállalni, a mezőberényi fiók pedig 45
fővel kezdte meg újra működését.580 Az orosházi járásban is megélénkült a mozgalom. Az
orosházi vöröskeresztes fiók 60 beteg ellátását és gondozását tudta vállalni. Thomay István
orosházi lakos saját házát ajánlotta fel 6 beteg ellátására. A főszolgabírói jelentés szerint az
összes iskolák is rendelkezésre álltak, amelyek 300-400 beteg ellátására voltak alkalmasak
emellett 3 orvost tudtak biztosítani. Nagyobb beteglétszám esetén orvos kirendelését tartották
szükségesnek. Tótkomlóson újra megkezdte működését a helyi fiók. A község iskolájában
100 beteg gyógyítását tudták vállalni. Nagyszénáson magánszemélyek vállalták összesen 12
beteg ellátását. Csorvás község 25 könnyebb sebesült gondozását vállalta el. Az orosházi járás
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 114/1915. Békés
vármegye főispánjának iratai. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek megalakulásáról. A szeghalmi járás
főszolgabírójának Szeghalmon, 1914. szeptember 2-án kelt levele a főispán úrnak.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 114/1915. Békés
vármegye főispánjának iratai. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek megalakulásáról. A gyulai járás
főszolgabírójának Gyulán, 1914. augusztus hó 22-én kelt jelentése a főispán úrnak címezve.
578
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b. 727/1925. Békés
vármegye főispánjának iratai. A Békés megyében működő Magyar Vöröskereszt Egylet iratai 1907-1925. A
Vöröskereszt Igazgatóságának levele a főispánhoz, amely Budapesten kelt, 1914. január 26-án.
579
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V. B. 172. 9972/1914. Gyula Város
Tanácsának iratai. Vöröskereszt szervezése Gyulán.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 114/1915. Békés
vármegye főispánjának iratai.
A Vöröskereszt helyi szervezeteinek megalakulásáról. A békési járás főszolgabírójának Békésen 1914.
augusztus hó 19-én kelt jelentése a főispánnak.
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többi községében, Békéssámsonon, Gádoroson, Szentetornyán, Pusztaföldváron a községi
iskolákat tudják felajánlani a betegek ellátására.581 A gyomai járás főszolgabírója jelentésében
jelezte, hogy Gyomán is megalakult a fiókegylet, 5.000 koronával kezdte mega a működését.
Kisegítő kórházat is sikerült létrehozni, amely 64 fő ellátására volt hivatott.582
Milyen humanitárius akcióik voltak az említett vöröskeresztes szervezeteknek a háború
idején? Többször is gyűjtöttek adományt, hogy lehetővé tegyék az intézmény közérdekű
működését: a harctéri betegek és sebesültek ápolását, gyógyítását.583 Az összegyűlt
adományokból létrehozták a Gyulai Vöröskereszt Kórházat. Az állami elemi iskolában és az
állami polgári leányiskola épületeiben alapították meg a 300-400 sebesült és beteg katona
ellátására alkalmas intézményt.584 Almásy Dénesné létesített sarkadi vadászkastélyában egy
30 fő ápolására alkalmas hadikórházat, ahol bennlakó orvos és ápolónők gondoskodtak a
sérültekről.585
Az iratok megtekintése alapján levonható az a konzekvencia, hogy a megyei Vöröskereszt
mozgalom kibontakozása a megyei közigazgatási szervezet hathatós támogatásával valósult
meg.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b. 114/1915. Békés
vármegye főispánjának iratai. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek megalakulásáról. Az orosházi járás
főszolgabírójának Orosházán, 1914. augusztus hó 14-én kelt levele a főispánnak címezve.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b. 543/1916. Békés
vármegye főispánjának iratai. Vöröskereszt megyei választmány. A gyomai járás főszolgabírójának Gyomán,
1914. november 27-én kelt levele a főispánnak.
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VIII. Oktatás fejlesztése
Az oktatás is szegmense a jótékonykodással foglalkozó egyének tevékenységében,
ezért is foglalkozok ezzel a témakörrel. Az oktatás és nevelés az információáramlást segíti
elő, a társadalomba való beilleszkedéshez járul hozzá, olyan minták átadása révén, amely a
világ értelmezését, és az egyén létezését is biztosítják az adott társadalomban a műveltségbeli
tudás átadásán túl. Azt vizsgálom, hogy a filantrópiának milyen megnyilvánulásai voltak ezen
a területen. Megnéztem a szakirodalmat, Pukánszky Béla, Németh András, Kardos József
Kelemen Elemér írásait oktatás és nevelés témakörben, a korabeli „A Magyar Szent Korona
Országai Népoktatási ügyének fejlődése” című és a „Békés vármegye népoktatásának
története” című műveket. Dr. Scherer Ferenc monográfiája is újabb adalékokkal szolgált.
Levéltári források és a korabeli újságok is segítették az elmélyülést a témában.
A forradalom és szabadságharc bukása után a bécsi udvar központosító abszolutizmus
politikája az oktatás szabályozása terén is érvényesült. A magyar iskolaügy szervezetére
vonatkozó, annak irányítását szabályozó, 1849. október 9-én kibocsátott kormányrendelet
szerint a nevelés és oktatás fölött az állam gyakorolja a főfelügyeletet, amely nemcsak az
iskolára vonatkozott, hanem kiterjedt a házi oktatásra, a családi nevelésre is. Szigorúan
ellenőrizték a 6-12 esztendős gyermekek tankötelezettségének érvényre juttatását.
Lehetőséget adtak arra, hogy magánszemélyek is létrehozzanak iskolákat. Kritérium volt a
politikai hűség és a morális alkalmasság.

Magyarországon azonban 1868-ig főképpen

egyházi fenntartású népiskolák voltak.586
A külpolitika kedvezőtlen változásai (az olaszok elleni vesztes háború), a pénzügyi
veszteségek (Magyarország, Itália megszállásának költségei) változásokat hozott az
oktatásügy területén is, a Helytartótanács igazgatása alá került megint a magyar tanügy. Az
ellenőrzés lazulásának következtében csökkent az iskolák látogatottsága. Az 1850-es években
Magyarországon az osztrák gimnáziumok és reáliskolák számára kidolgozott szabályzatot és
tantervet kezdte használni, melynek elvezése az "Organisationsentwurf" volt. Az
alapdokumentum létrehozta a nyolcosztályos gimnáziumokat 10-18 éves fiúk számára,
amelyek lehettek nyilvánosak vagy magánjellegűek. Létrehozott egy másik középiskola-típust
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is, a reáliskolát.587 Bevezette a szaktanári rendszert és az érettségit. A klasszikus humán
tárgyak mellett bővítették a matematika és a természettudományok oktatását.588
Eötvös József a Vallás és Közoktatási Minisztérium vezetője fontos - de nem
kizárólagos - szerepet szánt az államnak a közoktatás megszervezésében. Az állami befolyás
elsősorban az ellenőrző szerepben, a felügyeletben nyilvánult meg, ami az egyházi iskolákra
is érvényes volt. Eötvös új törvényjavaslatát 1868. június 23-án vitatták meg a
képviselőházban, amelyet ezután szentesített az uralkodó december 15-én. Ezzel megszületett
Magyarország első népoktatási törvénye, az 1868. évi XXXVIII törvénycikk.589
A törvény előírta minden szülő vagy gyám számára, hogy kötelesek gyermekeiket,
gyámoltjaikat hatéves korától tizenkét éves koráig nyilvános iskolába járatni, amennyiben
nevelésükről háznál vagy magántanintézetben nem gondoskodtak. Pénzbüntetést is kilátásba
helyezett annak, aki nem így járt el. Megadta azt a szabadságot a szülőknek, hogy
gyermekeiket háznál, vagy bármely vallású magán- és nyilvános intézetekben, úgyszintén
más helységben levő tanintézetben taníthassák. Az iskolai hatóságok feladata volt ellenőrizni,
hogy a gyermekek a kötelezett évek tartamáig olyan oktatásban részesüljenek, amelyet a
törvény szerint berendezett nyilvános elemi népiskolában kaphatnának. A háznál tanult
növendékek kötelesek voltak évenként vizsgát tenni valamely nyilvános tanintézet tanítói
előtt. Népoktatási tanintézetek közé tartoztak az elemi és felsőbb népiskolák, polgári iskolák
és tanítóképezdék. A népoktatási tanintézetek lehettek nyilvános vagy magániskolák,
amelyeket fenntarthattak a Magyarországon létező hitfelekezetek, társulatok és egyesek,
községek, és az állam. A törvény kimondta, hogy minden gyermeket anyanyelvén tanítsanak a
népiskolában. A törvény rendelkezett az iskolaszék, a népiskolai hatóságok, tanfelügyelők
hatásköréről is. Az iskolaszék kilenctagú testület feladata volt a községi népiskola helyi
felügyelete. Az állami tanfelügyelők mind az állami, mind a felekezeti népiskolákat is
ellenőrizték.590 A törvény alapján az uralkodó kinevezte Békés megye tanfelügyelőjét, Vadász
Manó kir. tanácsos személyében és megalakult az iskola tanács is.591
A törvény társadalomra gyakorolt hatását a felmérések, statisztikai adatok tükrözik. A
törvény megjelenésének idejében a tanköteles gyermekeknek 48%-a járt iskolába. 1872-re ez
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az arány már 55%-ra módosult. A századfordulón, 1896-ban 79% az iskolát látogató
gyermekek száma, 1913-ban pedig már 93%.592
Trefort Ágoston minisztersége idején fogadták el az 1883. évi XXX. törvénycikket,
amely a középiskolák szervezetét szabályozta. A középiskolák vonatkozásában két
iskolatípust különített el a gimnáziumot és a reáliskolát, amelyeknek célja az általános
műveltség közvetítése és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Az előbbi a humán
tárgyak oktatásával az utóbbi pedig a nyelvek és a reáltárgyak tanításával éri el ezt a célt.
Törvényhatóságok, községek, társulatok és magánemberek által fenntartott középiskolákban a
tantervet a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg. A törvény rendelkezett a
felügyeletről is, az országot 12 tankerületre osztotta, mindegyiknek az élén egy
államtisztviselő, tankerületi igazgató állt, akiket a vallás és közoktatásügyi miniszter
felterjesztésére az uralkodó nevezett ki. Feladatuk volt az oktatás felügyelete, törvények,
miniszteri rendeletek végrehajtása, tanintézetek állapotáról jelentést írni a vallási-és
közoktatásügyi miniszternek. Minden középiskola az igazgató közvetlen vezetése alatt állt. A
törvény engedi, hogy társulatok és egyének is tarthassanak fenn magánjellegű gimnáziumokat
vagy reáliskolákat.593
Európa nyugati felén a 19. század elején még nem voltak gyakoriak az óvodák.
Hazánkban Brunswick Teréz grófnő hozta létre az első két óvodát Budán 1828-ban és 1829ben. Az ezt követő 40 évben 165 óvoda létesült országszerte.594 Voltak állami, vármegyei,
községi,

felekezeti,

alapítványi

és

magánfenntartású

intézetek

is.595

Az

óvodák

szabályozásáról az 1891. évi XV. törvénycikk rendelkezett.596 A törvény megalkotása előtt
már 16 óvoda volt Békés megyében, amelyeket községek, társulatok és magánemberek hoztak
létre. Óvoda működött: Békésen, Gyomán, Körösladányban, Mezőberényben, Vésztőn,
Szarvason, Kétegyházán, Szeghalmon, Orosházán, Békéscsabán, Gyulán és Tótkomlóson.597
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VIII.1. Szervezeti típusok
Az oktatás területén megnyilvánuló jótékonysági tevékenységek révén, egyéni vagy
társadalmi kezdeményezés alapján létrejövő oktatási szervezeteket, alapítási módjuk,
működésük alapján három típusban lehet sorolni:
1. Iskola létrehozása közösségi összefogással
A gyulai gimnázium létrehozása társadalmi együttműködés révén valósult meg.
2. Egyéni kezdeményezés révén létrejövő magániskola
Az Almásy család saját majorságában magán oktatási-nevelési intézményeket alapított, mint a
dénesmajori uradalmi iskola vagy az óvodát Gyulaváriban. Wenckheim Krisztina által
létrehozott árvaháza szintén az egyéni kezdeményezések révén létrejövő magániskolákhoz
sorolható.
3.Vándortanító oktatás
Az oktatás egy sajátos formája, az oktató keresi fel a tanítandó egyéneket, hogy speciális
ismereteket adjon át egy meghatározott tárgykörben. A Békés Megyei Méhészeti Egyesület
vándortanára a megye településeit járta be, hogy előadásokat tartson a méhészkedésről.

VIII.1. 1. Iskola létrehozása közösségi összefogással
„Az oly szerény anyagi viszonyok között lévő városokban mint a miénk, sok hatalmas
tényezőnek jóakaratú együttműködése szükséges egy főgymnasium felállítására.”598
A terv adott volt, Gyula város vezető elitjét régóta foglalkoztatta egy gimnázium
létrehozásának gondolata, de a kivitelezése nem ment könnyen, csak összefogással és
jótékony célú felajánlásokkal sikerült. A cél megvalósítása érdekében 1892-ben Wenckheim
Krisztina grófnő, a koronázás 25 éves jubileum alkalmából, 50.000 Ft-ot adományozott. A
példája hatást gyakorolt más nemesekre is, így követték őt. Wenckheim Ferenc, Henrik,
István és Dénes grófok magtárat ajándékoztak a gimnázium létrehozásához szükséges alapok
létrehozásához. Krisztina által a gimnázium részére létrehozott alapítvány kezelése a
nagyváradi káptalanra és felügyelete a váradi püspökre lett bízva. A grófné kívánsága az volt,
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hogy a gimnázium és a vele kapcsolatos convictus vezetése a Jézus társasági atyák feladata
legyen.599
A Békésmegyei Takarékpénztár is létrehozott egy alapítványt a gimnázium támogatására.
1901-ben Wenckheim Krisztina grófnő módosította az alapítvány alapító oklevelét és az
összeget 155.000 koronára emelte fel. A katolikus egyház pedig a tőke gyarapítására gyűjtést
szervezett. Gyula város lakossága körében 50.000 koronát sikerült összeszedni. Gróf Almásy
Dénes 8.000 koronát ajánlott fel. Az egyéni kezdeményezések és támogatások mellett az
állam is pártolta az ötletet. A kultuszminiszter az építési és felszerelési költségekre 80.000
korona államsegélyt biztosított. A helyi képviselőtestület pedig 9.000 koronát helyezett
kilátásba. A fentiekből látható, hogy a társadalom széleskörű összefogására volt szükség,
ahhoz, hogy a helyi oktatási lehetőségeket és feltételeket javítani tudják. Az állam, a helyi
önkormányzat és a város lakossága is részt vettek ebben a munkában.600

VIII.1. 2. Egyéni kezdeményezés révén létrejövő oktatási intézmény
A törvényi szabályozás lehetővé tette a magán oktatási intézmények létrehozását
Magyarországon. Az Almásy család uradalmának egyik településén, Dénesmajorban hozott
létre iskolát az ott élő gyerekek részére. Dénesmajor az Almásy család birtokaihoz tartozott.
Az Almásy család birtokában volt a sarkadi, kétegyházi hitbizomány, gyulai uradalom. Ez
utóbbiban több kisebb majorság terült el, Dénesmajor mellett volt még Ella, Solymos,
Gelvács, Győző major is. Mindegyik településre jellemző volt, hogy általában az intéző
lakáson kívül voltak cselédlakások és istállók. Az intézőnek a feladata volt a munkások
irányítása. Dénesmajorban az intéző háza, ahogy egyes történeti munkák említik, a kúria a
majorság közepén állt. Az épület jó állapotban a mai napig megvan és a település egyik
legrégebbi háza.
Dénesmajor a környező majorságok és tanyás települések mellett központi szerepet
kapott. A földbirtokos uradalmi iskolát alakított ki, azzal a céllal, hogy a majorságokban és
tanyákon élő gyerekek is megfelelő ellátást kapjanak közel a lakóhelyükhöz. Az intézményt
1882-ben hozták létre.601 1931-32 tanévben 71 mindennapi és 14 továbbképzős tanulója volt.
Az uradalmi iskola tanítói: Bán István (1886-99); Landai János (1899-1901); Csajkás Lukács
(1900-1904); Ivanovics Alajos (1904-14); Petykó Gyula (1914); Ewinger Júlia (1914-21) és
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Dutkay Rozália (1921-1937).602 1937-ig volt magánkézben az iskola. Gróf Almássy Dénes
halála után, uradalma öt részre szakadt, és az örökösök nem akarták a továbbiakban
fenntartani az oktatási intézményt, ezért felajánlották, hogy az iskola épületét a tanítói
lakással együtt örökhasználati joggal átengedik a községnek. A közgyűlés összeült, hogy
megtárgyalják a felmerülő problémás helyzetet, több javaslat is megfogalmazódott, míg végül
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium döntött a községi iskola beindításáról a régi iskola
átvételével. Az egy tanerős intézmény költségeit költségvetésben biztosították. A volt
uradalmi iskola tanítónőjét, Dutkay Rozáliát továbbra is foglalkoztatták, mint állami iskolai
tanító.603 Az iskola további működését így tudták csak biztosítani.
Szintén a magánalapítású oktatási-nevelési intézményekhez sorolható Almásy
Dénesné által Gyulaváriban létrehozott óvoda is.604
VIII.1.3. Vándortanítói oktatás
Göndöcs Benedek országgyűlési képviselő és Gyula város plébánosa fontosnak tartotta,
hogy a szegényeket jövedelmező foglalkozásokhoz jutassa. Véleménye szerint a méhészet az
egyik olyan ágazat, amely megfelelő lehet számukra, hogy ez így is legyen, a munka
végzéséhez szükséges ismereteket át kell adni számukra. Ezért, mint az általa létrehozott
Békés Megyei Méhészeti Egyesület elnöke, később az Országos Méhészeti Egyesület elnöke
támogatta a méhészeti oktatást, aminek megvalósulása végül nem intézményi, formális
keretek között ment végbe. Brózik Károly vándortanító az egyesület fennállása óta járta a
megye településeit, ahol szakszerű előadásokat tartott a méhészkedésről, mintakaptárakat
mutatott az embereknek és utánzás céljából ott is hagyta a községekben. Göndöcs a Gyulán
rendezett országos méhészeti kiállítás megnyitóján tartott beszédében kiemelte:„…a
megyének nincs egy községe sem, hol a méhészetről alapos oktatás

Brózik Károly

vándortanár által ne tartott volna.”605 A vándortanítás elsősorban az informális tanulási
programokhoz közelített már. Nem a diákokhoz szólt, hanem a dolgozó felnőttekhez. Az
információk nem széleskörű műveltség elsajátítását nyújtotta, hanem gyakorlatias tudást adott
a méhészkedés folytatásához. Az ismeretek átadását segítette az egyesületi szervezet az általa
biztosított kiállítások, programok, kiadványok is. Békés megyében a méhészkedés területén
végzett vándortanítói oktatás a magánjellegű kezdeményezésekhez sorolható.
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IX. Összegzés
Az egyéni és társadalmi kezdeményezéseknek a közjótékonyság területén négy típusát
lehet elkülöníteni ebben a korszakban. Az egyik, az egyéni kezdeményezések révén
megvalósult

közösségi

fejlesztések.

A

másodikra

jellemző,

hogy

az

egyéni

kezdeményezésekből egy nagyobb összefogás és közösségi kezdeményezés lett és így
valósult meg egy cél, mint például a gimnázium esetében. A harmadik, amikor egy közösség
kezdeményezett és próbált egy problémát megoldani vagy egy hiányállapotot megszüntetni.
Erre jó példa a Békés Megyei Kórház megalakulása. A negyedik típusra jellemző, amikor az
állami közigazgatás indítványozza a szervezetalakítást és aktivizálja a civil társadalmat. A
helyi Vöröskereszt mozgalom is felülről kezdeményezett aktivitás volt.
A közjótékonyság területei olyan fontos dolgokra irányultak, amelyek egy társadalom
kohézióját elősegítették az egyéni boldogulás mellett. Sok esetben az emberek összefogására
és kooperációjára volt szükség, hogy támogassanak bajba jutott elesett, szegény embereken.
Nem mindig ment könnyen, fennakadásmentesen, sőt volt, hogy csak elméleti szinten
maradtak meg jótékony célú kezdeményezések. Dolgozatomban törekedtem olyan példákat
bemutatni, amelyek meg is valósultak. Van olyan ezek közül, ami csak egy ideig létezett és
olyan is, ami a mai napig működik. De mindegyiknek egy alapja volt, a közjótékonyság.
A közjó történetének bemutatása, közjót bemutató fejezetek szerkezete részben az
időrendiséget követte, részben pedig a társadalmi helyzet, hatás, szervezkedés különbségeit
vette figyelembe. Külön fejezetbe vannak bemutatva az egyéni kezdeményezések, időben is a
legelsők közé tartoztak, ezután következtek a társadalmi kezdeményezések, amelyek
szervezeti formái, képviselői az egyesületek voltak. Speciális helyzet miatt kapott külön
fejezetet a Stefánia, Fehér Kereszt Egyesület, mivel nagy horderejű szociális gondoskodást
valósítottak meg. Ezekben az esetekben az állam kezdetben is ott volt, majd teljesen átvette a
társadalmi kezdeményezéseket. Ennek a szerkezeti váznak, megoldásnak, az volt a célja, hogy
az egymásra épültséget és a kiegészítő szerepeket egyéni, civil, és állami összefüggésben
bemutassa.
Eredményesség tekintetében széles a spektrum. Voltak olyan társadalmi kezdeményezések,
amelyeknek az eredményei a mai napig fennállnak és társadalmilag hasznos funkciót töltenek
be még most is. Ilyen a Békés Megyei Kórház, a Tüdőkórház vagy a Vöröskereszt. Létezett
rövid ideig létező akció, mint például a Magyar Tulipánkert Mozgalom.
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eredményességgel működtek. A Békés Megyei Kórház kezdetben 10 ágyas főleg társadalmi
erőkre és anyagi forrásokra alapozott megyei fenntartású intézmény volt. A 20. század elején
a vidék egyik legnagyobb állami kórháza lett. A kiépülés, az eredményesség növekedése és
hatásfoka fokozatos és folyamatos volt. A Wenkheim Krisztina által felállított és működtetett
Békés Megyei Árvaházban 24 árvát neveltek és tanítottak. Erre volt kapacitás. Ez nem
fedhette le teljes mértékben a felmerülő Békés megyei igényeket, ennek ellenére társadalmi
fontossága vitathatatlan volt. Hasonló szervezet volt Békés megyében a Wodianer Árvaház,
melynek felavatásakor 16 árvát vettek fel, a tervezett teljes létszám 24 főben volt
megállapítva. A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület célja az anya-és
csecsemővédelem volt. Dolgozatomban statisztikai adatokat is felhasználtam, a szervezet
eredményességének a kimutatására. A civil tevékenységet mindösszesen pár ezer forinttal
egy kis bérházban kezdték meg, tíz gyerekkel. A századfordulóra már 16 ezer gyermeket
gondoztak.606 Gyulán is eredményesen működött a Fehér Kereszt helyi szervezete, az Ellamenhely, melynek működésének első három évében több száz gyermeket vett gondozásba. Az
egyesület eredményességének is volt köszönhető, hogy végül az állam átvette a kialakult
országos hálózatot, köztük a gyulait is.
A Gyulai Nőegylet helyi szinten tudott eredményeket felmutatni. Havonta átlagban 80
embernek adtak pénzsegélyt. Létrehozták és működtették a József-ápoldát és a Stefániamenhelyet a hajléktalan, szegény embereknek. A szegények élelmezésére Népkonyhát hoztak
létre, naponta átlagban 75 embernek biztosították az ebédet.607
Göndöcs Benedek közreműködésével létrejött Országos Méhészeti Egyesület ma is
létezik. Tanító jellegű művei a jelen számára is nyújtanak érdemi információkat. Jelentős
társadalmi problémára próbált olyan megoldási lehetőségeket kínálni, ami a gyakorlatban is
kivitelezhető volt a szegények számára. A Vöröskereszt mozgalom nemcsak országos, hanem
nemzetközi szinten is tudott eredményeket felmutatni nemcsak háborús konfliktusokban,
hanem béke idején is társadalmi feladatok ellátásában.
A disszertációmban elemzett egyéni és társadalmi kezdeményezések, mozgalmak
főképpen a közjó előmozdítása területén értek el eredményeket. Ezért is tartottam fontosnak
elemezni ezeket az akciókat, bemutatni a struktúrák kialakítását és a felhasznált módszereket,
eszközöket.
606

A Fehér-Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1903-ik évre. Budapest: Fehér Kereszt Országos
Lelenczház Egyesület, 1902. 41.p.
607
Implom József (1931): i.m. 11-20.p

201

X. Felhasznált irodalom

A Magyar Szent Korona Országai Népoktatási ügyének fejlődése. Budapest, Athenaeum
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat. 1913.
A Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének története 1879-1904. Budapest,
1904.
A Magyar Szent Korona Országainak 1901-1915. évi gümőkórhalálozása. Budapest. 1925.
A Magyar Vörös - Kereszt története 1879-1904. Budapest, 1904.
A medicina krónikája. Officina Nova, Budapest. 1993.
Adalék a Gyulai Megyei Kórház történeti leírásához fennállásának 150. évfordulója
alkalmából. Válogatás a Gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár Helytörténeti
Gyűjteményéből. Gyula, 1996.
Alexis Carrel: Utazás Lourdes-ba. Ecclesia és Jel Kiadó. Budapest, 1995.
Almásy Dénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Kétegyháza,1903.
Aradszky Pál – Kász Gyula: A József szanatórium alapításának és építésének története.
Gyula, 1989.
August Bebel: Charles Fourier élete és eszméi. Budapest, 1962.
Bauer Ferenc (szerk.): Országgyűlési beszédek melyeket Göndöcs Benedek apát lelkész és
Gyulavárosa országgyűlési képviselője 1881-1884. években tartott és azokra vonatkozó
nyilatkozatok. Budapest, Franklin Társulat Könyvnyomdája, 1884.
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó. Budapest. 1998.
Benke József: Az orvostudomány története. Medicina Könyvkiadó Zrt. Bp. 2007.
Békés megye képes krónikája. Kiadja: Békés Megye Közgyűlésének Millenniumi
Emlékbizottsága, 2001.
Béry László (szerk.): A magyar filantrópia könyve. Légrády testvérek nyomdai műintézetének
nyomása, Budapest, 1929.
Birtalan Győző: Óriáslépések az orvostudományban. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest,
1989.
Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Aula Kiadó, 2005.

202

Bodrogi Péter – Molnár József – Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv. Rubicon
könyvek. 2005.
Borbíró Fanni: Budapesti nőegyletek 1862-1904. In:A nők világa. Szerk.: Fábri Anna,
Várkonyi Gábor. Argumentum Kiadó, 2007.
D. Nagy András: A Wenckheim család és leszármazottai. Líceum kiadó. Eger, 2000.
Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon.
Századvég, Budapest, 2011.
Dr. Berkes Sándor (1903): Békésvármegye Közkórházának története és évi jelentés annak
1902. évi működéséről. Corvina Nyomda
Dr. Bonyhai Mihály: Mezőberény monográfiája. Kiadta: Mezőberényi Városszépítő és
Városvédő Egyesület. 2000.
Dr. Deutsch Ernő: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből. Posner és
fia, Budapest. 1910.
Dr. Erdész Ádám: Lukács György – egy kiemelkedő politikus pályaképe. Gyula, 2010.
Dr. Erdész Ádám: Békés megye története. Békéscsaba, Typografika Kft., 2010.
Dr. Forbáth Tivadar: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Márkus Samu
könyvnyomdája. Budapest 1908.
Dr. Fóti Mihály: Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai. Medicina Könyvkiadó,
Budapest. 1975.
Dr. Máté István - Dr. Réti Endre: Korányi Frigyes. Művelt Nép Könyvkiadó. 1951.
Dr. Pálos Károly: Szegénység, szegénygondozás. Szombathely, Martineum Könyvnyomda
Rt. 1934.
Dr. Rudolf Lóránt: A munkanélküliség problémája. Berlin, 1931.
Dr. Scherer Ferenc: Gyula város története. Gyula M. Város kiadása. II. köt. Gyula, 1938.
Dr. Szabó Ferenc (szerk.): Viharsarki fiatalok I. Békéscsaba, 1987.
Dr. Tauszk Ferenc: Gyógyítható- e a tuberkulózis? In: Esztergom és Vidéke 1906. november
8.
Dr. Tóth József (szerk.): Békéscsaba földrajza. Békéscsaba Város Tanácsa. Békéscsaba, 1976.
Dr. Veczkó József: Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest. 2007.
Dr. Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Fo-Rom Invest Kft. 2009.
203

Éble Gábor: A Nagy- Károlyi gróf Károlyi család leszármazása. Budapest, Franklin-Társulat
Nyomdája, 1913.
Endrei Zalán: Tulipánkert. Globus Kiadóvállalat. Budapest. 1906.
Francis Wheen: Karl Marx. Napvilág Kiadó. Budapest. 1999.
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1978.
Fülöp Tamás: „…a nemes áldozatkészség nem szorul dicséretre…” In: Héjja Julianna Erika,
Sáfár Gyula (szerk.): EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja
tiszteletére. Kiadta: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára. Gyula, 2017.
Gelléri Mór: Harcz a munkanélküliség ellen. Budapest, 1900.
George Rudé: Forradalmárok, zendülők Budapest., 1986.
Géra Eleonóra: Egy grófi család mindennapjai - A gyulai Almásyak. In: Horváth J. András
(szerk.): Szívvel és tettel. Nógrád Megyei Levéltár, Budapest - Salgótarján, 2008.
Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867–1991). Püski Kiadó, Bp., 1997.
Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája. Officina Nova Kiadó. 1996.
Göndöcs Benedek: Hasznos tudnivalók I. rész Gyakorlati tanácsok a virág és gyümölcsös
kertek minkénti berendezéséről. II. rész Gyakorlati tanácsok a méhészet köréből. III. rész
Tanácsok betegség esetén. B – Gyula 1891.
Göndöcs Benedek: Hogyan kell tenyészteni a selyemhernyót? Dobay János Könyvnyomdája.
B-Gyula, 1884.
Göndöcs Benedek: Népszerű beszélgetések a dohány okszerű kezeléséről. Dobay János
Könyvnyomdája, Gyula, 1878.
Gyáni Gábor: A regulázó gondoskodás. In:„ A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok...”
Szerk.: Léderer Pál, Tenczer Tamás, Ulicska László. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.
1998.
Gyulafi Endre: Emlékirat, melyet nagyságos és főtisztelendő Göndöcs Benedek apát és gyulai
lelkész tiszteletére…, Békéscsaba, 1890.
Halász Zoltán: Így élt Pasteur. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1976.
Hanák Katalin: Társadalom és gyermekvédelem. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978.
Hantos János: A Magyar Vöröskereszt 100 éve. Emberiesség háborúban és békében.
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1981.

204

Hogya György: A veszprémi kórház története. Kiadja: a Veszprém megyei Tanács V. B.
Művelődésügyi Osztálya. Veszprém, 1983.
Implom József (1931): A gyulai Nőegylet története (1870-1931) alapításának hatvanadik
évfordulójára. Gyula, Dobay János Könyvnyomdája
Janecskó János: Gyulavári krónikája. Kiadja Gyula Város Önkormányzata, 2002.
Jároli József (szerk.): Göndöcs Benedek munkássága (Válogatott dokumentumok) Gyula,
1998.
Justus Pál (ford.): Claude – Henri de Saint – Simon válogatott írásai. Gondolat Kiadó.
Budapest. 1963.
Kapronczay Károly: A gyógyító röntgensugár alkalmazása. In: Orvostörténeti Közlemények
(szerk: Varga Benedek) Budapest, 1996.
Kardos József-Kelemen Elemér: 1000 éves a magyar iskola. Korona, Budapest, 1996.
Keller Lajos (szerk.): A Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése. Egyesült Kő-,
Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság. Budapest, 1931.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. köt. Budapest, 1913. IV. kötet
Kóhn Dávid: Hatvan év múltán. Dobay János Könyvnyomdája, Gyula, 1936.
Kovács József: A gyulai római katolikus esperes kerület története. Gyula, 2001.
Könyves Tóth Kálmán: Gróf Degenfeld család története. Debreczen,1893.
Kristin E. White: Szentek kislexikona. Maecenas Könyvkiadó, 1993.
Lukács György: Életem és kortársaim. Pantheon kiadás, 1936.
Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). Kiadta: A Magyar Kir. Központi
statisztikai Hivatal.
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 3. Békés megye, Központi Statisztikai
Hivatal, Budapest 1993.
Mihail Bakunyin: Államiság és anarchia Gondolat. Budapest, 1984.
Miskovits Gusztáv: Tüdőgyógyászat. Medicina Könyvkiadó. Budapest, 1982.
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi Táblázattal, I-XII.
kötet.(Budapest, 1857-1868), IV. kötet
Nagygyörgy Zoltán: A Fejérváry és Kárász család nemes cselekedetei In: Történeti
Tanulmányok Studia Historica 11. Szeged, 2008.
Országos Mezőgazdasági Címtár. Kultúra Könyvnyomda, Kaposvár 1937.
205

Owen, Robert: Robert Owen válogatott írásai. Budapest. 1965.
Puskely Mária: Keresztény szerzetesség I-II. kötet. Bencés Kiadó, Budapest, 1995. I. köt.
Puskely Mária: Szerzetesek. Zrínyi Nyomda kiadója, Budapest, 1990.
Radnóti Ilona: Izraelita jótékonysági nőegyletek Baranya megyében a dualizmus korában. In:
Szerk.: Gyáni Gábor, Nagy Beáta: Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Csokonai
Kiadó, Debrecen.
Scherer István (szerk.): Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus Naplója. Budapest, 1900.
125 éves a Magyar Vöröskereszt. Magyar Vöröskereszt Kiadványa. Budapest, 2006.
Szentkereszty Tivadar: Békés vármegye népoktatásának története. Békéscsaba. Körösvidék
Nyomda és Lapkiadó Rt. 1932.
Tóth Árpád: Asszonyok a városi szegénység ellen. A Pesti Jótékony Nőegylet korai története
(1817-1833) In: Szerk.: Gyáni Gábor, Nagy Beáta: Nők a modernizálódó magyar
társadalomban. Csokonai Kiadó, Debrecen.
Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a
reformkorban. L’Harmattan, Budapest, 2005.
Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban, Hivatalos Statisztikai
Közlemények, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1880.
Vészits Ferencné (szerk.): A Nobel-díjasok kislexikona. Budapest, Gondolat Kiadó. 1985.
Vincze Endre: A Békésvármegyei Magánkórház létesítése és történelmi előzményei. Kiadó:
Dr. Kander Zoltán, a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán kórházának orvos
igazgatója. 1996.
Virágh Ferenc: Agrár-és agrárszocialista mozgalmak Békés megyében a dualizmus korában
1867-1914. Kiadja a Békés megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya. Békéscsaba, 1979.
Wass Albert: Magyar örökségünk. Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, Astor – Florida,
1975.
XI. Levéltári források
A Békéscsabai Nőegylet Évkönyve az egyesületnek az 1916. év október hó 1-től az 1917. év
szeptember hó 30-ig terjedő 39.-ik évéről. Békéscsaba, Corvina Nyomda
A Békéscsabai Nőegylet Évkönyve az egyesületnek az 1908. év október 1-től az 1909. év
szeptember hó 30-ig terjedő 31-ik évéről. Békéscsaba, 1909. Corvina Könyvnyomda

206

A Békéscsabai Nőegylet Évkönyve az egyesületnek az 1909. év október hó 1-től az 1910 év
szeptember hó 30-ig terjedő 32-ik évéről. Békéscsaba, 1910. Corvina Könyvnyomda
A Békéscsabai Nőegylet Évkönyve az egyesületnek az 1911. év október hó 1-től az 1912. év
szeptember hó 30-ig terjedő 34-ik évéről. Békéscsaba, 1912. Corvina Könyvnyomda
A Békéscsabai Nőegylet Évkönyve az egyesületnek az 1913. év október hó 1-től az 1915. év
szeptember hó 30-ig terjedő 36. és 37-ik évéről. Békéscsaba, Corvina Nyomda
Békéscsabai Nőegylet Alapszabályai. Békéscsaba, 1906. „Corvin”a Könyvnyomda, 1906.
Emlék-album nagyméltóságú gróf Wenckheim Frigyes valóságos belső titkos tanácsos és
neje Wenckheim Krisztina Grófnő ő excellentiája ezüst mennyegzőjére Bp. 1897.
Gyulafi: Emlékirat. Corvina Könyvnyomda. B - Csaba, 1891.
K. Cseh Edit: A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. Dokumentumok a
Békés Megyei Levéltárból - Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 21. Gyula, 2002.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V. 326. Mb.
nagyk. Ir. B.b. 1702. 1930.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIV. 76.b. A gyulai
Árvaház 1875.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V. B. 173. b
36/1891. Göndöcs Benedek levele a polgármester úrnak.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIII. 3. Almásy
családra vonatkozó iratok. 1928-1947.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b.
377/1901 Almásy Dénesné adományozása.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b.
1493/1903 Békés vármegye főispánjának iratai. Gyulai Fehér Kereszt Egyesület.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401. b.
114/1915 Békés vármegye főispánjának iratai. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek
megalakulásáról.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b.
1493/1903 Fehér - Kereszt.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. A. 2. 1. 18381848 Békés vármegye kórházi bizottságának iratai.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V.B.317.b. 26.
Gyoma mezőváros ill. nagyközség iratai

207

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 153.
1567/1855. Békés-Csanád vármegye tiszti főorvosának iratai. Erkel Ferenc pénzküldeménye
a gyulai kórház javára
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. a.
4/1914 Békés vármegye főispánjának iratai
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b.
1232/1903 A Szanatórium Egyesület választmányának névsora
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b.
459/1905 Békés vármegye főispánjának iratai. Auguszta főhercegnő értesítése, hogy a
Szanatóriumi Egyesület védnökségét elvállalja.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b.
1355/1904 A szanatóriumi egyesület megalakulása és alapszabálya.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b.
1162/1903 A tüdővész rohamos terjedéséhez. A József szanatórium létesítéséhez adatok.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b.
1167/1904 Gyula városa a Lugos erdőt a Szanatórium Egyesületnek adományozza.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. b. 229/1905
Békés vármegye főispánjának iratai. Czigler György és Lukács György levelezése a
szanatórium építéséről.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b.
1275/1904 A József szanatórium létrehozásának ügyei.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. a.
4/1914 Békés vármegye főispánjának iratai. Főispáni felterjesztés dr. Lukács György a
szanatórium
alapítója,
érdemeinek
legmagasabb
szinten
való
elismerésére,
részletes önéletrajz.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Stefánia Szövetség levele a kormánybiztos úrnak 1920. április 3.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922.
Számláló lapok.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922.
Kérdések
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium levele valamennyi törvényhatóság
főispánjának, alispánjának, valamennyi város polgármesterének. Budapest, 1921. okt. 20.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Országos Stefánia Szövetség levele a főispánnak 1921. nov. 7.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Amerikai Vöröskereszt Anya- és Csecsemővédő - Akciója Magyarországon. Az Amerikai
Vöröskereszt szervező főorvosának Dr. Zentay Pálnak a levele a főispánnak. 1921. okt. 6.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Országos Stefánia Szövetség levele a főispánnak 1921. november 7.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 401b 72/1922
Békéscsaba város polgármesterének levele a megye főispánjának.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V.B. 173. doboz
Gyula Város Polgármesterének iratai 370-3/1933.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401. b.
202/1889 Békés vármegye főispánjának iratai. Kimutatás a jótékonysági egyletekről.1889.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. 424. 3-247.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b.
316/1912 Békés vármegye főispánjának iratai.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V. 326.
Mezőberény nk. ir. B.b. 6. 1904. Életrajzi adatok.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V. 326. Mb.
nagyk. Ir. B.b. 1170. 1932.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326 Mb.
nagyk. Ir. B.b. 281/1935, 326/1935.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML jelzet: V.326. Mb.
nagyk. ir. B.b. 4899. 1937.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XV. 4. 1880 – 1933.
Göndöcs Benedek apátplébánosra vonatkozó iratok.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az Országos
Vöröskereszt Egylet Békés Megyei Választmányának iratai.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV. B. 401.b.
114/1915. Békés vármegye főispánjának iratai. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek
megalakulásáról.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML IV.B. 401.b.
727/1925. Békés vármegye főispánjának iratai. A Békés megyében működő Magyar
Vöröskereszt Egylet iratai 1907-1925.
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML V. B. 172.
9972/1914. Gyula Város Tanácsának iratai. Vöröskereszt szervezése Gyulán.
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Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára V. 317. b. 258/1948.
Wodiáner Albert árvaházat alapító oklevele.
Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének 1888. évi jelentése. Budapest, A
Pesti Lloyd – Társulat Könyvnyomdája. 1889.
XII. Nyomtatott források
A Békésvármegyei Fehér - Kereszt Egyesület évkönyve az 1900. évről. Gyula,
Békésvármegyei Fehér-Kereszt - Egyesület, 1901.
A Fehér - Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1905-ik évre. Budapest: Fehér
Kereszt Országos Lelenczház Egyesület, 1904.
A Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1908-ik évre. Budapest: Fehér
Kereszt Országos Lelenczház Egyesület, 1907.
A Fehér-Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1902-ik évre. Budapest: Fehér
Kereszt Országos Lelenczház Egyesület, 1901.
A Fehér-Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1903-ik évre. Budapest: Fehér
Kereszt Országos Lelenczház Egyesület, 1902.
Keller Lajos (szerk.): Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1936. évi működéséről. Árpád
Részvénytársaság Könyvnyomdája, Szt. István u. 31. Kalocsa, 1937.
Keller Lajos (szerk.): Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1937. évi működéséről. Árpád
Részvénytársaság Könyvnyomdája, Szt. István u. 31. Kalocsa, 1938.
XIII. Egyéb források
Berger Rozália memoárja (kézirat a családi hagyatékból)
A mezőberényi rom. kath. egyház története (kézirat)
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XIV. Internetes források

1394/1873 (IV. 29) Belügyminiszteri körrendelet az egyesületek ellenőrzése tárgyában.
Hozzáférés 2017. október 31-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1873/?pg=134&layout=s&query=1394%2
F1873
1394/1873 (IV. 29) Belügyminiszteri körrendelet az egyesületek ellenőrzése tárgyában.
Hozzáférés 2017. október 31-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1873/?pg=134&layout=s&query=1394%2
F1873
1868. évi XXXVIII. törvénycikk. Hozzáférés 2017. szeptember 24-én:
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360
1883. évi XXX. törvénycikk. Hozzáférés: 2017.szeptember 24-én:
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6108
1891. évi XV. törvénycikk: Hozzáférés: 2017.szeptember 24-én:
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6422
A 900/1917. évi miniszterelnöki rendelet. Hozzáférés: 2017.szeptember 11-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1917/?pg=148&layout=s
A Fejérváry kastély Davenportban.
Hozzáférés:https://www.kathyspostcardemporium.com/collections/ia/products/ia-davenportfejervary-park-kids-and-house-h03073
A Fejérváry Park Davenportban.
Hozzáférés:https://digital.grinnell.edu/islandora/object/grinnell:16204
A m. kir. miniszterelnök 1915.évi 3.301 számú rendelete, a rokkant katonákat gondozó
szervezetről. Hozzáférés: 2017.szeptember 11-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1915/?pg=1569&layout=s
A Vöröskereszt Mozgalom Alapelvei.
Hozzáférés 2017. szeptember 11-én:http://www.mvksomogy.hu/voroskereszt/alapelvek.html
Adelaide Bollettino: Where the Red Cross Symbol Comes From. In: The New York Times,
1986. november 17. Hozzáférés 2017.szeptember 9-én:
http://www.nytimes.com/1986/11/17/opinion/l-where-the-red-cross-symbol-comes-from469386.html
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Az 1915. évi XV.tc. Hozzáférés: 2017. szeptember 11 –én:
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7323
Az 1879-es ún. kihágási törvény. Hozzáférés: https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5870
Az 1914. évi XLV. törvény. Hozzáférés: 2017.szeptember 11-én:
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7301
Az 1915. évi 70.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet. Hozzáférés: 2017.szeptember 11-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1915/?pg=1493&layout=s
Békés Megyei Árvaház. Hozzáférés: http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6170
Czuczor Gergely-Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Hozzáférés:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotaraczuczorfogarasi-55BEC/k-624AA/kozjo-64EEA/
Dr. Kapronczay Károly: Orvosdinasztiák I- A Korányi család.
Hozzáférés 2016. március 5-én:
https://web.archive.org/web/20020314115645/http://www.geocities.com/tapir32hu/dinast1.ht
ml
Dr. Rudolf Lóránt. Hozzáférés 2017. október 15-én: https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2/az-ihnetov-munkanaploja-vitezbeldy-alajos-vezerezredes-hadtortenelmi-leveltarban-orzott-irataibol-1941194382D0/fuggelek-A02A/a-munkanaploban-szereplok-eletrajzi-adatai-A1B6/rudolf-lorantlorand-dr-A81C/
Dr. Szentváry Lukács János: Magyar rendjelek és kitűntetések.
Hozzáférés:http://szlukacs.freeweb.hu/rendjel2/adatok/noi.htm
Dr. Vecsey Albert: A gümőkór története Tolna megyében.
Hozzáférés:https://library.hungaricana.hu/hu/view/TOLM_Lf_02/?pg=165&layout=s&query
=Erzs%C3%A9bet%20szanat%C3%B3rium
Életrajzi adatok. Hozzáférés: 2017. szeptember 9-én: www.dunant-museum.ch,
http://www.voroskeresztbp.hu
Eötvös József: A megfagyott gyermek.
Hozzáférés: http://mek.oszk.hu/00600/00644/00644.htm#1
Ferenc Beiwel: The History of Celestina Fejérváry and the Kárász Family.
Hozzáférés:http://www.davenportlibrary.com/genealogy-and-history/local-historyinfo/history-faq/people/celestine-fejerv-ry/
Ferge Zsuzsa: A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon.
Hozzáférés 2017. március 30-án:
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_tudomany.pdf
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Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hozzáférés:
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_elszabadulo.pdf
Gelléri Mór. Hozzáférés 2017. október 22-én: https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/g-85677/gellerimor-86023/
Genfi Egyezmények. Hozzáférés 2017.szeptember 11-én:
http://www.mvksomogy.hu/voroskereszt/dokumentumok.html#l-8
Géra Eleonóra: A Jókay család és a hazai gyermekvédelem. Hozzáférés:
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00041/gera.html
Gróf Lónyai Elemérné Stefánia. Hozzáférés 2016. december 5-én:
http://ujsag.semmelweis.hu/se200707/20070725.html
Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája.
Internetes hozzáférés: http://epa.oszk.hu/00600/00617/00003/tsz99_1_2_gyani_gabor.htm
Jean Henry Dunant: Solferinói emlék. Hozzáférés 2017. szeptember 9-én:http://voroskeresztheves.hu/files/HD-Solferinoi-emlek.pdf
Jókai Mór: A koldusgyermek.
Hozzáférés: http://vmek.oszk.hu/00700/00789/html/jokai70.htm
Karl Marx: A Tőke. Hozzáférés: http://mek.oszk.hu/04700/04724/04724.pdf
Képviselőházi Napló 1910. VI. kötet • 1911. márczius 9–április 8. Lukács György beszéde.
Hozzáférés: 2016. március 12.-én: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN1910_06/?pg=440&layout=s
Képviselőházi napló, 1896. XXVI. kötet • 1900. január 18–márczius 1. Hozzáférés:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1896_26/?pg=556&layout=s
Képviselőházi Napló. 1906. XXI. Kötet. Hozzáférés 2016. március 5-én:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN1906_21/?pg=352&layout=s&query=B%C3%A9k%C3%A9s-Gyul%C3%A1n
Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak…Hozzáférés 2017. július 30-án:
http://mek.oszk.hu/01300/01398/01398.pdf
Magyar Katolikus Lexikon. Irgalmas Nővérek.
Hozzáférés:http://lexikon.katolikus.hu/I/Irgalmas%20N%C5%91v%C3%A9rek.html
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára Képadatbázis.
Hozzáférés 2016. március 5.-én:
http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6331
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára Képadatbázis.
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Hozzáférés 2016. március 5-én:http://bekesarchiv.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_
id=6176
Magyar Nemzeti Levéltár MNL OL K 27 Minisztertanácsi ülés és jegyzőkönyv 1914. 03. 21.
Javaslat az I. osztályú Erzsébet Rend adományozására gr. Almássy Dénesné Károlyi Gabriella
részére a közjótékonyság terén szerzett érdemeiért. Hozzáférés:
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944
Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945. A m. kir. belügyminiszter 1898. évi 49.851
/1897 . számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz.
Hozzáférés:https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1898/?pg=292&layout=s
Mester Géza: Jean Henri Dunant a Vöröskereszt megalapítója emlékére. Hozzáférés 2017.
szeptember 9-én:
https://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_ORVO_OK_1969_048_049/?query=berlin&pg
=154&layout=s
Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére (1915.) Hozzáférés 2016.
december 5-én:
http://www.mave.hu/uploads/file/Vedonokepzes-tovabbkepzesmellekletek%20Csordas%20Agnes.pdf
Országgyűlési Napló 1967. II. kötet.
Hozzáférés:https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN1967_02/?pg=501&layout=s&query=Morbus%20Hungaricus
Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet.
Hozzáférés 2017. szeptember 24-én: http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/
Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.
Hozzáférés: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_Almanach_18961901/?pg=134&layout=s&query=wodianer
Táncvigalom meghívója 1897. évi február 3.
Hozzáférés:https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/browser.psml?offset=4&origOffset=1&docID=61607&secID=67558&qdcId=49&libraryId=1&filter=42668&limit=10&pageSet=1
Vöröskeresztes embléma. Hozzáférés 2017. szeptember 11-én:
http://voroskereszt.hu/rolunk/az-emblema/#toggle-id-1 még
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/jelkepvedelem__tiltolistan_a_voroskereszt
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XV. Szóbeli adatközlők

Kulich János
özv. Mihalcsi Dánielné Mangucz Rozália
Sinka Ferencné
vitéz Mogyoróssy Gyula
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XVI. Sajtóforrások
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 13. Békéscsaba, 1988.
Alföldi Függetlenség 1924. január 13.
Alföldi Függetlenség 1923. december 30.
Alföldi Függetlenség 1923. november 25.
Alföldi Függetlenség 1923. november 25.
Alföldi Függetlenség 1924. január 13.
Alföldi Függetlenség 1924. június 15.
Alföldi Függetlenség 1924. június 15.
Alföldi Függetlenség 1925. április 19.
Alföldi Függetlenség 1925. január 18.
Alföldi Függetlenség 1925. január 25.
Alföldi Függetlenség 1925. június 14.
Alföldi Függetlenség 1926. március 28.
Békés 1870. október 9.
Békés 1889. július 14.
Békés 1891. november 22.
Békés 1898. június 19.
Békés 1900. február 4.
Békés 1901. december 1.
Békés 1901. december 15.
Békés 1901. december 22.
Békés 1901. december 29.
Békés 1901. május 26.
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Békés 1902. április 6.
Békés 1902. február 2.
Békés 1902. február 23.
Békés 1902. február 9.
Békés 1902. február 9.
Békés 1902. február 9.
Békés 1902. január 12.
Békés 1902. január 19.
Békés 1902. január 19.
Békés 1902. március 16.
Békés 1902. március 2.
Békés 1902. márczius 16.
Békés 1904. december 25.
Békés 1904. december 4.
Békés 1904. december 6.
Békés 1904. június 19.
Békés 1904. június 26.
Békés 1904. május 29.
Békés 1904. május 29.
Békés 1904. november 27.
Békés 1904. november 8.
Békés 1904. november 8.
Békés 1905. december 31.
Békés 1907. december 15.
Békés 1907. január 6.
217

Békés 1907. június 2.
Békés 1914. április 26.
Békés 1914. május 3.
Békés 1914. november 15.
Békés 1914. szeptember 27.
Békés, 1873. május 18.
Békés, 1890. december 28.
Békés, 1892. december 18.
Békés, 1900. október 14.
Békésmegyei Hírlap 1927. május 15.
Békésmegyei Közlöny 1884. október 26.
Békésmegyei Közlöny 1897. június 13.
Békésmegyei Közlöny 1898. június 29.
Békésmegyei Közlöny 1898. október 30.
Békésmegyei Közlöny 1901. január 06.
Békésmegyei Közlöny 1902. január 30.
Békésmegyei Közlöny 1937. október 31.
Esély, 20. évf. 4. sz. / 2009.
Esély, Társadalom és szociálpolitikai folyóirat 4. (1992) 4. sz.
Esztergom és Vidéke 1906. november 8.
Gyulai Kis Kalendárium, 1925. Gyula.
História 1993/2.
História, 1997/5-6.
Körös Népe. Békéscsaba, 1956.
Körösök vidéke. Gyula, 1991.
Múltunk c. folyóirat 2001. 2-3. különszám.
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XVII. Mellékletek

„Nemes szív, nemes lélek nagy tettekre kész. Gyámolítani az elesetteket, enyhíteni a
szenvedők fájdalmát, letörölni a bánat könnyeit, menedéket nyújtani azoknak, kik a
szeretetlen világban az árvaságnak igen sokszor panaszos kenyerét eszik – mind ezek a nagy
tettek, áldozatok csak a szenvedésben résztevő szívtől, nemes lélektől származhatnak,
Krisztusi szeretet kell ehhez. Az emberiség javát kereső és szolgáló s a nemes tettekben Istent
dicsőítő szeretet hozta létre a Gyulai Árvaházat is, mely a megyében immár negyedik évtizede
terjeszti a jótékony szeretet áldásait.” – olvasható a gyulai árvaházról és Wenckheim
Krisztináról.

I. melléklet: Wenckheim Krisztináról szóló levéltári forrás
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML XIV. 76.b.
A gyulai Árvaház 1875.
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A Békés című korabeli lap részletezi Almásy Dénesné érdemeit: „A legfelsőbb helyről
jött magas kitüntetés nagy és igaz érdekeket honorál. Almásy Dénesné grófnő, a ki az ország
legfennköltebb szellemű nőihez tartozik, nemcsak hitvestársi és anyai hivatásának felel meg,
hanem széleskörű áldozatkész működést és jótékonyságot fejt ki a humanizmus és a
közegészségügy terén. Az ő kiváló ügybuzgóságának, szívós fáradhatatlanságának és
lankadatlan akciójának gyümölcse volt a Fehérkereszt Egyesület „Ella menhelye”, mely a
gyermekvédelemnek a vidéken nemcsak jelentőségben, hanem sorrendben is első intézménye
volt. Ez a gyermekmenhely az, mely tudvalevőleg az állami nagyjelentőségű, országos
akcióhoz az impulzust megadta és így ama dicsőségnek, hogy Magyarország a
gyermekvédelem terén vezető szerepet visz a kulturnemzetek között, a nemes grófnő egyik
nagyon előkelő osztályrészese. Az ő akciójának és áldozatkészségének nagyrészben
gyümölcse a főváros leghumánusabb közegészségügyi alkotása a Fehérkereszt kórház. Gyula
városa kulturális s közjótékonysági intézetei, különösen a közkórház és az új Szeretetház
mindig áldozatkész patrónája a grófnő, akinek nemes, szociális s közgazdasági érzékéről
többek között a karácsonyi bazár, melynek nagy sikere az ő nevéhez fűződik, szintén fényes
tanubizonysága. Legfelsőbb helyről történt kitüntetése őszinte örömet keltett városunk
közönségében is, amely a legbensőbb és legőszintébb szerencsekívánatait fűzi az Erzsébetrendhez, amely Almásy Dénesnét ékesíti, de amelyek Almásy Dénesné grófnő az egyik
ékessége.”

II. melléklet: Korabeli cikk Almásy Dénesnéről
Forrás: Békés 1914. április 26. 2. p.
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III. melléklet: Wodiáner Albert árvaházat alapító oklevele
Kelt: 1885. január 23-án, Budapesten
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML 317.b.
258/1948.
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IV. melléklet: Meghívó
Forrás: www.kepkonyvtar.hu
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V. melléklet: Gyulai Vöröskereszt fiókegylet tagnévsora 1889-ben
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204.
Az Országos Vöröskereszt Egylet Békés Megyei Választmányának iratai.
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V. melléklet: Gyulai Vöröskereszt fiókegylet tagnévsora 1889-ben
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltár Gyulai Levéltára BML X.204. Az
Országos Vöröskereszt Egylet Békés Megyei Választmányának iratai.
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„Jóakarat nélkül család, egyház, társadalom, egyesület, nemzet, fent nem állhat, élete tartós
nem lehet, működése áldásteljesnek teljességgel nem mondható. A jóakarat eszközli, hogy
kinyiljon a kéz jótételre, a könyörületre, a szív szánalomra, az elme nemes gondolatokra és
azoknak meg is valósítására buzduljon fel; hogy a türelmetlenek tűrőkké, a haragosok
szelíddé, a békétlenek békét óhajtókká legyenek!”

VI. Melléklet: Cikk a korabeli Békés c. újságból
Forrás: Békés 1892. december 18. Advent végén
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