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1. BEVEZETÉS 

 
A szociális gondoskodás történeti kutatása a hazai történettudomány elhanyagolt területének 

számít, a témának szentelt egyetlen monográfia több mint harminc évvel ezelőtt jelent meg.1 

Bár a rendszerváltást követően több kutató érdeklődése fordult a szegényügy, illetve a 

szociálpolitika története felé, s megkezdődött a nemzetközi szakirodalom kérdésfeltevéseinek 

és eredményeinek adaptálása is, a kutatások eredményei legfeljebb tanulmánykötetekben 

látnak napvilágot. A téma szintetizáló történeti feldolgozását nehezíti, hogy a különböző 

korszakokkal foglalkozó történészek kérdésfeltevései eltérőek, s így a szociális gondoskodás 

különböző történeti formáinak vizsgálata során éppen a változás folyamatát, az átalakulások 

dinamikáját tévesztik szem elől. 

A disszertáció a szociális gondoskodás változásának történetét, s azon belül a 

szociálpolitikai intézmények kialakulásának körülményeit és feltételeit mutatja be. Célja 

egyrészt a szegényügy helyi kezelését meghatározó alapstruktúrák feltárása, illetve az ettől 

eltérő szociálpolitikai kezdeményezések, s azok gazdasági, társadalmi és politikai 

feltételeinek vizsgálata. Elemezésünk szintje lokális, vagyis a helyi (városi) szociális 

gondoskodás fejlődésének folyamatát kutatja, de az egyedi történeti anyag elemzésén túl a 

helyi szociálpolitikai folyamatok analitikus, rendszerszerű, az összehasonlítást is lehetővé 

tevő leírására törekszünk. Elkerülendő az általánosítható megállapításokat kizáró helytörténeti 

perspektíva kizárólagosságának veszélyeit a várostörténet, a társadalomtörténet és 

értelemszerűen a szociálpolitika-történet fogalmi kereteit, illetve modelljeit alkalmazzuk.  

A szociális gondoskodás történeti vizsgálata akárcsak más magyarországi városok 

esetében Pécs vonatkozásában sem támaszkodhat nagyszámú elemzésre. Bár a két háború 

közti időszak Esztergár Lajos népjóléti tanácsnok, majd polgármester nevével fémjelzett 

városi szociálpolitikai intézkedései iránt már az 1980-as években és újabban is mutatkozott 

érdeklődés, e politika esetleges előzményei, illetve általában a dualizmus korának helyi 

szociális gondoskodásának története elkerülte a történetírás figyelmét.2 A vizsgált korszakra 

vonatkozóan egyedül Kopasz Gábornak a gyermekvédelem témájának szentelt tanulmányára 

támaszkodhattunk.3 

Kutatásainkat elsődlegesen a Baranya Megyei Levéltárban végeztük, a közgyűlési 

                                                 
1 Csizmadia 1977. 
2 Varga 1983, Varga 1985, Varga 1988, Varga 1989. Az Esztergár-féle produktív szociálpolitikával országos 
jelentősége miatt több szerző is foglalkozott: Berey 1987, újabban: Szikra 2008, Hámori 2008. 
3 Kopasz 1979. 
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jegyzőkönyvek és a tanácsi iratok mellett, a rendőrfőkapitányi hivatal iratait, Pécs sz. kir. 

város iskolaszékének iratait, Pécs sz. kir város szegényügyi választmányának iratait, Pécs 

szab. kir. város egyesületei alapszabályainak gyűjteményét, továbbá a Pécsi Kir. Törvényszék 

és a Pécsi Kir. Járásbíróság iratait vizsgáltuk. A századeleji munkáslakás-építkezések 

történetének feltárása céljából a Földművelésügyi Minisztérium Magyar Országos 

Levéltárban őrzött vonatkozó iratait is átnéztük. A várospolitikai döntések előzményeinek, 

illetve a társadalmi jótékonyság történetének feltárásában a korabeli helyi sajtót használtuk 

forrásként, a Fünfkirchner Zeitung, a Pécsi Figyelő, a Pécs, a Pécsi Napló, a Pécsi Közlöny és 

a Dunántúl megfelelő évfolyamait az Országos Széchényi Könyvtárban, a Csorba Győző 

Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében, illetve a Baranya Megyei Levéltárban 

találtuk meg. 
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2. A SZEGÉNYÜGYTŐL A SZOCIÁLPOLITIKÁIG 
 

A szociálpolitika történeti jelentéshatárainak meghatározása nem könnyű feladat. Csizmadia 

Andor 1977-ben megjelent monográfiája célkitűzése szerint a szociális gondoskodás 

jogtörténeti vizsgálatára vállalkozott, vagyis annak bemutatására, „hogy az önmagukat ellátni 

és eltartani képtelen személyekről az egyes társadalmi formákban ki volt köteles 

gondoskodni.”4 Csizmadia a szociális gondoskodás két történeti formája között tesz 

különbséget. Az egyházi, majd helyi szegényügyet megkülönbözteti az állam segítő-

gondoskodó tevékenységeként meghatározott szociálpolitikától, amely értelmezésében a 

„burzsoá” korszakra jellemző. „Az államra veszélyes személyek (koldusok, csavargók, 

munkakerülők rendészeti prevencióját,” mint az állami szociálpolitika előzményét tekinti, 

amely a burzsoá korban a bajba jutottakról való gondoskodássá alakul át, majd más 

szociálpolitikai feladatokkal is kiegészül (anya- és csecsemővédelem, családvédelem, 

nyaraltatás, gyógyszer- orvosi és kórházi ellátás stb.), „melyekről már semmiképpen sem lehet, 

mint szegényügyről beszélni.” 

A szociálpolitika történeti meghatározásában hasonló állásponton van a szociológus 

Ferge Zsuzsa is, bár a fogalmi elhatárolás nála nem ilyen egyértelmű.5 Ferge szerint a korai 

szociális gondoskodás inkább szegénypolitika, amelynek formái a lokálisan szerveződő 

biztonsági hálók elmúlásával országonként eltérő módon a 15-18. században alakulnak ki. „Ez 

még csak marginális jelentőségű szociálpolitika volt, ami szűkös, gyakran büntető jellegű 

eszközökkel működött. […] A szociálpolitika modern fejlődése a kapitalizmus fejlődéséhez 

kapcsolódik,”6 mint a gazdasági szerkezet által szétrombolt társadalmi szerkezet helyére lépő 

állami szociálpolitika. Ennek határai korántsem merevek, keretei, tartalma a társadalmi-

politikai és hatalmi erőviszonyok függvénye, „végeredményben tehát a szociálpolitika az 

állam és az állampolgárok közötti viszony egyik intézményesülése.”7 

Gyáni Gábor a társadalom- és gazdaságtörténeti körülményekre is kiterjedő 

meghatározása szerint „a par excellance szociálpolitika olyan közvetlen állami beavatkozás 

eredménye, amely a piaci eredetű jövedelmi egyenlőtlenségek ellensúlyozását vagy tompítását 

célozza.”8 Gyáni szerint ennek lényege az állampolgár polgári – és politikai jogai mellett 

szociális jogának elismerése és az annak mind szélesebb körű érvényesüléséért vállat állami 

                                                 
4 Csizmadia 1977. 
5 Ferge 1987. 
6 Ferge 1987, 18. 
7 Ferge 1987, 24. 
8 Gyáni 2008, 13. és 21-22. 
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felelősség. Sem a magánjótékonykodás, sem a nem piaci társadalom – legyen bár 

preindusztriális vagy modern diktatúra – körülményei közt létező szociális politikák nem 

tekinthetők szociálpolitikának. Ennek megfelelően Gyáni különbséget tesz a szociálpolitika és 

a szociális gondoskodás, vagyis a szegénygondozás között, mivel utóbbit – legalábbis a két 

világháború között – a magánjótékonykodás, illetve a helyi hatóságok végzik. 

A fenti elhatárolásokkal szemben újabban Hámori Péter a szociálpolitika fogalmát 

általános értelemben használja, melynek történetileg változó gyakorlatát értelmezésében a 

fegyelmezés kapcsolja össze.9 

Tomka Béla Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában című 

könyvének címében ugyan a hazai tudományos fogalomhasználathoz igazodott, magában a 

munkában azonban a nemzetközi tudományos életben elterjedtebb jóléti állam fogalmát 

használja. Erről azonban maga is úgy véli, hogy „nem csupán hétköznapi, hanem tudományos 

használatban is meglehetősen elmosódott, vagy ha úgy tetszik eltérő módon használt 

fogalom.”10 Tág értelmezésben magában foglalja az állam teljes gazdaságszervező szerepének 

vizsgálatát, beleértve a foglalkoztatottság, a bérek és jövedelmek, az átfogó makrogazdasági 

irányítás problémáit. Ennél használhatóbbnak tartja azonban azokat a megközelítéseket, 

amelyek a jóléti állam tevékenységét a jövedelemtranszferek és a szociális szolgáltatások 

révén, meghatározott jóléti szint biztosításában látják.11 Az állami szociális kiadások felöl 

közelítő meghatározások mellett létezik a funkcionális megközelítés is, amely a teljesítmény, 

a célok elérésében mutatott eredmények szerint írja le a jóléti államokat. Ebben a 

vonatkozásban az állami politikák mellett a társadalmi tevékenység is szerepet kap, vagyis a 

jóléti állam helyett valójában a jóléti társadalom gyakorlatáról van szó. 

E munka – a hazai történetírás gyakorlatához igazodva – azért is kitart a szociálpolitika 

fogalma mellett, mert a jóléti állam a szociálpolitikai fejlődés 20. században megszületett 

eredménye – s egyre inkább úgy tűnik korántsem végpontja. Jelen történeti elemzés számára 

így kevésbé használható, már csak azért sem, mert az nem az állami, hanem a helyi (községi) 

szociális gondoskodás történetének feltárására törekszik. A történeti perspektíva indokolja 

ugyanakkor, hogy vizsgálódásunkat a társadalmi jótékonyság területére is ki kell 

terjesztenünk, hiszen az a 20. század első feléig meghatározó – és több esetben újító-

                                                 
9 Hámori 2008, 25-53. 
10 Tomka 2003, 19. 
11 Tomka felhívja a figyelmet a nemzetközi szervezetek eltérő fogalomhasználatára is. Míg az OECD a szociális 
kiadások alatt az egészségügy, nyugdíjak, segélyek mellett az oktatásra fordított összegeket is ide számítja, a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal megkülönbözteti a társadalombiztosítási kiadásokat azoktól, amelyeknél az 
egyéni hozzájárulás teljesen hiányzik (közegészségügy, segélyezés). Tomka 2003, 20. 
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kezdeményező – szerepet játszott a szociális problémák helyi kezelésében.  

Úgy véljük, a szociális gondoskodás történetének folyamatában helyesebb a 

szociálpolitika meghatározását mindazoknak a társadalmi gyakorlatoknak – legyenek azok 

államiak, községiek (önkormányzatiak) vagy társadalmiak – a körére szűkítenünk, amelyek a 

19. században a piacgazdaság által teremtett társadalmi problémák kezelésére születtek, s mint 

ilyenek elsősorban a bérmunkás társadalmi helyzetének, illetve a bérmunkaerő 

reprodukciójának (preventív) biztosítására, stabilizálására irányultak nem piaci eszközök 

segítségével. A szociálpolitika tehát szükségszerűen a munkavégzéssel kapcsolódik össze. A 

századforduló hazai szociálpolitikai és közgazdasági szerzői is ezt tartották a szociálpolitika 

lényegének. Heller Farkas az 1920-as évek elején úgy vélekedett, hogy az ember nemcsak 

része a társadalmi egésznek, hanem önálló rendeltetéssel bíró lény, aki mint ilyen tagolódik 

bele a gazdasági szervezetbe. A kapitalizmus azonban különösen kiélezi a társadalmi fejlődés 

által teremtett viszonyok és az egyén öncélúsága közti ellentétet, s ennek feloldására van 

szükség szociálpolitikára, amely összességében az alsó osztályok életszínvonalának emelésére 

irányul.12 Másutt úgy vélekedett, hogy a szociálpolitika feladata az elmúlt több mint száz 

évben erősebben fejlődő gazdasági tényezőnek az egyetemes emberi szemponttal való 

kibékítése.13 Hasonló a konzervatív Kovrig Béla definíciója is, aki szerint „a szociálpolitika 

amaz eljárásoknak és törekvéseknek összessége, amelyek lényegükben – bizonyos 

értékszempontok szerint – közvetlenül a társadalom belső egységének tartós megtartására és 

fejlesztésére irányulnak.”14 

A szociálpolitika születése annak a – Polányi Károly szavaival élve – nagy átalakulásnak a 

következménye, amelynek lényege, hogy a történelemben egyedülálló módon – a piac vált a 

gazdaság meghatározó sémájává. Míg a történelem korábbi korszakaiban a társadalom határozta 

meg a gazdasági funkciók sémáját és működését, addig a 19. században megfordult a 

viszonyuk. A társadalom alárendelődött a gazdaság piaci sémájának, s ez a társadalom teljes 

szétzilálódásával fenyegetett. A liberális közgazdaságtan szerint a piaci önszabályozás feltétlen 

érvényesülése a gazdaság növekedésének forrása és biztosítéka, így mindennemű olyan akadály 

elhárítását követelték, amely egy önszabályozó piac kialakulásának gátját alkotta. A piaci séma 

általánossá válása ugyanakkor a társadalom jelentős csoportjainak nyomorával, 

elszegényedésével, pauperizációjával járt. A gazdaság növekedése – a liberális közgazdaságtan 

tételével szemben – nem a szegénység eltűnésével, hanem éppenséggel a növekedésével járt 

                                                 
12 Heller 1920, 10-11. 
13 Heller 1923, IV. 
14 Kovrig 1936, 7. 
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együtt. A tömeges szegénység megjelenése vetette fel a „szociális kérdést,” a tömeges 

szegénység okainak és elhárításának kérdéseit. A problémát az jelentette, hogy a munkaerő-piac 

felszabadítása ellenére a piacon kialakuló munkabér önmagában nem biztosította a munkaerő 

reprodukcióját. A bérmunka elterjedésével és általánossá válásával ezért a társadalom 

korábbiaknál jóval szélesebb csoportjait fenyegette az elszegényedés veszélye, mivel a 

bérmunka formáihoz nem kapcsolódott semmiféle védelem. A bérmunkás a munkaerőpiacon 

teljeséggel kiszolgáltatottá vált a kereslet és kínálat törvényeinek, a felmerülő problémák 

kezelésére pedig a szegénygondozás örökölt rendszere nem volt alkalmas.15 

Robert Castel terjedelmes és kiváló elemzése mutatott rá, hogy a szociális kérdés, a 

„szociális felfedezése” nem a 19. század privilégiuma, hanem végigkíséri az európai 

történelmet, s ma éppolyan aktuális, mint amikor az 1830-as években explicit módon először 

megfogalmazták.16 A 19. század előtt is létezett – Castel kifejezésével élve – szociális 

dimenzió, amely alatt egyrészt a segélyezés intézményesült formáit, másrészt a bizonyos 

társadalmi csoportokkal szemben életbe léptetett leginkább rendészeti, illetve korrekciós 

intézkedéseket érti. A kérdés lényege mindenkor a társadalom integrációjának, a társadalmi 

kohéziónak a problematikussá válása. Castel szerint a társadalmi struktúrába való 

beilleszkedés kitüntetett eleme a munka, s alapvetően a munkamegosztásban elfoglalt pozíció, 

illetve a társadalmi kapcsolatok alkotják azokat a feltételrendszereket, amelyek az egyes 

ember számára védelmet biztosítanak a megélhetés nehézségeivel szemben. Ezek alapján 

elhatárolható egymástól az integráció stabil munkaviszonnyal és erős kapcsolati hálóval 

jellemezhető zónája, és a kiilleszkedésnek a munka és a társadalmi kapcsolatok hiányával 

leírható zónája. A kettő között helyezkedik el a társadalom sebezhetőségi zónája, amely a 

munkalehetőségek bizonytalanságával és a társadalmi kapcsolatok törékenységével 

jellemezhető. E zónák egyensúlya, illetve annak megbomlása mindenkor a társadalmi kohézió 

mélységének jelzéséül szolgálhat. Castel úgy látja, hogy a szociális gondoskodás mindenkor a 

munkához való viszony mentén strukturálódik. Könyvében a bérmunka krónikájának 

megírására vállalkozott, azt a folyamatot írja le, ahogy a megvetett, üldözött bérmunka 

elfogadott, elismert, sőt a támogatások újfajta rendszerével összekapcsolódó, védett 

társadalmi státusz forrásává és a társadalom egésze tekintetében általánossá vált. A munka a 

preindusztiális társadalmakban szabályozott, illetve kényszerekkel körülbástyázott, s minden 

ettől eltérő formája a társadalmat fenyegető veszélyként jelenik meg. Nyugat-Európában a 

szociális gondoskodás akkor kerül be a városok, majd idővel az állam intézkedéseinek körébe, 

                                                 
15 Polányi 2004, különösen: 87-100. 
16 Castel 1998. 
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amikor a 14. század végén az erősödő migráció következtében először kérdőjeleződnek meg a 

munkavégzés hagyományos formái. Ezek védelme jutott ugyanis kifejezésre a szegények 

közti elhatárolásokban és azokban a rendészeti intézkedésekben, amelyek végső soron 

megkonstruálták a csavargó figuráját, akivel szemben aztán különböző rendészeti 

intézkedéseket foganatosítottak. A bérmunkásság a 20. század fordulóján születik meg a 

munkajog kifejlődése következtében, de bérmunka-szituációk már a korábbi századokban is 

léteznek az iparban és a mezőgazdaságban is. Ezek lenézettek ugyan, mert a kényszerek 

különböző formáival kapcsolódnak össze, s így nélkülözik a társadalmi elismerést és 

tekintélyt, de a gyámkodás különböző formái révén a társadalmi tagságot mégis biztosítják. A 

liberalizmus a gazdaság forrásának tekintette, s ezzel felértékelte a munkát. A munkára immár 

úgy tekintettek, mint a szegénység leküzdésének eszközére, s ezért felszabadítását, a 

kényszerek felszámolását és a munkaviszonynak szerződéses viszonnyá alakítását követelték. 

A munka felszabadítása azonban együttjárt azoknak a gyámságoknak a felszámolásával, 

amelyek a bérmunka-szituációkban dolgozóknak védelmet biztosítottak, s így a társadalom 

tömeges elszegényedésével, a sebezhetőségi zóna kiterjedésével járt. A megoldást kezdetben a 

gyámság és gondoskodás új társadalmi formáinak kialakításában keresték, amelynek az „alsóbb 

osztályokkal” szembeni erkölcsi kötelességek képezték az alapját, s azok erkölcsi felemelését 

célozták. Ezek a törekvések azonban egyrészt széles körben nem vezethettek eredményre, 

másrészt a dolgozó rétegek önálló kulturális világának, a munkáskultúrának a megszületésével 

egy társadalmi konfliktus jegyeit kezdték magukra ölteni.17 Kiutat így végül a liberális doktrina 

elvetése és az állami beavatkozás jogosultságának elismerése jelentett, amelyet Emil 

Durkheimnek a társadalmi egymásrautaltságot kifejező szolidaritásfogalma alapozott meg, s 

amelyre hivatkozva felépíthetőek voltak a társadalmi kohézió új biztosítékai. E biztosítékok 

pedig immár a bérmunka köré épültek, megteremtve egyben a bérmunka társadalmát. 

A 20. századi jóléti állam felől visszatekintve érthető a szociálpolitikának mint állami 

politikának az értelmezése, lényegesnek tartjuk azonban, hogy a századelőn a szociálpolitika 

nem szükségszerűen jelentett állami politikát. Bár Heller is úgy véli, hogy a szociálpolitika 

leginkább állami intézkedésekben nyilvánul meg, de szociálpolitikainak tekinti azt az általa 

szociálliberálisnak nevezett felfogást is, amely az önsegélytől és a szervezkedés 

felszabadításától várja az alsó osztályok emberi céljainak védelmét, amely tehát éppenséggel 

állami beavatkozás nélkül valósul meg.18 De hogy szociálpolitika nem csupán állami keretek 

között jöhet létre, arra a századelő budapesti községi lakásépítkezései és munkanélküli 

                                                 
17 A munkáskultúra kialakulásáról: Kaschuba 1990. 
18 Heller 1920, 17-18. 
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segélyezése is felhozhatók példának, amelyek alapján a kortársak a fővárosról egyenesen mint 

szociálpolitikai laboratóriumról beszéltek.19 A hasonló jelenségek hazai kutatásának 

hiányában érdemes a német szociálpolitika-történeti irodalom fogalomhasználatára utalni, 

amely nem csupán a szociális állam (Sozialstaat), de annak egyfajta előzményeként a szociális 

város (Sozialstadt) fogalmát is ismeri, mindazoknak a jelenségeknek a leírására, amelyek a 

jóléti állam korai, embrionális szakaszában a régi szegényügyet felváltó városi szociálpolitikai 

intézkedésekként megjelentek. 

Heller szerint a szociálpolitika elsősorban a korábbi társadalmi gyakorlatokkal való 

szakításban ragadható meg. Egyrészt mint osztályközi politika, amely az osztályok 

egymáshoz való viszonyának szabályozására, az ellentétek kiegyenlítésére irányul, a 

patriarchalizmust váltja fel, mint az osztályok viszonyát szabályozó régi elvet, mivel a 

kapitalizmus a társadalmi kapcsolatok szorosabbá válásával, tárgyiasulásával, illetve a 

demokratikus elv elterjedésével jár. Másrészt szembeállítható a szegényüggyel és a társadalmi 

jótékonysággal (charitas), amely a szegénysegélyezésre korlátozódik, s nem képes orvosolni a 

szociális bajokat, hiszen visszaélésekre ad lehetőséget, a csekélyebb erkölcsi erővel bíró 

néprétegeket munkátlanságra neveli. A segélyezés lealacsonyító formái sértik az önérzetet és 

gyengítik az önbizalmat, s végső soron a szegényügy semmit nem tesz a nyomort előidéző 

okok elhárítása érdekében. A szociálpolitika ezzel szemben a megelőzés, a preventio 

gondolatát helyezi előtérbe, nem a már bajba jutottnak nyújt egyéni segítséget, hanem 

megóvja a társadalom tagjait attól, hogy nyomorult helyzetbe kerüljenek. A 

szegénysegélyezés tervszerűtlen volt és nem nyugodott alapos ismereteken, a szociálpolitika a 

társadalom vizsgálatán alapszik.20 

Szegényügyként határozzuk meg tehát azokat a helyi vagy állami intézkedéseket, illetve 

társadalmi gyakorlatokat, amelyek a preindusztriális korszakban alakultak ki, s amelyek nem 

valamilyen össztársadalmi jelenség általános, hanem az egyéni életpálya kockázatainak 

individuális kezelésére terjednek ki. A szegényügy ennek megfelelően nem a bérmunkához 

vagy a munkavégzés adott korszakra jellemző egyéb formáihoz kapcsolódik, hanem éppen a 

munkavégzés hiányának kezelésére jön létre. A szegényügyön belül érdemes elkülöníteni a 

szegénygondozásnak elsősorban a segélyezésre támaszkodó s szinte kizárólag lokális keretek 

között megvalósuló formáit, amely a munkaképtelen (öregek, betegek, árvák stb.) és helyi 

(kebelbéli) szegényeket illette meg, illetve a helyi és esetenként központi (királyi, állami) 

rendészeti intézkedéseknek azt a körét, amely a munkaképes, de munkát nem találó 

                                                 
19 Sipos [é.n.] 257-258.  
20 Heller 1920, 93-96. 
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szegényekre (csavargók, munkakerülők stb.) irányult, még akkor is, ha e két terület szorosan 

egymásra támaszkodott, s elhatárolásuk történeti koronként változó. Nyugat-Európában a 

felvilágosult abszolutizmus által megteremtett nagyrészt uralkodói alapítású dologházak 

például a gondoskodást a munkaképes szegényekre is kiterjesztették – igaz nem annyira 

szociális, mint inkább nevelő-fegyelmező tartalommal –, s a 18. század végétől az európai 

városokban a munkanélkülieknek nyújtott támogatások különböző formái is kialakultak.21 A 

helyi, vagy állami szegényügytől, vagyis a közjótékonyságtól érdemes elkülöníteni továbbá a 

társadalmi jótékonyság (caritas, filantrópia) területét, vagyis az egyénileg, illetve egyházak 

vagy egyesületek által gyakorolt szociális gondoskodást, amely az előbbitől nem annyira 

alanyaiban, mint inkább tartalmában különbözik, nem idegen tőle az eszközök megújítása, s 

annál dinamikusabban változik.22 

Szegényügy és szociálpolitika korántsem a szociális gondoskodás egymást váltó történeti 

formái. Az állami szociálpolitika a helyi szegényügy mellett formálódik, illetve jön létre, s e 

folyamat végén a szegényügy némileg megújulva integrálódik a szociálpolitika rendszerébe, s 

annak legalsó szintjén vagy mint szegénypolitika konstituálódik,23 vagy községi 

szociálpolitikává alakul. A dolgozat ezért nem csupán arra keresi a választ, hogy 

beszélhetünk-e Pécsett községi szociálpolitikáról, hanem arra is, hogy – amennyiben volt – az 

hogyan viszonyult a szegényügy örökölt rendszeréhez, annak átalakulásával, 

átstrukturálódásával, vagy éppenséggel attól függetlenül született-e meg, s milyen tényezők, 

illetve nem utolsó sorban milyen társadalmi szereplők játszottak szerepet létrejöttében. 

A jóléti állam által biztosított szociális jogok történetileg igen különböző eredetűek, ezért 

a szociálpolitika történeti elemzése feltételezi ezek elkülönítését, s egyedi sajátosságaik 

bemutatását.24 A történeti fejlődést alapul véve érdemes különbséget tennünk formális és 

anyagi szociálpolitika között, amelyeket gyakran a szociálpolitika egymást követő 

periódusaiként kezelnek. Előbbi alatt leginkább a munkavédelmi törvényeket, vagy gyári 

törvényhozást értjük, amelyek a munkás fizikai védelmére, konkrétan a munkaidő és a 

munkafeltételek szabályozására irányultak, s idővel a munkajog kialakulásába torkolltak, de 

tágabb értelemben a preventív jellegű közegészségügyi törvényeket is ide sorolhatjuk. Az 

anyagi szociálpolitika, amely az európai országokban többnyire az előbbihez képest később 

bontakozik ki, ezzel szemben leginkább a munkásbiztosítás, illetve a társadalombiztosítás 

                                                 
21 A szegénygondozás történetéről: Fischer 1980. A dologházakról: Stekl 1978. 
22 Sachse – Tennstedt 1980, 14. Szegényügy, illetve szegénypolitika és szociálpolitika fenti elhatárolását követi 
Gerhard – Zimmermann 1991 is.  
23 Ferge 1986, 125-129. 
24 Sachse – Tennstedt 1980, 13. 
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különböző formáival azonosítható, amelyek alapja a munkavégzők szociális biztonságáért 

érzett kollektív felelősség elismerése, de tágabb értelemben ide sorolhatók mindazok az 

intézkedések, amelyek a munkások – illetve hosszabb távon más társadalmi csoportok – 

reprodukciójának biztosítását szolgálták, így a lakáspolitika, a munkanélküliség kezelésére 

irányuló politikák vagy a nyugdíjbiztosítás is.25 

Ami mármost a konkrét elemzéseket illeti, a szociális gondoskodás történeti kutatásában 

leginkább ezek hiánya szembeötlő, a marxista történetírás a kérdést meglehetősen 

elhanyagolta. Csizmadia Andor A szociális gondoskodás változásai Magyarországon című 

1977-ben megjelent korábban már hivatkozott monográfiája a téma első – és máig egyetlen – 

hazai összefoglalásának tekinthető, s bár a szerző elsősorban a jog- és intézménytörténetre 

koncentrál, a munkát különösen értékessé teszi, hogy ahhoz saját korábbi, illetve tanítványai 

levéltári kutatásainak eredményeit is felhasználta.26 

A szociális gondoskodás korai történetére vonatkozó érdeklődés az elmúlt két évtizedben 

is csak szórványos maradt. A szűkös termésből27 Fazekas Csaba kutatásai érdemelnek 

figyelmet, amelyek Miskolc, illetve Borsod megye 18-19. századi szegényügyéről nyújtanak 

részletes képet.28 Fazekas a korabeli szegénységet a koldulással azonosítja, s a rendelkezések 

és szabályozások változásából következtet a szegénység, illetve az azzal kapcsolatos 

társadalmi vélekedések változására. Fazekas szerint a 18. századi Magyarországon még 

elevenen élt a koldulás középkori megítélése és kezelése, vagyis a munkaképtelen 

szegényeknek – megfelelő igazolások (kolduslevél, kolduspecsét) birtokában engedélyezték a 

koldulást. Ezen a társadalmi gyakorlaton Mária Teréziának és II. Józsefnek a koldulást 

tilalmazó rendeletei sem változtattak tartósan.29 A szegénygondozás központi szabályozására 

irányuló törekvések a felvilágosult abszolutizmus időszakát követően nem jellemzőek, a 

helytartótanácsi leiratok általában megelégedtek a csavargókkal szembeni 

kényszerintézkedések szorgalmazásával, de a koldulás szabályozásának kérdését a 

helyhatóságokra bízták. Fazekas szerint a 18. század végétől, a 19. század elejétől a koldulás 

egyre inkább városi jelenség, olyannyira, hogy a reformkorban már sajátos szubkultúráról 

beszél. Fazekas úgy véli, hogy a koldulás megítélésében az 1830-as években következett be 

                                                 
25 Gyáni 1994, 7-8. 
26 Csizmadia, 1977. Csizmadiának az 1940-es években jelentek meg a témával foglalkozó tanulmányai: 
Csizmadia 1943. 
27 Major 1991, Kállay 1998 
28 Fazekas 1995, Fazekas 1997. 
29 Ez az álláspont a szakirodalomban általánosnak tekinthető: Tóth 2005, Hámor 2006a. Ugyanakkor érdemes 
utalni arra is, hogy e rendeletek nem csupán a koldulás betiltását szorgalmazták, újszerűségük leginkább a 
munkának a szegénygondozás központi elemévé avatása volt, amelyet pedagógiai és gazdasági megfontolások 
egyaránt indokoltak. 
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változás, melynek okát a reformkor felpezsdült társadalmi-politikai életében látja. A korábbi 

évtizedek megoldásaival szemben ekkortól a koldulás maga is felszámolandó jelenségnek 

számít, amelynek betiltása a szegénysegélyezés mind szervezettebb kereteinek, érdemesek és 

érdemtelenek egyre ellenőrzöttebb elkülönítésének megteremtésével kapcsolódik össze. 

A hazai szegényügyben Hámori Péter az 1800-as évek elejét tekinti korszakhatárnak. 

Úgy véli, Magyarország szegényügye a 19. század elejéig az európai tendenciáknak 

megfelelően alakult, hiszen az hazánkban is az érdemes, azaz elsősorban helyi és 

munkaképtelen, illetve az érdemtelen, azaz elsősorban idegen és munkaképes szegények közti 

különbségtételen alapult. Előbbiek formálhattak igényt a gondoskodás különböző formáira 

(segélyekre vagy ispotályban való elhelyezésre), utóbbiakra ellenben elutasítás várt. Hámori 

szerint a szegénypolitika központi kérdése a vagyonbiztonság volt, s az intézkedések 

mindenkor a szegények megrendszabályozására, fegyelmezésére irányultak. Az 1800-as évek 

elején bekövetkező átalakulást a napóleoni háborúkat követő válságok következményének 

tartja. A változások között említi az egyházak csökkenő – de teljesen soha el nem enyésző – 

szerepét a szegényügyi intézmények fenntartásában, a gondozással foglalkozó intézmények 

specializációját, amely azonban – a leggyorsabban fejlődő Pestet kivéve – nem terjedt ki a 

Nyugat-Európában annyira elterjedt dologháznak, mint a fegyelmező gondoskodás új 

intézményének meghonosodására, illetve a jótékony egyesületek megjelenését. A 

szegényügynek a nyugat-európaihoz képest lassú átalakulásának magyarázatára felhozza a 

kebelbéli védelem gondoskodási formáinak és a céhek védelmi szerepének tartós 

fennmaradását, a rászorulók, beleértve a csavargók – nyugat-európaihoz viszonyítva – 

alacsony számát és általában az urbanizáció és a migráció gyengeségét.30 

Tóth Árpádnak a pesti egyesületek társadalomtörténetének szentelt munkája a társadalmi 

(egyesületi) és városi szegénypolitika viszonya szempontjából érdekes.31 Tóth szerint – aki 

elsősorban Pest példájára hivatkozik – a szegényügy a 18-19. század fordulóján a 

magánjótékonyságon nyugodott, vagyis a gondozó intézmények létrehozásában és 

fenntartásában az egyéni adományok játszottak meghatározó szerepet, s a hatósági 

szegénypolitika csak a 19. század második felében vált jellemzővé. Pesten a városi tanács – 

szemben a nyugat-európai városokkal – csak az 1830-as évektől mutatott érdeklődést a 

probléma kezelése iránt, s vette át a korábbi társadalmi kezdeményezések irányítását, illetve 

vezetését. Ebben a vonatkozásban pedig az 1817-ben alakult Pesti Jóltevő-Asszonyi 

Egyesületet, illetve az abban és akörül tömörülő „társadalomrefomer” csoport szerepét tartja 

                                                 
30 Hámori 2006a, Hámori 2008. 
31 Tóth 2005. 
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meghatározónak, akik új, addig ismeretlen gondoskodó intézmények meghonosításával 

kísérleteztek. A szegénység kezeléséről vallott koncepciójukban a könyörületesség mellett új 

elemként jelent meg a jó útra terelés és a korrekciós, illetve munkára nevelés. 

Hasonló következtetésre jut Cser Erika a korábban említett pesti kényszerítő dologház 

történetét feldolgozó tanulmányában.32 Cser szerint az 1843/44-ben megnyitott és elsősorban 

csavargó és nevelhetetlen gyermekek kezelésére szolgáló intézmény új korszakot jelez a 

magyarországi szegénység történetében, hiszen a munkakényszert központi elemmé emelő 

(városi) dologház a munka társadalmi (re)integráló szerepének hazai felértékelődésére utal. 

Az egyes szegénygondozó intézmények történetének jubileumi feldolgozásai mellett 

ebben a témában is kevés új elemzésre támaszkodhatunk.33 Tamáska Péter 1994-ben 

megjelent tanulmánya a szegényházak gazdálkodásával foglalkozik a 18. században.34 

Érdeklődése nem annyira a szegénygondozás, mint inkább a kórházak fejlődésének kezdeteire 

irányul, de témánk szempontjából különösen tanulságos, hogy felhívja a figyelmet a hazai 

közegészségügy történetének birodalmi kontextusára, vagyis arra, hogy a 18. században 

megindított modernizáció az osztrák tartományokban bevezetett mintákat követte.  

Igen érdekes Coch Gábor elemzése az 1846. évi ínség idején hozott kassai városi 

intézkedésekről.35 Coch nem a szegényügy, hanem a városigazgatás felöl közelít a 

problémához, s így az ínség idején hozott szegényügyi intézkedések tágabb kontextusba 

kerülnek. Írásából kiderül, hogy a válságok idején a koldusokkal szemben hozott rendészeti 

szabályozások hátterét számtalan egyéb szociális intézkedés képezte, amelyek a 

gabonakölcsöntől az ételosztáson át a munkalehetőségek biztosításáig terjedtek és amelyek – 

a helyi és idegen közti különbségtételt ugyan nem – de a szegénysegélyezést meghatározó, 

munkaképesség és munkaképtelenség közti különbségtételt bizony átlépték. 

A szociálpolitika története hasonlóan elhanyagolt területe a hazai történetírásnak. A 

marxista történetírás csupán a társadalombiztosítás története iránt mutatott némi érdeklődést. 

Laczkó István 1968-ban megjelent könyvén érződik, hogy a II. világháború előtt született 

munkákat használta forrásként, s így részelemzéseinek megállapításai korántsem 

tendenciózusak, összességében azonban negatívan értékeli a megelőző korok szociálpolitikai 

teljesítményét.36 Úgy véli ha „a szocialista társadalomban oly nagy fontosságra emelkedett 

intézménynek (a társadalombiztosításnak) a gyökereit, kezdetét keressük, át kell törnünk azon 

                                                 
32 Cser 2000. 
33 Toldy 1988, Schmall 1893, Bocskó 1919, Vecsey 1943. 
34 Tamáska 1994. 
35 Coch 2000. 
36 Laczkó 1968. 
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a ködön, amelyet századunk első felében mesterségesen vont köréje a 

közgazdaságtudomány.”37 Laczkó szerint ez elsősorban abban érhető tetten, hogy a 

társadalombiztosítást a munkáltatók és az állam jószívűségével magyarázták, s egyfajta atyai 

gondoskodás állt a törvények megszületése mögött. Az 1945 előtti szociálpolitikának azt veti 

szemére, hogy önmeghatározása szerint szegényügy volt, vagyis hogy csupán a szegénység 

megelőzését célozta, másrészt, hogy személyi biztosításként határozták meg, vagyis nem vált 

az egész társadalom tekintetében általánossá és joggá. Laczkó szerint a tőkés korszak 

társadalombiztosítása terén elért eredmények a munkásmozgalom politikai küzdelmének 

köszönhetőek, s minden esetben a tőkés körök ellenállása mellett valósultak meg.38 Úgy véli, 

a hazai társadalombiztosítás meghatározó eleme volt a „felszabadulásig”, hogy „a dolgozók 

különböző kategóriái közé éket verjen,” vagyis a különböző alkalmazotti kategóriákra más-

más szabályozás volt érvényes, illetve a kinevezett alkalmazottakra (törvényhatóságok, állam 

stb.) soha nem terjedt ki a biztosítás.39 

Lőrincz Ernő A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus 

kezdeteitől az első világháború végéig 1840-1918 című könyve alapos marxista szemléletű 

jogtörténeti összefoglaló.40 A munka értékét a bevett köztörténeti korszakhatároktól való, a 

téma vizsgálata szempontjából felettébb indokolt eltérés adja, illetve az, hogy az elemzés a 

törvénykezésen kívül a végrehajtásra is és nem utolsó sorban a regionális – az osztrák 

hagyományokhoz erősebben kötődő erdélyi – sajátosságokra is kiterjed. Lőrincz a munkajogi 

törvényhozás egészére érvényesnek tartja a különböző foglalkozási csoportok eltérő, 

diszkriminatív kezelését. 

Petrák Katalin 1978-ban megjelent könyve, A szervezett munkásság küzdelme a korszerű 

társadalombiztosításért már címében is az osztályharcos szemléletet fejezte ki, inkább a 

munkásmozgalom-történet, semmint a szociálpolitika-történet iránt érdeklődő kutatás számára 

lehet érdekes.41 

A szociológus Ferge Zsuzsa 1986-ban a szegénygondozásról megjelent történeti elemzése 

már mentes az egyoldalú munkásmozgalmi perspektívától, s kérdésfeltevésében már 

                                                 
37 Uo.  
38 Uo. 47. Laczkó másutt idézi Bismarck híres megfogalmazását a szociális olajcseppekről, amely szerint a 
szociális intézkedések ugyanazt a szerepet töltik be, mint a gőzgépnél az olajozás, biztosítják annak folyamatos 
működését. Laczkó azt veti szemére, hogy a „munkásjólét némi emelésével a társadalmi és gazdasági élet 
zavartalan menetét biztosítják.” – s nem a munkásság érdekeit szolgálják. Uo. 35. Hasonlóan kritikus Gelléri 
Mórral, Az Országos Iparegyesület elnökével szemben is, aki a szociális intézkedéseket a magyar ipar 
versenyképességének megőrzése és fejlődésének biztosításánál hátrébb sorolta. Uo. 48. 
39 Uo. 50. 
40 Lőrincz 1974. 
41 Petrák 1978. 
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számunkra is érdekes. A szegénység objektív tényei, a szegénységre irányuló politikák, 

valamint a tudományos gondolkozás és a társadalmi mozgalmak közti kapcsolatot, illetve a 

szociálpolitika és szegénypolitika közti összefüggéseket kutatja másodlagos források 

alapján.42 A téma korszakolása a köztörténeti periodizációt követi, de csak az 1867-1985 

közötti időszak feldolgozására tejed ki. A szerző véleménye szerint a korai szociálpolitikai 

törvényhozás terén a közegészségügyben a szociálisan érzékeny orvosok, míg a gyári 

törvényhozás terén a munkásmozgalom hatása érvényesült. Utóbbit tartja meghatározónak a 

századforduló szociális törvényeinek meghozatalában is, amely mellé a századelőn a hazai 

progresszió, a XX. század körül csoportosuló szociológiai gondolkodás képviselői zárkóztak 

fel. Ferge úgy véli, hogy az első világháború után is a munkásmozgalom hatásának 

tulajdoníthatók a 20-as évek szociálpolitikai törvényei, s a mezőgazdasági munkásság 

szociális védelme éppen az agrármozgalmak hiánya (illetve a népi írók elképzeléseit magévá 

tevő társadalmi mozgalmak hiánya) miatt maradt el. A 30-as években ezzel szemben a 

munkásmozgalomtól függetlenül érvényesültek a keresztényszociális szociálpolitika elemei. 

A két háború közti időszak szociálpolitikája lényegének tartja, hogy a strukturális szegénység 

három legnagyobb csoportjára (ipari munkások, mezőgazdasági munkások és pauperek) 

irányuló intézkedéseket elhatárolta egymástól és ezt az intézmények különbözőségében tetten 

érhető elhatárolást az érintettekkel és az értelmiséggel is elfogadtatta. Ferge külön foglalkozik 

a szegénypolitikával, melyet az abszolút szegénységben élőkre irányuló politikaként ír le. 

Szerinte az ide sorolható intézkedések gazdasági válságok idején erősödnek fel, s akadályai a 

valóban sikeres szociálpolitikai, tehát integratív megoldások érvényre jutásának. A 

szociálpolitikai előrelépést éppen a szegénypolitika hiánya biztosítja a gazdaságilag 

prosperáló időszakokban, mint amilyen a századforduló. 

A rendszerváltást követően elsőként Gyáni Gábor tett kísérletet arra, hogy kijelölje a 

szociálpolitika-történet hazai kutatása előtt álló feladatokat, illetve kérdésfeltevéseket. Egy az 

MTA Történettudományi Intézetben elhangzott és 1994-ben megjelent előadásában 

helytállónak tartja azt a hazai szociálpolitikai szakirodalomban már a 20. század elején 

elterjedt megállapítást, hogy a magyar szociálpolitika teljesítménye elmaradt a nyugat-európai 

országokétól.43 Úgy véli azonban, a mechanikus összehasonlítás nem adhat választ a kérdésre, 

hiszen értelmezésében a szociálpolitika „a társadalom belső lehetőségeinek” függvénye. 

Gyáni szerint a hazai szociálpolitika „vitathatatlan deficitje lényegében a pauperizmust 

enyhítő képesség tárgyi hiányából fakadt.” Magyarországon nem következett be az a minden 

                                                 
42 Ferge 19861. 
43 Gyáni 1994. 
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jóléti politika alapját képező szemléletváltás, amelyben a proletár megszabadul a pauper 

negatív attribútumaitól és fogyasztási többlet előállítására képes osztályként jelenik meg. A 

hagyományos szemlélet különösen az agrárszegénység kezelésében érhető markánsan tetten. 

Vagyis strukturalista magyarázata szerint a modern (nem paternalista) szociálpolitika 

kifejlődésének legfőbb akadálya az ország gazdasági teljesítőképességének gyengesége volt. 

Gyáni ugyanakkor meggyőzően vetette el a szociálpolitika szociális olajcseppként való 

értelmezését, hiszen e fogalom baloldali meghatározásában összemosódik a valódi jóléti 

politika és a hézagosan kiépülő szociális ellátás, s így használata nem vezethet eredményre.44 

Gyáni Gábor a későbbiekben is több kötetben, illetve cikkben foglalkozott a hazai 

szociálpolitika fejlődésével. 1992-ben megjelent Bérkaszárnya és nyomortelep című, a 

budapesti munkáslakás történetének szentelt munkája még inkább az angol várostörténetírás 

kérdésfeltevésein alapszik, de elsőként foglalkozik a szociálpolitika körébe tartozó községi és 

állami kislakásépítkezések hazai történeti értékelésével.45 Gyáni, aki több helyütt is kritizálta 

a hazai szociálpolitika fejlődésének marxista értelmezését, újraértelmezte a szociálpolitika 

terén a különböző társadalmi osztályok közé vert ékek koncepcióját. Véleménye szerint a 

századfordulón kialakult gyakorlat a városi, valamint az agrárproletariátus eltérő 

szociálpolitikai kezelésére a két háború között a rendszer egyik legfőbb stabilizáló 

tényezőjévé lépett elő. Funkcionális magyarázata szerint a bizonyos értelemben kiváltságos 

ipari munkásság társadalombiztosítása része volt annak a széles politikai gyakorlatnak, amely 

az agrárszegénység elszigetelése, politikai jogfosztása (nyílt szavazás) segítségével az 

általános választójog mellett is képes volt a rendszer politikai stabilitásának fenntartására.46 

Gyáni ugyanakkor érzékletes elemzésben mutatott rá arra is, hogy a századvég 

agrármozgalmai valójában gazdasági érdekvédelmi törekvések, illetve hagyományos népi 

zavargások: „A helyi akciók lefolyásának a menete (…) ugyanis messzemenően egybevág a 

reaktív típusú mozgalmak kifejezetten rituális, szimbólumokkal teli és miszticizmustól sem 

mentes koreográfiájával.”47 Így közvetve kihúzta a talajt azok alól az értelmezések alól, 

amelyek a századvégi agrár szociálpolitikát az osztályharc eredményeként igyekeztek láttatni. 

Gyáni hívta fel a figyelmet Darányi Ignác földművelésügyi miniszterségeinek szociálpolitikai 

                                                 
44 A vitában Szalai Júlia úgy vélte a fejletlenség nehezen definiálható, mert ez nem pusztán anyagi kérdés, azt 
kell vizsgálni, milyen alternatívák vannak a társadalmi feszültségek kezelésére. Lényegében hasonlóan foglalt 
állást Susan Zimmermann is, aki szerint a magyar szociálpolitika nem deficites, „hanem saját utat járt be, amely 
másfajta modernitáshoz vezetett.” Uo. 
45 Gyáni 1992. A községi lakásépítkezés századvégi előzményeiről, a Soroksári úti mintalakótelepről Dömsödi 
Balázs írt tanulmányt: Dömsödi 2001. Újabban Umbrai Laura szentelt monográfiát a budapesti községi 
lakásépítkezések történetének: Umbrai 2008. 
46 Gyáni 2002, 228. 
47 Gyáni 2002, 180. 
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jelentőségére is, hiszen Darányinak a munkáslakás-építés állami támogatását biztosító 

törvényei voltak az elsők, amelyek szakítva a liberális társadalom-felfogással az állam 

közvetlen szociálpolitikai szerepvállalását kimondták.48 

A magyar szociálpolitika teljesítményének értékelésével az elmúlt évtizedben többen is 

foglalkoztak. Szikra Dorottya egy rövidebb tanulmányban a hazai társadalombiztosítás 

kiépülését felemás modernizációként jellemezte. Elemzésében a társadalombiztosítási 

reformok időpontját, illetve a biztosításba bevontak körének nagyságát hasonlította össze 

Nyugat- és Kelet-Európa, illetve Magyarország vonatkozásában. Megállapítása szerint bár az 

első társadalombiztosítási törvények bevezetésére Magyarországon a nyugat-európai átlagnál 

korábban került sor, a juttatásban részesülők köre mindenkor alacsonyabb volt. Másrészt a 

századelőn Magyarország elvesztette ezt a kezdeti lendületet, amit a nyugdíjbiztosítás 

megkésett bevezetése mutat. E felemás modernizáció okát egyrészt a hazai iparfejlődés 

sajátosságában, a kisipar meghatározó szerepében látja. A Németországtól átvett biztosítási 

rendszer ugyanis a sajátos hazai viszonyok között nem volt képes arra, hogy a kisipari 

munkásság biztosítási integrációját megteremtse. Általánosságban ugyanakkor a hazai 

modernizáció, a polgárosodás megtorpanását látja a szociálpolitikai fejlődés romló 

tendenciája mögött.49 

A témához legújabban Tomka Béla járult hozzá újszerű és alapos elemzéssel.50 Tomka az 

európai társadalombiztosítási rendszerek hosszú távú és összehasonlító történeti elemzése 

révén arra kereste a választ, hogy a 20. század folyamán közelebb vagy távolabb került-e a 

magyar jóléti állam fejlődése a nyugat-európai trendekhez, illetve e folyamat korszakonként 

milyen eltéréseket mutatott. Végkövetkeztetése szerint a hazai szociálpolitikai fejlődés a 20. 

század első felében korántsem tartható annyira „deficitesnek,” mint azt más elemzések 

feltételezték. A második világháborúig eltelt időszakban mind a jóléti kiadások mértéke, 

illetve növekedése, mind a szociális intézmények fejlődési iránya megegyezett a nyugat-

európai trendekkel. Bár a szociális jogokat tekintve a társadalombiztosításba bevontak köre 

Magyarországon a Nyugat-Európainál alacsonyabb volt, a juttatások mértékét tekintve ahhoz 

                                                 
48 Gyánit követve Hámori Péter foglalkozott a Darányi-féle törvényekkel, bemutatva azok születésének 
körülményeit, illetve eredményeit. Hámori 2006c. 
49 Szikra 2000. Szikra megállapításait gyengíti, hogy az összehasonlítás során a 2000-ben létező államokat 
csoportosította, Ausztriát Nyugat-Európához sorolta, de Csehországot, Szlovéniát, Lengyelországot, Ukrajnát 
stb. Kelet-Európához. Bár a hasonló besorolás a jóléti államok kutatásában megengedett lehet, a 
történettudomány nézőpontjából nehezen indokolható, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött 
önálló államok 1918-ig vagy a bécsi (ausztriai), vagy a budapesti (magyarországi) törvényhozás alá tartoztak, 
Kelet-Európához sorolásuk tehát – amennyiben Ausztriát nyugat-európai országnak tekintjük – nem indokolható 
és az eredményeket torzítja. 
50 Tomka 2003. 
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közelített, s a fejlődés iránya – a biztosítási rendszerek „beérése” esetén – további 

konvergenciát vetített előre. Tomka hangsúlyozza, hogy önmagukban sem a gazdasági, sem a 

politikai tényezők nem elegendők a jóléti programok létrejöttének és fejlődésének 

magyarázatához, mert az mindenkor több váltakozó erejű tényező függvénye. A gazdasági és 

demográfiai tényezők szerepét nem tagadva az időzítés vonatkozásában kiemeli a 

németországi és ausztriai szociális törvényhozás magyarországi hatását. A politikai tényezők 

közül a munkásbiztosítás korai meghonosodásában véleménye szerint az elitek legitimációs 

igénye, a liberalizmus viszonylagos gyengesége és a nemzeti iparpártoló törekvések egyaránt 

közrejátszottak, míg a két világháború közti időszakban a keresztény pártok politikai 

befolyását és a nagybirtokos érdekek érvényesülését tartja meghatározónak. 

A 2000-es évek elején Bódy Zsombor vetette fel a tömegtársadalom, mint a 20. századi 

történelem magyarázatára a hazai történetírásban elterjedt polgárosodásnál megfelelőbb 

fogalom alkalmazásának lehetőségét, s erre a szociálpolitikai fejlődés vonatkozásában 

kísérletet is tett.51 Bódy a szociálpolitikai intézmények kialakulásában a burzsoázia és az 

alkalmazottak, illetve a liberalizmus és a szocializmus küzdelme helyett annak az ideológiai 

változásnak a jelentőségét hangsúlyozza, amelynek során megszületett a társadalmi 

szolidaritás fogalma. Ez alapot szolgáltatott arra, hogy az állam, mint e szolidaritás jogi 

formáinak megteremtője lépjen fel. A társadalombiztosítás és a munkajog fejlődése úgy is 

értelmezhető, mint az állam által a társadalom újfajta integrációját jogi kötelékek révén 

megteremtő igyekezet, amely mindenütt az alsó társadalmi rétegek emancipációjával és a 

politikai participáció kiterjesztésével járt együtt. Bódy szerint bár a századfordulón 

Magyarországon is létrejött a lokális és egyedi kockázatokat kezelő szegényüggyel szemben a 

társadalom jogi és bürokratikus integrációját megteremtő társadalombiztosítás, ugyanakkor 

elmaradt a munkajog fejlődése, amely az alsó társadalmi rétegek emancipiációját 

kiteljesíthette volna. A munkavállalókat és munkáltatókat csoportokként kezelő, és azok 

viszonyát rendező munkajogi szabályozás hazánkban csak az 1930-as évek végén nyert teret. 

Ennek okát egyrészt a munkáltatók erősebb érdekérvényesítő képességében látja, akik nem 

voltak érdekeltek a munkavállalók többnyire alárendelt helyzetének enyhítésében. Másrészt 

abban, hogy a munkajog kevésbé volt összeegyeztethető az uralkodó liberális felfogással, 

hiszen azt a magánszférának tekintett munka világába való beavatkozásként értelmezték. 

Bódy elemzései a politikai tényezőket vizsgálják a szociálpolitikai törvényhozás 

megindulásában az 1890-es évek elején, és azokat az ipari érdekképviseletek gyengeségében 

                                                 
51 Bódy 2004. 
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és a politika érdektelenségében vélik megtalálni, ami lehetőséget teremtett a minisztériumi 

kezdeményezések törvényerőre emelésére.52 A parlamenti vitában és a törvény 

rendelkezéseinek végső formájában ugyanakkor kiemelt hangsúlyt kapott a munkásmozgalom 

megfékezésének – amúgy tévesnek bizonyult – lehetősége is. A biztosítási törvény 1907. évi 

revíziójának okát leginkább az 1891. évi törvény végrehajtása során felmerült nehézségekben 

látja,53 a balesetbiztosítás bevezetésében pedig a külföldi államok törvénykezésének diffúziója 

érvényesült. Bódy szerint a hazai társadalombiztosítás jellemzője, hogy a juttatásokat nem 

alanyi jogon, hanem a munkaviszonyhoz kapcsolódóan nyújtotta, s szerinte a birtokosok 

ellenállása mellett ez is közrejátszott a mezőgazdasági munkásság biztosításának 

elmaradásában. A mezőgazdaságban ugyanis a bér nem vált általánossá, s így nem volt mihez 

kötni a biztosítást.54 

A községi szociális gondoskodás szociálpolitizálódásának problémájával eddig kevesen 

foglalkoztak. Pomogyi László a dualizmuskori szegényügy jogtörténeti hátterét vizsgálta.55 

Pomogyi szerint az 1867 után hatályba lépett, a szegényügyre vonatkozó törvényekkel és 

jogszabályokkal Magyarországon a szegénység represszív kezelése került előtérbe, amelynek 

legfőbb eszköze a „kebelbéliség” racionális meghatározására szolgáló illetőség 

jogintézményének hazai bevezetése volt. Pomogyi szerint az illetőség leginkább arra szolgált, 

hogy a rászorulókat kizárják a községi segélyezésből. 

A lokális kutatások közül Gaál Ibolyának Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szegényügy- és 

szociálpolitika-történetének szentelt monográfiája érdemel figyelmet.56 A munka a címben 

megjelölt köztörténeti korszakhatárnál (1867) korábbi forrásokat is bevon a vizsgálatba, s 

valójában a kérdés 19-20 századi történetének teljes tablóját nyújtja, ugyanakkor „[a] 

szorosabb értelemben vett szociálpolitika keretében a társadalomnak azzal a rétegével 

foglalkozik, melynek tagjai koruk vagy egészégi állapotuk miatt saját maguk, illetve családjuk 

ellátásáról gondoskodni nem tudtak, így megélhetésük veszélyeztetve volt.” A kötet 

részletesen bemutatja a hatósági szegénygondozás 19. századi történetét, a koldulás 

szabályozását az egri norma bevezetéséig, a cigányság helyi történetét, az ínségkezelést, az 

ONCSA megyei jelentőségét, a hadigondozást, a zárt szegénygondozást stb., de érdeklődése – 

már csak terjedelmi okokból is – nem terjed ki a munkajog, a lakáskérdés, a kommunális 

                                                 
52 Bódy 2001, Bódy 2004. 
53 A témának külön tanulmányt szentelt Szikra Dorottya: Szikra 2004. 
54 A biztosításba bevontak körének összehasonlító elemzését Bécs és Budapest pédáján Susan Zimmermann 
végezte el: Zimmermann 2001. 
55 Pomogyi 2001. 
56 Gaál 1997. 
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szolgáltatások vagy gyermekvédelem problémakörére.57 

E munka alapvető kérdésével, vagyis a községi szociálpolitika kialakulásának 

feltételeivel és folyamatával egyedül Susan Zimmermann foglalkozott Bécs és Budapest 

összehasonlító elemzése keretében.58 Zimmermann elveti a modellek alkalmazását a 

szociálpolitika történetének kutatásában, mert ezek mindig a jóléti kapitalizmus központjaiban 

lejátszódó folyamatok leírásán alapszanak, s más régiókra való alkalmazásuk azzal a 

következménnyel jár, hogy a szociálpolitika fejlődését szükségszerűen a megkésettség, 

elmaradottság fogalmaival írják le, esetleg a fejlődés sajátosságait hangsúlyozzák. 

Zimmermann olyan megközelítést javasol, amely nem törekszik arra, hogy az egyes országok 

fejlődését beszorítsa a fennálló modellekbe, ugyanakkor nem is a sajátosságok bemutatása a 

célja, hanem a folyamat egyes elemeinek társadalmi és gazdasági kontextusba helyezése, s 

egyedi, de mégis rendszerszerűen leírható fejlődési utak elkülönítése. Zimmermann 

kérdésfeltevése arra irányul, hogy egy adott országban, adott körülmények között a gazdasági 

és társadalmi integráció milyen kiterjedtsége volt elérhető, s ebben a vonatkozásban két 

feltételt vizsgál. Egyrészt, hogy a szociálpolitikai kiadások nem veszélyeztethették az 

uralkodó társadalmi csoportok tőkefelhalmozási érdekeit és lehetőségeit. Másrészt, hogy a 

szociálpolitika nem kérdőjelezhette meg a bérmunkakényszer adott helyen érvényes formáit. 

A vizsgálatnak a gazdasági, társadalmi és politikai fejlődési dinamika alapvető mutatóinak 

elemzéséből kell kiindulnia, amely révén lehetővé válik a megkezdett fejlődési út 

meghatározó alapmintáinak leírása, illetve a rendszer fejlődését akadályozó belső 

ellentmondások feltárása, mint a politikai integráció feltételei, az uralkodó csoportokon belüli 

ellentétek, a középrétegek érdekei, a gazdasági és társadalmi struktúrák eltérő fejlődésében 

tapasztalható egyenlőtlenségek, s nem utolsó sorban az elitek és a társadalom többségét alkotó 

csoportok cselekvési stratégiái és ezek történeti meghatározottságai.59 

Budapest és Bécs szociálpolitikai modernizációjának leírásában ennek megfelelően a 

szocioökonómiai feltételeket, az iparosodás és az urbanizáció eltérő ütemét és mértékét, 

illetve a politikai tényezőket, a participáció különbségeit, a tömegpártok megjelenését és 

hiányukban a társadalmi mozgalmak szerepét egyaránt figyelembe vette. Zimmermann szerint 

bár Budapest és Bécs gazdasági és társadalmi fejlődése előbbi megkésettsége ellenére 

hasonlóságot mutat, a szociális terület fejlődésében mégis a különbségek a meghatározóak, 

amelyek alapján egyértelműen nem megkésettségről, hanem eltérő szociálpolitikai fejlődésről 

                                                 
57 Gaál Ibolya a gyermekvédelem megyei történetét külön kötetben dolgozta fel: Gaál 2007 
58 Zimmermann 1997. 
59 Uo. 377-383. 
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beszélhetünk. A hazai szegénygondozás rendszerét az uralkodó liberális credónak 

megfelelően a 19. század végén a szegénység kirekesztése és repressziója határozta meg, ami 

a toloncolások Béccsel összehasonlítva magasabb számában, illetve a szegényügyi kiadások 

alacsonyabb arányában is megmutatkozott. Ausztriában ugyanakkor a törvényi keretfeltételek 

változása (illetőség reformja) és a bécsi városi intézkedések is a szegényügy lassú 

szociálpolitizálódása irányába mutattak, vagyis javult a szegényügy adminisztrációja, és 

fokozatosan bővült a juttatásokhoz hozzáférők köre. Radikális változásra, újításra azonban 

Bécsben az első világháború előtt nem került sor. Budapesten ezzel szemben a századelőn a 

szegényügy még mindig nem volt képes elszakadni a hagyományos jótékonysági felfogástól. 

A Bécsinél jóval radikálisabb szociális modernizáció itt nem a szegényügyben, hanem attól 

függetlenül nyert teret, ami az 1910-es évektől a városházi adminisztrációban is 

megnyilvánult: a szegénygondozásért felelős IX. ügyosztály mellett létrejött a szociálpolitikai 

és közművelődési ügyek önálló ügyosztálya, amelyen a Bárczy által pozícióba emelt 

szociálreformerek működtek. Itt készültek az Európában akkor példa nélkül álló községi 

lakásépítési programok és itt dolgozták ki a modern társadalombiztosítási elveket utánzó 

munkanélküli-segélyezés községi rendszerét, melyek megvalósítása azonban a 

tömegmozgalmak következtében előállt lépéskényszer következménye volt. E reformpolitika 

tehát csak egyes részterületeken érvényesült, s látványos eredményei elfedték az átfogó 

szociális ellátás hiányát.60 

Tágabb kontextusban a várostörténet nézőpontjából közelít a kérdéshez Sipos András 

Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890-1914 című könyvében.61 Sipos a századelő 

szociálpolitikai reformjaiban a községi szocializmus Németországon keresztül Angliából 

importált eszméjének megnyilvánulását látja. Községi szocializmus alatt a városi 

önkormányzatoknak azokat a szociális szempontú beavatkozásait értették, amelyek a munkásság 

társadalmi integrációját és ezzel a magántulajdonon alapuló rend stabilizálását szolgálták. Bár 

maga a fogalom a hazai közgondolkozásban nem vert gyökeret, a budapesti várospolitikában a 

Bárczy-korszakban a nagyszámú közintézmény és közüzem létesítése, illetve ezek 

kommunalizálása révén egyértelműen az intervancionalizmus vált meghatározó tendenciává. 

                                                 
60 Uo. 384-412. A fejezet összefoglalása magyarul is megjelent: Zimmermann – Melinz 1994. A 
gyermekvédelemre vonatkozó részek: Melinz – Zimmermann 1996. 
61 Sipos [é.n.], 255-259. 
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3. A SZEGÉNYGONDOZÁS ÖRÖKÖLT RENDSZERE 

3.1.SZEGÉNYÜGY A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

 

A Magyar Királyság területén a 18. században a szűkölködők, nélkülözők ellátását és 

gondozását szolgáló intézmények közül az ispotályok (xenodochium) vagy polgári kórházak 

voltak a legrégibb eredetűek, amelyek a késő középkor óta elsősorban a nyomorgó, 

vagyontalan és gyógyíthatatlan betegek ápolását végezték. A többnyire egyházi alapítású 

ispotályok nagy része legkésőbb a 18. századra a városi tanácsok felügyelete alá került. 

Fejlődésüket leginkább az határozta meg, hogy a 18. század végén a felvilágosult abszolutista 

kormányzás hozzálátott a közegészségügy megszervezéséhez, s ennek következtében az 

ispotályok elindultak a modern értelemben vett kórházzá válás útján. A 19. század elején 

azonban még alig működtek ilyen kórházak az országban s az ispotályok többsége nem volt 

egyéb, mint a társadalom peremén élő nyomorultak egy szűk, kivételezett – általában városi 

polgárjoggal rendelkező – csoportjának ápolását végző intézmény, amely a városi orvos 

vezetése alatt állt ugyan, de sem építésére, sem működtetésére nem fordítottak különösebb 

gondot. Jelentőségüket nem is ez, sokkal inkább azok a fenntartásukra szolgáló alapítványi 

tőkék adták, amelyek a városi polgárok adományai és végrendeleti hagyományai révén 

folyamatosan gyarapodtak, s amelyekre a tanácsok általában városi tőkeként tekintettek, nem 

egy esetben a kamatjövedelmeket is a házipénztárba utalva.62 

A városi szegényügynek, mint a városi magisztrátusok által gyakorolt politikának a 

megszületéséhez az ispotályoknak kevés köze volt. A városi tanácsok legfőbb feladata a 

közrend biztosítása volt, s így értelemszerűen a szegényügy is csak rendészeti intézkedések 

keretében válhatott a városi intézkedések területévé. Erre akkor került sor, amikor a 

szegénység zavaróvá vált – legalábbis, azok szemében, akik nem voltak szegények. Így vált a 

koldus és a csavargó figurájában megragadott nyomorgó szegény városi intézkedések 

alanyává, miközben az elesettekkel szembeni jótékonyság megmaradt a keresztény ember 

kötelességének. 

A szűkebb Magyarországon a Helytartótanács egy 1724-ben kiadott rendelete az érdemes 

és érdemtelen koldusok közti különbségtétel elvére építve arra utasította a 

törvényhatóságokat, hogy az idegen koldusokat utasítsák ki, a munkaképes koldusokat 

kényszerítsék munkára, ugyanakkor a munkaképtelen szegények eltartását származási 

                                                 
62 Tamáska 1994, 35-38.; Kállay 1989, 381-382. 



 24 

községük – „ahonnan valók” – kötelességévé tette. Bár a 19. század végén erre a rendeletre, 

mint a községek szegényügyi kötelezettségének első megfogalmazására tekintettek,63 a saját 

korában minden jel szerint kevésbé volt jelentős. Nem vált egy országosan egységes 

szegényügyi gyakorlat alapjává, s ezt a következő fél évszázadban a helytartótanács sem 

erőltette. A szegények eltartására illetve a koldulás szabályozására irányuló rendelkezések 

helyett a kormányzat a csavargás felszámolása érdekében szükségesnek gondolt intézkedések 

meghozatalát írta elő a törvényhatóságoknak. Pár héttel a fenti rendelet kiadását követően egy 

újabb rendeletben a helytartótanács arra utasította a törvényhatóságokat, hogy a passzus 

nélküli kóborlókat vizsgálják meg, vegyék őrizetbe, állapítsák meg, milyen okból kóborolnak, 

s ha szükséges büntessék meg őket. A különböző csavargó egyének és csoportok (zsidók, 

cigányok), figyeléséről, megbüntetéséről vagy éppen besorozásáról és 

kényszerdolgoztatásáról szóló rendelkezések ezt követően minden évtizedben 

megismétlődtek.64 Az állam a csavargásban, vagyis az útlevél, tehát legitim cél nélküli 

vándorlásban rendészeti problémát látott, s ebben az értelmezésben a városok és 

törvényhatóságok is osztoztak: igyekeztek akadályozni a vagyontalanok betelepülését, 

szigorúan megtiltották, hogy csavargóknak bárki szállást adjon.65 A csavargókra, a passzus 

nélkül vándorlókra a városok bírósági, illetve rendészeti gyakorlatában többnyire testi fenyítés 

(férfiaknak botütés, nőknek ostorozás), elzárás várt vagy egyszerűen kiutasították őket, a 

helytartótanácsi rendeletekben előirányzott besorozásra vagy kényszerdolgoztatásra 

(közmunka) ellenben a gyakorlatban csak ritkábban került sor.66 Így mindenesetre nincs mit 

csodálkozni azon, hogy a 18. század végére a megyei tömlöcökben nagyszámú csavargó 

raboskodott, akiket gyakran nem is bűntettek elkövetése, hanem egyszerűen annak gyanúja 

juttatott hónapokig tartó vizsgálati fogságba. A csavargó alakjának kriminalizálása együtt járt 

azzal, hogy kikerült a szegénygondozás rendszeréből, „mindinkább átkerült nem is csupán a 

helyi kollektíva, hanem sokkal inkább az állam illetékességi körébe, amely őt nem kifejezetten 

mint gondozásra szorulót, hanem olyasvalakiként kezelte, aki fölött szoros felügyeletet kell 

gyakorolnia.”67 

A 18. századi Magyarországon még elevenen élt a koldulás középkori megítélése és 

kezelése, vagyis a koldulás többnyire elfogadott volt.68 A kisebb helyeken sokáig megszokott 

                                                 
63 1898. évi XXI. Tc. az Országos Betegápolási Alapról.  
64 Csizmadia 1977, 24. és Kállay 1989, 59-60. 
65 Szigorúan büntették azokat a polgárokat, akik csavargónak, koldusoknak, kurváknak vagy csőcseléknek adtak 
szállást. Kállay 1996, 162-163. Kállay 1989, 61. 
66 Hajdu 1985, 324-328. Kállay 1996, 274-275. 
67 Gyáni 2002b, 187. 
68 Fazekas 1995, 56. 
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volt, hogy a koldusokat a hét napjain más-más háztartás látta el,69 de elterjedt gyakorlat volt 

az is, hogy a vármegyék és városok szegényeiket egy kolduslevél kíséretében szélnek 

eresztették, hogy másutt koldulják össze a megélhetésükhöz szükséges napi betevőt.70 A 

kolduskérdést általában a szegények számának növekedésével járó válságok (rossz termés, 

ínség, járvány stb.) hozták felszínre, amelyekre a koldusok megrendszabályozásával 

reagáltak. A városi és vármegyei statútumok „a szegényügyet legtöbbször rendészeti 

kérdésként kezelték, s arra törekedtek, hogy egyrészt távol tartsák az idegen koldusokat a 

várostól, a városbeli koldusok tevékenységét pedig szabályok közé szorítsák.”71 Az 

intézkedések a befogadáson (érdemes szegények) keresztül biztosították a szegénység 

bizonyos csoportjainak integrálását, másrészt a kizáráson (érdemtelen szegények) keresztül a 

szegények valamennyi csoportjának fegyelmezését.72 A koldusok összeírása, az érdemes, azaz 

munkaképtelen és az érdemtelen, azaz munkaképes szegények elkülönítése, a városi tanács 

által az érdemes szegényeknek kiosztott, a kéregetésre meghatározott keretek között jogot adó 

koldusjegyek, koldus pecsétek bevezetése73 mind-mind a közrend védelmét szolgáló 

intézkedések voltak, amelyek azonban a városi politikának a szociális területre való 

kiterjesztése előtt törtek utat. Idővel ugyanis létrejöttek azok a helyi intézmények, amelyek az 

engedélyezett vagy korlátok közé szorított koldulás helyett pénzbeli segélyek kiosztásával 

igyekeztek enyhíteni a rászorulókon.  

A szegényügynek a koldulással és csavargással szembeni represszív fellépésen túlmutató 

és központi (állami) rendezésének igénye először a felvilágosult abszolutista kormányzás 

idején merült fel. A Helytartótanács 1775-ben kiadott A koldusok és csavargók 

megrendszabályozásáról 74 szóló terjedelmes rendeletének célja az volt, hogy az országot 

megszabadítsa a csavargóktól, és ezáltal erősítse a közbiztonságot. Ennyiben a korábbi állami 

                                                 
69 Fazekas 1997, 218. Gyöngyösön „a mostani rend kívül való űdőkre” tekintettel még 1816-ban is úgy 
rendelkezett a tanács, hogy a tehetősebb polgárok „egy-egy koldúsnak esztendei ki tartására serkentgessemek és 
buzdítassanak, úgy hogy leg alább egy héten minden koldús maga élelmére kenyeret és egy forintot kaphasson.” 
Kovács 1984, 266. 
70 Gaál 1997, 40. (4/2. melléklet). Ez a gyakorlat olyan erős volt, hogy a megyék gyakran még a 19. század első 
felében is kénytelenek voltak felszólítani a szomszédos megyéket a hasonló kolduslevelek kiállításának 
megszüntetésére. Fazekas 1997, 217. 
71 Csizmadia 1977, 18. 
72 Gyöngyösön egy 1813-as rendelkezés szerint csak azok a koldusok kaphattak alamizsnát, akik szerdán és 
szombaton megjelentek a templomban imádkozásra: Kovács 1984, 600. A nyíregyházi koldusok feladati közé 
tartozott a füveskert éjjel-nappali őrzése és a templomok hetente egyszeri kiseprése, amire a koldusbíró 
felügyelt. Gaál 1997, 87. 
73 A koldusjegyeket kezdetben a plébániák és egyházközségek osztották. Kecskeméten 1772-ben a városi tanács 
csak az „ecclésiák” pecsétjeit hordozóknak engedélyezte a koldulást, 1800-ban azonban már csak a városházától 
kapott engedély birtokában lehetett kéregetni. Iványi-Szabó 1991, 84., 135. Körmöcbányán 1710-ből, (Kállay 
1989, 61-62) Gyöngyösön 1753-ból (Kovács 1984, 117), Győr 1755-ből (Csizmadia 1977, 19.) van hasonló adat. 
74 Ismerteti Csizmadia 1977, 25-30. 
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gyakorlatot követte, az eszközök terén azonban jelentősen elszakadt azoktól. A rendelet 

foglalkozott a szegénység társadalmi okaival: a csavargók között különbséget tett a külföldi és 

ínségre jutott iparossegédek és a szakértelemmel nem rendelkező kóborlók, valamint a 

belföldi szabad költözésű jobbágyok és a szökött parasztok, illetve cselédek között. A 

koldusok ellen felhozta, hogy nemcsak vének és testi hibásak vannak köztük, hanem naplopók 

is, akik tudatosan keltenek könyörületet. 

A rendelet értelmében a koldusokat össze kellett írni, az idegeneket, akik nem helyben 

születtek, vagy nem töltöttek el helyben legalább három évet munkával, azokat haza kellett 

irányítani, aki nem engedelmeskedett, azt éheztetni és dolgoztatni kellett. A munkaképes helyi 

koldusoknak meg kellett tiltani a koldulást, aki ellenszegült, azt szintén dolgoztatni kellett. A 

koldulás csak azoknak volt megengedhető, akik semmilyen munkát nem tudtak elvégezni, s 

akiket a helyi hatóság nem tudott eltartani. A koldulás teljes felszámolása érdekében ezért a 

vármegyéket ispotályok felállítására szólították fel, ahol a munkaképtelen szegényekről rend 

és némi munka mellett gondoskodhatnak.75 Ezek fenntartását a településenként szervezett 

szegény-pénztárakból kellett fedezni, amelynek bevételeit adományok, végrendeleti 

hagyományok, mesterré avatási díjak, perselyes gyűjtés, büntetéspénzek, a borkimérési 

bevételek meghatározott része és bizonyos erre a célra rendelt egyházi jövedelmek képezték. 

A preventív intézkedések közé sorolható, hogy a rendelet fellépett az iparossegédek 

munkanélküliségének megakadályozása érdekében és előírta, hogy a beteg segédeket a 

céhpénztár terhére kell gyógyíttatni. 

II. József szegényüggyel kapcsolatos intézkedéseiben is keveredtek a szociális és a 

rendészeti szempontok. Az előbbi erősödését mutatja a különböző a szegényházak és 

ispotályok fenntartásához is hozzájáruló országos alapok, illetve az úgynevezett 

szegényintézetek létrehozása.76 A jozefinizmus szellemében II. József maga fáradozott annak 

a keresztény humanizmusnak az elterjesztésén, amelytől véleménye szerint a katolikus hívek 

és vallásos testvérületek már eltávolodtak. Ez volt az alapja a szegények segélyezése 

érdekében hozott intézkedéseinek is, amelyeknek mintáját a gróf Johann Nepomuk Buquoy 

dél-csehországi birtokán 1779-ben alapított szegényintézet képezte. A cseh birtokos 

Felebaráti Szeretet Egyesülete néven – utóbb IV. Pius pápa által is megerősített – egyházi 

testvériséget alapított, amelynek tagjai a szegények segélyezésére létrejött és a plébános 

                                                 
75 A rendelet szabályozta az ispotályi felvétel körülményeit, orvosi vizsgálatot írt elő, iránymutatást tartalmazott 
a házirendre (egyforma ruha és étkezés, nemek és különböző vallásúak elkülönítése, erkölcsös életvitel, 
büntetések és foglalkoztatás). 
76 Tamáska 1994, 35-36. 
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vezetésére bízott szegény-intézet fenntartása felett őrködtek.77 

A kalapos király szerint a szegényeket elsősorban megfelelő intézetekben kell gondozni 

(árvaház, szegényház), mivel azonban ezek sohasem elegendőek, mindig lesznek, akik a 

magánjótékonyságra lesznek utalva. A magánjótékonyságnak azonban irányt és rendszert kell 

szabni, amely szegény-intézetek segítségével valósulhat meg. Az 1787-ben kiadott rendelet 

előírta, hogy a szegények segélyezésére az elöljáróságok (városokban a tanács) felügyelete 

alatt létesítsenek szegény-intézeteket (institutum pauperorum), tulajdonképpen pénztárakat. 

Hetente házról-házra alamizsnát gyűjtöttek, amelyet aztán a templomokban elhelyezett 

perselyek bevételeivel kiegészítve péntekenként kiosztottak a rászorulók között. Az uralkodó 

ugyanakkor elrendelte a koldulás teljes betiltását, a helyi szegények összeírását, 

nyilvántartását és segélyezési osztályokba (5, 4 és 3 kr/nap) sorolását, a későbbiekben pedig a 

plébániák feladataként határozta meg a segélykérők megvizsgálását. Segélyt a 

munkaképtelen, helyi – helyben született vagy legalább 10 éve helyben lakó – szegények 

kaphattak, akikről hozzátartozójuk (házastárs vagy szülő) sem tudott gondoskodni.78 

II. József ugyanakkor európai hírnévre tett szert a toloncolások megszervezése terén,79 

így nincs mit csodálkozni azon, hogy 1788-ban a Magyar Királyságban is külön rendeletben 

szabályozta a koldusok hazatoloncolást. Az uralkodó szerint az országban mindenütt 

                                                 
77 Bécsben az I. Lipót által életre hívott cassa pauperorum átszervezésével 1783-ban jött létre uralkodói utasításra 
ilyen szegény-intézet. Stekl 1978, 35. 1785 végén pedig magyarországi bevezetésének előkészítésére a 
helytartótanácson belül külön ügyosztályt szerveztek. A Departamentum Instituti Pauperum egy évi állt fenn, ezt 
követően a szegény intézetek felügyelete átkerült a Departamentum Fundationum Saeculariumhoz: Felhő – 
Vörös 1961, 343-344. Csizmadia szerint az I. Lipót 1783. évi bécsi cassa pauperorum rendeletére támaszkodó 
plébániai intézkedéseit Magyarországon nem vezették be. Csizmadia 1977, 31. Linzbauer azonban közli egy 
1787-ből származó rendelet szövegét, amely a szegény intézetek felállítását több tartományában és a Magyar 
Királyság valamennyi szabad királyi és mezővárosában is elrendeli: adható Linzbauer 1852-61/III./1. 380-406. 
Újabban Hámori utalt II. József szegényügyi politikájának magyarországi vonzataira: Hámori 2006, 10. 
78 A rendelet a Felebaráti Szeretet Egyesületeinek helyi létrehozására is felszólított a szegény-intézetek 
működésének biztosítása érdekében. A kiegészítésként kiadott útmutató (Unterricht für die Seelsorger, 
Armenvater und Rechnungsführer, was si bey der Beschreibung der Armen und Bestimmung der Portion zu 
beobachten haben) pedig igen körültekintően szabályozta, hogy kinek mennyi segély adható. Az alamizsna 
legfőbb feltétele az idős kor és a testi hiba volt (vagyis, hogy önmagáról nem tudott gondoskodni), aki nem felelt 
meg ennek a feltételnek, annak munkát kellett biztosítani. Házastársak csak akkor voltak segélyezhetők, ha 
egyiküknek sem volt semmilyen jövedelme. Gyermekek is kaphattak támogatást, ha szüleik nem tudták 
biztosítani számukra a valamilyen munka megtanulásához szükséges költségeket, vagy ha erre maguk a 
gyermekek testi hibájuk miatt képtelenek voltak. A napszámosok esetében az útmutató megállapította, hogy két-
három gyermeket képesek társadalmi helyzetüknek megfelelő módon felnevelni, ha ennél több a gyermek, vagy 
ha az anya éppen szoptat, s ezért nem dolgozhat, a teljes összegű segély negyede adható. Megengedhetőnek 
tartotta a rendelet, hogy olyanokat is segélyezzenek, akiknek vagyonuk vagy támogatójuk volt, de csak abban az 
esetben, ha ez nem volt elegendő fenntartásukra. Végül kitért arra, hogy a nők általában idős korukban is 
könnyebben találnak munkát például a háztartásokban, ezért ők a teljes összegű segély ¾-ét kapják, ha pedig 
teljesen munkaképtelenek ápolóintézetekben kell őket elhelyezni. Az árva gyermekek nevelésért is a teljes 
segély fele volt adható Linzbauer 1852-61/III./1, 380-406. 
79 Sachse – Tennstedt 1980, 111. Az 1780-as években a Német-Római Császárság különböző tartományaiból 
származó és Ausztriában összefogdosott koldusokat egy Linz melletti táborban gyűjtötték össze, ahonnan évente 
kétszer többszáz fős menetekben szigorú fegyveres kíséret mellett indították útnak őket Bajorország felé. 
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„koldusok és tekergők kóvályognak, akik büntetésre méltó henyéléssel élvén, táplálásukat a 

polgári rendtartásnak káros, főképpen a mezei embernek terhes móddal keresik.” A koldulás 

tiltása mellett előírta, hogy minden koldust a születési helyén kell ellátni vagy ott ahol 

leghosszabb ideig élt. A koldulást botozással büntették, ha az illető koldus testi ereje ezt nem 

tette lehetővé, akkor böjttel súlyosbított fogságra vetették. A munkakerülő koldusokat egy 

hónapi, a visszaesőket két hónapi kényszermunkára kellett ítélni. Akit harmadszor is lefogtak, 

azt vasra verték, aki ellenben megjavult, azt megfelelő bizonyítvány kíséretében büntetése 

letöltése előtt is elengedhették.80 

A felvilágosult abszolutista rendelkezések újszerűségét – a korabeli magyarországi helyi 

gyakorlattal szemben – a szegényügy szociális dimenzióinak felerősödésében kell látnunk. A 

gondozást szolgáló intézmények, az egységes szempontok szerint szabályozott vármegyei 

ispotályok, a segélyezést szolgáló alapítványok létrehozása szemben állt a pusztán a koldulás 

szabályozására szorítkozó magyarországi gyakorlattal. Bár a történeti kontinuitást felmutatni 

tudó szabad királyi városokban a gondoskodás hasonló formái ismertek voltak, az ország 

nagyobbik és különösen a török hódoltság egykori területén ezek nem voltak jellemzőek. A 

szociális gondoskodás új formáinak megjelenésével Magyarországon is megindult a 

szegényügy pedagogizálódása és ezzel a munkának a szociális gondoskodás központi elemévé 

válása. Mária Terézia a munkavégzést kényszer formájában nem csak a visszaeső koldusok 

korrekciós nevelésének eszközeként alkalmazta, de az ispotályokban is kötelezővé tette, 

hiszen a szegények munkavégzése az állam gazdagsága szempontjából még akkor is hasznos, 

ha négyen végzik el azt a munkát, amelyet egy egészséges ember képes lenne elvégezni.81 A 

munka középpontba kerülése indokolta a zárt (intézeti) szegénygondozás előtérbe kerülését, 

amely korábban szintén nem szerepelt a központi rendeletekben. Újdonság volt a szegényügy 

teljes rendszerének állami ellenőrzés alá helyezése is, a helyi intézmények működését a 

helytartótanács felügyelte az évente megküldött jelentések alapján, ami értelemszerűen együtt 

járt a helyi szegényügy további bürokratizálódásával.82 Csakhogy a fenti intézkedéseket 

általában többnyire nem hajtották végre.83 A témával foglalkozó történészek egybehangzó 

megállapítása szerint, ha mégis megvalósult valami a rendelkezésekből, azok céljait és 

                                                 
80 Csizmadia 1977, 31-32. 
81 Csizmadia 1977, 29. Ez a szempont az abszolutizmus idején a nyugat-európai dologházak létrehozásában is 
meghatározó szerepet játszott. Sachse – Tennstedt 1980, 115. 
82 Nemrégiben Hámori Péter hívta fel a figyelmet egy a Váci Egyházmegyei Levéltárban őrzött fondra (I. 147. 
Fond Xenodochium), amely 1737-1930 közötti időszakból tartalmazza a segélyezést végző alapítványokról szóló 
jelentéseket és számadásokat. Hámori 2006a. 
83 II. József szegényügyi rendelkezéseinek nagy részét II. Lipót 1790-ben hatályon kívül helyezte, de ez a 
szegény intézetekre nem vonatkozott és érvényben maradt a koldusok toloncolására vonatkozó rendelet is. Felhő 
– Vörös 1961, 337. 
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értelmét a törvényhatóságok nem értették meg, s így magának a szegényügynek 

magyarországi fejlődésére elhanyagolható hatást gyakoroltak.84 Ebben a megfelelő 

államszervezet hiánya éppúgy szerepet játszhatott, mint a könyörületesség hagyományos 

formáihoz való társadalmi ragaszkodás.85 Megfelelő esettanulmányok hiányában azonban úgy 

véljük, ezeknek a reformoknak a hatását nem szabad alábecsülni. Még ha sok helyütt nem is 

került sor gyakorlati megvalósításukra, mintát és irányt mutattak a szociális gondoskodás 

helyi intézményeinek megteremtésében és a helytartótanácson keresztül gyakorolt 

felügyeleten keresztül azok fenntartásában is.86 I. Ferenc uralkodása alatt a szegényügy 

központi szabályozásának szándéka ismét háttérbe szorult,87 s a helyi szegényügy így a 

vármegyék és a városok igényei és a helyi konfliktusok szerint alakult a forradalomig eltelt fél 

évszázad alatt, a konkrét megoldások azonban nem nagyon tértek el azoktól, amelyeket Mária 

Terézia és II. József rendeletei meghatároztak. Idővel a városi tanácsok már nemcsak a 

koldusengedélyek kiosztására, hanem az adományok összegyűjtésére és meghatározott rend 

szerinti kiosztására is kiterjesztették hatáskörüket,88 amely révén egyre határozottabb 

körvonalakat kapott a városi – immár nem csupán a rendészeti feladatokra szűkített – 

szegényügy ügyköre. Bár a segélyezést általában erre a célra létrehozott alapítványokból 

finanszírozták, II. József rendelkezéseinek hatását kell látnunk abban, hogy a városi szegény 

intézetek nem tisztán városi alapítványokként jöttek létre, hanem azok vezetésében a helyi 

lelkészeknek, tehát az egyházaknak is meghatározó szerepe volt. 

A szűkebb Magyarországon a szegényügy kezelésében e tendencia folytatásaként a 19. 

század első harmadának végén jelentkeztek strukturális változások. Ezek lényeges eleme volt, 

hogy a koldust végleg megfosztották krisztusi attribútumainak minden maradványától.89 Nem 

                                                 
84 Csizmadia 1977, 31.; Fazekas 1997, 219.; Tóth 2005, 55. Az Erdélyi Nagyfejedelemségben is hasonló fejlődés 
játszódott le, itt azonban Mária Terézia törekvéseihez hasonló rendeletet az országgyűlés kezdeményezésére 
1816 végén adott ki a gubernium, amely 1818 januárjával lépett hatályba, végrehajtása azonban ennek is 
elmaradt. A későbbiekben itt is a válságokhoz kapcsolódó társadalmi kezdeményezések és a városi és 
törvényhatósági intézkedések voltak meghatározóak. Csizmadia 1977, 35-40. és 45-48. 
85 Stekl szerint Ausztriában a császárral szembenálló egyház, illetve a plébánosok ellenállása, valamint a 
társadalomnak a hagyományos alamizsnaadáshoz való ragaszkodása akadályozta meg a reformok 
megvalósulását. Stekl 1978, 38. 
86 Mária Terézia és II. József rendeleteire hivatkozva rendezték a koldusügyet Heves vármegyében 1805-ben: 
Regulatio mendicorum in Comitatu Heves. Közli: Linzbauer 1852-61/III/2. 179-191. 
87 Linzbauer Ferenc egészségügyi jogszabály-gyűjteményében 1821-1831 között semmilyen, 1831-1849 között 
mindössze három szegényügyi intézkedést közöl: Linzbauer 1852-61. 
88 A koldulás betiltásával általában nemcsak a kéregetést tiltották be, hanem az alamizsnaadást is: Gyáni 2002b, 
188. A hasonló intézkedések általában ellenállást váltottak ki, amint arra a kassai városi tanács 1847-ben egy a 
Helytartótanácshoz írt jelentésében is utalt, miszerint a tiltás ellenére több magánszemély nem a 
szegénypénztárba fizeti be adományait, hanem azokat közvetlenül a koldusok között osztja szét, „ezáltal sok 
idegen kóborlónak a városbai beköltözésre alkalom szolgáltatott.” Coch 2000, 388. 
89 Gyáni egy bizonytalan datálású röpirat alapján ezt a szemléletbeli változást korábbra, a 18. századra teszi. 
Gyáni 2002b, 186. 
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csupán arról volt már szó, hogy a koldusok között sok az ingyenélő, betegséget tettető, a 

szimuláns. Hanem immár visszataszítónak találták a koldusok látványát, hiszen a beteg, 

nyomorgó kéregető a világ rendjébe vetett hitet kérdőjelezte meg.90 Sőt magára a kéregetésre 

is úgy tekintettek, mint ami az emberi méltóság elvesztésével jár, s ezért nem engedhető meg, 

és tiltani kell.91 A szegényügy rendezése a korabeli közfelfogásban egyre inkább úgy jelent 

meg, mint a polgári haladás mércéje, hiszen a szegénység erkölcstelenséghez, tudatlansághoz 

s végső soron a haza romlásához vezet.92 A segélyezés megszervezése mellett új immár városi 

gondozó intézetek, árva-, szegény- és dolgozóházak jöttek létre, amelyek programjában 

kiemelt szerepet kapott, hogy a szegények erejükhöz képest munkát végezzenek, s Pesten már 

kényszerítő dologház alapítására is van példa.93 Az új szabályozások értelemszerűen együtt 

jártak az egyházak szegénygondozási szerepének további háttérbe szorulásával, bár annak 

teljes eltűnésével soha. Ugyanakkor a városi tanácsok mellett és az egyházak helyett (illetve 

mellett) megjelent egy új szereplő a szegénységgel kapcsolatos problémák kezelésében, az 

egyesületekbe szerveződő társadalom. A század elején kibontakozó egyesületi mozgalmaknak 

egyik legfontosabb hajtóereje éppen a jótékonyság volt.94 

                                                 
90 „Országos Vásárjaink alkalmával a’ vidék helyekről a’ Városunkba bejönni szokott koldúsok a’ fekélyes és 
sugorodott Tagjaikat kitakarván ’s azt a’ vásárban szerte széjjel mutogatják melly miatt botránkozást, sőtt 
némelly gyengébb természetűekben borzadó behatást okoznak, a’ végbűl mind azokat városunkba benem 
bocsájtani czélszerűnek vélné” – írja Horner István gyöngyösi városi főorvos: Kovács 1984, 333. 
91 Fazekas 1995, 60. Szegénység 1840, 57. Bár ez alól is léteztek kivételek: Kecskeméten a városba érkező 
szlovák diákok számára még 1840-ben is engedélyezték a koldulást, hogy „a magyar nyelv közöttük is 
gyarapodjon.” Iványi-Szabó 1991, 290. 
92 Fazekas 1995, 55. A szegényápolás „tehát a leghelyesebb mértékül szolgál, egy nemzet’ erkölcsi és szellemi 
művelődése’ megítélésének, minthogy belőle a’ felebaráti szeretet’ kötelességérzésének valamint a rendtartás- és 
jó kormányzásnak foka legjobban kitetszik.”: Czilchert 1838, 160. és Szegénység 1840, 33-34. 
93 Az ország legnépesebb városában, Pesten a városi tanács az 1830-as évekig viszonylagos érdektelenséget 
mutatott a szegénységből fakadó problémák újfajta kezelése iránt és megelégedett a 18. századi intézmények 
(segélyezést végző szegény intézet, ispotály, kórház, lelencek családoknál való elhelyezése) fenntartásával. Tóth 
2005, 55-58. 1841-ben azonban Josephinum néven fiúárvaházat, 1844-ben kényszerítő dologházat nyitottak, ahol 
elsősorban elzüllött gyermekeket és csavargókat helyeztek el, s dolgoztattak megjavulásukig. Ennek megfelelően 
az intézet munkaközvetítést is végzett, a megjavult beutaltakat mesterekhez közvetítették ki. Cser 2000, 356-363, 
368. 
94 Pesten az 1816. évi éhínség hatására és a pietista hagyományokra támaszkodva megalakult Jóltevő Asszonyi 
Egyesületben csoportosuló „társadalomreformerek” Magyarországon addig ismeretlen új intézmények és 
elgondolások meghonosításával kísérleteztek: az asszonyi kézművek boltja szegény munkaképes nők számára 
biztosított munkát, az önkéntes dolgozóház a durvább munkát végezni képes bejáró férfiak és nők számára 
létesült, s ezzel összekapcsolva szegény iskolás gyermekek oktatását is végezték, gondoskodtak a szegény 
betegek orvosi ellátásáról és hályogos vakok számára kórházat tartottak fenn. Tóth 2005, 62-64. Kassán 1838-
ban alakult jótékony nőegylet. Egy évvel később, amikor a tanács betiltotta a koldulást a városban, a nőegylet a 
városi tanács támogatásával a koldusok számára szegényházat nyitott, amelyet részben adományokból, részben a 
bentlakók saját munkájából tartottak fenn, a kassai szegényház mellett működő posztómanufaktúra országos 
hírnévre tett szert. Coch 2000, 385-387. Miskolcon 1839-ben megyei asszony-egyesület alakult, amely 
jótékonysági rendezvények szervezésével és adományok gyűjtésével jelentős tőkére tett szert. Ezt felhasználva 
1842-ben Miskolcon betiltották a koldulást, a koldusokat összeírták és a valóban rászorulóknak a jótékonysági 
alapból rendszeres segélyt juttattak. Javaslatként felmerült egy szegényház felállítása is, ahol a koldusok 
erejükhöz képest dolgozhatnának is, ennek megvalósítására azonban nem került sor. Fazekas 1995. 
Székesfehérváron ezzel szemben nem valamilyen egyesület, hanem az egyház játszott szerepet a szegények 
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Az új szemlélet és megoldások országos elterjedésének okát „túlzás nélkül a reformkor 

felpezsdült társadalmi-politikai életében kereshetjük.”95 Bár a szegényügy rendezése a reform 

országgyűléseken soha nem merült fel, az 1820-as évektől kibontakozó megyei 

nyilvánosságban a szegénység és a koldulás kérdése is kiemelt figyelmet kapott, s a témában 

megjelent írások gyarapodó száma egyértelműen jelzi, hogy helyi szinten a törvényhatóságok 

és települések keresték a szegénység kezelésének új módjait. 

Csizmadia Andor szerint a kolduskérdés minden válság idején újra és újra felmerült,96 

ami minden bizonnyal igaz is, a válságok idején bevezetett intézkedések azonban nem 

korlátozódtak csupán a koldusok megrendszabályozására vagy éppen a pénzbeli segélyezés 

megtermtésére. Az ínségek kezelésében ugyanis a közigazgatás a felvilágosult abszolutizmus 

óta meglehetős gyakorlatra tett szert.97 Az országos ínségek idején bevezetett központi 

intézkedések egyrészt a munkaképes szegények megsegítésére, a jobbágyok 

elszegényedésének megakadályozására, valamint a katonaság megerősítésére irányultak, s 

azok összehangolását királyi biztosokra bízták. A segítségnyújtás formája az állam által 

nyújtott kölcsön volt, a rendelkezésre bocsátott összeg kicsisége következtében azonban az 

intézkedések pénzügyi fedezetének előteremtése valamint a legszegényebbekről való 

gondoskodás nagyrészt a törvényhatóságokra maradt. A rendkívüli helyzetben elsősorban az 

élelmezés biztosítása érdekében korlátozták a pálinkafőzést (gabonából és burgonyából), 

felléptek a gabona nagybani felvásárlása ellen, tiltották a lakmározást és a szerencsejátékot, s 

a házipénztár terhére közmunkákat szerveztek, illetve a legrosszabb helyzetű megyékben 

élelmiszert és vetőmagot osztottak a rászorulóknak.98 Kassa például az 1846/47. évi ínség 

idején nemcsak saját szegényeiről, de a szokásjognak megfelelően a földesurasága alá tartozó 

falvak népéről is gondoskodott, itt kölcsönként gabonát és burgonyát osztottak ki, illetve napi 

élelmezést (rumfurti levest) biztosítottak.99 Az éhínség megakadályozása érdekében 

                                                                                                                                                         
segélyezésének megszervezésében, illetve az ispotály működésének újjászervezésében: Kállay 1989, 61-62. 
Kállay 1998, 252-253.  
95 Fazekas 1995, 60. Tóth, 2005, 53. Hámori szerint a szegénység problémája a reformkor politikai 
közbeszédében marginális maradt, s a reform-országgyűléseken sem jelent meg. A társadalmi kezdeményezések 
jelentőségét azonban ő sem tagadja: Hámori 2006, 10, 12-13. A szegénység témájában megjelent korabeli írások: 
Czilchert 1838, Szegénység 1840, Eötvös 1840.  
96 Csizmadia 1943, 12. 
97 Kövér 1986, 121. A felvilágosult abszolutista ínségenyhítésről a legteljesebb leírás az 1786/87. évi ínség 
kapcsán: Marczali 1885, 386-407. 
98 Erdélyre az 1816. évi éhínség kapcsán: Csizmadia 1977, 41-44. Az 1846/47. évi felső-magyarországi 
éhínségre: Coch 2000, 376. A helyi ínségek idején a megyei házipénztár is nyújtott segítséget, 1828-ban 
Somogyban a jégeső pusztításai miatt keletkezett károk 1/3-át pótolta a vármegye. Kaposi 2000, 202. 
99 Az uradalmak népessége természeti katasztrófák, elemi csapások idején, illetve azokat követően számíthatott a 
földesúr segítségére, amely általában több éves visszafizetési haladékkal nyújtott gabonakölcsönben öltött testet és 
része volt a földesúr és elsősorban az úrbéresek közötti kölcsönös kötelezettségek rendszerének. Kaposi 2000, 243. 
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korlátozták a gabonakereskedelmet, szigorúan őrködtek a vetőmag-tartalékok felett, de a 

városban élő nincstelenek számára is osztottak rumfurti levest, illetve egyéb élelmiszert. 

Emellett megerősítették a városi szociális intézményrendszert, mind a közönséges kórházra, 

mind az árva gyermekek felnevelésére fordított összegek emelkedtek az ínséges években. A 

polgárjoggal rendelkezők számára további juttatások álltak rendelkezésre, számukra nemcsak 

külön polgári ispotály működött, de ők élelmiszer helyett pénzsegélyben részesültek. A kassai 

városi tanács fő törekvése – más városokhoz hasonlóan – arra irányult, hogy az idegeneket, a 

kóborlókat kizárja a segélyezésből, s e széles körű támogatásokat elsősorban saját lakosai 

számára tegye hozzáférhetővé. Ennek érdekében szigorították a koldulás feltételeit, a teljesen 

nincsteleneket a szegényházba vagy a kórházba utalták, majd amikor az itteni férőhelyek 

kevésnek mutatkoztak, a munka nélkül levők, illetve a dologtalanok számára 1846 végén 

dologházat nyitottak, ahol 50-140 szegény kapott szállást és munkát.100 

A szegényintézkedések egy része valóban az ínségenyhítés keretében született, a 

szegénységgel kapcsolatos vélekedések és társadalmi gyakorlat változása mögött azonban nem az 

évtizedenként visszatérő válságok álltak. Érdemes emlékeztetni rá, hogy II. József a koldusok 

elleni fellépést még a mezőgazdaságban okozott károk miatt szorgalmazta. Fazekas Csaba hívta 

fel a figyelmet arra, hogy Borsod megyében a 19. század elejére a koldulás egyre inkább városi 

jelenséggé vált.101 E városok társadalma, illetve vezetése azokkal a társadalmi veszélyekkel és 

konfliktusokkal volt kénytelen szembenézni, amelyek elsősorban a népességszám növekedéséből 

származtak és amelyek válságok idején különösen kiéleződtek. Az új kihívások pedig 

kikényszerítették, hogy a szegénység kezelésében új megoldásokat keressenek. 

 

 

                                                 
100 Coch 2000, 381-387. Debrecenben is igyekeztek foglalkoztatni az ínségeseket. 1847-ben a tanács utasítására 
„a felsőbb megyéből bevándorolt lakosokat” a városi istálló udvarán gyűjtötték össze, gondoskodtak 
élelmezésükről, majd az árkok tisztítására rendelték őket. Major 1991, 70. 
101 Fazekas 1997, 217-218. 
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3.2.PÉCS A 19. SZÁZAD KÖZEPÉN 

 

Pécs népessége a 19. század első felében 9000 főről 15 000 főre nőtt, ami országos 

összehasonlításban is jelentős növekedésnek számított, még akkor is, ha a lakosság száma a 19. 

század közepén így is jelentősen elmaradt a korszakban leggyorsabban növekvő alföldi városok 

30-40 ezres népességétől. A városi népesség növekedése a korszakban a mezővárosok 

dinamikusan emelkedő lakosságszámának volt köszönhető, s így figyelemre méltó, hogy az 1780-

ban szabad királyi rangra emelt Pécs népességének növekedése lépést tartott a Dél-Dunántúl 

jelentős mezővárosainak, Nagykanizsának és Mohácsnak a növekedésével. 

Ungár László Pécs életét a forradalom küszöbén a középkor végi Pozsonyéhoz hasonlította, 

utalva ezzel arra a hagyományos arculatra, amely a kisiparon és a szőlő- és bortermelésen 

alapult.102 Tény, hogy a kortársak Pécsett mezőgazdasági településnek írják le s bizonyos, hogy 

a lakosság legnagyobb része ténylegesen a mezőgazdaságból élt vagy mint gazdálkodó 

(földműves) vagy mint a szőlőkben, szántókon alkalmazott napszámos, esetleg a közeli egyházi 

uradalmak cselédje. A korábbi elemzések a szőlő- és bortermelésnek kiemelt jelentőséget 

tulajdonítottak a városfejlődésben. Ruzsás Lajos szerint a borkereskedelemből származott az a 

tőke, amelyet a pécsi polgárok a 19. század középső harmadától ipari vállalkozásokba 

fektettek.103 Az adatok alapján Pécsett a fogyasztott mennyiségnél jóval több bort termelhettek, 

mégis, úgy véljük, a szőlő és a bor kevésbé gyakorolt hatást a város fejlődésére, ellenben 

tagadhatatlan az életformát meghatározó szerepe. Mint melléküzletág dekonjunkturális 

időszakokban is biztosította a helyi iparosok talpon maradását, illetve munkalehetőséget, 

napszámmunkát biztosított a városban és környéken élő nincstelenek számára. 

A régi századforduló háborús konjunktúrája, majd az 1830-as, 1840-es évek 

agrárkonjunktúrája, amelynek részben az itthoni városiasodásból eredő belső 

keresletnövekedése, részben az osztrák tartományok élelmiszer és nyersanyagigénye volt az 

oka, árutermelésre ösztönözte a dunántúli nagybirtokokat is. Az uradalmak gabonatermelése – 

nem kis részben a művelhető terület növelésének (lecsapolások, erdőirtások) köszönhetően – 

2-3 %-kal nőtt. Több birtokos a nyersanyagok feldolgozására szolgáló ipari üzemeket is 

alapított (olajütő, cukorüzem, malom).104 Ez a konjunktúra Pécset inkább közvetve érintette. 

Pécs – hiába volt több egyházi uradalom (székesegyházi, püspöki, káptalani, papnöveldei) 

                                                 
102 Ungár 1934, 24. 
103 Ruzsás 1954, 14. és Ruzsás 1963, 291. 
104 Kaposi 1998, 220-223. 
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központja, s hiába terültek el a környékén jelentős méretű, az árutermelésbe is bekapcsolódó 

nagybirtokok (Batthyány, Czindery) nem szerzett meghatározó szerepet a 

terménykereskedelemben. Egy 1840-es összeírás szerint Pécsett 30 kalmár, azaz boltos 

kereskedő működött. Gabona- vagy marhakereskedő egy sem volt közöttük, a környező 

uradalmak termékeit faktorok jutatták el a piacokra, míg a pécsi és baranyai parasztok állatai 

(szarvasmarha) a pécsi piacon a helyi kereskedők közbejötte nélkül cseréltek gazdát.105 

A Bácskai Vera és Nagy Lajos központi helyi funkciókra vonatkozó az 1828. évi országos 

összeíráson alapuló vizsgálatában Pécs az elsőrendű kereskedelmi központok közé került, s 

vonzáskörzete (piackörzete) népességszámát és településszámát tekintve Pest-Buda után 

második volt az országban. A feudális korszakban – az igazgatási és kulturális funkciók 

gyengesége miatt – a városok elsősorban gazdasági funkcióik révén kötötték magukhoz 

környezetüket, ami egyrészt a piackörzet import- és helyi iparcikkekkel való ellátását, másrészt 

a városnak mezőgazdasági termékekkel való ellátását jelentette. Pécs szűk határa miatt 

különösen rá volt utalva környezete agrártermékeire, s ez szintén az ipari termelés erősítése 

irányába hatott. E funkció erősségét jelzi, hogy Pécsett az iparűző népesség 32 %-os aránya 

jelentősen meghaladta más dél-dunántúli települések arányszámait, ugyanakkor az időszakosan 

iparral foglalkozó népesség aránya alulmúlta a hasonló adatokat, ami az agrártermeléstől 

elszakadt valódi iparos népesség erős jelenlétére utal.106 A piackörzet ellátására szakosodott ipar 

szerkezetét tekintve, céhes kisipar volt, döntően 5-6 főt foglalkoztató családi gazdálkodások. 

Legjelentősebb a bőripar és a ruházati ipar volt, de éppen a városiasodásra utal az építőipar 

növekvő jelentősége is. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy 

az 1840-es évekre a céhes kisipar növekedése megállt. 

Az 1840-es, 1850-es években szokásban volt Pécsről mint a jövő magyar Manchesteréről 

beszélni.107 Ennek az álomképnek az alapját a szén képezte, amelyet Pécs környékén 

(Vasason) már a 18. század végén felfedeztek, és külszíni fejtéssel bányásztak is. Bár a 19. 

század elején már Pécs területén is találtak szenet, azt inkább csak kovácsok használták, a 

lakosság és az ipar energiaellátásában nem játszott szerepet, s légszesz előállításával is csak 

az 1840-es években kísérleteztek. A nagyobb műhelyek továbbra is a Tettye és a Vadvízárok 

                                                 
105 Ruzsás 1956, 15-16. Más adat szerint 1845-ben 34 kalmár, 29 kereskedő és 7 húsárust írnak össze. Antalffy 
1982, 87. 
106 Bácskai – Nagy 1984.; Bácskai 1988. 
107 „Ezen régi városunk Pécs, az melly más körülmények közt magyar Manchester vagy Liverpool lehetne” 
Hetényi: Történeti Pályamunkák I. 1840, 194. Idézi Haas 1845, 77. Előfordul még Hüttner János Keresztély 
papírgyáros levelezésében: „Pécs olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek magyar Manchesterré tehetnék. 
Kiváló szénköve van, amely földalatt és földfelett létezik, hatalmas erdőkoszorúi, a Dunától karnyújtásnyira lévő 
távolsága, melyet már gőzvasút fut be, egyszóval előnyös víziszállításai, olcsó kiváló borvidékei, ugyancsak 
rendkívül olcsó több nemzetű munkáskezei…” Idézi Szita 1995, 129. 
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vízi energiájára épültek. Az 1840-es években a céhes ipar stagnálásával párhuzamosan 

ugyanakkor Pécsett is megszaporodnak az új típusú gyáralapítások. Bár ezek a gyárak inkább 

csak a befektetések tudatossága, szervezettsége alapján tekinthetők gyárnak, gőzgépek 

alkalmazása még kevésbé volt jellemző (a vasgyárban kettő, a papírgyárban egy gőzgép 

üzemelt), s nagyobb részük pár évi működés után megszűnt, s nem élte meg az 1850-es évek 

újabb fellendülését. 

A város fejlődésében a gazdasági funkció mellett az igazgatási és kulturális funkció is 

jelentős szerepet játszott, hiszen Pécs püspöki és megyeszékhely, valamint iskolaváros 

(gimnázium) volt, s néhány regionális állami hivatal (Tartományi Biztosság, Sóhivatal, KUK 

Hadbiztosság, hadipénztár, toborzóhivatal, postahivatal) székhelye. E funkciók erősödése 

azonban a 19. század első felében elsősorban a püspökségnek volt köszönhető. 1832-ben 

Szepesy Ignác püspök alapította – és helyezte el a pálosok egykori rendházában – a lyceumot, 

amely bölcsészeti és jogi fakultással működött. A gimnázium és a lyceum mintegy 700 fős 

diáksága, a hivatalokban, egyházi szolgálatban, iskolákban dolgozó értelmiségiek nemcsak a 

fogyasztás mennyiségi bővüléséhez, hanem minőségi javulásához is hozzájárultak, s ezzel a 

városiasodásra is jelentőst hatást gyakoroltak.108 A belső szükségleteket ellátó kereskedelem 

jelentősége a 19. század első felében kezd növekedni. 1823-ban még csak 18, Egy 1840-ben 

30 kalmár, azaz boltos kereskedő és 60 szatócs működött a városban. A kereskedők 

megtelepülését a céhek ellenszenvvel figyelték és akadályozták,109 s az ipari termékek 

kereskedelmét igyekeztek maguknak fenntartani.110 Kitörési pontnak, így csupán az 

importáruk (fűszer, gyarmatáru, festék, vas, textil) kereskedelme számított.111  

Pécsett 1845-ben 2113 ház állt, a leírások a belvárosi házakat rendezettnek és 

egészségesnek, a külvárosiakat azonban zsuppal fedettnek, több helyütt nedvesnek 

mondják.112 Az 1840-es évekre jelentősen átalakult a pécsi városkép, az építészetben a 

klasszicizmus vált uralkodóvá. Szepesy püspök egyházi építkezései (püspöki könyvtár: 1830) 

mellett ez vált a városi középületek (városháza: 1838, színház: 1839) és a főtéri-belvárosi 

nemesi és polgárházak stílusává is.  

Jankó János 1822-ből származó leírása szerint Pécs „lakosai a Papságon kívül a 

                                                 
108 Uo. 1845, 96. 
109 1848 tavaszán a molnárok céhe kérésére Weiszmayer Mózest, Kaufer Ignácot és Schmaltz Józsefet eltiltották 
a nekik korábban engedélyezett vidéki liszt árusításától. Nagy 1999, 27. Hasonló – bár kevésbé sikeres – 
ellenállással kellett megküzdenie a pécsi tímárvállalkozóknak az 1840-es években: Gulyás – Vörös – dr. Tóth – 
Fodor 1962, 44-48. 
110 Szita 1995, 129. Ugyanakkor több iparágban sor került központi elárusítóhelyek létrehozására, így pl. az 
asztalosiparban, a bőriparban.  
111 Ruzsás 1956, 16. 
112 Haas 1845, 297. 
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Nemesek, Polgárok (cives) és a’ Napszámosok vagy is Parasztok.” Jankó szerint a nemesek 

nem laknak Pécsett, csak mulatni járnak ide. A polgárságról úgy vélekedik, hogy „ma már egy 

megvettetett név, ’s többnyire csak a’ Mesteremberekre ragasztatik, sőtt már ezek között is 

találkoznak, a’ kik magokat így neveztetni nem örömest hallják.” Jankó a polgár elnevezés 

devalválódásának okát abban látja, hogy „az is, a’ ki hetenként az ő szöllejében kapál, 

gyakran kérkedik azzal, hogy ő Polgár, ’s ha az idő úgy hozza, fegyvert ragad, s csákót 

nyomván fejébe sorba áll a piaczon, s ekkor ő egy valódi Polgár.”113 Jankó leírásában 

egyértelműen keverednek a jogi rendiség és az életmódból, illetve keresetforrásból levezetett 

társadalmi csoportok kategóriái, ami önmagában arra utal, hogy a város lakosságán belül a 

rendi különbségek eltűnőben vannak, s a társadalmi helyzetet már nem a kiváltságok 

(polgárjog) határozzák meg, hanem az önállóság (mester) és a vagyon (szőlőbirtok). Jankó 

azonban a kiváltságoktól függetlenül erős elkülönülést érzékel az iparból, illetve a 

mezőgazdaságból élők között. 

A történeti kutatás is arra megállapításra jutott, hogy a 19. század első felében a polgárjog 

már nem jelentett valódi kiváltságot, s inkább a bevándorlók, kis céhes iparosok számára volt 

fontos, a presztizs megteremtése miatt, a sikeresebb iparosok, vállalkozók és kereskedők 

éppenséggel már nem igyekeztek megszerezni.114 Tény, hogy Pécsett a polgárjoggal 

rendelkezők aránya a 19. század első felében jelentősen nem bővült, sőt valamelyest csökkent 

is, hiszen 1780-ban a népesség 5,5%-a, 1848-ban 4,5% bírt polgárjoggal, ami a lakosságszám 

növekedése mellett a polgárjoggal rendelkezők számának csökkenésére utal. Az áprilisi 

törvények alapján választójogot kapott lakosok száma 1095 volt, amelyből 682-en 

hivatkozhattak régi polgárjogukra. A cenzus alapján választójogot nyert lakosok közül a 

belvárosban a választók 68, a budaiban 49, a szigetiben 44 %-a bírt korábban polgárjoggal,115 

amiből arra következtethetünk, hogy a legvagyonosabbak számára az 1840-es években már 

nem volt cél a polgárjog elérése. 

A város vezetését egy szűk csoport (a tanács) monopolizálta, s kizárta belőle a város 

polgárságát (a polgárjoggal rendelkezőket), a tisztújítások elmaradtak, az üres helyeket saját 

maguk töltötték fel, s ezzel a 90 fős választott község beleszólását is korlátozták. A város 

vezetésében, az életfogytig választott tanácsnokok között, nagyrészt ügyvédeket találunk, 

akiknek jelentős része régi pécsi – esetenként nemesi – családból származott vagy ilyennel állt 

rokonságban. A Választott Községbe 1823-48 között választott új tagok 65 %-a kézműves 

                                                 
113 Jankó a polgári katonaságra gondol. Jankó 1822, 53-54. 
114 Bácskai 2002, 125-131. 
115 Kajtár 1982, 106. 
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volt, 12 %-a kereskedő és 20 %-a városi tisztviselő, értelmiségi,116 vagyis ez a testület 

leginkább a városi céhes iparosok érdekeit képviselte. 

Az 1848-as tavaszi események a városon belüli társadalmi ellentétekről tanúskodnak. A 

május végi tisztújítások előtt az ellenzék támadást indított a tanács ellen, s ebben a külvárosok 

elégedetlenségét is kihasználta. A városi tanács 1846-ban a városi közlegelőket felparcellázta 

és bérbe adta, s ezzel az állattartó gazdákat megfosztotta az ingyenes legeltetés lehetőségétől. 

1848. tavaszán a tanácsterembe betörő szigeti külvárosi gazdák a közlegelők helyreállítását 

követelték, amelyet a faizás jogának visszaállításával és a borvám eltörlésének követelésével 

kapcsoltak össze. A közlegelők bérbe adását megszüntették, de a felizgatott városi szegények 

önkényesen 400 fát is kivágtak a városi erdőből.117 Az ügy a belvárosi iparos-kereskedő 

polgárság és a szigeti külváros mezőgazdaságból élő népessége közti érdekellentétre utal, 

amely nem múlt el a szabadságharc vereségével sem. Az 1850-es években a közlegelőket 

ismét bérbe adták, s így az alkotmányosság helyreállítását követően 1861 tavaszán a szigeti 

külvárosi lakosok ismét azzal a kéréssel fordultak a tanácshoz, hogy „a városnak a 

törvénytelen tanács uralma alatt különösen a szegényebb sorsú marhás gazdák nagy 

sérelmére szántó és egyéb földekké tört régi legelője előbbi állapotába visszahelyeztessék.” A 

közgyűlési vitában többen utaltak rá, el kellene dönteni, hogy az egykori legelőterület a 

városé vagy egyeseké, de érvként hangzott el az is, ha a város a belvárosban közutakat és 

világítást tart fenn, akkor a külvárosok lakosainak is juttasson kedvezményeket. A vita után 

ugyan teljesítették a kérést, de az 1862-ben kinevezett tanács a legelőket újra bérbe adta.118 

                                                 
116 Kajtár 1982, 108-109. 
117 Ungár 1934, 12-13 és 14. Nagy 1999, 30. 
118 Pécs szab. kir. város közgyűlése március 26-án: Pécsi Lapok 1861. március 31. 
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3.3.PÉCS SZEGÉNYÜGYE A 19. SZÁZAD KÖZEPÉN 

3.3.1. A szegénygondozás megszervezése 
 
Pécsett 1841 telén a választott község felkérte a tanácsot, hogy intézkedjen a koldulás 

megszüntetése érdekében.119 A kérdés megvizsgálására Spiesz János városi kapitány 

vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájában két tanácsnok és az aljegyzők mellett 

Müller Ferenc helyettes szószóló is részt vett.120 Jelentésük a következő év májusában került a 

tanács elé. A bizottság 120 rászorulót talált a városban, akiket „körülményeikhez képest” a napi 

segélyek összege szerint három segélyezési osztályba soroltak, és megállapították, hogy a 

rászorulóknak eddig segélyt osztó szegények intézete121 jövedelmei nem elegendőek a 

szükséget szenvedők támogatására. Javasolták, hogy a hiányzó bevételek pótlására gyűjtőíveket 

bocsásson ki a tanács, amelyen a város lakói feltűntethetik, évente mennyit adakoznának a 

koldulás megszüntetése érdekében. A bizottság jelentése kitért arra is, hogy a vándorló 

mesterlegényeknek is megtiltandó lesz a koldulás, s úgy vélekedtek, hogy „a szükségben lévő, 

ismét a korházból megszabaduló mesterlegények” segélyezése a céhek feladata lenne. 

A javaslat alapján megkezdték a felajánlások összeírását és 1842. július 1-től a városi 

kapitány a városban megtiltotta koldulást. A szegények intézete pedig az összeírt „szegény 

ügyefogyott, s testi hibáik miatt a mindennapi kenyeret magoknak megszerezni nem képes 

embertársainknak,” hetente alamizsnát osztott. A segélyezéssel ideiglenesen megbízott 

választmány elnökének, a városi kapitánynak októberben a tanács nyilvános ülése elé került 

beszámolója szerint az alamizsnára szoruló 156 szegényt úgy sorolták segélyezési 

osztályokba, hogy a korábbi három mellé egy 4. osztályt is létrehoztak.122 Spiesz János 

elégedetten jelentette ki, hogy az új intézkedések „jótékonyságát az által, hogy a lefolyó 

félévben a szegények megnyervén hetenként az intézettől alamizsnájukat, nem jelentek meg a 

házak küszöbe előtt, a közönség tapasztalta,” ugyanakkor javaslatot tett a segélyezés 

rendszerének újragondolására is, így többek között szükségesnek látta, hogy pontosan 

határozzák meg, „kik legyenek a valódi szegények, kik az intézeti alamizsna elnyerésére 

                                                 
119 BML IV. 1003. b. 3866/1841. 
120 Müller 1842 januárja óta volt helyettes szószóló, mivel a tanács nevezte ki a tisztségre, 1833 és 1848 között 
ugyanis nem tartottak tisztújítást a városban. Kajtár 1982, 106. és 108.  
121 Pécsett a szegények segélyezését a még II. József uralkodása idején létrehozott szegények intézete (institutum 
pauperorum, Armeninstituto) biztosította. Az intézet élén alapításakor a császári rendeletnek megfelelően a város 
plébániatemplomának plébánosa ált, aki mellé a választott polgárok közül árvaatyát és egy számvevőt 
választottak, munkájukat a tanácsnokok közül kijelölt szegényintézeti biztos és egy ügyintéző (actuarius) 
felügyelte. BML IV. 1003. b 1787/2092. A tanácsi mutatók alapján bizonyos, hogy az intézet mindvégig 
működött: BML Pécs tanácsi mutatókönyvek 1787-1841. 
122 BML IV. 1003. b. 1477/1842. 
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érdemesek.” Az ülésen, amelyen a választott község képviselői mellett Scitovszky János 

megyéspüspök, több kanonok és cs. kir tiszt is részt vett, úgy határoztak, hogy ebben a 

kérdésben egyelőre a tanács döntsön, de elhatározták, hogy a segélyek odaítélésére és 

péntekenkénti kiosztására állandó választmányt szerveznek. Kimondták, hogy „a szegények 

köz felügyelet alatt álljanak,” s ennek érdekében a közrendre ügyelő hajdúk mellé hat 

koldusbíró kijelölését tartották szükségesnek, akiknek a koldulási tilalom betartatása is 

feladata lesz. A segélyezés forrásainak biztosítása érdekében a püspök „a felebaráti szeretet 

oltására” további felajánlásokra szólította fel a város lakóit, s végül kiküldtek egy bizottságot, 

hogy az a fentieknek megfelelően a bevételek rögzítésére is kiterjedő új alapszabályokat 

dolgozzon ki a szegények intézete számára.123 

Az 1843. május 9-i nyilvános tanácsülésen elfogadott új alapszabályok124 a szegények 

intézete vezetését egy a tanács felügyelete alatt álló 20 tagú választmányra bízták, amelynek 

tagjait nyilvános ülésen kellett megválasztani. Hivatalból tagja volt a bizottságnak a város 

négy plébánosa, a városi kapitány és a szószóló, akik mellé a tanácsból és a választott 

községből két-két, továbbá rangra való tekintet nélkül a város lakói közül tíz tagot 

választottak. A választmány elnöke a székesegyházi plébános, helyettese a városi kapitány 

lett, az adminisztrációért egy szintén választás útján kijelölt pénztárnok és egy fizetett jegyző 

felelt. A választmány minden hónap elején ülésezett, s az ülésen legalább kilenc tagnak kellett 

jelen lenni. A jegyzőkönyveket be kellett nyújtani a tanácsnak,125 s amennyiben a tanács 

kifogást emelt a meghozott határozatok ellen, azokról nyilvános ülésen kellett dönteni. Az 

alapszabályok kimondták, hogy az intézet alaptőkéjét kamatra kölcsönözni kell, a kihelyezett 

kölcsönök biztosításáért, s általában a pénzügyekért a választmány volt felelős, de a tagoknak 

egyénileg is kötelessége volt, hogy az intézeti vagyon jövedelmeztetésére javaslatokat 

tegyenek. A számadásokat minden év végén be kellett nyújtani a tanácsnak, az intézeti 

tőkével kapcsolatos peres ügyeket pedig a városi tiszti ügyészi hivatal elé utalták.126 A 

                                                 
123 BML IV. 1003. b. 3317/1842. A városi kapitány az 1843 márciusi tanácsülésen nyújtotta be beszámolóját a 
segélyezés első félévéről, amely szerint ekkor már 171 városi szegénynek juttattak alamizsnát. A szegények 
intézete féléves bevételei még így is meghaladták a heti segélyekre fordított kiadásokat, így a fennmaradó 
összegből „a vándorló és fellábadó (sic) szegények” is részesülhettek. A kapitány ugyanakkor szorgalmazta, 
hogy július elsejétől már egy állandó választmány vegye át a felügyeletet, s a számadások vezetésével külön 
személyt bízzanak meg. A tanács megállapítása szerint „a’ házi koldulásnak eddig lett megszüntetése a’ 
közönségnek valóban nagy enyhülésére szolgál,” ami abban is kifejezésre jutott, hogy míg az első félévre 1283 
pft, addig a második félévre már 1533 pft folyt be a lakosok felajánlásaiból. BML IV. 1003. b. 926/1843. 
124 BML IV. 1003. b. 1508/1843. Az ülésre ismételten meghívták Scitovszky János pécsi püspököt is. 
125 A választmányi ülések jegyzőkönyvét, akárcsak az éves számadásokat, a tanácsnak kellett felterjeszteni. A 
jegyzőkönyveket a tanács visszaküldte a választmánynak, így azok egy-két kivételtől eltekintve, nem maradtak 
fenn. BML. IV. 1003. b. 4529/1846. 
126 Elhatározták a szegény-intézeti alapból korábban nyújtott kölcsönök felülvizsgálatát, illetve behajtását is. 
BML IV. 1003. b. 1508/1843. 
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választmány hatáskörébe került a koldusbírók kijelölése a város hat kerületében, akik a 

szegényekkel kapcsolatos változásokról, elhalálozásokról és „azok erkölcsi magaviseletükről” 

a választmányi elnöknek tartoztak jelentést tenni. 

A választmány feladata volt a segélykérelmek befogadása, elbírálása, a szegények 

osztályba sorolása, felvétele, illetve az érdemtelenek törlése. Az alapszabályok a 

segélyjogosultság négy kategóriáját, négy segélyezési osztályt különböztettek meg, melyek az 

adható segély mértékében is különböztek, a segélyek összege a téli és nyári időszak eltérő 

szükségleteihez is igazodott:127 

- rokonok nélkül maradt betegek (35/30 kr); 

- rokonok nélkül maradt elszegényedett és munkaképtelen öregek (28/25 kr); 

- vagyonos rokonaik által elhagyott, munkaképtelen betegek és nyomorékok (21/18 kr); 

- rokonok nélkül maradt csökkent munkaképességűek (14/12 kr). 

Az állandó segélyek mellett – bár ezt az alapszabályok nem rögzítették – a szegények 

intézete ideiglenes segélyezés is nyújtott elsősorban vándor iparoslegényeknek. 

Az alapszabályok rögzítették az intézet bevételeit is, amelyek az alaptőke kamatai, 

valamint a püspök, több kanonok, a káptalan és a zirci rend éves felajánlásai mellett,128 

„bizonytalan, de mégis tetemes öszvegeket igérő segédforrásokból” álltak, úgy mint a bírói 

bírságok, a polgár választás utáni adományok, a színházi előadások, a nyilvános és 

sorsjátékkal egyesített táncvigalmak után járó befizetések, az újévi köszöntések megváltása, a 

városi templomokban e célra elhelyezett perselyek bevételei, a végrendeletek készítésénél 

kiküldött személyek által szerzendő hagyományok, valamint az e célra kibocsátott adakozó 

ívek révén befolyt adományok.129 Az 1840-es évekből az intézeti számadások nem maradtak 

                                                 
127 Az osztályozás alapján péntekenként a pénztárnok két választmányi tag jelenlétében osztotta ki az 
alamizsnákat. 
128 Az intézet alaptőkéje ekkor 5165 pft 54 x volt, amelynek éves kamatát 309 pft 54 x-ral számolták. Az 
alapszabályokat elfogadó nyilvános ülésen megjelent Scitovszky püspök „felemelvén atyai szavát, szivrehatólag 
mutatá meg, hogy minden ügyefogyott embertárást tehetsége szerint segíteni; a nyomor könnyeit gyengéden 
letörleni, és az inség terhein lehetőleg legalább könnyíteni lelkiismeretes kötelesség,” s 3000 pft éves kamatainak 
megfizetését vállalta a szegények intézete részére. Példáját követve Nagy János őrkanonok 200 pft, 
Benczenleitner István kanonok 400 pft, Csausz István kanonok 500 pft éves kamatainak befizetését ajánlotta, s 
így Farkas István kanonok korábbi 200 pft-os felajánlásával az intézet éves bevételei összesen 258 pft-tal 
gyarapodtak. A káptalan 400 pft-ra emelt és a zirci rend 60 pft-os éves felajánlásaival együtt 1027 pfrt 54 x 
biztos bevétellel bírt az intézet, ami azonban az éves mintegy 3000 pft-os kiadásokat önmagában nem fedezte. 
129 A helyi polgárok kisebb összegű végrendeleti hagyományai: Müller Vince 1844-ben végrendeletileg 25 frt-ot 
hagyott az intézetre: BML IV. 1003. b 1844/1981. Adományok: 1847-ben Schapringer Joachim kereskedő és 
Trixler István kereskedő 100-100 frt-ot adott a városi szegények közti szétosztásra: BML IV. 1003. b 1847/1986 
és 1847/2359. polgáravatási díjak BML IV. 1003. b1844/1422. A farsangi táncvigalmak szervezői által befizetett 
díjak BML IV. 1003. b 1844/1111, 1845/839, 1850/640. Az őszi táncvigalmak szervezői által befizetett díjak 
BML IV. 1003. b 1844/4046. a színházigazgató által befizetett díjak: BML IV. 1003. b 1845/375, 1852/1471. 
Városi büntetéspénzeknek az intézeti pénztárba való utalása: BML IV. 1003. b 1844/2640, 1845/879, 1845/1252. 
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fenn, így magának az intézetnek a működéséről alig tudunk valamit.130 Az első években úgy 

tűnik az új rendszer jól működött, hiszen az 1843-ban még csak 5165 pft-ot kitevő intézeti 

alaptőke Hölbling Miksa adatai szerint 1845-re már 12 667 pft-ra növekedett, s így az intézeti 

segélyezettek száma 190-re emelkedhetett.131 

A szegény-intézet átszervezésével egyidőben szintén a választott község 

kezdeményezésére merült fel az úgynevezett polgári kórház (xenodochium, Bürgerspital) 

újjászervezése is.132 Ennek az intézménynek az eredete az 1713. évi pestisjárvány idejére 

vezethető vissza. Az egykori Jakováli Hasszán dzsámi szomszédságában a török kori 

derviskolostor helyére telepített püspöki majorban ekkor alakították ki azt a járványkórházat, 

amely a pestises betegek ápolására szolgált (lazaretum), de utóbb a város állandó ispotályává 

(xenodochium) vált.133 Bár polgári kórház néven emlegették, akárcsak a korabeli hasonló 

intézmények ez sem volt modern értelemben vett kórház, hiszen csupán az elaggott, 

megöregedett városi lakosoknak szolgált menedékhelyül. Fenntartását az úgynevezett kórházi 

alapból fedezték, amelyet egyházi személyek és a helyi polgárok adományai és végrendeleti 

hagyományai gazdagítottak, de már a 18. században is előfordult, hogy a tanács a kisebb 

kihágások elkövetőit az ápoltak eltartásához való hozzájárulásra kötelezte, s a városi ispotály 

bevételeit koldulással is kiegészíthette.134 II. József uralkodása idején főispáni utasításra a 

vigalmi díjakat és büntetéseket is közvetlenül ennek fenntartására fordítottak.135 A pécsi 

                                                 
130 Özvegy Aba Franciska asszony öregsége és betegsége miatt magát a szegény Intézeti segedelemből 
részesíttetni kéri – A Spiesz elnöksége alatt álló választmányt utasítják, hogy alamizsnában részesítse: BML IV. 
1003. b. 4296/1842. 
131 Hölbling 1845, 128. Eközben a város lakóinak felajánlásai némileg visszaestek, hiszen 1845-ben csak 2095 
pft-ot tettek ki. 
132 BML IV 1003 b 834/1842: A választott község a Polgári Kórháznak jobb karba helyeztetése tárgyában egy 
választmányt nevezvén, ahhoz egy Tanácsbéli Tagot ki neveztetni kér, és Simon Kórházi Gondviselő, és 
Patkovich városi rendes Belorvos uraknak jelenlétét kivánja – Dollinger polgármester úr, a’ Kórházi Gondviselő, 
és rendes Belorvos urakkal az érintett választmányhoz ki küldettek. 
133 Várady Ferenc szerint a kórházat 1714-ben alapította Nesselrode pécsi püspök. Várady 1896, 471. Nagy 
szerint azonban 1714-ben a püspöki majorban kialakított ideiglenes pestiskórházat felszámolták, és Nesselrode 
püspök csak egy évvel halála előtt, 1731-ben alapította meg a kórházat. Ezt támasztja alá az az 1731-es 
alapítólevél, amelyre Aigl és Szenkirályi is hivatkozik. Aigl 1838, 222-224., Szentkirályi 1929, 131. 
Valószínűbb azonban, hogy a Várady által megjelölt 1714, a kórházépítés tényeleges éve. A város 1728. évi 
térképén már szerepel a Bürgerspital megjelölés és Madas szerint a telek mellett futó utcát már 1722-ben is 
Spitalgassének nevezték, ami arra utal, hogy a kórház már 1731-et megelőzően is működött. Madas 1979, 497. 
Gosztonyi is 1714-re teszi az északról a mecsethez csatlakozó első kórházépület felépítését. Gosztonyi 1942, 12-
13. Nesselrode püspök és mások alapítványai tették lehetővé, hogy 1744-ben Fonyó István kanonok egy új 
épületet emeltetett. A földszintes épülethez utóbb Krautszak György a nyugati oldalon új szárnyat és aulát épített 
és a kertet kőfallal kerítette körül. Aigl 1838, 222-224. Gosztonyi szerint 1780 után az épületet emelettel és 
északi szárnnyal bővítették. Gosztonyi 1942, 12-13. 
134 1764. IX. 25. Közli: Márfi 1996, 126. 1765. II. 12. Közli: Márfi 1996, 127. A város 1781-ben elfogadott 
statutumainak XVI. és XIX. pontja szerint a piaci kihágások elkövetőinek bírságai, valamint a borbehozatali 
szabályok megszegőinek bírágainak 1/3-a az Ispotályt illeték: A' szabad királyi Pécs városának kebelebéli 
különös törvényei, vagy is statutumai, Lycem Könyvnyomó Intézet, Pécs 1846, 27-28. 
135 Pécsett 1785-ben a biliárdjáték, színielőadások és táncmulatságok rendezése fejében szedett díjakból alapot 
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ispotály hagyományos funkciói csak a 18. század végétől kezdtek kiegészülni a tényleges 

betegápolással és gyógyítással, elsődlegesen a felvilágosult abszolutista kormányzat 

közegészségügyi reformjai következtében.136 A 19. század első évtizedeiben az erre a célra 

fenntartott 12 ágyon évente már mintegy 60-70 embert ápoltak, bujakórosokat, elmebetegeket 

és egyéb betegségekben szenvedőket, mellettük a sínylők, vagyis a gyógyíthatatlan betegek és 

öregek száma 40-50 körül mozgott.137 A kórházi felvételek száma azonban az 1840-es évek 

elejétől növekedni kezdett, az 1840-es évtized 127 fős évi átlaga éppen a duplája volt a 

megelőző évtized évi átlagának, ami – tekintve, hogy az évvégi ápoltak száma csak kisebb 

mértékben növekedett – a betegforgalom növekedésére utal. A kórházban ápoltak száma 1844 

végére 60 fölé emelkedett, s 1847 végén meghaladta a 71 főt, ami már felülmúlta az 

intézmény 65 főben meghatározott maximális befogadóképességét.138 

Simon József, a kórház gondnoka már 1841 decemberében megkongatta a vészharangot, 

jelezve, hogy a város népességének növekedése folytán az ápoltak száma is folyamatosan nő.139 

A betegszám növekedésének másik forrása, hogy „az Intézetnek alapítványa egyedül a’ város 

elnyomorodott és vagyonokbul ki fogyott polgáraira, és lakossaira kezdeténél vétetett, most már 

az egész szegény és beteg világnak nyitva áll ajtaja, oly annyira, hogy a fele része az ott 

tápláltatottóknak külső (nem pécsi - MB) személyekből áll.” Simon ezért azt javasolta, hogy a 

megnövekedett ápolási költségeket a házi pénztárból fedezzék, hiszen „a mi a külső embereknek 

gyógyítását, és táplálását illeti, méltán megkivánhatja ezen Intézet, hogy nem tsak a kéjéletű 

betegségben szenvedő személyekre (azaz a bujakórosokra – MB), hanem más vidéki betegekre 

                                                                                                                                                         
hoztak létre a kórház szegényeinek orvosságára. Utóbb a tánctilalmak megszegőire kirótt büntetéseket is a 
kórház kapta. Bárdos 1976, 85-87, 91-93. 
136 Egy 1847-ből származó jelentés szerint a pécsi polgári kórház „eredetileg csak az elagott szegények 
ápolására alapítatott, és csak később a nagyméltóságú Helytartótanács parancsolatjára történt, hogy a 
bujakórban szenvedő nőszemélyek is, úgy a tébolyodottak, és más szerencsétlen betegek szinte oda felvétettek, 
mindezen betegek ápolyására megkivántató költségeket pedig ugyan azon kegyes királyi rendelet a nemes városi 
közpénztárból folyamatosan évenként kifizettetni megengedte, sőt rendelte.” BML IV. 1406. o. 26. k. cs. Az 
ideiglenes kórházi választmány jegyzőkönyvei 1846/47. A Helytartótanács 1793-ban utasította a vármegyéket, 
hogy a bujakórosokat a házi pénztár terhére ápolják. A közegészségügyi rendelkezésekről: Gortvay 1958, 42. és 
126-127. A szegényügy és a közegészségügy kapcsolatáról és a felvilágosult abszolutista kormányzat 
törekvéseiről, illetve ezek hatásáról a szegényházak és kórházak gazdálkodására: Tamáska 1994. 
137 A 19. század első felének Pécsről szóló leírásaiban a polgári kórháznál általában nagyobb figyelmet 
szentelnek az irgalmasok kórházának, amely már mai értelemben is kórháznak volt tekinthető. A kórházat 
Krautszak János György alapította 1796-ban, kezdetben 12 majd 24 ággyal működött és évente 4-500 beteget 
kezeltek itt. A kórház alapításáról: Pataky 1912, 19. század eleji állapotáról: Jankó 1822, 86-87. Jankó közöl egy 
táblázatot az 1819. évi betegforgalomról, amelyből kiderül, hogy a 333 ápolt közül 317-en gyógyultan távoztak a 
kórházból, de többségük más országokból és tartományokból származott, csupán 147 beteg volt magyar, ami arra 
utalhat, hogy az alapító szándékainak megfelelően elsősorban iparoslegényeket ápoltak a kórházban. 
138 Sanitätliches in unserer Stadt: Fünfkirchner Zeitung 1872. március 3. (Medizinische Statistik 1831-1871) 
139 „Mindennapi tapasztalás városunknak népesülése tekéntetéből mutatja, hogy az elnyomorodott, eszekben 
megtébolodott személyeknek száma, a’ mult évekhez képest nevezetesen szaporodik, mellyeknek már hely a’ 
rendes gyógyításra különösen a’ meg tébolodottaknak tsak igen összve szorulva és tzélaránytalanul adathatik.” 
BML IV. 1003. b. tan. ir. 3796/1841 
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is fordított gyógyszeri és táplálási költségek a házi pénztár által téríttetnének meg.” 

A gondnok javaslatából megtudható, hogy a polgári kórházban megoldatlan volt az 

elmebetegek elkülönítése, így például 1841-ben a négy tébolyodott „egyike zajos, szünet 

nélkül hangos, lármás, azért nem az épületben, hanem a kerti házban tartatik, a hol a 

hidegebb téli üdőkre semmi előkészület nem tétezhetik, és tartani lehet, hogy a hidegebb 

éjszakákban megfagyhat.” Nem volt halottkamra és boncterem, de külön mosókonyha sem, 

így a mosást a főzőkonyhában végezték. A viszonyokra jellemző, hogy fészer hiányában a 

fűtésre szánt fát folyamatosan lopkodták a falon átmászó tolvajok – és a bentlakók is.140 

Hasonló kép rajzolódik ki a kórházi viszonyokról Patkovich József városi belorovos egy 

1846-os jelentéséből is.141 Ebből kiderül, hogy a sínylők felvételénél tulajdonképpen semmilyen 

ellenőrzés nem volt, bizonyos összeg lefizetése esetén bárki, akár életfogytig bekerülhetett, 

többnyire olyanok, „kik élelmüket maguk is megkereshetnék, de mértéktelen ital, vagy más okok 

miatt családjuknak terhére esvén az intézetbe helyeztetnek.” A legtöbb ápoltnak volt valamilyen 

keresete is az intézetben (tollfosztás, fonás, kötés, cipőfoltozás stb.) vagy azon kívül, „melly 

keresetek többnyire pálinkára fordíttatnak” – jegyzi meg Patkovich orvos. Az ápoltak egy része 

ráadásul csak télen tartózkodott itt, nyáron bejelentés nélkül eltűnt.142 

1846 novemberében a szegény-intézeti választmány egyik ülésén Müller Ferenc helyettes 

szószóló hívta fel a figyelmet a kórházban uralkodó rendezetlen állapotokra, és kiküldtek egy 

bizottságot a szükséges intézkedések előkészítésére. E bizottságnak a kórházban tartott első 

ülésén, bár a testületnek nem volt tagja, Scitovszky püspök is megjelent. Úgy vélekedett, 

                                                 
140 Egy 1846-os leltárból tudjuk, hogy a kórház földszintjén öt, emeltén hat betegszoba volt, a szobák 
többségében hat vagy hét ágy állt. A leírás különbséget tesz tiszta és ronda sínylők között, előbbiek saját 
ágyneműjüket használták, utóbbiaknak azonban még ágyneműje sem volt. A nemek szerint elkülönített hét ágyas 
és „betegápolási eszközökkel” is felszerelt betegszobákban az ápoló is a betegekkel aludt. Két kisebb szoba 
egyfajta elkülönítőként szolgált, az egyik „igen tisztátalan és undorító betegek vagy sínylők számára,” a 
másikban akkor egy elmebeteg nő és az ápolását végző sínylő lakott. BML IV. 1406. o. 26. k. cs.: Áttekintete a’ 
sínlő- és betegszobáknak, azok lakóinak és bútorainak.  
141 BML IV. 1406. o. 26. k. cs.: Patkovich József városi rendes belorvos jelentése, 1846. 
142 A fentieket látva nem csodálkozhatunk azon, hogy a 19. század első feléből származó útleírások nem 
közegészségügyi szempontból tartják említésre méltónak az intézményt, hanem a mellette álló, katolikus 
kápolnaként használt egykori török dzsámi és a hozzá tartozó minaret miatt. Ha mégis megemlítik a kórházat, 
akkor, amint azt az orvosok és természetvizsgálók 1845-ben Pécsett tartott vándorgyűlésére érkező Vahot Imre, 
a Pesti Divatlap tudósítója tette, lesújtó véleménnyel írtak róla: „Pécsett a török mecset alatti kórház olly rossz 
állapotú, hogy még ehhez foghatót a maga nemében soha nem láttam. Nem hogy kigyógyulna itt a beteg, hanem 
még az ép ember is megbetegednék az elhagyott kórházban.” Idézi Antalffy 1982, 91. Visszaemlékezéseiben 
hasonlóan elrettentő képet fest a kórházi állapotokról Jellachich Károly dárdai járásorvos: „Egyszer voltam bent 
mint orvostanhallgató, de megborzadtam attól, amit ott láttam: piszkos ágyi ruha, piszkos szoba padló, a falak 
évek óta nem voltak meszelve, az ápoló személyzet visszataszító külsejű, durva modorú, orvos nem volt állandóan 
a kórházban, a városi orvos és chirurgus volt egyúttal kórházi orvos, akkor mentek a kórházba, amikor kedvük 
volt hozzá. A ki ezen kórházat látta, nem csodálkozhatik azon ellenszenven, sőt iszonyaton, amelyet e kórház 
okozott, miért is csak végső esetben ment a beteg a kórházba.” Jellachich 1912, 42. Tekintettel arra, hogy 
Jellachich 1847-ben fejezte be tanulmányait a ciszterci gimnáziumban, kórházi élményeit az 1840-es és az 1850-
es évek fordulóján szerezhette. 
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hogy a kórház újjászervezése azért elkerülhetetlen, mert „az utazók és más fő idegenek jelesen 

a jótékony intézeteket szokták a városokban megtekinteni, s azoknak állapotjából mérik és 

ítélik meg a lakóknak műveltségét s emberszerető jószívűségét.” Hangsúlyozta, hogy Pécs 

szabad királyi város nem maradhat el Kaposvár, Szekszárd és más mezővárosok mögött, ahol 

már jól szervezett kórházak működnek. A jegyzőkönyv szerint „a szelíd főfőpásztornak ezen 

buzdító szavait harsány »éljen« követé.”143 

A kórház átszervezésére és újjáépítésére vonatkozóan a kórházi orvosi teendőket is ellátó 

Patkovich József városi orvos állított össze egy jelentést,144 amelyből itt most csak a témánk 

szempontjából releváns, a sínylők elhelyezésére vonatkozó javaslatokat idézzük. Úgy vélte, 

„a felvétel (…) nehogy érdemtelenekkel terheltessék, vagy visszaélések történjenek, szigorúan 

megtartandó szabályokra szoríttassék.” Azt javasolta, hogy a sínylők felvételéről a városi 

tanács döntsön, miután házigazdájuk és az illetékes lelkész szegénységüket és erkölcsös 

magaviseletüket, a városi orvos pedig gyógyíthatatlan betegségüket vagy öregségüket, illetve 

ennek következtében beállott munkaképtelenségüket igazolta. Megengedhetőnek tartotta 

azonban, hogy megfelelő tartási díj lefizetése ellenében olyanok is bekerüljenek az 

intézménybe, akik a felvétel feltételeinek nem felelnek meg. 

Mivel „(a’) rend valamint mindenkor, annyival inkább ezen intézetben, a’ hol különböző 

természetű egyének együtt laknak, elkerülhetetlenül szükséges. Rendet azonban szabni az arra 

való felügyelés hiányában, sikertelen dolog,” Patkovich célszerűnek vélte, hogy a felvetteket 

koruk és betegségük szerint elkülönítve helyezzék el, s az általános felügyeletet ellátó 

gondnok (igazgató) mellé, egy az épületben lakó gazdát (felügyelő) állítsanak, aki a 

részegeskedő, perlekedő, veszekedő egyéneket átadja a városi kapitánynak, „érdekesebb 

esetben” pedig a tanács elé utasítja, amely szükség esetén a kizárásról is dönt. A javaslat 

szerint a takarítást a bentlakók végezzék, olyformán, hogy „minden szobában kívánatos lenne 

egy alkalmas egyént megbízni”, aki a naponkénti szellőztetésért, szobatisztogatásért, télen a 

favágásért, fahordásért és fűtésért felelős. 

A beadott jelentés alapján határoztak arról, hogy a pécsi püspök közbenjárását kérve a 

betegek és sínylők ápolására a Szent Vince apácarend grazi irgalmas nővéreit hívják meg, s 

rájuk bízzák a házirend megalkotását.145 A polgári kórházat 1847 nyarán a szegény-intézetet 

                                                 
143 BML IV. 1406. o. 26. k. cs.: A kórházi választmány üléseinek jegyzőkönyvei 1846/47. 
144 BML IV. 1406. o. 26. k. cs.: Patkovich József városi rendes belorvos jelentése, 1846. A jelentés részletesen kitér 
a betegápolás gondjaira és a szükséges változtatásokra, ez azonban jelen vizsgálat szempontjából nem érdekes. 
145 BML IV. 1406. o. 26. k. cs. 1846-ban Pécsett egy kis kötetet is kiadtak az irgalmas apácák munkájáról. A 6 
kr-os füzet eladásából származó bevételt a pécsi polgári kórház javára ígérték fordítani: Einige Worte über 
Kranken- und Armenpflege in Spitälern. Lyceum Nyomda, Fünfkirchen, 1846. Az első „szürke nénék” végül 
csak 1855-ben érkeztek meg a város kórházába. 
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kezelő választmány felügyelete alá rendelték, de „ollykép, hogy (a kórház) minden ügyeiről 

külön jegyzőkönyvet vezessen.” Betegek felvételéről az orvos ajánlására a választmány elnöke 

dönthetett, míg a sínylők esetében a városi tanácshoz kellett benyújtani a kérelmeket, majd 

személyesen kellett a választmány előtt megjelenni. Itt döntöttek a házirendet és tisztaságot 

megzavaró ápoltak figyelmeztetéséről, büntetéséről vagy esteleges kizárásáról is.146 

A bemutatott források keveset mondanak arról, kik és milyen körülmények miatt kerültek a 

polgári kórház ápoltjai közé, annyi azonban bizonyos, hogy a bemutatott körülmények miatt a 

kórházi ápolás a szegényebbek „privilégiuma” volt. Az 1840-es évek sínylői korántsem voltak 

munkaképtelenek, ellenben a deviancia számtalan formáját mutatták fel: lopás, iszákosság. 

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem voltak elhagyatottak sem, rendelkeztek társadalmi 

kapcsolatokkal – különben megmagyarázhatatlan volna nyári eltűnésük. A többségnek voltak 

rokonai, hozzátartozói, akik azonban vagy nem voltak képesek őket eltartani, vagy éppenséggel 

fizettek azért, hogy a számukra terhes családtag az ispotályba kerüljön. 

Az 1842/43-ban bevezetett szabályok célja a koldulás megszüntetése volt. Az 

alapszabályok bevezetőjéből azonban nemcsak azt tudjuk meg, hogy a koldulás „kellemetlen” 

az adakozókra nézve, s „kártékonyan hat” magukra a szegényekre, hanem azt is, hogy a 

koldusok között vannak olyanok, akik nem „valódi szegények”, hanem a könyörületességet 

kihasználó „úton-útfélen bolyongók,” azaz kóborlók. Az intézkedések velük szemben a 

kebelbéli, azaz a helyi szegények megsegítésére irányultak, az ő számukra keresnek 

„jótékonyabb hatású eszközöket.”147 

                                                 
146 A választmány megbízta a városi orvost, hogy készíttesse el egy a betegápolás céljainak és a sínylők 
gondozásának is megfelelő új épület terveit. Ő azonban nem készült el a feladattal, s így végül a püspöki 
építőmestert, Windisch Ferencet kérték fel a munkára, aki azt javadalmazás nélkül vállalta. Az észak-déli 
tájolású épület bejárata az udvarról nyílt. Pincében fáskamrák, boroskamra, zöldségraktár és gyógyszerraktár 
kaptak helyet. A földszint és az emelet utcai oldalán 5-5 azonos méretű három ablakos, egyenként 14 ággyal 
felszerelt betegszobát tervezett, melyeket középfolyosó választott el a kiszolgáló helyiségektől. Mindkét szinten 
egy nagyobb és egy kisebb szoba szolgált az ápolók elhelyezésére, s az északi udvari oldalra kerültek az 
árnyékszékek. A földszinten kapott helyet egy éléskamra, a fürdőszoba, a konyha, valamint a boncterem és 
halottkamra, az emeleten a főorvos lakószobái, egy kápolna, a patika és az ügyeletes orvos szobája. A tervek 
kivitelezésének költségét 14 000 pft-ra becsülték. BML IV. 1003. b. 2489/1847. 1848-ban Windisch újabb tervet 
készített, amely egyrészt tekintettel volt az apácák elhelyezésére, másrészt általában is jobban megfelelt egy 
kórházépülettel szemben támasztott követelményeknek. Az észak-déli tájolású immár háromszintes épület az 
előző tervhez képest egy rövidebb északi szárnnyal L-alakúra bővült. Az épület földszintjén kaptak helyet a 
kiszolgáló helyiségek (fürdőszoba, mosókonyha, konyha, kamra, segédszemélyzet szobái) és az étkező, továbbá 
egy szoba az elmebetegek és kettő a bénák (Lahmende) számára. Az emeleten, ahol az északi szárnyban az 
épület bejárata is nyílt a portásfülkével, helyezkedett el az apácák alvó- és dolgozószobája, egy konyha és egy 
szennyesszoba. A fennmaradó helyiségek kórtermek voltak, amelyekben nemek szerint különítették el az 
ápoltakat. Külön szobákba kerültek a sínylők és a betegek is, de a két funkciót az épületen belül nem különítették 
el, a tervek szerint a betegek és a sínylők szobái a folyosókon egymást váltották. A halottkamra az udvarra 
került. A polgári kórház épületének tervezett átépítését, modernizálását az 1848/49-es forradalmat és 
szabadságharcot, ahogy egy későbbi jelentésben szerepel, „az országos zavargásokat,” kísérő hatalomváltások 
megakadályozták, s így arra csak 1867/68-ban került sor. BML IV. 1406. o. 26. k. cs.  
147 A szegények intézete alapszabályainak bevezetője hosszan indokolta, miért volt szükség az új 
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A rendelkezésre álló iratokból az derül ki, hogy az 1840-es éveket megelőzően a koldulás 

számtalan formája elfogadott volt a városban, annak ellenére, hogy korábban már történtek 

lépések a koldulás korlátozására is. 1828-ban a polgármester utasítására a városi kapitány 

megtiltotta a régi szokáson alapuló újévi koldulásokat. Helyette újévi köszöntések megváltása 

néven adományokat gyűjtöttek, amelyeket aztán központilag osztottak szét a szegények 

között.148 Az 1840-es évek elejéig azonban, úgy tűnik, nem gördítettek akadályokat a vándorló 

iparoslegények koldulása elé sem – különben ennek megszüntetését nem hangsúlyozták volna – 

s az ispotály megbízottjának is régi joga volt, hogy időközönként végigkoldulja a várost, s 

adományokat gyűjtsön az intézmény fenntartására.149 Sőt 1842 hideg telén a kapitány arról 

számolt be a városi tanácsnak, hogy „a városban több év óta tartózkodott Pista nevű koldus e 

napokban a városon kívül a nagy hídnál fagyva találtatott,”150 amiből megint csak arra 

következtethetünk, hogy a városban voltak, akik életvitelszerűen koldultak. Az, hogy a koldulás 

kellemetlenné vált, vagyis maguk az adakozók terhesnek érezték, viszonylag új jelenség volt, s 

arra utal, hogy a pécsi intézkedések más településeknek a koldulással szembeni hasonló 

fellépésével állíthatók párhuzamba. A tiltás mögött azonban elsődlegesen a nyomor 

átértékelődését sejtjük, legalábbis ez, a testi nyomortól való irtózás jut kifejezésre a pécsi 

szegények intézete jegyzőjének, Somogyi Ferencnek egy beadványából, amelyben 

fizetésemelési kérelmét 1846-ban azzal indokolta, hogy „minden héten egyszer a’ pénz 

kiosztásnál, a’ nagy betegségben és fekélyekben burkolt szegényektől mint embertársaimtól 

eredett, ’s megromlott levegőt egy óráig szívni kénytelen (vagyok).”151 

Világos azonban, hogy a szegények intézete újjászervezésével nemcsak a koldulást 

számolták fel, hanem részletesen és pontosan meghatározták a közjótékonyság határait is, 

vagyis azt, hogy kik a valódi szegények, pontosabban azt, hogy melyek azok a 

                                                                                                                                                         
rendelkezésekre: „Sz. kir. Pécs városának nemes tanácsa s néhány lelkes lakósa tekintvén a kebelében létező 
szegények nyomorteljes sorsát, melyben azok az inség lankasztó terhe alatt sorvadozván, segedelemetlenül, 
sápadt arccal, s rongy ruhákban, küszöbönként segélyt keresni kénytelenítvén, tapasztalván továbbá azon 
kellemetlen alkalmatlanságokat, melyek mind az egyes lakósokra, mind pedig az idegen utazókra, de azon káros 
következéseket is, melyek az ily szegényebb sorsúakra, a házankinti koldulás után kártékonyan hatnak, sőt 
szemlélni kénytelenítvén, miként többen a szegénység örve alatt uton-utfélen (sic) bolyongva, egész 
szemtelenségig mindenkit könyörületességre indítani törekednek; midőn az ágyba sújtott valódi koldusnak 
segélyért esdeklő fohászai magány lakásban siker nélkül elhangzottak.” A házaló koldulás eltörlését célzó pécsi 
szegények intézete és annak alapszabályai 1843., Pécsett, nyomtatott ifj. Madarász Endrénél, 1873. 
148 JPM Várostörténeti Múzeum I. 2005.11.1. 1843-ban az újévi köszöntések megváltásából származó 
adományokat is a szegények intézetét felügyelő választmány rendelkezésére bocsátották. Az 1870-es években, 
de valószínűleg ezt megelőzően is, ezeket az adományokat nem a”házi szegények” kapták, hanem meghatározott 
arányokban a város négy plébánosához juttatták el, s ők osztották szét városrészük szegényei között. BML IV. 
1402. szegényügyi vt. ir. 1875/5. 
149 Ez a gyakorlat általánosan elterjedt volt: Major 1991, 72-73. és Gortvay 1958, 131. Pécsett 1842-ben a tanács 
évi 200 ft támogatást szavazott meg a polgári kórháznak a koldulás eltörlése miatt: BML IV. 1003. b. 3693/1842. 
150 BML IV. 1003. b. 469/1842. 
151 BML IV. 1003. b. 4388/1846 
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szükséghelyzetek, amelyek, bekövetkezése esetén valaki számíthat a közjótékonyságra. Bár 

az intézkedések kezdetén a munkaképtelen („testi hibáik miatt a mindennapi kenyeret 

magoknak megszerezni nem képes”) szegények megsegítését hangsúlyozták, az osztályba 

sorolásnál már két kritériumot vettek figyelembe, a munkaképtelenséget és a rokonok hiányát. 

Segélyre megalapozott igénye annak lehetett, aki mindkét kritériumot maximálisan 

teljesítette, az osztályba sorolással azonban éppenséggel a kritériumok rugalmas figyelembe 

vételére törekedtek. A kidolgozott kategóriarendszer érdekessége, hogy egyértelműen 

súlyosabbnak tartotta a hozzátartozók, vagyis a rokonság által nyújtott védelem hiányát, mint 

a munkaképtelenséget. Megfordítva: a szegénység okának úgymond nem a 

munkaképtelenséget tartották – hiszen az a betegségek és az idős kor természetes velejárója –, 

hanem az elhagyatottságot, a rokonok (a család) hiányát vagy azok szegénységét. A 4. osztály 

konstrukciója ugyanis arról tanúskodik, hogy ha valaki munkaképtelen volt, az önmagában 

nem volt elég alap a segélyezésére, ellenben, ha nem voltak rokonai, akkor is kaphatott 

segélyt, ha kisebb munkákat még el tudott végezni. Mindebben az a társadalmi tapasztalat 

látszik lecsapódni, hogy a kiilleszkedés veszélye elsősorban azokat fenyegeti, akik nélkülözik 

a családi kapcsolatok óvó-védő hálóját, s a közjótékonyság feladata pedig ennek a pótlása. Ez 

a logika tette lehetővé, hogy az ideiglenes segélyezést a vándor iparoslegényekre is 

kiterjesszék, hiszen ők, ha helyben nem találtak munkát, nélkülöztek minden eszközt és 

kapcsolatot, amelynek segítségével önfenntartásukat biztosíthatták. Az ideiglenes segélynek 

ez az értelmezése még az 1850-es években is élt, hiszen Nagy József polgármester 1859-ban 

az úton lévők segélyezéséről számolt be.152 

A szegénygondozás 1840-es években végrehajtott átszervezésének eredménye a 

szegények, érdemesek és érdemtelenek közti különbségtétel intézményesítése volt. Az új 

rendszer biztosította a koldulás megszüntetését, ezáltal a közrend helyreállítását, s a 

rászorulók számára az ellátás szükségleteiknek megfelelő különböző formáit. Azzal, hogy az 

ispotályt és a szegények intézetét ugyanannak a választmánynak a felügyelete alá rendelték, 

elvben biztosították a zárt és nyílt szegénygondozás összehangolását. 

A segélyezéshez vagy az öregkori ápoláshoz való hozzáférés összességében erősen 

korlátok közé volt szorítva, a mintegy 15 000 lelket számláló városban a szegények csupán 

220-240 fős csoportja, vagyis a népesség alig több mint 1-2 %-a számára volt biztosítva. 

Ugyanakkor a városban léteztek a közsegélyezésnek egyéb formái is. A városi szegények 

között osztották ki a városi erdőből származó gallyakat és kisebb ágakat, s rendkívül hideg 

                                                 
152 Évi jelentése Nagy József szabad királyi Pécs város polgármesterének a lefolyt 1859-dik évre. Közli: Márfi 1996, 154. 
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teleken további fát is kiutaltak a lakosok számára.153 A borvámkrajcárokból, a városba 

behozott borok után szedett vámból származó bevételből fedezték minden évben a szegény 

iskolás gyermekek felruházását. Az 1840-es években 80-100 gyermeknek juttattak ezen a 

módon téli ruhaneműt. A kórházi ápolás a szegények számára ingyenes volt, a szegényeket a 

városi orvos ingyen kezelte, s a városi pénztár terhére jutottak gyógyszerekhez is.154 Míg 

azonban a pénzsegélyek kiosztásánál szigorú szabályokat vezettek be, az egyéb segélyeknél 

nem volt szabályozás, vagyis a juttatásokról mindig egyedileg döntöttek. A segélyek 

valamennyi formájának tanulmányozása rávilágít arra, hogy a városi szegénygondozás a 

rászorultságnak nem csupán a tartós munkaképtelenséghez és a rokonok hiányához kötött 

eseteit ismerte el. Hiszen függetlenül a szegények egyéb viszonyaitól a téllel együtt járó 

nehézségeken igyekeztek átsegíteni azokat, akik erre rászorultak, vagyis ismerték a 

szegényebb rétegekre leselkedő szezonális veszélyeket is. S ez a szemlélet olyan erős volt, 

hogy a pénzbeli segélyek rendszerét is áthatotta. A másik elismert kockázati faktor a betegség 

volt, s így a szegényebbeknek ebben az esetben is járt a támogatás akár orvosi ellátásról, 

kórházi ápolásról vagy gyógyszerekről volt szó.155 Ezzel együtt bizonyosak vagyunk abban, 

hogy a különböző városi segélyekhez a lakosság nem több mint 3-4%-a férhetett hozzá. 

                                                 
153 BML IV. 1003. b. 3737/1842. 
154 BML IV. 1003. b. 1172/1842. 
155 A szegények támogatását a tanács más esetekben is szem előtt tartotta. Koholzer Jánosnak abban az esetben 
igértek évi 100 ft támogatást kisdedóvója fenntartásához, ha oda szegényebb sorsú gyermekeket is felvesz. BML 
IV. 1003. b. 1045/1842. 
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3.3.2. Városi szegénység 

 

A városi szegénység életviszonyaira a falopások vetnek halovány fényt. Az 1840-es években 

mintegy 4000 hektáros erdő állt a város tulajdonában. A fa kitermelése a városi magisztrátus 

joga volt, s azt egyrészt a városi intézményekben használták fel, másrészt áruba bocsátották. 

Engedély nélkül tilos volt fát elhordani a városi erdőkből, ezt azonban elég gyakran 

megszegték. Az erdőlovagló rendszeresen benyújtotta a tanácsnak azoknak a helyi lakosoknak 

a listáját, akik a városi erdőt fosztogatták. Ezek a lajstromok ugyan a fatolvajok nevén és az 

okozott – és megtérítendő – kár mértékén kívül semmilyen adatot nem tartalmaznak, mégis 

beszédesek. Az 1841 januárja és 1842 januárja között regisztrált156 mintegy 100 lopási eset 45 

%-ában az elkövetők, mint valakinek a gyermeke, fia vagy lánya szerepeltek, ami nem csupán 

fiatal korukra utalhat, hanem arra is, hogy szüleik háztartásában éltek. Hasonló magyarázat 

adható az olyan elkövetői megnevezésekre, mint „Inglnak volt katona vője” vagy „Jorgó 

Joszka Borzának vője,” vagyis ezeknek a személyeknek a közösségen belül nem volt saját 

státusza, s az alapján a háztartás alapján azonosították, amelyben éltek. Ugyancsak a státusz 

bizonytalanságára utal, hogy a listán a legritkább esetben szerepelnek foglalkozásnevek, az 

elkövetők, illetve szüleik között két volt hajdút, három (volt) katonát, három kőművest, két 

ácsot, egy vargát, egy kőszénásót, továbbá egy zsellért, egy vincellért, és négy szolgálót 

találunk. Ahogy az atyai hatalom alatt állókat a családfő, úgy a szolgákat és cselédeket 

gazdájuk nevével azonosították. S még egy jellegzetesség látszik a listákon, az elkövetők több 

mint fele a neve alapján bizonyosan a budai külváros bosnyák családjaiból származott. 

A fatolvajokra a kárral azonos mértékű pénzbüntetést róttak ki. Hogy megfizették-e, az a 

tanácsi jegyzőkönyvekből nem derül ki. Az azonban igen, hogy a visszaesőket pár napi 

fogházzal büntették. 1841-ben 13 tolvajt 1 napi, kettőt 3 napi fogsággal büntettek,157 de 

fogsággal büntették 1842. januárjában a szintén visszaeső Horvát Antal volt katonát, „minthogy 

annak semmi vagyona, melyből a kárt és költséget pótolhatná nem vólna.”158 Szolgák, cselédek, 

bányamunkások, volt városi és megyei hajdúk, obsitos katonák, szezonalitáshoz kötött 

építőipari szakmák – ezekben a foglalkozásokban véljük felfedezni a korabeli szegénység 

utánpótlását, Robert Castel kifejezésével élve a társadalom sebezhetőségi zónáját. 

A szegénygondozás újraszabályozásából látványosan kimaradtak a kóborlók. 

                                                 
156 BML IV. 1003 b 110/1841, 438/1841, 3844/1841, 196/1842. 
157 BML IV. 1003. b. 111/1841 és 1845/1841. 
158 BML IV. 1003. b. 192/1842. 
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Pontosabban szólva az intézkedéseket éppen az ő ellenükben léptették életbe. Hogy kik 

lehettek azok az „úton-útfélen bolyongók”, akik elkoldulták az alamizsnát a valódi szegények 

elől, azt ma már megfelelő források hiányában nehéz megállapítani. A koldulás és a csavargás 

elleni fellépés a kapitányi hivatal hatáskörébe tartozott, ennek iratai azonban az 1840-es 

évekből nem maradtak fenn. A tanácsi jegyzőkönyvekben pedig csak akkor találkozunk 

csavargókkal, ha a városi bíróság elé idézték őket, vagy ha a velük kapcsolatos tanácsi 

döntésnek valamilyen közigazgatási relevanciája volt. Így például 1843 júniusában – immár a 

koldulás betiltása után – a kapitányi hivatal a Sáros megyéből elszármazott és „kéregetés 

végett e városban kóborló” Sveda Jánost lefogta és hazatoloncoltatta. Esetéről csak azért 

értesülünk, mert Svedának útlevele is volt, amelyet a városi kapitány elvett tőle és azt 

felküldte a helytartótanácsnak.159 

1842 januárjában hozott ítéletet a városi tanács egy Poszek Mihály tanácsnok ellen 

elkövetett rablás ügyében. A vádlott Szents Antal volt, aki Bonyhádon próbált „csekélyre 

szabott áron” túladni a Pécsett ellopott köpenyen, két kabáton, tizenkét keszkenőn és hét 

ezüst evőkanálon. Az ítéletből megtudjuk, hogy egyéb kisebb tárgyakat is árulgatott, amelyek 

értéke nem tett ki 5 ft-ot se. A bíróság nem fogadta el a vádlottnak azt az állítását, hogy a 

lopott tárgyakat ismeretlenektől vette 52 ft-ért, hiszen „fölsem is lehet róla tenni, hogy mint 

kóborló, és rongyos embernek 52 F készpénze lett volna.” Szents Antalt a más ügyben kapott 

két hónapi fogságon túl további 3 hónapi fogságra ítélték, szabadulásakor pedig 25 pálcaütést 

mértek rá és kiutasították a városból.160 

A Szents Antalhoz hasonló, kifejezetten a bűnözéssel kapcsolatba hozott csavargók 

jelenlétére utal, hogy 1843 végén Vitéz Ferencet azért büntette a tanács 12 ft megfizetésére, 

mert a Vasfürdőnél lévő házába immár másodízben fogadott be „e’ városban engedelem 

nélkül tartózkodó különféle feslett, és egyéb gyanús személyeket.”161 A fenti néhány eset nem 

alkalmas a csavargó alakja mögött rejtőző szociológiai valóság megragadására, a jelenség 

gyakoriságának megítélésében azonban némi támpontot nyújthat, hogy 15 évvel később Nagy 

József polgármester 1859. évi jelentésében 78 kóborló hazatoloncolásáról számolt be, s ez a 

szám az 1840-es években semmiképpen sem lehetett magasabb.162 

                                                 
159 BML IV. 1003. b. 1784/1843. 
160 BML IV. 1003 b 280/1842 
161 BML IV. 1003 b 4259/1843 
162 Évi jelentése Nagy József szabad királyi Pécs város polgármesterének a lefolyt 1859-dik évre. Közli: Márfi 1996, 154. 
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4. A REPRESSZIÓ KORA (1850-1890) 

4.1. A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS JOGSZABÁLYI KERETEI  

 

A polgári állam szegényügyének új rendszere az 1870-es évekre stabilizálódott. A helyi 

szegényügy állami szabályozásának 18. század végén elbukott törekvését követően a polgári 

állam teremtette meg a szegénygondozás országosan egységes rendszerét. Ez a rendszer négy 

pilléren nyugodott: az illetőség jogi kategóriájának bevezetésén, amely lényegében a 

kebelbéliség új, racionális meghatározása volt; a községek szegénygondozási 

kötelezettségének a munka- és keresetképtelen szegényekre korlátozásán, amely a munka 

nélkül levő, de munkaképes szegényeket kizárta a segélyekhez való hozzáférésből; a 

koldulással és a csavargással szembeni represszív fellépésen; végül a toloncolás rendszerén, 

amely biztosította, hogy minden szegényt illetőségi községe vegyen gondozásba. 

Magyarországon az 1851. augusztus 18-i császári utasítás említi először a „községhez 

tartozás”, vagyis a községi illetőség fogalmát, amelyet születéssel, a községi kötelékbe való 

felvétellel, illetve „különös személyi viszonyok által” lehetett megszerezni: a gyermekek apjuk, 

a nők férjeik, a törvénytelen gyermekek anyjuk illetőségét örökölték, illetve kapták meg – 

függetlenül attól, hol születtek. Községi illetőséget lehetett szerezni továbbá négy évi 

egyhelyben lakással, illetve tisztviselőknek, papoknak, tanítóknak ott, ahová kinevezték őket.163 

Az 1859-es új községi törvény (császári pátens) deklarálta, hogy az egyes személyeknek a 

községhez való viszonya a községi kötelékbe tartozáson, vagyis a községi illetőségen alapul. A 

fenti rendeletekből „a magyar közigazgatási gyakorlat több rendelkezést, alkalmasint komplett 

jogintézményt hallgatólagosan elfogadott,”164 de csak az 1871. évi XVIII. tc. az első községi 

törvény mondta ki, hogy „minden honpolgárnak valamely község kötelékébe kell tartoznia,” s 

az 1851-es császári pátens rendelkezéseit átvéve meghatározta az illetőség megszerzésének 

feltételeit – némi módosítással: többek között két évi helyben lakáshoz és adófizetéshez kötve 

azt.165 A községi törvény a más községbe való áttelepülés jogát is biztosította azzal a feltétellel, 

hogy az illető egyén képes magát a község megterhelése nélkül – vagyis nem községi segélyből 

                                                 
163 Pomogyi 2001, 19-25. Az 1871. évi XVIII. (első községi törvény), az 1875. évi XXXV., majd az 1876. évi V. 
és az 1886. évi XXII. tc. az 1851. évi császári utasításhoz igazodva szabályozta a községi illetőség fogalmát – 
némi pontosításokkal: ilyen volt, hogy az illetőség 4 évi egyhelyben lakással történő megszerzésének feltételéül 
szabták a községi adófizetést  
164 Pomogyi 2001, 20. 
165 Az 1875. évi XXXV. tc. a községek rendezéséről szóló tc. némely paragrafusainak a sz. kir. és tvh joggal 
felruházott városokra való kiterjesztéséről az illetőségi paragrafusokat a törvényhatósági jogú városokra is 
kiterjesztette. 
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– eltartani. Csakhogy az áttelepülés nem járt automatikusan az illetőség megszerzésével, azért 

folyamodni kellett, bár a törvényi feltételek megléte esetén, a község azt nem utasíthatta el. Az 

1876. évi V. tc. az illetőségre vonatkozó szabályokat úgy módosította, hogy miközben négy 

évre emelte az illetőség megszerzéséhez szükséges egyhelyben lakás és adófizetés idejét, 

lehetővé tette az illetőség hallgatólagos megszerzését.166 

Tekintettel arra, hogy már az 1851. évi utasítás kimondta, hogy az elszegényedett helyi 

lakosok a községi vagyonból támogatandók, az 1850-es évek elejétől a községek 

szegénygondozási kötelessége az illetőség jogintézményével kapcsolódott össze, vagyis az 

adott községben illetőséggel bírók körére terjedt ki. Ezt a gyakorlatot a községi törvény is 

megerősítette, hiszen egyrészt a szegényügyet a községek feladatai közé sorolta, másrészt a 

szegénygondozást egyértelműen az illetőségi község kötelességévé tette.167 Ugyanakkor az 

illetőség volt a meghatározó annak megállapításánál is, ki fedezze a szegénybetegek kórházi 

ápolása után felmerülő költségeket. 

1850 előtt a kórházban ápolt szegény betegek után felmerült ápolási költségeket vagy 

egyszerűen a kórház fenntartását biztosító alap terhére vagy a házi pénztárból fedezték. Az 

ápolási díjak pontos meghatározásának hiányában elszámolás a kórházakra felügyelő 

törvényhatóságok, illetve városok között nem létezett. A neoabszolutizmus idején végrehajtott 

kórházügyi reformok168 keretében az ápolási költségek megtérítését is szabályozták: ha a 

beteg önmaga nem volt képes a felmerült díjak megtérítésére és erre hozzátartozók, munkaadó 

vagy valamely egyesület sem volt képes, illetve kötelezhető, akkor a községi elöljárók és a 

helyi lelkészek által kiállított szegénységi bizonyítvány alapján az illetőség szerinti országos 

alapra hárultak a költségek.169 

                                                 
166 Ezt az 1886. évi XXII. tc. (második községi törvény) is megerősítette. Egyetlen jelentősebb módosítással ez a 
jogszabály maradt érvényben az illetőséget eltörlő 1948. évi LXI. Tc-ig. Pomogyi 2001, 20-21. 
167 A törvény lehetőséget adott arra, hogy a község anyagi túlterheltsége esetén a törvényhatósághoz (megye) 
vagy az államhoz forduljon. Az 1875. évi XXXV. tc. a községi törvénynek ezeket a paragrafusait is kiterjesztette 
a sz. kir. és törvényhatósági jogú városokra. Az 1886. évi XXII. tc., a második községi törvény a 
szegénygondozással kapcsolatos paragrafusokat érintetlenül hagyta, de lehetővé tette, hogy a jelentkező 
költségek megosztása végett a községek egyesülhessenek, illetve, hogy a törvényhatóságok szegényalapokat 
hozzanak létre. 
168 1852-ben mondták ki, hogy az országos alapok csak a szegény betegek után kötelesek a költségeket 
megtéríteni és szabályozták a szegénységi bizonyítványok kiállításának módját. 1854-ben rendelték el, hogy az 
országos alapok az illetőség alapján kötelesek állni a költségeket. 1855-ben elrendelték, hogy a kórházi 
felvételnél vizsgálják meg, ki fizetheti a beteg után az ápolási díjakat. 1856. évi 26641 sz. belügyminisztériumi 
rendelet a közápolás végleges szabályozásáról a korábbi rendelkezéseket egységes keretbe foglalta. A nyilvános 
kórházak kötelesek voltak minden beteget felvenni, a szegények után az illetőségük szerinti országos alaptól 
igényelhették az ápolási költségek megtérítését. A magánkórházak esetében az esetleges szegény betegek után 
felmerülő költségek megtérítését ugyanakkor közvetlenül az illetőségi község kötelességévé tették. Linzbauer 
1868, 78-80, Dávid 1942, 64-68. 
169 Az új szabályozás bevezetését követően az országos alapok szegénybetegek ápolására fordított kiadásai 
folyamatosan növekedettek, amelynek hátterében részben a szegénységi bizonyítványok kiállítása körüli 
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Ezek a szabályok szintén átkerültek a magyar közigazgatási gyakorlatba, s a 

jogszabályokba is, bár a magyar szabályozás megszüntette az ápolási költségek központosított 

– lényegében állami – megtérítésének rendszerét, s azt közvetlenül az illetőségi községre 

terhelte. A községi törvény végrehajtási utasításaként 1872-ben a szegényügy rendezése 

tárgyában kibocsátott belügyminisztériumi rendelet170 kimondta, hogy „a szegényügy és 

közsegély nélkül magukat egyáltalában fentartani nem tudó szegények ellátásának több ágait 

a mindennemű szegény betegek, a vagyontalan szülejű lelenczek, és a szülházakban 

elhelyezett szegény sorsú anyák, és kisdedek ápolása képezi.” Az illetőségi község gondozási 

kötelezettsége azonban csak abban az esetben állt fenn, ha az illető szegénynek nem voltak 

fizetésre kötelezhető hozzátartozói, „a törvényes szokás vagy az ipartörvény értelmében”171 

fizetésre kötelezhető munkaadója, illetve ha a jótékony egyesületek vagy egyesek adományai 

nem voltak elegendőek. A rendelet kimondta a községek visszkereseti jogát is, vagyis a 

költségeket a segélyezettek felgyógyulása után maguktól az ápoltaktól, illetve idegen 

illetőségű ápoltak esetén az illetőségi községtől visszakövetelhették. A rendelet ugyanakkor 

már rávilágított a szabályozás gyenge pontjára is: a korábbi „visszásságokat leginkább az 

idézte elő, hogy a községek az illetékesség elismerésének mindennemű akadályokat gördítettek 

útjába oly czélból, hogy a netán kivetett költségek megtérítése alól meneküljenek.” A 

jogalkotó mégis abban reménykedett, hogy a települések kölcsönösen érdekeltek lesznek a 

szegény betegek után fizetésre kötelezhetők felkutatásában, s ez a viszonosságon keresztül 

biztosítja a rendszer stabilitását.172 Az 1875. évi III. tc. A nyilvános betegápolás költségeinek 

fedezéséről mindezt törvényben is szabályozta. A törvény értelmében az ápolási költségeket 

elsődlegesen a hozzátartozók (szülők gyermekeikért, gyermekek szüleikért, házastársak 

egymásért), illetve – 30 napig – a cselédtartó gazdák és gyárosok voltak kötelesek fedezni, de 

a községek és törvényhatósági jogú városok segélyezési kötelezettsége a községi törvénynek 

megfelelően csak abban az esetben lépett életbe, ha ezen felül sem jótékony intézetek, sem 

egyesek könyöradományai nem álltak rendelkezésre.173 

                                                                                                                                                         
engedékenység állt, ezért a helytartótanács 1865. évi 55501 számú rendelete utasította az összes 
törvényhatóságokat, hogy a szegénységi bizonyítványokat lelkiismeretesen állítsák, ki azokat a községi elöljáró, 
a lelkész és a járási szolgabíró is írja alá. Egy 1872-ben kiadott belügyminiszteri rendelet megfogalmazása 
szerint „a szegénységi bizonylatoknak a valósággal meg nem egyezőleg kiállítása, illetőleg a fizetni kötelesek 
vagyonának eltitkolása, mondhatni szokásossá vált.” 
170 8803/1872. B. M. számú körrendelet. Ismerteti: Pomogyi 2001, 100-101. 
171 A munkaadók fizetési kötelezettségére vonatkozóan a 21740/1868 (dec. 3.) BM rendelet és az 1872. évi 
ipartörvény határozatait voltak irányadóak. 
172 A községi és törvényhatósági elöljárók és a lelkészek által kiállított szegénységi bizonyítványok alapján 
továbbra is a közalapból finanszírozták a nemi betegek, szembetegek, hadkötelesek, elmekórosok ápolási 
költségeit. 
173 Pomogyi 2001, 102-103. 
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Az illetőség azonban számtalan probléma forrásává vált, hiszen annak megállapítása 

gyakran hosszú, egyes esetekben csak évekig tartó procedúra, nyomozás után vált 

lehetségessé, ami egyrészt negatívan hatott a kórházak költségvetésére, ugyanakkor 

lehetőséget adott a községeknek, hogy kibújjanak szegénygondozási kötelezettségeik alól. A 

liberális polgári állam felszámolt minden adminisztratív és társadalmi akadályt a munkaerő 

szabad vándorlása elől. Csakhogy az ország lakosságának a 19. század második felében 

tapasztalható nagyfokú földrajzi mobilitása miatt az illetőség megállapítása korántsem volt 

egyszerű feladat. A probléma leginkább abból fakadt, hogy az illetőség pusztán elköltözés 

útján nem volt megszerezhető, hanem feltétele volt a helyi terhekhez való hozzájárulás is.174 

Hiába lakott valaki akár évtizedek óta egy településen, ha nem volt igazolható, hogy ott adót 

fizetett, a község megtagadta illetőségének elismerését, hogy ezzel saját pénztárát megkímélje 

a szegényügyi kiadásoktól. Csakhogy az adófizetés feltételének nem mindenki tudott 

megfelelni – de nem adózó képessége alacsony mértéke, hanem éppenséggel az adórendszer 

sajátos szabályai miatt. Az 1886. évi XXII. Tc. 138 § alapján nem kellett községi adót 

fizetniük (fizetésük és nyugdíjuk után) az állami hivatalnokoknak, császári katonatiszteknek, 

honvédtiszteknek, törvényhatósági tisztviselőknek és hivatalnokoknak, néptanítóknak, kör- és 

községi jegyzőknek. Így egészen 1923-ig az állami tisztviselők csak cselédadó vagy családtag 

után fizetett községi adó fizetése alapján szerezhettek illetőséget a lakhelyükön.175 Persze az 

említett foglalkozások képviselői – nyugdíjuk következtében – ritkán szorultak rá a községi 

segélyre. Az már a szegényügy szempontjából nagyobb probléma volt, hogy a 8 napnál 

rövidebb időre szerződtetett napszámosok is mentesültek az adófizetés alól, így a községi 

terhekhez sem járulhattak hozzá. 

További problémát jelentett, hogy az 1875. évi XXIX tc. 11. értelmében a cselédek, 

gyári, kereskedő- és iparossegédek valamint a segédmunkások kereseti adóját a munkaadónak 

kellett megfizetni. Ezekre a foglalkozáscsoportokra tehát saját nevükben nem is róttak ki adót, 

ennek ellenére esetükben csak akkor ismerték el a községi terhekhez való hozzájárulást, ha 

név szerint szerepeltek az adólajstromokban. A községi szigort az illetőség elismerése terén a 

minisztérium határozatai és a közigazgatási bíróságok ítéletei enyhítették némiképpen – 

legalábbis a századvégen. Egy 1894. évi belügyminisztériumi határozat szerint az illetőség 

megváltoztatásához elegendő egyévi adózás, s a századfordulón hasonló megfontolások 

érvényesültek a közigazgatási bíróság ítéleteiben is, amelyek elegendőnek tartották, ha az 

                                                 
174 Egy minisztériumi határozat szerint elegendő, ha az illetőt csupán megterhelik az adóval, de a tényleges 
befizetés nem feltétel – ezt utóbb a közigazgatási bíróság elutasította: valamilyen hozzájárulás azért szükséges. 
Pomogyi 2001, 48. 
175 Pomogyi 2001, 46-47. 
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illető „általában a község terheihez járul.”176 Egy 1905-ös körrendelet 1901-től – tehát 

visszamenőleges hatállyal – elrendelte, hogy a cselédeket fel kell tüntetni az 

adólajstromokban és illetőségüket akkor is ismerjék el, ha itt nem szerepelnek, de 

munkaviszonyuk minden kétséget kizáróan bebizonyosodik.177 

Az illetőségét persze előbb-utóbb mindenkinek megállapították, hiszen, ha az adófizetés 

alapján nem sikerült igazolni, akkor azt a születési hely, hosszabb ideig tartó egyhelyben 

tartózkodás vagy a sorozás helye alapján határozták meg. Ezzel azonban újabb problémák 

keletkeztek, hiszen a szegények ellátása illetőségi községük feladat volt, s aki azon 

községben, ahol élt, segélyért folyamodott, de helyi illetőségét nem tudta igazolni, azt 

kitoloncolták, s könnyen és rövidesen egy olyan községben találhatta magát, ahol évtizedek 

óta nem járt: illetőségi helyén.178 

A községi törvény a segélyezettek körére vonatkozóan két megállapítást tartalmazott. A 

szűkszavú meghatározás szerint segély azoknak járt, akik magukat e nélkül egyáltalán nem 

képesek fenntartani. A törvény ugyanakkor rögzítette, a társadalmi jótékonyságnak a 

közjótékonysággal szembeni elsőbbségének elvét, amelynek értelmében a községek 

szegényellátási kötelezettsége csak akkor lépett életbe, ha a jótékony intézetek segélye és 

egyesek könyöradománya a községi szegények ellátására nem volt elegendő. Az önmagát 

fenntartani képtelen szegény fogalma a gyakorlatban a munka- és keresetképtelenséggel volt 

azonos, ezt az értelmezést támasztotta alá a 4686/1867. sz. belügyminisztériumi rendelet, 

amely a munkaképtelen és munkaképes koldusok gondozása között tett különbséget. Vagyis a 

községi segélyezés nyílt és zárt formáit általában azoknak tartották fenn, akik valamilyen 

tartós betegség, vagy éppen idős koruk miatt képtelenek voltak magukról gondoskodni. A 

munkaképtelenség feltétele általában a segítő rokonok hiányának feltételével egészült ki. 

Vagyis bár a törvény erre vonatkozóan nem tartalmazott konkrét utasítást, a községi 

szegénysegélyezésből a gyakorlatban ki voltak zárva mindazok a szegények, akik fizikailag 

képesek voltak munkát végezni és keresethez jutni (tehát nem voltak sem betegek, sem 

öregek, sem gyerekek), azonban vagy nem volt munkájuk, vagy jövedelmük nem volt 

                                                 
176 Utóbbi kitétel a joggyakorlat szerint magába foglalta a községi szolgálatban végzett munkát is, tehát 
illetőséget szerzett a néptanító, a kanász, a hajdú és bármilyen községi alkalmazott is. Pomogyi 2001, 48-49. 
177 Pomogyi 2001, 67-70. 
178 Pomogyi 2001, 24-25. Egy 1894. évi belügyminiszteri határozat kimondta, hogy az illetőséggel nem 
rendelkezőket is segélyezheti a község, de az illetőség kinyomozása után ezt az illetőségi községnek meg kellett 
téríteni, akkor is, ha állandó és akkor is, ha egyszeri segélyről volt szó. A vagyontalan vagy talált elhaltak 
temetéséről azonban minden esetben az a község volt köteles gondoskodni, amelyben az illető meghalt vagy 
megtalálták. Pomogyi 2001, 114. 
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elegendő ahhoz, hogy magukról és családjukról gondoskodjanak.179 

A 19. század második harmadában szorgalmazott zárt szegénygondozási formák 

(szegényház, árvaház, dologház, aggmenház) Magyarországon valójában igen kevéssé 

terjedtek el. 1908-ban a törvényhatósági jogú városokban mindössze 82 ilyen intézet 

működött, amelyekben összesen 3807 embert ápoltak. A pénzbeli segélyezés ennél 

jelentősebb volt, hiszen ugyanebben az évben a törvényhatósági jogú városokban 9412 

segélyezettet tartottak nyilván. Vagyis a községi szegényügyben a segélyezés volt a 

meghatározó, sőt – tekintettel arra, hogy a kihágási törvény lehetőséget adott a koldulás 

rendőrhatósági engedélyezésére – sok községben a koldulást is megtűrték, igaz csak korlátok 

között, koldusengedély birtokában és meghatározott napokon. Összességében tehát 

elmondható, hogy a 19. század második felében a községi szegénygondozás a népesség igen 

szűk körére terjedt, ki s az intézményrendszer meglehetősen fejletlen volt. Miközben általános 

volt a törekvés a szegényügyi kiadások alacsonyan tartására, a községek általában nem 

zárkóztak el a jótékony egyesületek támogatásának különböző formáitól (évente juttatott 

segélyek, ingyen telkek felajánlása, stb.). 

A koldulást és csavargást a helyi rendeletek általában tiltották vagy legalábbis 

korlátozták, az engedély nélkül koldulókkal és a csavargókkal szemben 

kényszerintézkedéseket alkalmaztak, amelyek a toloncolástól az elzáráson át a 

kényszerdolgoztatásig terjedtek. Legalábbis 1879-ig, a kihágási törvény elfogadásáig, amely a 

közrend elleni kihágások között tárgyalta a koldulást és csavargást. Szankcionálásukra pár 

napos elzárást és – idegen illetőségűek esetében – eltoloncolást írt elő. 1879-et követően tehát 

a kihágások elkövetőivel szemben nem lehetett munkakényszert alkalmazni, ami az országban 

működő dologházak feloszlatásához vezetett – az európai tendenciával ellentétesen és a 

községek legnagyobb bánatára. Ez persze nem változtatott a szegénység represszív kezelésén, 

csupán annyi történt, hogy a büntető-nevelő célzatú dolgoztatás helyett a toloncolás vált 

annak legfontosabb eszközévé.180 

A toloncolás tehát nem volt más mint a szegénység tüneteinek elfedésére szolgáló eszköz. 

1885-ig a rendszer a helytartóság egy 1851. évi rendelkezésén alapult, az idegen illetőségű és 

engedély nélküli koldusokkal és kóborlókkal, a munka- és kereset nélküli szegényekkel 

szemben alkalmazták. Az 1885. évi szabályozás szerint a csavargók, engedély nélkül 

koldulók, rendszeres munkakerülők, illetve a közrend megsértésével alaposan gyanúsítható 

személyek voltak eltoloncolhatók. Ez utóbbi meghatározás az eltoloncolhatók körét igencsak 
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szélesre tárta, hiszen bárki, akinek éppen nem volt munkája gyanúsítható volt a közrend – 

például koldulás révén történő – megsértésével. A toloncolás azonban valójában nem 

bizonyult megfelelő eszköznek a szegények eltűntetésére, mert a rendszer a dualizmus egész 

ideje alatt alacsony hatásfokkal működött. Az első nehézséget a kitoloncolandók illetőségének 

megállapítása jelentette, hiszen a toloncolásra csak ezt követően kerülhetett sor. 

Az illetőségi községébe került toloncról a község tartozott gondoskodni. Ha (fizikailag) 

képtelen volt önmaga eltartására, biztosítani kellett segélyezését vagy elhelyezését valamely 

ápoló intézetben, ha azonban munkaképes volt megfelelő eszközökkel vissza kellett vezetni a 

tisztességes életbe. A problémát leginkább az jelentette, hogy a toloncok ritkán jutottak el 

illetőségi községükbe, mivel a toloncállomásokul kijelölt községek korántsem jártak el a 

megfelelő figyelemmel. Ha mégis visszajutottak, az illetőségi szabályok miatt előfordulhatott, 

hogy olyan községbe kerültek, ahol életükben nem, vagy utoljára gyermekkorukban jártak, s 

így nélkülözték azokat a társadalmi kapcsolatokat, amelyek egy tisztes életvezetés 

megindításához szükségesek lettek volna. Illetőségi községüknek csak terhet jelentettek, így 

az inkább hagyta őket újra elvándorolni. Az első világháborúig számtalan reformelképzelés 

született a toloncolás hatékonyságának javítása érdekében, amelyek közül néhány meg is 

valósult, érdemi megoldást azonban nem hozott egyik sem. 

Mindezek alapján jogosan állapította meg Susan Zimmermann, hogy a községi 

szegénygondozás „csak a szegények töredékének nyújtott minimális ellátását, leginkább az 

elszegényedés következményeinek elfedésére szolgált és a szegénység megjelenési formáival 

szemben biztosította a fennálló rend védelmét.”181 

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a községi szegénygondozás lényegében nem 

vett tudomást a bérmunka elterjedésével az egyénre leselkedő kockázatok megnövekedéséről, 

illetve, amit ebből érzékelt – és amit koldulásként és csavargásként tapasztalt, illetve 

bélyegzett meg – azzal szemben leginkább represszív eszközöket alkalmazott. Lényegében 

nem változott a községi szegényügy korábbi századokban is jellemző reaktív jellege, vagyis a 

rendészeti intézkedések és azt követően a nyílt és zárt szegénygondozás átszervezésére 

vonatkozó javaslatok különböző válságperiódusokban szaporodtak meg. 

Azzal, hogy a népesség egy része nem képes a munkaerőpiacon stabil foglalkoztatáshoz 

jutni, s ezért válik kihágások elkövetőivé, a velük szemben fellépő rendőrség tisztában volt. 

Legalábbis ez derül ki a budapesti rendőrfőkapitány egy 1887. évi memorandumából, amely a 

szegények három csoportját különböztette meg: a munkaképtelen öregeket és gyerekeket, 
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akiknek segélyezését a fennálló törvények és rendeletek szerint szükségesnek tartotta; az 

önhibájukon kívül munka nélkül levőket, akiknek – illetőségüktől függetlenül – ideiglenes 

megsegítését javasolta valamely egyesületen keresztül, végül a munkakerülőket és 

csavargókat, akik esetében, ha helyiek voltak dologházi elhelyezést, ha idegen illetőségűek 

toloncolást irányzott elő. Már a toloncszabályzat is különbséget tett a kisebb kihágások 

elkövetői és az állandó és veszélyes munkakerülők között, így nincs mit csodálkoznunk azon, 

hogy az 1880-as években Budapesten a közrendre nem veszélyes toloncokat illetőségük 

megállapítása idejére szabadlábra helyezték, sőt abban az esetben – ha valamely megbízható 

személy vállalta foglalkoztatásukat, ezt a munkakerülők esetében is megtették. Az 1890-es 

évektől csökkentették a kiutasítások időtartamát, kifejezetten azért, hogy megteremtsék a 

lehetőségét a fővárosi munkaerőpiacra való visszatérésnek. Az 1888-ban megnyitott 

toloncházban külön helyezték el a munkakerülőket és azokat, akiknek megjavulása még 

remélhető volt, majd 1899-től bevezették az önkéntes foglalkoztatást is. Ez a gyakorlat a 

szegénység és a munkaerőpiac ingadozásai közti összefüggések felismeréséről tanúskodik, sőt 

azt a benyomást kelti, hogy a fővárosi rendőrség kifejezetten azon fáradozott, hogy – községi 

vagy állami munkaközvetítés hiányában – egyensúlyt teremtsen a munkaerőpiac keresleti és 

kínálati oldala között.182 Ennél határozottabb változtatásara azonban a hazai községi 

szegényügy a századfordulóig nem volt képes, s így mindazok, akik a községi gondozásból 

kimaradtak, s akiknek időről-időre represszív intézkedésekkel kellett szembenézniük, 

leginkább a társadalmi jótékonyságtól remélhettek segítséget. 
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4.2. A KRESKEDŐVÁROS 

 

19. század közepén – a reformkori törvényhozást betetőző áprilisi törvények, majd a 

neoabszolutista kormányzat intézkedései eredményeként – végbement a gazdaság 

intézményrendszerének tőkés átalakítása. A politikai jogegyenlőtlenség felszámolásánál 

témánk szempontjából fontosabb, hogy a jobbágyfelszabadítással megszületett a polgári 

tulajdon, az 1840. évi váltótörvénnyel, majd az 1859-es iparrendtartással megteremtődtek a 

szabad vállalkozás feltételei, eltörölték a nemesi adómentességet és új adórendszert vezettek 

be, valamint a vámunióval biztos és a későbbi években védett piacot teremtettek a magyar 

áruknak.183 

E megváltozott feltételek mellett a 19. század második felében Pécs fejlődését leginkább 

a kereskedelem, az ipar és nem utolsó sorban a bányászat bővülése befolyásolta, de a város 

gazdasági arculatában nem következett be jelentős szerkezetváltás. A város kereskedelmi 

funkciója a század második felében sem gyengült, a hagyományos borkereskedelem 

jelentősége az 1890-es évekig erősödött is, amely mellé a fa- és terménykereskedelem társult, 

s a kereskedelmi tőkeképződésben továbbra is meghatározó maradt a fogyasztási cikkek 

kereskedelme. Ugyanakkor a közlekedési nehézségek korlátokat szabtak e kereskedelem 

bővülésének, amelyek csak a század legvégén enyhültek valamelyest. A közlekedési 

kapcsolatok javításában, a vasúti összeköttetések megteremtésében a DGT pécsi 

megtelepülésének volt szerepe, még akkor is, ha az elsőként megépített üszög-mohácsi 

vasútvonal jelentősen nem lendített a város gazdaságán. A szintén a DGT kezdeményezésére 

megvalósuló barcsi vonallal Pécs adriai összeköttetést, 1882-ben pedig már közvetlen 

budapesti összeköttetést is kapott, ami erősítette a város és a megye országos piacba való 

integrálódásának folyamatát.184 A gazdasági fejlődés ennek ellenére a századfordulóig 

mérsékelt maradt, ami a bankpiac fejletlenségében is megmutatkozik: az Osztrák Nemzeti 

Bank csak 1887-ben nyitott fióküzletet a városban. Ezt megelőzően a kereskedelmi és ipari 

vállalkozások hiteligényeit többnyire magánbankok elégítették ki, amelyek Pécsett 

magyarországi összehasonlításban viszonylag sokáig, egészen a századfordulóig megőrizték 

meghatározó szerepüket. A kevésbé tőkeerős magánbankárok szerepe a helyi gazdasági élet 

tradicionális jellegére utal, Gál Zoltán szerint „Pécs még a 19. század utolsó harmadában is 
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tipikus és bizonyos tekintetben tradicionális kereskedőváros.”185 Hasonlóan más dunántúli 

városokhoz az ipari tőke a pécsi városfejlődésben is a kereskedeleminél kisebb jelentőségű, a 

kereskedők nem játszottak szerepet az ipari alapításokban, s a stabil gazdasági vezetőréteg 

vállalkozásaiban és mentalitásában is provinciális maradt.186 

Külön kell foglalkozni a DGT városfejlesztő hatásával, amely 1852-ben jelent meg Pécs 

környékén és pár éven belül a mecseki szénmedence legnagyobb bányászati vállalat lett.187 

Kaposi Zoltán szerint „Pécs társadalmilag és gazdaságilag a kiegyezés koráig némileg 

bezárkózott térség volt az országos rendszerben, kétségtelen azonban, hogy a DGT 

megjelenésével, a foglalkoztatás bővítésével kicsit kinyitotta ezt a tradicionális világot.”188 

Bár vitathatatlan szerepe volt a vasúti összeköttetések megteremtésében, a bányáiban 

kitermelt szén a város ipari szerkezetére nem gyakorolt meghatározó befolyást. A gőzenergia 

felhasználása és a gépesítettség is alacsony színvonalon állt, 1891/93-ban mindössze 21 

üzemben alkalmaztak gőzerőt vagy villamosenergiát.189 De nemcsak a gőzenergia-

felhasználás volt alacsony, hanem a nagyüzemek száma is. Miközben az iparban dolgozók 

száma 1869 és 1880 között növekedett, az önállók és segédek aránya alig változott, vagyis az 

önálló kisiparosok száma is növekedni tudott. A nagyipar csak a századfordulón indult 

fejlődésnek.190 1876. évi iparstatisztikai jelentésben még nem szerepel 100-nál több főtt 

foglalkoztató ipari üzem, 1890-ben a számuk mindössze három, s 20-nál több főt 

foglalkoztató üzem is csak 18 volt a városban. Nagyobb munkáslétszámú üzemek a 

malomiparban, az építőiparban (téglagyárak), a bőriparban, illetve a fémiparban és 

gépgyártásban jöttek létre. A nagyüzemek fejlődését az ausztriai, illetve a budapesti ipar 

versenye akadályozta, dinamikus növekedést csak azok a helyi hagyományokra és 

nyersanyagokra épülő üzemek (Zsolnay, Littke, Hamerli) tudtak felmutatni, amelyek a 

magasan képzett munkaerő, illetve technikai újításaik révén képesek voltak az országos piacra 

is termelni.191 A Pécsett hagyományosan jelentős ipari funkció tehát a 19. század második 

felében tovább erősödött, de az ipar szerkezetét a kisüzemek, a kisipari termelés határozta 

meg, ezek adták a foglalkoztatottság bővülésének dinamikáját. A kisipar erősödése a 

századforduló előtt országos jelenség, Pécsett a város növekvő népességének fogyasztási 
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igényei erősítették a folyamatot.192 

A mezőgazdaságnak egyre csökkenő szerepe volt a város életében, bár a szőlőtermelés 

bizonyos értelemben kivételt jelent ez alól. Kaposi Zoltán szerint „A század közepén a pécsi 

gazdaság egyik lába a szőlőgazdálkodás és az ebből következő borkereskedelem volt.” A 

kortársak is úgy látták, a szőlő és a bor Pécs lakosságának aranybányája, a városi népesség 

jelentős részének, még a legnagyobb ipari vállalkozóknak is volt szőlője, bár a méreteket 

tekintve az 1 holdon aluli birtokok voltak többségben. A 2776 szőlőtulajdonos 

hozzávetőlegesen - a családtagokkal együtt - a városi társadalom kb. 25-30 %-át jelentette. Az 

1870-es évek elejéig a szőlő holdanként akár 20 %-os tőkekamatot ígért, s így a bortermelés 

jelentős szerepet játszott a pécsi háztartások, különösen az iparosok gazdálkodásában, a 

szőlőből, borból származó jövedelem hozzájárulhatott a dekonjunktúrák átvészeléséhez is.193 

A Pécsett 1887 májusában megjelent filoxéra következtében azonban a szőlőtermesztés 

visszesett, ami óriási jövedelemkiesést okozott. A századfordulóig a korábbi 2000 k. holdnak 

csak 2 %-a maradt meg. Az újratelepítés 1891-ben indult, de még 1901-ben is csak 1292 hold 

volt a felújított szőlő.194 

1850 és 1890 között Pécs népessége 15 000 főről 34 000 főre nőtt, az első három 

évtizedben az évi átlagos növekedés üteme is nőtt. Pécsen és a környező községekben is az 

1870-es évek mutatták a legnagyobb növekedést, amely teljes egészében a bevándorlásból 

származott, ezzel Pécs szinte egyedül áll a törvényhatósági jogú városok között. A 

természetes szaporodás nemcsak 1850 és 1880 között, hanem egészen az első világháborúig 

negatív volt. 1850-1880 között mindössze hét évben mutatható ki születési többlet, annak 

ellenére, hogy 1874 után a halálozási arány tartósan 40 ezrelék alá csökkent és – az 1891/92. 

évi diftéria járvány idejét leszámítva – tartósan ereszkedett is. Pécsett ugyanis a halálozási 

arány csökkenésével szinte egyidőben indult meg a születési arányszámok csökkenése is. A 

negatív természetes szaporodás következtében a századfordulóig a bevándorlók aránya 

folyamatosan nőtt. 1880-ban a lakosságnak 47 %-a, 1900-ban már csak 39 %-a volt helyi 

születésű. A 19. század középső harmadában Pécs elsősorban a szomszédos megyék 

népességét szívta el, 1880-ban a pécsiek harmada Baranyából, 12 %-a Tolnából és 

Somogyból származott. A Dráva és a Duna túlpartján fekvő megyékben Pécs vonzása a 

századfordulóig kevésbé érvényesült. A külföldiek aránya megközelítette a 20 %-ot, 

meghatározó többségük Ausztria különböző tartományaiból érkezett, s nagyrészt a 
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bányászatban találtak munkát. A kiegyezés előtti években a pécsi bányászok kétharmada 

külföldi, nagyrészt csehországi születésű volt. A népszámlálási adatok szerint a század 

második felében jelentősen visszaesett az őstermeléssel foglalkozók száma és aránya, 

ugyanakkor növekedett a kereskedelemben foglalkoztatottak aránya. A város társadalmában 

hagyományosan jelentős arányt képviseltek a járadékosok, akik 1890-ben a keresők 7%-át 

tették ki. Az ipari népesség aránya 1890-ig nem változott, de számában jelentősen nőtt.195 

Jelentős változás volt a céhek felszámolása, ami a vállalkozás és a munkaerőpiac 

felszabadításával járt együtt, s nagyrészt felszámolta azokat a védelmeket is, amelyek az ipari 

alkalmazottakat megvédték a munkaerőpiac ingadozásaitól, illetve egyéb szükséghelyzetek 

következményeitől. A 19. század közepén még csak a mezőgazdaságban foglalkoztatott 

napszámosok és néhány nagyobb üzem, malom munkásaira kiterjedő bérmunka az 1860-as 

évekre széles körben elterjedt. 1869-ben és 1910-ben egyaránt a keresők 68%-át tették ki a 

bérmunkából élők különböző csoportjai, ezen belül 1910-ig a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak aránya lényegében változatlan maradt, az ipari segédszemélyzet aránya nőtt 

a legnagyobb mértékben. Az ipar szerkezeti arányainak megfelelően 1880-ban még 

mindössze 200-an, 1890-ben már 1200-an dolgoztak 20-nál több főt foglalkoztató 

üzemekben, miközben a kisipari műhelyek munkáslétszáma 3800 főről 3000-re csökkent, bár 

az 1880-as évek megtorpanását követően ismét emelkedni kezdett. A 19. század végén tehát a 

pécsi ipari munkásság még döntően a kisiparban dolgozott. A nagyipari termelés 1890-ben 

csupán a fémiparban, faiparban és az agyagiparban (Zsolnay) volt jellemző, s ezekben az 

iparágakban az 1880-as évektől egyre jobban terjedt a gépesítés, amely a betanított 

munkásállomány arányának növekedésével járt a szakmunkásokkal szemben.196 A nagyobb 

üzemek a részben külföldi származású vagy helyi szakmunkások mellett idénymunkát 

biztosítottak a város mintegy 1500 fősre becsült napszámos népességének, s ezek szívták fel 

az ebben az időszakban elsősorban a környező falvakból érkező szakképzetlen munkaerőt. A 

helyi napszámosok, alkalmi munkások télen az ipari üzemekben, tavasszal szőlőkben, 

gazdaságokban dolgoztak, nyáron aratásra szegődtek, ősszel az erdészetnél foglalkoztatták 

őket. A környező települések szegényei általában áprilistól szeptemberig az építőiparban, a 

téglaégetőkben és az esetenként többszáz főt foglalkoztató építkezéseken találtak munkát.197 

A növekvő számú népesség a város területi növekedésével járt együtt. A pécsi ipar 

hagyományos területi elhelyezkedése a korszakban megváltozott, az 1870-es években a 
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Siklósi külváros vált a legiparosodottabb városrésszé, de jelentős új üzemek létesültek a 

Budai külvárosban is. Az épületállomány növekedése 1890-ig e két területen volt a 

legjelentősebb, a Siklósi külváros terjeszkedését a vasútállomás indukálta, amelynek egyben 

kereskedelmi funkcióit is köszönhette. A Budai külváros terjeszkedése a nagyobb ipari 

üzemek létesítését követte, a Tettyén a Hamerli kesztyűgyárnak, a keleti területeken a 

Zsolnay-gyárnak és a téglagyáraknak volt ilyen szerepe, de itt laktak a vasúti javítóműhelyek 

és a bányatelepi gépműhely dolgozói is. A belváros és az elsősorban a fuvarosokat, 

kisbirtokosokat, napszámosokat, vagyis a mezőgazdasághoz kötődő népességet tömörítő 

Szigeti külváros fejlődése 1890-ig kevésbé mondható dinamikusnak.198 
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4.3. REPRESSZÍÓ ÉS FEGYELEM 

4.3.1. Szegénygondozás 

 

A 19. század második felében a városi szegényügyet a koldulással szembeni fellépés 

határozza meg, ez lesz az elindítója a szegénygondozás terén bekövetkező változásoknak. A 

koldulás kérdésével 1864-ben, 1875-ben, 1877-ben, és 1886-ban a városi tanács is 

foglalkozott, ami egyértelműen jelezte a probléma megoldhatatlanságát, illetve azt, hogy az 

alkalmazott eszközök nem megfelelőek. Az 1890-ig eltelt időszak tehát nem hozott lényegi 

változást, s a szegényügy hagyományos logikájától való elmozdulást majd csak az 1890-es 

években tapasztalhatunk. 

A szegények intézete az 1843-as alapszabályok, illetve az akkor lefektetett elvek szerint 

működött,199 bár egy 1886-ban elfogadott ügyviteli szabályzat ezen több ponton módosított. 

1886 előtt segélyt a választmány elnökénél kellet kérvényezni és az 1870-es években a 

kérelmezőnek már bizonyosan be kellett nyújtania a lelkésze által kiállított igazolást 

vagyontalanságáról, melyet általában a negyedmester is ellenjegyzett és a városi orvos által 

kiállított igazolást munkaképtelenségéről. Ezt követően személyesen kellett megjelennie a 

választmány előtt, ahol kérvényéről döntöttek.200 1884-ben ugyan Troll Ferernc kanonok 

felvetette, hogy a személyes megjelenéstől tekintsenek el, de javaslata nem nyerte el a 

bizottság tetszését. Elismerték ugyan, hogy a személyes megjelenés mindkét félre nézve 

terhes, de úgy vélték, „az illetők munkaképtelensége és azon körülmény, valjon több 

jelentkező közül ki a legérdemesebb” csak a kérelmezők megjelenése esetén dönthető el. A 

segélyek odaítélésének korábbi felületes gyakorlatára utal ugyanakkor, hogy utasították 

Mayerhoffer Antal pénztárnokot, hogy a kérelmezőket sorrendben jegyezze fel, s 

vagyontalanságukat, korukat és keresetképtelenségüket igazolják.201 A rendőrkapitány 

kérésére megszigorították a heti kifizetések rendjét, mert mint a pénztárnok jelentéséből 

kiderült, a segélyt ugyan hetenként osztják, de „vannak oly szegények, akik csak havonkint 

avagy negyed évenkint jelentkeznek a segélydíjakért.”202 

                                                 
199 1873-ban az alapszabályokat 500 példányban újra kinyomtatták és szétosztották a városi lakosok között. 
BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1873/23, 28 és 29. A házaló koldulás eltörlését célzó pécsi szegények intézete 
és annak alapszabályai 1843. Pécsett, nyomtatott ifj. Madarász Endrénél, 1873. 
200 Uo. 
201 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1884/25. 
202 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1884/33. A rendőrkapitány javaslatára úgy határoztak, hogy a választmány 
az egyleti szegények segélykönyveit évente egyszer megvizsgálja. 
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1886-tól a jegyzőnél kellett személyesen vagy írásban segélyt kérvényezni és benyújtani a 

szükséges iratokat: az erkölcsi bizonyítványt, a munka- és keresetképtelenség igazolását és az 

illetőséget igazoló okmányokat. A kérelmezőnek továbbra is személyesen kellett megjelennie a 

választmány ülésén, ahol kérelméről döntöttek. Ha megfelelt a segélyezés feltételeinek, 

üresedés esetén a legalacsonyabb segélyezési osztályba vették fel, ha nem volt üres státusz, 

akkor előjegyzésbe vették. A magasabb osztályba lépést szintén kérvényezni kellett, s erre is 

csak üresedés esetén kerülhetett sor.203 Az 1880-as évek végén tehát a valódi munka a 

bizottságon kívül folyt. A gyakorlatban ugyanis a segélyezési feltételeknek való megfelelést a 

jegyző vizsgálta meg, intézkedett az illetőség megállapításáról, s javaslatot tett a felvételre vagy 

az elutasításra. Ennek következtében a bizottsági ülések formálissá váltak. Bár még az ügyviteli 

szabályzat is havi ülésezést írt elő, 1887-től már csak évente négy, majd az 1890-es években 

már csak egy vagy két ülést tartott a választmány. Ugyanakkor 1888-tól az egyik bizottsági tag 

kezdeményezésére a bizottság városrészenként kijelölt tagjai személyesen az illetők lakásán 

győződtek meg a kérelmezők életviszonyairól, ami a Nyugat-Európában elterjedt önkéntes 

szegénygondozók által végzett környezettanulmányok és a segélyezés individualizálása 

irányába tett elmozdulásként hatott, de a folyamat végül nem teljesedhetett ki.204 

A választmány a gyakorlatban kétféle segélyezést ismert: állandó és ideiglenes 

segélyeket. Állandó segélyt munka- és keresetképtelen szegények kaphattak. Az ideiglenes 

segélyeket azonban az 1870-es évektől már nem az „úton levők” kapták. A vándorok helyett a 

19. század utolsó harmadában többnyire azok kaptak egyszeri segélyt, akik valamilyen nem 

várt nehéz helyzetbe – családfő elvesztése, baleset, betegség stb.) kerültek. A koldulás ugyan 

nem tartozott közvetlenül a szegény-intézet hatáskörébe, mégis a segélyezés egy formájaként 

tartották nyilván az 1875 és 1890 között a rendőrkapitány által kiállított 

koldusengedélyeket,205 s ezt az 1886-os szabályozás is megerősítette. Az ügyviteli szabályzat 

a segélyezésben annyit változtatott, hogy a feltételek közé beemelte az illetőséget is, amely 

korábban nem volt rögzítve. Az 1 § szerint „az intézet célja azon pécsi (esetleg más) 

illetőségű személyeknek, kik munka és keresetképtelenek, avagy rendkívüli csapásoktól 

sújtottak és őket támogatni képes rokonaik nincsenek, illetve közintézeti eltartásban nem 

                                                 
203 Ha az illetőség a benyújtott okmányok alapján nem volt egyértelműen megállapítható, a bizottság felkérte a 
tanácsot az illetőség kinyomozására. A nyomozást a rendőrkapitányi hivatal végezte, 1887-től az ehhez 
szükséges adatokat az újoncozási hivatalban vették fel. BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1867-1897. 
204 A kezdeményezés Czirják Ignáctól származott. 1887-től a Szigeti külvárosban Czirják Ignác, Schmelczer 
Ferenc, Tamássy Ferenc, a Belvárosban Hoffmann Károly és Praindl Mihály, a Budai külvárosban Lill János és 
Papp Ferenc végezték ezt a feladatot. BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1888/6. 
205 Ezek tulajdonosaikat feljogosították a péntekenkénti kéregetésre. 
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részesülnek vallásra való tekintet nélküli pénzbeni támogatása.”206 1886-tól állandó segélyt 

pécsi (vagy vitatott) illetőségű, jó erkölcsű, vagyontalan, munka- és keresetképtelen személy 

kaphatott, akinek nem voltak fizetőképes rokonai. Ideiglenes segélyt – melynek összegét 25 

frt-ban maximálták – azok kaphattak, akik a fenti feltételeknek megfeleltek, „s oly viszonyok 

közé jutottak, hogy segélyezésre vannak utalva.” Megszűnt a segélyezés, ha az illető 

meghalt,207 erkölcstelen életmódot folytatott, felvették valamilyen közintézetbe, saját vagy 

rokonai anyagi viszonyai változtak, vagy idegen illetősége beigazolódott. Utóbbi két esetben a 

segélydíjakat utólag behajtották az érintett személyeken, illetve községeken. 

 
1. táblázat. Szegényintézeti segélyezettek száma és az alaptőke nagysága forintban 1841-1900 

 

év 
segélyezettek 

száma intézeti alaptőke 
1841 120 n.a. 
1842 156 n.a. 
1843 171 5 165* 
1845 190 12 667* 
1851 135 n.a. 
1858 154 24 277 
1863 162 24 346 
1872 n.a. 24 841 
1873 149 n.a. 
1876 n.a. 25 848 
1888 197 29 629 
1900 116 n.a. 

    *pengőforint 
 
A segélyezettek számáról csak szórványos adatok állnak rendelkezésre, amelyek alapján 

azonban megállapítható, hogy a szabadságharcot követően jelentősen visszaesett azok száma, 

akik pénzbeli segélyezésben részesültek, s bizonytalan növekedési tendencia mellett az 1880-

as években a segélyezettek száma, alig haladta meg az 1840-es évek közepén regisztrált 

számot. Ami jól mutatja a szegénygondozás rendszerének konzervativizmusát, hiszen közben 

a város népessége 15 000 főről 34 000 főre, több mint a duplájára nőtt. Bár a segélyeket osztó 

szegények intézete költségvetései nem állnak rendelkezésünkre, feltételezhető, hogy az 

ingadozások nem annyira a szegénység mindenkori mértékével, sokkal inkább az intézet 

tőkeerejével függtek össze. A kifizetések volumenét azonban nem csak az alaptőke – 

láthatóan szinte változatlan mértéke – befolyásolta, hanem az intézet egyéb bevételi 

                                                 
206 A szegény-intézet bevételeit az intézeti alap kamatai, az ebadóból befolyt összeg, (ennek alapját az 1875-ben 
életbe lépett ebtartási szabályrendelet képezte. BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1875/20.) a cselédközvetítő 
hivatal jövedelme, a káptalan évi 160 frt-os adománya, bírságpénzek, cégérpénzek, a város kötelékébe való 
felvételért fizetett illetékek és önkéntes adományok képezték. 
207 Ennek érdekében a segélyezettek névsorát elküldték a lelkészeknek, hogy az elhalálozásokat jelenthessék a 
választmánynak. 
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forrásainak alakulása is. Tekintve, hogy ez egy-két tételt leszámítva az évente befolyó 

kihágási bírságok, vigalmi díjak, templomi perselybevételek, adománygyűjtések stb. változó 

összegétől függött, nem válhatott a segélyezés kiterjesztésének alapjává. 

A segélyezettekről nyilvántartás – 1900 előttről – nem áll rendelkezésre, a szegényügyi 

választmány jegyzőkönyvei és iratai alapján azonban bemutatható a segélyezés gyakorlata.208 

A segélyjogosultság feltételeit a bizottság különböző mértékben vette figyelembe. A pécsi 

illetőség igazolásától az 1870-es években még gyakran eltekintettek, legalábbis akkor, ha a 

kérvényező vagy korábbi házastársa (férje) egykor városi szolgálatban állt.209 Hasonló esetben 

attól is eltekintettek, hogy a kérvényezőnek voltak őt eltartani képes hozzátartozói.210 

Előfordult az is, hogy olyan kapott segélyezést, akinek vagyona, háza is volt.211 A segélyezés 

legfőbb feltétele a munkaképtelenség volt, amit a választmányhoz beérkezett kérvények nem 

győztek hangsúlyozni. Azt a szegényt, akit a városi tanács döntése értelmében felvettek a 

sínylők közé, de helyhiány miatt egyelőre nem tudott beköltözni az intézetbe, szintén a 

választmány segélyezte.212 De a tanács kérésére az első osztályú segélyezettek közé vettek fel 

egy rokkant honvédet is, az 1848/49-es szabadságharcban szerzett érdemei (és 

munkaképtelenséget okozó sérülései) miatt.213 

Ha a kérvényező nem felelt meg a feltételeknek, de rendkívüli helyzete indokolta, 

gyakran egyszeri segélyben részesítették. Így jártak annak a császári tisztnek az árvái, akiknek 

segélykérelmét azért utasították el, mert elhunyt apjuk nem volt pécsi illetőségű, ráadásul volt 

egy „koránál fogva már munkaképes lánya, ki úgy önmagát, valamint özvegy anyját és 

testvéreit a legszükségesebbekkel ellátni képes.” Mégis tekintettel „a szóban forgó család 

önhibáján kívül bekövetkezett s egyáltalán nem számított szerencsétlen helyzetére” kaptak 10 

frt-ot.214 Egyszeri segélyt kapott az a hordár, aki a harkányi fürdőben gyógykezeltette 

magát,215 de kapott segítséget az az özvegyasszony is, aki Győrben lakó lányához kívánt 

                                                 
208 A szegényügyi választmány jegyzőkönyvei az 1873 és 1896 közötti időszakból maradtak fenn: BML IV. 
1402 szegényügyi. vt. ir. 
209 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. Pfiff Sofia 1876-ban azon az alapon kapott 10 frt egyszeri segélyt, hogy 
apja Pfiff Máté városi rajztanárként a város szolgálatában állt. BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1876/53. 
210 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1882/8. 
211 Nem volt egyedi eset, hogy egy segélyezettnek háza volt. Özv. Radetzky Antalnét annak ellenére vették fel a 
segélyezettek közé, hogy – igaz adóságokkal túlterhelt – csekély értékű háza volt. BML IV. 1402 szegényügyi. 
vt. ir. 1876/54. 
212 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir.. 
213 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1876/51. 
214 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1877/20. Az önhibáján kívüli elszegényedés máskor is előfordult. Balogh 
Antal kőműves egy szerencsétlen esés következtében önhibáján kívül munkaképtelen lett: BML IV. 1402 
szegényügyi. vt. ir. 1877/39. 
215 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1882/16. 
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költözni.216 Előfordult, hogy a bizottsági tagok saját vagyonukból ajánlottak fel segélyt, így 

például annak az asszonynak, akire a rendőrkapitány hívta fel a bizottság figyelmét, s aki 

„családjával a legnagyobb nélkülözéseket kénytelen szenvedni,” mióta egy helyi kőbányában 

balesetet szenvedett.217 

Megvonták a korábban megítélt segélyt, ha a segélyezett viszonyaiban változás állt be – 

valamilyen jövedelemre tett szert –, vagy ha korábban ismeretlen információk jutottak a 

választmány tudomására.218 1884-ben a pénztárnok tájékoztatta a választmányt arról, hogy az 

egyik segélyezettnek háza van és még keresetképes is, ami ellentmond az intézeti 

alapszabályoknak, ráadásul a kéregetéssel összegyűjtött kenyérdarabokat a disznónak adja. A 

választmány be is szüntette a segélyezését. A következő ülésen azonban maga a 

rendőrkapitány vette védelmébe a férfit, arra hivatkozva, hogy háza ugyan van, de jövedelme 

semmi, s ezért legalább a péntekenkénti koldulást engedélyezzék számára, amibe a 

választmány belenyugodott.219 Az ügyviteli szabályzat elfogadását követően a jegyző 

felülvizsgálta a segélyezettek nyilvántartását, s 1887/88 folyamán 8 személytől megvonták a 

segélyt, mivel kiderült, hogy vannak keresetképes rokonaik, illetve más jótékony intézetek 

részéről is ellátásban részesülnek. Az illetőség felülvizsgálata következtében négy segélyezett 

eltartásának költségeit illetőségi községükre terhelték rá. 

Az 1880-as évekből több segélyezési ügy iratai fennmaradtak, amelyek alapján 

megállapítható, hogy – többek között az ügyvitel szabályozása következtében – a 

korábbiakhoz képest megszigorodott a segélyezettek közé való felvétel. Különösen az 

illetőség vonatkozásában jártak el körültekintőbben, bár az elutasítottak egy része utóbb az 

illetőség megállapítását követően bekerült a segélyezettek közé.220 Ha a kérvényezőnek 

vagyona volt, az 1880-as években már nem tettek kivételt, sőt a korábban megítélt segélyezést 

is visszavonták.221 Egy-egy esetben fordult elő, hogy vagyonos hozzátartozókra,222 

máshonnan nyert segélydíjra,223 valamint egy leányanya esetében törvénytelen gyermekeire, 

                                                 
216 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1884/16. 
217 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1883/32. 
218 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1873/61. 1873-ban Sükey Annától vonták meg a heti 20 kr-os segélyt, 
mert „Schönherr úrnál van 10 frt havi díj és teljes ellátás mellett” alkalmazásban. Sükey Anna utóbb visszatért a 
segélyezettek közé. 
219 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1884/6 és 8. 
220 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1885/11 és 1885/15. 
221 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1885/4: Pongrácz Jánosné sz. Foky Terézia kérvényét elutasítják, mert 
munkaképes és szőlője is van, hiába hogy „leányát és férje után maradt teljesen tehetetlen vak apósát is gondozza.” 
222 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1886/5. 
223 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1885/12: Brem József bányamunkás kérvényét elutasítják, mert bár „bal 
lábfejének hiánya, illetve csonkítása miatt” munkaképtelen, de a bányától segélyt kap. 
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vagyis erkölcstelen életmódjára való hivatkozással utasították vissza a segélykérelmet.224 

1884-1889 között a választmányi jegyzőkönyvek szerint összesen 93 személyt vettek fel 

az állandó segélyezettek közé, túlnyomórészt nőket, a férfiak aránya nem érte el a 25 %-ot. A 

férfiak családi állapota a legtöbb esetben nem volt megállapítható, de a nők 70 %-a özvegy 

volt. Segélyért folyamodó házas férfiak esetében csak akkor nyújtottak támogatást, ha a 

feleség is munkaképtelen volt. Ilyen esetekben előfordult, hogy a férj halála után az özvegyet 

is felvették a segélyezettek közé.225 A fentiekre tekintettel gyanítható, hogy a segélyezett 

férfiak többsége is özvegy vagy nőtlen volt. Vallásukat tekintve a segélyezettek a városi 

felekezeti arányoknak megfelelően többnyire katolikusok voltak, lakhelyük szerint 41 %-uk a 

Budai külvárosban 20 %-uk a szigeti külvárosban és 10 %-uk a belvárosban lakott. 

Az ismert életkorú segélyezettek több mint 80 %-a elmúlt 50 éves, s felük a 61-70 éves 

korosztályból került ki, általában valamilyen mozgásszervi megbetegedés (idült ficam) vagy 

hasonló tünetek (köszvény, fekély) következtében váltak munkaképtelenné. A választmány 

esetenként 40 évnél fiatalabbakat is felvett a segélyezettek közé, ez négy esetben fordult elő, 

három valamilyen született (epilepszia) vagy idült betegségben (tüdőbaj) szenvedett hajadon 

mellett egy lágyéksérves házas fiatalember is részesült állandó segélyezésben. 

A zárt felnőtt szegénygondozás terén a neoabszolutizmus időszaka hozott változást. 

Miután 1856-ban sor került a korházügy országos szabályozására, a pécsi polgári kórházat 

nyilvános jelleggel ruházták fel, aminek feltétele volt a betegápolás és a szegénygondozás 

szétválasztása. Ennek megfelelően 1857-ben a kórház telkén egy földszintes vályogépületet 

emeltek, s ide költöztették át a sínylőket. A sínylők háza fenntartását, a 46, majd az 1870-es 

évek végétől már 48, felerészben férfi, felerészben nő sínylő élelmezését és a felmerülő egyéb 

költségeket a kórházi és sínylő alap jövedelmeiből biztosították.226 A kórház, a szegényház és 

az 1858-ban ugyanitt elhelyezett árvaház részben közös igazgatás alatt állt. Bár a szakmai 

vezetése elvált egymástól – a kórház saját főorvost kapott, míg a sínylők háza és az árvaház 

vezetése a városi orvos feladatai közé tartozott, az ápolást mindhárom intézetben az irgalmas 

apácákra bízták és a gondnoki feladatokat is mindhárom intézmény esetében ugyanaz a 

                                                 
224 BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1885/17: Stern Lina kérvényét elutasítják törvénytelen gyermekei miatt. 
225 Koncsicska Mátyás egykori városi csikós, 2. osztályú segélyezett, halálát követően feleségét is felvették a 
segélyezettek közé: BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1884/15 és 1885/24. Pethő Istvánnét rögtön férje halála után 
előjegyzésbe vették, majd bekerült a segélyezettek közé: BML IV. 1402 szegényügyi. vt. ir. 1887/3, 1887/21. 
226 A korábbi kórházi alap jövedelmeinek teljes egészében a sínylők házára fordítását az tette lehetővé, hogy a 
kórházügy neoabszolutizmuskori szabályozása az ápolási díjak megtérítésének szabályozására is kiterjedt, vagyis 
a kórházi ápolási költségeket ennek megfelelően fedezték. A város költségvetését csak az orvosok és kórházi 
tisztviselők fizetése és a helyi illetőségű szegények kórházi ápolásának költsége terhelte. 
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személy látta el. E szociális komplexum további bővítése is felmerült 1867-ben.227 A kórházi 

választmány javaslatot tett egy új jótékony intézet létrehozására, melynek bevételei a város 

egyéb jótékony intézeteinek fenntartásában is szerepet játszhatnának. A választmány a 

tanácshoz érkezett konkrét beadványokat is említve egy aggmenház létesítését javasolta, ahol 

olyan egyedülálló öregeket gondoznának, „kik hosszú életük során át magoknak szorgalmas 

munkásságuk, vagy szolgálataik által több kevesebb pénzt megtakarítottak vagy kis 

szolgálatjokért, végtére az uraiktól díjaztattak, de megöregedvén azon maradékaikból, 

dijjaikból, az életszükségleteiket, egyedül álván (sic) a világon, nem fedezhetik.” A javaslat 

konkrétan is felsorolja, kik kerülhetnének a létesítendő menházba: „pártájok alatt elöregedett 

urihölgyek, elhagyott özvegyek, mezeigazda, iparos, kereskedő, válalkozó (sic), tisztviselő, 

katona (…), kik csak magányosan lakhelyül vennék életük fogytáig ezen intézetet, takaritot 

(sic) pénzüket az intézetnek oda hagyván.” A korházi választmány elképzelése ugyan eredeti 

formájában nem került megvalósításra, ám az 1880-as évek végén felépített, a sínylők háza 

örökébe lépő városi szegényházban a tervezés során különszobák kialakításáról is 

gondoskodtak – „jobb osztályú egyének számára.” 

A sínylők háza bővítését 1877-ben határozta el a közgyűlés,228 a döntés mögött a 

koldulással és csavargással szembeni megnövekedett panaszok álltak. A helyi sajtó gazdag 

tárházát nyújtja a koldulással kapcsolatos társadalmi vélekedéseknek. A város német nyelvű 

lapja, a Fünfkirchner Zeitung 1870-ben egy „Spekulation-Bettler”-re hívja fel olvasói 

figyelmét. Az illető már jó egy éve kóborol a város utcáin, letelepszik valahol és arcát kezeivel 

eltakarva keservesen sír, amíg a járókelők nem adnak neki alamizsnát, ráadásul ezt a 

„műsorszámot” némi idő elteltével egy másik utcában megismétli. A cikkíró felháborítónak 

tartja ezt a „kereskedelmi taktikát.”229 Egy évvel később két panaszos levél érkezett a 

szerkesztőséghez a város kereskedőitől.230 Az egyik levél szerint a koldulás a városban 

                                                 
227 BML IV 1406 o 26. k. cs., 2059/1867: A kórházi választmány jelentése. 
228 Egy 1888-as leltár szerint a sínylőházi szobák berendezése sárgára festett faágyakból, éjjeli szekrényekből és 
székekből állt, minden helyiségben volt egy-egy puhafa almárium. A falakat feszület, Mária-szobor, képek, 
gyertyatartók, a női szobákat szenteltvíz tartó díszítette. A fűtést cserép-, illetve vaskályhák biztosították, s a 
legtöbb helyiségben falióra is volt. BML IV. 1406. o. 26. kcs. A sínlők háza beosztása és berendezése 
Az eltervezett építkezésre azonban nem állt rendelkezésre megfelelő forrás – a város ráadásul éppen 1878 elején 
határozta el a Rudolphinum árvaház bővítését –, így az ügy egy évi szünet után csak akkor lendült tovább, 
amikor 1879 februárjában Pollák János kanonok felajánlotta Apáca utca 14. szám alatti házát egy a szegényház 
felépítését célzó alap számára. A közgyűlés a felajánlást díszpolgári oklevéllel jutalmazta, és a polgármester 
vezetésével kiküldött egy bizottságot a tervek előkészítésére. BML IV 1402 kgy. jkv. 1879/34 és 37. A város 
közgyűlése végül 1879. április 16-án az uralkodópár ezüstmenyegzője alkalmából a polgármester javaslatára – 
aki időközben egy budapesti intézményt is megtekintett – egy dologházzal egybekapcsolt szegényház építését 
határozta el. BML IV. 1406 1047/1900: Őfelségeik ezüstmenyegzőjének méltó megünneplésére kiküldött 
választmány jelentése, 3615/1879 és BML IV. 1402 kgy. jkv. 1879/63. 
229 Bettlermethode: Fünfkirchner Zeitung 1870. október 12. 
230 Bettelunwesen in unserer Stadt: Fünfkirchner Zeitung 1871. március 15. 
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nyereséges üzletággá vált, pedig nem más mint álcázott rablás, amely fenyegetést jelent 

elsősorban az üzlettulajdonosokra, de a város minden polgárára is. A csavargók és hivatásos 

koldusok („Professionsbettler”) ellen rendőrségi és tanácsi fellépést sürgetnek a levélírók: 

kényszerdolgoztatásukat szorgalmazzák. 

Gyakoriak a tolvaj koldusokról szóló beszámolók: Fünfkirchner Zeitung híradása szerint 

egy koldusasszony kicsalt egy kislányt egy Nepomuk utcai házból, majd a következő 

keresztutcánál elvette a fülbevalóit és eltűnt.231 Másutt a lap kifejezetten a koldulás 

növekedése és a közbiztonság általános csökkenése között lát párhuzamot, úgy véli a legtöbb 

koldus csak a megfelelő alkalomra vár, hogy ellopjon valamit a házakból, ahova beengedik 

őket.232 Egy másik hír koldus vándorlegényekről számol be, akik ezüst étkészletet loptak. A 

cikkíró kommentárja szerint: szerencse a szerencsétlenségben, hogy a lopást nem követte 

gyilkosság.233 A tolvajlás mellett a naplopás is rendszeresen előforduló vád a koldusokkal 

szemben. A Pécsi Figyelő egyenesen a rendőrség figyelmét hívja fel arra „a sok ingyenélőre, 

akik a szegénység ürügye alatt, azonban teljes egészségben, s ép kéz-láb koldulnak,”234 majd 

az alamizsnát a kocsmában költik el. Egy másik beszámoló szerint a koldusok visszautasítják 

a felajánlott kenyeret és ételmaradékot, helyette pénzt követelnek, s amit kapnak, azt keveslik. 

Az ilyet el kellene zárni – vélekedett a Pécsi Figyelő.235 A Fünfkirchner Zeitung egy fiatal 

koldus csavargóra hívta fel a figyelmet, akinek „arcán látszott a munkaundor” és a felajánlott 

munkát visszautasította. A lap kényszerdologház megnyitását szorgalmazta.236 

A Pécs a gyermek-koldusokra hívta fel a figyelmet, akiket „dologtalan, renyhe” szüleik 

küldenek kávéházakba és vendégfogadókba kéregetni. Ezt azért tartja különösen káros 

jelenségnek, mert a „koldulás gyakorlata a fogékony gyermek kebeléből az erkölcsi öntudat és 

önállóság érzetét teljesen kiöli.”237 A lap másutt arra panaszkodik, hogy a Ferencziek 

utcájában lévő közkútnál „a csavargók és koldusok ruhájokat nagy előszeretettel mossák, sőt 

egyesek még a lábmosás élvezetét is megengedik magoknak.” E visszaélések 

megakadályozása érdekében egy rendőrt állítottak a kút mellé.238 Végül idézzük fel a 

tőkepénzes koldus képét, akit a rendőrség tiltott kéregetés miatt letartóztatott és akinek a 

                                                 
231 Eltern, habt Acht!: Fünfkirchner Zeitung 1877. június 3. 
232 Das Bettelunwesen floriert…: Fünfkirchner Zeitung 1877. október 11. 
233 Bettler und Diebe: Fünfkirchner Zeitung 1878. január 20. 
234 Rendőrségi dolgok: Pécsi Figyelő 1880. március 13. 
235 Koldusok: Pécsi Figyelő 1880. április 10. 
236 Ins Arbeitshaus mit Ihnen: Fünfkirchner Zeitung 1881. április 21. 
237 Gyermek-koldusok: Pécs 1882. december 9. 
238 A jó ízlés és köztisztaság érdekében: Pécs 1886. április 10. 
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zsebében 2059 frt-ról szóló betétkönyvet és 146 frt-ot találtak.239 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a helyi sajtóban a koldusokat rendszeresen a 

szélhámosság gyanúja lengi körül, erre utalnak az olyan kifejezések, mint Spekulation-Bettler, 

Professionsbettler, akikkel szemben az a vád, hogy nem rászorultságból, hanem életformaként 

űzik a koldulást. A másik, ezzel részben összefüggő sztereotípia a naplopás és a 

munkakerülés, vagyis az a feltételezés, hogy a koldusok csupán lustaságból kéregetnek, 

ahelyett, hogy munkával keresnék a kenyerüket. Állandó volt a félelem, hogy a koldusok 

becsapják, átverik az adományozni kész közönséget. Sőt: ha tehetik ténylegesen meg is 

lopják. A város polgárai mindezektől függetlenül is zavarónak és kellemetlennek érezték a 

koldusok jelenlétét és köztéri viselkedését. 

A koldulás korabeli megítélése kapcsán érdemes a segélykérvények közül is idézni 

néhányat. Egy cserepesmester 1884-ben azzal támasztotta alá kérelmét, hogy a „koldulás, 

mely jelen szomorú helyzetemet kisegítené, nem fér össze közel negyven éven át volt polgári 

állásommal.”240 Hasonlóan érvelt egy állásából elbocsátott díjnok is. „Lakik bennem az a 

tudat, mikép én hivatalos ügyben teljesen jártas vagyok, és hogy még reményem van egy 

hivatal elnyerésére. Ezen oknál fogva házról-házra nem mehetek koldulni.”241 E 

beadványokból tehát az is kiderül, hogy a koldulás a közvéleményben megvetendő 

jelenségnek számított, amely az egyéni társadalmi helyzet és megítélés romlásával járt együtt. 

A koldulás kérdésével az 1870-es évek második felében a városi tanács is több ízben 

foglalkozni kényszerült, ami az évtizedet meghatározó válságokkal hozható összefüggésbe. A 

problémák az 1873. évi ínséggel kezdődtek. „Szörnyű csillagzat alatt kelt fel a vérvörös nap a 

vészterhes 1873-as év felett” – olvasható a Fünfkirchner Zeitung augusztus 31-i 

vezércikkében.242 1873 valóban komoly válságot hozott, melynek előre sejthető 

következményei még évekig éreztették a hatásukat az ország és a város mindennapjaiban. 

1873-ban és az azt követő években ugyanis egyszerre küzdött az ország az utolsó 

hagyományos, régi típusú (preindusztriális) válság és az első modern pénzügyi válság 

gazdasági hatásaival.  

Történetírásunk az 1872/73. évi kolerajárvány áldozatainak számát 350-400 ezerre 

becsüli, ami egy egész évtized népességnövekedését vitte el. Ezzel szemben az 1873. évi 

rossz termés következtében beállt ínség nem volt országos méretű, leginkább a Magyarország 

és Erdély innenső határán fekvő megyék szenvedték meg, illetve azok a területek, pl. a 

                                                 
239 Tőkepénzes koldus: PF 1890. július 19. 
240 BML IV. 1402 szegényügyi vt. ir. 38/1884 
241 BML IV. 1402 szegényügyi vt. ir. 14/1889. 
242 Das Jahr 1873: Fünfkirchner Zeitung 1873. augusztus 31. 
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Bácska, amelyek árutermelésük révén már korán bekapcsolódtak a nemzetközi 

kereskedelembe. Kövér György szerint 1873-ban az országos ínség elmaradt, amiben a 

fogyasztásra szolgáló növények helyettesíthetőségének és a vasúti összeköttetések révén 

javuló elosztásnak egyaránt szerepe volt. A mezőgazdaság csökkenő jövedelme azonban 

hozzájárult a hitelválság elhúzódásához, s lassította a recesszióból való kilábalás folyamatát. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a mezőgazdasági terméskiesés rövid távú hatásaival szemben 

országosan a hitelválság okozta gazdasági visszaesés jelentett nagyobb problémát.243 

1873. nyarán Pécsett és környékén is különösen rossz terméskilátások mutatkoztak. A 

bólyi plébános az 1873-as évet a legrosszabbnak írja le, április-májusban semmi eső nem 

esett, a termés elszáradt.244 Hasonló nehézségek lehettek Pécsett is, ahol a nyári hónapokban 

már jég- és felhőszakadás, árvizek tettek kárt a termésben.245 A helyzetet súlyosbította, hogy 

1872/73 telén keleti marhavész pusztított a belvárosban és a szigeti külvárosban.246 1873. 

júliusában elérte a várost a kolera is, bár viszonylag enyhe lefolyású volt, nem tartott tovább 

két hónapnál. A tiszti főorvos jelentése nem is járványról, csak szórványos fertőzésekről 

beszélt. A járvány csak a külvárosokban pusztított, de így is a népességnek csak 0,45 %-a 

betegedett meg. Ezzel szemben a halálozási arány a városokat tekintve országosan is magas, 

72 % volt, ami a tiszti főorvos szerint a kolerával egyidőben fellépett betegségek (tifusz, 

váltóláz) következménye volt.247 

A városi lakosság szegényebb rétegeit a rossz termés miatt fenyegető ínség a városi 

közgyűlésen is szóba került. 1873 augusztusában felszólították a tanácsot, hogy „a városi 

lakosságra (a) rossz termésnek következtében a legközelebb jövőben háruló nyomor és ínség 

enyhítésére nézve, az egybegyűjtendő adatok alapján foganatba veendő intézkedésekre nézve 

                                                 
243 Kövér 1986, 133. 
244 „Átaljában ez volt a legrosszabb év, melyet Bóllyban töltöttem, mert mi sem termett boron kívül. Vennem 
kellett árpát, zabot, szénát és csak búzából tudtam eladni.” Sonkoly 1989, 547. 
245 A Fünfkirchner Zeitung szerint május 18-án vasárnap a jégeső és az árvízszerű esőzések a városban teljesen 
szétverték a szőlőt, elpusztították a kerteket: Fruchtbarer Hagelschlag in F.: Fünfkirchner Zeitung 1873. május 
22. Júniusban a lap arról számolt be, hogy sokfelé a megyében jégeső, egerek és rozsda pusztítja a gabonát, a 
búzát és a rozst is. A terméskilátások reménytelenebbek, mint azt képzelték. Traurige Aussichten: Fünfkirchner 
Zeitung 1873. június 12. 
246 Baranyában 1871-ben tört ki a keleti marhavész, decemberben vészbizottságot is felállítottak. A járvány a hegyháti 
és szentlőrinci járás kivételével valamennyi járást, a települések mintegy 70 %-át érintette. 1872-ben tetőzött, 
októberben elrendelték a legeltetés tiltását, széna és szalma egy óra járásnál messzebbre hordását, és a mészárosok 
(mint a fertőzés terjesztői) mozgásának tilalmát, a marhavásárok betiltását. A kijelölt marhahajtó utakon 
ellenőrzőpontokat alakítottak ki a katonaság segítségével. 1873-tól már kérvényezik a vásártartási tilalom feloldását, 
amit a vészmentes helyeken engedélyeztek is (Szentlőrinc, Sásd, Mágocs) ideiglenesen, de a járványmentességet 
országosan csak 1878-ban mondta ki az Földművelésügyi Minisztérium: Perlaki 2003. 106-111.  
247 Zárójelentés az 1873. évben Szab. Kir. Pécs Városában uralgott ázsiai kolera felett. Közli: Márfi 1996, 159-
160. Pandúr 1999. 
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javaslatot adjon,” és tervbe vették egy ínségbizottság felállítását is.248 Az ínség azonban 

Pécsett is elmaradt, legalábbis a tanács a közgyűlési felszólítás ellenére semmilyen 

intézkedést nem hozott. 1874 szeptemberében aztán Taray Andor polgármester azt jelentette a 

közgyűlésnek, hogy „a város szegényebb osztályai és lakossága között” nem mutatkozott 

olyan ínség, amely hatósági beavatkozást igényelt volna.249 Amikor egy hónappal később 

ismertették a kormány ínségkölcsön programját, a közgyűlés kijelentette, hogy „városunkban 

ily rendkívüli intézkedéseknek szükségessége ez idő szerint nem forog fenn.”250 

A szegény-intézeti választmány jegyzőkönyveiben azonban – ha közvetve is – de mégis 

maradt nyoma annak, hogy az 1873-as év rosszabb volt a korábbiaknál. A választmány az 

újévi köszöntések megváltása címén január első napjaiban gyűjtött adományokat 

meghatározott arányban osztotta szét a városrészek között. 1874 elején a ferences házfőnök 

felszólalására az addigi szokással ellentétben nem a Belváros, hanem „a legtöbb szegénnyel 

bíró kerület,” a többségében mezőgazdaságból élőknek otthont adó szigeti külváros kapta a 

második legnagyobb összeget.251 

1875 elején aztán a Budai külváros kárpótlása érdekében a Bányatelepnek külön összeget 

jelöltek ki.252 A helyi plébános örömmel vette a 25 frt-os adományt, mely „a 

plébániakerületben eddigelé soha nem tapasztalt nyomornak enyhítésére szolgált.”253 

Kijelentése mögött azonban már nem az ínség, hanem a hitelválság gazdasági 

következményeit sejthetjük.254 A gazdasági visszaesés mértékét csupán közvetett adatok 

segítségével becsülhetjük meg. A DGT pécsi üzemeiben az 1870-es évek közepén a korábbi 

évek dinamikus növekedését követően a széntermelés stagnált, a koksz- és brikettgyártásban 

pedig jelentős visszaesés mutatkozott. Ennek eredményeképpen az 1873-ban még 2431 főt 

foglalkoztató nagyvállalattól a következő két évben mintegy 750 főt bocsátottak el, és a 

munkáslétszám növekedése csak 1877-ben indult meg ismét.255 Ekkora embertömeg 

munkanélkülisége és azzal járó szegénysége – feltételezve, hogy az elvándorlás mellett sokan 

helyben kerestek megélhetést – már önmagában zavarokat okozhatott a mintegy 25 ezres 

lakosú város életében. Bár a DGT nem kapcsolódott közvetlenül a város gazdaságához, 

jelentős szerepe volt a baranyai falvak munkaerő-feleslegének felszívásában. S ha figyelembe 

                                                 
248 BML IV 1402 kgy. jkv. 1873/320-8092. 
249 BML IV 1406, 8732/1874 
250 BML IV 1402 kgy. jkv. 1874/390-9021 
251 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1873-74/65. 
252 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1875/2. 
253 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1875/ 5. 
254 Az üzlet- és munkahiány következményeire a Fünfkirchner Zeitung is figyelmeztetett. Errichten wir eine 
Volksküche: Fünfkirchner Zeitung 1874. november 26. 
255 Babics 1952. 75-79 és 86-87. 
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vesszük, hogy a Péccsel szomszédos falvak népessége a dualizmus alatt az 1870-es években 

nőtt a legnagyobb mértékben, biztosak lehetünk abban, hogy a DGT termelésének visszaesése 

társadalmi következményeiben Pécset is érintette.256 

A helyi sajtóban az 1870-es évek elején már többször szóba került a koldulás betiltása,257 

városi intézkedésre ebben az ügyben azonban csak 1875 szeptemberében került sor: a 

szegényügyi választmány arról határozott, hogy „a mindinkább elharapódzó koldulás 

beszüntethetése czéljából a vagyontalan egyéneknek itthelyi letelepedése, hatósági úton, 

megakadályozandó s a már itt jogtalanul letelepültek illetőségi helyükre utasítandók.”258 A 

koldulás választmány által megállapított terjedése mögött a társadalom elszegényedésének 

ténye körvonalazódik, amelynek okát a városba költözött, itt letelepedett vagyontalan 

szegények növekvő számában látták, s leküzdésére represszív megoldásokat szorgalmaztak, 

egyrészt a beköltözés, másrészt a koldulás korlátozásával. Csakhogy a letelepedésnek a 

döntésben előirányzott korlátozására a városoknak nem volt lehetősége, mert a települési 

törvény túlságosan szabadelvű felfogása következtében „a kormány mindig feloldja a teljesen 

vagyontalan és rossz előéletű egyének letelepedésének tanácsi elutasítását.”259 A város csak 

annyit tehetett, hogy a városba érkezőket igyekezett nyilván tartani. Egy 1873-ban elfogadott 

szabályrendelet a vendéglősöket törzskönyv vezetésére kötelezte, az új vendégeket naponta 

jelenteni kellett a rendőrkapitányi hivatal felé. A háztulajdonosok ugyanígy kötelesek voltak 

bejelenteni minden 14 napnál tovább maradó vendéget, s a „[k]özönséges kocsmák s egyedül 

bor, sör vagy pálinka mérési joggal bíró csapházak és kávéházak tulajdonosai és bérlői 

ismeretlen vagy gyanús egyének részére az éjjeli szállásadástól eltiltattak.”260 A 

népességmozgás befolyásolására azonban a városi tanácsnak nem lehetett érdemi befolyása, 

egyetlen eszköze a kihágások elkövetőinek toloncolása maradt. Így végül annyi történt, hogy 

a rendőrkapitányi hivatal a szegényügyi választmánnyal együttműködve 1875 decemberében 

összeíratta a városi koldusokat és a valóban rászorulókat kolduspecséttel látták el, ennek 

birtokában péntekenként koldulhattak. Ezzel egyidőben a nem helyi illetőségű koldusokat a 

kapitányi hivatal kiutasította a városból.261 

                                                 
256 Katus 1995. 61. 
257 Bettelunwesen in unserer Stadt: Fünfkirchner Zeitung 1871. március 15. 
258 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1875/34. 
259 BML Pécs Polgármesteri jelentés az 1878ik évre. A 17264/1887 belügyminiszteri határozat szerint „a 
településnek a község részéről való megtahadása az egyéni sarkalatos jogokhoz tartozó szabad költözködési jogot 
nem érintvén, az az illetőnek a község területén való tartózkodását ki nem zárja.” Idézi Pomogyi 2001, 44-45. 
260 Szabályrendelet az idegenek nyilvántartásáról: BML IV 1402 kgy. jkv. 16-200/1873 
261 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1875/60. Tróber Mátyás rendőrkapitány, a választmány alelnöke azzal a 
javaslattal állt elő, hogy „a koldusok számmal megjelölt réz lappal láttassanak el (…), ezen rézlapokat csak is 
pécsi illetőségű koldusoknak osztanyá(k) ki, mivégből a városban lévő koldusokat mind összeirnyá(k) s a nem 
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A koldulás 1875-ben bevezetett korlátozása azonban nem elégítette ki a város polgárait. 

1877 elején a Pécsi Jótékony Nőegylet kezdeményezte a koldulás teljes betiltását, úgy vélték 

egyrészt a rendszeres koldulás a polgárok vagyoni biztonságát fenyegeti, másrészt a városi 

szegények elegendő segélyben részesülnek mind a város, mind a nőegylet részéről. Ha ez 

mégsem elegendő, akkor közadakozásból előteremthetők a szükséges további források.262 A 

szegényügyi választmány ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a legutóbbi szigorú 

intézkedések következtében a koldulás „jelenleg csak is a helybeli illetőségű s valóban 

munkaképtelen s teljesen vagyontalan szegények által űzetik.” Az engedéllyel bíró koldusok 

azonban a választmány szerint a koldulástól csak akkor lennének eltilthatók, ha a város más 

módon gondoskodna teljes ellátásukról, mely a pénzbeli segélyezés kiterjesztése vagy 

szegényház létesítése révén válna lehetségessé. Korántsem bizonyos – vélték -, hogy a város 

polgársága lelkesedne egy újabb adóért, vagy éppen önkéntes adományok révén lehetővé 

válna a koldulás felváltása segélyezéssel. Ebben az esetben pedig a koldulás betiltása 

éppenséggel a bűnözés felé hajtaná a szegényeket, s így jobb a koldulás fenntartása.263 

Végeredményben ezt az álláspontot tette magáévá a polgármester is, aki szerint jelenleg 

csak „az idegen avagy dolog kerülő csavargók koldulása ellenében lehet erélyesen 

intézkedni,”264 a helyi szegények koldulása azonban csak egy szegényház felállítása esetén 

tiltható meg. A törvényhatósági bizottság szeptemberi ülésén Förster Béla képviselte a 

segélyezés kiterjesztését, ellenben Haksch Emil a szegényügyre fordított valamennyi jelenlegi 

kiadást (sínylők háza, szegények intézete) egy szegényház fenntartására összpontosította 

volna, vagyis a pénzbeli segélyezés megszüntetésével számolt. Simonfay János ezzel szemben 

azt vetette fel, hogy a probléma megoldását nem egy szegényház, hanem egy 

kényszerdologház létesítése segítené a legmegfelelőbben, vagyis arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a koldulás mögött nem csupán az érdemes szegénységet kell látni, hanem a naplopást is, 

amellyel szemben az eddigi városi intézkedések nem elegendőek.265 Ezt az álláspontot 

gyorsan magévá tette a polgármester is, s 1878 elején egy „kényszer-dologházzal 

                                                                                                                                                         
pécsi illetőségűeket a városból kitolonczolná(k).” Utóbb koldusbírót is alkalmaztak a koldusok ellenőrzésére és a 
jogosulatlanok kiszűrésére. BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1881/26: „Gáspár János helybéli lakós intézeti 
segélyezett azon fáradozásáért, mely szerint a rendőrkapitány úr megbízásából a szegényekre felügyel, a 
kéregetőket ellenőrzi, a jogosulatlan koldulókat abban megakadálozza s így tevékeny és erélyes közreműködése 
által a közönséget óvja meg negyedévenként (…) 5 forintnyi jutalom további intézkedésig megszavaztatik.” 
262 Úgy vélekedtek, hogy a város polgárai – amennyiben szükséges – szívesen adakoznának/adóznának a 
rászoruló koldusok segélyezése érdekében. BML IV 1406, 1047/1900: 3098/877 tanácsi iratszám alatt. 
263 BML IV 1406, 1047/1900: A pécsi szegény-intézet választmányának véleményes jelentése 3098/1877. 
264 BML IV 1406, 1047/1900: 130-5313/1877. Ez meg is történt, miután pár héttel a közgyűlés előtt egy 
rendőrségi razzia során 20 idegen illetőségű, továbbá néhány be nem jelentett koldust találtak és utasítottak ki a 
városból. A szegénység és nyomor…: Pécsi Figyelő 1877. augusztus 4. A koldusok a Pécsi Figyelő 
kommentárja szerint többnyire iparosok, „kik pár éve még önálló mesteremberek voltak.” 
265 Városi közgyűlés: Pécsi Figyelő 1877. szeptember 1.  
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egybekapcsolt szegényház” felállítására tett javaslatot.266 1877. évi jelentésében olvashatjuk, 

hogy „a társadalom salakja, a dologkerülő csavargók serege a várost környező vidékek 

minden részeiből ide vonulva, a közbiztonságot, a közrendet veszélyezteti, s kitől a város 

társadalmát megmenteni a toloncozás terén uralgó teljes rendszertelenség miatt majdnem 

lehetetlen.”267 A polgármester arra utalt, hogy hiába toloncolták ki a városban elfogott idegen 

csavargókat, mert a szomszédos községekből rendre visszaengedték őket.268 

 

2. táblázat. Toloncolások Pécsett 1877-1896269 

 
  toloncköltségek (frt) 

év előirányzat eredmény 
toloncok 

száma 

1877 64,41 - 463 
1878 57,61 - 468 
1879 - - 340 
1880 - - 366 
1881 - - 309 
1882 - - 371 
1883 - - - 
1884 - 10,00 - 
1885 50,00 0,00 - 
1886 50,00 - - 
1887 50,00 - - 
1888 - - 442 
1889 - 154,39 326 
1890 216,57 357,95 - 
1891 195,27 95,32 461 
1892 253,81 21,59 373 
1893 202,50 - 385 
1894 158,00 - 382 
1895 - 250,39 616 
1896 237,00 327,00 306 

 
 
A toloncolások számáról az éves, illetve féléves polgármesteri jelentések alapján 

tájékozódhatunk. Tekintettel arra, hogy Pécsett törvényszéki fogház is működött, az adatok 

azokat a toloncokat is tartalmazzák, akiket nem a rendőrség, hanem kiszabott büntetésük 

letöltése után a törvényszék irányított haza – a városi közegek segítségével. 1877 előttről nem 

ismert az eltoloncoltak száma, így csak annyi állítható biztosan, hogy az évtized fordulóján a 

                                                 
266 BMP Polgármesteri jelentés az 1877ik évre. 
267 BML Pécs Polgármesteri jelentés az 1877. évre. „Jahersbericht des Bürgermeister pro 1877”: Fünfkirchner 
Zeitung 1878. február 24. 
268 Mangelhaftigkeit des Schubwesens: Fünfkirchner Zeitung 1876. november 26. Hasonló panasz szerepel a 
közigazgatási bizottság 1877. decemberi megállapításai között is: Közigazgatási bizottság ülése: Pécsi Figyelő 
1877. december 15.  
269 Számadások és polgármesteri jelentések alapján. 
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korábbi két évhez (1877/78) képest a toloncolások száma jelentősen visszaesett, vagyis az 

1880-as évek elejére a válság okozta társadalmi feszültségek valamelyest enyhülhettek. Ehhez 

képest a vagyonbiztonságot veszélyeztető „vidéki munkakerülő csavargókról” szóló panaszok 

ezekben az években is újra és újra szerepelnek a polgármesteri jelentésekben. Igaz 1884-ben 

és 1888-ban már az ellenük hozott sikeres rendőrségi intézkedésekről számolnak be, „az 

igazolvány és munka nélkül csavargókat” razziákon elfogták és eltoloncolták.270 

A városi szegény- és dologház helyszínéül a kórház udvarának a Vitéz utca felé eső 

részét jelölték ki – azt a telekrészt, ahol a „sínlők házának” földszintes épülete állt. Úgy 

gondolták, hogy az egy telken létrejövő épületkomplexum – a szegény- és dologház, a kórház 

és az 1879 elején megnyitott új árvaház – közös igazgatás alatt állna, és egy újonnan 

megépítendő közös konyhából nyerne élelmezést. 

A pályázati kiírás szerint a háromszintes szegény- és dologházat „egy fedél alatt, de két 

egymástól egészen elkülönített osztályt képező módon” kellett megtervezni. Mind a 

szegényház, mind a dologház belső kialakítására ugyanis részletes javaslatokat dolgoztak ki, 

melyek azt is tartalmazták, hogy melyik intézetben kik lennének elhelyezhetők. A 174 

férőhelyesre tervezett szegényházba költöztették volna át a 48 sínylőt, akiknek számát 

harminccal látták növelhetőnek, továbbá ide került volna a 81 engedélyezett városi koldus. 

Előrelátó módon 15 plusz helyet számoltak a jövőben jelentkező szükségletekre. A bentlakók 

számára tízszemélyes hálókat kellett kialakítani. A magasföldszinten raktárak és fürdőszobák, 

a földszinten egy 3 szobás igazgatói lakás, két nyolcágyas betegszoba orvosi rendelővel és a 

lakószobák egy része kellett helyet kapjon, utóbbiak között négy két-két ágyas különszoba, 

„jobb osztályú egyének részére”, az emeleten pedig további lakószobák és két felügyelői 

szoba megtervezését írták elő. 

Az 55 férőhelyes dologházban 35 férfi és 20 nő elhelyezésével számoltak. A bekerülők 

körére vonatkozóan megállapították, hogy „az eddig tapasztalatok szerint van városunkban 

állandó munkakerülő 20, vidéki kalandozó átlag 20, átmeneti, illetőleg eltoloncolandó 15” 

személy, számukra épült volna a dologház. A beutaltakra felügyelő őrszemélyzet részére egy 

12 fős földszinti őrtanya és egy őrparancsnoki helyiség kialakítását is szükségesnek ítélték. 

Utóbbit úgy kellett megtervezni, hogy „innét az udvarra (sic!) és az épületben lévő vagy 

foglalkozó egyének figyelemmel kísérhetők legyenek ugy, hogy a munkafelügyelők első 

jeladására azonnal a megkívánt segély küldethessék, amiért is kilátással kell bírnia az 

őrszemekre, az udvarra és az épület belsejére.” A nappali munkavégzés céljából a 3 méter 

                                                 
270 BML IV. 1416. b. polgármesteri jelentések, 1882/I., 1882/II., 1884/I., 1888/I. 
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magas fallal elkerített udvaron két fészert képzeltek el, ahol a beutaltak kőtörést és favágást 

végezhettek, továbbá az épület emeletén két nagyobb, esetleg négy kisebb munkatermet 

javasoltak kialakítani. Utóbbiaknak az utcára nyíló, rácsozott ablakokon át megfelelő 

világossággal kellet bírniuk, és egy-egy felügyelői szobával is összeköttetésben kellett 

állniuk, ahonnan az őrök egy ablakon keresztül ellenőrizhették a dolgozókat. A fegyelmezés 

céljaira a mélyföldszinten hat darab 4 m2-es sötétzárkát ítéltek szükségesnek, amelyek mellett 

a kiszolgáló helyiségeknek (mosókonyha, fürdő, raktárak) kellett helyet kapniuk. A 

kényszerdolgozásra utalt személyek éjszakai szállását 5 m2-es cellákban képzelték el, 

amelyeken ablakok helyett, csak kis, „erős vasráccsal és drótrostával ellátott” 

szellőzőnyílások kialakítását írták elő, ezeket részben a földszinten, részben a mélyföldszinten 

kellett elhelyezni. Az emeletre a munkaszobák mellett betegszobák és az étkezde került. 

A pécsi szegény- és dologház legfőbb újdonságát az jelentette, hogy korrekciós nevelést 

beemelte a községi szociális gondoskodást eszköztárába. A koldulásra és a csavargásra egyaránt 

megoldást kínáló programot azonban több kritika is érte. A pályázatokat értékelő bizottságba is 

meghívott Zsolnay György királyi főügyész úgy vélte, a dologházi hálócellákat rendes 

ablakokkal kell ellátni, mert a kis rácsozott nyílások nem biztosítanak megfelelő szellőztetést, s 

a helyiségek gyorsan dohossá válnak, ami úgy „az egészségre, mint a tárgyak fenntartására 

kártékonyan hat.” Zsolnay azonban arra is utalt, hogy a hálócellák rendes szellőzésére azért van 

szükség, mert előfordulhat, hogy a „fogház lakói” nappal is kénytelenek celláikban tartózkodni, 

ha éppen nincs munkájuk. Hasonló problémát vetett fel a bíráló bizottság egy másik tagja, 

Dorsch Károly építész is. Dorsch a dologház egész koncepcióját támadta mondván, hogy egy 

Pécsett építendő büntető dologház feladata csupán az lehet, hogy a kisebb rendőri kihágásokat 

elkövetőket rövid időre oda bezárhassák. Vitatta ugyanakkor, hogy érdemes lenne ezeket az 

elkövetőket dolgoztatni. Rövid idejű büntetésük alatt a megfelelő szakmákat nem tudják 

elsajátítani, saját szakmájukban pedig nem lennének foglalkoztathatók – hiszen a bekerülők 

nagy része Pécs és környékének alapvetően mezőgazdasági arculata miatt nyilván földműves 

lesz, nekik pedig a zárt épületben lehetetlen tudásuknak megfelelő munkákat találni. Utalt arra 

is, hogy a legtöbb egyszerű munkát, mint a kosárfonást például ma már olyan olcsón végzik, 

hogy a dologház lakói ezzel nem lennének képesek versenyezni. Mindezek után megállapítja, 

hogy a városnak egy egyszerű zárkára van csak szüksége, a büntető dologház megépítését pedig 

hagyja inkább az országos kormányzatra.271 A bizonytalanságot fokozta, hogy az első díjjal 

jutalmazott és megvalósítani szándékozott terv kivitelezésének mintegy 90 000 frt-os költségei 

                                                 
271 Karl Dorsch: In Sachen des Fünfkirchner Arbeits- und Krankenhauses: Fünfkirchner Zeitung 1880. április 1. 
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azonban jóval meghaladták a város lehetőségeit.272 

Az eredeti program elvetésében azonban nem a fenti érvek játszottak döntő szerepet, 

hanem az új büntető törvények hatályba lépése. Az 1878/79-ben elfogadott büntető kódexek 

ugyanis nem ismerték a kényszerdolgoztatást mint büntetési tételt. A kihágási törvény 

értelmében a csavargókat és az illegális koldusokat csupán elzárással büntethették a 

hatóságok. Vagyis a pécsi dologház felépítéséről éppen akkor hoztak határozatot, amikor 

működtetésének törvényes lehetőségétől megfosztották a törvényhatóságokat. Ennek ellenére 

1883-ban a mérnöki hivatal még a pécsi dolog- és szegényház tervének egyszerűsítésén 

dolgozott, s csak ennek elkészülte után döntötték el véglegesen, hogy a dologházat elhagyják, 

s csak a szegényházat építik meg, amely révén „a ma napság virágzó utczai koldulás egész 

biztosan beszüntethető és ezáltal a jó rend, de főleg a közbiztonság szempontjából egy régen 

érzett hiány orvosolható leend.” Az építkezés költségeit közadakozásból fedezték, az 

adományozásra felszólító polgármesteri felhívás szintén arra helyezte a hangsúlyt, hogy „a 

szegényügynek a mai kor igényei szerint leendő rendezése” révén a város polgárai 

megszabadulhatnak „a kéregetés kellemtelenségeitől.”273 

Mind az adományok gyűjtése, mind a tervek belügyminiszteri engedélyezése elhúzódott, 

így a kolduskérdés nem került le a napirendről. 1886-ban a törvényhatósági bizottság 

tekintélyes tagjai fordultak a tanácshoz a koldulás betiltása érdekében, s jótékonysági adó 

bevezetését sürgették. A közgyűlés által véleményezésre felkért szegényügyi választmány 

azonban korábbi álláspontjához ragaszkodva úgy vélekedett, a koldulás csak a szegényház 

megnyitása után lesz teljesen betiltható.274 A belügyminisztérium 1887-ben elfogadta az építési 

terveket, de magára az építkezésre nem adta meg az engedélyt, mert nem látta, a város miből 

fogja fenntartani az intézményt, s ezért szorgalmazta egy szegényügyi szabályrendelet 

megalkotását.275 Végül a város megkapta a hozzájárulást a sínylők áthelyezéséhez, s így 1887 

végén megkezdődhetett a szegényház felépítése. Az épületet 1888 szeptemberében adták át.276 

Bár szabályrendelet nem készült, 1888. végén a közgyűlés a polgármester előterjesztésére 

elfogadott egy a szegényház fenntartására vonatkozó tervet, amely a városi szegényügy 

                                                 
272 Zum Bau des Armen und Arbeitshauses in Fünkirchen: Fünfkirchner Zeitung 1880. május 9. Zum Baue des 
Armen- und Arbeitshauses in Fünfkirchen: Fünfkirchner Zeitung 1880. május 27. Az első díjat végül Eopoldo de 
Claricini görzi építész tervei nyerték el, ám a költségek csökkentése érekében felkérték a városi főmérnököt, 
hogy a terveken egyszerűsítéseket hajtson végre.  
273 Aideinger János polgármester felhívása: Pécs 1884. március 22. 
274 BML IV. 1406. 1047/1900: 3578/1886. 
275 BML IV. 1406. 1047/1900: 7560/1887. A Belügyminisztérium addig nem adott engedélyt a szegényházi 
építkezés megindítására, amíg a város nem bizonyította, hogy az ápolási költségeknek megvan a fedezete. A 
város azzal érvelt, hogy a sínylők ápolásának fedezete eddig is rendelkezésre állt, s így végül 1887 őszén 
megkezdhették a kivitelezés előkészítését. Uo: 8607/1887. 
276 Az építkezésre: Pilkhoffer 2004, 262-263. 
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egészére vonatkozó javaslatokat is tartalmazott. Az 1880-as évek végén a városi szegényügy 

meglehetősen szétszabdalt rendszerben működött. A sínylők háza a kórházi gondok vezetése 

alatt állt, a költségeket a kórházi és sínylő alapból finanszírozták, de a felvételről a tanács 

határozott. A pénzbeli segélyezést a szegény-intézeti alap terhére a szegényintézeti 

választmány felügyelte. Mivel e két segélyforma nem volt elegendő a rászorulók ellátására 

kényszerűségből fenntartották a koldulást. A koldusengedélyek kiosztása és a koldusok 

ellenőrzése azonban a rendőrkapitány hatáskörébe tartozott. „Hogy e sokféle és szerves 

összefüggés nélküli fölügyelet egyöntetű lehessen, mi okvetlenül szükséges,” a közgyűlés úgy 

határozott, hogy a szegényügy teljes kezelését bízzák a szegényügyi választmányra, a 

munkához szükséges szakközegeket pedig a tanács rendelkezésre bocsátja majd. A koldulást a 

szegényház megnyitását követően tiltsák be, a koldusokat helyezzék el a szegényházban, s aki 

közülük segélyezésben is részesült, attól ezt vonják meg. Végül, hogy hosszabb távon a házi 

szegények segélyezését is fejezzék be, s csak azok kapjanak pénzbeli segélyt, akiket 

helyhiány miatt nem tudnak felvenni a szegényházba. A szegényház fenntartási költségeinek 

fedezésére a meglévő bevételek mellett húsfogyasztási pótadó kivetése szerepelt a 

határozatban, amit a polgármester előzőleg azzal indokolt, hogy „különösen a napszámosok és 

szegényosztály a közterhekhez mivel sem járulnak, pedig a szegényház áldásait leginkább ők 

veszik munkaképtelenségük esetére igénybe, s így igazságos, hogy munkabírásuk ideje alatt a 

szegényház költségéhez közvetve hozzá is járuljanak.”277 

A közgyűlési határozattal több ponton hasonlóságot mutat egy a rendőrkapitányi hivatal 

iratai között fennmaradt, datálatlan szabályrendelet-tervezet a szegényügy rendezése és a 

koldulás tilalmazása tárgyában, amely tartalma alapján szintén ebből az időből származhat. A 

szöveg Budapest 1875. évi szegényügyi szabályrendeletének278 szövegét követi némi 

módosítással. A segélyben részesülő szegények nyilvántartása, viszonyaik (és azok 

változásainak) követése és a koldulási tilalom betartatása a rendőrkapitányi hivatal, az 

illetékes tanácsnokhoz benyújtott segélykérelmek elbírálása a szegényügyi választmány 

feladata, s ennek előterjesztése alapján a tanács határoz. A tervezet szerint közsegélyben azok 

a pécsi illetőségű, teljesen vagyontalan és keresetképtelen egyének részesíthetők, akiknek 

nincsenek eltartásra kötelezhető hozzátartozóik. Az ideiglenesen segélyezhetők körének a 

„betegségben sínlődő egyének” 12 éven aluli gyermekeire való kiterjesztését, valamint a 

                                                 
277 BML IV. 1402. 160-14470/1888. Városi közgyűlés: Pécsi Figyelő 1888. december 22. A Pécsi Figyelő a 
döntést követően így írt: „Ez ismét olyan lépés a város életében, mely haladásra mutat s a mely a nagyvárosok 
sorába segíti jutni városunkat, vagy legalább is fővárosias jelleget kölcsönöz.” Rövid visszapillantás: Pécsi 
Figyelő 1888. december 29. 
278 Közli: Léderer 1998, 92-95. 
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nyomorék, keresetképtelen szülők gyermekeinek és a vagyontalan árváknak nevelőszülőknél 

való elhelyezését irányozták elő. A szöveg a szegényházi ápolást mint az állandó pénzbeli 

segély egy fajtáját tekinti, s ezt azok számára tartja fenn, akik nem csak munkaképtelenek, de 

öregségük és testi fogyatékosságuk miatt ápolásra is szorulnak, s leszögezi, hogy a 

szegényházba felvett szegények pénzbeli támogatásra nem tarthatnak igényt.279 Bár nincs 

nyoma annak, hogy a szabályrendeletet a közgyűlés elfogadta volna, annak pontjai minden jel 

szerint a későbbi gyakorlatban alkalmazásra kerültek. 

 A szegényház megnyitása a koldusokkal és általában a szegényekkel szembeni szigorú 

fellépéssel kapcsolódott össze. A pénzbeli segélyezések terén az 1880-as évek közepe óta 

érzékelhetőek voltak a szigorítások, amelyek a segélykérők viszonyainak, többek között a 

lakókörülményeknek alaposabb megvizsgálásában, a korábban megítélt segélyek 

felülvizsgálatában öltöttek testet. Ugyanekkor a rendőrkapitány is felülvizsgáltatta a 

koldusengedélyeket, amelynek során a 103-ból 42 koldusról derült ki idegen illetősége. Őket 

ezt követően hazatoloncoltatták, vagy immár illetőségi községükre terhelték segélyezésük 

költségeit. 1890 tavaszán a rendőrkapitány újabb rendeletet bocsátott ki a koldulásról, 

amelyben a koldulást csak a „Sz. kir. Pécs város felírással és számmal ellátott sárga színű 

kerek bárczát” viselő szegényeknek engedélyezte és csak péntekenként – amennyiben erre a 

napra országos vagy városi ünnep esett, akkor a megelőző napon – 8 és 12 óra között. A 

lakosokat felszólították, hogy a bárca nélkül, vagy az engedélyezett időponton kívül kolduló 

szegényeket a rendőrkapitányi hivatalnál jelentsék fel, vagy adják át a rendőri őrjáratnak.280 

A szegényházat eredetileg 146 fősre tervezték, de elkészülte után már csak 120 szegény 

elhelyezésével számoltak. A belügyminisztérium azonban ennek fedezetét sem látta 

biztosítottnak, s újabb egyeztetések után a sínylőkön felül csak további 22 fő szegényházi 

elhelyezéséhez járult hozzá281 A szegényházba felvehető koldusok rászorultságát egy a 

rendőrkapitányból és a szegényügyi választmány két tagjából álló bizottság vizsgálta meg.282 

A polgármester előzőleg már úgy vélekedett – s ezzel kényszerűen minden bizonnyal a 

célokat is kijelölte –, hogy a „koldusok 50-re menő száma le is fog apadni, ha megtudják, 

hogy a koldulási szabadságnak vége van és inkább maguk gondoskodnak megélhetésükről 

                                                 
279 BML IV. 1413. 35. doboz: Szabályrendelet a szegényügy rendezése és a koldulás tilalmazása tárgyában (464-468.) 
280 Koldulás szabályozása: Pécsi Figyelő 1890. május 24. 
281 Ezzel lényegében 70 főben rögzítették a szegényházi férőhelyek számát, az eltartási költségeket pedig napi 25 
kr/fő-vel számolva éves szinten 8297,21 frt-ban határozták meg. BML IV 1406, 1047/1900: Kgy. jkv. 14-1885/1890. 
282 BML IV. 1406. 1047/1900: 7902/1890: A szegényügyi választmány ülésének jegyzőkönyve. A 
húsfogyasztási pótadó kivetésére végül nem volt szükség, mert a szegényházi lakók létszáma alacsonyabb lett a 
tervezettnél. Az ápoltak száma ezután évről-évre emelkedett: 1891-ben 58, 1893-ban 63, majd 1898-ban már 93 
szegényházi ápolt élelmezésével számoltak. 
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semhogy a meg nem szokott rend és fegyelem alá hajoljanak.” A koldusvizsgálaton a 

beidézett 52 koldusból 34-en jelentek meg, de közülük csak nyolcat vettek fel a 

szegényházba. „A többi kihallgatott a szegényházba menni vonakodik, mivel vagy házastársuk 

vagy gyermekeik által segélyeztetnek némileg, amiért ezektől a kolduló jegy elvétetett.”283 A 

Pécsi Figyelő kommentárja szerint: „szegényeink jó része […] megszűnt szegény lenni, mikor 

arról volt szó, hogy a szegényházba kell behurcolkodniuk.” A közgyűlés pedig gyorsan levette 

a napirendről a húsfogyasztási pótadó bevezetését, hiszen „arra most már szükség nincsen.”284 

Bár a szegényháznak csak 1899-ben készült házirendje, ebből következtethetünk arra, mit 

értett a polgármester „a meg nem szokott rend és fegyelem” alatt. A házszabály szerint minden 

intézeti tag „erkölcsi életet tartozik élni, szeméremsértő beszéd vagy tett, szerencsejáték, 

perlekedés, iszákosság, káromkodás tilos.” A bentlakó szegények kötelesek voltak a szobákat 

és fekhelyüket naponta rendbe tenni és takarítani. A szobák rendjére „a munkaképesebb és 

értelmesebb tagok közül” az intézet gondnoka által kijelölt szobafőnök ügyelt, akinek a szoba 

lakói engedelmességgel tartoztak. A szegényházban a nőket és a férfiakat külön lakosztályban 

helyezték el, az átjárást tiltották. A lakóknak nyáron reggel 6-kor, télen, reggel 7-kor kellett 

felkelni, a szobájukat kitisztítani és megreggelizni, nyáron 8-tól, télen 9-től 11 óráig dolgozni 

kellett, ½ 12-kor osztották az ebédet, ebéd után kötelesek voltak maguk után eltakarítani. 

Délután nyaranta 3-tól 6-ig, telente 2-4-ig ismét dolgoztak, majd nyáron ½ 8-kor, télen 6-kor 

kötelesek voltak szobájukba vonulni és elcsendesedni. A munkákat a gondnok osztotta ki, a 

házszabály szerint kávé-, bab-, lencseválogatás, fonás, lószőrtépés, tollfosztás jöhetett 

számításba, valamint az intézet kertjében felmerülő apróbb tevékenységek. A végzett munka 

értékének egyharmad része az intézeti tagokat illette. Az intézetbe látogató csak vasárnap 

délután jöhetett, kimenni csak a gondnok engedélyével, előzetes bejelentés után lehetett, tilos 

volt azonban zárás után vagy részegen hazajönni. Kötelező volt ugyanakkor a vasár- és 

ünnepnapokat „álhatatossággal és imával […] megünnepelni”, a gondnok vagy felügyelő 

vezetése alatt istentiszteletre menni. 

A házszabály az intézeti tagok esetleges vagyonáról úgy rendelkezett, hogy azt a belépéskor 

kötelesek bejelenteni, az értéktárgyakat – a személyes emlékeken kívül – a gondnok áruba 

bocsátotta, a bevételt, akárcsak az intézeti tagok készpénzét pedig egy a tagok nevére kiállított 

takarékpénztári könyvben helyezte el, melynek kamataira az intézeti tag csak külön kérelem 

esetén volt jogosult. A munkából származó jövedelmek is erre a könyvecskére kerültek 

                                                 
283 BML IV 1406, 1047/1900: 10221/1890 (a Szegényügyi Választmány jelentése a tanácsnak.  
284 Helyette elegendőnek tartották, hogy három évre szóló felajánlásokat kérjenek a város lakosaitól. Városi 
közgyűlés: Pécsi Figyelő 1890. október 29. BML IV 1406, 1047/1900: kgy. jkv.156-144470/1890. 135 pécsi 
lakos összzesen évi 1007 frt 5 kr-t ajánlott a szegények eltartására. 
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befizetésre. Az intézeti tag halála esetén hagyatéka a szegényházat gazdagította. Amennyiben 

öröklésképes rokonai voltak – az ápolási és temetési díjak levonása után – ők voltak jogosultak a 

hagyatékra. A házszabályokat megszegő intézeti tagok feddéssel, a kimeneteltől való eltiltással és 

egészségi állapotuktól függően böjtöléssel voltak büntethetők. Kisebb ügyekben a gondnok, 

súlyosabb büntetésekről a felügyeleti jogot gyakorló szegényügyi választmány döntött. A közös 

kimenetelek alkalmával okozott rendzavarást és a ruházat szándékos beszennyezését például első 

alkalommal 1 vagy 2 heti eltiltással, második alkalommal 2-4 napi böjtöléssel büntették, ami az 

adagok 2/3-ára vagy felére csökkentését jelentette. A rossz egészségi állapotúakat másodszori 

szabályszegés esetén is kimeneteltől való eltiltással büntették.285 

A szegényház megnyitásával és a koldulás betiltásával a pénzbeli segélyezés is átalakult. 

Ágh Timót 1894-ben Pécsről írt monográfiája szerint „a koldulás Pécs városában hatóságilag 

be lévén tiltva, a szegény ügy akként rendeztetett, hogy a teljesen ügyefogyottak a 

szegényházban vannak elhelyezve. Azon szegények, kik még némileg munka képesek, de 

keresetükből magukat fentartani egészen még sem képesek, vagy kiknek lakásuk s családjuk 

van s könyör-adományokra szorulnak, a szegény alapból nyernek segélyezést. A városi házi 

pénztárból rendes segélyt élvezők havonkint egészségi állapotukat igazoló bizonylatot 

tartoznak hozni a kerületi orvostól.”286 Szemben az 1888-ban elfogadott közgyűlési 

határozattal az 1890-es évektől nem a szegényügyi választmány, hanem egyre inkább a 

rendőrkapitányi hivatal vált a szegényügy legfőbb felelősévé, ami legnagyobbrészt annak a 

határozatban is érintett problémának a következménye volt, hogy a szegényügyi választmány 

nem rendelkezett megfelelő szakközegekkel. A választmány az 1890-es években már csak 

egy-két ülést tartott, amelyeken a rendőrkapitány beszámolt a segélyezések állásáról, a 

gyorssegélyek kiutalásáról. Nincs nyoma a bizottsági tagok által végzett 

környezettanulmányoknak, sőt 1896-ban a választmány arról határozott, hogy a „segélyezettek 

feletti folyamatos felügyelet és ellenőrzés gyakorolhatása ugyancsak anyagi viszonyaik 

folytonos figyelemmel tarthatása céljából” a segélyezettek névjegyzékét átadják a 

rendőrkapitányi hivatalnak.287 Ugyancsak a rendőrkapitány véleményezte a tanácshoz 

benyújtott szegényházi felvételi kérelmeket, vizsgálta meg a kérelmező viszonyait, s tett 

javaslatot a tanácsnak.288 Amint arra Ágh Timót is utalt, az 1890-es években már nemcsak a 

szegény-intézeti alapítvány, hanem a városi pénztár terhére is folytattak pénzbeli segélyezést. 

Ennek a gyakorlatnak a kezdeteire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, de 

                                                 
285 A szegényházak szabályzatára országosan: Hámori 2006b 
286 Ágh 1894, 141. 
287 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1896/3. 
288 BML IV. 1406 D 11670/902 Faláby Imre és neje szül. Dobos Mari 
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nyilvánvalóan összefüggött a koldulás betiltásával és a szegényházi férőhelyeknek a 

tervezettnél alacsonyabb számával. A koldulás betiltásával, amely egyfajta szelepként 

funkcionált a szegénység kezelésében, feszültségek keletkeztek a szegényügyi kiadások 

változatlan mértéke és a rászorultak növekvő száma között. Ez csak a házi pénztár terhére 

történő községi segélyezés bevezetésével volt megoldható, amely a gyakorlatban szintén a 

rendőrkapitányi hivatal feladatává vált. A század végére tehát a szegényügynek immár nem 

csak közrendészeti vonatkozásai, a koldulás és a csavargás felügyelete tartozott a 

rendőrkapitányi hivatal hatáskörébe, hanem egyre inkább magának a szociális feladatoknak, a 

segélyezésnek a felügyelete is. Az 1880-as évek végén eltervezett, a szegényügyi választmány 

vezető szerepére épülő rendezéssel szemben, amely – a bizottsági tagok gyakorlatban is 

bevezetett szegénylátogatásai mellett – a modern szociális munka alapjait vethette volna meg, 

a rendőrkapitányi hivatal szerepének növekedése az 1890-es évekre a szegényügy nem 

annyira szociális, mint inkább rendészeti szempontú kezelését vetítette előre. 

Az 1890-es évekig a városi szegényügy fejlődését alapvetően meghatározta, hogy annak 

pénzügyi forrásait hagyományosan alapítványok képezték, s a város tartózkodott a jótékony 

kiadások emelésétől. A különböző alapítványok fenntartása a város számára kényelmes volt, 

hiszen törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tehetett, anélkül, hogy költségvetési 

kiadásait növelnie kellett volna. Az alapítványok lassan gyarapodó tőkéje azonban nem tette 

lehetővé a segélyezés érdemi kiterjesztését, sőt a rászorultak számának növekedése 

éppenséggel a segélyekhez való hozzáférés feltételeinek szigorításával, illetve a rendészeti 

fellépés erősödésével kellett járjon. De nem csak a segélyezésre vagy a meglévő jótékony 

intézmények fenntartására nem fordítottak költségvetési forrásokat, hanem újak létesítésére 

sem. A kiegyezés és a századforduló között valamennyi városi jótékony intézet 

közadakozásból épült: a Rudolphinum árvaház 1878-as, a Matessa lelencház 1894-es 

bővítéséhez, illetve a Szegényház 1887/88-as felépítéséhez szükséges forrásokat 

adományokból gyűjtötték össze, s rendkívüli helyzetekben, mint például a szegényházi 

ápolási költségek fedezésénél is, ehhez a megoldáshoz folyamodtak.289 E gyakorlat 

összességében egyértelműen jelzi, hogy a jótékonyságra elsősorban mint társadalmi feladatra 

tekintettek, amelynek területén a községekre legfeljebb a koordináció és az iránymutatás 

feladata hárult és csak a legrászorultabbakról gondoskodott. A belügyminisztérium szigorú 

fiskális szempontjai szintén azt a szemléletet tükrözték, hogy a városnak nem kell olyan 

intézményeket létrehoznia, amelyek fenntartása aztán jelentősen megterheli a költségvetését. 

                                                 
289 Bosznia 1878-as megszállása alatt a tartalékosok családjait szintén a városi lakosoktól gyűjtött adományokból 
támogatta a városi tanács. BML IV. 1402. kgy. jkv. 124-6931/1878. 
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A szabályt azonban csak a felnőtt szegénygondozás területén érvényesítették következetesen, 

az árvák és lelencek eltartásának költségei hagyományosa a városi költségvetést terhelték. 

4.3.2. Segélyezettek, gondozottak 
 

A segélyezettek beadványai, illetve a segélyek megítéléséhez szükséges dokumentumok csak 

töredékesen maradtak fenn a szegényügyi választmány iratai között, nagyobbrészt az 1880-as 

évekből. Ezek alapján próbálunk képet alkotni a legszegényebbekre jellemző 

életkörülményekről. 

A belvárosi Mally Vilhelmina 1883-ban kért segélyt, ekkor 46 éves volt és hajadon. Apja 

pénzügyi biztos volt Pécsett 1858-1866 között, majd nyugdíjasként itt halt meg 1869-ben. 

Egy házat hagyott a lányára a Kálvária utcában, amelyet 1866-ban 1400 frt-ért vettek, de azt 

„tapasztalatlanság[a] és csaló emberek miatt elvesztette.” 1873-ben már más tulajdonában 

volt. Mint írja „[é]veken át tengődtem könyörületes emberek adományán, részint csekély 

keresetemmel, de utóbbi éppen oly csekély, minthogy erősebb kézi munkát alig bírok végezni.” 

Viszonyaira tekintettel fel is vették a segélyezettek közé, majd 1886-ban a második 

segélyezési osztályba tették át.290 

A pécsi születésű Szokola Istvánné két gyermeket nevelt egyedül, miután városi 

szolgálatban állt férje egy meghűlés következtében egy évig betegeskedett, majd meghalt. 

Mivel maga is megbetegedett, tüdőbaja mellett reumával is szenvedett, egyik gyermekét 

felvették a Rudpolhinumba, s számára napi 20 kr segélyt ítéltek meg. 1884-ben az 

Alsóboldogasszony utca lakójaként azonban miután ismét több hónapig feküdt betegen, a 

segély növelése érdekében fordult a szegény-intézeti választmányhoz, amely a kérésének 

eleget tett és a harmadik osztályú segélyezettek közé helyezték át.291 

Pap Ferenc cserepes mester beadványában büszkén állítja, hogy adófizető lakosa volt a 

városnak. 70 éves korára azonban eredeti foglalkozásából már nem tudta magát és „nehéz 

beteg,” munkaképtelen leányát eltartani, ezért segélyért folyamodott. 1884 elején az első 

osztályú segélyezettek közé vették fel, majd magasabb osztály elnyeréséért folyamodott, amit 

a következő év elején meg is kapott, egy évvel később újabb kérvénye hatására pedig már a 

harmadik osztályban találjuk.292 

Pongrácz Jánosné 1884 októberében folyamodott segélyért, miután bányamunkás férje 

júliusban meghalt. Volt ugyan egy kis szőlője, de abból és munkájából leányát és férje után 

                                                 
290 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 32/1884. 
291 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 27/1884 
292 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 36/1884, 22/1884. 1884/6, 1885/4, 1886/10. 
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maradt vak apját is el kellett tartania. Munkaképességére és vagyonára tekintettel a kérelmét 

elutasították.293 

Persina József bányász Sziléziában született, s 1859-ben jött Pécsre a bányába dolgozni. 

1860-ban itt nősült. Ismeretlen okból teljesen munkaképtelenné vált, s így felesége tartotta el, 

aki a helyi téglagyárakban vállalt munkát. 1885-ben folyamodott segélyért, miután egészségi 

állapota rosszabbra fordult, s állandó ápolást igényelt, így felesége nem járhatott dolgozni. 5 frt 

gyorssegélyt ítéltek meg neki, majd 1886-tól negyedik osztályú segélyezésben részesítették. 

E néhány példa arra mutat, hogy a nők esetében általában a férj hiánya, illetve elvesztése 

fenyegetett a kiilleszkedés veszélyével, ami különösen akkor volt erős, ha az illetőnek más, 

esetleg munkát vállalni nem tudó rokonokról is gondoskodnia kellett. A szegényházi ápoltak 

vonatkozásában egy a megszokottól eltérő életpálya részletesebb bemutatására van lehetőség. 

Dietrich Ignác 1830-ban született a Somogy megyei Drávafokon nemes Dietrich Ferenc, 

birtokélelmezési felügyelő és Kremser Erzsébet gyermekeként. Pécsre került gimnáziumba, 

majd a jogakadémián folytatta tanulmányait. 1853-ban bölcsész tudori, 1856-ban pedig a pesti 

egyetemen jogtudori oklevelet szerzett. Ekkor visszatért Pécsre és ott nyitott ügyvédi irodát. 

Három évvel később vette feleségül Kaltnecker Rókus pécsi kéményseprő mester lányát, 

Ágnest, akitől három gyermeke született, 1860-ban Ilona, 1862-ben László és 1866-ban 

Margit. Ügyvédi pályájának csúcsát jelentette a vármegye legnagyobb kiterjedésű 

nagybirtokánál Habsburg Albrecht főherceg bellyei uradalmánál 1864-ben elnyert ügyészi 

állás, amely nemcsak tekintélyét, de jövdelemeit is tovább gyarapította. 1864-ben 

megvásárolta a Széchenyi tér északi oldalát elfoglaló Prandau-házat, Pécs egyik legelőkelőbb 

lakóépületét. A kiegyezés után politikai pályára lépett, ügyészi állását feladta, pécsi házát 

eladta, s 1869-1872 között ellenzéki programmal a pécsváradi kerület országgyűlési 

képviselője volt, majd 1872-1878 között a pécsi közgyűlés tagja volt. 1875-ben ügyvédi 

karrierje megbicsaklott, rágalmazás vádjával felfüggesztették ügyvédi gyakorlatát, később 

sikkasztással is meggyanúsították. 1872-ben meghalt Ilona lánya és feleségével annyira 

megromlott a viszonya, hogy 1875-ben szentszékileg elváltak. Különböző betegségekkel 

szenvedett, szifiliszes volt, majd agyvérzést kapott, s egyre többet ivott, amiért 1885-ben az 

ügyvédi kamara gondnokság alá helyezését kezdeményezte. Minden keresetétől megfosztva 

ekkor fordult segélyért a szegény-intézeti választmányhoz, amely sínylők házi felvételét 

javasolta, de végül éveken át egyszeri segélyekkel támogatta. Végül 1890-ben költözött az új 

szegényházba, itt halt meg két évvel később. 

                                                 
293 BML IV 1402 szegényügyi vt. ir. 1885/4. 
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4.3.3. Árva- és lelencügy Pécsett 
 
A szegényügy részét képezte a vagyontalan árvák, az elhagyott és törvénytelen gyermekek 

gondozása is.294 Pécsett a 18. század vége óta a vagyontalan árva és talált gyermekek 

rokonainak felkutatása a kapitányi hivatal feladat volt.295 Ha az árvának sem vagyona, sem 

rokonai nem voltak, s nem akadt olyan jótevő, aki örökbe fogadta volna őt, a tanács vette 

gondozásba, s a házi pénztárból fizetett díjazás ellenében nevelőszülőknél helyezte el, amíg 

nem vált képessé önmaga eltartására.296  

Ezzel a gyakorlattal szakítva 1858-ban határozta el Pécs községtanácsa, hogy a városban 

árvaházat létesít, amelyet az ekkor született trónörökös tiszteletére Rudolphinumnak neveztek 

el.297 Az új jótékony intézmény a közkórház telkén, a sínylők számára 1857-ben emelt 

földszintes épület kihasználatlan helyiségeiben kapott helyet, és a gyermekek nevelését, 

illetve felügyeletét az 1855 óta a kórház ápolószemélyzetét is adó irgalmasrendi apácákra, a 

„szürke nénékre” bízták. Az intézeti gondozás az alapítók szándéka szerint a nevelőszülőknél 

való elhelyezés helyébe lépett: egy későbbi jelentés szerint „[e]zen intézet […] czélja az 

egyeseknél elszórt gyermekek egyesítése s ezáltali helyesebb neveltetés.”298 Ennek 

megfelelően az árvaház céljait szolgáló 10 000 frt-os alapítvány évi 500 pft-os kamatain felül 

az eddig a lelencek tartására költött évi mintegy 6-700 ft-ot is a gyermekek élelmezésére és 

ruháztatására rendelték. 

                                                 
294 A községi árva- és lelencgondozás alapjait Mária Terézia 1775. évi rendelete fektette le, amikor a helyi 
hatóságokat szoptatós dajkák felfogadására kötelezte. A felmerülő költségeket vagy a plébánosok által gyűjtött 
adományokból vagy a közösség javai terhére kellett biztosítani. Csizmadia 1977, 30. 1790-ben aztán a 
helytartótanács úgy rendelkezett, hogy a kitettek, lelencek és vagyontalan árvák ápolásának költségeit a házi 
pénztárból fedezzék. Gortvay 1958, 143. 
295 1849-ben az elhagyott Karácsonyi Mária szüleit a kapitányi hivatal megtalálta, s apja el is vitte. 1841 
decemberében Hauer Ignác helyettes ügyész jelentette, hogy édesanyja házánál egy 4 év körüli elhagyatott 
gyermek kért szállást, a tanács utasította a kapitányi hivatalt, hogy kutassa ki szüleit és adja át nekik. Spies János 
egy hónappal később azt jelentette, hogy a Károli György névre hallgató kóborló fiút Bernard Ferenc fogadta 
örökbe. BML IV. 1003. 3876/1841. 1843 januárjában Heser Mihály fogadta örökbe azt az egy éves gyermeket, 
akit az Orfű felé vezető úton az erdőben talált. Mint kiderült anyja, akiről a tanácsi jegyzőkönyv csak annyit tud, 
hogy leány és hogy Mari volt a neve, eközben a bokrok mögül leste, elviszi-e valaki a gyermeket. A törvénytelen 
gyermekét felnevelni nem tudó, de érte aggódó leányanyát tettéért három hónapi fogságra ítélte a tanács. BML 
IV. 1003. 45/1843. Ha az árvaságra jutott gyermeknek némi vagyona volt, a tanács rendelkezett arról, hogy 
örökölt vagyona terhére nevelőszülőkhöz kerüljön. Rieger János így került a somogyi Vörös Györgyhöz, ahol 
azonban alig 4 hónapot maradt, majd másokhoz költözött. Mivel fennállt a veszélye, hogy az „állhatatlan” 
gyerek öröksége még azelőtt elfogy, hogy önmaga eltartására képessé válna, ezért a tanács úgy döntött – nehogy 
végül a házi pénztár terhére kelljen gondoskodni a neveléséről –, hogy a fiút a polgári kórházban helyezik el. 
Örökségét átadták a kórház gondnokának. BML. IV. 1003. 522/1842. 1846-ban egy csecsemőt találtak a 
városban, akit Bálint Annának adtak át szoptatásra díjazás ellenében. 
296 BML IV. 1003. 2998/1849: Draguli Anna után 1849-ben szüntették be a tartásdíj fizetését, mivel szolgálatra 
alkalmassá vált. 
297 BML IV. 1406. e. 17701/1947 III-V: községtanács ülésének jegyzőkönyve (1858. augusztus 30.) és a 
polgármester levele Cseh Eduárd megyefőnöknek 105-1069/1858 tanácsi iratszám alatt. 
298 BML IV. 1406. 7599/1872: 6925/1865 tanácsi iratszám alatt (Simonfay János kórházgondnok levele a 
tanácshoz). 
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A városi gondozásba került árvák és lelencek zárt, intézeti ellátásának megteremtése 

1858-ban országos viszonylatban is ritkaságszámba ment. Bár az árvák szervezett 

nevelésének gondolata az evangélikus pietista szellemiségben gyökerezett, az első tényleges 

árvaházak a 18. század második felében a katolizálás céljait szolgálták.299 A többnyire 

egyházi fenntartású intézetekben 6-12 éves árvák kaptak szigorú vallásos nevelést. Mária 

Terézia részint keresztény kötelességből, részint a felvilágosult abszolutizmus szellemében 

szorgalmazta ugyan megyei, illetve területi árvaházak felállítását, törekvései azonban ezen a 

téren is csak töredékesen váltak valóra. Mintának a Tallósón 1770-ben megnyitott állami 

árvaházat tekinthetjük, ahol a gyermekek nevelésében a munka is központi szerepet kapott, a 

példa azonban nem talált követőkre.300 A 18. században, sőt még a 19. század első felében is 

elsősorban az egyházak létesítettek árvaházakat, a városokban esetenként egy-egy helyi 

polgár alapítványa tette lehetővé ilyen intézetek megnyitását.301 Az egyházi és a városi 

árvaházak alapszabályai azonban a törvényes származású és egészséges árvákra, illetve 

félárvákra korlátozták a felvételt, vagyis törvénytelen gyerekek, lelencek nem kerülhettek a 

gondozottak közé. A nyílt szegénygondozás gyakorlatában nem tettek különbséget az árvák 

között származásuk szerint, ám amikor létrejöttek az első árvaházak, azokat elzárták a 

törvénytelen származású gyermekek elől. Amikor az 1870-es években a budapesti 

közgyűlésben felmerült e megkülönböztetés megszüntetésének szükségessége, a tanács arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy „a humanizmus mellett is a törvényes ágyból való árváknak 

a talált gyermekek felett okvetlenül elsőbbséget kell adni.”302 A pécsi városi árvaház alapító 

okirata nem ismert ilyen különbségtételt, az nem volt más mint a korábbi gondozás zárt, 

intézeti keretek közé telepítése. 

A pécsi községtanács a megyei hivatal kifogásaival szemben is megvédte elképzelését, s 

határozottan elutasította azt a felvetést, hogy a városi alapítványt egyesítsék az 1825 óta 

működő székesegyházi árvaházzal. Mint Nagy József polgármester kifejtette, utóbbi 

intézmény teljesen a püspök felügyelete alatt működik, s arra a városnak semmilyen befolyása 

nincs. Ráadásul oda csak katolikusok, csak fiúk és csak 7 éven felüliek kerülhetnek be, a 

városi árvaház ellenben valamennyi felekezet, mindkét nem előtt nyitva áll, s már 1 évesekről 

                                                 
299 Gönczi 1933, 18-19. Újabban a kőszegi árvaház alapításának elemzése során Vinczéné Menyhárt Mária is 
hasonló következtetésre jutott. Vinczéné 2009. 
300 Kosáry 1996, 460. 
301 Vecsey 1943. Pesten csak 1837-ben határozta el a városi tanács, hogy nevelőintézetet létesít árva fiúk 
számára. A közadakozásból épült Josephinum megnyitására 1843-ban került sor, majd 1861-ben Elisabethinum 
néven városi leányárvaházat szerveztek. Schmall 1893. és Toldy 1888. 
302 Schmall 1893, 62. A század második felében részben éppen ez a kirekesztés vezetett el a lelencügy körüli 
vitákhoz, majd a századvégen az állami gyermekvédelem rendszerének megteremtéséhez, amelyben a rászoruló 
gyermekek gondozásának felügyeletét és a költségek fedezését teljes egészében az állam vette át. Kaszás 1994. 
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is képes gondoskodni, továbbá segítségre szoruló beteg és nyomorék gyermekeknek is helyet 

biztosít.303 A pécsi árvaház tehát nem a gondozásra szoruló gyermekek közti különbségtétel 

intézményi leképezése, hanem a korábbi városi gyakorlat megújítása, amitől a szülő nélkül 

maradt gyermekek szakszerűbb és eredményesebb nevelését várták. A fiúkat 12 éves korukig 

gondozták utána inasként „valamely üzlethez,” különböző iparosokhoz kerültek, hogy szakmát 

tanuljanak, a lányokat 14 éves koruk után cselédnek adták, de fennmaradt a lehetőség, hogy 

jóakarók ezt megelőzően is magukhoz vegyék az intézeti gondozottakat. 304 

Az első elképzelések 30 férőhellyel számoltak, de a rászorulók, vagyis az ekkor városi 

gondozás alatt álló árvák és lelencek tényleges száma ennél alacsonyabb lehetett, hiszen 

1858-ban csak 22 gyermek költözött az intézetben, s számuk a következő években is 22-24 

körül ingadozott. Az élelmezési költségek havi tanácsi utalásai alapján úgy tűnik, hogy 

nyaranta kevesebben laktak az intézményben, ami arra utalhat, hogy a gondozattak egy 

részének lehettek hozzátartozói, akik nyáron magukhoz vették őket.305 A gondozattak száma 

az élelmezési költségek emelkedése alapján 1862-ben kezdett növekedni, s ekkor már 

elérhette a 30 főt is, de ez a létszám csak 1863 végétől állandósult.306 Pár éven belül azonban 

már a 30 fős kapacitás is szűknek mutatkozott, így a továbbiakban ismét kerültek gyermekek 

nevelőszülőkhöz, s a tanács sem úgy tekintett az intézményre, mint a gyermekek nevelésének 

kizárólagos helyszínére.307 

 

                                                 
303 BML IV. 1406. e. 17701/1947 III-V: 41-260/1859 tan. iratszám alatt (a polgármester levele a megyei 
hivatalnak). A székesegyházi árvaházról: Fejes 1926, 29-30. A gondozottakról csak az első évből áll 
rendelkezésre kimutatás, amely szerint 1858 novemberében a 22 gyermek közül 14 volt pécsi árva, öten voltak 
lelencek (törvénytelen gyermekek) és három beteg leány volt köztük. A fiúk és leányok száma azonos volt, s 
valamennyien római katolikusok voltak. BML IV. 1406. e. 17701/1947 III-V: 279/1858: Ausweis… 
304 BML IV. 1406. 7599/1872: A Rudolphineum czimű árvagyermekek ápolóintézete alapszabályai. Az 
alapszabályok a pontos napirendet is rögzítették. A gyerekek reggel 6-kor keltek, szentmise, majd reggeli 
imádság után reggeli következett. 8-10-ig iskolában voltak, aztán szent olvasó következett, tízóraira kenyeret 
kaptak, majd 11-ig szünet volt. 11-12 között közös gyakorlás vagy tanítás, amit 12-kor követett az ebéd, majd 2-
ig ismét szünet. 2-4-ig folyt a délutáni tanítás, utána szünidő, majd 5-től vacsora, amit esti ájtatosság és lefekvés 
követett. Reggelire leves adatik, ebédre leves, főzött hús mártással és főzelék, csütörtökön és vasárnap pecsenye 
vagy tészatétel járt. A gondozottak a városi iskolába jártak, csak a tartósan betegeknek volt megengedve, hogy az 
intézet falai között részesüljenek az írás, olvasás, számolás és hittan oktatásában. 
305 1863-ban például Ráth Terézia kérte fia felvételét a Rudolphinumba. BML IV. 1405. 5035/1863. 
306 Évi jelentése Nagy József Pécs szabad királyi város polgármesterének a lefolyt 1863. évre, Pécs 1864. Az 
eredeti elképzelés 1858-ban 28 gyermek elhelyezésével számolt. 
307 1862 januárjában egy 10 éves kóborló fiút találtak a városban. A tanács úgy rendelkezett, hogy „a kapitányi 
hivatal a szokott díj mellett adja az árvaházba vagy magántartásba.” Ernyes 2003, 64. 
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3. táblázat. A Rudolphinumban elhelyezett gyermekek tartási költségei 1858-1867308 
 

  1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 

január    n. a.  n. a.  n. a. 66,67 90,82 94,50 94,50 91,25 94,50 

február    n. a.  n. a.  n. a. 69,82 90,82 94,50 94,50 91,25 94,50 

március    n. a.  n. a. 65,62 68,47 90,82 94,50 94,50 91,25 94,50 

április    n. a.  n. a. 59,32 74,12 90,82 94,50 94,50 91,25 94,50 

május    n. a.  n. a. 59,32 76,12 88,72 94,50 94,50 91,25 94,50 

június    n. a.  n. a.  n. a. 85,57 85,57 94,50 94,50 94,50 94,50 

július    n. a.  n. a.  n. a. 89,77 85,57 94,50 94,50 94,50 94,50 

augusztus    n. a.  n. a. 60,37 89,77 91,87 94,50 94,50 94,50 94,50 

szeptember    n. a.  n. a. 60,37 86,62 91,87 94,50 94,50 94,50 94,50 

október    n. a.  n. a. 63,52 86,62 91,87 94,50 94,50 94,50 94,50 

november 50,80  n. a.  n. a.  n. a. 94,70 94,50 94,50 91,25 94,50* 94,50 

december  n. a.  n. a.  n. a. 66,67 87,67 94,50 94,50 91,25* 94,50 94,50 

összesen  n. a.  718,20  800,00  n. a. 975,92 1087,75 1134 1127,50 1117,75 1134 
gyermekek 
száma az 
év végén: 

22 24 24? 24 28? 30 30 29? 30 30? 

*becsült adat 
 
Az 1870-es évekre a városi árvaház már nem volt képes ellátni a feladatot, szükségessé vált az 

intézet bővítése.309 Aidinger János polgármester 1877. évi jelentéséből arról értesülünk, hogy 

akkor 30 városi árva részesült intézeti ápolásban, helyhiány miatt azonban rajtuk kívül 

mintegy 20 árvát családoknál helyeztek el a város költségén, ám ez a megoldás a polgármester 

szerint „gyakran nem jelent garanciát nevelési tekintetben.”310 Az intézet kibővítésével 

kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az árvákról való gondoskodás társadalmi és erkölcsi 

kötelesség, csakhogy a családoknál való elhelyezése rossz megoldás, mert „az ily gyermekek 

a szomorú tapasztalatok szerint a testi és erkölcsi romlásnak estek áldozatul.” Az árvaház 

kibővítésével csökkenthető lenne az árvákat sújtó nyomor és bűn, és úgy vélte, az árvaházi 

gondozás és nevelés útján lesznek az árvák „a társadalom, hazánk, legelsősorban városunk 

javára” megmenthetők.311 Az 1878. novemberében elkészült új épületet 100 fő befogadására 

tervezték,312 de az első évben csak 70 árva elhelyezéséről gondoskodtak – s ez a 

századfordulóig már nem is változott. 1879 elején a 30 intézeti árva mellett 14-en voltak 

„egyeseknél kihelyezve.” Utóbbiakat az új árvaházba költöztették. A további 26 helyre 

elsősorban azok tehettek javaslatot, akik az építkezés céljára tett 500 frt feletti adományukkal 

a megújított intézet alapítóinak számítottak. Az új bentlakók felruházását az első két évben a 

szegény iskolás gyermekek javára szedett borvámkrajcárokból biztosították. A felvételt 

                                                 
308 Tanácsi mutatókönyvek alapján.  
309 Unser Rudolphinum: Fünfkirchner Zeitung 1873. november 6. 
310 Jahresbericht des Bürgermeisters pro 1877: Fünfkirchner Zeitung 1878. február 24. 
311 Felhívás – városunk árvái ügyében. Pécsi Figyelő 1878. március 2. 
312 Az építkezésre: Mészáros 2009. 
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azonban a korábbiakhoz képest jelentősen korlátozták: pécsi, vagyontalan, törvényes 

származású, legalább 3 éves elmúlt, de szülő vagy gondozásra képes hozzátartozó nélküli 

árvák részére létesült az új intézet. Kivételes esetben félárvák is bekerülhettek az árvaházba, 

ha az élő szülő „munkaképtelensége vagy más körülmények miatt gyermekéről gondoskodni 

képtelen.” A változások folytán külön összeget különítettek el olyan „lelenczek vagy árvák 

tartására […], kik törvénytelen származásúak vagy csecsemő koruk vagy vidéki illetőségük 

folytán az intézetben helyet nem nyerhetnek, de a kikről a város Hatóságának mindamellett 

gondoskodni törvény szerinti kötelessége.”313 A bentlakók 3-4 éves koruktól 12 éves korukig 

maradtak az intézetben, a lányokat cselédnek adták, a fiúkat iparosokhoz közvetítették ki.314  

                                                 
313 BML IV. 1406. e. 1947/17201 III-V: A polgármester előterjesztése a közgyűlésnek, 1879/1397 tanácsi 
iratszám alatt. 
314 Az intézetben az 1890-es évekig működött egy osztatlan leányiskola, amelyben az irgalmas nővérek 
tanítottak, a fiúk külső iskolába jártak. Ágh 1894, 140. Az intézetet elhagyó árvák feletti felügyelet gyakorlása a 
városi rendőr(fő)kapitány hatáskörébe tartozott. 
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4. táblázat. Vagyontalan árvák és városi gondozás alatt álló gyermekek száma 1876-1902 

 

  
vagyontalan 

árva 
árvaház lelencház 

városi 
dajkaság 

egyéb városi 
gondozott 

összes városi 
gondozott 

1876 418 30   15  
1877 426 30   21  
1878 400 30  15 14 59 
1879 423 62  24 2 88 
1880 460 70   10  
1881 450 70   11  
1882 418 70   11  
1883 409 70   11  
1884 419 70   19  
1885  70   16  
1886  70   -  
1887 527 70   23  
1888 524 70 13  15  
1889 1123 70 18  32  
1890 1127 70 18  31  
1891 1112 70 18  87  
1892 1156 70 21 15 107 213 
1893 1181 70 26 15 106 217 
1894 1123 70 26 15 109 220 
1895 1132 69 18  116  
1896 1764 70 40  119  
1897 1209 69 22 37 109 237 
1898 1217 69 35 29 103 236 
1899   24 40   
1900       
1901 1301    104  
1902 1287    104  

 
 
Az árvaház bővítését követően a város 1884-ben határozta el egy lelencház felállítását éppen 

azért, mert „tagadhatatlanul a sajnos körülmények szerint szükséges intézmény mielőbb 

életebeléptetendő, miután a pécsi illetőségű szegény hajadonok gyermekei a Rudolphinum 

árvaintézetbe fel nem vehetők, s ugy ezek életben tartására s 12 éves korukig való 

felnevelésére szükséges, s hiánya elég érzékeny.”315 Az új intézet megnyitását Stephan 

Matessa pécsi kereskedő alapítványa tett lehetővé, aki 1859-ben kelt végrendeletében ingó és 

ingatlan vagyonát – benne Papnövelde utca 18. szám alatti házát is – egy pécsi illetőségű 

szegény hajadonok gyermekeinek elhelyezésére szolgáló lelencház felállítására hagyta.316 

                                                 
315 BML IV. 1402. 1884/91-2884. 
316 A vagyont megkétszereződéséig a város kezelésére bízta, s csak ezután kellett a lelencházat létrehozni. 
Matessa 1861-ben halt meg, a város 1864-ben a hagyatéki tárgyalások lezárulása után vette át az alapítvány 
kezelését, s azt a többi városi alap mintájára végezte, azaz kölcsönzések révén szaporította. Az alapító szándéka 
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1877-ben kelt végrendeletében hasonló célra tett 1000 frt-os alapítványt Farkas István 

ügyvéd, a törvényhatósági bizottság tagja. 

A gyermek- és különösen a csecsemőhalandóság ijesztő hazai méreteinek okát a 

kortársak a elsősorban lelenckérdés megoldatlanságában látták. A városi alsó középrétegeknél 

és különösen a törvénytelen gyermekeknek életet adó cselédeknél volt szokásban, hogy 

kisdedeiket dajkáknak adták ki szoptatásra.317 Az ok mindkét esetben ugyanaz, a nők a 

munkavállalás és a gyermeknevelés feladatait nem tudták összeegyeztetni.318 A 

bérdajkaságban azonban a gyermekek nagy része a nem megfelelő gondozás miatt életét 

vesztette. A korabeli közéletben lelenckérdésként meghatározott problémakör kezelését 

kezdetben társadalmi egyesületek vállalták fel, ugyanakkor az állam is tett bizonyos 

lépéseket.319 Az 1876-ban elfogadott közegészségügyi törvény ezért a dajkák nyilvántartását, 

a gyermekek számára biztosított lakókörülmények előzetes megvizsgálását a községi 

elöljáróságok, a csecsemőkkel való bánásmód nyomon követését pedig a községi orvosok 

feladatai közé sorolta. Kikötötték azt is, hogy egy dajka egy időben csak egy gyermek 

gondozását láthatja el. A törvényi szabályozást már a kortársak sem tartották elegendőnek, a 

dajkák kötelező bejelentése minden bizonnyal elmaradt, valószínűtlennek tűnik ugyanis, hogy 

a tiszti főorvos 1878. évi jelentésében szereplő 15 öt éven aluli dajkaságba vagy eltartásba 

adott vidéki gyermek száma megfelel a valóságnak. Két évtizeddel később Ágh Timót a 

bejelentett dajkák akkor harmincat nem meghaladó száma kapcsán legalábbis úgy vélte, hogy 

ez alig közelíti meg a valóságot. Bár a hatóságok a bejelentett dajkákat rendszeresen 

ellenőrizték, s az 1890-es években a dajkaságba adott és nyilvántartott gyermekek között a 

halálozási arány 10 % volt, az adatok minden bizonnyal elfedik a probléma valódi méreteit.320 

A statisztika egyrészt a Pécsett elhelyezett gyermekek számára vonatkozik, s így nem 

tartalmazza az esetlegesen a környező falvakba került pécsi csecsemők számát. Másrészt 

minden valószínűség szerint éppen az alsóbb osztályok által igénybe vett dajkák nem 

szerepelnek az adatokban. 

A Matessa alapítványának felhasználásával létesített lelencházat az alapítvány részét 

képező Papnevelde utca 18. szám alatti házban helyezték el.321 Az egyesített Farkas-Matessa-

                                                                                                                                                         
szerint a lelencház pécsi illetőségű szegény hajadonok gyermekeinek elhelyezésére létesült volna, akik 12 éves 
korukig részesülhettek volna ellátásban és nevelésben.  
317 Patkovich már a 19. század közepén leírta azt a „közrend” körében Pécsett elterjedt gyakorlatot, hogy 
gyermekeiket szoptatódajkáknak adják ki. Patkovich 1846, 183. 
318 Gyáni 1980, 444-447. 
319 Kaszás 1994, 129. 
320 Ágh 1894, 142. 
321 BML IV. 1402. 1884/141-10652.  
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alapítvány terhére 11 gyermek ellátásról gondoskodtak. Ugyanakkor úgy döntöttek, hogy a 

magángondozás alatt lévő városi lelenceket is ide költöztetik, mert így jobb ellátásban 

részesíthetők. Az ő gondozásuk költségeit egyrészt a város által eddig is a tartásukra fordított 

összegből – 1885-ben 756 frt – másrészt a szegényiskolás gyerekek alapjából biztosították. Az 

alapítólevél322 szerint a lelencek csecsemőkorukban „szoptatás és eltartásra vállalkozó 

tisztességes családanyáknak lesznek hatósági felügyelet alatt s egyezségileg, az alap terhére 

megállapítandó havi díjazás mellett kiadandók.” Ezt követően az intézetbe kerültek, ahol 12 

éves korukig maradhattak, majd vagy visszakerültek anyjukhoz, vagy tanoncként 

iparosokhoz, illetve cselédként háztartásokba közvetítették ki őket. 

Az intézet 1886-ban nyílt meg, de már pár év múlva szükségesnek látszott a felújítása.323 

Erre azonban csak 1894-ben került sor, akkor sem a közgyűlésnek, sokkal inkább Dulánszky 

Adolfnénak köszönhetően, aki „az általa a Matessa vagy hasonló alapra gyűjtött összeget” 

egy törvényileg előírt kisdedóvó felállítására ajánlotta fel. A felajánlott összegből 

megvásárolható volt a Matessa-intézet melletti ház, s az ílymódon egyesített telken egy 

kisdedóvónak és a lelencházanak egyaránt otthont adó új kétszintes épületet emeltek.324 Az új 

épületben az emeletre került a 12 fiú és 15 leány elhelyezésére alkalmas lelencház, a 

földszintre pedig az óvoda. A Matessa új épületének átadásával tehát a városban egy új 

„szociális központ” nyitotta meg kapuit, különösen, hogy 1895-1904 között kisebb 

megszakításokkal itt működött a városi szegényeknek a téli hónapokban meleg ételt osztó 

nőegyleti népkonyha is. 

                                                 
322 BML IV. 1402. 1885/69-6751. 
323 Az intézet személyzetét a város többi jótékony intézetében 1854 óta szolgáló irgalmas nővérekre bízták, 
rajtuk kívül egy cseléd fizetéséről gondoskodtak, továbbá „a mutatkozó szükséghez képest a sínlők intézetéből 
rendeltessenek ki a gyermekek körüli munkákra még képes személyek.” Határoztak arról is, hogy az intézet a 
tanácsnak alárendelten működik majd, az állandó felügyeletet pedig egy a közgyűlés által kiküldött állandó 
bizottság fogja ellátni, amelynek mindenkori elnöke a belvárosi plébános lett, Mendlik Ágoston (őt 1891-től 
Magenheim József követte) mellé Czirják Ignácot, Kindl Józsefet és Zavaros Pétert választották meg. Az intézet 
gondnoka is Czirják Ignác lett. 
324 BML IV. 1406. 1892/149. A Matessa-bizottság támogató véleményének beérkezése után a tanács február 10-
én döntött a vásárlásról, s arra március elején már sor is került. Az építkezésre: Pilkhoffer 2004, 265-266. 
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4.3.4. Kisdedóvás – a községi jótékonyság új területe 

 

Miután világossá vált, hogy az 1877-ben tervbe vett dologház létesítése a kihágási törvény 

passzusai miatt értelmetlenné vált, a polgármester 1883-ban érdekes javaslattal állt elő: a 

szegényház megépítését immár egy gyermekmenhely megnyitásával kívánta összekapcsolni. 

A kisdedóvás eszméje Magyarországon az 1820-as években Brunswick Teréz 

kezdeményezései nyomán, az angliai kezdetekkel szinte egyidőben vert gyökeret. A hazai 

mozgalom képviselői a felvilágosodásban gyökerező korabeli reformpedagógia felfogásának 

megfelelően úgy vélekedtek, hogy „az ember természeti s erkölcsi képzésének […] születése 

pillanatjától fogva szükséges kezdődni, s a polgári munkálkodásba való belépésig 

szakadatlanul folytatódni.”325 Ezt a csecsemőkorban kezdődő nevelést – az angliai példának 

megfelelően – elsősorban a szegény családok esetében tartották szükségesnek, amelyekben a 

szülők – tartotta a korabeli vélekedés – nem képesek megadni a gyermekeknek a tisztes 

életvezetéshez szükséges erkölcsi és szellemi támaszt. Hogy a reformkorban pontosan mit 

értettek szegénység alatt, vagyis kik számára létesültek a kisdedóvók, nehezen állapítható 

meg, hiszen a gyakorlatban – különösen vidéken – inkább előkelőbb szülők gyermekei 

látogatták az intézményeket.326 Az 1850-es, 1860-as években azonban már azt hangsúlyozták, 

hogy a kisdedóvó-intézetekre a munkába járó szülők gyermekeinek testi és erkölcsi megóvása 

érdekében van szükség.327 Ney Ferenc, a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő 

Egyesület titkára, 1859-ben kifejezetten a köznép – saját meghatározása szerint: 

vagyontalanabb kézművesek, földművelők, zsellérek és napszámosok – gyermekei számára 

javasolta kisdedóvók létesítését, hogy „az utca helyett, hol a’ hivalkodást, dologtalanságot, 

versengést, bosszúállást, erkölcstelenséget, fajtalanságot szokhatnák meg (…) a társas élet 

örömeire és tartozásaira, csinosságra, rendre, tisztaságra, felebaráti szeretetre, 

munkásságra, ügyességre, szóval minden emberi és polgári erényre szokjanak.” 

Pécsett egy bölcsőde vagy óvoda felállítása az 1860-as évek óta téma volt a sajtóban, az 

ügy legelkötelezettebb híve Schneider István belvárosi tanító volt. Bár 1839 óta kisebb 

megszakítással működött a belvárosban egy magánóvoda,328 1863-ban Nagy József 

                                                 
325 Brunswick Teréz – Réhlinger Antal: Rendszabásai a Nemzeti Egyesületnek a kisdedek koránti nevelésére 
nézve gyám és képző intézetek által, Pest 1830. Idézi: Tóth 2005, 95. 
326 Tóth Árpád szerint ezért a vidéki városokban a reformkorban létesült kisdedóvók többsége nem tekinthető valódi 
szegényügyi intézménynek. Tóth 2005, 102-103. Az ország későbbi fővárosában némileg eltérő volt a helyzet, mert az 
első pesti és budai kisdedóvókat nagyobbrészt a kispolgárság gyermekei látogatták. Zibolen 1984, 59. 
327 Szabó 1995, 70-71. 
328 Komlósi 1984., Komlósi 1987. 
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polgármester már felvetette, hogy szükséges lenne a szigeti és a budai külvárosban is 

kisdedóvók létesítése.329 A következő évben a városi közgyűlés már részletes terv 

kidolgozására szólította fel a Szigriszt Józsefet,330 aki belvárosi magánóvodája számára 

szeretett volna támogatást szerezni, ám a város vezetői ezt csak abban az esetben tartották 

elképzelhetőnek, ha Szigriszt a város valamennyi „szegény sorsú” lakosára ingyen kiterjeszti 

kisdedóvó intézetét. Bár némi szervezkedés megindulhatott az ügyben, hiszen 1866-ban Grün 

Béni 25, a Pécsi Dalárda pedig 20 frt-ot ajánlott fel egy Pécsett létesítendő óvoda javára, a 

tervek nem valósultak meg.331 Ekkor szólalt meg először Schneider István is, aki a gyermekek 

korai nevelésének ismert előnyeit ecsetelve azt is kiemelte, hogy a kisdedóvók Angliában 

főként a gyári munkások gyermekei számára létesültek.332 Schneider az 1870-es években 

olyan külvárosi óvodák megnyitását szorgalmazta, amelyek lehetőséget kínálnának a munkás 

osztály számára, hogy még nem iskolaköteles gyerekeit napközben valahol elhelyezze. 

Lehetséges helyszínként a budai külvárosi iskola épületét jelölte meg, s az ügy felkarolását a 

jótékony nőegylettől várta, az azonban végül 1879-ben a belvárosban nyitott óvodát, ahol 

ráadásul tandíjat is szedtek.333 

„Nagy szerencsétlenség történt e hó 24-én délután 5 órakor gondatlanságból. Vlasits 

József, a vártemplomban dolgozó napszámos, István utca 22 szám alatti lakásában egy 6 és egy 

4 éves gyermekét bezárván, a két gyermek bennégett. Tűz a szobából ki nem hatolt. A rendőri 

intézkedések megtétettek. Bővebb tudósítás még hiányzik.”334 Ez a rövidhír jelent meg 1882. 

november 25-én a nem sokkal korábban indult Pécs335 című helyi lapban, s pár nappal később a 

lap következő számának vezércikkében már arról értekeztek, hogy a hasonló tragédiák 

                                                 
329 Várady 1896, 357. 
330 BML Pécs kgy. jkv. 1864/1179-916 (július 1.): a határozat szerint Szigriszt „tervezet és költség(…) nyújtson 
be olly kisdedóvodára, melly vezérlete alatt három részben a’ bel, budai és szigeti külvárosban felállítva és 
szegény sorsuak ingyen felvételére szánva lenne.” 
331 BML IV. 1406. 1866/193-822 és 411-2258. Jellemző, hogy e felajánlásokat annyira elfelejtették, hogy az 
előírt alapítólevelet csak 1916-ban fogadta el a városi közgyűlés, ekkor rendelkeztek az összegek Pécsvárosi 
kisdedóvoda alap néven történő külön kezeléséről: BML IV 1402 kgy. jkv. 1916/84-15195. 
332 Schneider István: Néhány szó az első nevelésről, különösen a pécsi óvóintézet érdekében: Kalauz 1865-66/28. 
Ugyanebben az évben a Dunagőzhajózási Társaság óvodát nyitott Pécsbányatelepen. A helyi plébános abban 
látta az intézmény jótékony hatását, hogy „a különféle ajkú gyermekek a tanodai nyelv megtanulására s így a 
tanodában való könnyebb elő menetelükre előkészíttetnek, a rossz példák látásától s az utczai kóborlástól 
elvonatnak, s hogy szüléik annál biztosabban a bányai munkára mehessenek, míg onnan visszatérnek, biztos 
helyen őriztetnek, a vallásban s az erkölcsben nem különben egyéb szellemet képző tudományok elemeiben és 
testet fejlesztő gyakorlatokban oktattatnak s az időt jobbadán játszva a testgyakordai udvarban töltik.” Vojtyák 
Antal: Pécsbánya: Kalauz 1867-68/20, 314. A bányatelepi óvoda csak pár évig működött, a DGT utóbb 
érdeklődés hiányában megszüntette az intézetet. 
333 Schneider István: Zur Kindergartenfrage: Fünfkirchner Zeitung 1877. február 25. 
334 Nagy szerencsétlenség: Pécs 1882. november 25. 
335 Pécsett az 1880-as évek elején két politikai lap jelent meg: a német nyelvű, szabadelvű Fünfkirchner Zeitung 
hetente kétszer és a függetlenségi párthoz kötődő Pécsi Figyelő című hetilap. Az új lapot Fekete Mihály városi 
tiszti főügyész alapította, a hetente kétszer megjelenő magyar nyelvű Pécs a városi szabadelvű párthoz kötődött: 
Lenkei 1922. 
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elkerülése végett szükség lenne egy menedékház felállítására a dolgozni járó szegények 

gyermekei számára. A cikkíró egy ilyen intézmény megteremtését a Nőegylettől várta.336 Nem 

sokkal később egy újabb cikk337 – melynek aláírója, (sch) mögött nagy valószínűséggel ismét 

csak Schneider Istvánt sejthetjük338 – részletesen foglalkozott az elképzeléssel. Eszerint a 

menedékház arra szolgálna, hogy ott „a mindennapi kenyér után járó szegények gyermekeiket 

egész napra elhelyezhetik, a hol csak kellő felügyelet, gondos ápolás s esetleg élelmezésben is 

részesülnek. (…) (A) fő czél csak a 2-3 éveseknél kisebb gyermekek lelkének és testének 

megóvása minden természeti vagy erkölcsi veszélytől, mi a folytonos felügyelés s koruknak 

megfelelő tárgyakkal való elfoglalása által történik.” Az intézet helyéül a Kálvária környékét 

javasolta „vagy akármelyik külvárost.” A nőegyleti választmány reagált is a felszólításra, 

felkérték Baranya vármegye tanfelügyelőjét, dolgozzon ki megfelelő tervezetet.339 Az ügyet 

utóbb a Fünfkirchner Zeitung is pártolta,340 ekkor azonban a polgármester közbeszólt. 

A törvényhatósági bizottság 1883. április 21-i ülésén341 Aidinger János azzal a javaslattal 

állt elő, hogy a dologház helyett egy szegényházzal összekapcsolt gyermekmenhelyet 

építsenek: „oly munkás családoknak, kiknél úgy a családfő, mint a család anya az egész 

napon át lakásán kívül teljesítendő munkával elfoglalva van.” A polgármester Schneider 

elképzeléseit követve egy „bölcsőde-féle intézetre” gondolt, mely elsősorban a „munkás 

osztály” gyermekei egészségének és életének megóvására ügyelne. Konkrétan említette a 

gyermekhalandóság csökkentésének szükségességét, de felhívta a figyelmet azokra az 

erkölcsi hátrányokra is, „melyek abból származnak, hogy számos gyermek egész nap minden 

felügyelet nélkül idejét az utczán tölti.” 

A közgyűlés ugyan elfogadta a javaslatot, a városi tanács azonban igen lassan intézkedett, 

a szegényház ügye is csak lassan haladt előre, így csak 1885-ben került sor az első gyakorlati 

lépések megtételére. Ekkor azonban már rögtön három városi gyermekmenhely felállításáról 

gondolkoztak: elsőként az Ágoston téri új iskolában (Budai külváros), majd a Matessa-

lelencházban (Kálvária környék, a Belváros északkeleti része), később pedig a városi 

szegényházban (Szigeti külváros) terveztek menhelyet nyitni.342 A gyermekmenhelyek 

                                                 
336 A Pécs 1882/5. száma sajnos egyetlen közgyűjteményben sem lelhető fel. A cikk tartalmára a későbbi 
reakciókból lehet csak következtetni. 
337 (sch) [Schneider István]: Menedékházat a szegények gyermekei számára!: Pécs 1882. december 13. 
338 „Schneider István”: Szinnyei 1908, 518. 
339 A szegény gyermekekért!: Pécs 1884. május 28. 
340 Die Wirtschaftlichkeit des Fünfkirchner Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1883. március 18. „Nemrégiben 
két munkásgyermek halála keserítette el városunkat, amely megintcsak egy a magukra hagyott gyermekek 
számára létesített menedékház hiányának a számlájára volt írható.” 
341 BML IV. 1402. 1883/26-4183.  
342 Gyermek-menhely és lelenczház: Pécs 1885. október 24. 
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szervezését az iskolaszék hatáskörébe utalták, amely az Ágoston téri menhely előkészítésére 

külön bizottságot rendelt ki.343 A menhelyre azok voltak felvehetők nem és valláskülönbség 

nélkül, „kik már járni tudnak, de nem töltötték be a 6. életévet,” azaz nem érték el az 

iskolaköteles kort. Ekkorra tehát az 1882-83. évi tervekkel ellentétben már valóban óvodáról, 

és nem bölcsődéről beszéltek.344 

Az iskolaszék előkészítő munkája nyomán és azt egészében elfogadva az 1885 decemberi 

városi közgyűlés határozott az Ágoston-téri menhely megnyitásáról „a szegény nép osztály 

érdekében,”345 A közgyűlés még fontosnak tartotta leszögezni, hogy a „gyermekmenhelyben a 

gyermekek csak is hétköznapon fognak felvétetni, miután vasár és ünnepnapokon a szülők 

napszám munkával elfoglalva nincsenek s így gyermekeiket maguk is gondozhatják.” 

Az Ágoston téri gyermekmenhely megnyitásának története értelmezhető a morális 

pánikról szóló szociológiai elmélet segítségével.346 Ez a fogalom annak leírására szolgál, 

hogyan konstruálja meg a társadalom az önmagára nézve veszélyesnek tekintett különböző 

deviáns viselkedések, illetve csoportok képét, s ennek megfelelően milyen folyamatokon 

keresztül alakítja ki védekező mechanizmusait. E jelenség kialakulásának folyamatában 

meghatározó szerepet játszik a sajtó, amely egy adott esemény tálalása révén megalkotja, 

megkonstruálja egy adott kisebbség vagy szubkultúra társadalmi reprezentációját. Ezt a 

társadalom aktivizálódása, a társadalmi félelmek artikulációja követi, ami általában elvezet a 

politikai válaszok megszületéséhez: törvények alkotásához vagy a szabályozások, a rendőri 

intézkedések szigorításához. A morális pánik feltétele a közvélemény léte, s ezért a fogalom 

történeti kiterjeszthetősége vitatott. Magam sem gondolom, hogy a gyermekhalálozások 

kapcsán egy morális pánik klasszikus esetével állnánk szemben, hiszen például az évekig tartó 

pécsi tervezgetések esetében nehezen lenne bizonyítható a jelenségnek a „pánik” fogalmával 

jellemzett hektikussága, gyors lefolyása. A morális pánikok történései azonban segíthetnek 

megérteni az 1880-as évek pécsi eseményeit. 

A morális pánik klasszikus elmélete szerint egy adott társadalmi esemény 

megkonstruálásában a média játszik meghatározó szerepet, a média alakítja ki azokat az 

                                                 
343 BML IX. 801. isz. jkv: 1885/52-83. 
344 A polgármester úgy vélte, hogy mivel az Ágoston téri gyermekmenhelybe csakis budai külvárosi gyermekek 
lesznek felvehetők, s „tekintve, hogy a kálvárián és a belvároshoz tartozó egyéb utczákban igen sok napszámos 
lakik”, elkerülhetetlen egy második menhely mielőbbi megnyitása is a Matessa épületében. Ennek előkészítésére 
ismét a korábban kiküldött bizottságot jelölték ki. BML IX. 801. isz. jkv: 1885/196-225. 
345 BML IV 1402, 1885/156-13144. A menhely-felügyelő bizottságba megválasztották: Károly Ignátz budai-
külvárosi plébános mint elnök, Koszits Sándor, Ágoston téri igazgató-tanár, Dietmayer Jakab iskolagondnok, 
továbbá Lill János, Papp József és Weidinger Ferenc, „miután nevezett urak a budai külváros viszonyait 
legjobban ismerik.” 
346 A morális pánikról: Kitzinger 2000, 23-48. 
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értelmezési kereteket, amelyek működésbe hozzák a társadalom védekező mechanizmusait az 

észlelt erkölcsi veszélyekkel szemben. Pécsett éppen egy a tűzeset előtt alig két héttel megindult 

lap számolt be az eseményről, a Pécs a társadalmi (szociális) kérdések iránt tanúsított a 

korábbiaktól eltérő szempontú érdeklődéssel hívta fel magára a figyelmet. A Fünfkirchner 

Zeitung indulása óta elkötelezett volt a munkáskérdés mellett, rendszeresen állást foglalt a 

társadalmi feszültségek megelőzése érdekében. A Pécs ezzel szemben hangsúlyosan a 

közegészségügyi és népesedési kérdések, így például a gyermekhalandóság problémája felé 

fordult.347 A Pécs mögött tehát egy a társadalmi problémákat más oldalról megközelítő csoportot 

kell sejtenünk, amelynek az első években a szabadelvű párthoz kötődő és a lap megindítását 

kezdeményező Fekete Mihály348 mellett Bolgár Kálmán ügyvéd-újságíró349, Kossutány Ignác 

jogakadémiai tanár350 és a már ismert Schneider István voltak a meghatározó személyiségei. 

A szomorú eseményről a Pécs szokatlanul megdöbbent hangú rövidhír formájában 

számolt be, megígérve olvasóinak a részletes tájékoztatást. A következő számban rögtön 

szélesebb kontextusba ágyazták a két gyermek tragikus halálát, s a megoldások érdekében a 

társadalom aktív fellépését szorgalmazták. Ezt követően Schneider István tanító – egy 

pedagógiai szakember – állt elő részletes tervezettel, amelyre már a Jótékony Nőegylet is 

reagált. Fel- és elismerve az ügy fontosságát hivatalos fórumokhoz fordult szakvéleményért, 

majd néhány hónapos csend után, maga a polgármester karolta fel a közérdekűnek vélt ügyet, 

s tett ígéretet a megfelelő lépések megtételére. A Schneider István által már korábban is 

képviselt külvárosi gyermekmenhelyek, kisdedóvók ügye 1882-ben a két kisgyermek életét 

követelő tűzeset révén volt megtölthető valódi tartalommal. Lehetőség nyílt arra, hogy a 

gyermekhalandóság problémáját konkrét példán szemléltethessék és azt a helyi társadalom 

saját tapasztalatává tegyék meg. Az eset azonban nem csupán általában irányította rá a 

figyelmet a gyermekhalandóságra, hanem konkrét társadalmi összefüggésben, hiszen a két 

kisgyermek haláláról beszámoló sajtóhírben már az első alkalommal az is szerepelt, hogy az 

áldozatok apja dolgozó napszámos volt. Így a korabeli társadalom számára az eset alkalmas 

volt a munkások, napszámosok kiszolgáltatottságának megjelenítésére is és azoknak a 

                                                 
347 Például: (sch.) [Schneider István]: Egészségügyi viszonyaink és még valami: Pécs 1882. december 2. 
348 Fekete Mihály (Pellérd, 1845 – Pécs, 1916) Pécsett városi tiszti főügyész volt 1878 és 1908 között. 
349 Bolgár Kálmán (Máramarossziget 1843 – Pécs 1910), ügyvéd, az 1870-es évek elejéig a Felvidék, majd több 
budapesti lap újságírója volt. 1870-71 a Pécsi Lapok munkatársa, majd a lap rövid újraindulását követően 1882-
83-ban szerkesztője. Az 1880-as években a Pécs, majd ezt követően a Pécsi Napló vezércikkírója. 1896-tól 
Baranya és Tolna megye állami anyakönyvi felügyelője, majd 1908-10 között Baranya vármegye királyi 
tanfelügyelője. 
350 Kossutány Ignác (Mátészalka, 1851 – Budapest, 1940), 1875-1886 a pécsi jogakadémia egyházjogi és 
jogtörténeti tanára, a Porges-féle felsőkereskedelmi iskolában jogi és közgazdasági ismereteket oktatott. 1882-
83-ban a Pécs belső munkatársa volt, később Pozsonyba, majd a Kolozsvári Egyetemre került. 
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területeknek a körülhatárolására, ahol a liberális társadalom beavatkozása indokolt és 

szükséges. Egyéb esetekben nem volt jellemző, hogy a sajtó beszámolt a gyerekek vagy a 

szülők nevéről, foglalkozásáról. Ugyanakkor, ha például egy gyermek betegség vagy 

mérgezés következtében azért halt meg, mert szülei nem vitték orvoshoz, a sajtó elsősorban 

nem segítséget, hanem rendőri fellépést szorgalmazott a felelősnek tartott szülőkkel 

szemben.351 A szülői kötelességek elmulasztására ilyen esetekben nem volt mentség. 

Az első pécsi gyermekmenhelyet a programbeszédek szerint „a tisztességesen gazdálkodó 

napszámosok” számára hozták létre. Az Ágoston téri gyermekmenhely megnyitása egy új, a 

munkásságra irányuló városi szociális politika születését jelezte, az intézményre úgy 

tekintettek, mint a szülőknek nyújtott támogatásra.352 Az intézet létrehozásának szociális 

dimenzióit éppen a polgármesteri javaslat támasztja alá, amely a menedékházat a 

szegényházzal egy fedél alatt gondolta megvalósítani. S bár az első városi kisdedóvó végül az 

Ágoston téri iskolában nyílt meg, a következő ismét egy jótékony intézetben, a Matessa 

lelencházban kapott helyet. 

5. táblázat. Óvodai napok száma 1886-1894 
 

év 
összes 

óvodai nap 

ingyenes 
élelmezett 
óvodai nap 

napidíjas 
élelmezett 
(10 kr/nap) 
óvodai nap 

havidíjas 
(1 frt) nem 
élelmezett 
óvodai nap 

ingyenes 
(élelem 
nélkül) 

óvodai nap 

1886/87 3872 2281 296 1242 53 
1887/88 7692 4441 152   
1888/89 7906 3727 341 1748 2090 
1889/90 9122 3711 256 4254  
1890/91 12292 4024 147 116 7955 
1891/92 21171 5101 157 157 15687 
1892/93 26401 4830 151 38 21382 
1893/94 35207 4855 73 90 30189 

 
Az óvodák nyitva tartását a munkások és napszámosok munkaidejéhez igazították, reggel 6-tól este 

7-8-ig, vagyis a teljes munkaidő alatt vigyáztak a gyerekekre.353 Az Ágoston téri 

gyermekmenhelyen az ellátásért napi 10 kr-t kellett fizetni, ami „oly kevés, melyet minden 

tisszességesen gazdálkodó, munkára képes napszámos megfizethet.” Ugyanakkor a visszaélések 

elkerülése végett eredetileg azt tervezték, hogy csak azt veszik fel, aki az aznapi díjat az óvónő 

kezére lefizette. A városi pénztár terhére 16 gyermek ingyenes étkeztetését is biztosították, 

személyükről a gyermekmenhely általános felügyeletét ellátó menhely-bizottság döntött minden 

                                                 
351 Aerztliche Hilfe für Arme: Fünfkirchner Zeitung 1879. március 27. 
352 „Ezen intézet főleg azon szegény szülőkre nézve, kik munkára menve gyermeküket jó kezekre bízhatják, 
megbecsülhetetlen.” Ágh 1894, 139. 
353 A 19. század végén a pécsi gyárakban általában 10-12 órás volt a munkanap, a munkaidő a faipari üzemekben 
reggel fél héttől este hétig, a vas- és fémiparban reggel héttől este hatig tartott. Szita 1985, 38 és 41. 
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hónapban.354 A sajtó beszámolója szerint a külvárosi „szegény nép osztály” kezdetben nem 

lelkesedett az új intézményért. Ezért – amint a táblázat mutatja – az első évet követően változtattak 

az óvoda működtetésének rendszerén, s a későbbiekben az óvodások nagy része ingyen járhatott a 

gyermekmenhelyre, a fizetők száma jelentéktelen volt. Az adatok alapján az 1880-as évek végén 

mintegy 60, az 1890-es évek elején már naponta 100-160 gyerek, a 6 éven aluliak 10-15 %-a járt 

óvodába, döntő többségük ingyen, s 10 %-uk ingyenes étkeztetést is kapott.355 

Amikor a kisdedóvásról szóló törvény hatályba lépését követően az iskolaszék jelentést 

készített az óvodakötelesekről, illetve a kellő gondozásban nem részesülő gyermekek 

számáról, egy szigeti külvárosi óvoda sürgős felállítását azzal indokolta, hogy „köztudomású 

dolog, hogy ott nagyon is sok a szegény munkás nép, kinek, ha reggel munkára megy, nincs 

senkije, kire gyermekét bizza.” S megfogalmazták azt is, hogy „tekintve az itt lakó szegényebb 

sorsú néposztályt az Ágoston térihez hasonló tápintézet kell.” A szintén javaslatba hozott 

Felső Vámház utcai óvoda esetében pedig azzal érveltek, hogy a városnak azon a részén „a 

legtöbb oly munkás és köznép lakik, mely kizárólag a házon kívül teljesítendő munkával 

foglalkozik, s így gyermekeit kellő gondozásban és felügyeletben a legjobb akarat mellett sem 

részesítheti.” Igaz már hozzá tették azt is, amit a bányatalepi óvoda létesítése mellett is 

érvként hoztak fel, hogy „az iparmunkások és bevándorolt köznép többnyire német ajkú, s így 

a magyarosításnak ez úton való előkészítése nagyon is helyén való.”356 Utóbbi két helyszínen 

az első világháborúig nem létesült gyermekmenhely, de a szigeti külvárosi és a Matessa 

intézeti új óvodák 1894-es megnyitása kapcsán a menhelyfelügyelő bizottság a szociális 

gondoskodás kiterjesztésében odáig ment, hogy felvetette azt is, valamennyi óvodásnak 

biztosítani kellene a napi étkezést, ezt azonban az iskolaszék már nem támogatta.357 Az 

élelmezés csak a szegény gyermekek számára maradt ingyenes, ami évente mintegy 1500-

1800 frt-jába került a városi költségvetésnek.358 S a város nemcsak a tápintézet fenntartásának 

költségeit vállalta magára, de maguknak az óvodaépületeknek a felépítését is, amelyeket a 

városi törzstőkéből felvett 32 éves kölcsönből finanszíroztak. 

                                                 
354 BML IV. 1402. kgy. jkv. 156-13144/1885 
355 BML IX. 801. isz. jkv: 1893/251-292. 
356 Uo. 
357 BML IX. 801. isz. jkv: 1894/12-24. 
358 BML IX. 801. isz. jkv: 1894/182-205. A gyerekek reggel kenyeret, délben főzeléket és kenyeret, hetente 
háromszor húst, este kenyeret kaptak. Az 1895/96. évi Népiskolai Értesítő szerint: „azelőtt (…) tejet, fehér 
kenyeret, délben egész ebédet kaptak, de azt be kellett szüntetni, mert annyira el lettek kényeztetve, hogy odahaza 
sirva követeltek tejet, fehér kenyeret és ebédet.” Értesítő 1895/96, XXXII. 
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4.3.5. Társadalmi jótékonyság 
 
A szegényügyre vonatkozó jogszabályok szerint a községek segélyezési kötelezettsége csak 

abban az esetben állt fenn, ha az önmagukat fenntartani nem képes szegények támogatására a 

jótékony egyesületek és egyesek könyöradományai nem voltak elegendőek. Vagyis a 

rászorulók segélyezése elsősorban társadalmi feladat, s csak ennek hiányában vagy 

elégtelensége esetén kell a községeknek vagy az államnak beavatkoznia a társadalmi életbe. 

De Pécsett még az így keletkezett kötelezettségeknek is úgy próbáltak eleget tenni, hogy a 

város lakosságát bíztatták adományozásra, s az ebből származó bevételekből segélyezték a 

rászorulókat vagy éppen építettek számukra új ápoló intézményeket. Ez a gyakorlat 

értelemszerűen erősítette a társadalmi jótékonyság jelentőségét, amelynek a jótékony 

egyesületek voltak a hordozói. 

Jótékony egyesületnek tekintjük azokat az önkéntes alapon létrejött társaságokat, 

amelyek a társadalom egészét tekintve vertikálisan leírható célok mentén alakultak, azaz 

olyan társadalmi célok megvalósítása érdekében jöttek létre, melyek nem a tagságra magára, 

de nem is a tagság által képviselt társadalmi csoportra irányultak, hanem a társadalmi 

hierarchiában alacsonyabban elhelyezkedő csoportok anyagi és erkölcsi megsegítésére 

törekednek.359 Pécsett ilyen volt az 1869-ben alapított Izraelita Jótékony Nőegylet, melynek 

tevékenysége azonban felekezeti jellege miatt szűkebb körre korlátozódott, és az 1871-ben 

alapított Pécsi Jótékony Nőegylet, amelynek, mint láttuk, jelentős szerepe volt a városi 

szegényház megépítésében, s mint ilyen érdemes az alaposabb elemzésre. 

Egy pécsi nőegylet alapításának gondolata 1870-ben egy a francia-porosz háború 

özvegyei és árvái javára rendezett jótékony estélyen merült fel.360. Alig egy hónapos 

szervezést követően, amelyet a sajtó is zajosan támogatott, az alakuló közgyűlésre 1871. 

                                                 
359 Szemben az önsegélyező egyesületekkel, amelyek a primér szociabilitás formáinak fokozatos eltűnése, illetve 
a céhek felszámolása során mint a társadalom tagjainak új, immár önkéntes szövetségei, egyesületei jöttek létre 
arra az esetre, ha tagjaik nehéz körülmények közé kerültek. Ilyenek voltak a különböző önsegélyező és 
temetkezési egyletek, amelyek betegség vagy halál esetén a tagok befizetéseiből nyújtottak segítséget saját 
tagjaik részére, és mint ilyenek a későbbi társadalombiztosítás előzményének tekinthetők. Bár ezek az 
egyesületek sem zárkóztak, zárkózhattak el teljesen a magánjótékonyság igénybevétele elől, és elfogadtak 
különböző adományokat – az iparossegédek segélyegyletei például a munkaadók, gyárosok befizetéseit –, mégis 
meg kell különböztetnünk őket a jótékony egyesületektől. Tóth 2005, 92-93. 
360 Jótékony-estély: Pécsi Lapok 1871. január 5. A kezdeményezés a korábban több jótékonysági gyűjtést is 
szervező Kaufmann József aranyművestől származott. A szinte azonnal megindult szervezkedés az egész várost 
megmozgatta, a szervezők, Madarász Andrásné, Vész Albertné, Merk Ferencné, majd a hozzájuk csatlakozó 
Ráth Mátyásné és Poszlavszky Anna házról-házra járva bíztatták a város asszonyait és leányait a belépésre. 
Kaufmann József adományokat gyűjtött, a Pécsi Dalkör bált szervezett a nőegylet javára. 
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január 29-én került sor.361 Az új egyesület tevékenységének koncepcionális megalapozása az 

alakuló közgyűlésen titkárrá választott Jeskó Lajos, evangélikus lelkésznek tulajdonítható.362 

Jeskó az egyesületben a nők emancipációs törekvéseinek megvalósulását látta, „mely 

kívánalomban mély igazság, társadalmi életünk erkölcsi szüksége nyilvánul.” Úgy vélte, a 

kereszténység felszabadította a nőket, hiszen nem ismer különbséget úr és szolga, férfi és nő 

között, s most már „[a]z egyetemes szabadság által felkeltett érdeklődés a közügyek iránt, a 

szűk keretű családi tűzhelytől, melynek addig tiszta lángját ápolá, szélesebb, kihatóbb 

munkára felhívja a nőt, s helyet jelöl ki számára azon tényezők között, melyek a társadalmi 

élet alakítására, irányítására befolyást gyakorolnak.” Jeskó szerint a történelem bizonyítja, 

hogy a házimunka mellett az államok irányítása, a tudományok és a művészetek terén is 

találunk nőket, s a nők „finomabb érzéke, gyengédebb kedélye, tapintatosabb modora” előtt 

utat kell nyitni a közéletbe – legalábbis annak egy jól körülhatárolható területére: „irányozzuk 

figyelmüket ama nyomor és ínség felé, mely egyházi és polgári, társas és családi életünkben 

fojtó lélekzettel fenkísért; vigyük el ama gyámoly nélküli szerencsétlenekhez, kik szögletről 

szögletre keresik a könyörületet, mígnem önbűnök nélkül a börtön fogadja lakóivá s 

ellenségeivé képződnek a társadalomnak! Vezessük el ama kunyhókba, hol a szülei gyámság 

alatt a tiszta gyermek kedély elveszti első hímporát, s lassú, de biztos lélekzettel szívja be, 

nemesebb törekvés hiányában – az erkölcsi élet mérgét.” A közjó érdekében fellépni, a 

szenvedőkön, a gyermekeken segíteni, ez a helyes emancipáció – zárja írását az evangélikus 

lelkész, aki tehát a család és háztartás keretei közül kilépő nők érvényesülését a társadalmi 

jótékonyság területén tartotta elképzelhetőnek, sőt kívánatosnak. Ennek megfelelően a pécsi 

nőegylet alapítására vonatkozó felhívás a szegény, elhagyott árva gyermekek valláskülönbség 

nélküli támogatásában és nevelésében,363 az elfogadott alapszabályok pedig – már némileg 

általánosabban fogalmazva – az „emberbaráti jótékonyság gyakorlásában” jelölték meg az 

egyesület célját. 

Az 1871-ben elfogadott alapszabályok364 szerint az egyesület neve Pécsi Nőegylet volt, 

bár a későbbiekben általában jótékony nőegyletként emlegették, s a századfordulón már a 

hivatalos iratokban és az egyleti kiadványokban is ez az elnevezés szerepelt. Alapító, 

részvényes – a szó a rendes tagokat jelölte, és arra utal, hogy a korban az egyesületek és a 

                                                 
361 A pécsi nőegylet alakuló közgyűlése: Pécsi Lapok 1871. február 2. A pécsi nőegylet 1871. január 29-én tartott 
alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve: Pécsi Lapok 1871. március 5. 
362 Jeskó Lajos: Női emantipatio: Pécsi Lapok 1871. január 5. 
363 Ein interkonfessioneller Frauenverein – Aufruf: Fünfkirchner Zeitung 1871. január 8.  
364 A pécsi nő-egylet alapszabályai: Pécsi Lapok 1871. április 9. Az alapszabályokat az első világháború előtt 
1874-ben és 1879-ben módosították. BML IV. 1428. 421. 
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gazdasági társaságok között még nem volt egyértelmű a határvonal –, továbbá pártoló tagok 

között tettek különbséget. Alapító tagnak számított, aki egy összegben legalább 20 frt-tal 

járult hozzá az egyesület alaptőkéjéhez. Az alapító és rendes tagság havi 20 kr-os tagdíjjal 

járt, amelyet félévenként előre, januárban és júniusban kellett befizetni. Aki az egyleti célok 

megvalósulását kisebb összegű pénzadománnyal támogatta, pártoló taggá vált, ez a lehetőség 

férfiak előtt is nyitva állt.365 

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés volt, amelyet évente egyszer kellett 

összehívni. Feladatkörébe tartozott a tisztviselők és a választmány megválasztása, az éves 

számadások ellenőrzése, illetve az egyleti alaptőke feletti rendelkezés. A közgyűlésen a pártoló 

tagok is megjelenhettek, fel is szólalhattak, de szavazati joguk nem volt. Az alapszabályok nem 

tartalmazták, de gyakorlat volt, hogy a közgyűlés egy-egy javaslat megvizsgálására ideiglenes 

bizottságokat küldött ki – így a nőnevelés, a kisdedóvás, a népkonyha kérdésében –, amelyekbe 

az első évtizedben köztiszteletben álló férfiakat is meghívtak. 

Az egylet ügyeit a 3 évre választott és havonta egyszer ülésező választmány kezelte, 

amelynek a tisztikar is tagja volt. Létszámát 60 főben határozták meg úgy, hogy minden újabb 

100 tag után 15 fővel kellett bővíteni, a határozatképességhez 12 tag jelenléte volt szükséges. 

A választmány feladatai közé tartozott a ciklus közben megüresedő tisztségek betöltése, a 

segélykérelmek elbírálása és a segélyek kiosztása, továbbá 1879-től az egyesület által 

fenntartott intézmények személyzeti ügyeinek kezelése, illetve az intézményekbe való 

felvételi eljárás lebonyolítása és a felügyelő bizottságok megválasztása. 

A szintén három évre választott tisztikart az elnök, az alelnökök, a pénztárnok és a titkár 

alkották, utóbbi csak férfi lehetett. Az elnök, illetve az alelnökök képviselték az egyesületet 

kifelé, ellenőrizték a pénztárnokot, engedélyezték a kiadásokat és nyugtázták a bevételeket. Az 

elnöknek joga volt rendkívüli segélyeket is kiutalnia. A pénztárnok vezette a számadásokat, 

elnöki utalványok alapján eszközölte a kiadásokat és gondoskodott a tagdíjak beszedéséről, év 

végén a közgyűlés előtt beszámolt az évi forgalomról. A titkár felelt a közgyűlések és a 

választmányi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséért és az éves jelentések elkészítéséért. 

Az alapszabályok az „emberbaráti jótékonyság gyakorlása” alatt a szegények 

segélyezését, illetve közhasznú intézetek létrehozását, fenntartását értették. Az egylet által 

nyújtott segélyek három fajtáját különböztették meg: (1) az „alamizsna-osztást”, azaz a 

pénzben vagy természetben (élelmiszer, ruhaneműk, tűzifa stb.) nyújtott támogatást, (2) a 

                                                 
365 Az egyesület már az első évben felkérte a pécsi püspököt és a Baranya megyei főispánt az egyesület 
védnökének, de a fővédnök és védnökök jogait csak az 1879-es alapszabály-módosításkor rögzítették, eszerint a 
közgyűlés választja őket, az alapító és rendes tagok jogaival bírnak, de kötelezettségeik nincsenek, amennyiben 
jelen vannak a választmányi és közgyűlésen, ők elnökölnek. 
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rászorulók munkához segítését és munkaalkalmak teremtését, végül (3) a beteg szegények 

orvosi ellátásának vagy kórházba szállításának biztosítását. 

A gyakorlatban különbséget tettek állandó és rendkívüli vagy egyszeri segélyezés között. 

Állandó segélyben a választmány által nyilvántartásba vett úgynevezett egyleti (vagy házi) 

szegények részesülhettek. Az alapszabályok szerint a segélyre érdemesek kiválasztása 

érdekében a város területét körzetekre osztották, s minden körzetért a választmány egy-egy 

tagja felelt, aki személyesen vizsgálta meg a segélykérők életkörülményeit, negyedévenként 

ellenőrizte viszonyaikat, és erről jelentést tett a választmánynak.366 A fellelhető források 

alapján azonban nem tudható, hogy a körzeti felelősök rendszere valóban működött-e, s ha 

igen pontosan milyen kötelezettségekkel. A segélyezettek közé való felvételről a választmány 

határozott, utóbb azonban az a gyakorlat alakult ki, hogy az elnök és két választmányi tag 

döntött a kérelmekről és a segélyek kiutalásáról. Az egyleti szegények száma a 

századfordulóig 60-70 fő körül mozgott,367 ők havonta egyszer kaptak pénzsegélyt, amelyet 

az egyleti alaptőke kamataiból, az éves tagdíjakból, továbbá adományokból, gyűjtésekből, a 

nőegylet által rendezett ünnepélyek, előadások és táncvigalmak bevételeiből fedezték.368 A 

nőegyleti szegényeknek juttatott havi 1-3 frt-os segély mértéke némileg meghaladta ugyan a 

városi szegényintézettől elnyerhető heti 20-50 kr-os segély összegét, de a nőegylet mindig 

kevesebb szegényt támogatott, mint a szegényintézet. 

A segélyezésről csak az első évből állnak rendelkezésre részletes adatok. 1871 júniusa és 

decembere között 38 szegényt támogattak pénzbeli juttatásokkal, köztük ún. szemérmes 

szegényeket is. A nőegylet minden jel szerint a szükségleteknek megfelelő segítséget 

igyekezett nyújtani, volt, akinek lakbértámogatást adott, de előfordult az is, hogy olcsó 

lakbérű lakást kerestek egyik gyámoltjuknak. 1871-ben 10 szegénynek biztosítottak orvosi 

ellátást, s az orvosok rendelvényei alapján 40 esetben vállalták át a – leszállított árú – 

gyógyszerköltségeket. Már az első évben foglalkoztak betegek élelmezésével is, volt, akit heti 

háromszori étkeztetéssel, mást napi reggelivel, vagy a beteg gyermekének kiutalt tejjel 

támogattak. Szükség esetén a betegek kórházi elhelyezéséről is gondoskodtak, illetve temetési 

segélyeket is kiutaltak. A rendelkezésre álló listák szerint az első évben az egyleti szegények 

                                                 
366 Kun 1922, 6. 
367 1874-ben 65 egyleti szegényt tartottak nyilván: Frauenvereinsangelegenheiten: Fünfkirchner Zeitung 1874. 
augusztus 6. 1898-ban 73 egyleti szegényt segélyeztek: Kimutatás 1899. 
368 Az 1871. évi alapszabályok értelmében az éves bevételeknek csak 2/3-a volt segélyezésre fordítható, a 
fennmaradt 1/3-ot az alaptőkéhez kellett csatolni. A helyi sajtó folyamatosan kifogásolta a segélyezés rovására 
folytatott konzervatív gazdálkodást, s így 1874-ben egy alapszabály-módosítással lehetőséget teremtettek a teljes 
bevétel elköltésére. A nőegylet…: Pécs 1871. október 15. és Aufruf: Fünfkirchner Zeitung 1873. október 9. 
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közé asszonyok, özvegyek és kisgyermekes anyák, vagyis kizárólag nők kerültek be.369  

A nőegylet folyamatosan gyűjtött és osztott ki ennél szélesebb körben természetbeni 

adományokat is. Az év során rendezett gyűjtések közül kiemelkedett a más nőegyletekhez 

hasonlóan felállított szegények karácsonyfája. A karácsonyra beérkezett adományokat: cipőt, 

ruhát, élelmiszert, tűzifát ünnepélyes keretek között osztották ki a szegények között.370 1871-

ben 60 gyermeknek juttattak ruhát, és további 36 „elaggott vagy munkaképtelen 

egyéniségnek” pénzbeli segélyt, a következő években 130 és 200 között ingadozott a 

karácsonyi ajándékban részesült szegények száma.371  

Az alapítás évében az alapszabályban rögzített célok közül csak a szegénysegélyezés 

megindítására került sor, a közhasznú intézetek létesítése tárgyában csak javaslatok születtek 

– leginkább férfiak tollából. Rögtön az alakuló közgyűlést követően a titkári pozícióért is 

versenybe szálló Schneider István, belvárosi tanító a Pécsi Lapokban azzal az elképzeléssel 

állt elő,372 hogy a nőegyletnek leányiskolát kellene felállítania. Schneider szerint a városi 

nőnevelés legnagyobb problémája, hogy csupán jó háziasszonyok nevelésére törekszik, pedig 

a nő feladata nemcsak a háztartás vezetése, hanem mint „anya a természet törvényeinél fogva 

hivatva van gyermekeit nevelni, oktatni, lelkökbe oly elveket csepegtetni, szívökben oly 

érzelmeket kelteni, ébreszteni, (…) hogy a haladás árját ne feltartóztatni, hanem minden 

nemes és észszerűnek elősegítésében közreműködni hivatva érezzék magukat.” Schneider 

szerint olyan anyákat kell nevelni, akik „ment minden előítélettől, képesek gyermekeiket oly 

nevelésben részesíteni, mely őket tetterős és szilárd jellemű emberekké idomítja; kik 

megkülönböztetik a jót a rossztól, lelkesednek a szép, nemes és magasztosért s készek 

embertársuk s ép úgy a társadalomért áldozatokat hozni.” A belvárosi népiskola tanítója 

általában rossz véleménnyel volt a városban működő nőiskolákról, mind a tanítók 

képesítéséről, mind a tantervekről és az oktatás eredményességéről. Schneider ezzel az 

írásával tulajdonképpen az 1868-ban Veres Pálné által alapított Nőképző Egylet programjához 

csatlakozott, amely a nőnevelés fejlesztése érdekében a képviselőházhoz is kérvényt intézett, s 

abban szintén a gyermeknevelés terén a nőkre háruló feladatokkal és felelősséggel érvelt.373 

                                                 
369 A támogatottak névsora: Frauenvereinsangelegenheiten: Fünfkirchner Zeitung 1871. június 11. és 
Frauenvereinsangelegenheiten: Fünfkirchner Zeirung 1871. július 12. Lásd még: Kaza Rozália: Köszönet 
nyilvánítás: Pécsi Lapok 1871. november 19. Nőegylet 1872. 
370 Az ünnepségre az első évben a főreáltanoda épületében, később a Király utcai Hattyú teremben, majd 1879-
től az egylet saját épületében került sor. 
371 Fest der Armen: Fünfkirchner Zeitung 1875. december 26.; Der Christenbaum der Armen Fünfkirchens: 
Fünfkirchner Zeitung 1877. december 27. 
372 S…..ch [Schneider István]: Nőegylet és nőnevelés – Az alakuló pécsi nőegyletnek ajánlva: Pécsi Lapok 1871. 
február 5. 
373 „A nő van hivatva, hogy mint anya a zsenge csemetének megszabja fejlődése irányát; idejekorán megvesse a 
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Tény, hogy Pécsett az 1870-es évek elején a leányoktatásban kezdetleges viszonyok 

uralkodtak. A belvárosi leányiskola 1854-es megszűnését követően csak a külvárosokban 

működtek városi leányiskolák. A belvárosban 1871-ben a Miasszonyunk nőzárda római 

katolikus leányiskolája, az izraelita leánytanoda és több magánintézet, köztük Lonzer 

Magdolna, illetve Werner Magdolna leányiskolája működött.374 Schneider egyrészt azt 

szerette volna elérni, hogy a nőegylet a város támogatását is felhasználva tartson fenn egy 

felekezetileg semleges leányiskolát, ahol havi 2 frt tandíjat szednek, és csak képzett 

tanítónőket alkalmaznak, másrészt gyakoroljon ellenőrzést a működő intézetek felett, az 

esetleges változások érdekében tegyen jelentést a városi iskolaszéknek, és nem utolsó sorban 

támogassa a szegény tanulókat. 

1871. júliusában Bolgár Kálmán, a Pécsi Lapok szerkesztője a nőegylet fél éves 

tevékenységére visszatekintve már úgy vélekedett,375 az új egyesület nem vonhatta működési 

körébe „sem a nőnevelést, sem az árvaügyet, pedig a nőegylet fogalmába nálunk (ez) már 

beleértetik, mert Magyarország ily intézetekkel nem bírván, természetes, hogy az egyleteknek 

e két ügyet programjukba akár használt, akár nem, be kelle vonni.” Bolgár szerint a pécsi 

nőegylet agyagi gyengesége nem teszi lehetővé, hogy árvaházat vagy nőiskolát létesítsen, de 

segítséget nyújthat a meglévő intézetek fenntartásában. Vállaljanak részt a leányiskolák 

munkájának ellenőrzésében, illetve a nőnevelés felvilágosult irányának terjesztésében, 

továbbá vegyenek részt az árva gyermekek magán házaknál történő elhelyezésében, díjtalan 

taníttatásában, táplálásában és – ha a megfelelő kort elérték – „elismert becsületességű 

mesterhez” juttatásukban. Schneider István az utóbbi gondolatot folytatva egy újabb cikkben 

azt javasolta, hogy a nőegylet a városi árvaház, a Rudolphinum fenntartását támogassa.376 

Szervezzen gyűjtéseket az árvák számára és „gondoskodhatnék az árvák elhelyezése, illetőleg 

szolgálatba adásáról s csak oly helyeket ajánlana, hol a felserdült árvák nem találnának 

alkalmat a kicsapongás és elfajzásra, (…) különösen a leánygyermekekre vonatkozólag 

szerezne azok magaviseletéről időnként tudomást. (…) Végre felkérné a városi kapitányságot, 

hogy szigorúan felügyeljen oly gyermekekre, kiket szülőik tisztán koldulásra alkalmaznak, s a 

szülőket ily esetben fenyítse, sőt szigorúan büntesse; ha a gyermekek azonban árvák, s 

valóban szükségből koldulnak, úgy azoknak az árva-intézetbe való felvételét eszközölje.” 

                                                                                                                                                         
szilárd jellem alapját¸hogy a még fogékony lélekbe beoltsa a szépnek és jónak szeretetét, az igaz és nemes iránti 
lelkesedést, a magas eszmék s az emberi ész vivmányai iránti tiszteletet.” – A nőképző Egylet kérvénye a 
képviselőházhoz. Fábri – Borbíró– Szarka 2006, 93. 
374 Az iskolák történetét ismerteti: Várady 1896, 349-352. 
375 Bolgár Kálmán: Nőegyletünkről: Pécsi Lapok 1871. július 16. 
376 S….ch [Schneider István]: A pécsi „Rudolphinum” czímű árva- és lelenczintézetről I. (Nőegyletünknek 
ajánlva): Pécsi Lapok 1871. július 23. 
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A sajtóban megjelent konkrét elképzelések azonban kevéssé hatottak a nőegylet tényleges 

tevékenységére, hiába szerepelt már az egyletalapítási felhívásban és a korai javaslatok között 

is általában az árvák vagy a városi árvaház támogatása, sem ennek, sem a nőnevelés 

felkarolásának nincs nyoma az 1870-es évek első felében. A nőneveléstől való elfordulás azt 

jelzi, hogy a pécsi nőegylet nem egyfajta női érdekképviseleti egyesületként, a nők tanulási 

lehetőségeinek javítás érdekében kívánt tevékenykedni, hanem a jótékonyság bizonyos 

formáinak gyakorlását tekintette hivatásának. Az önálló intézmények felállításának 

elmaradása a nőegylet kezdeti anyagi gyengeségével is magyarázható, valószínűbb azonban, 

hogy a fenti elgondolások egyszerűen nem találkoztak az egyleti asszonyok elképzeléseivel. 

Egy évvel az alapítást követően ugyanis már lelkesen felsorakoztak a városban működő 

kisdedóvó támogatása mellett, s végül 1879-ben saját gyermekkertet létesítettek. 

A városban működő magánóvoda 1860-as alapítása óta folyamatosan anyagi 

nehézségekkel küzdött, sem a püspöki, sem a városi és a takarékpénztári támogatás nem 

oldotta meg a gondokat, s az intézmény vezetője Szigriszt József új támogatókat keresett.377 

1871-ben a Pécsi Lapokban megjelent egy Tolna megyei levél, amelyet Eötvös Károlynak a 

Fröbel módszerről tartott előadása inspirált. A levél ismeretlen, de pécsi születésű szerzője a 

pécsi nőegyletet egy Fröbel-óvoda megnyitására bíztatta.378 Nem csoda hát, hogy 1872 elején 

Szigriszt József a nőegylethez fordult segélyért, s a támogatás fejében 30 gyermek ingyenes 

felvételét, s az óvó-intézet Fröbel-féle rendszernek megfelelő modernizálását ígérte. A 

nőegyletek más városokban is felvállalták a kisdedóvás támogatását,379 s a pécsi nőegylet sem 

tett másként. Rögtön nagyot is álmodtak, a meglévő óvoda támogatása helyett egy új 

óvodaépület megépítését határozták el, amihez a Püspökkert területén a várostól kértek – és 

kaptak – ingyen telket, és rögtön felkérték Mária Valéria főhercegnőt az új jótékony intézet 

védnökének.380 Az építkezés költségeit közadakozásból, illetve egy sorsjáték segítségével 

akarták előteremteni, ami aztán évekig elhúzódott. A Kert (ma Dischka Győző) és a Deák (ma 

Jókai) utca sarkán felépített és az egyleti székház céljára is szolgáló épületben végül 1879-ben 

nyílt meg az új kisdedóvó, melynek vezetését Szigriszt Józsefre bízták.381 A nőegyleti 

óvodába 3-6 éves gyermekeket vettek fel, a gondozásért 1 frt beiratkozási díjat, és 1 frt 50 kr 

                                                 
377 Rónaky 1900. 
378 Női levél Tolnából: Pécsi Lapok 1871. április 27. 
379 Az 1867-ben alakult Szentesi Jótékony Nőegylet programjába is felvette a kisdedóvást, s az intézmény 1876-
ban meg is nyílt, jellemzően az egyesületi tagok gyermekei látogatták: Feketéné 2001, 18-21. 
380 „Ein Fröbel-Garten in Fünfkirchen”: Fünfkirchner Zeitung 1873. február 6. 
381 A nőegylet kérésére került sor a Deák utca és az Országút (ma Rákóczi út) összekötésére. Városi közgyűlés: 
Pécsi Figyelő 1878. november 2. Az óvodaépületet 1902-ben a postapalota építésekor bontották el. Pilkhoffer 
2004, 235-237, 240. Szigriszt József 1896-ig maradt az óvoda vezetője, őt Ziol Olga követte az óvoda 
megszüntetéséig, 1902-ig. 
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havidíjat kellett fizetni.382 A várostól kapott évi 300 frt-os támogatás feltételeként szegényebb 

sorsú gyermekek számára biztosítottak 30 ingyenes helyet is.383 A kisdedekre szombat-

vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 8-11 és 2-4 – nyáron 2-5 – óra között egy óvónő 

és egy ápoló felügyelt.384 

A nőegyleti gyermekkert tevékenységének megítélésében a források hiánya okoz gondot, 

így a sajtóban megjelent kritikákra vagyunk utalva, amelyek a valódi jótékonyságot, a szegény 

családok megsegítését és a munkába járó szülők gyermekeinek testi és erkölcsi védelmét kérték 

számon a Szigriszt-féle kisdedóvó ügyében a Pécsi Nőegyleten. A Fünfkirchner Zeitung már 

1872-ben arra hívta fel a nőegylet figyelmét,385 hogy „[h]ány gyermek van városunkban, ki 

felügyelet nélkül, magára hagyatva éli napjait, s ezáltal a romlás magját hordozzák magukban, 

amelyet semmilyen későbbi nevelés nem tud már orvosolni. Az anyai gondoskodást nélkülözve 

hány gyermek megy tönkre testileg és szellemileg, mert nincs senki, aki a helyes utat 

megmutatná nekik.” A Szigriszt által javaslatba hozott Fröbel-gyermekkert célját abban látták, 

hogy játékok segítségével munkára nevelje a gyermekeket: „ha sikerül felállítani egy ilyen 

intézetet, olyan jótékony intézetet hívunk életre, amely bármely nevű hasonló intézetnél 

biztosabban veszi elejét a szegénységnek.”386 Vagyis: a csavargásnak, naplopásnak, 

munkakerülésnek. A gondolatot folytatva és az említett társadalmi problémát térben is 

konkretizálva Schneider István úgy vélte, hogy a Szigiszt óvoda átvétele helyett a nőegyletnek a 

külvárosokban kellene gyermekmenhelyeket nyitnia. Pár évvel később pedig azt írta, hogy 

valójában olyan intézményekre volna szükség, amelyekben a munkásság munkaideje alatt 

biztos felügyelet alatt hagyhatja még nem iskolaköteles korú gyermekeit.387 A támadások 

később sem szűntek meg, s 1883-ban a Fünfkirchner Zeitung már azt vetette a nőegylet 

szemére, hogy kisdedóvója nem tekinthető jótékony intézetnek, hiszen a gyermekekért szedett 

díjaknak köszönhetően még nyereséges is.388 A kritikusok tehát a kisdedóvóra mint 

jótékonysági intézményre tekintettek, amely erkölcsi és fizikai védelmet biztosít a szegényebb 

néposztály gyermekeinek, s véleményük szerint ennek az elvárásnak a nőegyleti gyermekkert 

nem felelt meg. A gyermekkertet látogató gyermekek társadalmi összetételének ismerete nélkül 

                                                 
382 Kun 1922, 9. A pécsi nőegylet: Pécsi Figyelő 1879. május 3. 
383 Kun 1922, 9. 
384 A gyermekkert megnyitása miatt 1879-ben módosított alapszabályok azt is lefektették, hogy ha a gyermekek 
száma a 80-at meghaladja, egy második óvónőt is alkalmazni kell. A Pécsi Jótékony Nőegylet alapszabályai, 
Pécs 1879. BML Pécsi egyesületi alapszabályok 421. A század végén a nőegyleti gyermekkertet már 150-200 
beiratkozott növendék látogatta, s a díjtalan helyek számát 40-re, majd 50-re emelték. Az 1890-es évektől az 
óvodában dada- és felügyelőnő képzés is folyt. Várady 1896 356-357.; Kimutatás 1899. 
385 An die edelsinnigen Frauen des Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1872. április 21. 
386 Was ist und was soll der Kindergarten: Fünfkirchner Zeitung 1873. április 6. 
387 Stefan Schneider: Zur Kindergartenfrage: Fünfkirchner Zeitung 1877. február 25.  
388 Die Wirtschaftlichkeit des Fünfk. Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1883. március 18.  
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is úgy véljük, hogy ebben igazuk is volt, hiszen nemcsak a díjak, hanem maga a nyitva tartás is 

a hivatali, s nem a gyári vagy napszámos munkaidőhöz igazodott. A helyi kisdedóvás 

támogatásában a nőegyleti asszonyok nem annyira a szegénység elleni küzdelem lehetőségét, 

mint inkább a női hivatáshoz, az elfogadott női szerepekhez – anyaság, nevelés, gondoskodás – 

kapcsolódó társadalmi ügyet láttak.  

Az 1870-es években még egy közhasznú intézet létrehozására került sor. Az 

alapszabályok szerint a nőegylet segélyek osztása és a betegek gyámolítása mellett 

munkaszerzés és munkaadás révén is segíti a szegényeket. Bár 1871 végén már felmerült egy 

dolgozóház létesítésének terve, ezen a téren az első években nem történt előrelépés.389 Pedig a 

munkaadást a nőmozgalom korabeli vezetői is a nőegyletek legfontosabb teendői közé 

sorolták. Egloffstein Amália bárónő szerint: „[m]inden alakuló nőegyletnek azon eszmével 

kellene alakulnia, hogy a nyújtott alamizsnánál az adott munka mindig sokkal jobb, hogy 

azáltal, ha a nőegyletek munkát szereznek és adnak, a szenvedőre kétszeres jótékonysággal 

hatnak, önérzetét és önereje iránti bizalmát költik és tartják fenn, a kedélyre nemesítőleg 

hatnak, mely gyakran a bárhonnan jövő segély által ugyan pillanatra segíttetik, de az alázat 

és alamizsna elfogadása által előállított alárendeltséget nehezen tudja eltűrni. Csupán 

gyermekeket, betegeket, elaggott öregeket kellene alamizsnában részesíteni.”390 1874 ínséggel 

fenyegető telén a Fünfkirchner Zeitung is hasonló szellemben fordult a nőegylethez. A lap 

szerint az alamizsnaosztás nem szünteti meg a szegénységet, csak a támogatásra hagyatkozó 

és a társadalomra veszélyes proletariátust, lustálkodókat és munkakerülőket termel. Úgy 

vélték, „a szegénység forrásai csak úgy szüntethetők meg, ha minden adományt, amelyet a 

szegények nyomorának enyhítésére nyújt[unk], munkával szolgálnak meg.” Ennek 

megfelelően olyan intézmény felállítását tartották szükségesnek, amelyben a rászorulók 

erejüknek megfelelő munkákat végezhetnek. Külön hangsúlyozták a szegény családok 

leánygyermekeire leselkedő veszélyeket, akik egészen fiatalon a prostitúció áldozatául esnek, 

őket a nőegylet munkával és tanítással támogathatná.391 

A Fünfkirchner Zeitung által felvetett gondolatok ezúttal nem maradtak hatás nélkül. Pár 

héttel később Szigriszt Krisztina tanítónő fejtette ki a lap hasábjain, hogy a nőegylet által 

juttatott segély alig egy napra elegendő, s így a szegény családok gyermekei már egészen 

fiatalon koldulni és lopni kezdenek. A tétlenségben felnövő, a munkát nem ismerő 

gyermekekből „tolvajok, rablók és hasonló a társadalommal örök harcban álló egyének 

                                                 
389 A Nőegylet…: Pécsi Lapok 1871. október 1. 
390 B[áró] Egloffstein A[mália]: Jótékonyság. Idézi: Fábri – Borbíró – Szarka 2006, 289-290. 
391 An die Adresse des Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1874. január 25. 
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lesznek, akik minden tulajdonosban ellenséget látnak (…) és hadat üzennek a 

társadalomnak.” Szigriszt azonban úgy vélte, hogy egy munkát biztosító intézet felállítását a 

nőegylet anyagi viszonyai nem teszik lehetővé. Azt javasolta, hogy az egyesületen belül 

hozzanak létre egy olyan oktatási szekciót, amely a tanárokkal együttműködve gyámkodhatna 

a szegény szülők iskolás gyermekei felett. A lányokat iskoláskoruk után munkához segítené, a 

fiúkat pedig mesterekhez vagy felsőbb tanintézetekbe juttatná.392 Az igen progresszív 

pártfogói munka bevezetését azonban végül elvetették, s helyette szegény lányok számára egy 

női kézműiskola létesítését határozták el, melyben 12 éven felüli lányok szabást, fehérvarrást 

és kötést tanulhattak. Női ipariskolák létesítését az 1860-as évek végén az Országos 

Nőiparegylet kezdeményezte, hogy elősegítse a nők munkavállalását. Kiterjedt programjában 

az iskolák mellett, a végzett növendékek elhelyezkedésének segítése, a nők által készített 

munkákat árusító állandó bazár szervezése, sőt nők számára az önálló ipari tevékenység 

megkezdéséhez szükséges pénzbeli segélyezés is szerepelt.393 

A pécsi intézmény 1877. május elsején nyílt meg, az Apáca, majd a Hunyadi utcában 

működött.394 Az oktatásért havi 50 kr-t kellett fizetni, de elsősorban árvák részére 

biztosítottak 12 ingyenes helyet is. A kezdeményezés azonban nem bizonyult sikeresnek. 

Hasztalan folyamodtak városi támogatásért, és nehézségekre utal, hogy rövid fennállása alatt 

három igazgatója is volt.395 Megszüntetése már 1880-ban felmerült,396 végül 1881-ig 

működött. Bezárása mögött minden bizonnyal pénzügyi nehézségek álltak, valószínű, hogy a 

nőegylet anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy a segélyezés mellett egyidejűleg két 

intézményt is fenntartson. 

A pécsi nőegyleti iskola céljairól és munkájáról források hiányában ismét csak nehéz 

képet alkotni. Az elvárásokat a Fünfkirchner Zeitung fogalmazta meg, amely a szegények 

megmentésében látta az új intézmény feladatát. A lap örömmel fogadta, hogy a nőegylet 

                                                 
392 An die Adresse des Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1874. február 15. 
393 Kéri 2008, 83. A vidéki nőegyletek több esetben meg is próbálkoztak ilyen intézmények felállításával. 
Kecskeméten a város támogatásával 1885-ben nyitottak egy szabást, varrást és női kézimunkákat oktató női 
ipariskolát, amelynek elvégzése révén „szegényebb sorsú leánykák, vagy akár korosabb nők, özvegyek, kik 
szegénységi bizonyítvánnyal ellátott[ak] oly keresetforráshoz juthatnak, mely által magokat saját erejükből 
fenntarthatják.” A Kecskeméti Jótékony Nőegylet által fenntartott s Kecskemét sz. kir. Város által segélyezett 
női ipariskola értesítője az 1885-86-dik iskolai évről, Kecskemét 1886, 3. Az ingyenes felvételhez szegénységi 
bizonyítvány kellett. A Debreceni Nőegylet 1893-ban létesült nőipariskolájában a szabás-varrás mellett rajzot is 
tanítottak, az intézmény célja a családi hivatásnak való megfelelés mellett a nők munkavállalásának 
előmozdítása volt. A Debreceni Nőegylet által létesített nőipariskola értesítője 1893-94, Debrecen 1894, 4. 
394 Eine Arbeitsschule für armen Mädchen: Fünfkirchner Zeitung 1877. április 5. Die industrielle Arbeitsschule 
für Mädchen: Fünfkirchner Zeitung 1877. szeptember 23. 
395 A kézműiskola igazgatói voltak: Egry Józsefné (1877), Szontagh Mátyásné (1878-1879) és Szieberth 
Nándorné (1880). 
396 Arbeitsschule des Fünfkirchner Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1880. augusztus 8. 
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végre más gyógymódok felé fordul, s nem a koldusproletariátus szaporodásához járul hozzá. 

Az iskoláról azt gondolták, „bizonyosan azt a nemes célt követi, hogy nincstelen lányoknak, 

lehetőséget nyújt, hogy munka révén megmeneküljenek a szégyentől.” Elsősorban olyan 

növendékeket szerettek volna az iskolában látni, „akik eddig a társadalom terhére voltak, s 

akik jelenlegi helyzetükből szabadulva, a társadalom munkaképes erőivé válhatnak.” Ezáltal 

számtalan szegényt mentenek meg a koldulástól és a fiatal lányokat a romlástól. A német 

nyelvű lap által vélelmezett programnak némileg ellentmond, hogy a nőegylet történetét 

1922-ben megíró Kun Kálmán szerint a kézműiskolára azért nem volt szükség, mert 

funkcióját átvette az 1882-ben megnyitott polgári leányiskola.397 A valóban szegény 

családokból származó lányok kis valószínűséggel kerültek a középosztályi értékeket közvetítő 

polgári iskolába, s így az valószínűsíthető, hogy a női kézműiskola növendékei többségükben 

nem a legszegényebbek közül kerültek ki. Ebből a szempontból jellemzőnek kell tartani azt is, 

hogy az ingyenes oktatáshoz való hozzáférés feltétele nem a vagyontalanság, hanem az 

árvaság volt. Tény azonban, hogy a kézműiskolával a nőegylet olyan intézményt hívott életre, 

amely nem csupán a házastársi szerepre, hanem akár az önálló munkavállalásra is 

felkészíthette az iskolát látogató leányokat, még akkor is, ha ez a lehetőség minden 

valószínűség szerint inkább csak a városi középrétegek szegényebb csoportjai számára állt 

fenn. Tekintve a polgári iskolát látogató leányok számának lassú növekedését az első 

évtizedben, valószínűsíthető, hogy a nőegyleti kézműiskola megszűnését az anyagi 

nehézségek mellett egyszerűen az érdektelenség okozta. 

A Pécsi Nőegylet alapítása a magyarországi nőegyletek 1860-as években induló 

másodvirágzásának folyamatába illeszkedik, az egyletalapítás mellett fellépő Jeskó Lajos 

evangélikus lelkész is erre, az országszerte már létező hasonló egyesületekre hivatkozott.398 A 

nőegyletek alapítása – bár fő profiljuk továbbra is a jótékonyság volt – ebben az időszakban 

nem a társadalmi elszegényedés problémáira adott válasz volt, sokkal inkább a nők társadalmi 

szerepvállalási igényét fejezte ki, illetve erre válaszul a női szerepek, a női hivatás 

stabilizálását szolgálta az új polgári társadalomban. A kiegyezés körül napvilágot látott írások 

általában az anyaságban és a hitvesi szerepben, a háztartás, a család és a nevelés feladataiban 

jelölték ki a nők hivatását. A jótékonyság úgy jelent meg, mint a hagyományosan nőiesnek 

tartott erényeken és tulajdonságokon (gondoskodás, együttérzés, ápolás) alapuló, s így 

tipikusan nőies tevékenység, vagyis a nők nyilvános társadalmi szerepvállalásának egyetlen 

                                                 
397 Kun 1922, 10. 
398 Jeskó Lajos: Női emantipatio: Pécsi Lapok 1871. január 5. 1868 óta már Szekszárdon és Mohácson is 
működött polgári nőegylet, Pécsett pedig 1869 óta izraelita nőegylet. 
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elfogadott módja. A pécsi nőegylet működését is ezek a gondolatok határozták meg, a 

segélyezés mellett ez jutott kifejezésre az alapítás évében felmerült intézmények (leányiskola, 

árva gyermekek gondozása) s az 1872-ben felkarolt kisdedóvás ügyében is. A női 

kézműiskola koncepciójában már egy sajátosan nőket érintő társadalmi kérdés, a nők 

keresőképességének, illetve az egyedülálló nők szegénységének problémája jelent meg. 

A nőegylet tevékenységét a helyi sajtóban számtalan kritika érte. A Fünfkirchner Zeitung 

szegényüggyel kapcsolatos elvi álláspontja kihívást jelentett a nőegylet jótékonysági 

felfogásával szemben. Több alkalommal is kifejtette, hogy a segélyezés nem szünteti meg a 

szegénységet, hiszen az a munkátlanságból, a munkakerülésből táplálkozik. Ezért azt javasolta, 

hogy a nőegylet elsősorban a munkára nevelésre fordítsa energiáit, illetve munkalehetőségek, 

pontosabban valamilyen munkát biztosító intézmény megteremtésével küzdjön a szegénység és 

az azzal járó koldulás és bűnözés ellen. A Fünfkirchner Zeitung ezeket az elvárásokat remélte 

megvalósulni a Fröbel-rendszerű óvoda és a női kézműiskola megnyitásától. 

A nőegylet segélyezési gyakorlata azonban nem a munkára helyezte a hangsúlyt, hanem 

általában az elesettek, a támaszukat elvesztett özvegyek és árvák, az elaggottak és 

munkaképtelenek, illetve a betegek támogatására. Ebből a szempontból nem volt érdemi 

különbség a nőegylet és a város által végzett szegénysegélyezés között. Az egylet által 

fenntartott intézmények pedig minden jel szerint nem a legszegényebbek megsegítését, hanem a 

városi középrétegek alsó csoportjainak támogatását szolgálták, s nem tévedünk nagyot, ha az 

egylet egész tevékenységének lényegét sokkal inkább a társasági élet szervezésében, mintsem a 

szisztematikus jótékonyságban véljük felfedezni. A pécsi jótékony nőegyletről is elmondható, 

amit Tóth Árpád a pesti jótékony nőegylet 1830-es éveket követő tevékenységéről 

megállapított, olyan volt „amilyenek a szépirodalomból ismert polgári-nemesi társaságok 

voltak: bálozó dámák csoportosulása, akik szórakozásuk során némi áldozatot hoznak a 

nélkülözők javára.”399 Hiába követelte a helyi sajtó folyamatosan a hagyományos 

szegénygondozástól való elszakadást, s az alsóbb társadalmi rétegek átgondolt megsegítését, a 

nőegyleten belül csak az 1890-es évek elején értek be a változás feltételei. Bár már korábban 

létrehoztak egy népkonyha alapot, csak Sável Kálmánné elnökké választását követően 1894/95 

telén nyitottak először népkonyhát a városban, amely decembertől márciusig biztosított meleg 

ebédet a rászorulóknak. S a századvégen bekövetkezett irányváltást jelzi az is, hogy 1902-ben 

azzal a jelszóval szüntették meg a nőegyleti gyermekkertet, hogy az, mivel a gyermekek 

gondozásáért díjat szed, valójában nem jótékony intézmény. 

                                                 
399 Tóth 2005, 94. 
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5. VÁLTOZÁSOK A SZÁZADORDULÓN (1890-1920) 

5.1.A SZOCIÁLPOLITIKAI TÖRVÉNYHOZÁS KEZDETEI 

 
A századforduló évei a hazai szociális gondoskodás átalakulását hozták. A hagyományosan 

községi feladatként meghatározott szegénygondozás mellett ekkor jelentek meg az első állami 

szociálpolitikai intézkedések. Az 1890-es évek elején megindult szociálpolitikai törvényhozás 

az első világháborúig jelentős eredményeket könyvelhetett el – legalábbis az ipari munkások 

biztosítása terén. A hazai társadalombiztosítás fejlődésének sajátossága ugyanis az, hogy az 

ipari és a mezőgazdasági munkásság szociális biztonságának megteremtése évtizedeken át 

külön vágányokon haladt. A társadalombiztosítás mellett a századfordulón a szegényügy 

vonatkozásában is sor került bizonyos reformokra, a 7 éven aluli elhagyott gyermekek 

eltartásának és nevelésének költségét, akárcsak a szegény betegek kórházi ápolásának 

költségeit az Országos Betegápolási Alapból biztosították, s ezzel jelentős terhet vettek le a 

községek válláról.  

1891-ben eredetileg egyszerre tervezték az ipari munkások betegség és baleset elleni 

biztosításának bevezetését, de végül az országgyűlés csak az előbbit fogadta el, a baleseti 

biztosítás helyett 1893-ban csupán egy balesetvédelmi törvény lépett hatályba.400 A biztosítási 

törvény a betegség esetére szóló biztosítást meghatározott foglalkozási csoportok esetében 

kötelezővé tette, a biztosítást pedig egységesített szabályzatok alapján működő kerületi, 

ipartestületi, vállalati vagy magánegyesületi pénztárakra bízta. A biztosítók ingyenes orvosi 

segélyt, gyógyászati segédeszközöket, valamint táppénzt, továbbá temetkezési segélyt 

nyújtottak, kórházi ápolásról is gondoskodhattak, és ezeket a szolgáltatásokat a pénztártagok 

családtagjai számára is biztosíthatták. A törvény hatályba lépését követően nagyszámú 

pénztár alakult az országban, ami az egyes pénztárak hatékonyságát jelentősen rontotta. 1892-

1904 között 125 ipartestületi, 185 vállalati és 66 magánegyesületi pénztár alakult. Pénzügyi 

instabilitásukra utal, hogy 1904 végén már csak 108 ipartestületi, 143 gyári és 49 

magánegyesületi pénztár működött a kerületi pénztárak mellett, a pénztárak csak 1/3-ának 

volt 1000-nél több tagja.401 A szétaprózott pénztári rendszer következtében rövidesen 

felmerült tehát a törvény revíziójának szükségessége. 1907-ben a betegbiztosítási törvény 

módosítását a kötelező balesetbiztosítás bevezetésével kapcsolták össze. A legfontosabb 

változás a biztosítási rendszer központosítása volt. Létrehozták az Állami Munkásbiztosító 

                                                 
400 Bódy 2001, 10-14. 
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Hivatalt, s ennek alárendeltségében a Kerületi Munkásbiztosító Pénztárakat, amelyek mellett 

a kötelező biztosítás keretében csak vállalati pénztárak működhettek tovább.402 

1891 előtt az ipari munkásság mintegy 40 %-a volt biztosított különböző 

segélyegyleteken, vállalati vagy ipartestületi segélypénztárakon keresztül. A törvények 

hatására a biztosítottak száma és aránya emelkedett, bár nem az elvárt mértékben, amiben a 

végrehajtás körüli nehézségek is szerepet játszhattak, a munkaadók egy része például rendre 

nem tett eleget bejelentési kötelezettségeinek, s a felügyeletet gyakorló első fokú 

iparhatóságok sem jártak el megfelelő odafigyeléssel.403 A századfordulón az országszerte 

működő 400 pénztár évi átlagban mintegy 600000 személyt biztosított, ami a teljes népesség 

3,5 %-a volt. A biztosítási reform után ez az arány 10 %-ra nőtt, de jelentős különbségek 

voltak mind területileg, mind a szociális struktúra vonatkozásában. A biztosítás ugyanis 

elsősorban a fővárosi munkásságot érte el és bár 1907-től a kisiparral szemben enyhébb 

szabályokat érvényesítettek, így sem sikerült megszüntetni azt az aránytalanságot, amely a 

biztosítási gyakorlatban a gyári munkásság javára kialakult.404 

A kötelező biztosítás 1891-ben bevezetett, majd 1907-ben kiterjesztett rendszere nem 

érintette a mezőgazdaságban foglalkoztatott munkásokat, a szociálpolitika fejlődés ezen a 

téren jelentősen elmaradt. A századvég agrármozgalmai irányították rá a figyelmet a 

mezőgazdasági munkásság szociális körülményeire, s ennek következtében a századfordulón 

számtalan törvény született, amelyek a munkaviszonyt, illetve a munkakörülményeket és 

balesetvédelmet szabályozták. Ezek közé kell sorolnunk a Darányi Ignác mezőgazdasági 

miniszter által bevezetett állami támogatásokat gazdasági munkáslakások építésére is.405 Az 

ipari munkássághoz hasonló társadalombiztosítás megteremtése azonban elmaradt, s így ezen 

a téren korszakunk végéig lényegében a munkaadói szavatossági jog érvényesült. Az 1876. 

évi cselédtörvény a munkaadói szavatossági jogot 30 napban határozta meg, de csak abban az 

esetben, ha a baleset nem a munkavállaló hibájából következett be. 1898-tól a 15 napnál 

rövidebb ideig alkalmazott munkások esetén csak akkor érvényesült a szavatossági jog, ha a 

megbetegedés a gazda hibája volt, ha a felelősség nem volt megállapítható, a gyógyítási 

költségeket az Országos Betegápolási Alap fizette. 1907-ben a szavatossági jog érvényesítését 

45 napra emelték és a családtagokra is kiterjesztették, ezen túl szintén az Országos 

                                                 
402 Bódy 2001, 14-21 
403 Szikra 2004, különösen 41-44. Bejelentés körüli viták Pécsett is előfordultak, amelyek mögött esetenként a 
pénztárak közti gazdasági jellegű érdekellentétek is állhattak: BML Pécs IV 1413. 33. doboz: 1463/1906. 
404 Szikra 2000, 19-20. 
405 Gyáni 2002c. 
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Betegápolási Alap fizette a költségeket.406 A kritikusai által a munkaviszony patriarchális 

szabályozása miatt csak rabszolga-törvénynek nevezett 1898. évi II. tc. a mezőgazdasági 

munkások esetleges támogatását lényegében községi feladatként határozta meg, amennyiben 

bizonyos büntetéspénzek felhasználásával, illetve adományokból községi segélyalapok 

létrehozását írta elő. A községi segélyalapok, amelyek nem tévesztendők össze a községi 

törvényben szereplő a szegények segélyezését szolgáló szegényalapokkal, gazdasági 

munkásoknak és napszámosoknak nyújtottak ideiglenes segélyeket. 1908-ban országszerte 

több mint 8000 ilyen alap állt fenn, de ezek szerepét a korabeli szakirodalom nem tartja 

jelentősnek.407 Az 1900. évi XVI. tc. értelmében jött létre az Országos Gazdasági Munkás- és 

Cselédpénztár,408 amely „a segélyezés és a biztosítás, az önsegély és a kötelező biztosítás 

elveinek keveréke” volt. Nem biztosítási jogviszonyt teremtett, elsősorban baleset esetén 

segélyezést biztosított, amelyet a munkaadók és munkavállalók befizetései mellett állami 

támogatásból finanszíroztak. Némi előrelépést jelentett, hogy 1912-ben a Cselédpénztáron 

belül nyugdíjcsoportot is felállítottak, emelték a segélyezés időtartamát, illetve a segélyezés 

költségeit a korábbiaknál nagyobb arányban terhelték a munkaadókra. 

Magyarországon az 1890. évi népszámlálás indította el a munkanélküliség modernkori 

diskurzusát. Ekkor alkalmazták ugyanis először a foglalkozás nélküliek kategóriáját. 

Valójában csak az ipari foglalkoztatottságon belül mérték ezt az adatot, ami ténylegesen a 

„hely nélküli segédek” számának kimutatására volt alkalmas, de rámutatott a munkanélküliség 

tényére.409 Heller Farkas 1920-ban megjelent Szociálpolitikájában a munkanélküliség három 

fajtáját különbözteti meg: (1) a gazdasági dekonjunktúra; (2) a gazdaság szervezetlenség (a 

munkás nem találja meg a munkaalkalmat); (3) egyéni okok: (a) munkakerülés vagy (b) 

betegség. Heller szerint gazdasági visszaesés idején a közmunkák segíthetnek, míg a 

szervezetlenségből fakadó gondokat a centralizált hatósági munkaközvetítés, illetve szükség 

esetén a segélyezés vagy a takarékossági kényszer (biztosítás) képes megoldani. A 

munkakerülők esetében a nevelés és a munkásosztály önfegyelme lehet segítség, a 

munkaképtelenségből származó munkanélküliség eseteit pedig a munkásbiztosítás megfelelő 

kiépítésével lehet kezelni.410 Magyarországon úgy alakult, hogy miközben a 

betegségbiztosítás kiépítése az 1890-es években megindult, a Heller által említett többi 

területen elmaradt a törvényi szabályozás, illetve elfogadott megoldásnak csak a 
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munkaközvetítés számított, de itt is csak óvatos elmozdulás történt. A század gazdasági 

válságot hozó utolsó éveiben az egyre növekvő munkanélküliséggel szembenézni kénytelen 

Budapesten a város vezetése megvizsgálta egy hatósági munkaközvetítő létesítését, amely 

végül 1900-ban a kereskedelemügyi miniszter rendeletére jött létre.411 Tervbe vették a 

kereskedelmi és iparkamarai székhelyeken további munkaközvetítők felállítását is, a háború 

előtt, 1905-ben Temesváron és Pozsonyban létesült hasonló hatósági munkaközvetítő intézet 

szintén állami támogatással.412 

A munkanélküliség következményeinek kezelése azonban a helyi hatóságok feladata 

maradt, amely így szükségszerűen a szegényüggyel keveredett össze, s annak hagyományos 

represszív tendenciái hatották át. A munkanélküliség tüneteként felfogható koldulással és 

csavargással szemben a toloncolás eszközét alkalmazták. A fővárosi rendőrfőkapitány 1887-

es előterjesztésében ugyanakkor a szegényügy rendezése kapcsán a munkaképtelen, dolgozni 

akaró munkátlanok és a munkakerülők közötti különbségtételnek a hatósági eljárásban való 

bevezetését javasolta. Az 1890-es évek rendőrségi gyakorlatában aztán a kolduláson tetten ért 

szegényeknek elsőként a munka- vagy cselédkönyvét vizsgálták meg és ha bizonyítható volt, 

hogy nemrégen még alkalmazásban álltak, szabadon távozhattak.413 Gazdasági válságok 

idején persze ez nem lehetett elegendő, s ilyenkor ínségenyhítő akciókat hirdettek, mint 

például Budapesten 1900 és 1903 között, amikor egyrészt növelték az ideiglenesen 

segélyezésre fordított összegeket, másrészt – részben állami támogatással – ínségmunkákat 

szerveztek. Utóbb nem is ítélték sikeresnek ezeket az ínségakciókat, mert csupán 

szakképzetlen munkákat biztosítottak, ami a szakmunkások problémáit nem volt képes 

megoldani.414 Bárczy István polgármestersége idején ezért inkább a segélyezés, illetve a 

biztosítás különböző formái kerültek előtérbe, javaslat született a genti rendszer budapesti 

bevezetésére, amelyben a munkanélkülieket a szakszervezeteken keresztül támogatták volna. 

A szociálreformerek is a biztosítás bevezetését szorgalmazták, ennek azonban csak 

országosan lett volna értelme, a kormány pedig nem támogatta. Így amikor 1913 telén az 

újabb gazdasági visszaesés következtében ismét növekedésnek indult a nyomor, a főváros a 

biztosítás irányába mutató új segélyezési rendszert vezetett be. Bár a segélyigények elbírálását 

és kiosztását a helyi szegényügyi adminisztráció bonyolította le, a segélyjogosultságot az 

1907. évi biztosítási törvény alapján kötelezően biztosított munkásokra korlátozták. Ráadásul 
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csak azok kaphattak segélyt, akik igazoltan nem kaptak. Aki betegségi támogatást kapott vagy 

szerepelt a szegénykataszterben, az nem juthatott segélyhez.415 Miközben a munkanélküliség 

kezelésében a modern szociálpolitikai javaslatok megvalósítása elől a magyar kormányok 

elzárkóztak, 1913-ban törvény született a közveszélyes munkanélküliségről, ami a szegénység 

kezelésében a represszív megoldások felújítását jelentette. A törvény előzményei még 1887-

88-ra nyúlnak vissza, amikor a főváros kezdeményezte az igazságügyminiszternél dologházak 

felállítását a munkakerülő koldusok elleni fellépés érdekében. A következő évtizedekben 

meg-megújuló vita leginkább úgy tekinthető, mint a munkanélküliség kezelésének elmaradt 

modernizálódására adott válasz.416 A törvény értelmében, amelynek elfogadását az 1913-tól 

érezhető gazdasági válság motiválta, a többszörösen visszaeső munkakerülő, különösen ha 

egyéb szabálysértések is rábizonyíthatók voltak, 1-5 évre dologházba volt zárható.417 Az 

indoklásból azonban egyértelmű a törekvés a szegénység különböző csoportjainak eltérő 

kezelésére. A törvény azokra irányul, akik „tétlenségben vándorolnak városok és országok 

között, nincs otthonuk, nincs hozzátartozójuk, nincs szűkebb társadalmi környezetük. Nem 

rendelkeznek állandó jövedelemforrással, és csak az éhségtől kényszerítve vállalnak néha-

néha valamilyen kisebb munkát.” Velük szemben a dolgozni akaró munkaképes szegények, 

akik elfogadják a bérmunkaviszony modern formáját, nem a büntetőjog, hanem a 

szociálpolitikai gondoskodás alanyai, s ezen a téren a törvényhozásnak a közeljövőben 

lépéseket kell majd tennie. Ennek ellenére „[a] törvény semmiképpen sem egy virágzó 

munkanélküli gondoskodás alépítményeként született, hanem a koldulás és csavargás 

ellenőrzésének repressziv eszközeként.”418 

A közveszélyes munkakerülésről szóló törvény bevezetőjében említett szociálpolitikai 

megoldások kimunkálásában a kormány nem járt el túl serényen. A munkapiac 

századfordulón indult hatósági megszervezésének területén a háború adott újabb lökést, 

amikor az 1914. évi L. tc. 11. § felhatalmazta a kereskedelemügyi minisztériumot, hogy 

szükség esetén egyes városokat kötelezzen a munkaközvetítés ellátására, akár saját hatósági 

területükön túl is terjedő hatáskörrel. A háború folyamán aztán egyre gyakrabban esett szó a 

háború végét követően fellépő és lehetőleg megelőzendő gazdaság hatásokról, így a több 

prognozisban szereplő növekvő munkanélküliségre való felkészülésről.419 A munkaközvetítés 

ügyének országos szabályozására végül az 1916. évi XVI. tc. keretében került sor, amely 

                                                 
415 Melinz – Zimmermann 1991, 80-84. 
416 Melinz –Zimmermann 1991, 41-44. 
417 Bár a törvény még 1913-ban hatályba lépett, a dologházak felállítását azonban csak 1916-ban szabályozták. 
418 Melinz – Zimmermann 1991, 46. 
419 Somogyi 1916, 9.  
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állami munkaközvetítő hivatal és ennek alárendelve nyolc kerületi munkaközvetítő felállítását 

írta elő. Utóbbiak személyzetéről és helyiségeiről a székhelyükül kijelölt város közönsége 

gondoskodott állami szubvenció mellett. A törvény végrehajtása a háború utolsó éveire esett, 

így hatása korszakunkban már nem érvényesült.420 

Határozottabb változás következett be a munkásjóléti intézmények fejlesztése terén. A 

századelőtől különböző gazdasági és társadalmi tényezők hatására munkáslakás-építési 

programok indultak az állam adó- és pénzügyi támogatásával, amelyek a munkásság 

lakáskörülményeinek javítását célozták a nagyvárosokban és vidéken egyaránt. A 

nagyobbrészt községi kivitelezésben megvalósuló építkezések mellett 1908-ban már az állam 

közvetlen lakásépítkezéseire is sor került a Budapest melletti Wekerle-telepen.421 

A már említett Országos Betegápolási Alap létrehozását a kórházi ápolási díjak 

elszámolásának rendezetlensége motiválta. A betegápolási költségek megtérítéséről szóló 

1875. évi törvény ugyanis a szegény betegek után felmerülő ápolási díjak megtérítését az 

illetőségi község kötelességévé tette. Az ápolási díjak iránti keresetet a közkórházak 

nyújtották be az ápoltak illetőségi községe felé, amelyek azonban az illetőség megtagadásával 

igyekeztek elhárítani fizetési kötelezettségeiket, így az ápolási díjak behajtása vagy évekig 

elhúzódott vagy sikertelen maradt. E probléma megoldásaként hozták létre 1898-ban az 

Országos Betegápolási Alapot, amely a szegény betegek ápolási díjainak megtérítése mellett, 

a 7 éven aluli árva és elhagyott gyermekek nevelésének és ápolásának költségeit is viselni 

tartozott. Az új szabályozás jelentősen csökkentette a községek – amúgy nem túl magas – 

szegényügyi kiadásait, ugyanakkor egy 1899. évi belügyminiszteri rendelet rögzítette a 

községi segélyezettek körét, a segélyezettek nyilvántartását, a községi elöljárók feladatait és 

előírta szegényügyi szabályrendeletek megalkotását is. 

                                                 
420 Pécsett a szerb megszállás miatt csak 1921-ben kezdhette meg a működését a helyi hatósági munkaközvetítő. 
421 Gyáni 1992. 
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5.2.AZ IPAROSODÓ VÁROS 

 
Más dunántúli ipari városokhoz hasonlóan a század utolsó harmadában Pécsett is törés 

érzékelhető a gazdasági fejlődésben, amely az elhúzódó struktúraváltás következménye.422 A 

megkésett alapítási láz csak a századfordulón bontakozik ki, a gazdaság lendülete egyaránt 

megfigyelhető az iparban és a bankszektorban is. Az 1914-ben fennállt ipari vállalkozások 

több mint fele a megelőző másfél évtizedben jött létre. Az ipar modernizációját szerkezeti 

változások jelezték. 1900-ban a gyári munkásság aránya még csak 29 %, 1910-ben már 41 %. 

A századfordulón az üzemméretet tekintve a gyárak száma nőtt a legdinamikusabban, az 

üzemi struktúra változásával járt együtt a gépesítettség szintjének emelkedése, ami a 

munkásságon belül a szakmunkások arányának visszaesésében is tükröződött.423 A gyáripar 

erősödése mellett ugyanakkor a kisipar is jelentős növekedést produkált, az 1880-as évek 

megtorpanását követően a kisiparban dolgozók száma lendületesen növekedett, s még 1910-

ben is majdnem duplája volt a gyárakban foglalkoztatottak számának, ami mögött a 

szolgáltató szektor fejlődését kell látnunk. A foglalkoztatottak száma alapján a vas-, fém- és 

gépipar, az építő- és építőanyagipar, a faipar, a ruházati ipar és az élelmiszeripar voltak a 

legjelentősebbek 1910-ben.424 Több jel mutat azonban arra, hogy e fejlődési tendencián belül 

az 1900-as évtized közepén a helyi gazdaságot stagnálás jellemezte, amelyből csak az 1910-es 

években tudott kilábalni. A pénzpiac átalakulását jelezte a Pécsi Kereskedelmi és Iparbank 

megalapítása, a Hitelbank helyi fiókjának megnyitása 1905-ben és nem utolsó sorban a város 

legrégibb pénzintézetének a Pécsi Takarékpénztárnak megváltozott üzletpolitikája, az ipari 

befektetések felé történő nyitása. A századelőn már ezek a bankok biztosították a 

részvénytársaságok alapításához szükséges tőkéket.425 

A dualizmus alatt a városfejlődésben meghatározó igazgatási és kulturális funkciók is a 

századfordulón indultak bővülésnek.426 Pécsett Ítélőtábla, Pénzügyigazgatóság, 

Bányaigazgatóság, Posta és Távirda Igazgatóság, MÁV Üzletvezetőség működött, a 

századfordulón Hadapródiskolát, Állami Bábaképezdét, Állami Gyermekmenhelyet, 

Elmegyógyintézetet kapott és Dohánygyár is épült a városban, amely ezek mellett nagyszámú 

laktanyának és katonaságnak is helyet adott. A századforduló nagy építkezései erős vonzerőt 

gyakoroltak a városban és környékén élő nagyrészt szakképzetlen munkaerőre, de jelentős 

                                                 
422 Gál 1997, 175. 
423 Szita 1985, 31. 
424 Katus 1995, 92. 
425 Gál 1997, 108-182. 
426 Beluszky 1990. 
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hatást gyakoroltak a városkép fejlődésére, illetve a város környéki területek beépítésére, 

benépesülésére.427 

A középítkezések mellett az ipar is hatást gyakorolt a város terjeszkedésére, a Budai 

külváros keleti részére telepített nagyüzemek mellett új városrész alakult ki. Bár Pécsett a 

vállalti munkáslakás-építés, illetve a bérkaszárnyák nem voltak jellemzőek, a munkásság 

kimutathatóan az ipari üzemek környékére igyekezett települni. A korszakra esik a mecseki 

hegyoldal beépülése, a korábbi szőlők helyén, különösen a városhoz közelebb eső részeken a 

városi polgárság épített villákat. A századfordulós építkezéseknek köszönhetően jelentősen 

nőtt az emeletes épületek száma és aránya, ami erősítette a városias arculatot, bár Pécs ebben 

az értelemben nem kapott modern nagyvárosi külsőt.428  

A város lendületes fejlődése a népesség további növekedésével járt együtt, bár a 

századfordulón a növekedés üteme a korábbi évtizedekhez képest csökkent. 1910-ben a város 

népessége megközelítette az 50 000 főt. A lakosság növekedéséhez ugyan szerény mértékben, 

de immár a természetes szaporodás is hozzájárult, a bevándorlás jelentősége értelemszerűen 

csökkent. A századelőn országos viszonylatban magas kivándorlási arány mutatható ki, 1899-

1913 között az 1910. évi népesség 7,5 % vándorolt külföldre. A kivándorlás főleg 1905-1907 

között volt jelentős. 1910-ben mintegy 10 000 pécsi születésű egyént írtak össze egyéb hazai 

településeken. A foglalkozási struktúrában a századfordulón az ipari foglalkoztatottak száma 

és aránya nőtt a legnagyobb mértékben, de emelkedett a közlekedésben dolgozók száma és 

aránya is. A nehezen azonosítható napszámos és házi cseléd kategóriák 1890-ben együttesen a 

népesség 18 %-át, 1910-ben már csak 8,5 %-át tették ki, ami azonban egyaránt utalhat az 

iparnak a bizonytalan foglalkoztatottságú rétegekre gyakorolt felszívó hatására és a 

statisztikai adatfelvétel pontosabbá válására. 1880 és 1910 között megduplázódott a városban 

állomásozó katonaság száma. A többi foglalkozáscsoportban nem mutatható ki jelentős 

változás, amely alapján kijelenthető, hogy az ipar és a közlekedés adta a századfordulós 

fejlődés dinamikáját.429 

Az ipar jelentős bővülése értelemszerűen növelte az ipari foglalkoztatottak számát. A 

munkások származásának vizsgálata alapján Szita László arra a következtetésre jutott, hogy a 

századelőn a vasiparban és az építőiparban nagyrészt stabil helyi munkásállomány alakult ki, 

s ezzel együtt javult a munkásság műveltségi színvonala is. A nagyipari üzemek 

munkásállományát – a népességnövekedés ütemének megtorpanása mellett – a szőlőművelés 

                                                 
427 A századforduló nagy építkezéseire: Pilkhoffer 2004. 
428 Erdősi 1968, 31-52. 
429 Katus 1995. 
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visszaszorulása következtében felszabaduló napszámos rétegek adták, de bizonyos 

szakmákban, így például a vasiparban az önreprodukció is jelentős volt. Az ipari munkásság 

azonban nélkülözte a stabil foglalkoztatási viszonyt, a gyári nyilvántartások erős fluktuációról 

tanúskodnak, amit az 1891. évi betegbiztosítási törvény alapján létrejött segélypénztárak 

adatai is megerősítenek.430 Bár egységes nagyipari munkásság nem alakult ki Pécsett 

rendkívül sikeresen politizált a Szociáldemokrata Párt, amelynek bázisát a helyi kispolgárság 

is erősítette. A választójogi korlátozások mellett így volt lehetséges, hogy 1909-ben Pécsett a 

szociáldemokraták a városi közgyűlésbe is bejutottak, s képviselőik száma a következő évben 

hétre emelkedett.431 

 

                                                 
430 A munkásság eredetére és összetételére: Szita 1985, 21-34. A Pécsett működő betegsegélyező pénztárak 
nyilvántartásai: BML IV. 1413. 33. doboz 
431 Szita 1985, 253-261. és Hajdu 1967, 100-108. 
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5.3.VÁROSI SZOCIÁLPOLITIKA FELÉ? 
 
Ágoston Péter a Városok Lapjában 1910-ben foglalta össze a városok szegényügyi 

feladatait.432 Ágoston szerint a szegényügy kezelése a községek törvényi kötelessége, ennek 

azonban csak vonakodva tesznek eleget, a szegényügyet értelmezésükben a koldusügyre 

szűkítik le, és nagyrészt a társadalomra hagyják a rászorulók segítését. Ezzel szemben a 

községek aktív, kezdeményező politikáját szorgalmazza, amely nem a nyomorba jutottak 

segélyezését tartja feladatának, hanem általában a nyomor megelőzését, ami a szegény- és 

árvaházak mellett új községi intézmények (munkásszállók, anya- és csecsemőgondozás, 

munkanélküliek segélyezése, népkonyha, népfürdő, tejcsarnok, munkáskertek, 

munkáslakások, üdülőtelepek stb.) meghonosítását jelenti. Ebben a felfogásban „e kérdés 

egyszerre kiemelkedett a koldusügy szűk kereteiből és a bizonytalan egzisztenciájúak 

védelmének nagy ügyévé szélesedett,” amelyet Ágoston már városi szociálpolitikaként 

jellemez. Végső célja pedig „a züllés megakadályozása,” ami feltételezi, hogy elsősorban nem 

a teljesen nyomorgókra irányul. Ágoston javaslatai között szerepel a szegény családokból 

származó gyermekek szakképzésének (tanoncoktatás) támogatása; a munkanélküliek 

támogatása a szakszervezeteken keresztül, a nem szervezett munkások részére pedig községi 

szükségmunka szervezése révén (pl. favágás); munkáskertek létesítése, amelyek az ideiglenes 

munkanélküliség hatásait csökkenthetik. Szükségesnek tartja azt is, hogy a községek teljesen 

saját kezükbe vegyék a helyi szegényügy szervezését, mert a jótékony egyesületektől nem 

várható el a szükséges körültekintés és szakértelem. Ezért községi szegényirodák szervezését 

javasolja, amelyek a segélyre szorulókat nyilvántartják, a községi és társadalmi segélyezést 

összehangolják és az egyéni szükségleteknek megfelelően a segélyeket kiosztják. A 

szegényirodák munkáját a szegénygondozók segíthetik, akik a kérelmezők viszonyait 

megvizsgálják és azok változását folyamatosan ellenőrzik, és akiket - Nagyszeben és Brassó 

példáját követve – fizettség illet meg munkájukért. A következő fejezetben arra keressük a 

választ, vajon Pécsett felfedezhetők-e egy városi szociálpolitika irányába mutató változások, 

vagy a helyi szegényügy megmaradt az Ágoston által kifogásolt hagyományos 

kerékvágásban. 

 

                                                 
432 Ágoston 1910. 
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5.3.1. Községi szociális kiadások 

 

A város közjótékonysági tevékenységének vizsgálatához elsőként a költségvetéseket hívjuk 

segítségül. A dualizmus alatt a költségvetések szerkezete és a könyvelés rendszere egyaránt 

változott, ami az idősoros összehasonlítást megnehezíti. 1873 előtt és 1898 után a kettős 

könyvelést alkalmazták a költségvetés összeállításánál, 1873-1898 között azonban a kamarai 

kezelési rendszer szabályai szerint készültek a költségvetések, vagyis a kiadási és bevételi 

oldalt nem párosították össze. Témánk szempontjából ennél lényegesebb, hogy változtak a 

költségvetés szakaszai is. 1878-ig a jótékony és a kegyúri kiadások egyazon költségvetési 

szakaszban (IV.) szerepeltek, 1878-1898 között azonban a kegyúri kiadások átkerültek a 

tisztviselők fizetését tartalmazó szakaszba, majd 1898-tól a kegyúri és jótékony kiadások a 

VII. fejezetben ismét együtt szerepeltek. A szűkebb értelemben vett jótékonysági kiadások 

szerkezete is változott, ugyanis 1898-ig a szegény betegekre fordított gyógyszerköltségeket is 

a IV. szakaszban, a Városi intézetek, testületek és egyéb jótékony célú intézmények 

segélyezése alatt vették fel. Ezt követően azonban átkerültek az V. csoportba, a 

közegészségügyi kiadások közé. A szegény iskolás gyermekek felruházására fordított 

összegek 1898 előtt az V. szakaszban, a Különféle kiadások között szerepeltek, a kettős 

könyvelés bevezetésével egyidőben azonban átkerültek a Kegyuraság, Jótékonyság 

költségvetési fejezetébe (VII.). Az éves szociális kiadások összehasonlítása érdekében az 

1913. évi költségvetés szerkezetét vettük figyelembe a kegyúri kiadások leszámításával, 

vagyis a költségvetés szociális kiadásai között az árvák és lelencek tartására, illetve állandó 

segélyezésre (1), az ideiglenes segélyezésre, intézetek és egyesületek támogatására (2), 

valamint a szegény iskolás gyermekek felruházására (3) fordított összegeket vettük 

figyelembe, a szegények kórházi ápolásának, illetve gyógyszerellátásának költségeit azonban 

nem. Az összehasonlíthatóság kedvéért az 1898-ig forintban megadott összegeket 

átszámítottuk koronába. 
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6. táblázat. Szociális kiadások a költségvetési előirányzatokban koronában 1871-1914433 
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1871 3360,00 1600,00 n.a. 4960,00 n.a. - 
1872 3404,94 9940,66 n.a. 13345,60 474970,88 2,8 % 
1873 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 
1874 4272,00 4000,00 n.a. 8272,00 n.a. - 
1875 4479,66 20659,70 n.a. 25139,36 632106,34 4 %  
1876 4730,80 5320,32 2800,00* 12851,12 n.a. - 
1877 5000,00 5986,99 2800,00* 13786,99 559695,84 2,5 % 
1878 5000,00 5998,99 2800,00* 13798,99 585624,10 2,4 % 

       
1885 6400,00 4852,00 2800,00* 14052,00 566492,02 2,5 % 
1886 6400,00 1252,00 2800,00* 10452,00 586040,94 1,8 % 
1887 6400,00 1252,00 2800,00* 10452,00 599750,22 1,7 % 
1888 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 
1889 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 
1890 6400,00 1252,00 7000,00 14652,00 751760,06 1,9 % 
1891 6400,00 1252,00 7000,00 14652,00 788823,18 1,9 % 
1892 12636,00 1252,00 7000,00 20888,00 878447,42 2,4 % 
1893 12636,00 1652,00 7534,00 21822,00 1159835,70 1,9 % 
1894 12700,00 1652,00 6360,00 20712,00 1198092,78 1,7 % 
1895 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 
1896 12524,00 1766,00 7600,00 21890,00 1403360,00 1,6 % 
1897 13460,00 1742,00 6912,00 22114,00 1433444,00 1,5 % 
1898 15000,00 14138,00 n.a. 29138,00 1552976,00 1,9 % 
1899 15000,00 11870,00 n.a. 26870,00 1375760,00 2 % 
1900 18400,00 13518,00 n.a. 31918,00 1648442,00 1,9 % 
1901 20000,00 10966,00 4800,00 35766,00 1659717,00 2,2 % 
1902 15000,00 7096,00 4800,00 26896,00 1695968,00 1,6 % 
1903 16200,00 4070,00 5000,00 25270,00 1818942,00 1,4 % 

       
1907 22400,00 6020,00 5000,00 33420,00 1899055,00 1,8 % 
1908 26050,00 7940,00 5000,00 38990,00 2453006,00 1,6 % 
1909 29600,00 6920,00 5000,00 41520,00 2226000,00 1,9 % 
1910 29600,00 6420,00 5000,00 41020,00 2345376,00 1,7 % 
1911 34000,00 5620,00 5000,00 44620,00 2583009,00 1,7 % 
1912 34700,00 6920,00 5000,00 46620,00 2653911,00 1,8 % 
1913 36000,00 9920,00 5200,00 51120,00 3190885,00 1,6 % 
1914 35000,00 8620,00 5000,00 48620,00 3810552,00 1,3 % 

 * becsült adatok 
 
A Baranya Megyei Levéltárban a költségvetések csak hiányosan lelhetők fel, így nincs mód 

folyamatos adatsorok összeállítására. Ráadásul a kiadások részletes bontását csak a 

                                                 
433 Éves számadások alapján: BML IV. 1412.  
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költségvetési tervek tartalmazzák, az előirányzatok és a zárszámadások nem, így több esetben 

nem állapítható meg, hogy az egyes szakaszok pontosan milyen kiadásokat rejtenek. A 

szegényügyi kiadások értékelése szempontjából további nehézséget jelent, hogy a 

segélyezések jelentős részét nem a költségvetésből, hanem különböző városi alapok terhére 

biztosították, amelyeknek önálló könyvelése volt. 1893 előttről nincs adat sem a szegényházi 

(korábban kórházi és sínylő alap), sem a szegény intézeti alapítvány, sem a Rudolphinum, 

illetve a Farkas-Matessa alapítvány kiadásairól, illetve bevételeiről. 

Az 1870-es években a jótékonysági kiadások 2,5-4 %-os aránya az összes kiadáson belül 

a későbbi évtizedekhez képest magasnak látszik, azonban a kiadási tételek alaposabb 

szemügyre vétele során kiderül, hogy ez nem a valódi jótékony kiadásoknak, hanem a Pécsi 

Zeneegyletnek juttatott mintegy 2000 frt-os éves támogatásnak a következménye. A 

költségvetés valódi szociális kiadásai ebben az időszakban lényegében a Rudoplhinum 

árvaházban elhelyezett árvák eltartásának fedezését foglalták magukba. Az árvák tartására 

fordított összegek – nyilván az eltartottak számának emelkedésével párhuzamosan – 

fokozatosan emelkedtek évről-évre, 1892-ben azonban váratlanul megduplázódtak. Tekintve, 

hogy a Rudolphinumban lakó árvák száma változatlan maradt, a növekedés az intézeten kívül, 

családoknál elhelyezett árvák számának és tápdíjának növekedéséből származhat. Az 

árvaszék féléves jelentéseiből tudjuk, hogy az 1880-as évek végén a gyámság, illetve 

gondnokság alatt lévők száma megduplázódott. A nyilvántartott vagyontalan árvák száma 2 és 

félszeresére nőtt, arányuk a gyámoltakon belül a korábbi 30%-ról tartósan 40% főlé 

emelkedett. Ennek tulajdonítjuk, hogy az 1890-es évek elején ismeretlen okból hirtelen 

megnövekedett a városi tartásban lévő árvák száma, s az ezzel kapcsolatos kiadások a 

költségvetésben is megjelentek. A századfordulót követő visszaesés az állami 

gyermekvédelem bevezetésének következménye, és bár utóbb az árvákra fordított kiadások 

elérték a századfordulós színvonalat, az 1900-as évtized elejének növekvő kiadásai már nem 

ennek, hanem minden bizonnyal a szegények állandó segélyezésére felvett költségvetési 

tételnek a következményei. Legkésőbb 1908-tól ugyanis a szegények segélyezése is megjelent 

a költségvetési kiadások között, s azt az árvák segélyezésére fordított szintén állandó 

összegekkel azonos soron (1) rögzítették. A 7. táblázat adatsoraiból jól látszik, hogy az 

összkiadások növekedése mögött az árvákra és állandó segélyekre előirányzott összegek 

eltérő dinamikája rejtőzik. Az állandó segélyekre előirányzott összegek a világháborúig 

csökkentek, miközben 1911-től jelentősen megemelkedtek az árvákra és lelencekre fordított 

tervezett kiadások. 
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7. táblázat. Az árvákra és szegények állandó segélyezésére fordított 

költségvetési előirányzatok koronában 1908-1914 
 

év 
árvák és 
állandó 

segélyek 
árvák segélyezése állandó segélyek 

1908 26050 9220 35% 16834 65% 
1909 29600 9700 33% 19892 67% 
1910 29600 12648 43% 16892 57% 
1911 34000 19128 56% 14857,2 44% 
1912 34700 20575,6 59% 14104,4 41% 
1913 36000 22100 61% 13900 39% 
1914 35000 21800 62% 13200 38% 

 
Az évek során az intézetek és egyesületek segélyezésére fordított tételek (2) is jelentősen 

átstrukturálódtak. Az 1870-es évektől viszonylag alacsony összegek szerepelnek ezen a soron, 

ha a zeneegyeltnek nyújtott támogatást leszámítjuk, kivételt csak az 1875-ös év jelent, amikor 

a segélyezésre fordított kiadási előirányzat ismeretlen okból az előző évi ötszörösére 

emelkedett, igaz ténylegesen ennek csak töredékét költötték el. Tekintve, hogy ezen a soron 

ideiglenes segélyeket rögzítettek, gyanítható, hogy a váratlan növekedés is ideiglenesen 

juttatott segélyeket takar. Újabb jelentős növekedés a századforduló éveiben tapasztalható, bár 

ennek tételes bontását a költségvetési tervek nem tartalmazzák, így nem azonosítható, milyen 

feladatok ellátására fordították a megnövekedett kiadásokat. Annyi bizonyos, hogy az 

egyesületi támogatások mellett a századfordulótól itt rögzítették a Matessa-intézetnek, a 

szegényháznak, a nőegyleti népkonyhának juttatott támogatásokat (tüzifa, lakbér, pénzbeli 

segély stb.), illetve közelebbről nem meghatározott segélypénzeket és ideiglenes segélyeket. 

Ami az 1898-tól szintén a jótékonysági kiadások közé sorolt szegény iskolás gyermekek 

felruházására fordított költségeket illeti, erre az 1870-es, 1880-as években 1400 frt-ot 

fordítottak, majd az 1890-es években ezt 3500 frt-ra emelték, de a századfordulót követően 

már csak 5000 K-t (2500 frt) költöttek erre a célra. 

1871 és 1913 között a szociális kiadások a költségvetés 2 %-a körül mozogtak, az 1870-

es években ugyan ez a szám magasabb volt, ez azonban elsősorban olyan tételeknek 

köszönhető, amelyek nem tartoznak a tényleges szociális kiadások közé. A táblázatból jól 

látható, hogy a költségvetés kiadási előirányzatai a vizsgált időszakban folyamatosan 

emelkedtek, a szociális kiadások azonban ettől eltérő ütemben változtak. 1892-től az árvákra 

fordított megduplázódott kiadások miatt a szociális kiadások megemelkedtek ugyan, de 

évekig változatlan színvonalon maradtak, ami a növekvő összkiadások miatt a szociális 
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kiadások arányának csökkenéséhez vezetett. Egészen 1898-ig, amikor az ideiglenes és 

egyesületi segélyekre (2) fordított összegek emelkedése miatt a szociális kiadások aránya 

elérte a 2 %-ot, és a növekvő összkiadások ellenére évekig ezen a színvonalon is maradt. A 

századfordulót követően a szociális kiadások nominálisan és százalékosan is visszaestek, 

olyannyira, hogy 1902-ben már csak az összkiadások 1,4%-át tették ki, ami a háború előtti 

évek legalacsonyabb arányszáma volt. A csökkenés mögött ezúttal valamennyi szociális tétel 

visszaesése rejlett, vagyis egyaránt szűkítették az árvákra és az ideiglenes és intézeti 

segélyekre fordított kereteket. Az 1903 és 1907 közötti adatosorok nem állnak rendelkezésre, 

így csak annyit tudhatunk biztosan, hogy legkésőbb 1908-tól a szociális kiadások ismét 

emelkedtek, ezúttal elsősorban az árvákra fordított összegek növekedése következtében. 

 

8. táblázat. Segélyezésre fordított alapítványi kiadások koronában 1893-1914 

 

Szegényintézeti alapítvány Szegényház alapítvány  
Rudolphinum 

alapítvány 

év 

segélyezésre 

Segélyek 
részben való 

visszatérítése a 
házi pénztárnak 

összesen 
ápoltak 
száma 

élelmezésre 
ápoltak 
száma 

ruházatra 

Matessa 
alapítvány  

1893 6800,00 - 6800,00 70 12775,00 70 n.a. 2044,00 
1894 6800,00 - 6800,00 70 12775,00 70 2100 2372,06 

         
1898 5600,00 - 5600,00 100 18250,00 70 2400 n.a. 
1899 5700,00 - 5700,00 100 18250,00 70 1400 n.a. 
1900 5200,00 - 5200,00 115 20987,50 70 1400 n.a. 
1901 4200,00 - 4200,00 100 14600,00 70 1400 n.a. 
1902 3800,00 - 3800,00 100 11680,00 70 1400 n.a. 
1903 3800,00 - 3800,00 100 10950,00 70 1400 n.a. 

         
1908 1400,00 2880,00 4280,00 95 11096,00 n.a. n.a. n.a. 
1909 1200,00 3000,00 4200,00 95 11096,00 n.a. n.a. n.a. 
1910 1000,00 3000,00 4000,00 95 11096,00 36 1440 2800,00 
1911 850,00 3554,00 4404,00 95 11096,00 36 1440 n.a. 
1912 816,40 3173,26 3989,66 n.a. n.a. 36 1440 5100,00 
1913 600,00 3096,46 3696,46 n.a. 13800,00* 36 1440 4900,00 
1914 420,00 3182,34 3602,34 n.a. 14400,00* 36 1440 4900,00 

 
Az egyes jótékony városi alapítványok költségvetései, illetve számadásai szintén töredékesen 

állnak rendelkezésre, néhány következtetés levonására azonban így is alkalmasak. A szegény 

intézeti választmány által gyakorolt szegénysegélyezés az 1890-es évek közepétől 

folyamatosan esett vissza, s ez a csökkenő tendencia különösen az 1900-as évtized végén vált 

meghatározóvá. A számadásokból azonban nyilvánvaló, hogy nominálisan nem csökkent 
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jelentősen a segélyezésre fordított összeg, csupán azt nem a szegényintézeti alapból, hanem a 

városi pénztárból fizették, s az alap terhére utófinanszirozták, ami annak a jele, hogy 

legkésőbb az 1900-as évek végétől a városi tanács vette át a segélyezések feletti teljes 

felügyeletet. A háború előtti években már ténylegesen kimutatható csökkenést azonban 

ellensúlyozta a városi költségvetésben állandó segélyezésre elkülönített – bár az 1910-es évek 

elejétől szintén csökkenő – összeg. A háborút megelőző években a felnőtt 

szegénysegélyezésre különböző forrásokból előirányzott kiadások évről-évre csökkentek, s 

1914-ben együttesen már nem érték el az 1908-ban erre a célra előirányzott összeg 80%-át. 

A szegényházi ápoltak élelmezésére fordított kiadások az ápoltak számának 

növekedésével együtt nőttek, legalábbis a századfordulóig, amikor először a fejenkénti 

élelmezési költségeket (50-ről 32 fillérre), majd az ápoltak számát is csökkentették. A 

Rudolphinumban ápoltak számának csökkenése az árva- és lelencgondozás átszervezésének 

következménye volt, ami azonban nem érintette a ruházkodásra fordított kiadások nominális 

értékét, a Matessa esetében a tartásra fordított kiadások az 1910-es évekig nagyjából azonos 

szinten mozogtak, ekkor azonban duplájára emelkedtek. 
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5.3.2. Szegényügyi reformtervek 
 
A szegényügy kezelése a községi törvény értelmében a rendőrkapitányi hivatal hatáskörébe 

tartozott.434 Az 1870-es, 1880-as években, amikor Aidinger János polgármester (1874-1896) 

mellett Tróber Mátyás (1872-1884), majd Lechner Gyula (1884-1893) volt a rendőrkapitány a 

városi segélyek megítélése és kiosztása, illetve a szegénységgel kapcsolatos általános 

kérdések a szegényügyi választmány tevékenységi körébe tartoztak. A választmány a tanács 

véleményező testületeként működött: 1877-ben és 1886-ban a koldulás betiltása tárgyában 

fogalmazott meg javaslatokat, 1888-ban a létesítendő szegényház fenntartásához szükséges 

források előteremtéséről foglalt állást. 1884-ben a szegényház javára meghirdetett 

adománygyűjtést is a választmány szervezte. A segélykérelmek elbírálása azonban jelentős 

adminisztratív munkát igényelt különösen az illetőség kinyomozása tárgyában, s ez egyre 

erősítette a rendőrkapitányi hivatal szerepét. Ugyanebbe az irányba mutatott, hogy a 

szegényügyi választmány nem rendelkezett megfelelő erőforrásokkal a segélyezettek 

életviszonyainak nyomon követésére. Hiába javasolta tehát a szegényház megnyitása kapcsán 

a polgármester, hogy a jövőben a szegényügy legfőbb szerve a szegényügyi választmány 

legyen, Vaszary Gyula vezetése idején (1893-1906) a gyakorlatban egyre inkább a 

rendőrkapitányi hivatal vált a szegényügy legfontosabb városi szereplőjévé, s mellette a 

választmány eljelentéktelenedett. 

1898-ban a városi tanács tervbe vette egy szegényügyi szabályrendelet megalkotását, s 

ennek érdekében a sz. kir. városok tanácsaihoz fordult, hogy küldjék meg saját 

szabályozásaikat.435 A szabályrendelet előkészítése a rendőrkapitányi hivatalban zajlott, s az 

volt a célja, hogy a városi szegényügy kezelésének egységes kereteit megteremtse. Ezt 

irányozta elő a város 1899-ben elfogadott törvényhatósági szabályzata is, amely az 

úgynevezett közjótékonysági bizottság feladatkörébe utalta a szegényház, a szegényintézet, 

továbbá az árva- és lelencház ügyeinek kezelését. A szabályzat egyedül a közjótékonysági 

bizottságot ruházta fel kezdeményezési joggal a közgyűlés, a polgármester, és a tanács felé, 

ugyanakkor szervezetét és pontos hatáskörét külön szabályrendeletben kellett (volna) 

meghatározni. 

A rendőrkapitányi hivatal iratai között fennmaradt A szegényügy rendezéséről és a 

szegények mikénti segélyezéséről436 szóló a fenti egységesítő-központosító elveket tükröző 

                                                 
434 Pécs sz. kir. város önkormányzati szabályrendelete, Pécs, 1879. 
435 BML IV. 1413. 35. doboz: 68/1898. 
436 BML IV. 1413. 35. doboz. 
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szabályrendelet-tervezet szerint a segélyezés „vagy ideiglenes pénzbeli segély vagy a 

szegényház, Rudolphinum és Matessa árva, illetve lelencházba leendő felvétel által 

eszközöltetik.” Ideiglenes segélyben voltak részesíthetők (1) elaggott, munkaképtelen és 

vagyontalan szegények, akik valamilyen különös oknál fogva a szegényházban nem 

helyezhetők el; (2) a szegényházba helyhiány miatt fel nem vehető szegények; (3) 

huzamosabb betegségből felgyógyult egyének, akiknek fizetésre kötelezhető hozzátartozóik 

nincsenek; valamint (4) önhibájukon kívül munka nélkül lévő munkaképes egyének. A 

korábbi gyakorlathoz képest a 4. pont újdonságot jelentett, hiszen ez végső soron a 

munkanélküliek segélyezésére is lehetőséget adott. 

A segélyezettek közé való felvételt a fennálló gyakorlat alapján szabályozták, a 

jelentkezés önállóan vagy a rendőrkapitányi hivatal, illetve a szegényügyi választmány 

tagjainak bejelentése alapján történhetett. Be kellett nyújtani a kerületi orvos által kiállított 

munkaképtelenségről szóló igazolást, a rendőrkapitány vagy a bizottság tagjai által kiállított 

vagyontalansági igazolást. Ezt követően a szegényügyi előadó és a rendőrkapitány vizsgálatot 

indított a kérelmező tartásra kötelezhető rokonainak felkutatására, valamint az illetőség 

megállapítására. A tervezet az árva- és lelencgondozás szabályozására is kiterjedt. Az árvák 

és „egyéb figyelmet érdemlő körülmények alapján mások gyermekeinek” ellátására a 

Rudolphinumot jelölték ki, míg a lelencek és törvénytelen gyermekek elhelyezésére a Matessa 

szolgált. A Rudolphinumba a bizottság előterjesztése alapján a tanács pécsi illetőségű, teljesen 

vagyontalan és tartásra kötelezhető hozzátartozók nélküli, legalább hat éves és egészséges 

árvákat vett fel, akik 12 éves korukig részesültek teljes és díjtalan ellátásban. A tervezet 

helyüresedés esetén fizetett gyermekek felvételét is lehetővé tette. A Matessába hasonló 

eljárásrend alapján korhatár nélkül vették fel a gyerekeket, de a kisebbeket „szoptatás és teljes 

ápolásra vállalkozó családoknak havi díjazás mellett” kiadták, s csak idősebb korukban 

kerültek az intézménybe, ahol 12 éves korukig nevelkedtek. 

A tervezet a szegényügy igazgatását is megújította, s a szegényügyi eljárás elsőfokú 

hatóságaként a szegényügyi bizottságot jelölte meg. Ennek elnöke a szegényügyi tanácsnok, 

tagjai a rendőrkapitány, a tiszti főorvos és a kerületi orvosok, a főszámvevő, a városi 

közgyám, a Matessa lelencház gondnoka, továbbá a különböző felekezetek lelkészei voltak, 

végül a városban működő jótékony egyletek elnökei, alelnökei, illetve delegáltjaik és a 

közgyűlés által a város polgárai köréből választott egyének. Utóbbiak számát úgy állapították 

meg, hogy négy segélyre szoruló egyénre vagy családra egy-egy választott polgár jusson, akik 

között nők is lehettek volna. 

A lelkészek bevonása kapcsán – amelynek csak fenntartása lehetett kérdéses, hiszen a 
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katolikus plébánosok eddig is tagjai voltak a szegényügyi választmánynak – az előmunkálatok 

során azzal érveltek, hogy „hozzájuk irányul legtöbb esetben az első esdő szó, állandóan 

érintkeznek a néppel, hozzájuk fordul a szegény lelki vigaszért, nekik tárják fel a szegények 

önzetlenül s leplezetlenül egész ügyüket, s ebből folyólag a valódi nyomor gyors enyhítése az 

ő bölcs tanácsuk folyománya.”437 A korszellem és nem utolsó sorban a város felekezeti 

arányainak megváltozása következtében azonban a bizottságba immár a nem katolikus 

felekezetek lelkészeit is meghívták volna. A jótékony egyesületek vezetőségének bevonása 

ezzel szemben újdonságnak számított, amit a segélyezés centralizációja, a különböző 

segélyosztások összehangolása indokolt. Bár a tervezet nem tér ki a közgyűlés által választott 

személyek feladataira, abból a tényből, hogy számukat a segélyezettek száma alapján 

javasolta megállapítani, egyértelműen következik, hogy közvetlen kapcsolatban kellett volna 

állniuk a segélyezettekkel. Ez pedig arra mutat, hogy Pécsett az úgynevezett elberfeldi 

rendszer meghonosítását tervezték. A németországi ipari kisvárosban, melynek 

lakosságszáma a rendszer bevezetésekor nagyjából megegyezett Pécs századfordulós 

népességével 1852-ben helyezték új alapokra a nyílt szegénygondozást. Ennek lényege az 

önkéntes szegénygondozók alkalmazása volt, ők vizsgálták meg a segélyért jelentkezők 

igényének jogosságát, döntöttek a szükséges segély módjáról és mértékéről és követték 

nyomon a segélyezett viszonyait. Egy-egy gondozó legfeljebb négy szegényért volt felelős, 

ami biztosította, hogy mindenki megkapta a számára szükséges odafigyelést, s a segély 

mértékét és módját szükségleteinek megfelelően állapították meg. A településeket kerületekre 

osztották, s minden kerültben egy a szegénygondozókból álló bizottság felügyelte a 

segélyezést, alapelv volt, hogy a segélyeket csak 14 napra határozták meg, ezt követően ismét 

megvizsgálták annak szükségességét. Ugyanakkor az elberfeldi rendszer nemcsak a pénzbeli 

segélyeket ismerte, hanem ínségek, válságok idején a munkaalkalmak létesítését, illetve 

munkaközvetítés révén a szezonális munkanélküliség kezelését is. A felkínált munkalehetőség 

elfogadása a szegény számára kötelező volt.438 

A szegényügyi szabályrendelet előkészítésének folyamatát azonban az Országos 

                                                 
437 BML IV. 1413. 35. doboz: dátum és aláírás nélküli vázlat. 
438 Sachse – Tennstedt 1980, 214-217. Az elberfeldi rendszert a 19. század második felében a legtöbb német 
városban átvették és bevezették. A század végére azonban már ellenmondásai is láthatóvá váltak. A 
szegénygondozók gyakran túlságosan nagylelkűek voltak a segélyek odaítélésénél, ami a szegényügyi kiadások 
növekedésével járt. A nagyobb városokban ugyanakkor a népesség állandó fluktuációja miatt a kerületi rendszer 
mondott csődöt, a legrászorultabbakat lehetett a legkevésbé nyomon követni, másrészt a nagyvárosok 
előrehaladott szegregációja következtében az önkéntes szegénygondozóknak a helyben lakók közül történő 
kiválasztása ütközött nehézségekbe. A 20. század elején ezért Strassburg mintájára ismét hatósági személyekre 
bízták a szegénygondozást. Rudolf Schwander, a strassburgi rendszer kidolgozója szerint ugyanis, a szegénynek 
nem az kell legyen a tapasztalata, hogy őt valamely polgártársa segélyezi, hanem éppenséggel az, hogy az állam 
polgáraként, egy közösség tagjaként kapja a támogatást. Sachse – Tennstedt 1980, 220-221. 
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Betegápolási Alap (OBA) létrehozása megzavarta, hiszen ennek keretében országosan 

újraszabályozták a községek szegényellátási kötelezettségeit. Az OBA-ról rendelkező 1898. 

évi XXII. tc. értelmében a szegény betegek utáni ápolási díjak megfizetésétől a települések a 

legtöbb esetben mentesültek, s azt az OBA térítette meg. A törvény végrehajtási utasításaként 

kiadott belügyminiszteri rendelet (51.000/1899 BM) az illetőségi község által közsegélyben 

részesítendők körét az elhagyottnak nyilvánított 7-14 éves gyermekekre, a kórházi ápolásban 

nem részesülő betegekre, a kórházakból elbocsátott gyógyíthatatlan betegekre és a nem 

közveszélyes elmebetegekre, süketnémákra, vakokra és nyomorékokra korlátozta. Előírták, 

hogy minden község törzskönyvet vezessen a közsegélyre szorulókról illetőségükre tekintet 

nélkül, s a törzskönyvi felvételt megelőzően az elöljáróságok az illető és rokonai 

kikérdezésével jegyzőkönyvileg rögzítsék a közsegélyre szoruló viszonyait. A vitatott vagy 

idegen illetőségűek esetében pedig indítsanak nyomozást az illetőség megállapítása 

érdekében. Egyben utasították a községeket, hogy a segélyezés módjáról a helyi viszonyoknak 

megfelelő szabályrendeletet alkossanak. A megváltozott jogszabályi környezetnek 

megfelelően Pécsett is újraindult a szabályrendelet alkotás folyamata. 

Az első tervezet a segélyre való jogosultság meghatározásánál a törvényi és rendeleti 

előírásokból indult ki. Utóbb azonban született egy olyan javaslat, amely újszerű módon 

kísérletet tett a szegénység nem annyira jogi, mint inkább fogalmi meghatározására. E 

definíció szerint „szegénynek tekintendő az az egyén, ki saját és azon személyeknek, kiknek 

ellátására törvény szerint köteleztetik, életfentartásához szükséges eszközöket önerejéből és 

saját jövedelméből fedezni, illetve keresetével előállítani képtelen.” A rendőrfőkapitány 

álláspontját rögzítő szakvélemény azonban a szegénységnek ezt a meghatározását elméleti 

szempontból nem teljesen megfelelőnek, gyakorlati szempontból pedig feleslegesnek ítélte. 

Érvelése szerint ugyanis érdektelen, hogy ki a szegény – ennek meghatározása még a 

szaktudománynak sem sikerült –, egyedül az számít, hogy a vonatkozó törvények milyen 

kötelezettségeket rónak a városra. Ebben a megközelítésben „lehet valaki ugyanis szegény a 

tartásra köteles hozzátartozók (értsd: ezeknek hiánya) vagy a társadalom szempontjából, de 

abból még nem következik, hogy a város közsegélyezési kötelezettsége szempontjából is 

ilyennek minősítendő.” Világos, hogy a szakvélemény szerzője elsősorban a város 

kötelezettségeinek növekedésétől tartott egy túl tágan értelmezett szegénységfogalom 

bevezetése esetén, amely tkp. elismerte volna minden önmagát és családját fenntartani nem 

képes szegény közsegélyezési igényjogosultságát. Amennyiben a jogalkotó ragaszkodott 

volna a definícióhoz, abban az esetben is szükségesnek tartott volna egy olyan kiegészítést, 

amely a keresetbe a rokonok, illetve a társadalmi egyesületek (beleértve a munkaadókat és 
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biztosítókat is) által nyújtott segélyt is beleszámította volna. Példaként a rendőrfőkapitány egy 

megbetegedett iparossegéd esetét hozta fel, aki az 1891. évi XIV. tc. értelmében biztosításra 

kötelezett, s így a város jog szerint csak akkor köteles segélyezni, ha a rokonok, illetve a 

betegsegélyező pénztártól kapott segély nem fedezi abszolút megélhetési szükségleteit, azaz a 

létminimumot. A módosítás logikája szempontjából érdekes, hogy a társadalmi kötelességek 

alatt már nem csupán a jótékony egyesületeket értették, hanem mindazokat a törvényekben 

előírt kötelezettségeket, amelyek a munkaadókat terhelték (szavatossági jog), illetve amelyek 

az ipari munkások kötelező betegségbiztosításának 1891-ben történt bevezetése 

következtében jöttek létre (betegsegélyezés). Lényegét tekintve azonban a szegénység fenti 

meghatározása túl tágra nyitotta a közsegélyre való jogosultságot, miközben – áll a 

szakvéleményben – „a községek által gyakorlandó közjótékonyságnak az e téren hivatási 

elsőbbséggel bíró magán- és társadalmi jellegű jótékonysággal szemben (…) subsidiarius 

jellege” van. Végül a szerző megjegyzi, hogy az egész meghatározásnak kevés gyakorlati 

jelentősége van, a napi ügyintézésben nem segít, ráadásul nehéz meghatározni azt is, hogy 

„melyek valamely egyénre nézve a nélkülözhetetlen megélhetési javak és hogy mily mértékben 

és minőségben szükséges jelenlétük az abszolút létminimum biztosításához,” vagyis, hogy 

ezek viszonylagos fogalmak. Óvott attól, hogy a jogszabályokba gyakorlati érték és jelentőség 

nélküli „pusztán tudományos fejtegetéseket, főkép definíciókat” vegyenek fel, s ezért a 

szegénység meghatározását a szabályrendeletből elhagyhatónak ítélte. 

A szegénység igen tágra sikerült meghatározása után a második paragrafus szűkítést 

tartalmazott, amennyiben kimondta hogy „közsegélyezés szempontjából nem tekintetik 

szegénynek az az egyén, a kinek jövedelme vagy keresete a közönséges napszámosok 

keresményével egyenértékű.” Ezzel kapcsolatban a rendőrkapitány arra hívta fel a figyelmet, 

hogy korántsem biztos, hogy a jövedelem nagysága alapján megvonható a rászorultság határa, 

hiszen az összefügg azzal is, hogy az illető szegény, hány személy (rokon) eltartásáért felelős. 

Azt javasolta ezért, hogy a rendelet hagyja meg annak lehetőségét, hogy ha valaki saját 

személyére – jövedelmei alapján – nem minősül szegénynek, hozzátartozóinak, különösen 

gyermekeinek gondozása szempontjából még annak legyen tekinthető. Példaként egy olyan 

özvegyasszony esetét hozta fel, aki 7 gyermekről tartozik gondoskodni, s bár jövedelme 

megfelel a napszámbérnek, segélykérelmét elutasítani „szűkkeblű, sőt mondhatni embertelen 

eljárás volna.” Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyéni jövedelmek alapján nem ítélhető 

meg az igényjogosultság, hiszen az semmit nem mond az illető tényeleges szükségleteiről, 

amelybe családja fenntartásának költségeit is bele kell érteni. Másrészről ismét fontosnak 

tartotta leszögezni, hogy a jövedelem, illetve kereset összegébe a magánszemélyektől, illetve 
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egyesületektől kapott segélyeket is bele kell érteni. 

A közrendészeti bizottság végül mindkét paragrafust teljesen elvetette, de a segélyek 

maximális mértékének meghatározását továbbra is fontosnak tartották, ezért rögzítették, hogy 

a nyújtott segély „a segélyezendő részére nem teremthet jobb helyzetet, mint a minő a 

városban élő és magát önerejéből fenntartó legszegényebb munkás helyzete.”439 Felmerült az 

is, hogy a maximális segély mértékét összegszerűen is meghatározzák – 13 K-ban. A 

rendőrfőkapitányi hivatal szakvéleménye ezt kategorikusan elvetette, egyrészt azért mert 

elegendőnek tartotta a fenti, az életkörülményekre vonatkozó korlátozást, másrészt azért, mert 

a közsegélyezés célja, hogy „a törvényhatóságilag szervezkedett társadalomba kényszerűleg 

beilleszkedett minden polgár megélhetésének az illetőre nézve valószínű határáig (nem 

annyira a szükségelt anyagi eszközök terjedelme által megengedett, hanem) a közsegélyre 

szoruló egyén személyi és anyagi helyzete (által) egyenesen megkövetelt mértékig való 

biztosítása.” Vagyis a segélynek nem a város teherbíró képességéhez, hanem az igényjogosult 

szükségleteihez (individualisztikus viszonyaihoz) kell igazodnia. 

A szegénység meghatározása helyett végül csupán a törvényi kötelezettségek felsorolása 

került be, illetve maradt benn a tervezetben, ezek szerint segélyre csak az tarthat igényt, aki „a 

segélyezésre elsősorban hivatott jótékony egyesületek, intézetek és magánegyének részéről” 

egyáltalán nem kap segélyt vagy az az illető keresetével együtt sem biztosítja „a segélyezendő 

legszűkebb életfentartását.” A segélyre jogosultak körét tételesen az 51.000/1899 BM 

rendeletnek megfelelően felsorolták, de ezt kiegészítették a „physikailag munkaképes, de 

önhibájukon kívül kenyérkeresethez nem jutó szegények(kel).” Utóbbi minden tekintetben 

újdonságnak számított, ebben a vonatkozásban ugyanis semmilyen jogszabály nem 

intézkedett. A szakvéleményben olvasható indoklás szerint „a szegényügyi közigazgatásnak 

feladata (…) a physikai munka erő elapadásának, szervezeti elváltozásokból, tehát természeti 

okokból eredő keresetképtelenségnek esetein túl kiterjed a kereseti alkalmak hiánya által 

előidézett munkaképtelenség (sic) orvoslására: megszüntetésére vagy legalább enyhítésére 

is.” Ez azt jelentette, hogy a segélyezésnek nem csupán a betegségük vagy öregségük miatt 

munkaképtelenné váltakra kell kiterjednie, hanem azokra is, akik azért nem dolgoznak, azért 

képtelenek dolgozni, mert nem találnak munkát. Mindezt az teszi szükségessé, hogy az állam 

egyelőre nem tekinti feladatának a munkások biztosítását, a munkaközvetítést és a 

szükségmunkák szervezését, és ezt a hiányt az ügy iránt érzéketlen társadalmi és 

                                                 
439 Egy korábbi tervezetben szereplő megfogalmazás szerint „a közellátásra szorulók részére legfeljebb azok a 
nélkülözhetetlen életfentartási szükségletek biztosítassanak, melyek a magát önállóan fentartó legszegényebb 
napszámos vagy munkás életének fentartására megkívántatnak.” BML IV. 1413. 35. doboz: szegényügyi 
szabályrendelet-tervezet 
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magánjótékonyság sem pótolja. A gyakorlatban ez nem jelentheti a munkához való jog 

elismerését a község részéről, csupán azt, hogy az igényjogosultaknak szükségmunkát biztosít 

(pl. télen hóeltakarítást). Ennek a megoldásnak legfőbb előnye abban rejlik, hogy egyrészt 

csökkenti a segélyezésre fordított kiadásokat (hiszen a rászorulóknak munkát ad), másrészt a 

munkáért kapott bér emeli a segélyre szoruló önérzetét és erkölcsét (szemben az alamizsnával, 

amely megalázó és erkölcsileg romboló). Ráadásul ez „a közsegélyezés azon legkívánatosabb 

formája, mely nemcsak a már beállt szegényállapot utólagos orvoslását: megszüntetését vagy 

legalább enyhítését, hanem a szegényállapot bekövetkezése előfeltételeinek lehetetlenítését és 

ezáltal a baj megelőzését is feladatául tekinti.” 

A tervezet az 51.000/1899 BM rendeletnek megfelelően kimondta azt is, hogy a város 

segélyezhet olyanokat is, akiknek támogatása törvény szerint más természetes vagy jogi 

személyek kötelessége volna. Ennek költségeit azonban utólag visszakövetelheti még abban 

az esetben is, ha már a segélyezés idején is tisztában volt azzal, hogy nem lenne köteles az 

igénylőt megsegíteni. Másrészt a visszatérítési kötelezettség a szakvéleményben foglaltaknak 

megfelelően a segélyezettel szemben is fennállt, amennyiben viszonyaiban változás állt be és 

ismét keresőképessé és a támogatás visszafizetésére is képessé vált. A szakvélemény 

javasolta, hogy az idegen illetőségűek segélyezéséről szóló határozat ne legyen 

megtámadható, valamint azt is, hogy a visszatérítésre vonatkozó jogigény elévüléséről is 

rendelkezzenek, mert ellenkező esetben az eljárást „czéltalan elvi harczokra vezető jogi 

bizonytalanság jellemezné, másrészt terhes nyilvántartási munkálat szükségeltetnék.” Ezt a 

tervezet fél évben, ismeretlen illetőség esetén 1 évben határozta meg. 

A tervezet különbséget tett a zárt szegényápolás, amely a szegényház és a Rudolphinum 

keretén belül történt és a nyílt szegényápolás között, amely alatt a „szegénynek élelemmel, 

ruházattal, nyugvó hellyel, fűtéssel, világítással, vagyis az összes életszükségleteit felölelő 

teljes ellátásában és eltemetéséről való gondoskodásban áll, vagy csakis az életfentartáshoz 

okvetlen szükséges egyes eszközök pótlására irányul.” Teljes ellátás alatt a szegények 

családoknál való elhelyezését értették. Utóbbi elsősorban a 7-14 éves gyermekekre 

vonatkozott, a szakvélemény ebben az esetben elképzelhetőnek tartotta az ehhez szükséges 

tartásdíjak maximalizálását, ezt azonban a közrendészeti bizottság végül elvetette. 

A részleges segélyezés jelenthetett (1) lakbértámogatást, amelyet a rendőrkapitány 

javaslatára a szükséglakások biztosításával egészítettek ki (erre azért van szükség, „mert a 

hatósági közegek gyakran olcsóbb lakáshoz juthatnak, mint a helyi viszonyokkal kevésbé 

ismerős szegény maga” és mert így megakadályozható a tulajdonosok és bérlők összejátszása 

a lakbérek emelésére); (2) élelmiszer és fűtőanyag adományozását (ide értették a népkonyhát 
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is); (3) ruha, ágynemű és házi eszközök kölcsönzését; (4) munkaeszközök és szerszámok 

kölcsönzését; (5) szállásadást; (6) egyszeri pénzsegélyt (ennek eseteinek felsorolásától a 

közrendészeti bizottság eltekintett, bár ezt a szakvélemény javasolta, pl.: harkányi 

gyógyfürdő); (7) kerületi orvos és a városi bábák által nyújtott ingyenes orvosi segítséget; (8) 

eltemetést. A rendőrkapitány javaslatára került be a tervezetbe (9) a munkanélkülieknek 

„előképzettséget nem igénylő városi közmunkáknál való ideiglenes alkalmazása.” 

A tervezet átszervezte a szegénygondozás költségeinek fedezését is. A zárt 

szegényápolást ez nem érintette, hiszen az egyes intézetek fenntartásáról azok alapszabályai 

rendelkeztek. A nyílt szegénygondozás kiadásainak fedezésére a szegényintézeti alapból 

létrehozta a szegényápolási alapot, amelyet városi törzsvagyonnak nyilvánított. Az alap 

tőkéjének forrását képezte (1) a városi költségvetésben erre a célra elkülönített összeg, (2) 

pénzbüntetések és bírságpénzek; (3) minden kimondott cél nélkül a város tulajdonába került 

érték; (4) a közelebbről nem meghatározott jótékony célra adott adományok. Az alap 

jövedelmei közé tartoztak (1) az alaptőke kamata; (2) a városi költségvetésben évente 

meghatározott összeg; (3) a mulatságok és előadások engedélyezési díjai; (4) különböző 

adományok. 

Pécsett a tervezet szerint a várost segélyezési kerületekre osztották, melyekben kerületi 

bizottságok működtek a segélyezés felügyeletére. A kerületenként kijelölt szegénygondozók 

fejenként négy segélyezettért voltak felelősek. A rendőrkapitányi hivatal szakvéleménye 

szerint a rendszer legfőbb erénye, hogy „a közsegélynyújtás módozatainak a közsegélyre 

igényjogosult egyén szükségleteinek individuális minősége és terjedelme szerint kell 

igazodniok és megállapítva lenniök.” Az eredeti megoldással ellentétben azonban a helyi 

viszonyok között nem tartotta megfelelőnek, hogy a szegénygondozók döntsenek a segélyek 

odaítéléséről, mert „a mi fejletlen vidéki társadalmunk nincs az általános humanisztikus 

szellemi műveltég és anyagi jólét azon magas fokán és a keretében helyt kapó gyengébb 

elemek iránti jogi kötelezettségeinek nincs oly élénk tudatában, hogy a társadalomnak mint 

ilyennek elegendő kedve, erkölcsi képessége és szoros értelemben vett társadalmi élethivatása 

érdekeinek elhanyagolása és sérelme nélkül elég ideje volna, a közsegélyezés körül 

reáhárítani szándékolt (…) hatósági jellegű (…) teendőket (…) ellátni.” A szakvélemény 

szerint továbbá a szegénygondozók és a kerületi bizottságok nem képesek a munkának azt a 

folytonosságát és gyorsaságát biztosítani, amelyre szükség van és amire csak a hatóság lehet 

alkalmas. A bizottsági ülésen Bolgár Kálmán és ifj. Némethy József a kerületi rendszer 

elvetését és helyette a szegényügyi bizottság kiegészítését javasolta, Maléter Rudolf ellenben 

támogatta az eredeti elképzelést. Czirják Ignác, a Matessa intézet gondnoka, úgy vélte, hogy a 
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szegénygondozók csak abban az esetben fogják kötelességeiket teljesíteni, ha fizetett állásként 

szervezik meg őket. Álláspontját azonban a bizottság elutasította, mert a rendőrkapitány 

szerint a jótékony egyesületek munkája ennek éppen ellenkezőjét bizonyítja. Mindezekből 

következőleg a végső javaslat szerint a segélyek odaítélése megmaradt a rendőrkapitányi 

hivatal hatáskörében, s az önkéntes szegénygondozók a tervezetben végül csak mint a 

szegényügyi hatóság segédszervei jelennek meg, vagyis döntéseket nem hoznak, csupán a 

segélyt igénylő viszonyai és azok folyamatos nyomon követése alapján javaslatokat tesznek a 

rendőrkapitányi hivatal felé. 

A szegénygondozókat, akik férfiak és nők egyaránt lehettek, a törvényhatósági bizottság 

választotta, de munkájuk közvetlen ellenőrzése a kerületi szegénygondozók feladata volt. Az 

egész rendszert a központi szegényügyi bizottság felügyelte, amelynek a kerületi 

szegénygondozókon kívül tagjai voltak a városi tanács, a városi főorvos, a főszámvevő, 

továbbá valamennyi városi jótékony egylet elnöke és alelnöke, a katolikus plébánosok, az 

evangélikus, a református lelkészek és az izraelita hitközség elnöke és rabbija. Ezzel 

kapcsolatban a bizottsági vita során ifj. Némethy József a jótékony egyesületek 

autonómiájának védelmében lépett fel, a bizottság elnöke azonban kijelentette, hogy ennek 

felszámolása nem célja, csupán „egy általuk is elismert módon az által, hogy a hatósági 

segélyezés az egész városra kiterjesztetik, ezen segélyezésben a társadalmi jótékonyságot (…) 

is bevonni óhajtja.”  

A polgármester elnökletével kéthetente ülésező közjótékonysági bizottság feladata volt a 

szegénygondozás rendszerének általános és speciális irányítása továbbá „kutatja az 

elszegényedés okait és az elszegényedés megelőzésére, illetve megszűntetésére irányuló 

javaslatait a közgyűlés elé terjeszti.” 

Ez a végelegesnek látszó, vagyis közgyűlési tárgyalásra váró szabályrendelet-tervezet, tehát 

a városi szegényügy alapvető átalakítását célozta. Egyrészt az önkéntes szegénygondozók 

bevonásával – bár döntési hatáskörüket megvonva – az individuális gondoskodásra helyezte a 

hangsúlyt. Ennek előzményei tulajdonképpen már a szegényügyi bizottság gyakorlatában is 

tetten érhetők voltak, amikor 1888-tól a kijelölt bizottsági tagok a segélykérők lakásán 

győződtek meg azok életviszonyairól és szükségleteiről, s személyesen tettek javaslatot a 

segélyek folyósítására, illetve állítottak ki szegénységi bizonyítványokat. Ezt a tevékenységet 

azonban a tervezet minden korábbinál szélesebb társadalmi alapokra kívánta helyezni. Másrészt 

a korábbiaktól eltérően szabályozták a segélyjogosultságot, amelyhez szintén az elberfeldi 

rendszer szolgáltatott mintát. A korábbi szabályozásban szereplő állandó, illetve időszaki 

segélyt, a teljes, illetve részleges ellátás kategóriái váltották fel. Utóbbiban viszont a támogatás 
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legkülönbözőbb – individualisztikus – formái szerepeltek, amelyek azt célozták, hogy 

mindenkinek csak addig, csak olyan mértékben, és csak olyan módon nyújtsanak segítséget, 

ahogy azt megállapított szükségletei megkívánják. Bár a szezonális munkanélküliség 

problémája a városi közigazgatás előtt korábban sem volt ismeretlen, eddig semmilyen 

formában nem mondták ki, hogy a város munkát kínál a rászorulóknak. 

A polgármester 1899. évi beszámolójában ígérte, hogy a szegényügyi szabályrendeletet 

rövidesen beterjeszti, s erre a közgyűlés külön határozatban fel is szólította. A fenti 

szabályrendelet tervezet azonban ismeretlen okból soha nem került a közgyűlés elé, bár a 

későbbiekben is többször nekiláttak, a városnak végül nem lett szegényügyi 

szabályrendelete.440Azoknak az újításoknak a nagy része azonban, amelyek a tervezetben 

szerepeltek az első világháborúig eltelt másfél évtizedben a községi szegénygondozás 

gyakorlatát jelentősen befolyásolták. 

A szabályrendelet-tervezetben szereplő szegénygondozói rendszer, az önkéntesek 

bevonása a szegénysegélyezésbe bizonyosan nem került bevezetésre, ehelyett a segélyezettek 

ellenőrzését a negyedmesterek, illetve a rendőrkapitányi hivatal feladatai közé sorolták. 

Hasonlóan nem jött létre az a közjótékonysági bizottság, amely a szegényügyben érdekelt 

valamennyi hivatal és társadalmi egyesület, illetve az egyházak képviselőit tömörítette volna. 

A szegényügyi választmány ugyan fennmaradt, de tevékenysége csupán a segélyek 

kiosztására korlátozódott, azt a szakértő és véleményező szerepet, amely munkáját az 1870-es 

és 1880-as években jellemezte, elvesztette, s az első világháború előtt már csak az alapítványi 

számadások megvizsgálása volt a feladata. A szegényügy, avagy a közsegélyezés legfőbb 

szervévé a rendőrkapitányi hivatal vált, ami az 1890-es évek helyi előzményei mellett annak 

következményei is volt, hogy a többször hivatkozott 51.000/1899 BM rendelet is a 

rendőrkapitány hatáskörébe utalta a közsegélyezési ügyek intézését, a segélyezettekről 

törzskönyv vezetését. A hivatalban egy rendőrfogalmazói beosztásban dolgozó tisztviselő 

(szegényügyi előadó) foglalkozott a községi szegényügy valamennyi ágával. Feladata volt (1) 

a szegényügyre vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtása; (2) a gyógykezelési és 

ápolási költségek megtérítése; (3) a szegények nyilvántartása és a segélyezési ügyeknek a 

városi tanács elé terjesztése; (4) a dajkaságba adott gyermekek nyilvántartása és ápolásuk 

ellenőrzése; (5) a 15 éven aluli gyermekek menhelyi felvételéről való gondoskodás; (6) a 

szegények ingyenes gyógykezelése és eltemetésükről való gondoskodás; (7) a pécsi illetőségű 

                                                 
440 A közgyűlés 1904-ben ismét hiába sürgette a szabályrendelet megalkotását. BML IV. 1402. 1904/207-25835. 
A polgármester 1907-ben fordult ismét a törvényhatósági jogú városokhoz, hogy küldjék meg szegényügyi 
szabályrendeleteiket, melyeket aztán 1919-ben gyűjtött össze a szegényügyi előadó, hogy újra nekilásson a 
rendelet előkészítésének – ezúttal is eredmény nélkül. BML IV. 1413. 35. doboz. 
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szegények szegényházi felvételének intézése; (8) a szegénységi és vagyontalansági 

bizonyítványok kiállítása.441 

A társadalmi egyesületek bevonása a községi segélyezésbe tehát nem valósult meg, a 

szabályrendelet vitájában azonban ifj. Németh József nem véletlenül szólalt fel az egyesületek 

autonómiájának védelmében. A rendőrfőkapitányi hivatal ugyanis nem tett le a társadalmi 

jótékonyságnak a hatósági segélyezésbe való bevonásáról, amennyiben azokat a 

segélyezetteikről vezetett nyilvántartások átadására kérte. 

A dualizmus liberális korszakában az egyesületek többsége olyan célok érdekében 

alakult, amelyek megvalósítását a liberális államtól és a törvényhatóságoktól hiába várták 

volna. Egyes tevékenységeket persze támogattak, de az egyesületek működésére, 

tevékenységére, sőt céljaikra semmilyen befolyást nem gyakoroltak és erre nem is törekedtek. 

A századfordulóra azonban az egyesületek és az állam, illetve a törvényhatóságok viszonya 

jelentős módosuláson ment keresztül. Egyrészt helyi szinten érvényesült az a tendencia, 

amelyet az egyesületek centralizációjaként emlegettek, és amely arra irányult, hogy a 

jótékony egyesületek tevékenységét és a községek segélyezését összehangolják. Másrészt az 

állam részéről egyre inkább érvényesült egy olyan szándék, amely az egyesületekben tömörült 

társadalmi erőforrások fokozottabb kihasználására irányult az állami célok megvalósítása 

érdekében. Nyugat-Európában az 1860-as évektől dolgozzák ki azokat a javaslatokat, 

amelyeket „tudományos filantrópiának” vagy „szervezett karitásznak” neveznek. Ezek 

lényege, hogy a társadalmi jótékonyság nem alkalmas a szegénység kezelésére, mert a 

szegények kijátszák a különböző egyesületeket, az adakozók jóhiszeműségét, s több helyről is 

szereznek adományokat. Ennek kiküszöbölése érdekében a segélyezés centralizálására és 

hatósági ellenőrzésére van szükség. A kiosztás ellenőrzése elsősorban azt jelenti, hogy a 

hatóság határozza meg, kik jogosultak a segélyezésre.442 

1898-ban, vagyis akkor, amikor a költségvetési előirányzatban jelentősen megemelkedtek 

a szociális kiadások, a rendőrkapitány kezdeményezte a városban segélyre szorulók 

nyilvántartásának összeállítását annak megállapítása érdekében, hogy „nem-e segélyeztetnek 

egyesek törvényszerű közsegélyen kívül (…) magánjótékonysági intézetek segélyeiben is.” 

Kérésére a polgármester felszólította a jótékony egyesületeket, hogy bocsássák rendelkezésre 

segélyezettjeik pontos adatait.443 A Nőegylet be is nyújtotta a tanácsnak segélyezettjei 

                                                 
441 Ernyes 2003, 181. 
442 Topalov 1998, 317.  
443 A rendőrkapitányi hivatal az alábbi adatokat kérte: név, lakcím, születési és illetőségi hely, vallás, 
foglalkozás, az illető és hozzátartozói életviszonyai, testi fogyaték, segély mértéke és módja. BML IV. 1413. 35. 
doboz. 69/1898. 
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névsorát a megelőző három évből.444 Két évvel később azonban a rendőrfőkapitány már azt 

kifogásolta, hogy a Nőegylet, nem enged beleszólást abba, ki kaphasson ételt a város által 

jelentős összeggel támogatott, de a nőegylet által üzemeltetett népkonyhában. A 

rendőrfőkapitány szerint „igen tévednek azok, kik azon hitben vannak, hogy a szegények 

osztályozhatók, mert nézetem szerint a különféle egyletek szegényei mind a város szegényei, 

akkor tehát, midőn az egyletek válogatnak a szegények között és eképp kiváltságokat 

gyakorolnak a segélyezés körül (…) nemes céljuk megvalósításától távolodnak.”445 A 

rendőrkapitány azt szerette volna elérni, hogy a népkonyhát csak az igazolt szegények 

vehessék igénybe. 1902-ben végül megállapodás született, hogy a jövőben csak azok 

kaphatnak ingyen ebédet, akik hatósági bizonyítvánnyal igazolják teljes szegénységüket és 

munkaképtelenségüket.446 A Nőegylet és a rendőrkapitányi hivatal együttműködése a 

nőegylet történetét megíró Kun Kálmán szerint odáig ment, hogy Vaszary Gyula 

rendőrkapitány a nőegylet segélyezésről döntő bizottságának ülésein is részt vett.447 

A nőegylettel ellentétben az 1894-ben alapított és kizárólag természetbeni segélyeket – 

kenyeret, tejet, tűzifát – nyújtó katolikus Szent Vincze Egylet visszautasította a megkeresést. 

Álláspontjuk szerint egyesületük „a legszükségesebb élelmiszerek nyújtásával társadalmi 

tartalékcsapatul akar szolgálni ott, ahol a hivatalos szegényápolás hézagokat szenved.” Attól 

persze nem zárkóztak el, hogy, ha a tanács rendelkezésükre bocsátja saját nyilvántartásait, 

megmutatják, kiknek juttattak élelmiszersegélyeket, s együttműködési készségük 

hangsúlyozásaként kijelentették azt is, hogy szívesen vesznek részt az újjáalakított 

szegényügyi bizottság munkájában is.448 Szemben a Szent Vince Egylet felfogásával, a 

jogszabályok szerint a szegények segélyezése elsősorban a jótékony egyletek kötelessége volt, 

s csak ennek hiányában vagy elégtelensége esetén kellett a községeknek segélyt nyújtani. 

Ennek érdekében az egyesületek gyámoltjaira vonatkozó adatok begyűjtése teljesen indokolt 

is volt. A rendőrkapitányi hivatal később is hasonló kérésekkel fordult a jótékony 

egyesületekhez, ezek teljesítése elől azonban a Szent Vince Egylet mindenkor elzárkózott.449 

                                                 
444 BML IV. 1406. 22453/1898. 
445 BML IV. 1413. 35. doboz: 1900/531 tan. iratszám alatt. 
446 Előbbit a rendőrfőkapitányi hivatalnál, utóbbit Ludwig Ferenc és Tolnai Vilmos kerületi orvosoknál kellett 
beszerezni. „A szegények figyelmébe”: Pécsi Figyelő 1902. január 11. A Pécsi Napló azt is tudni vélte, hogy a 
népkonyha ebédjeit korábban „[o]lyanok is igénybe vették […], a kiket a szükség épenséggel nem kényszeritett 
reá. […] Az igazi nyomorgó szégyenlős, de a kalapban és czifra ruhában járó uri koldusok annál 
szemtelenebbek.”: Kik étkezhetnek a népkonyhában?: Pécsi Napló 1902. január 9. 
447 Kun 1922, 6. „A segélyező bizottság az elnökön kívül két tagból állott és segélyt csak az kaphatott, akinek ez a 
bizottság azt megítélte. Később ez a bizottság kibővült Vaszary Gyulával, aki mint h. főkapitány is tevékeny részt 
vett éveken keresztül a Nőegylet életében.” 
448 BML IV. 1413. 35. doboz: 1898/340 közigazgatási iratszám alatt. 
449 Ezt 1906-ban is visszautasították, amikor a rendőrkapitány ismételten kérte a névsorok beküldését, „hogy a 
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A segélyezésében az 1890-es évek után is fennmaradt bizonyos dekoncentráció, minden 

jel szerint párhuzamosan létezett a szegényintézeti és a tanácsi segélyezés, amelynek bizonyos 

összehangolása a rendőr(fő)kapitányi hivatal feladata volt. A szegény intézethez benyújtott 

segélykérelmeket az aljegyző vette fel, s nála kellett bemutatni a szükséges okmányokat, 

orvosi és szegénységi bizonyítványt, születési anyakönyvet, illetve az illetőséget igazoló 

egyéb iratokat (cselédkönyv, munkakönyv), amelyeket egy az aljegyző által felvett a 

kérvényező viszonyait részletesen rögzítő jegyzőkönyv egészített ki. Ha a kérvényező azt 

állította, hogy Pécsett adót fizetett, a számvevőségtől kérték ki az ezt igazoló 

dokumentumokat. Ha ez alapján az illetőséget nem lehetett megállapítani, akkor az illetőség 

ügyében nyomozást indítottak. A segélyezettek viszonyainak nyomonkövetése a 

negyedmesterek feladata volt, akiknek negyedévente kellett vizsgálatot tartaniuk, s annak 

eredményéről a választmánynak beszámolniuk.450 

                                                                                                                                                         
hivatalomban megállapítani kért hatósági segélyeknél tájékozva legyek, ki mennyi segélyben részesül már.” 
BML IV. 1413. 35. doboz 1906/6868 és 1906/7732 rkph. iratszám alatt. Szent Vince Egyesület ugyan 
elzárkózott attól, hogy a rendőrkapitányi hivatal részére adatokat szolgáltasson, de 1902-ben a nőegylettel 
megegyezett tevékenységük összehangolásáról és a párhuzamosságok megszüntetéséről. Megállapodásuk 
értelmében a Vince-egylet nem segélyezi azokat, akik a téli hónapokban a népkonyhán ebédhez jutnak, s a 
jövőben a természetbeni segélyre szorulókat a Szent Vincze Egylet, a pénzsegélyre szorulókat pedig a Nőegylet 
támogatja, úgy hogy a jelentkezőket kölcsönösen egymáshoz irányítják. Egyesületek szövetsége: Pécsi Közlöny 
1902. december 7. A lap kommentárja szerint „a hivatalos szegényápolás iránt sem a fenálló jótékony 
egyesületek, sem az adakozó közönség legalább nálunk, még nem lelkesednek,” de ezzel Pécsett megvalósult 
„bár kicsiben az, amit évek óta terveznek nagyban, hivatalos úton.” Magyarországon a századfordulótól 
bontakozik ki a hazai jótékony egyesületek történetének új korszaka, amelyben az egyesületek hatósági 
feladatokat vállalnak fel, illetve ilyenek elvégzését bízzák rájuk. E modell előzményeit fedezhetjük fel a 
rabsegélyező egyletek államilag kezdeményezett alapításában az 1880-as évek végén. 1886-ben egy igazságügyi 
miniszteri rendelet kötelezte a királyi törvényszékeket rabsegélyező egyletek létrehozására, hogy a büntetés alatt 
álló személyek anyagi és erkölcsi támogatására. Az egyleteknek börtönkönyvtárakat, továbbképző 
tanfolyamokat kellett szerveznie, segíteniük kellett a szabadulás után beilleszkedést: Márfi 2000, 157. Ez 
érvényesült az állami gyermekvédelem megszervezésekor is, amelynek során az eredetileg a lelencgyermekek 
ápolására vállalkozó Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesületre bízták az elhagyatottá nyilvánított 
gyermekek nevelését. A modell – különösen az egészségügy és a szociálpolitika terén – a századelőn az 
Országos Gyermekvédő Ligára, illetve az Országos Stefánia Szövetségre ruházott feladatok esetében 
érvényesült, s a két világháború között vált általánosan meghatározóvá. 
450 Az ügyintézés nem volt éppen ügyfélbarátnak nevezhető. Legalábbis ez derül ki az egyik kérvényezőnek a 
polgármesterhez írt panaszleveléből. A Tettye utca 24. szám alatt lakó Piskur György 1896 májusában 
szegénységi bizonyítványával kereste fel az aljegyzőt, hogy segélykérelmét bejelentse, akit azonban csak 
harmadnap talált a hivatalában. Az aljegyző ekkor rögtön azt a kérdést szegezte Piskurnak, hogy hol a fia, miért 
nem segíti? Mire Piskur azt válaszolta, hogy a fia Budapesten van, s egy mesterlegénynek nincs annyi 
jövedelme, hogy apját segítse. Ebben az aljegyző megnyugodott, s szombatra behívta az ügyfelet, hogy a 
jegyzőkönyvet felvegyék, de intette, hogy hozza magával keresztlevelét is pécsi illetőségének igazolására. 
Szombaton azonban esett az eső, s így Piskur jobbnak látta otthon maradni, csak egy héttel később ment vissza, 
ekkor azonban az aljegyző kidobta, mert részeg volt: „Akor ajtot mutat és mondja nekem mars. kimentem azonal 
azt gondoltam ez az úr miért járat anyiszor és mindig vanak valami okai engem boszulni, várhatod te szegény 
beteg a segélyt ehecz adig követ feltetem magamba hogy töbet nem is adom be vagy meg gyogyulok vagy meg 
halok.” – írja Piskur a polgármesternek. Beismerte ugyan, hogy a piacon megivott egy pohár pálinkát, de hogy 
nem járt rendesen a nyelve annak betegsége az oka, mellyel már másfél éve küszködik, s amelyet Pataky doktor 
is igazolhat. Orvosi bizonyítványa szerint valóban „rosszindulatú álképletben szenvedett.” Piskur önérzetesen 
adta a polgármseter tudtára, hogy „vándoroltam 6 év és néhány holnapot töb városokat, urak és papok közt 
megfordultam, de nekem még senkisem monta mars ki kutyának szokták és kurvának mondani.” Majd még 
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Az 1890-es évekből a szegényintézeti választmány iratai között csak csak 21 segélyezési 

ügy dokumentumai maradtak fenn 1896-ból és 1897-ből. A segélyezettek 60 %-a budai 

külvárosi, 30 %-a belvárosi volt, a szigeti külvárosban mindössze ketten laktak közülük. Az 

ismert életkorúak valamennyien 60 éven felüliek voltak, de volt a segélyezettek között egy 

„nagyobb fokú idegbajban (hysteria) szenvedő” tanítóképezdei tanulólány is, aki egyenesen 

Ferenc József császár pártfogását kérte, s a Belügyminisztériumból került kérvénye vissza a 

városi tanácshoz, amely az ügyet a szegényintézeti választmány elé utalta. A segélyezettek 

többsége tehát idős korában fordult városi támogatásért, s az orvosi bizonyítványok szerint 

szem-, illetve tüdőbetegségeik vagy egyszerűen öregségük miatt már munka- és 

keresetképtelenek voltak. Az aljegyzői hivatalban azonban szigorúan kinyomozták azt is, 

nincsenek-e a kérvényezőnek olyan gyermekei, akik őt eltarthatnák. A lábfekélyben és 

aggaszályban szenvedő Szórics Pálnénak még a 38 éves Málomban lakó lányát is beidézték a 

rendőrségre, ahol meg is jelent férjével Gungl György napszámossal és négy kiskorú 

gyermekével, s elmondta, hogy „férje mellbajos, beteges ember, alig képes valamit is 

megkeresni, napszámba járunk mindketten s négy gyermekeinkkel küzdenünk kell, hogy 

magunkat fenntarthassuk (...) vagyonom nincsen, csak éppen a ruha, mit viselek.” Ezek után 

anyját felvették a segélyezettek közé. Más esetekben is az derült ki, hogy ha voltak is a 

kérvényezőknek munkaképes gyermekeik, azok többnyire napszámosok voltak, s képtelenek 

lettek volna szüleiket támogatni. A tüdőbajos Sipek Antalnak volt ugyan két lánya, de az egyik, 

Róza, kőművessegéd férjével, Matkovics Györggyel a Makár utcában a Schmelczer-féle házban 

„igen nagy szegénységben élnek és emellett még a férj anyját is kénytelenek eltartani,” másik 

lánya, Mária ugyan apjával élt, „de házsártos és összeférhetetlen természetű és nem akar 

dolgozni.” A szegényintézet tehát az 1890-es évek végén is a támasz nélkül maradt és idős 

koruk miatt munkát vállalni már nem tudó szegényeket segélyezte, illetve – ahogy a megelőző 

évtizedben is – egy-egy esetben krónikus betegségben szenvedőknek juttatott állandó 

támogatást, vagyis segélyezési gyakorlata lényegében nem változott, nem tért el azoktól az 

elvektől és szabályoktól, amelyeket az 1886. évi ügyviteli szabályzat rögzített. 

                                                                                                                                                         
felhozta, hogy pécsiként – 1836-ban született a budai külvárosban – megérdemli a segélyt, szemben azokkal, 
akik idegenek, mégis segélyezettek: „vanak it elegen akik nemide valók és soha adot nem fizetek még is kapnak 
segélt tudok töbeket ot van mindjá az ujfördőbe Brisits Ana egészséges lánya dalt tánczol somogy megyébe volt 
az apja béres ő férjhez ment egy fuser lump szabohoz lejöttek Pelérdre töb évekik ot laktak onét elmentek 
Bakonyára ot meg halt a férj és az asszony bejöt lakni soha adot nem fizetet se nem ide valo. Egy lánya 
keszthelen tanárné másik meg vele van és a vője el megy a lánya nő egyletbe elmegy a népkonyhára viszi haza 
feltartja vőit lányát, ileneket nézné az aljegyző úr, az ide valo törzsökös hameg nyomorodik nehezen jöhet valami 
csekél segitséghez.” Piskur elérte a célját, panaszlevelének hátlapjára ugyanis ráírták: „segélyre nagyon méltó,” s 
a választmány felvette a II. osztályú segélyezettek közé. BML IV. 1413. 35. doboz 16586/1896 sz. tanácsi irat. 
Halála után feleségét is segélyezték. 
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Mint a költségvetések elemzése megmutatta, legkésőbb az 1900-as évtized végére 

azonban a szegényügyi választmánynak a szegényintézeti alapból nyújtott segélyezése 

megszűnt, s minden bizonnyal csak a már korábban megítélt segélyeket folyósították. Az alap 

segélyezésre fordítható jövedelmeit a tanácsnak adták bevételbe, amelyet az a segélykiadások 

részbeni megtérítésére fordított. Az első világháború előtt tehát már csak a tanács folytatott 

segélyezést, amelynek adminisztrációját a rendőrfőkapitányi hivatal bonyolította. A tanács 

által nyújtott segélyekre vonatkozó kérvényeket, s a szükséges dokumentumokat az 1890-es 

évek óta a rendőrkapitányi hivatalban vették fel, illetve a tanácsnak címzett kérvényeket ide 

utalták. Az 1900-as évektől a kérvényezőnek csak orvosi igazolást kellett hoznia 

munkaképtelenségéről, az élet- és családi körülményeire, jövedelmeire vonatkozó adatokat 

egy rendőrbiztos jegyzőkönyvben rögzítette, majd azokat a kérvényező lakhelyén is 

ellenőrizte, kikérdezte a szomszédokat, tulajdonképpen környezettanulmányt készített. A 

„nyomozás” alapján a rendőrfőkapitány javaslatot tett a tanácsnak a segélyezés összegére és 

időtartamára. Az állandó segélyeket a városi pénztár terhére – esetleg a szegény-intézeti alap 

– utalták, míg a bajba jutottaknak szánt ideiglenes, egyszeri segélyeket különböző alapokból 

(Frigyes Főhereceg Alap, Pécsi Takarékpénztári Alap) folyósították. Az állandó segélyezettek 

viszonyait a szegényügyi előadó, illetve egy nyomozó időről-időre megvizsgálta, s szükség 

esetén javaslatot tettek a segélyek megvonására.451 Erről, akárcsak a segélyek odaítéléséről a 

rendőrfőkapitány előterjesztése alapján a tanács határozott, a határozatot a kérelmező 

megfellebbezhette. 

Az idős korukra önmagukról gondoskodni képtelen, vagyontalan szegények 

segélyezésére koncentráló szegény-intézet mellett az 1890-es évektől a tanács, illetve a 

rendőrkapitányi hivatal gyermektartási segélyeket is kiutalt a gyermekeiket özvegyen nevelő 

anyák számára.452 A félárva gyermekek eltartására nyújtott segélyek szemben álltak a korábbi 

gyakorlattal. A szegényintézeti választmány 1887-ben a négy gyermekkel, köztük egy egy 

hónapos csecsemővel özvegyen maradt Benedek Istvánnénak „kivételesen” 5 frt rendkívüli 

segélyt szavazott meg. A vagyontalan városi árvák és félárvák elhelyezésére, ha szüleik nem 

tudtak róluk gondoskodni a Rudolphinum árvaház szolgált. A férőhelyek korlátozott száma 

azonban nem tette lehetővé, hogy valamennyi rászoruló gyeremeket itt helyezzenek el, ennek 

ellenére 1888-ban Lesnik Józsefné kérvényét, aki arra az időre kért segélyt, amíg gyermekeit 

felveszik a Rudolphinumba, elutasították. Legkésőbb az 1890-es évek közepén, de az árvák és 

                                                 
451 BML IV. 1413. 35. doboz: A szegény és közsegélyezési ügyek f. évi július havi állapotáról: Az 1907. július 
15-25. között megejtett havi ellenőrző nyomozás alapján 4 esetben javasolta a szegényügyi előadó a segély 
beszüntetését. 
452 BML IV. 1413. 35. doboz: 17873/1896, 202299/1897, 24263/1899. és BML IV. 1406. f. D 3519/1908. 
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lelencek tartására fordított költségvetési előirányzatok növekedése alapján minden 

valószínűség szerint már 1892-től, azonban a tanács megkezdte a kiskorú árvák tartására 

szolgáló segélyek folyósítását, s ezt a gyakorlatot minden jel szerint az Országos Betegápolási 

Alap létrehozásáig, vagyis nagyjából 1900-ig fenntartotta. A szegényház megnyitását 

követően tehát a segélyezésnek a félárvákra való kiterjesztésével jelentősen bővült a városi 

segélyezettek száma. Legkésőbb a századfordulótól megkezdték a valamilyen betegség miatt 

ideiglenesen teljesen vagy részlegesen munkaképtelenné vált szegények segélyezését, amelyet 

a szegényintézeti választmány korábban csak esetlegesen és koncepciótlanul gyakorolt. Az 

elszegényedett és magukra maradt özvegyek és agg hajadonok – származzanak bár 

vagyonukat vesztett iparos-, vagy napszámos-cseléd családokból (Margaretha Wild,453 

Julianna Knöbel454) – mellett a tanács által nyújtott segélyekben munkaképességüket 

elvesztett napszámosok és iparossegédek is részesültek. A rendőrkapitányi hivatal a segély 

mértékét és módját a rászorultságnak megfelelően igyekezett megállapítani, azt vizsgálták, a 

kérvényezők jövedelmei elegendőek-e önmaguk és családjuk fenntartására. Lényeges 

különbség volt, hogy a szegényügyi választmány 1880-as évek végén követett gyakorlatával 

szemben, a rendőrfőkapitányi hivatal által megítélt segélyek esetében a más forrásból kapott 

segély, illetve a családtagok által szerzett jövedelmek nem jártak automatikusan a 

közsegélyből való kizárással, ha azok együttesen nem biztosították a megélhetést. Ennyiben a 

századfordulón készült tervezetek szellemiségét követték. Segély persze továbbra is csak 

azoknak járt, akik tartósan vagy ideiglenesen elvesztették munkaképességüket, s az esetenként 

munkavégzésen kapott segélyezettektől megvonták a támogatást. Egy újabb orvosi igazolás 

alapján aztán ismételten folyósították azt (Arnold Mihály,455 Putnok Janka). Más esetekben a 

fenti szabályrendelet-tervezet szellemének megfelelően a felépülés idejére nyújtottak segélyt 

(Tretnyák Albin456), esetleg kifejezetten azzal a megokolással, hogy a segélyezettet 

megváltozott képességeinek megfelelő új szakma kitanulásához, vagy korábbi tevékenysége 

újraindításához segítsék hozzá (Ingl Mihály,457 Eber János458). Míg az aktív életkorukban 

lévő, gyermekeket nevelő szegények csak addig számíthattak erre a támogatásra, amíg 

munkaképességüket visszanyerték, illetve gyermekeik maguk is keresőképessé váltak, az idős 

szegények, ha egyszer bekerültek a segélyezettek közé, ott is maradtak életük végéig. A 

                                                 
453 BML IV. 1406. f. D 31872/1912.  
454 BML IV. 1406. f. D 33294/1912.  
455 BML IV. 1406. f. D 6864/1910.  
456 BML IV. 1406. f. D 21622/1903.  
457 BML IV. 1406. f. D 19582/1909.  
458 BML IV. 1406. f. D 17624/1903.  
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segélyek kiutalás körülbelül másfél hónapot vett igénybe, de a segélyezés kezdetét 

visszamenőlegesen állapították meg, s a vitatott illetőség azt nem késleltette.459 

Nem mondható, hogy a pécsi közsegélyezés gyakorlata képes volt orvosolni azt a kritikát, 

amely a preventió hiányát rótta fel a községi szegényügynek, s ez minden bizonnyal nem is 

volt célja. De tény, hogy nemcsak az öreg és nyomorgó szegényeknek nyújtott támogatást, 

hanem egyfajta védőhálót jelentett azok számára is, akiket bizonytalan munkerőpiaci 

helyzetük miatt egy-egy betegség, vagy valamilyen katasztrófa a nyomorba dönthetett volna. 

Ezzel megkísérelték orvosolni azoknak a társadalmi csoportoknak a problémáját, akik 

bizonytalan munkaerőpiaci helyzetük miatt kiszolgáltatottak voltak a családi és egyéb 

katasztrófák következményeinek. Azt igyekezett pótolni, amit a védelemben részesülő 

munkaviszonyok esetében a munkásbiztosítás megadott, s ennyiben a községi segélyezés 

alkalmazkodni próbált a hazai állami szociálpolitika századfordulón kialakuló új rendszerébe. 

A szegényházi elhelyezés ezzel szemben a századfordulót követően sem változott meg, 

ezt azok számára a pécsi illetőségű idős szegények számára tartották fenn, akik teljesen 

magukra maradtak, magukat fenntartani végkép képtelenek voltak, s ápolásra is szorultak. 

Egyes esetekben a szegényházba kerültek olyan polgári-középosztályi családok tagjai is, 

akikről rokonaik nem tudtak vagy nem akartak gondoskodni. Vagyis a szegényház, minden 

ezzel ellentétes kinyilatkoztatás ellenére a gyakorlatban semmilyen fegyelmezést nem 

szolgált, csupán a legelesettebbeknek nyújtott menedéket halálukig. Érezhető volt egy olyan 

törekvés is, hogy az idős, magukra maradt szegényeket lehetőség szerint inkább a 

szegényházba vették fel, s csak ideiglenesen a szükséges férőhelyek felszabadulásáig kaptak 

pénzbeli segélyt. A szegényház tehát elsősorban az időskori elhagyatottság kezelésére 

szolgált, míg a pénzsegélyeket inkább – bár nem kizárólagosan – az életpálya egyéb 

szakaszain fenyegető szükséghelyzetek kezelésére szánták. 

A községi segélyezésben részesülők száma azonban minden újítás ellenére rendkívül 

csekély volt. 1907 nyarán 95 szegényházi ápolt mellett 268 szegény részesült községi 

                                                 
459 Özv. Munka Nándorné ügyében nem a rendőrkapitányi hivatal, hanem a tanács járt el, de érdemes figyelni 
arra, hogy milyen gyorsasággal. Az özvegy május 19-én adta be kérvényét, a tanács először május 25-én 
tárgyalta az ügyet. Május 31-én állította ki a negyedmester az első szegénységi bizonyítványt, illetve ekkor kelt 
az orvosi igazolás is, majd ezek ismeretében a tanács június 2-án már a szegényházi felvétel lehetőségét 
tárgyalta. Június 9-én készült a Munkáné viszonyait rögzítő jegyzőkönyv, a tanács ezt követően hozta meg 
határozatát a szegényházi felvételről, s június 19-én utasított a polgármester a gyorssegély kiutasítására. A 
kórházgondnok jelentése szerint július 4-én költözött be a szegényházba. Vagyis alig több mint másfél hónap 
alatt gondoskodtak a magárahagyott, idős asszony megfelelő ellátásról és végleges elhelyezéséről. Más esetben 
is hasonló gyorsasággal jártak el, Tretnyák Albin 1905. augusztus 19-én folyamodott segélyért, s vitás illetősége 
ellenére a tanács szeptember 27-én határozott a segélyezéséről, amelyet szeptember elsejétől folyósítottak. 
Arnold Ádám 1905 decemberében kért segélyt, s a tanács január 26-án kelt határozata értelmében azt 1906 
januárjától folyósították. Knöbel Julianna a rendőrfőkapitány utasítására a tanácsi határozatot megelőzően és 
vitatott illetősége ellenére kapott segélyt 1905 szeptemberétől, pécsi illetőségét csak ezt követően igazolták. 



 148 

segélyezésben, ami együttesen sem érte el a város 45 000 főt is meghaladó népességének 1 %-

át. S ez az arány a következő években még csökkent is. 1909 elején állandó városi segélyben 

230, 1910 elején már csak 206 szegény részesült, ami a szegény-intézeti alap terhére 

segélyezett 22 szegénnyel együtt is egyértelmű visszaesést jelent. A segélyezettek fele 

ráadásul nem volt pécsi illetőségű. Ideiglenes segélyt 1909-ben 126 esetben nyújtottak.460 

Hiába vált a segélyezés az 1890-es évektől a korábbiakhoz képest rugalmasabbá, az a 

növekvő szociális kiadások ellenére is a lakosság egyre kisebb része számára volt elérhető. 

 

                                                 
460 Pécs város szegényügye: Pécsi Napló 1910. január 9., 2-3. 
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5.3.3. Városi segélyezettek, városi szegénység 

 
Az 1899-ben elfogadott önkormányzati szabályrendelet értelmében életbe léptetett 

ügyosztályi rendszerben a segélyezéssel kapcsolatos ügyek a Katonai és illetőségi ügyosztály 

(D) aktái között fordultak elő – igaz nem túl nagy számban. Az 1902-1913 közti anyagban 

fennmaradt dokumentumok egy része állandó segélyezettek viszonyaiba enged betekintést, s 

az teszi őket különösen értékessé, hogy az időről-időre megejtett felülvizsgálatok 

következtében esetenként több évtizeden át is nyomon követhetők a szegények 

életkörülményei. Az ideiglenesen segélyezettek, illetve a szegényházi ápoltak esetében 

ellenben csak a szegénységben élőkre leselkedő válsághelyezetek megismerésére nyílik 

lehetőség az iratok segítségével. 

Mint láttuk az 1890-es évektől a tanács gyermektartási támogatás címén is juttatott 

segélyeket. Maretics Mátyásné a Zsolnay-gyárban dolgozó, tüdőbajos férje halála után fordult 

a városi tanácshoz, hogy a „városi szegényalapból négy kis gyermekem eltartása és 

neveltetéséhez segítséggel és pénzbeli támogatással hozzájárulni méltóztassék, nehogy a 

nélkülözésnek odadobva most a tél küszöbén én kis gyermekeim teljesen elhanyagoltassanak 

és elzüllésnek legyenek kitéve.” A tanács vizsgálata szerint a mosónőként, illetve napszámból 

élő Mareticsné a rokonok segítségére nem számíthatott, mert anyja már nem élt, egykor 

asztalos apja 1888 óta maga is a szegény-intézet és a nőegylet segélyében részesül, apósa 

pedig „elagott, szegény napszámos Szigetvárott, őt nem segélyezheti,” s így „gyermekeinek 

tartására” egy évre havi 6 frt segély kiutalásáról döntöttek, amelyet aztán 1897-ben és 

minden bizonnyal 1898-ban is megújítottak. 1899-ben pedig úgy folytatták az akkor a Zöldfa 

utcában egy szoba-konyhás lakásért 50 frt házbért fizető család segélyezését, hogy az akkor 

még két 7 éven aluli gyermek eltartásáért megítélt segélyt a tanács az Országos Betegápolási 

Alap terhére előlegezte meg.461 

Kleer Gyula és Kremniczer Paulina 1884. október 6-án Pécsbányatelepen kötöttek 

házasságot. A feleség saját bevallása szerint Pécsett született 1865-ben, de apjáról keveset 

tudott, egy alkalommal édesanyja után, Königként szerepel az anyakönyvben, ami arra 

utalhat, hogy édes apja még gyermekkorában elhagyta őket. Iskolába nemigen járhatott, mert 

a tőle származó kérvényeken rendre csak egy kereszt szerepelt az aláírás helyén: írni nem 

tudott. A férj, Kleer Gyula szintén pécsi volt, 1862-ben született, de szüleiről nem maradt 

adat. A fiatal pár Pécsbányán kötött házasságot, de az 1880-as évek második felében már a 
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Budai külvárosban éltek. Lakásukat gyakran kényszerültek változtatni, 1887-ben a Főutcából 

az Erzsébet utcába költöztek. Itt született az első két gyermekük, Anna és Johanna. A férj 

napszámosként dolgozott, volt lámpagyújtogató, majd idővel molnársegéd lett, és ebben a 

szakmában sikerült stabilan megkapaszkodni. Valamikor az évtized végén kiköltöztek 

Pécsbányatelepre, a Cassiánban lévő Balatonyi-féle házba. Igyekeztek erősíteni társadalmi 

kapcsolataikat is, itt született két újabb gyermekük, Gyula és Mária keresztapja Petz Albert 

gépészeti felvigyázó volt. Valamikor 1892 után a hattagú család Diakóvárra költözött, minden 

bizonnyal azért, mert a férj mint molnársegéd, itt talált munkát. A horvátországi településen 

érte a családot az első tragédia, 1893-ban meghalt a legidősebb lány, Anna. Egy évre rá 

azonban újabb leány született, Ilona, akit 1895 végén Katalin követett. Nem sokkal később a 

család elvesztette a családfőt. Lehetséges, hogy megromlott a szülők kapcsolata, de 

elképzelhető az is, hogy az apa megbetegedett és kórházba került. Bizonyos, hogy 1897-ben 

az Eszéki Országos Kórházban halt meg és a kórház köztemetőjében temették el. A család, az 

anya és öt gyermeke már 1896-ban visszaköltözött Pécsre, pontosabban szólva a Pucher 

utcába, a Budai külvárosnak abba külső részébe, amelyben előzőleg évekig laktak. Kleer 

Gyuláné 1886 novemberében tűnt fel a városi hatóságok látóterében, magát özvegynek vallva 

gyermekei nevelésére segélyért folyamodott a városi tanácshoz.462 Kérvényét a 

rendőrfőkapitányi hivatalban rögzítették. A tanács 1896. novemberétől havi 8 frt (16 K) 

segélyt utalt ki neki egy évre és ezt a juttatást a következő években is megújították, annak 

ellenére, hogy 1899-ben a legkisebb leány, Katalin vagy Paulina a Pécsvárosi közkórházban 

meghalt. Úgy tűnik, a hatóság minden különösebb vizsgálat nélkül továbbra is folyósította az 

1896-ban megítélt segélyt. 

1901-ben aztán a rendőrfőkapitányi hivatal újra megvizsgálta a segélyezett viszonyait. A 

kiállított vagyoni bizonyítvány szerint Kleer Gyuláné ekkor 64 korona évi bért fizetett 

egyetlen kis szobából álló Orsolya utcai lakásáért, ahol mintegy 20 K értékű bútor képezte 

minden vagyonát. Napszámosként napi 1 koronát keresett, amiből a vizsgálat szerint három 

gyermeket kellett eltartania, mivel a legidősebb 13 évesen ekkor már maga is dolgozott. A 

gyermekekre vonatkozó nyomozás során derült ki, hogy a legkisebb lány, Katalin már 

elhalálozott, s kiderült az is, hogy a családban a második leány, Johanna örökölte a hatévesen 

elhunyt legidősebb lány nevét, s így minden esetben Annaként szerepel az iratokban. A 

rendőrfőkapitányi hivatal a korábbi segélyezés fenntartását javasolta, mert a folyamodó a 

„munkahiány, (továbbá) gyenge és kimerült szervezete” miatt ritkán jut munkához, és idősödő 
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kora miatt, „az azelőtt könnyű szerrel végzett erősebb munka (mosás, napszámba járás) 

végzésére már kevésbé alkalmas.” A városi tanács élve törvényadta jogkörével a négyből 

három gyermeket elhagyatottá nyilvánított, ezzel eltartásuk költségeit az államra terhelte, 

miközben a gyermekek tartásával az édesanyát bízta meg. A nyomozás ideje alatt, 1901. 

szeptemberében a városi tanács már 10 K segélyt utalt ki a családnak a Pécs-Baranyai 

Takarékpénztár adományából, majd visszamenőlegesen 1901. júliusától folyósították a havi 

16 K-ás rendszeres segélyt. Kleer Gyuláné egy évig, 1902. júniusáig kapta a juttatást, s ennek 

megújítását csak októberében kezdeményezte. Ludwig városi főorvos igazolta korlátozott 

keresetképességét, amit egy évekkel korábbi szemgyulladás következményivel indokolt. A 

család, amely ekkor a Felső Balokány utcában lakott, igen nehéz helyzetben lehetett, mert az 

eljárás lefolytatásáig ismét rendkívüli adományra szorult. Novemberre ezért a polgármester 12 

K segélyt előlegzett meg, míg végre 1902. novemberében megszületett a segélyezés 

folytatásáról szóló tanácsi határozat, s a gyermekek júliustól visszamenőleg ismét megkapták 

a támogatást. A család viszonyainak változatlansága miatt, amelyről a rendőrfőkapitányi 

hivatal munkatársa a segélyezett lakásán győződött meg, a segélyezést 1903-ban és 1904-ben 

is megújították. Ugyanebben az évben a pécsi Állami Gyermekmenhely augusztusi 

megnyitásával azonban megváltozott az elhagyatott gyermekek gondozásának felügyelete. A 

rendelkezések értelmében az állami gondozás feltétele a gyermekek nevelőszülőknél való 

elhelyezése volt. Kleerné azonban nem egyezett bele, hogy gyermekeit idegen tápanya 

gondozására bízzák a gyermekmenhelyen keresztül, ezért a rendőrfőkapitány javaslata alapján 

a tanács beszüntette a segélyezést. A család ebben a helyzetben csak a jótékony egyesületek 

támogatására számíthatott, a Szent Vince Egylettől kapott segélyt: heti 3 liter tejet és 3 kg 

kenyeret. A kiszolgáltatott helyzetben azonban gyorsan megszületett a megoldás, az 

események gyors lefolyása alapján feltételezhető, hogy Kleerné segélyezésének új módozatát 

a rendőrfőkapitányi hivatalban kezdeményezték. A segélyezés beszüntetéséről szóló végzés 

ugyanis augusztus 21-én kelt, augusztus 25-én a városi orvos már kiállította Kleerné 

keresetképtelenségi igazolását, majd szeptember 15-én már meg is állapították a 

közsegélyezés szükségességét. A támogatás alapja azonban nem a gyermekek nevelése volt, 

Kleerné saját jogán, mint keresetképtelen kapott havi 10 K segélyt. A hivatali nyomozás során 

megállapították, hogy Kleernének saját jövedelme, munkája nincs, 16 éves Anna lánya 

keresetéből él, aki gyári munkásnőként napi 90 fillért keresett. Ebből fizették Alsó Balokány 

utcai szoba-konyhás lakásuk évi 80 K-ás bérét. A következő években a család helyzete nem 

változott, bár lakbérük a következő évben 90 K-ra emelkedett. Állandó keresettel csak az 

idősebb lány bírt, aki a Zsolnay-gyárba járt dolgozni. A Szent Vince Egyleten keresztül 
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kaptak tejet és kenyeret, s időnként az anya eljárt mosni, amivel naponta 2 K-át keresett. A 

kisebb gyerekek mind iskolába jártak. 1907-ben azonban a rendőrségi nyomozás arra a 

megállapításra jutott, hogy a segélyezettnek már két lánya is munkába jár, az egyik 9, a másik 

6 K-át keres hetente, sőt „ő maga is keresetképes amennyiben kőművesekhez jár”, ezért az 

illetékes rendőrbiztos a segélyezés beszüntetését javasolta. A segélyezett lakhelyén, a 

Felsővámház utcában 100 K-ért bérelt lakásban megejtett újabb vizsgálat szintén úgy találta, 

hogy Kleernének immár három keresetképes gyermeke van, és maga is napszámba jár, így a 

városi tanács 1907. október elsejével megszüntette a segélyezést. A gyermekek felnevelésével 

és munkába állásával azonban nem stabilizálódott véglegesen a család helyzete, és a 

közsegély megvonásával bizonytalanságba kerültek, alig négy hónapig voltak képesek 

magukat eltartani. 1908 januárjában Kleerné már ismét segélyért folyamodott a városi 

tanácshoz. A helyszínen megejtett vizsgálat, amelynek során a szomszédokat is kikérdezték, 

kiderítette, hogy a család azóta került nyomorba, mióta az anya betegeskedik, s most az egyik 

gyermek, aki varrónőként dolgozik, szintén beteg. A legidősebb lány ugyan 6 K-ás heti bért 

kapott a Részvénynyomdában, a Kópicz-féle lakatosműhelyben tanonckodó Gyula fia 

azonban sem pénzt, sem kosztot nem kapott. A család lakbérhátralékba került. A 

rendőrfőkapitányi hivatal 10 K egyszeri segélyt utalt ki. Alig telt el egy hónap, Kleerné máris 

újabb 10 K-ás segélyért folyamodott. A helyszínre kiszállt rendőrbiztos azonban Kleernét 

éppen tollfosztás közben találta, lánya stafirungját készítette, és ez a tény láthatólag 

bizalmatlanná tette a nyomozót, hiába mondták a házbéliek, hogy „nyáron át tényleg a 

kőművesekhez járt, most azonban fájós keze miatt munkába nem mehet,” a hivatalnok úgy 

vélekedett: „ha tényleg nyomorban volna, bizonyára törekedne 1-2 bejáró helyet szerezni.” 

Egy hónappal később Kleerné mégis kapott 8 K segélyt. Fia, aki időközben Romeisz 

bádogoshoz került, megbetegedett, a Részvénynyomdában dolgozó legidősebb lánya pedig a 

munkahelyén kiütött sztrájk miatt csupán 2 K-át kapott a sztrájkpénztárból. A rendőrségi 

nyomozó ekkor már hitt a lakók ítéletében, akik úgy látták: „nevezett tényleg nyomorban 

van.” Ezzel a 8 K-ás ideiglenes segéllyel azonban véget ért a Kleer család községi 

segélyezése.463 

Putnok Janka 1873-ban Szigetváron született, szüleit nem ismerte, nagynénje, Kremper 

Györgyné nevelte fel, aki 1903-ban Isztrágpusztán lakott Kremper Antal uradalmi 

vincellérnél. Valamikor 1890 körül ment férjhez az 1867-ben Pécsett született Őri Andráshoz, 

aki különböző napszámos munkákból élt, kőművessegédként, szőlőmunkásként dolgozott. A 
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feleség számára 1892-ben Pécsett cselédkönyvet állítottak ki és férje után illetőségét is 

elismerték. Gyermekük nem született és házasságuk rövidesen megromlott, a férj az asszony 

bevallása szerint betegeskedése miatt hagyta el, de nem váltak el. A feleség utóbb 

összeköltözött Szekeres József napszámossal, s tőle két gyermeke született 1899-ben 

Erzsébet, majd 1903-ban Teréz, akit anyja a Bábaképzőben hozott világra. A család a 

Kisdaindolban birtokolt egy kis szőlőt, melynek nagy része parlagon hevert, és az ottani 

présházban laktak. 1901-ben Szekerest baleset érte, kocsizás közben az egyik kezét eltörte, s 

ezt követően folyton betegeskedett, majd 1903. április 6-án meghalt, magára hagyva élettársát 

és két természetes gyermekét. Putnok Janka, aki Tolnai Vilmos orvos igazolása szerint 

„gyenge idegzetű és szervezetű, munkába nem mehet,” el kellett költözzön a szőlőből, és a 

Kisgyüd utcában bérelt lakást, megtakarított pénze és csekély keresete nem volt elegendő, 

hogy önmagát és gyerekeit eltartsa, ezért még áprilisban a rendőrfőkapitányi hivatalhoz 

fordult, 18 K tartásdíjat kért gyermekei után. Nehéz helyzetére jellemző, hogy 1903-1904 

folyamán háromszor változtatott lakhelyet. Áprilisban még a Kisgyüd utca 12-ben lakott, 

majd júliusban már a Rókusalja 4-ben, 1904. februárjában pedig már a Kisgyüd utca 29-ben, 

májusban kórházban volt, majd júniusban már a Belv. Országút 51. lakója volt. A 

rendőrkapitányi hivatal vizsgálata heti 12 korona segélyezést tartott indokoltnak a gyermekek 

után. A gyermekek segélyezése azonban azt jelentette volna, hogy idegen tápanya gondjaira 

bízzák őket. Ezt Putnok Janka visszautasította, így nem jutott semmilyen támogatáshoz. 

1904. februárjában újabb segélykérelmet nyújtott be a polgármesterhez, amelyben azt 

panaszolta, hogy megtakarított pénze elfogyott, munkából szerzett jövedelme pedig nem 

elegendő, már a házbérrel is adós. A hivatalos vizsgálat 10 K-ás havi segélyt javasolt. Putnok 

Janka, aki egyébként is beteges volt, ekkor azonban kórházba került és a rendőrfőkapitányi 

hivatal a gyermekeket tartásba adta Szebényi Istvánnénak. Az eljárást a városi tanács is 

elismerte, és havi 10+12 K tartásdíj kiutalását írta elő a gyermekek után. 1904. júniusában 

Putnok Janka újabb segélykérelmet nyújtott be, házbértartozása kifizetéséhez kért 15 K 

segélyt. A hivatalos nyomozás szerint napi 1,40 K jövedelme volt ekkor, amiből „csekély 

beosztás mellett lakbérét is fedezheti,” ezért a kérelmet elutasították. Putnok Janka ekkor 

háztulajdonosát és szomszédait hívta tanúként, s orvosi igazolást is benyújtott 

keresetképtelenségéről. A benyújtott igazolások alapján a tanács határozott a segélyezésről, 

1904. augusztustól havi 10 K segélyt kapott. Ezzel egyidőben harcot indított gyermekei 

visszaszerzése érdekében is, és bepanaszolta a tápanyát a városi tanácsnál, mert gyermekei 

rossz ellátásban és bánásmódban részesültek, ezt azonban Ludwig főorvos helyszíni 

vizsgálata nem erősítette meg, szerinte a gyermekek tartása kifogástalan. Végül 
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szeptemberben a gyermekek mégis új tápanyához kerültek Endrődi Károlyé sz. Sitzpacher 

Máriához az Árpád utcában. Szeptemberben a gyermekeket az árvaszék hivatalosan is 

elhagyatottá nyilvánította és a gyermekmenhelyre utalta, ekkor megvizsgálták a törvényes apa 

viszonyait is, aki „a helybeli közönséges napszámnak megfelelő keresetéből önmagán kívül 

négy törvényesen örökbe fogadott gyermeket tart el”, ezért a gyerekek tartására nem 

kötelezhető. Októberben felvették őket a gyermekmenhely kötelékébe és a város ezzel 

beszüntette a tápdíj folyósítását. Amikor 1906-ban Erzsébet betöltötte a 7. életévét a tápdíjat 

ismét a város fizette utána, Teréz azonban 6 évesen dombóvári nevelőszüleinél meghalt. 

1908-ban Putnok Janka havi segélyét 6 K-ra, Radnics utcai lakbérének összegére 

csökkentették, mivel a segélyezett „piaci árusítással élelmét megszerezni képes.” 1911-ben 

végül Erzsébetet, aki ekkor 12 éves volt, kiadták az anyjának, mivel „a gyermek léte a 

változott viszonyok folytán úgy anyagi, mint erkölcsi szempontból biztosítottnak látszik.” A 

családegyesítés azonban nem tartott sokáig. Putnok Janka 1912-ben kórházba, majd innen az 

elemgyógyintézetbe került, s ezért 1912. június elsejétől segélyezését a város megszüntette.464 

Arnold Ádám 1850-ben született, felesége Gózon Sarolta. Gyermekeik, Antal (1877) és 

Mária (1886) Siklóson születtek, a család az 1880-as évek végén költözött Pécsre. 1898-ban 

még házbéradót és kereseti adót is fizetett. 1902-ben a Felső Balokány utcában laktak, s 

Arnold kérte pécsi illetősége elismerését és munkakönyv kiállítását, amit meg is kapott, bár az 

illetőségért kirótt 30 K díjat csak részletekben tudta kifizetni két év alatt. A törlesztés 

befejezése után 1905 decemberében folyamodott segélyért, mivel az orvosi igazolás szerint 

szemgyulladásban szenved, jobb lába elkorcsosodott, s így munkaképtelen. A megejtett 

rendőri nyomozás szerint felesége piaci árus, heti 2-3 K-s keresettel, lánya a Benczenleitner-

féle cukorgyárban havi 12 K-t keres. A rendőrkapitány havi 7 K-s segélyt javasolt 1906. 

január elsejétől, amit a tanács január 26-i döntésével helyben is hagyott. 1907-ben az akkor a 

Zöldfa utca 20-ban lakó családnál megejtett rendőrségi nyomozás megállapította, hogy a 

segélyezett „maga is képes könnyebb munkák végzésére,” felesége a piacon hetente 3-4 K-t, 

lánya havonta 14 K-t keres, s nekik kell őt eltartaniuk. A rendőrkapitány ezért 1907. június 

elsejétől beszüntette a segélyezést, s a döntést Arnold fellebbezése ellenére a tanács is 

helybenhagyta. 1909 novemberétől aztán a rendőrfőkapitány ismét megítélt számára 5 K 

segélyt, mivel az orvosi igazolás szerint jobb kezének betegsége miatt keresetképtelen. Az 

Orsolya utca 3-ban lakó családnál megejtett nyomozás szerint felesége bejárónőként ekkor 

havi 8 K-t keresett, a férj segélyt sehonnan nem kap, fiát és lányát vagyontalannak minősíti a 
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jelentés, ami arra utalhat, hogy a gyerekek már nem laktak szüleikkel, s az újabb 

szükséghelyzet elköltözésük következtében állt be. 1910 márciusában aztán ismét 

beszüntették a segélyezését, mert kiderült Arnoldnak rendes keresete van, amelyből önmagát 

fenntarthatja. 

Reinhardt Anna Véménden született 1828-ban. Szülei fél éves korában elhaltak, a 

nevükre nem emlékezett, de úgy tudta apja takács volt. Az árva gyermek Pécsre került, itt nőtt 

fel. 1860-ban Pécsett férjhez ment a horvátországi születésű Murkó Ferdinánd cipészhez, a 

házasságot azonban nem kísérte áldás, gyermekeik kis korukban meghaltak. Az asszony 

1899-ben úgy emlékezett, hogy férje csak az utolsó két évben nem, de előtte 50 éven keresztül 

adózott a városban, ami talán arra utal, hogy halála előtt két ével hagyott fel a kereső 

tevékenységgel. A segélyezés kapcsán lefolytatott számvevőségi vizsgálat ugyanis csak 1888-

91 között állapította meg a községi adófizetést. A család nem lehetett jó anyagi helyzetben, 

mert 1879-ben a férj segélyezés céljából már egyszer szegénységi bizonyítványt kért a 

belvárosi plébánostól. Az időközben megmagyarosodó nevű özv. Munka Nándorné 1899-ben 

fordult havi segélyért a tanácshoz, miután férje hosszú betegség után meghalt, és az asszony a 

házbért sem tudta fizetni. A negyedmester által kiállított szegénységi bizonyítvány szerint a 

„legnagyobb nélkülözések között él és senkije sincs.” Czierer doktor orvosi bizonyítványa 

szerint pedig „aggkóros testi gyengeség és köszvény bántalma miatt általánosan munka és 

keresetképtelen” A bemutatott bizonyítványok alapján a tanács nem az eredeti kérvényben 

szereplő segélyezésről, hanem szegényházi felvételéről tárgyalt. A negyedmester által a 

kérelmező viszonyairól felvett jegyzőkönyvben már maga Munka Nándorné is ezért 

folyamodott. A jegyzőkönyv végén kereszt jelezte egyetértését, nevét nem tudta aláírni. Ezt 

követően a negyedmester újabb, immár a vagyontalanságot is rögzítő szegénységi 

bizonyítványt állított ki, majd a tanács elrendelte a szegényházba való felvételét helyüresedés 

esetén, de addig is a polgármester utasítást adott, hogy az „elhagyott és éhező nő részére 

azonnali 5 frt-os segélyt fizessen ki a házipénztár [a] szegényalapítványi pénztár terhére.” Öt 

évvel később 1904-ben halt meg a szegényházban.465 

Margaretha Wild 1829 körül született a morvaországi Volnekben (Fulnák?). Nem tudni, 

hogyan került Pécsre, mindenesetre 1853. január 24-én a Budai külvárosban ment férjhez a 

Baranya megyei Szajkról származó 31 éves Hilscher Antal asztaloslegényhez. Az esküvőn az 

egyik tanú az a Hilscher Ignác kereskedő volt, aki 1845-től gyufagyárat működtetett Pécsett. 

Hilscher Antalt nem sokkal az esküvője után vették fel a helybeli lakosok közé, s 1857-ben 
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belépett az asztalos céhbe is. A pár a Budai külvárosban telepedett le, mindig is itt laktak, s adót is 

fizettek. A férj 73 évesen 1894-ben halt meg, s hagyta magára feleségét a Katalin utca 14-ben. 

Hilscher Antalné ezután segélyért folyamodott a szegény-intézeti választmányhoz, s egy évvel 

később fel is vették a segélyezettek közé, 1900-ban a Pucher utca lakójaként már 2. osztályú 

segélyezett volt. 1908-ban folyamodott közsegélyért, hozzátartozói nem voltak, orvosi 

bizonyítványa szerint „aggaszály miatt keresetképtelen, vagyontalan szegény” volt. Ekkor már a 

Felsőputurla utcában működő nőegyleti szegényházban lakott, de a szegényintézettől továbbra is 

kapott havi 3 K 20 f segélyt. A rendőrkapitányi hivatal havi 4 K közsegély kiutalását látta 

indokoltnak, amit a tanács döntése alapján 1912-ben bekövetkezett haláláig folyósítottak számára. 

Julianna Knöbel a Pécs-Budai külvárosi katolikus plébánia anyakönyve szerint 1838. 

február 14-én született. Apja Caspar Knöbel, aki Bozsákról származott el Pécsre, cipészlegény 

volt, s állítólag Pécsett háza is volt, anyját Gertrud Krecznek hívták. A leány szülei korai 

halála után Háságy községbe került anyai nagyanyjához, később Szederkénybe, majd 14 éves 

korában Véméndre, ahol iskolába is járt. 16 évesen visszakerült Szederkénybe, ahol varrással 

foglalkozott, majd 19 évesen jött Pécsre, s itt is maradt. Hogy itt mivel foglalkozott, nem 

tudni, csak annyi bizonyos, hogy 1871/72-ben községi pótadót fizetett. Korábbi foglalkozását 

feladva 1883-ban Pécsett cselédkönyv kiállítását kérte, ebből tudjuk meg, hogy középtermetű, 

hosszas arcú, barna szemű, fekete hajú és szemöldökű, rendes orrú és szájú, hibás fogú nő 

volt. A cselédkönyv szerint 1883. szeptember 10-től egy hónapig Krausz Sándor és társa 

alkalmazásában volt dada, majd évekig nincs bejegyzés. 1886. július 21-től két éven át Nick 

Károlynál volt dada 1888. október 9-ig, majd három hónap kihagyás után Knezevich 

Ignáchoz szegődött mindenesnek általában 6-7 frt havi bérért. Két hónappal később 1889. 

február elsejétől már ismét Nick Károlynál dolgozott 1893. július 15-ig, ezúttal mint szolgáló 

már 9 frt-os havibérért. 1893-ban két hónap tétlenség után egy hónapig Scholtz Antal 

borkereskedőnél szolgált, majd két nappal a szolgálat letelte után Nickékhez szerződött 

dadának egy fél évre. 1893. március 6. után a cselédkönyv szerint nem állt alkalmazásban. 

1905 szeptemberétől a rendőrkapitány javaslata alapján, mivel keresetképtelen és tartásra 

kötelezhető hozzátartozói nincsenek havi 5 K segélyt kapott. Utólag pécsi illetőségét is 

elismerték, s így 1912-ben bekövetkezett haláláig részesült közsegélyben. 

Tretnyák Albin Pécsett született 1869-ben, a belvárosban anyakönyvezték. Apja 

Tretinyák Lipót Diakóvárról származott, raktárnok volt a Gregersohn testvérek építési 

vállalatánál, amíg az eszéki hídról a Drávába nem esett. A fia szerint 1882 körül Eszéken halt 

meg. Szülei minden jel szerint külön éltek, mert anyja, Laczlavik Ilona egy ideig Siklóson, 

majd mintegy 10 éven át 1880-ban bekövetkezett haláláig Pécsett lakott. A fiú pékinas volt, 
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majd 7 évig szolgált az 52. gyalogezrednél. Leszerelése után napszámosként dolgozott. 1893. 

november 30-án nősült a Szigeti külvárosi plébánián, Ilona lánya 1894. október 24-én 

született. 1899-1902 között Tretnyák a MÁV-nál volt málházó. A család 1903-ban a Rókus 

utcában lakott egy szoba-konyhás lakásban, melyben 80 K értékű bútor volt, s amelyért 88 K 

évi bért fizettek. Felesége varrónő volt, de többnyire napszámosként dolgozott, annak 

ellenére, hogy „az ily nehezebb munkát csak ritkán végezheti, mert ahhoz nem szokott.” 

Tretnyák Albin a Tolnai Vilmos által kiállított orvosi igazolás szerint előrehaladott 

tüdőbajban szenvedett, nem tudott dolgozni, s ezért fordult segélyért a rendőrkapitányi 

hivatalhoz. Augusztus 19-i beadványa szerint mindössze felgyógyulása idejére, 3 hónapra kér 

segélyt, mivel „közös elhatározásal nőmel hogy én még egyszer családomnak kenyeret birjak 

keresni nőm elmegy 3 holnapra szolgálni hogy a házbért és gyermektartást abol fogja fizetni 

én pedig hogy jövöm meg álapithasam és családom részére továb is kenyeret birjak keresni 

találtam egy borbély mestert ki engem 3 holnap alatt megtanit ingyen minden elátás nélkül 

hogy jövömet megálapitsam” A rendőrbiztos 16 K segélyt tartott indokoltnak, de javasolta, 

hogy a férjet vegyék fel a szegényházba, 9 éves tanuló leányát pedig az árvaházba. Ezt 

azonban Tretnyák elutasította, s havi 24 K segélyt kért. Vaszary rendőrfőkapitány álláspontja 

szerint „jelen esetben nemcsak a fél, hanem az egész család helyzetének javítása volna 

szükséges, már pedig az csakis az által volna elérhető, ha akár a kérelmező maga, a 

szegényházban, akár annak leánya az árvaházban helyeztetnék el, miáltal kérelmező nejének 

csak egyik családtagról kelvén gondoskodnia, megélhetésüket saját szerzeményéből is teljes 

mértékben biztosíthatná.” Mivel ezt a megoldást a család elutasította a rendőrkapitány csak 12 

K segélyt tartott indokoltnak, amelyet a városi tanács szeptember 27-i döntése értelmében 

szeptember elsejétől három hónapig folyósítottak a kérelmezőnek.466 

Ingl János apja sírásó volt a Budai külvárosi temetőben, háza is volt az István utcában, de 

ezt szülei betegségük alatt felélték. Ingl János és felesége, Molnár Róza csekély megtakarított 

pénzükből nevelték gyermekeiket az 1907-ben született Arankát és az apa távollétében 1909 

elején született Katalint. Ingl János ugyanis 1908 júniusában Pécsről Szödösre ment dolgozni 

a Bezerédj-birtokra, ahol 1909 márciusában kútásás közben a „homok rá dölt (…) és teljesen 

megnyomorítva munkaképtelenné” tette. Az orvosi vizsgálat szerint bal combcsontját 

kificamította. Miután 1909. júniusában visszatért Pécsre havi segélyért folyamodott. A 

rendőrségi nyomozás szerint teljesen vagyontalan, gyermekeit rokonai gondozzák, felesége 

bejárónőként havi 8-10 K-át keres. A rendőrkapitány tekintettel arra, hogy a gyógyulás ideje 
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meghatározhatatlan, rendszeres segélyezését nem, ellenben mivel – mint azt Várady Ferenc 

ajánlása is bizonyította – képzett harmonika játékos, s ebből megélhet, részére 30 K 

rendkívüli segély kiutalását javasolta, hogy hangszert vásárolhasson.467 

A 80 éves, a Kisrókus utca 16-ban lakó Eber János hentesmester 1903-ban kért engedélyt 

könyöradomány gyűjtésére. Faluról-falura járt, s az így összevásárolt árukkal kereskedett, de 

miután lova és lószerszámai egy tűzben elégtek, korábbi munkáját nem folytathatta. A 

rendőrfőkapitány azonban kérését nem támogatta, inkább kiutalt neki 40 K rendkívüli segélyt 

a költségvetés terhére. 468 

A fenti esetek a városi alsó társadalmi rétegek azon csoportjainak életkörülményeire 

vetnek fényt, akik alkalmi és napszámos munkából tartották fenn magukat. A többnyire eleve 

szegény közegből származó nők és férfiak életét a családi kapcsolatok, a munkaviszony és a 

lakóhely vonatkozásában egyaránt állandó bizonytalanság jellemezte, ami különösen a 

gyermekek kiskorúsága, illetve az aktív életkor végén fenyegetett a kiilleszkedés veszélyével. 

A családfő, a férj elvesztése vagy betegsége, a munkalehetőségek beszűkülése, sőt akár egy 

sztrájk miatt kieső bevételek könnyen vezethettek oda, hogy a család az önfenntartásra 

képtelenné vált és közsegélyre vagy jótékony egyesületek segítségére szorult. 

A bemutatott esetek érdekessége, hogy arra a folyamatra is fényt vetnek, hogyan 

állapították meg a segélyezés módját és mértékét. Több jel mutat arra, hogy a segélyért 

fordulóknak volt lehetősége a döntés befolyásolására. Tretnyák Albin esete például arról 

tanúskodik, hogy a segélyezettek sikerrel léptek fel a támogatás számukra legmegfelelőbb 

módja érdekében, legalábbis abban az esetben, ha a tét a család egyben tartása volt. A 

szeparációs lehetőségekkel (szegényházi, árvaházi vagy gyermekmenhelyi elhelyezés) 

szemben a rendőr(fő)kapitányi hivatal hajlott azoknak a megoldásoknak az elfogadására, 

amelyek nem jártak a család egységének megbontásával. Tertnyák segélyezési ügye mellett 

erről tanúskodik Kleerné esete is, amelyek nemcsak a hatóság családcentrikus gondolkodását 

jelzik, hanem azt is, hogy a segélyezettekben is erős volt a család, a gyermekek iránti kötődés, 

ami különösen annak fényében feltűnő, hogy saját szüleiről alig tudtak információkat 

szolgáltatni az őket kérdező hivatalnokoknak. Ez jutott kifejezésre Putnok Janka ügyében is, 

bár ő állandó betegeskedése miatt fizikailag volt képtelen gyermekeinek a megfelelő nevelést 

biztosítani, így a hatósági közbelépés indokolható volt. Furcsa ellentmondás látszik tehát a 

családi kapcsolatok, férj és feleség viszonyának bizonytalansága, a szülők elfeledettsége, 

illetve a gyermekekhez való ragaszkodás között. 
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A pénzbeli segélyezés gyakorlata után érdemes azt is megvizsgálni, kik kerülhettek a 

szegényházba. Egy 1902. évi leírásból ismerjük a szegényház berendezését. A háromszintes 

épület földszintjén a kiszolgáló helyiségek kaptak helyett, főzőkonyha kamrával, fürdőszoba. 

Három kisebb háló és egy munkaszoba mellett egy nagyszobában nyolc deszkacellában 

elmebetegek voltak elhelyezve.469 Az emeleten laktak az ápolást végző irgalmas nővérek két 

kisebb szobában, s különböző méretű 5-11 ágyas hálók mellett volt itt két ebédlő, egy nappali 

szoba és egy nagyobb, illetve egy kisebb betegszoba. A második emeleten öt különböző 

méretű hálószoba mellett egy nagy betegszoba, két ismeretlen célra szolgáló kisebb szoba, két 

ebédlő és egy munkaszoba kapott helyet. A szegényház 100 fő elhelyezésére szolgált, de az 

1890-es években általában ennél valamivel többen, az 1900-as évtized végén azonban már 

kevesebben, csak 95-en laktak az intézetben. 

Faláby Imre Pécsett született 1824-ben, a ferences plébánián anyakönyvezték, apja 

napszámos volt, de házat is bírt. 1848-ban vette feleségül Dobos Marit, akitől egy fia, Imre és egy 

leánya, Mari született 1853-ig Pécsett éltek, a férj mint cseléd és napszámos dolgozott, majd 

különböző uradalmakon volt cseléd. 1892-ben költözött vissza Pécsre, ahol napszámosként 

tengődött, de mozgásszervi panaszai nem engedték, hogy folyamatosan dolgozzon, s így beteg. 

Ágyhoz kötött feleségét sem tudta ellátni. Fia ekkor kőműves, lánya napszámos volt. 1895-ben a 

Makár utca lakóiként feleségével közösen kérték szegényházi felvételüket, amit a tanács 

jóváhagyott. Itt haltak meg, előbb a férj, majd 1902-ben a feleség is.470  

Hirt Fülöp 1886-ig rendes díjnokként, majd ideiglenes díjnokként dolgozott 1888-ig, 

amikor elbocsátották. Tekintettel arra, hogy csak egy keze volt, más foglalkozatást nem 

remélhetett, így 1889-ben segélyért folyamodott: „csupán szegény lakás és ruházatra volna 

szükségem.” Életmódja nem volt éppen fedhetetlen, s ezt maga leplezte le: „Én még nem 

vagyok annyira lezüllött, mikép fbelőlem tisztességes ember nem válhatnék, nem mind igaz az, 

mit ellenséges nyelvek beszélnek felölem.” Hirt csak egyszeri segélyt kért, hogy viszonyait 

rendezze és újra munkába állhasson, ezt azonban nem kapta meg. Viszonyai nem is 

rendeződtek, így 1896-ban végül a szegényházba vették fel.471 

Özv. Novák Oberhoffer Annát 1896 óta ápolták a közkórházban, de mint gyógyíthatatlan, 

nem közveszélyes beteg „kórházi gyógykezelés tárgyát tovább nem képezheti,” s ezért a 

kórház 1898-ban szegényházi felvételét kérte. Ismeretlen helyről származott, férje 

poroszországi születésű volt és mint bányász vándorolt Kelet-Európában. 1867 körül 
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házasodtak össze, három fiúk Grazban született, majd Pécsre jöttek. A férj Pécsbányatelepen 

volt gépész a Schneckenberger malomban, majd Albertfalun dolgozott gépészként, és 1890 

körül halt meg. Novákné elmondása alapján ekkor már nem éltek együtt, ő maga Monostoron 

dolgozott képesítés nélküli községi bábaként, majd beköltözött Pécsre. Fiai közül az egyik 

Mohácson, a másik Pécsett élt, de olyan gyakran változott a lakhelye, hogy a rendőrség 

többszöri próbálkozás ellenére sem találta meg. Nováknét 1898-ban vitatott illetősége miatt a 

tanács ideiglenesen vette gondozásba, s itt halt meg 1900-ban, annak ellenére, hogy illetőségi 

ügyét – eredménytelenül – csak 1902-ben zárták le.472 

Ugyancsak 1898-ban került a szegényházba Özv. Witzl Mihályné szül. Sipos Anna. 

1833-ban Pécsett született, apja csizmadia volt. Férjéről az iratok csak annyit mondanak, hogy 

1884 körül halt meg, előtte 1881-1884 között rendesen adózott, ami alapján Sipos Anna pécsi 

illetőségét megerősítették. Gyermekeik nem születtek, rokonai nem voltak, s mivel „65 éves 

korával járó betegeskedése és rövidlátása miatt immár alig tud valamit keresni” 1896-ban 

kérésére felvették a szegényintézeti segélyezettek legalacsonyabb osztályába. Két év később 
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vélte, hogy Novákné baranyamonosori illetőségű. A kérdés eldöntését nehezítette, hogy Nováknénak nem voltak 
papírjai, mert állítása szerint azok Monostoron maradtak legutóbbi házigazdájánál, Pertl Ferencnénél. Monostoron 
ugyan nem tagadták a néhány évig képesítés nélkül községi szülésznőként dolgozó Novákné illetőségének 
elismerését, de úgy vélték az minden alap nélkül történt. Albertfalu kitartott amellett, hogy Novákné monostori 
illetőségű, Monostor azonban úgy vélte a fiú illetősége az apáéból következik, akárcsak a feleségé a férjéből, s ezért 
Novákné albertfalui illetőségű kell legyen – különösen, hogy Pertl Ferencné, akire Novákné, mint ottani 
szállásadójára hivatkozott, Monostoron ismeretlen. Az ügyben a belügyminisztériumtól kértek állásfoglalást, amely 
arra utasította a várost, az 1879/L. tc. 48 § alapján abból induljon ki, hol tartózkodott a férj 1875-79 között. 
Novákné azonban erre nem tudott választ adni, mert elmondása szerint férje ekkor már nem élt vele. A 
kórházgondnok azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az asszony „legtöbbször összefüggés nélkül beszél,” s 
jelezte azt is, hogy Ferenc fia, akiről Novákné korábban azt mondta nem tudja, hol tartózkodik, az asszony 
lakótársnői szerint minden ünnepnapon meglátogatja anyját. A gondnok azt is megtudta róla, hogy cipész a 
Cassiánban. A rendőrkapitányi hivatal azonban nem találta meg Novák Ferencet, s így a kórházgondnokot kérték 
meg, hogy ha az megjelenik a szegényházban, kérdezze ki. Karácsony után a gondnok jelentette is, hogy a fiú az 
Ágoston utca 21 szám alatt lakik. Bár a rendőrségi idézésen a címet már Bányatelepi út 25-re helyesbítették, Novák 
Ferenc ennek ellenére nem került elő. A kórházgondnok újra megpróbálta kipuhatolni Nováknénál férje születési 
helyét és illetőségét, de az asszony ismét csak összefüggés nélkül beszélt, s azt mondta férje és idősebb fia a 
stájerországi Zellwegben születtek, s férje ott mint gépkezelő hat évig adót is fizetett. Ferenc fiát a Bányatelepen 
továbbra sem találták. Az iratcsomóban még fennmaradt az alispán utasítása, hogy minden anyakönyvi adatra és 
fiaira vonatkozóan kérdezzék ki Nováknét, erre valószínűleg már nem került sor, mert az asszony 1900. augusztus 
13-án meghalt. BML IV. 1406. f. D 729/1902. 
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pedig felvették a szegényházba, s itt halt meg 1903-ban.473 

Özv. Kerekes Józsefné Bartalovits Anna 1852-ben született a Budai külvárosban, apja a 

Tolna megyei Szálkáról, anyja a baranyai Baánról származott, férjéről nem tudunk semmit. 

1900-ban férje halála után egy hónappal kérte szegényházi felvételét, ekkor a Márton utcában 

bérelt egy szoba-konyhás lakást 70 K-ért, amelyben mindössze 20 K bútor képezte minden 

vagyonát. Ludwig főorvos igazolása szerint „tüdőlégdag és aggaszály miatt keresetképtelen,” 

így a tanács határozatot hozott szegényházi elhelyezéséről. 1903-ban halt meg.474 

Szakváry Anna szegényházi felvételét unokaöccse, Szakváry Emil ügyvéd kérte. Az asszony 

1816-ban született Pécsett a Belvárosban, korábban volt egy kis háza a Kálvárián, de 1883 óta 

nővérénél, özv. Martinek Ferencnénél lakott kegyelemkenyéren. Orvosi bizonyítványa szerint 

„nagyfokú köszvényben és szívbajban szenved, azonkívül teljesen süket (…) környezetének – 

minden éven nevezendő mozdulat végzésére vonatkozólag – segítsége nélkül teljesen tehetetlen.” 

1901-ben vették fel tanácsi határozat alapján a szegényházba, s ott 1903-ban halt meg.475 

Özv. Gundl Miksáné szül. Vogl Lujza szegényházi felvételét a veje, Kész Károly vasúti 

tisztviselő kérte. Az asszony férje háztulajdonos és könyvkötő mester volt Pécsett, de férje 

halála után lánya, Gundl Lujza családjával élt. 1894-ben meghalt a lánya, s azóta vejével és 

unokájával lakott a Zrínyi utcában. 1902-ben vették fel a szegényházba, ahol egy évvel 

később halt meg, az ápolási díjakat a veje megtérítette.476 

Fay András 1838-ban a Baranya megyei Fekeden született, 1861-ben jött Pécsre, három 

évig a Bányatelepen bányákban dolgozott, majd három évtizeden át városi napszámos volt. 

1902 februárjában betegen a közkórházba került, azóta „idült csúzos bántalom miatt” 

munkaképtelen, kegyelemből lakott a Kiskereszt utcában Brundtrager Erzsébetnél. 1902-ben 

kérte szegényházi felvételét vagy havi 12 K segélyt. A tanácsi határozat megállapította a 

közsegélyre jogosultságot s szegényházi felvételét, egyúttal helyhiány esetére fél évre havi 10 

K segély kiutalását írta elő. Erre nem volt szükség, mert Fay még abban a hónapban 

beköltözött a szegényházba, ahol másfél évvel később 1903 szeptemberében meghalt.477 

A fennmaradt szűkszavú iratok alapján a szegényházi lakók életpályájáról nem 

alkothatunk teljes képet, összefoglalóan annyit állapíthatunk meg, hogy a szegénység egy 

olyan csoportjára vetnek fényt, amelyet elsősorban a rokoni kapcsolatok teljes hiánya és az 

időskori munkaképtelenség jellemez.  

                                                 
473 BML IV. 1406. f. D 29297/1903 
474 BML IV. 1406. f. D 7617/1903 
475 BML IV. 1406. f. D 7172/1903 
476 BML IV. 1406. f. D 6476/1903 
477 BML IV. 1406. f. D 21816/1903 



 162 

5.3.4. Községi lakásépítkezés 
 

1906-ban az alkotmányvédő hangulat emelte a pécsi polgármesteri székbe Nendtvich Andort, 

aki 1908. évi újraválasztásakor kijelentette,478 hogy a modern haladás érdekében a város 

vezetésében a közgazdasági irányzatnak kell érvényesülnie, ez kell felváltsa a régi 

bürokratikus szemléletet. Nendtvich úgy vélte, a következő években többek között meg kell 

valósítani a villamos-telep és a légszeszgyár községesítését, s községi takarékpénztárt kell 

felállítani. Tervezte a tűzbiztosítás községi kézbe való átvételét, hogy ennek nyereségét a 

tűzvédelemre fordíthassák, s általában a városi vagyonnal való szakszerűbb gazdálkodás 

szükségességét hirdette meg. A megvalósítandó célok között említette egyebek mellett, 

munkásfürdő és munkásházak létesítését is.  

A város vezetésében, a döntéshozatalban valójában már a századvégen, Majorossy Imre 

(1896-1906) polgármestersége idején teret nyert az ún. közgazdasági szemlélet: 1897-ben 

megszületett a város hosszú távú gazdasági programja is, amely meghatározta a következő 

évtizedek fejlesztéseit, beruházásait.479 Nendtvich elképzeléseinek újdonsága abban rejlett, 

hogy – miközben tartotta magát a korábbi években kijelölt célok megvalósításához – 

programbeszéde szerint szaporítani igyekezett azoknak a gazdasági és szociális eszközöknek 

a számát, amelyek révén a város vezetése befolyásolhatja Pécs mindenkori fejlődését. A 

községesítés programja ugyanis ellentétben állt a szabad versenyt hirdető 19. századi liberális 

gyakorlattal és olyan szociális szempontokat is ötvöző városfejlesztési koncepció állt a 

hátterében, amely a városi környezet és a városi élet alakításába történő erőteljesebb hatósági 

beavatkozás igényét jelezte.480  

Ez a közgazdasági szemléletben gyökerező, de bizonyos pontokon már a községi 

szocializmus irányába mutató városfejlesztési politika, amely ténylegesen csak a háborút 

követően bontakozhatott ki,481 már 1910 körül is tetten érhető számtalan kisebb horderejű 

döntésben. Országszerte a lakáskérdés körüli viták irányították rá a figyelmet a 

telekspekuláció ingatlanárakat és az építkezéseket – illetve közvetve a lakbéreket – 

megdrágító következményére. Ennek visszaszorítása érdekében a spekulánsok nyereségének 

megadóztatását javasolták, ez volt az úgynevezett betterment vagy értékemelkedési illeték,482 

amelynek bevezetése Pécsett is felmerült. A közgyűlés már 1909-ben elvi határozatot hozott 

                                                 
478 Nendtvich Andor polgármester tisztújító közgyűlési beszédei. 1908. május 18. Közli: Márfi 1996, 200-202.  
479 Nagy 2007, 98-99. 
480 Erről: Sutcliffe 1995. 
481 A légszeszgyár községesítésére 1920-ban került sor: Deák – Szita 1970, 37-41. 
482 Gyáni 1992. 28. 
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arról, hogy a városi területrendezések költségeihez az érintett telkek tulajdonosainak is hozzá 

kell járulniuk.483 Az 1910-es évek elején más változások is észlelhetők a városi 

telekpolitikában, 1913-ban a közgyűlés több alkalommal határozott telkek vásárlásáról a város 

külterületén, kifejezetten azzal a céllal, hogy az így rendelkezésre álló telekállományt a város 

fejlesztése érdekében tudatosan használhassa fel.484 Megindult a város évekkel korábban 

elhatározott területrendezési tervének elkészítése is, az ehhez szükséges trigonometriai 

felmérést 1913-ra végezték el a földművelésügyi minisztérium megbízottai, bár a rendezési 

terv a háborúig már nem készült el. Az 1910-es évek újdonsága volt az üzleti alapon 

működtetett városi bérházak építése is, amire Pécsett – szemben más városokkal – korábban 

egyáltalán nem volt példa.485 1911-ben kezdték meg a színház mellett az első városi bérház 

építését, majd 1913-ban az Irányi Dániel téren épültek fel azok a városi bérházak, amelyek a 

Pécsre telepített MÁV Üzletvezetőség dolgozóinak biztosítottak lakásokat.486 Utóbbi 

beruházáshoz egyértelmű városi érdek fűződött, hiszen a vasúti igazgatóságtól azt várták, 

lendületet ad a város további fejlődésének. E döntések sorozatába illeszthető a községi 

munkáslakás-építés 1912-ben elhatározott programja is, hiszen ahogy Nendtvich Andor egy 

lapinterjúban maga is megfogalmazta: a szociális lakásépítkezés a modern városfejlesztés 

eszközei közé tartozik.487 

A községi vagy állami szociális kislakás-építkezések megindulását strukturális 

megközelítésben a városi környezet romlására adott válaszként értelmezik.488 A 

hagyományos, elsősorban a közvagyon kímélésén, takarékosságon alapuló városigazgatási 

szemlélet megváltozásában a városok közegészségügyi problémáinak, azon belül is 19. 

századi nagy járványoknak, elsősorban a kolerának a tanulságait kell látnunk. A 19. század 

közepén az európai városok elsőként a közegészségügy területén vállalkoztak olyan 

nagyberuházásokra, amelyek a városi pénztár jelentős megterhelésével, sőt eladósodással 

jártak. A század elején terjedt el az a nézet, amely a kolera terjedését nem a fertőzött 

személlyel való érintkezésnek tulajdonította, hanem a betegség okát a bomló szerves anyagok 

kigőzölgésében látta. Az úgynevezett miazmaelmélet „tudományos alátámasztást nyújtott 

                                                 
483 Pécs új városrészei. Pécsi Napló 1911. november 25. és Értékemelkedési illeték. Pécsi Napló 1912. május 5. 
Az építési szabályrendelet ilyen irányú kiegészítése végül 1927-ben történt meg: BML Pécs kgy. jkv. 1927/63-
5288. 
484 1913-ban augusztusában a város a székeskáptalantól vásárolt Döghányó-dűlő területén engedett át telkeket 
szigorú feltételek mellett a Mozdonyvezetők Országos Központi Bankja részére, hogy ott lakóházakat építsenek. 
A telkekért azt az összeget kérték, amelyért azokat korábban megvásárolták: A város telekvásárlása: Pécsi Napló 
1913. augusztus 2. 
485 Pilkhoffer 2004, 124. 
486 Az Irányi Dániel-téri városi bérházak: Pécsi Napló 1913. november 9. 
487 A pécsi munkáslakások ügye – Beszélgetés a polgármesterrel: Dunántúl 1912. április 12. 
488 Sutclife 1995. 162-163. 
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ahhoz a polgári mentalitásban amúgy is végbemenő átalakuláshoz, amely a mindennapi 

életkörnyezet tisztaságát, higiénikus voltát a rendezett polgári élet elengedhetetlen 

alkotóelemeinek sorába emelte, a fizikai, testi tisztátlanságot pedig a morális fertő képzetével 

hozta közös nevezőre.” Ezáltal a rossz levegő és a szennyezett utcák az egész társadalmat 

fenyegető higiéniai és morális kockázatként jelentek meg, amelyek leküzdése össztársadalmi 

érdekként konstituálódott. Ez volt az alapja azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek 

elsősorban az ipari nagyvárosokban a környezet rendbetételére irányultak, és amelyek 

elvezettek a vízvezetékrendszerek és a csatornázás kiépítéséhez.489 Ennek megfelelően 

általában a járványok idején figyeltek fel a nagyvárosokban az alsóbb társadalmi rétegek rossz 

életkörülményeire.490 

A századforduló Magyarországán széles körű szakmai vita bontakozott ki a városi – 

elsősorban a budapesti – lakáskörülményekről, illetve az ezek megjavítása érdekében 

szükséges intézkedésekről. Különböző statisztikai adatfelvételek és megfigyelések hívták fel a 

figyelmet a külvárosokat jellemző lakásnyomorra, a lakások zsúfoltságára és egészségtelen 

állapotára, illetve az ebből fakadó közegészségügyi, szociális és erkölcsi gondokra. 

Megfogalmazódtak a javaslatok is, kezdetben adó-, hitel-, illetve telekkedvezményeket 

szorgalmaztak, amelyek segítségével a szociális bérlakás-építkezéseket az építési vállalkozók 

számára is nyereségessé lehetett volna tenni.491 Budapesten mintalakótelep építésével is 

próbálkoztak.492 A századeleji szociálreformerek által megfogalmazott megoldások azonban 

furcsa módon nem a városi, hanem a vidéki lakásproblémák kezelése területén hullottak 

termékeny talajra. Az állami és községi lakáspolitika mintáját ugyanis azok a múlt század 

elején bevezetett kormányzati intézkedések teremtették meg, amelyek mezőgazdasági 

munkáslakások építésére állami támogatást biztosítottak. Annak ellenére ugyanis, hogy a 

lakáskérdés Magyarországon hosszú ideig nem jelentett mást, mint a fővárosi alacsony bérű 

kislakások hiányát, mint azt Gyáni Gábor meggyőzően bemutatta, az állami szabályozás terén 

éppenséggel Darányi Ignác földművelésügyi miniszterségei (1895-1903 és 1906-1910) 

jelentették a fordulópontot: a liberális felfogástól elszakadó állami intervencionalizmus 

                                                 
489 Sipos 1998, 114-117. 
490 Pesten már az 1866. évi kolerajárvány idején kiemelt figyelmet fordítottak a túlzsúfolt lakásokra, razziákat 
tartottak a tömegszállásokon és előállították a „munkakerülő csavargókat.” 1872-ben már az országos 
Közegészségügyi Bizottság is felhívta a fővárosi tiszti orvos figyelmét a túlzsúfolt pincelakások kockázatára. Ez 
részben célt is ért, hiszen 1872/73 folyamán a kerületi járványügyi bizottságok rendszeresen ellenőrizték a 
lakások állapotát, és több tömegszállás és pincelakás felszámolására és büntetések kiszabására is sor került. 
1873-ban a főváros szabályozta a pincelakások helyzetét, hosszabb távon teljesen megtiltva azok lakásként 
történő hasznosítását. Sipos 1998. 
491 Gyáni 1992, 47-49. 
492 Dömsödi 2001. 
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kezdeteit.493 A Földművelésügyi Minisztérium 1901-től évi 100 000, 1906-tól 300 000 

koronás keretből támogatta lakások építését a mezőgazdasági bérmunkából élő, falusi 

népesség lakásviszonyainak rendezése érdekében. 1907-ben aztán ezt a támogatást 

törvényben is szabályozták – a hivatalos indoklás szerint – a kivándorlási kedv fékezése 

érdekében. Ekkortól az építési költségekhez való közvetlen hozzájárulást felváltotta az 

építkezésre felvett törvényhatósági vagy községi kölcsön kamatainak részbeni átvállalása. Az 

agrárnépesség életkörülményeinek javítását célzó program keretében – nagyrészt községi 

kivitelezésben – 1914 végéig országosan mintegy 7000 mezőgazdasági munkáslakás épült fel, 

majd a háború végéig további 2000.494 Az ipari munkások lakásai esetében a kormányzat 

ennél óvatosabb volt. 1902-től eseti jelleggel ugyan a kereskedelemügyi minisztérium is 

nyújtott hasonló támogatásokat, ennek törvényi szabályozására azonban a korszakban nem 

került sor.495 Valamennyi munkáslakásra vonatkozott ellenben a koalíciós kormány idején 

elfogadott ipartámogatási törvény egyik rendelkezése, amely 1907-től a munkáslakásokra 

adókedvezményt biztosított.496 A községi lakásépítési programokat erősítette továbbá, hogy 

1910-től a városi tulajdonban álló munkáslakásokat teljesen mentesítették az adóteher alól. 

Amikor a lakáskérdés magyarországi szakértője, Ferenczi Imre 1910-ben mérleget vont a 

hazai lakáspolitikában a század első évtizedében bekövetkezett változásokról, már bátran 

hangoztathatta, hogy a kislakás-építkezések előmozdítására a vállalkozók bevonását célzó 

közvetett eszközök nem elegendőek, és elkerülhetetlen a községek közvetlen szerepvállalása: 

„Ott, hol a közhasznú társadalmi építkezéseknek pénzügyi és kulturális alapjai teljesen 

hiányoznak és az abszolút lakáshiány, az egész társadalmat fenyegető zsúfoltság és 

lakásuzsora következményeivel uralkodik, ott a kislakásoknak közvetlen építése közhatóságok 

által a segítségnek leggyorsabb eszközeként kínálkozik.”497 Ez történt Budapesten, ahol a 

Bárczy István a bérlők házbojkottba és tüntetésekbe torkolló elégedetlenségét kihasználva 

fogadtatta el a közgyűlésssel a főváros kislakásépítési akcióit,498 sőt ugyancsak Budapesten, 

illetve annak szomszédságában (Wekerle-telep) 1908-tól maga az állam kezdett 

munkáslakások építésébe.499 A 20. század első évtizedének végén az állami támogatások az 

                                                 
493 Gyáni 2002c. 220. Darányi Ignác ugyanakkor a budapesti lakásvitában „iskolázódott”, hiszen fővárosi 
képviselőként 1883-ban tagja volt a budapesti lakáskérdést vizsgáló Neményi-féle bizottságnak és ott találjuk a 
közhasznú lakásépítkezések megvalósításáért is küzdő Hajléktalanok Menhelye Egylet tagjai között, illetve 
igazgatóságában. Dömsödi 2001, 97. és 102. 
494 Hámori 2003. 37.  
495 Ferenczi 1910d. 837. 
496 Ferenczi 1910a. 353. 
497 Ferenczi 1910b. 568. 
498 Melinz – Zimmermann 1991, 92-102. 
499 Gyáni 1992. 49-50. 
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ország több városában adtak lendületet szociális lakásépítési programoknak, így például 

Budapest mellett Győrben, Pozsonyban, Zentán, Temesváron, Újvidéken, Szabadkán, 

Miskolcon, Gyulán és Aradon.500 

Pécsett 1910 körül különösebb előzmények nélkül kezdték hangoztatni a munkáslakások 

szükségességét, amit akkor a rossz, egészségtelen lakáskörülményekkel és a kislakások 

drágaságával indokoltak. Nendtvich Andor polgármester a községi lakások építésének 

szükségességét 1912-ben azzal magyarázta, hogy a munkások lakásai drágák, szűkek, 

nedvesek, sötétek és egészségtelenek, „építésük sem számban, sem higiénikus tekintetben nem 

tartott lépést a város fejlődésével s a munkásság igen méltányos igényeivel.”501 A cél ezért az, 

hogy a munkások egészséges és viszonylag olcsó lakásokhoz juthassanak. Hasonlóan 

nyilatkozott a közgyűlés illetékes bizottsága is: a beruházás célja, hogy „a munkásság, ha 

nem is olcsó, de legalább könnyen elviselhető lakbér mellett tiszta, egészséges és kényelmes 

lakásokhoz juthasson.”502 

1908-ban a pécsi lakások 67 %-ában egyetlen szoba volt. A népesség legnagyobb 

részének otthont adó külvárosi földszintes és udvaros házak, többnyire 1-4 szoba-konyhás 

vagy egyszobás lakásból álltak. A Budapesten annyira elterjedt bérkaszárnyák építésére 

Pécsett alig akadt példa, a századforduló környékén csak kivételt erősítő szabályként épültek 

ilyen szoba-konyhás lakásokból álló földszintes vagy kétszintes bérházak.503 A kislakások 

külön csoportját alkotják a gyári munkáslakások, amelyek az átlagosnál jobb körülményeket 

biztosítottak. Pécsett a legkorábbi időktől kezdve épültek ilyenek, bár ez csak a nagyobb 

vállalatok – elsősorban a DGT és a Zsolnay, továbbá a Scholtz sörgyár és a Hamerli 

kesztyűgyár – esetében volt jellemző.504 A DGT az 1850-es évektől különböző telepeken, 

„gyarmatokon” folyamatosan épített lakásokat növekvő számú munkásai számára. 1913-ban 

összesen 733 DGT-lakás állt Pécsett, közülük 717 kifejezetten munkáscsaládok által használt 

szoba-konyhás lakás volt, amelyekhez általában kert és udvar, istálló vagy ólak is tartoztak, 

ráadásul a DGT házai az 1890-es évektől kizárólag téglából épültek és a telepeknek saját 

vízvezeték-rendszere is volt.505 Zsolnay Vilmos elsősorban a Tettyén és a gyár körül vásárolt, 

                                                 
500 Ferenczi 1910b. 563-567. 
501 A pécsi munkáslakások ügye – Beszélgetés a polgármesterrel: Dunántúl 1912. április 12. 
502 Ez persze szinte szóról-szóra megfelelt az 1907-ben elfogadott iparfejlesztési törvénynek a munkáslakások 
építésének támogatásáról szóló indoklásával. „A munkáslakások kérdésének megoldása elsőrendű 
szociálpolitikai feladat különösen a székesfővárosban és környékén, valamint egyes ipari gócpontokban. A 
munkások vagy rossz és egészségtelen, vagy kereseti viszonyaikhoz képest aránylag drága lakásokban 
kénytelenek élni.”: az 1907/III. tc, indoklása. 
503 Pilkhoffer 2004, 133. 
504 Pilkhoffer 2004.137. 
505 Erdősi 1967, 9-11. és 13, továbbá Huszár 1995. 186-187. 
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illetve épített lakásokat munkásai számára, utóbbiak egy része azonban a gyár 

terjeszkedésének esett áldozatul. Az 1890-es évek elején még mintegy 100-120 munkásház 

volt Zsolnay tulajdonában, számuk – szemben a DGT szinte folyamatos munkáslakás-

építkezéseivel – csökkenő tendenciát mutat.506 A századfordulót követően összességében 8-

900 munkáslakás, vagyis a kislakások mintegy 10 %-a lehetett vállalati tulajdonban, 

meghatározó többségük a DGT bányászainak és munkásainak adott otthont. 

A pécsi épületállomány változásairól viszonylag kevés adattal rendelkezünk. Különböző 

korabeli állapotfelvételek és saját kutatásai alapján Pilkhoffer Mónika arra a következtetésre 

jutott, hogy a városban a századfordulót követően lassult az új épületek számának 

növekedése.507 Ennek ellenére – és figyelembe véve, hogy ebben az időszakban a 

népességnövekedés üteme is lassult – a lakások nem voltak túlzsúfoltak, sőt az átlagos 

laksűrűség némileg még javult is a századforduló után: 3,5-ről, 3,4-re csökkent. A 

törvényhatósági jogú városok közül a századelőn Pécsett voltak a legkevésbé zsúfoltak a 

lakások.508 

Thirring Gusztáv adatai alapján Pilkhoffer Mónika arra a következtetésre jutott, hogy a 

pécsi lakások lakbérei országos viszonylatban a középkategóriába tartoztak, annál valamivel 

olcsóbbak lehettek.509 Részletes adatok nem állnak rendelkezésre, de a rendőrfőkapitányi 

hivatalban a század első évtizedében kiállított szegénységi bizonyítványok alapján 

megállapítható, hogy egy egyszobás külvárosi lakásért a legszegényebbek 70-110 K-át, a 

jobban kereső szakmunkások és kistisztviselők körülbelül 150 K-át fizettek.510 A lakbérek 

esetleges ingadozásáról egyetlen család „lakásútjának” nyomon követése révén alkothatunk 

képet. 

Özvegy Kleer Gyuláné négy kiskorú gyermekének neveléséhez kért városi segélyt.511 A 

kérvényező vagyoni és jövedelmi viszonyait a városi rendőrkapitányi hivatal folyamatosan 

figyelemmel kísérte, így nyilvántartották azt is, mikor mennyi lakbért kellett fizetnie a 

családnak. 1904-ben egy Alsó Balokány utcai szoba-konyhás lakásért 80 K-át, majd egy évvel 

később ugyanezért a lakásért 90 K-át fizettek, 1907/08-ban azonban a Felsővámház utcában 

már 100 K-ért bérelték otthonukat. Tekintve, hogy a család folyamatosan városi segélyre 

szorult, nem valószínű, hogy vagyoni helyzetük javulása miatt költöztek drágább lakásba, s 

                                                 
506 Ruzsás 1954. 94-96. 
507 Pilkhoffer 2004. 92. 
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509 Pilkhoffer 2004. 108. 
510 BML IV. 1413. 35. doboz. 
511 BML IV. 1406. f. D 31872/1912. 
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így az adatok a legszegényebbeket is érintő lakbéremelkedésről tanúskodnak a múlt század 

első évtizedében. 

A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a századfordulón mintegy 50 000 

lakost számláló Pécsett nem beszélhetünk a lakások túlzsúfoltságáról, a földszintes és udvaros 

házakból álló külvárosokban bizonyosan nem volt általános a nagyvárosokra jellemző 

lakásnyomor. A századforduló után ugyan a lakbérek emelkedése diagnosztizálható, ám ez 

nem vezetett társadalmi feszültségekhez. Bár a szociáldemokrata párt országos politikáját 

követve az 1900-as évtized végén a helyi népgyűléseken is téma volt „az élelmiszer- és 

lakbéruzsora”,512 Pécsett nem került sor érdemi bérlőmozgalomra. 

1910. március elején Hamerli Imre kesztyűgyáros és Hajdu Gyula ügyvéd azzal a 

kéréssel fordult a városi tanácshoz, hogy juttasson telkeket egy a közeljövőben megalakuló 

munkáslakás-építő szövetkezet számára.513 A beadvány aláírói azonban nem annyira szociális 

érveket hangoztattak – bár azokat is –, hanem inkább gazdasági szempontokra helyezték a 

hangsúlyt: „Figyelemmel kisérvén városunk ipari fejlődését, sajnálattal kellett észlelnünk, 

hogy az egyáltalában nem tart lépést az ország iparának fejlődésével és távolból sem éri el 

azt a fokot, amely a város érdekében kívánatos, üdvös lenne. Alig tévedünk midőn azt állítjuk, 

hogy ezen ténynél lényeges szerepe van annak, hogy az építkezés pang, immár harmadik éve, 

hogy a magánépítkezések teljesen szünetelnek, az idei évben pedig magán és középítkezések 

terén egyaránt a lehető legkedvezőtlenebbek a viszonyok. Szünetel ezáltal az építőipar és 

szünet állt be mindazon ágazatokban, amelyek az építkezésekkel kapcsolatosak. Pedig építésre 

szükség lenne, mert a lakáshiányt minden társadalmi osztály kénytelen észlelni és különösen a 

munkásság, amely magas lakpénzeken […] egészségtelen lakásokba jut.” A szövetkezet tagjai 

nagyrészt azzal érveltek a munkásházak építésének támogatása mellett, hogy az hozzájárulhat 

a város válságba jutott építőiparának fellendüléséhez. 

Hajdu Gyula munkásmozgalmi memoárjaiban úgy emlékszik, hogy az 1907. évi országos 

kiállítást követően 1908-tól szinte azonnal gazdasági pangás köszöntött be a városban: „Az 

építkezés úgyszólván teljesen szünetelt, egyetlen bérház építésén foglalkoztatták csak a 

kőműveseket, kiknek javarésze munkanélkülivé vált. Velük együtt egy sereg más üzem 

munkásai…”514 Nem sokkal azelőtt, hogy a Hamerli és Hajdu kérvénye megérkezett a 

városhoz, 1910 februárjában a helyi sajtó a lakbérek jelentős emelkedést kezdte panaszolni, s 

az okot a lakásépítkezések évek óta tartó hiányában látták: „az építőipar pang, nyomorog, 
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vegetál (…), oly drága az építkezés, hogy az építtető nem találja meg kalkulálását.”515 Igaz 

ugyan, hogy a Pécsi Napló szerint a lakbéremelések inkább a nagyobb, polgári 

lakáskategóriákat érintették, de a lap azt jósolta, a drágulás a kisebb lakásokat is rövidesen 

eléri, ha „egészséges építési politika nem segít hamarosan a pécsi lakásmizérián.”516 Bár az 

építési bizottság által megejtett helyszíni szemlék 1905 óta emelkedő tendenciát mutattak, a 

lap szerint a növekvő számok mögött csak kisebb átalakítások rejlenek. Megállapítja, hogy 

„Pécsett a közeljövő feladatai közé fog tartozni akár egészséges magánvállalkozás keretében, 

akár városi vállalkozásban megfelelő egy, két és három szobás lakásokkal bíró házak 

építése.”517 Pár nappal később ugyanez a lap egészségtelen lakásokról számolt be a Mandula 

utcában, ahol nedves, dohos, túlzsúfolt körülmények között élnek a lakók.518 Ismételten 

egészséges városrendezési és építési politikát kértek számon a városvezetésen. A sajtó még 

másfél évvel később is úgy vélte, hogy „modern lakásokban, családi házakban, 

munkáslakásokban feltűnő nagy a hiány,519 s mióta nem épülnek új lakások, a legszegényebb 

néposztály, amely saját tulajdon híján bérlakásokra van utalva, egyre nyomorultabb és 

egészségtelenebb körülmények között él.”520 

Bár ezekre az évekre egyelőre nem állnak rendelkezésre pontos statisztikai adatok, a 

sajtóközlések alapján úgy tűnik, hogy 1908 és 1911 között visszaesett az építkezési kedv a 

városban, ami egyrészt a lakbérek emelkedésével járt, másrészt ráirányította a figyelmet a 

külvárosok rossz lakáskörülményeire is. A helyi sajtó egyértelműen a városvezetéstől várta a 

megoldást, egy a lakásépítkezések megindulását segítő politikát, de már elképzelhetőnek 

tartották azt is, hogy a város maga építsen lakásokat. Felmerült az építési szabályrendelet 

módosítása is az építési költségek csökkentése érdekében, és bár Katona János városi mérnök 

kidolgozott egy tervezetet, annak közgyűlési tárgyalására nem került sor.521 

A Hamerli Imre és Hajdu Gyula által képviselt munkásház-építő szövetkezet mintegy 100 

egyenként 3000 K költségű kertes munkásház felépítését tervezte.522 A várostól ingyen vagy 

jutányos áron 2-3 holdnyi terület felajánlását kérték, s azt, hogy teremtsék meg a telkek 

infrastrukturális hátterét, építsék ki az utcákat, a víz- és a légszesz-vezetékeket. A lehetséges 

helyszíneket is megnevezték: a szigeti külvárosi Mezőszél utcában, illetve a Budai külváros 

                                                 
515 Az építkezés nálunk. Pécs Napló 1910. március 13. 
516 Emelkednek a házbérek. Pécsi Napló 1910. február 8. 
517 A pangó építőipar: Pécsi Napló 1910. február 8. 
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egy közelebbről meg nem határozott részén szerettek volna telkekhez jutni. 

Hamerli Imre kesztyűgyáros, a törvényhatósági bizottság tagja, a pécsi függetlenségi 

ellenzék egyik vezetője – 1910-ben országgyűlési képviselő-jelöltje – volt, aki több 

társadalmi tisztséget is betöltött: elnöke volt az iparostanonc-iskolai felügyelő bizottságnak s 

gondnoka a városi Matessa és Rudolphinum egyesített árvaháznak. Számtalan egyéb tisztsége 

mellett ezekben az években ő volt az elnöke a Kerületi Munkásbiztosító Pénztárnak is. A 

szövetkezet kérvényének másik aláírója, Hajdu Gyula ügyvéd, a pécsi szociáldemokrata párt 

választmányának tagja, a Munkásképző Egylet elnöke, s a szabadgondolkodók pécsi 

társaságának tagja volt, akit 1911-ben választottak be a városi közgyűlésbe. A szövetkezet 

ügyének képviseletében később megjelenő Szabó József kőműves a helyi építőmunkás 

szakszervezet elnökeként kezdte közéleti pályáját, és 1902 óta a szociáldemokrata párt helyi 

titkára volt. Kisiparos küldöttként tagja volt a Munkásbiztosító igazgatóságának, s 1909-ben 

egy pótválasztáson a budai külváros képviselőjeként a városi törvényhatósági bizottságba is 

bekerült: ő volt az első szociáldemokrata a pécsi közgyűlésben. 

A függetlenségi párti gyáros és a szociáldemokrata pártvezetők munkásház-építő 

szövetkezet kapcsán tapasztalható együttműködése nem egyszeri eset volt. A koalíciós 

kormány bukásával – és az új választások közeledtével – ismét erősödtek a két párt között a 

koalíciós időkben megromlott politikai kapcsolatok.523 Pécsett ennek helyi alapjai is voltak, a 

külvárosi kispolgárság körében ugyanis mindkét párt egyaránt népszerű volt.524 Az 

együttműködés másik terepe a Munkásbiztosító Pénztár lehetett, amelynek elnöke Hamerli 

Imre volt, a munkásokat képviselő vezetőségi tagokat pedig nagyrészt a szociáldemokraták 

adták. 1910-ben ráadásul éppen küldöttválasztás zajlott a munkásbiztosítónál, s gyanítható, 

hogy a közös fellépés mindkét félnek javára válhatott. 525 

A szövetkezet kérvényét a város mérnöki hivatalában Katona János osztályos mérnök 

értékelte,526 aki a kért hozzájárulásban semmi kivetnivalót nem talált, hiszen véleménye 

szerint a városok másutt is támogatják a munkások egészséges lakásokhoz jutását. A hivatal 

elkészítette a mintegy 5300 négyszögölnyi szigeti külvárosi terület rendezési tervét is, mely a 

háztelkek mellett egy központi park kialakítását is tartalmazta.527 Utóbb a beépítés városképi 

és közegészségügyi szabályait is meghatározták: a házakat az utcavonalban kellett 
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megépíteni, a telkeket az utcafronton mázas deszkakerítéssel kellett elkeríteni, s az épületek 

mögött 40-50 négyszögöl nagyságú kertek kialakítását írták elő.528 A járdák, víz- és 

gázvezetékek kiépítését a telkek árából tervezték finanszirozni. A budai külvárosban a 

mérnöki jelentés szerint a város nem tudott telket felajánlani, ott azt előbb meg kellett volna 

venni. Az ügyet megtárgyalta és támogatta az építési,529 majd a gazdasági bizottság is,530 s ezt 

követően került az áprilisi közgyűlés elé, amely kijelentette, hogy „a város közönsége munkás 

lakások létesítését társadalompolitikai és közegészségügyi szempontból elsőrendű közérdekű 

szükséglet(nek)” tartja, s támogatta a Mezőszél utcai telkek jutányos áron való átengedését. A 

végső döntést azonban elhalasztották addig, amíg az egyesület szabályszerűen megalakul.531  

1911. márciusában, tényleges megalakulása után a Pécsi Munkásházépítő Szövetkezet 

megerősítette a telkek átengedésére vonatkozó kérését.532 Ismét hangoztatták, hogy „a 

tervezett munkásházak építésének elősegítése egy oly szociális intézmény létesítésének 

elősegítését jelenti, mely városunkra úgy társadalmi, mint gazdasági szempontból – minthogy 

egyrészt a szegény néposztály lakásnyomorát oldja meg, másrészről pedig pangó építő 

iparoknak adna lendületet – nagy előnyöket tartalmaz.” A szövetkezet és a mérnöki hivatal 

között zajló tárgyalásokon azonban kiderült, a két fél elképzelései a telkek árában és a város 

által megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések vonatkozásában némileg eltérnek 

egymástól. A szövetkezet minél olcsóbb árat szeretett volna elérni, miközben a víz- és 

gázvezetékek kiépítése, közkutak létesítése mellett az utcatestek kialakítását is a várostól 

várta. Egy a mérnöki hivatalban készült javaslat szerint e feltételek elfogadása a városra nézve 

nem lett volna káros, mert „a munkás telep, a környező utczák kiépítésével, víz- és gázzal való 

felszerelésével rendezett, állandó jövő fejlődésre alkalmas jelleggel fog bírni, mely azonnal 

úgy a munkáslakások, mint a város fennmaradó telkeinek jelenlegi értékét legalább is 

kétszeresére fogja emelni.”533 

Megegyezés azonban nem született, mert a mérnöki hivatallal ellentétben a városi tanács 

a kijelölt területet túl értékesnek találta egy munkáslakótelep felépítéséhez. Felmerült ugyanis, 

hogy a villamos vasút tervezett kiépülése a Mezőszél utcai telkek értékének jelentős 

emelkedésével jár majd, s így helyesebb lenne, ha a munkáslakások céljára más, olcsóbb 

területet jelölnének ki. Erre 1911. júniusában került sor: a szigeti külvárosban a Megyeri úttól 

                                                 
528 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 11060/1911 tan. iratszám alatt. 
529 Építési bizottság ülése: Pécsi Napló 1910. április 17. 
530 A gazdasági választmány ülése: Pécsi Napló 1910. április 16. 
531 BML Pécs kgy. jkv. 1910/90 és A munkásházépítő szövetkezet: Pécsi Napló 1910. április 19. 
532 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 7900/1911 tan. iratszám alatt. 
533 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 11060/1911 tan. iratszám alatt és A pécsi munkásházak: Pécsi Napló 1911. április 14. 
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délre és a kertészteleptől keletre fekvő területet, a budai külvárosban a budai vámon túl a 

Pécsváradi országúttól északra fekvő területet javasolták. A szövetkezet képviselői mindkét 

helyszínt visszautasították a várostól való nagy távolságuk miatt. A szigeti külvárosban 

újonnan kijelölt területet azért is kifogásolták, mert az a vasút közelében, mocsaras, s így 

egészségtelen részen feküdt. Itt ragaszkodtak az eredeti javaslathoz. A budai külvárosban a 

Mindenszentek temploma körül, az Alsó Puturla és a Tettye utca közötti területet javasolták, 

ahol egykor a régi budai külvárosi temető helyezkedett el.534 A háttérben zajló tárgyalások 

mellett, illetve azok megtorpanását követően a munkáslakások ügyét a szociáldemokrata 

törvényhatósági bizottsági tagok a városi közgyűlésen is napirenden tartották. Pécsett ugyanis 

a budai külvárosból 1909-ben egy pótválasztáson egy, 1911-ben pedig már négy 

szociáldemokrata jutott be a közgyűlésbe. Az 1912. évi költségvetés novemberi tárgyalásakor 

számon kérték a város vezetőin, hogy miért késlekedik a döntés a munkáslakásokról, a 

polgármester azonban a szövetkezetre hárította a felelősséget.535 A következő, decemberi 

közgyűlésen ismét szóvá tették a munkáslakások ügyének halogatását.536 

A tárgyalások megakadása miatt 1912 februárjában a szövetkezet új javaslattal állt elő. 

Azt ajánlották, építse meg a város a munkásházakat.537 Az ügy 1912. februárjában az építési 

és a gazdasági bizottság támogatásával került a közgyűlés elé.538 A tanácsi javaslat szerint a 

város saját költségén és tulajdonaként minisztériumi segély felhasználásával kezdje meg 47 

munkásház építését. Az előterjesztés úgy fogalmazott, hogy ez a megoldás „egyrészt a 

kislakások termelésének és kínálatának közhatalmi eszközökkel fokozásához fűződő fontos 

szociális szempontokat teljes mértékben szolgálja, addig másrészt egyedül felel meg a város 

közönsége vagyoni érdekeinek, a községi lakáspolitika elvi és gyakorlati követeléseinek.”539 

A tanácsi javaslatnak azonban több kritikusa is akadt.540 Záray Károly a helyi 

kereskedelmi és iparkamara titkára úgy tudta, hogy a minisztérium csak akkor ad segélyt, ha a 

lakások idővel a munkások tulajdonába mennek át, ezt pedig helytelenítette: Záray szerint 

rossz megoldás az egyébként mozgékony munkásságot a lakástulajdonon keresztül helyhez 

kötni. Lóránt Lipót tiszteletbeli tiszti főorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakások 

tervezett helyszínén, a Szigeti külvárosban nincsenek gyárak, s így a munkások lakhelyüktől 

                                                 
534 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 16996/1911 tan. iratszám alatt. 
535 Városi közgyűlés: Dunántúl 1911. november 7. és Városi közgyűlés: Pécsi Napló 1911. november 7. 
536 Városi közgyűlés: Pécsi Napló 1911. december 12. 
537 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 4570/1912 tan. iratszám alatt. 
538 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 4491/1912 tan. iratszám alatt.; A pécsi munkásházak: Pécsi Napló 1912. 
február 16. A pécsi munkásházak: Pécsi Napló 1912. február 17. 
539 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 4507/1912 tan. iratszám alatt 
540 Munkásházak építése: Dunántúl 1912. február 20. és Városi közgyűlés – munkáslakások: Pécsi Napló 1912. 
február 20. 
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messze lesznek kénytelenek lakni, úgy vélte továbbá – a korábbi tanácsi állásponttal egyezően 

–, hogy a kijelölt terület túl értékes munkáslakások számára, sokkal inkább középületeket 

kellene ott elhelyezni. Lóránt azt is kifogásolta, hogy a város épít munkáslakásokat. Mint 

kifejtette, a munkásházak létesítésének három módja van: (1) szövetkezeti építkezés, 

amelyben a munkások által létrehozott szövetkezet hitelekből építi fel a lakásokat. Az 

építkezés költségét aztán lakbér formájában törlesztik vissza a lakók és a futamidő lejártával 

tulajdonosává válnak a lakásnak. Ennek a megoldásnak – amely gyakran életbiztosítással 

kapcsolódik össze – az a fő előnye, hogy a munkásokat józan életre neveli. (2) 

részvénytársasági építkezés, amelyben magántársaságok szövetségében zajlik a beruházás, és 

a város ezt támogatja: ad telket, utat és vízvezetéket létesít. Lóránt szerint ez a megoldás a 

legmegfelelőbb, hiszen a városnak nem kerül pénzbe. (3) városi építkezés, amelyben a város 

saját költségvetésből építkezik. Lóránt szerint ez ellen szól, hogy a városnak nincs pénze, s 

így maga is kénytelen lenne hitelt felvenni, ami megdrágítja a lakások árát. Úgy vélte, ha a 

várost törvény vagy közszükséglet erre nem kényszeríti, ne építkezzen, márpedig ilyen 

törvény nincs, s Pécsett nincs is olyan munkásnyomor, mint más városokban. 

A közgyűlés a kifogások ellenére bizottságot szervezett az építkezés előkészítésére, 

amelybe munkáslakások építésében jártas helyi építészeket is meghívtak.541 Ennek első 

ülésen ismét napirendre került a kérdés, ki építse meg a munkáslakásokat, de ekkor sem 

sikerült megnyugtató megoldást találni.542 Kezdetben a polgármester is kockázatosnak ítélt 

egy önálló városi beruházást, és egy részvénytársaság létrehozásán gondolkodott. Nendtvich 

Andor a helyi gyárosoktól és pénzintézetektől várta egy ilyen pécsi házépítő társaság 

felállítását.543 Úgy tűnik azonban: hiába, s így nem maradt más hátra, mint hogy a város 

egyedül vágjon bele az építkezésbe. 

A munkáslakások építésével kapcsolatos másik – elhúzódó – vitapontot a lakások, illetve 

házak megfelelő formája, elrendezése képezte: kertes családi házak vagy többlakásos 

bérházak épüljenek-e? Ferenczi Imre úgy vélekedett, hogy a kertes otthonok elsősorban a 

nagyobb jövedelmű munkások és a biztos állású kishivatalnokok számára jelenthetnek jó 

megoldást. Különösen a nagyobb városokban ilyen cottage-telepek csak a város külső 

területein építhetők, ahol olcsók a telkek. A munkások nagyobb része számára azonban a 

városban lakás számtalan előnyt biztosít – írja Ferenczi –, például állandó mellékkereseti 

lehetőséget nyújt. A házbirtok helyhez köti a munkást, így kiszolgáltatottabbá válik a 

                                                 
541 BML IV 1402, 1912/15-4507. 
542 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 11623/1912 tan. iratszám alatt és Értekezlet a munkásházak ügyében: Pécsi 
Napló 1912. április 6. 
543 A pécsi munkáslakások ügye – Beszélgetés a polgármesterrel: Dunántúl 1912. április 12. 
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gazdaság változásainak – erre hivatkozott Záray is –, s a fennálló közlekedési nehézségek 

mellett nehezebbé válik számára a munkahely-változtatás. A munkások életvitelének Ferenczi 

szerint az egészséges bérházak, illetve bérlakások felelnek meg leginkább, hiszen ez nem 

fosztja meg őket mozgékonyságuktól. Ferenczi is tisztában volt azonban azzal, hogy a magyar 

munkás eszményképe az önálló családi ház, ezért lehetséges kompromisszumként a Wekerle-

telepet említette, amelyen többlakásos földszintes és emeletes házak épültek, úgy azonban, 

hogy minden lakáshoz kert is tartozott.544 

A pécsi lakásépítő szövetkezet tervei eredetileg egy kertes, családi házas telep 

létrehozására irányultak, s ezt a helyi sajtó is támogatta: A Pécsi Napló szerint feltétlenül 

kertes házakat kell építeni, hogy „(a) munkások gyermekeinek ne hiányozzon a zöld, neveljük 

már azokba a virág, a természet szeretetét, ami nemesítőleg hat a lélekre is. Legyen a pécsi 

munkásháztelep kis kertváros.”545 Az építkezés előkészítésére 1912-ben kiküldött bizottság is 

az egy-egy családot befogadó kertes házakat tartotta a legmegfelelőbbnek, de végül anyagi 

megfontolásokból a bérház jellegű építkezés mellett foglalt állást. A polgármester ezt azzal 

indokolta, hogy a lakásépítésnek a legszegényebb munkásosztály felsegélyezésére kell 

irányulni, s ezért olyan megoldást kell választani, amely alkalmazkodik a helyi munkásság 

kereseti viszonyaihoz. 546 A mérnöki hivatal túlterheltsége miatt csak 1912 végére elkészült 

tervek úgynevezett pavilonrendszerű, vagyis különálló, többlakásos emeletes és földszintes 

házak felépítésére vonatkoztak a Szigeti külvárosban.547 A tervleírás szerint a 106 szoba-

konyhás, és 10 kétszobás lakás mindegyikéhez fáskamra és egy-egy kertrész tartozik, 

kétlakásonként egy vízöblítéses árnyékszéket, s épületenként egy mosókonyhát alakítanak ki. 

A világítást villany biztosítja, de víz csak a kétszobás lakásokban van, az egyszobás lakások 

lakói a közös folyosói csapokat használhatják. Az épületek rendjére egy-egy házmester 

vigyáz, s a kétszobás lakásokat úgy tervezték, hogy szükség esetén kereskedés céljaira is 

átalakíthatók legyenek. 

A tervek azonban nem nyerték el a bizottság minden tagjának tetszését. Egyesek éppen 

azt kifogásolták, hogy a hivatal a bérház jellegű építkezést vette alapul, pedig 

„viszonyainknak a magánházak építése felel meg legjobban.” Ezért javasolták egy ilyen 

                                                 
544 Ferenczi 1906.; Ferenczi 1910c. 770 és 766-769. 
545 Munkásházak építése Pécsett: Pécsi Napló 1911. november 15. 
546 A pécsi munkáslakások ügye – Beszélgetés a polgármesterrel: Dunántúl 1912. április 12. 
547 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 27000/1912 tan. iratszám alatt. 1921 júniusában, nem sokkal azelőtt, hogy 
Pécsről kivonultak a szerb csapatok és a város ismét magyar fennhatóság alá került, egy ismeretlen a következő 
megjegyzést fűzte a tervrajzokhoz: „Tipikus megoldás egy olyan felfogáson alapulva, amely felfogás szerint a 
dolgozó munkás másodrendű ember, aki lakásul elégedjék meg két lukkal és aki a kényelem és a tisztaság azon 
minimális követelményeit sem igényelheti magának, hogy a szobájába ne kelljen a konyhán keresztül bemennie 
és hogy saját külön árnyékszéke legyen.” 
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alternatív terv elkészítését még akkor is, ha így a költségek akár 40 %-kal is emelkedhetnek. 

A bizottság tagjai azt is szorgalmazták, hogy minél előbb kezdjék meg a budai külvárosi 

építkezést is. Az 1913. februári közgyűlés egyet értett a javaslatokkal, így döntés születhetett 

a kertes házas tervek elkészítéséről. A mérnöki hivatal már az első tervhez elkészítette a 

költségszámításokat, és ezek alapján megállapította a lakbérek jövőbeni összegét. Eszerint a 

beruházás megtérülése akkor lett volna biztosítható, ha a kétszobás lakások évi bérét 500, az 

egyszobásokét 300 K-ban állapítják meg. Figyelembe véve, hogy ekkora összegeket a helyi 

munkások képtelen lettek volna kifizetni, egyértelművé vált, hogy a városnak pénzügyi 

segítségért kell fordulnia a kormányhoz.548 A közgyűlés tehát felhatalmazta a tanácsot arra is, 

hogy a 480 000 K-ra számított építési költségekhez 200 000 K-ás segélyt kérjen a 

kereskedelemügyi minisztériumtól.549 

A Nendtvich Andor polgármester 1913. júniusában fogalmazta meg a miniszternek szóló 

levelet.550 Kifejtette, hogy Pécsett, a „Dunántúl egyik legnagyobb ipari központjában” a gyári 

munkások számára a legutóbbi időkig elegendő számban álltak rendelkezésre külvárosi 

lakások, újabban azonban a helyzet megváltozott és ez hatósági beavatkozást tesz 

szükségessé. Nendtvich szerint „[a]z évekkel ezelőtt csaknem teljesen pangó építési ipar az 

utóbbi években úgy a magán-, mint a középítkezések terén örvendetes nagy arányú 

fellendülést vett, és ezenkívül egyéb közmunkák és beruházásoknak és az ezzel járó ipari 

munkáknak nagy arányú növekedése természetszerűen maga után vonta a munkásság nagy 

arányú megnövekedését, ami főként az által következett be, hogy a keletkező nagy munka 

alkalom és a munkáskereslet folytán városunkba a vidéki és környékbeli munkásság nagy 

része özönlik be és ezek, mint új városi lakósok egyrészt megszeretve a városi élet kényelmét 

és előnyeit (kellemesebb tartózkodási viszonyt), másrészt mivel itt a nagy arányban megindult 

fejlődés folytán a jövőben is számíthatnak hosszú időn át munkára, végleg letelepednek.” Ez a 

nagyarányú bevándorlás új lakások építését teszi szükségessé, mert a rendelkezésre álló 

lakásállomány nem képes a megnövekedett szükséglet kielégítésére. Nendtvich szerint az 

lenne a legmegfelelőbb, ha a magántőke vállalkozna a szükséges lakások felépítésére, „[e]rre 

azonban a magántőke közismert okokból még a legnormálisabb viszonyok között sem 

vállalkozik szívesen, jelenleg pedig a rendkívül nehéz pénzügyi viszonyok között tőle várni a 

                                                 
548 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 2250/1913 tan. iratszám alatt és Ipari munkásházak Pécsett. Dunántúl 
1913. február 7. 
549 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 1913/30-4932 kgy. jkv. Az építési költségek fennmaradó részét egy városi 
fejlesztésekre fordítandó kötvénykibocsátás segítségével akarták fedezni: Városi kötvénykibocsátás terve: Pécs 
Napló 1913. november 16. 
550 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 6139/1913 tan. iratszám alatt. 
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kislakások termelését, teljesen meddő és czéltalan.” Ilyen körülmények között pedig – érvelt a 

polgármester – a város fejlődése és az ipar által igényelt munkaerő letelepítése érdekében a 

város kénytelen megépíteni a szükséges lakásokat. 

A kereskedelemügyi miniszter lassan ugyan, de elfogadta az érveket. Az 1914. 

áprilisában megérkezett válaszlevél értelmében a minisztérium a 480 000 K-ra tervezett 

építési költség egyharmadát volt hajlandó átvállalni a következő feltételekkel:551(1) a 160 000 

koronás támogatást csak az épületek elkészülte után folyósítják évi 16 000 koronás 

részletekben; (2) a lakások 2/3-a kizárólag magyar állampolgároknak adhatók ki; (3) a 

lakásokat eladni az állami segélyezés alatt egyáltalán nem, a segélyezés befejezését követően 

minisztériumi engedéllyel lehet. Amennyiben erre sor került az eladásból befolyt összeget a 

város munkásjóléti intézményeinek fejlesztésére kell fordítani; (4) a lakások bére nem 

szolgálhat nyereségforrásként, a lakbérek összegét egyeztetni kell a minisztériummal, és ide 

kell felterjeszteni az éves zárszámadásokat. 

A közgyűlés 1914. áprilisi ülésén elfogadta a minisztérium feltételeit, s ezután a tanács 

utasította a mérnöki hivatalt a végleges tervek elkészítésére.552 Időközben 1913. 

decemberében, illetve 1914 nyarán elkészültek a 3-4 lakást magukba foglaló kertes 

blokkházak típustervei..553 78 egyszobás és 5 kétszobás lakás felépítésével számoltak, a 

szobák nagysága 18-24 m2 között mozgott és minden lakásban 13 m2-es konyha és egy kamra 

is volt. A lakásokhoz külső árnyékszékeket terveztek, a vízellátást közkutak, az utcai 

világítást városi gáz biztosította. A város munkáslakások számára megvásárolt egy másik 

területet is a Mohácsi országút mellett, ahol további 18, az utcafrontra tervezett kétlakásos, 

előszobából, konyhából, kamrából és egy szobából álló lakóház került volna kivitelezésre. 

Mivel ez a terület távolabb esett a város beépített részeitől, a vízellátást itt fúrt kutak 

biztosították, az utcákon pedig petróleumlámpák világítottak. A mérnöki hivatal az egyszobás 

lakások esetén 180-200 K-ás, a kétszobások esetén 260 K-ás lakbért javasolt. A kertes, 

szobából, konyhából és kamrából álló viszonylag tágas lakások felépülésük esetén a külvárosi 

átlagnál jobb és rendezettebb lakáskörülményeket ígértek. 

Az ipari munkáslakások községi építésének ügyével párhuzamosan indult meg a 

gazdasági munkáslakások tervezése is, szigeti külvárosi lakosok kérvényeinek hatására az 

197. évi XLVI tc. alapján.554 1912. júliusában a pécsi törvényhatósági bizottság felhatalmazta 

                                                 
551 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 11491/1914 tan. iratszám alatt. 
552 Városi közgyűlés – Az ipari munkásházak: Dunántúl 1914. április 21. 
553 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 24645/1914 tan. iratszám alatt. 
554 Varga János kérvényét a földművelésügyi minisztérium utalta a városhoz, Markó Mihály egyenesen a 
tanácsnak írt fel. BML IV 1402, 1912/210-11215 
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a tanácsot, hogy kezdjen egyeztetéseket az illetékes minisztériummal mezőgazdasági 

munkáslakások megépítéséről.555 A minisztérium kiküldöttje, Ipolyi Keller Gyula, gazdasági 

akadémiai igazgató októberben látogatott Pécsre, és decemberben már meg is érkezett a 

minisztériumi leirat,556 melyet az ipari munkásházak építése ügyében kiküldött bizottság 

1913. februári ülésén tárgyaltak meg. A Megyeri úttól nyugatra az amerikai szőlőtelep egy 

részén – vagyis a tervezett ipari munkásházak szomszédságában – mintegy 100 lakás 

felépítését tervezték, amelyek a törvényi szabályozásnak megfelelően 50 év után a bérlők 

tulajdonába mentek volna át.557  

A gazdasági munkáslakások építésének azonban ellenzője is akadt a törvényhatósági 

bizottságban: az ipari munkáslakások ellen is felszólaló Záray Károly a közkiadások 

növekedésétől és az ezzel járó községi adóemelésektől óvta a közgyűlést. Azon a véleményen 

volt, hogy Pécsett gazdasági munkásosztály egyáltalán nincsen, s ezért ilyen munkásházakra 

sincs szükség. Azt jósolta, hogy a lakásokat a Pécs környéki uradalmak munkásai fogják 

igénybe venni, az ő támogatásuk azonban nem a város dolga. Záray szerint a Pécsett munkát 

vállaló mezőgazdasági napszámosok nem itt laknak. Munkavállalásuk ideje alatt jelenleg 

fészerekben, kocsmákban húzzák meg magukat. Őket támogatnia kell a városnak, de nem 

letelepítésük, „röghöz kötésük” a cél, hiszen ez egy a munkalehetőségekkel együtt 

folyamatosan helyét változtató munkáscsoport esetében értelmetlen vállalkozás: számukra 

nem munkásházakat, hanem népszállót kell építeni – hangoztatta Záray.558 

A közgyűlésben a szociáldemokrata Szabó József szállt szembe Zárayval – jóval 

kevesebb következetességgel. Az egyik alkalommal úgy érvelt – hallgatólagosan elismerve 

ezzel Záray igazát –, hogy a lakások felépítésével az agrárnépesség kivándorlási kedve lenne 

csökkenthető, hiszen lehetőség nyílna azoknak a gazdasági munkásoknak Pécsett tartására, 

akik általában csak telente vállalnak munkát a városi üzemekben. Máskor azon a véleményen 

volt, hogy a lakásokra a Pécsett jelenleg viskókban lakó és alkalmi munkákból élő szegény 

embereknek van szüksége.559 

A munkásházak ügyében az 1914. augusztusi rendkívüli közgyűlésnek kellett volna 

kimondania a végső szót, erre azonban nem került sor.560 Kitört az első világháború, s 

augusztus elején a belügyminiszter rendeletben szólította fel a törvényhatóságokat a nagyobb 

                                                 
555 Városi közgyűlés – gazdasági munkáslakások: Pécsi Napló 1912. július 26. 
556 A gazdasági munkásházak építése: Pécsi Napló 1912. december 21. 
557 BML IV 1402, 1913/31-32949. 
558 A város telekvásárlásai. Rendkívüli városi közgyűlés – A mezőgazdasági munkásházak: Pécsi Napló 1913. 
augusztus 2. 
559 Uo. 
560 Az ipari és gazdasági munkásházak: Pécsi Napló 1914. július 26. 
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beruházások elhalasztására.561 Hiába voltak készen a részletes tervek, a tanács novemberben a 

háborús helyzetre való tekintettel a munkáslakások ügyét hivatalosan is felfüggesztette. Az 

1912-ben elhatározott ipari munkáslakások soha nem épültek meg. 

Kik költözhettek volna be a lakásokba, ha elkészültek volna? Az állami és községi 

lakások kiutalásánál általában a paternalista szociálpolitikai gondoskodás érvényesült: 

megbízható, a szocialista szervezkedést elutasító, „dolgos”, „szorgalmas” munkásokat 

választottak, pontosabban tüntettek ki ezzel a juttatással. Az ipari munkáslakások esetében a 

lakásokat többnyire állami vagy községi vállalatok alkalmazottai kapták, azok nem voltak 

elidegeníthetők és a lakbéreket többnyire a fizetésekből vonták le.562 Pécsett, mivel a lakások 

nem készültek el, a lakók személyéről nem született döntés, így nem tudható, milyen 

munkások költözhettek volna be a felépült házakba. A mérnöki hivatal egyik állásfoglalása 

azonban éppenséggel szociális szempontoknak, így például a családnagyságnak biztosított 

volna elsőbbséget a munkásháztelep lakásainak kiutalásánál. Katona János városi mérnök 

szerint a kisebb munkáscsaládok számára a katonaság által felhagyott régi laktanyákban lehet 

megfelelő lakásokat kialakítani. A későbbi bérlők körére a tervezett lakbérek alapján is 

következtethetünk.563 A 180-200 K-ás lakbér jócskán meghaladta az egyszobás külvárosi 

lakások évi 70-150 K közötti lakbérét, és csak a jól kereső és stabilan foglalkoztatott 

szakmunkások számára jelenthetett valódi alternatívát. Szemben tehát a polgármesternek a 

sajtóban tett kijelentésével, bizonyos, hogy a községi munkáslakások nem a „legszegényebb 

munkásosztály” számára épültek volna. 

Pécsett a munkáslakás-építkezés programja a Nendtvich Andor által képviselt új szociális 

szempontokat is ötvöző városfejlesztési koncepcióhoz köthető. 1910 körül különösebb 

előzmények nélkül merült fel és vált elfogadottá, hogy a lakáspolitika területén szükség van 

hatósági támogatásra vagy beavatkozásra, viták a megvalósítás mikéntje körül voltak csupán. 

A szociáldemokraták által képviselt szövetkezeti kezdeményezés valószínűsíthetően anyagi 

okokból bukott el, és a város ezután vizsgálta meg, milyen feltételek mellett építhetné meg 

maga a lakásokat. A közgyűlésben a városi beruházás ellen felszólaló Záray Károly és Lóránt 

Lipót, a képviselők idősebb generációjához tartoztak. Ők egyértelműen ellenezték, hogy a 

város szociális lakásépítkezésekre költse a pénzét, és tiltakozásuk mögött nem csupán a 

közkiadások növekedésétől való félelem rejlett, hanem a munkaerőpiac alakulásába való – 

akár közvetett – beavatkozás elutasítása is. Álláspontjuk, amelynek a közgyűlésen belül nem 

                                                 
561 BM 147500/1914 (VIII. 7.) számú rendelet. 
562 Hámori 2003. 24. és 41., továbbá Gyáni 1992, 52-53. 
563 BML IV. 1406. e. C 3638/1924: 24645/1914 tan. iratszám alatt. 
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volt jelentős támogatottsága, a régi liberális politika csendes utóvédharcait példázza. Az 

elképzelés megvalósulását nem annyira elvi kifogások lassították, mint inkább a városi 

közigazgatás hagyományos nehézkessége, a mérnöki hivatal túlterheltsége és a pénzhiány. Ez 

a lassúság ugyanakkor arra is rávilágít, hogy Pécsett nem voltak olyan körülmények – 

ellentétben például a budapesti bérlőmozgalmakkal –, amelyek a város vezetését gyors 

intézkedésekre kényszerítették volna. Hogy ennek ellenére mégis megkezdődött a 

munkáslakások építésének előkészítése, abban egyrészt az építkezések számának 

visszaesésében megmutatkozó helyi építőipari válság játszott döntő szerepet. Másrészt a 

tervezés későbbi fázisában ez a szempont már nem érvényesült, s így nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy az 1900-as évtized végére az állam jelentős támogatásokat biztosított 

egy községi lakáspolitika megteremtéséhez, és a községi szociális lakásépítkezés már 

országszerte követett gyakorlat volt. 
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5.3.5. Az ifjúság imázsa 

 
Pécsett 1899-ben a városi közgyűlés elfogadott egy szabályrendeletet, amely a 13 éven aluli 

gyermekeknek megtiltotta a dohányzást, a 15 éven aluli gyermekeket pedig eltiltotta a 

nyilvános mulatságok és mulatóhelyek látogatásától. A rendelet előzményei legalább 20 évre, 

az 1880-as évek elejéig vezethetők vissza. Ettől az időszaktól kezdve változó intenzitással 

ugyan, de a város közéletének különböző fórumain folyamatosan napirenden voltak az 

iskolaköteles korú gyermekekkel és a fiatalkorúakkal kapcsolatos panaszok. 

E panaszok egyik jól körülhatárolható területét az inasokról szóló narratívák jelenítették 

meg. A szövegek szerint 12-18 éves inasok és munkás suhancok káromkodásaikkal, 

hangoskodásaikkal, provokációikkal állandóan zavarták a polgárok nyugalmát. 1878-ban 

Kóbor János a városi közgyűlésben még csak általában panaszkodott „az inasgyerekek által 

az utczákon űzni szokott botrányok ellen, […] a közönség ki van téve dalolásaiknak és 

erkölcsronto rakoncátlankodásaiknak.”564 Károly Ignác budai külvárosi plébános 1883-ban 

azonban már hosszabb beadvánnyal fordult a városi iskolaszékhez az Ágoston téren uralkodó 

lehetetlen állapotok miatt: „nem mai, sőt, fájdalom! nagyon is régi dolog az, hogy a pécsi 

külvárosi terjedelmesebb köztereken, az ifjuság, értem a vasárnapi iskolába járó fiukat, 

vasár- és ünnepnapokon összejönnek és ott a legdurvább, a legimmorálisabb beszédek és 

éktelen káromkodások között, a már nagyon elharapódzott pénzfelverést játszák. […] Addig, 

míg az ájtatóskodó (sic) hívek reggel sz. misét és sz. beszédet (sic) hallgatnak; vagy a délesti 

isten tiszteleten ájtatósságukat végzik, ezen ifjak, kikhez rendesen 17-18 éves suhancok is 

csatlakoznak, botrányos játékukat űzik és botrányos káromkodásaikkal a templomban 

ájtatóskodókat zavarják. [...] [H]a még is bátorkodnék valaki az éktelen káromkodásaikra, 

vagy szemérmet nem ismerő beszédjeikre, kifejezéseikre figyelmeztetni, ki van téve annak, 

hogy a legdurvább megjegyzésekkel illetik és kigunyolják.”565 Az Ágoston tér e problémák 

állandó szinonimájává vált, hiszen évtizedek múlva teljesen hasonló híradás jelent meg a 

Pécsi Figyelőben. Az újság szerint „[ü]nnep és vasárnapokon az Ágoston téren és környékén 

[…] délelőtt ugy, mint délután felnőtt legényszámba menő suhancok kisebb gyerekekkel 

pénzre játszanak, ott s közben folyton veszekednek s olyan trágárságokat vagdosnak egymás 

fejéhez, a mi botránkoztató. Talán czélszerű volna ünnepnapokon egy rendőrt kirendelni az 

Ágoston térre, hogy az ily botrányokat megakadályozza.”566 Korábban már az iskolaszék is 

                                                 
564 Városi közgyűlés: Pécsi Figyelő 1878. január 12. 
565 BML IX. 801. isz. ir. 1883/21. 
566 A rendőrfőkapitány figyelmébe: Pécsi Figyelő 1902. január 22. 
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szorgalmazta hasonló lépések megtételét a Tettyén, mert ott a „játszó gyermekeket a budai 

külvárosi suhancok többször zavarják, ilyen torzsalkodás és esetleges veszekedés elkerülése 

miatt” arra kérték a rendőrfőkapitányt, hogy az iskolai szünnapokon rendeljen ki egy 

rendőrt.567 A rendőri jelenlét erősítése nyilvánvalóan a fiatalok nyilvános viselkedésének, 

magatartásának ellenőrzését célozta, de próbálkoztak más eszközökkel is: elsősorban a 

vallásos nevelés erősítésével. Az iskolaszék ülésein állandó téma volt az iskolakötelesek – 

beleértve a 12. életévüket már betöltött ismétlőiskolásokat és tanoncokat is – megfelelő 

hittanoktatásának biztosítása.568 

A dalolászás, káromkodás és pénzre játszás mellett a gyermekekkel kapcsolatos 

problémák másik területét a dohányzás jelentette. Ezzel kapcsolatos híradást már 1880-ban 

találunk a Fünfkirchner Zeitungban. A lap szerint „a figyelmes szemlélőt erkölcsi rettegés 

fogja el, amint azt látja, hogy éretlen suhancok, népiskolai diákok és tanoncok fogadásból 

olyan fesztelenül füstölnek a parázsló rudacskákkal a szájukban, mint a vénemberek.” A cikk 

szerzője a szülőkhöz és a tanárokhoz fordul, hogy lépjenek fel e helytelen viselkedéssel 

szemben.569 1883-ban a Pécs is hasonló jelenségekre figyelt fel: „[b]otrányosan tapasztalható 

városunkban, hogy alig felcseperedett, hüvelykmatyifajta iparostanulók az utcán végig 

szivarozgatnak. Ez az inasdandyság azután alapját képezi a tolvajságnak, mert az inas urak, 

ha másképp nem juthatnak pénzhez, gazdájukat lopják meg.”570 A problémával ekkor a városi 

iskolaszék is foglalkozott. Szieberth Nándor hívta fel a figyelmet arra, „a tanuló ifjúság, de 

különösen az iparos tanoncok körében lábra kapott visszaélésre, mely szerint egészen fiatal és 

fejletlen ifjoncok a dohányzást, nagy mérvben űzik, (…) ezen nemcsak az egészségre ártalmas, 

hanem a jó erkölcsöket is sértő és közveszélyes visszaélés megakadályozandó.” Az iskolaszék 

megtiltotta a dohányzást a gyermekeknek, s ez ügyben az igazgatók és osztálytanítók 

intézkedését szorgalmazta.571 

                                                 
567 BML IX. 801. isz. jkv. 1893/20-25. 
568 Szieberth Nándor ügyvéd javaslatára 1884-ben például arról döntöttek, hogy az iparostanoncok számára 
vasárnap hajnalban külön istentiszteletet is tartson a belvárosi plébános. BML IX. 801. isz. jkv. 1884/234-245. 
569 Nikotinkultus unter der Jugend: Fünfkirchner Zeitung 1880. augusztus 8. 
570 Botrányosan…: Pécs 1883. április 28. 
571 BML IX. 801. isz. jkv. 1883/50-53. Hogy milyen eszközök álltak a tanítók rendelkezésére azt egy pár évvel 
későbbi szülői beadványból tudhatjuk meg. Lázár Ferencnének az iskolaszékhez eljuttatott panaszlevele szerint 
„a tanító Antal fiamat azért, mert egy-két fiu állitása szerint cigarettát szitt az utczán – a földhöz vágta, ököllel 
fejbe verte, fülét huzdotta, úgy hogy megdagadt, vesszővel végig vágta, a füle mögött összekarmolta.” Szvacsek 
Mihály, a belvárosi iskola tanítója persze másképpen emlékezett az esetre, szerinte „Lázár Antalt, ki különben 
mételye volt egészen az osztálynak, már többszörösen feladták társai, hogy nyilvánosan osztálytársai szeme 
láttára cigarettázik,” ezért a tanító mindannyiszor illően és enyhén megbüntette. A vitatott napon, miután társai 
ismét arról számoltak be, hogy a fiú cigarettázott, s a vád alaposságáról a tanító is meggyőződött, azzal büntette a 
diákot, hogy a tanítás befejezését követően két órán keresztül az iskolában kellett maradnia. „Mire néhány tanuló 
társa füle hallatára azt dörmögte vissza, hogy neki az Uristen sem parancsol, nemhogy a tanítója, mert neki az 
anyja megengedte a cigarettázást.” A tanítás végeztével a fiú megpróbált kiszökni, mire a tanító a „kabátjánál 
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A problémát persze elsősorban az jelentette, hogy az iskolán kívül a tanárok alig 

gyakorolhattak befolyást a gyermekek viselkedésére. A felügyelet nélküli csavargást, 

iskolakerülést amennyire tehették, igyekeztek korlátozni. Így például 1890-ben elsődlegesen 

közegészségügyi megfontolásból, úgy döntött az iskolaszék, hogy a városban terjedő 

hagymáz ellenére nem szüntetik be az oktatást, mert így „a különösen nagy számban levő 

szegényebb sorsu gyermekek inkább megóvatnak a meghüléstől, mint az esetben, ha az iskola 

bezáratván, a napok nagy részét az utczán minden felügyelet nélkül töltenék el.” Ugyanakkor 

azoknak a családoknak, amelyek gondoskodni tudtak megfelelő ellátásról és gondozásról, 

nem kellett iskolába küldeniük a gyermekeiket.572 1892-ben megtiltották, hogy a népiskolába 

járó gyerekek iskolaidő alatt ministráljanak vagy temetéseken segédkezzenek, mert ez 

egyrészt különösen járványos időszakokban egészségügyi szempontból nem megengedhető, 

másrészt ilyen alkalmakkor a gyerekek „szülőik tudtán kívül 10-20 krajcárt keresvén, azt csak 

nyalánkságokra, de különösen szivarkákra költötték, sőt volt eset rá, hogy sörházba is 

ellátogattak.”573 

Az iskolaszék határozatai közvetlenül a gyermekekre vonatkoztak, igyekezetek 

megszabni a mindennapi viselkedés normáit. Bár a tanítók megbüntethették a gyermekeket 

olyan cselekedetekért, amelyeket az iskolán kívül követtek el, a nyilvános viselkedési normák 

betartását leginkább az iskolások szabad mozgásának korlátozásával gondolták 

biztosíthatónak. Idővel aztán – kimutathatóan az 1890-es évek elejétől – egyre inkább a 

szülők felelőssége, a szülői nevelés hiányosságai kerültek a figyelem középpontjába.574 

Schneider István, aki 1891-től volt a községi népiskolák igazgató-felügyelője, éves 

jelentéseiben rendre a gyermekeik nevelését elhanyagoló szülők ellen szólalt fel, mint írta 

„kevésbé a gyermek hibáztatható, hanem inkább a szülői ház zilált erkölcsi viszonyai s a 

hiányos házinevelés okozták a gyermek erkölcsi érzékhiányát s ebből folyó botlásait s 

kihágásait.”575 A szülői nevelés hiányosságait hangsúlyozó értelmezés változást jelentett 

annyiban, hogy erősítette a bemutatott problémákról szóló diskurzus térbeli és társadalmi 

fixálódását: már nem általában a gyermekekről – iskolakötelesekről, tanoncokról, suhancokról 

–, hanem egyre hangsúlyosabban a külvárosokról és az alsó társadalmi rétegekről volt szó. 

                                                                                                                                                         
fogva elkap(ta) s ugyancsak a kabátjánál fogva becsületesen megrázta”, a többi vádakat ellenben nem ismerte el. 
BML IX. 801. isz. ir. 1899/174. 
572 BML IX. 801. isz. jkv. 1890/204-264. 
573 Népoktatási 1893, V. 
574 1885-ban írja Sirisaka Andor, hogy „vannak a gyermekek között olyanok, kik a családi hibás nevelés – itt a 
bűn forrása! – vagy más kül-behatások által gyökeresen meg vannak rontva. […] Az iskola mai viszonyaink közt 
javító-intézet nem lehet, mert a tanári munkát fenekestül szétrombolják a szülők.”: Sirisaka Andor: A javító-
intézetekről. Pécs 1885. augusztus 8.  
575 Népoktatási 1893, V. 
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Kristóf József bányatelepi plébános 1896-ban azt panaszolta, hogy „a szülők 

gyermekeiket magukkal viszik a kocsmába, ahol trágár beszédeket hallván és egyéb rossz 

példákat látván, az erkölcsi romlásnak tétetnek ki, míg az élvezett szeszes italok 

egészségüknek vannak ártalmára.” Miután – közelebbről meg nem határozott – saját 

intézkedései eredménytelenek maradtak, az iskolaszéktől várt segítséget. Az iskolaszék, 

amellett, hogy a bányatelepi alkapitánytól kért gyors intézkedést, a városi tanácshoz fordult, 

hogy e tárgyban megfelelő szabályrendeletet alkosson.576 A tanács még ez év novemberében 

Schneider Istvántól kért véleményt az ügyben.577 Schneider, aki a népiskolák azévi 

értesítőjében már maga is szorgalmazta, hogy a gyermekeket szeszes itallal és cigarettával 

kiszolgáló szatócsok és kocsmárosok ellen fel kell lépni,578 a tanács számára készített 

jelentésében úgy vélte, hogy „ez állapotok nemcsak a bányatelepen léteznek, hanem a 

városban is, miután a mi 12-15 éves iskolaköteles korú ismétlőiskolai leányaink egészen 

szabadon eljárnak nyilvános tánczmulatságokba és azután vasárnap álmosan jönnek iskolába 

és mesélik élményeiket a többieknek, vagy egyáltalában nem jönnek el, sőt egyik-másik 

esténként az utczákon csavarog,” s volt olyan, aki „erkölcsi szempontból már nem volt társai 

közé bocsájtható. […] [A] fiuk pedig szintén látogatják a korcsmákat, nyilvános mulatságokat 

s nem ritkán részegen vonulnak végig az utczákon, de előfordult, hogy a mindennapi iskolát 

látogató fiukat is magukkal vitték és ezek is bortól meg pálinkától megrészegedve tántorogtak 

hazafelé.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy „a városban igen csak sok a foglalkozás nélküli 

csavargó 12-15 éves, de 8-12 éves fiu is, kik természetesen iskolába nem járnak, hanem vagy 

koldulásból, kisebb lopásokból, vagy apró szolgálatok teljesítése útján (korcsmákban, 

tekepályák mellett, piaczon, vasuton) szerzett pénzajándékokból éldegélnek, s így 

munkakerülőkké felnőve, később csak a társadalomnak esnek terhére és a rendőrségnek 

szaporítják teendőit. Ezeket véleményem szerint össze kellene fogdosni, ott ahol érhetők a 

szülőket kötelezni, hogy iskolába küldjék, ha pedig 12 életévén túl vannak, hogy rendes 

munkára fogják, esetleg iparostanoncnak adják.”579 Schneider felszólította a tanácsot, hogy 

mielőbb alkossa meg a kérdéses szabályrendeletet, s annak hatályát az általa felsorolt 

körülményekre is terjessze ki. 

Miközben a városi tanács nem intézkedett, Schneider a következő évi népiskolai 

értesítőben közzétette és kiegészítette előző évben benyújtott szakvéleményét. Elsősorban a 

szülőket támadta, hiszen az iskola nevelési céljai csak a szülőkkel együttműködve 

                                                 
576 BML IX. 801. isz. jkv. 1896/39-54. 
577 BML Pécs tan. ir. 1898/10014: 1896/18069 tan. iratszám alatt. 
578 Népoktatási 1896. 
579 BML Pécs tan. ir. 1898/10014: Schneider István véleményes jelentése, 1896/20084 tanácsi iratszám alatt. 
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valósulhatnak meg, ám a nép alsó rétegeiből származó szülők e feladatuknak nem tesznek 

eleget. E megállapítást követően a szülők hozzáállását részletesen érzékeltetve bemutatta, hogy 

a tanítók miben észlelik „az alsó néprétegek gyermekeinél a fenyegető erkölcsi züllés 

jelenségeit.” Az iskolakerülés magyarázatát abban látja, hogy „a szülők is csak oly intézménynek 

tekintik az iskolát, a hová a gyermekeket elküldeni a törvény kényszeríti őket, mi teherrel is jár s 

azért gyermekeik előtt az iskoláról és tanítóról csak becsmérlőleg beszélnek.” Szót emel azokkal 

a szülőkkel szemben is, akik kis gyermekeiket koldulni küldik vagy „az alig serdülő 

gyermekeket virágok vagy egyéb holmik elárusítására használják föl s nemcsak nappal, hanem 

késő éjjeli órákban is végig járatják velök a korcsmákat, kávéházakat s más nyilvános 

mulatóhelyeket. És minderre nem mindig a nyomor viszi rá a szülőket, hanem nagyon gyakran 

azok lustasága és munkakerülési hajlama.” Schneider azt is kifogásolja, hogy a szülők „alig 

serdülő” gyermekeiket napszámba adják, különösen építkezésekre, hiszen az ott végzendő 

nehéz fizikai munkák ártalmasak testi fejlődésük szempontjából. „Sokkal veszélyesebb rájok 

nézve az a teljes erkölcsi romlás, melynek e szegény teremtések ily korai foglalkozás mellett 

gyárakban, egyéb munkatelepeken, de különösen építkezéseknél ki vannak téve. Kinek nem volt 

még alkalma valami építkezés mellett elhaladni, vagy az építkezés területén tartózkodni s nem 

halotta volna azokat az éktelen trágár, minden szemérmet sértő beszédeket, melyeket azok a 10-

14 éves fiúk és leányok elhallgatni kénytelenek?” A cselédnek adott 12-14 éves lányok esetében 

arra figyelmeztet, hogy gazdájuk gyakran nem engedi őket a kötelező ismétlő-iskola 

látogatására. A cigarettázás és alkoholfogyasztás már ismert bemutatását követően pedig így 

folytatja: „Aztán mit szóljak azokról a 12-16 éves munkakerülő csavargókról, kik a vasúti 

indóháznál és piaczon ólálkodnak, hogy könnyű szerrel néhány fillérhez jussanak, a mivel aztán 

köztereken, templomok mellett játszanak, míg össze nem vesznek? Körülállja őket nagy 

csoportokban az iskolába készülő vagy onnan hazatérő gyermeksereg és hallgatja mocskos 

beszédöket, káromkodásukat. Ezek az igazi börtönjelöltek.” 

Schneider szerint e bajok forrása „a mai társadalom által alkalmazott túlhumanizmus, 

melylyel a szülők egy részét mintegy fölmenti azon természetes kötelezettsége alul, hogy 

gyermekeiről gondoskodjék.” Példaként a tandíj elengedését, az ingyenes óvodai élelmezést, 

az ingyen tankönyvet és ruhát, a népkonyhai ingyen ebédet említi. Megoldást ebben a 

helyzetben hatósági intézkedésektől lehet remélni, bár teljes siker csak az iskola és a család 

együttműködésétől várható. 

A tanács ismeretlen okból csak egy évvel Schneider szakvéleményének elkészülése után, 

1897 novemberében bízta meg a rendőrkapitányt, mint a közrendészeti bizottság elnökét a 

szabályrendelet kidolgozásával. A bizottság 1898. augusztus 9-én fogadta el a tervezetet, amelyet 
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Vaszary Gyula rendőrfőkapitány még abban a hónapban benyújtott a tanácsnak.580 1898 végén A 

13 éven alul lévő gyermekeknek a dohányzástól eltiltása, illetőleg a 15 éven alóli gyermekeknek a 

mulató helyektől való eltiltása tárgyában készült szabályrendelet-tervezet szövegét kinyomtatták 

és tanulmányozás céljából szétküldték a közgyűlés tagjainak azzal a javaslattal, hogy a címben 

esetleg a csavargástól való eltiltás is szerepeljen. A csupán két oldalas tervezet581 a közrend, a 

közerkölcs és a közegészség védelmére tiltotta meg a 13 éven aluli gyermekeknek az utcai 

dohányzást és a pénzre játszást. A szabályszegő gyerekekért a szülők, illetve a gyámok voltak 

felelősek: pénzbírságot tartoztak fizetni, behajthatatlanság esetén elzárás volt a büntetés. A 15 

évnél fiatalabb gyerekeket kitiltották a vendéglőkből, korcsmákból, kávéházakból, sör-, pálinka- 

és kávémérésekből, fonóházakból és nyilvános táncvigalmakról. A szabály megszegése esetén a 

szülő, a gyermek kísérője és a kocsmáros is büntethető volt. A tervezet azonban kivételeket is 

megfogalmazott: egyrészt nem követtek el kihágást a kirándulók a nappali órákban, általában az 

idegenek és azok, akik „egyéb viszonyok miatt vendéglőben étkezni kényszerülnek.” A tilalom 

nem vonatkozott az iskolai mulatságokra sem. 

A csavargástól való eltiltás végül nem került be a rendelet szövegébe, a közgyűlés utóbb 

szintén a tanács javaslatára csak egy egészen apró változtatást eszközölt a szövegen. A 

tervezet szerint nem minősült kihágásnak, „ha szülő vagy gyám életkorának tizenötödik évén 

alul levő gyermekével vagy gyámoltjával kiránduló helyeken a nappali órákban időz.” E 

pontból törölték „a nappali órákban” kifejezést. A közgyűlés 1899 februárjában ebben a 

formában fogadta el a szabályrendeletet,582 amely a belügyminisztériumi jóváhagyást 

követően júniusban lépett életbe. A tanács 1500 példányban kinyomtattatta, egy-egy 

példányát megküldte a helyi iskolák vezetőinek s a rendőrfőkapitány útján gondoskodott 

arról, hogy a kocsmákban, vendéglőkben stb. is kifüggesszék.583 

Az új rendelet végső soron két eltérő problémát igyekezett megoldani, egyrészt hatásos 

fellépést ígért a gyermekeknek az iskolaszék által is többször kifogásolt dohányzásával 

szemben, másrészt megoldást kínált a bányatelepi plébános által felvetett gondokra, vagyis 

arra, hogy gyermekek erkölcseiket veszélyeztető mulatóhelyeken, kocsmákban 

                                                 
580 BML Pécs tan. ir. 1898/10014: 1898/20193 tan. iratszám alatt. 
581 Szabályrendelet-tervezet a 13 éven alul lévő gyermekeknek a dohányzástól eltiltása, illetőleg a 15 éven alóli 
gyermekeknek a mulató helyektől való eltiltása tárgyában. Pécs 1898. 
582 BML Pécs kgy. jkv. 1899/30-22262. 
583 BML Pécs tan. ir. 1898/10014: 1899/15047 tan. iratszám alatt (1898. június 23.). A pécsi szabályrendelet 
iránt már a hatálybalépés előtt érdeklődött Nagybecskerek polgármestere (1899/17997 tan. ir.), majd miután a 
rendelet szövege a Magyar Közigazgatásban is megjelent (Magyar Közigazgatás 1899/36.), Temesvár kereste 
meg a várost az előkészítés során lefolyt viták iránt érdeklődve (1899/23759 tan. ir.), jelezve ezzel a 
gyermekvédelem ügye iránt a századforduló környékén kibontakozó általános érdeklődést. A szabályrendelet 
iránt később sem csökkent az érdeklődés, 1904-ben Kolozsvár kért tájékoztatást az ügyben: BML IV. 1406. f. D 
3922/1904. 
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tartózkodjanak. E két területet a szülőkkel szemben érvényesített felelősség kapcsolta össze. 

Hogy mennyire jó egy-egy rendelet, hogy mennyiben alkalmas a megcélzott probléma 

kezelésére az nyilván a gyakorlatban dől el, s ebből a szempontból a pécsi próbálkozások nem 

nevezhetők sikeresnek. A Pécsi Napló 1902-ben – miközben megjegyezte, hogy a rendelet 

célja nyilván az volt, hogy a gyermekek ne üldögéljenek a kocsmákban, hiszen az ellen nem 

emelhető kifogás, hogy a szülő a gyermekét borért vagy sörért küldi le az italmérésbe – úgy 

látta, hogy még mindig „általános a panasz, miként a külvárosi kocsmákban nagyon gyakran 

megesik, hogy alig 10-14 éves gyerekek holt részegre iszszák le magukat.” A rövidhír írója 

szerint „[i]lyen gyerekek mindig voltak és lesznek is, a kik, a mint néhány krajcárhoz jutnak, a 

korcsmába mennek, és ott elisszák. Leginkább az alsó osztály gyermekeiből kerülnek ki ezek, a 

kik már serdületlen korukban arra vannak kárhoztatva, hogy saját kezükkel keressék meg 

kenyerüket. Néhány fillérért elvégeznek apróbb, könnyebb munkát, s aztán, hogy bérüket 

megkapták, a kocsmába sietnek azzal a néhány fillérrel és ott elisszák…” Megoldást szerinte 

az jelenthetne, ha a rendőrség a kocsmárosokkal szemben érvényesítené a pár évvel ezelőtt 

elfogadott szabályrendeletet.584 Szokásos évi jelentésében Schneider István is azt követelte, 

hogy „a rendőrség az utczán is ellenőrizze a gyerekeket, ne engedje meg a dohányzást, 

nyilvános mulatóhelyek, felnőttek gyűléseinek látogatását,” sőt további fellépést sürgetett, 

mondván: tűrhetetlen, hogy „az iskolakötelesek és főképpen a már nem iskolába járók utczán 

és mezőn egész csapatokban csavarogjanak,” kötelezni kell a szülőket, hogy „gyermekeiket, 

ha 12. életkorukat betöltötték s iskolába már nem járnak, szoritsák rendes munkára, adják 

tanoncoknak.”585 

A Pécsi Napló szerint az ellen nem emelhető kifogás, hogy a szülő italért küldi le 

gyermekét a kocsmába vagy vendéglőbe. Vagyis egy olyan elterjedt napi gyakorlatról lehet 

szó, amelyben a lap többségében polgári-kispolgári olvasói semmi kifogásolnivalót nem 

találtak. A sajtóhír éppen ezért a városi térben és társadalmi értelemben igyekszik 

elkülöníteni, illetve meghatározni a problémát: a gyermekek részegeskedése a külvárosokra és 

az alsó társadalmi rétegekre jellemző. Az 1899-ben elfogadott szabályrendelet alanyainak ezt 

az értelmezését erősítik meg az előkészítésben is részt vett Schneider István népiskolai 

igazgató-felügyelő éves jelentései is. Mint láttuk, Schneider már 1893-ban a szülői nevelés 

hiányosságiban, a zilált családi viszonyokban látta a bajok fő forrását, amelyeket pár évvel 

később társadalmi szempontból a munkás osztállyal, illetve az alsó néprétegekkel azonosított. 

„A munkás osztályhoz tartozó szülőknek említett közönye következtében – írja az igazgató-

                                                 
584 Gyermekek a korcsmákban: Pécsi Napló 1902. március 29. 
585 Népoktatási 1903, VII. 
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felügyelő 1896-ban – a serdülő ifjak közt, kik napszámba járnak s így pénzt szereznek, a 

cigarettázás, pénzre való játék, sőt pálinkaivás kezd mindinkább észrevehetőbb mérveket 

ölteni.”586 1898-ban pedig – mint szó volt róla – „az alsó néprétegek gyermekeinél a fenyegető 

erkölcsi züllés jelenségei” alatt foglaltja össze a szabályrendelet elfogadását is kikényszerítő 

viselkedéseket: csavargás, mulatóhelyek látogatása, gyermekek leitatása, dohányzás stb.587  

Schneider állásfoglalásából azonban többre is következtethetünk a rendelet céljait 

tekintve. Az igazgató-felügyelő írásainak újdonsága az iskolaszék korábbi határozataival 

szemben az volt, hogy a szülőket tette felelőssé a gyermekek rossz, „erkölcstelen” 

magaviseletéért. Tapasztalatai sokat elárulnak az alsó társadalmi rétegeket jellemző kulturális 

attitűdökről, az iskolával szembeni ellenérzésekről, a gyermekek nevelését meghatározó 

mindennapi gyakorlatokról, amelyeket polgári, középosztályi nézőpontjából elhanyagolásnak, 

felelőtlenségnek tekintett, s amelyet szerinte a társadalom jótékony kezdeményezései is 

erősítenek: az ingyen juttatott tankönyvek, ruha, élelmiszer mintegy feloldozzák a szülőket 

nevelési kötelezettségeik alól. Véleményünk szerint Schneider számára a rendelet 

paragrafusai éppen e megbillent egyensúly kiigazítását célozzák, a szülők 

megrendszabályozását a család „normális” rendjének helyreállítása érdekében. 

A 19. század végén ugyanis az alsó társadalmi rétegek – a korabeli pécsi értelmezésben: 

szegények, napszámosok és munkások – kulturális másságát a polgárság szociális 

problémákként (szegénység, csavargás, alkoholizmus) érzékelte. A különböző állami és helyi 

(községi) intézkedések célja e szociális problémák átöröklődésének kiküszöbölése volt, s 

ehhez a gyermekek fegyelmezésén keresztül vezetett az út. Gyáni Gábor szerint „(a) hatalom 

szüntelenül úgy tekintett a családra, mint a társadalmi rend lehetséges pillérére, abban a 

formájában viszont, ahogy az alsó osztályok körében az iparosodás és az urbanizáció során 

az intézmény végül meghonosodott, nem találta megfelelőnek. Célul tűzte ki a család 

megváltoztatását.”588 A cél az volt, hogy a kellően megreformált (munkás)család képessé 

váljon a tőle elvárt szocializációs és reprodukciós szerep betöltésére. A családon keresztül 

gyakorolt fegyelmező gondoskodás egyik formájának tartjuk a bemutatott pécsi 

szabályrendeletet is, amely az alsó rétegek családi életének ellenőrzésére és fegyelmezésére 

irányuló törekvések érvényesítését mutatja a helyi, községi hatalom részéről. 

A népiskolai törvény értelmében a népiskolák felügyeletére szervezett iskolaszék 

hatáskörébe tartozott, hogy ellenőrizze az iskolák napi működését, illetve a tanulók éves 

                                                 
586 Népoktatási 1896. 
587 Schneider István: Család és iskola: Népoktatási 1898, IV-V. 
588 Gyáni 2002b, 205. 



 188 

teljesítményét, megválassza a tanítókat, határozzon a tandíjról. Felügyelt az iskolai alap 

működésére s általában az iskolák pénzügyi viszonyaira, az épületek állapotára és a 

taneszköz-ellátottságra. Az adminisztratív és pénzügyi feladatok mellett azonban az 

iskolaszék kötelessége volt, hogy az iskolamulasztók szüleit vagy gondviselőit megintse, 

szükség esetén bírósági büntetésüket kezdeményezze, s ezen felül a tanítók és a tanulók szülői 

vagy gondviselői között keletkezett panaszokban, továbbá „minden nevezetesebb fegyelmi 

kérdésekben” első fokú bíróságként működött. A mulasztásokkal és a fegyelmi kérdésekkel 

való foglalkozásból szükségserűen következett, hogy a pécsi városi iskolaszék kénytelen volt 

a fentieknél szélesebben értelmezni saját szerepét, s nem lévén más községi fóruma a 

gyermekekkel kapcsolatos problémák megvitatásának, általában is foglalkozott a gyermekek 

nyilvános viselkedésével és erkölcsi állapotával. Az ebbe az irányba mutató kezdeményezések 

– mint láttuk – többnyire a város katolikus plébánosaitól érkeztek, akik a testületnek 

egyébiránt hivatalból tagjai voltak.  

Bár Schneider István a századfordulót követően jelentéseiben évről-évre ismételten kitért 

a szülőkkel szembeni hatósági fellépés szükségességére, s a pécsi tanítói kar más képviselői is 

a szülők felelősségét hangsúlyozták,589 a 20. század első évtizedében a gyermekek nyilvános 

viselkedésének fegyelmezésére irányuló politikák más irányt vettek: a családon kívüli 

gyermeki élet már nem egyszerűen erkölcsi szempontból esett kifogás alá, hanem 

kriminalizálódott. Varga Nagy István ítélőtáblai bíró, a fogházban raboskodó és a szabadult 

elítélteket támogató Pécsi Rabsegélyező Egylet elnöke, az egyesület 1904. évi jelentésében 

foglalkozott az ifjúsággal kapcsolatos problémákkal is. Szerinte „itt évről-évre szoktak 10-14 

éves gyermekekből tolvajbandák alakulni, kiknek többi közt a templomi perselyek 

kifosztogatása, télen pedig a szőlőkbeni lakások feltörése is rendes foglalkozásuk közé 

tartozik, aki látja a vasútnál, a szőlők közt, a Tettyén, a Mecseken csavargó, kolduló 

gyermekeket és naplopó suhancokat, aki szegény néposztályunk életviszonyait közelebbről 

szemléli, annak nem kerülheti el figyelmét az az elvitathatatlan igazság, hogy egy olyan 

iparos és kereskedő városban mint Pécs, a gyárakban foglalatoskodó vagy az ipar és 

kereskedő telepeken napszámban dolgozó szegény szülő absolute nem képes nagyobb iskolás, 

sőt az iskolából kikerült gyermekeire sem felügyelni, s hogy azok legnagyobb része ezen 

                                                 
589„[F]ájdalom fordulnak elő komolyabb vétségek is, történnek kisebb lopások, a káromkodás gyakori, 
tisztességtelen viselkedés szülők, tanítók és általában felnőttek iránt, a mindinkább szaporodó iskolakerülés, 
szeszes italok élvezése, dohányzás nem éppen ritka esetek, csakhogy mindez azon családok gyermekeinél 
található, kik övéik nevelésével nem törődnek és nyiltan cselekszenek gyermekeik előtt oly dolgokat, melyekkel 
azok erkölcsi érzékét, vallási érzelmét nemcsak sértik, hanem fokról-fokra ki is öli lelkökből.”: Germán Istvánné: 
A leányok testi neveléséről: Népoktatási 1901. X. 
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természetes ok miatt lesz dologtalanná, munkakerülővé.” Varga Nagy szerint ez a probléma az 

alföldi földműves városokban kevésbé ismert, hiszen ott a szülő, akárcsak falun, együtt 

dolgozik a földeken gyermekével, s így azok sokkal kevésbé vannak az elzüllés veszélyének 

kitéve. A problémát egy pécsi javító-intézet mielőbbi felállításával gondolta 

megoldhatónak.590 Erre ugyan nem került sor, de az évtized második felében éppen a 

Rabsegélyező Egylettel kapcsolatban Pécsett is kibontakozó patronage mozgalom állami 

intézkedésekkel is megtámogatott tevékenysége nagyjából erre, a romlott erkölcsű, illetve az 

elzüllés veszélyének kitett fiatalok javító-nevelésére irányult. Ez azonban már nem a szülők 

kényszerítésével, hanem éppen ellenükben, az 1901-ben felállított állami gyermekmenhelyek 

keretében valósult meg. 

 

                                                 
590 Évkönyv 1905, 17. 
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5.3.6. A községi árvaügytől az állami gyermekvédelemig 
 

A gyermekvédelem törvényi szabályozásában a századfordulón történt változás. Az 

1898/XXI. tc. értelmében az állam az Országos Betegápolási Alap terhére magára vállalta a 7 

éven aluli árva és elhagyott gyermekek ellátásának, nevelésének és gyógyításának költségeit. 

Továbbra is a községekre hárult ugyanakkor a gyermekek ellátásának költsége 7 és 14 éves 

koruk között. Az állami költségen való nevelés elsősorban a lelenceknek és törvénytelen 

gyermekeknek járt, de az elhagyottság bármely gyermekre vonatkoztatható volt, ha szülei 

vagy nagyszülei életviszonyaik veszélyeztetése nélkül nem voltak képesek eltartásáról 

gondoskodni – a szegényügy logikájának megfelelően persze csak akkor, ha jótékony 

egyesületek sem nyújtottak segítséget. 

Az Európában egyedülálló reform első lépéseként az állam a 7 éven aluli gyermekek 

esetében csak a költségek fedezését vállalta át, a gyermekek elhelyezésének, a tartásra 

vállalkozó családok kiválasztásának és a tartásdíjak megállapításának feladatát részben 

társadalmi egyesületekre bízta, részben meghagyta a községek hatáskörében. Ennek hátrányai 

azonban már a reform első évében megmutatkoztak. Egyrészt a gyermekek nevelésére 

vállalkozó egyesületek nemcsak a tartásdíjakat, de jelentős adminisztrációs költséget is 

kiszámláztak az OBA felé. Másrészt a törvény a gyermekek elhagyottá nyilvánítását a községi 

elöljáróságok, törvényhatósági jogú városokban a tanács hatáskörébe utalta, amivel 

lehetőséget teremtett arra, hogy a közsegélyre szoruló családok segélyezését a 7 éven aluli 

gyermekek elhagyottá nyilvánításával szintén az OBA-ra terheljék. Az elhagyott gyermekek 

nevelőinek ugyanis a valódi szülőket jelölték ki, s ezzel jelentősen csökkenthették saját 

szegényügyi kiadásaikat, egyben szegényellátási kötelezettségüket az államra hárították át. 

Mindez az állami gyermekvédelmi kiadások ugrásszerű emelkedésével járt, ami pár 

éven belül szükségessé tette a reform továbbvitelét, az állam szerepének további 

erősítését. Az 1901. évi VIII. tc. Az állami gyermekmenhelyekről létrehozta az elhagyott 

gyermekek nevelését felügyelő állami intézményhálózatot, a 1901. évi XXI. Tc. A 

közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról pedig az állami felügyeletet a 7 

éven felüli gyermekekre is kiterjesztette, de úgy, hogy a nevelési költségeket a 

községeknek kellett fedezni. A két törvény értelmében Budapesten és „az ország 

különböző vidékein” állami gyermekmenhelyeket állítottak fel, ezek feladata volt a 

lelencek, árvák és hatóságilag elhagyottnak nyilvánított gyermekek elhelyezéséről 

gondoskodni 7 éves korukig, s ha ezután illetőségi községük nem tudott róluk 
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gondoskodni, akár 15 éves korukig is. A gyermekeket családoknál helyezték el, a 

gyermekmenhelyek a felügyeletet látták el, csak a beteg vagy gyenge fejlettségű 

gyermekek intézeti ápolását írták elő. 7 éves koruk után a községek tartoztak fizetni az 

eltartási költségeket, amelyek fedezésére a gyámpénztári tartalékalapok fölös jövedelmeit 

vehették igénybe, hiszen nagyon is helyes, az, ha „a jobbmódú gyermekek a maguk 

vagyonának egy részét vagyontalan gyermektársaik felsegítésére áldozzák.” A 

gyakorlatban 1902-től az állam átvette a Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület 11 

gyermekmenhelyét, majd további hat menhely felállításáról is döntött. 

A törvények végrehajtásának körülményeit az 1/1903 BM rendelet, az úgynevezett 

gyermekvédelmi szabályrendelet fektette le. Ennek legfőbb újítása az volt, hogy az elhagyottá 

nyilvánítást a tanácstól független árvaszékek hatáskörébe utalta. Továbbra is a községek 

kötelessége volt, hogy szükség esetén késlekedés nélkül gondozásba vegyék az elhagyottnak 

mutatkozó gyermekeket, a tartási költségek megtérítésére azonban csak akkor számíthattak, 

ha a gyermeket nem a saját anyjánál helyezték el, s a gyermeket utóbb az árvaszék 

elhagyatottá nyilvánította. A rendelet elég tág megfogalmazása szerint elhagyatottá 

nyilvánítani azokat a vagyontalan gyermekeket lehetett, akiknek nem voltak tartásra és 

nevelésre kötelezhető hozzátartozóik. 

A reform egyik sajátossága volt, hogy a szegény családok szociális problémáit a 

gyermekeknek a családból történő kiemelésével próbálta megoldani, amivel egyáltalán nem 

kerültek közelebb magának a problémának a megoldásához. Ugyanakkor rövid időn belül 

igen magasra nőtt az állam költségén nevelt gyermekek száma, 1904-ben még csak 20 000, 

1912-ben már 53 000 gyermekről gondoskodott az állami gyermekvédelem. A gyermekeket 

családoknál, többnyire parasztcsaládoknál helyezték el, a nevelőszülők felügyelete azonban 

problémát okozott. A megfelelő életkörülmények biztosítása érdekében kiválasztásukban 

bizonyos a lakásra, keresetforrásra vonatkozó feltételek mellett a magyar nemzetiség is 

szerepet játszott, ugyanakkor igyekeztek úgynevezett telepeket kialakítani, vagyis egy-egy 

településen minél több gyermeket elhelyezni, hogy ezáltal a gyermekmenhelyek az 

ellenőrzést könnyebben elláthassák. Már a gyermekvédelmi szabályrendelet előírta 

telepbizottságok létrehozását, amelyek a gyermekek ellátását, testi és szellemi fejlődését 

felügyelték, s amelybe a község vezető hivatalnokain kívül a társadalom képviselőit, köztük 

nőket is meghívtak. Tekintve azonban, hogy a telepbizottságok a legtöbb helyen nem 

működtek, a telepek orvosi felügyeletére 1906-tól a községi orvosok helyett teleporvosokat 

jelöltek ki, 1909-től pedig 50 képzett telepfelügyelőnőt is munkába állítottak. A 

legsúlyosabb probléma azonban a csecsemők ellátása esetében merült fel, hiszen ezen a 
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területen a korábbi évtizedekben sem sikerült megfelelő ellenőrzést kialakítani. Az 1876. 

évi közegészségügyi törvény szerint a tápanyák kijelölése a rendőrkapitányi hivatal, a 

dajkák bánásmódjának és a csecsemők állapotának ellenőrzése pedig a községi orvosok 

feladata volt, a községi tisztviselők azonban a korabeli jelentések szerint csak vonakodva 

tettek eleget ezeknek a kötelezettségeknek. Hiába szerepelt a gyermekvédelmi törvények 

indoklásában, hogy ezek célja az európai összehasonlításban is kiugróan magas 

csecsemőhalandóság visszaszorítása, ezen a téren nem sikerült látványos előrelépést elérni. 

Az állami gondozásba vett csecsemők halandósága nem sokkal maradt alatta az országos 

átlagnak. A probléma kiküszöbölésére a csecsemők esetében a gyermekmenhelyek 

megengedhetőnek tartották, hogy a kisdedeket a gyermekmenhelyen belül, esetleg valamely 

telepen elhelyezve – megfelelő ellenőrzés mellett – maguk az édesanyák táplálják. 

A gyermekvédelmi reform egy következő lépéseként a 60 000/1907. számú 

belügyminiszteri rendelet kimondta, hogy nemcsak az anyagi, hanem az erkölcsi értelemben 

elhagyatott, vagyis az elzüllés veszélyének kitett gyermekek is felveendők az állami 

gyermekmenhelyek kötelékébe. A rendelet szerint eddig ezt a megoldást – bár erre vonatkozóan 

már a gyermekvédelmi szabályrendelet is utasítást tartalmazott –, megfelelő, szigorúbb nevelést 

biztosító internátus hiányában, nem alkalmazhatták. 1907-ben a nagyszöllősi állami 

gyermekmenhelyet romlásnak indult vagy züllött gyermekek javító nevelésére alkalmas 

internátussá alakították át. A rendelet értelmében a 15 év alatti züllésnek indult gyermeket, 

valamint a 12 év alatti vétséget elkövető, de kora miatt még nem büntethető gyermeket azonnal 

a gyermekmenhelyre kell utalni, 12-15 éves bűnelkövetők esetében meg kell vizsgálni, a 

cselekmény elkövetésekor képesek voltak-e annak bűnösségét felismerni. Ha a belátás 

képessége hiányzik belőlük a gyermekmenhelyre utalandók, ellenkező esetben le kell tölteniük 

a kiszabott büntetést. 

A belügyminiszter utasította a gyermekmenhelyek igazgatóit, hogy a hatóság, magánosok 

vagy egyesületek által beszállított gyermeket ideiglenesen azonnal vegyék fel a menhely 

kötelékébe. Az állami gyermekmenhelyekre utalt, illetve szállított, züllésnek indult 

gyermekeket 1 hónapig „jellemüknek, erkölcsi fogyatkozásaiknak, természetüknek és 

hajlamaiknak megfigyelése végett” az intézetben tartották. Ha a megfigyelés alapján jogi 

elhagyatottság esete forgott fenn, értesíteni kellett a gyámhatóságot, hogy rendelje el a 

menhelyre való felvételt, s ennek elutasítása esetén, fellebbezzen. Az eljárás lefolytatása után 

a megejtett megfigyelés alapján a javíthatókat nevelőszülőknél – dupla tápdíj ellenében – a 

javíthatatlanokat a szigorúbb nevelést biztosító internátusban helyezték el. A szabályozás 

újdonsága volt, hogy immár magánosok és egyesületek is vihettek gyermekeket a 
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gyermekmenhelyekre, vagyis mintegy hatósági elismerés mellett ragadhatták ki a 

gyermekeket családi kötelékükből.591 

Az elhagyatottság fogalmának ilyen értelmű kiterjesztésével a hazai gyermekvédelemben 

a szociálpolitikai jellegű gondoskodásról a gyermekek és a családok ellenőrzésére és 

fegyelmezésére került a hangsúly, amely végső eredményében az egész kérdés 

kriminalizációjához vezetett el. A gyermekvédelemnek az erkölcsi elhagyatottság eseteire 

való kiterjesztése összekapcsolódott a büntető törvénykönyv 1907-es módosításával, amely a 

fiatalkorúak büntethetőségét külön szabályozta. A változások mögött a büntetőjog 

úgynevezett reformiskolája állt, amely a bűntettre koncentráló korábbi polgári-liberális 

(klasszikus) jogfelfogás helyett a tettest és környezetét állította a büntetőjog középpontjába, s 

ennek megfelelően a büntetések individualizálását, a megelőzést, a veszélyeztetettek 

felügyeletét szorgalmazta. Ennek megfelelően a fiatalkorúak büntetőjogi kezelésének 

alapelveivé hiányzó belátó képességük és különleges életkörülményeik váltak.592 Az 1910-

ben hatályba lépő büntetőnovella kimondta, hogy 12 év alatti bűnelkövető gyermek ellen vád 

nem emelhető, valamint, hogy 12-18 év közötti gyermek, abban az esetben, ha nincs meg a 

büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége, nem büntethető. Ugyanakkor „ha a 

gyermek eddigi környezetében erkölcsi romlásnak van kitéve vagy züllésnek indult, a hatóság 

a gyámhatóságot értesíti és ha a gyermek érdekében halaszthatatlanul szükséges, a gyermeket 

ideiglenes felvétel végett a legközelebb eső állami gyermekmenhelybe szállítja.” A büntethető 

gyermekre dorgálás, próbára bocsátás, javító nevelés vagy fogházbüntetés volt kiszabható. 

Előbbi két esetben szintén a gyermekmenhelyek vagy valamely gyermekvédő egyesület 

felügyelete alá helyezték. A javító nevelésre, erre kijelölt állami intézetben került sor, a 

fogházbüntetést pedig fiatalkorúak fogházában kellett letölteni.593 1913-ban aztán azt is 

kimondták, hogy a talált vagy a községi hatóságok által elhagyatottnak nyilvánított 

gyermeknek joga van állami gondozásra.594 

Az 1907. évi belügyminiszteri rendelet, illetve a büntetőnovella hátterében a gyermekek 

erkölcsi elzüllésének megelőzése érekében fellépő társadalmi mozgalmak álltak, amelyek a 

század első évtizedének közepén erősödtek fel. 1905-ben Budapesten jött létre az az ügyvéd-

körnek nevezett laza csoportosulás, mely nem sokkal később a gyermekvédelmi bizottság 

nevet vette fel. A gyakorló ügyvédeket tömörítő mozgalom jogszabályok előkészítése mellett 

elsődlegesen a bíróságok elé került gyermekek és fiatalkorúak védelmével, a 

                                                 
591 BML C v. D 20521/1907. 
592 Zimmermann 1997, 346-347. 
593 1908/XXXVI. Tc. a büntetőtörvénykönyvek kiegészítéséről 15-27. §-ok. 
594 I/V.-c/1913 BM rendelet. 
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szabadságvesztéssel járó büntetések lehető elkerülésével, a fiatalkorú elkövetőknek 

bűnelkövetésre ösztönző környezetükből való kiemelésével és patronálásával is foglalkozott. 

Célkitűzésükben tehát egyértelműen a gyermekvédelem dekriminalizációját és 

pedagogizálását vallották. A másik meghatározó egyesület az 1906-ban Edelsheim-Gyulai 

Lipót és Karsai Sándor kezdeményezésére megalakult Országos Gyermekvédő Liga volt, 

amelynek feladatát utóbbi így határozta meg: „az állami gyermekvédelem elsődlegesen a 

gyermekhalandóság csökkentésére irányul. A liga tevékenysége elsősorban ezen kívül, a 

züllésnek indult gyermekek megmentését fogja át, felkutatja és saját intézeteiben szigorú 

nevelést és gondozást biztosít ezeknek a gyermekeknek, amíg meg nem javulnak.”595 A Liga 

tevékenységét maga a belügyminiszter is támogatta, már csak azért is, mert Karsai is a 

minisztérium tisztviselője volt, s az egyesület – legalábbis a fővárosban – a rendőrséggel is 

együttműködött az elhagyatott és a züllés veszélyének kitett gyermekek felkutatásában és a 

családból való kiemelésében. 

A társadalmi egyesületek nemcsak a reform előkészítésében vettek részt, az állam a 

megvalósításban is jelentős szerepet szánt nekik. Az Országos Gyermekvédő Liga vállalta a 

javító-intézetekből szabadult gyermekek utógondozását, az ügyvédi kör gyermekvédelmi 

bizottsága önállóan, majd a Ligával együttműködve a bíróságok elé került fiatalkorúak ügyiben 

működött közre, amire 1908-ban az államügyészségtől hivatalos felkérést is kapott. Az ifjúság 

védelmével foglalkozó egyesületek tevékenységüket a patronage fogalmával írták le, amelynek 

pontos meghatározására 1907-ben Pécsett tartották az első országos kongresszust. Ennek 

hatására 1908-ban az igazságügyi miniszter külön rendeletben szabályozta az ifjúsági ügyekben 

illetékes bírókat a döntéshozatalban segítő patrónusok feladatait.596 

A fiatalkorúak esetében a büntetés helyett a megjavításra, illetve a megelőzésre építő 

büntetőjogi reform következő lépéseként 1909-ben az igazságügyi miniszter rendeletet adott 

ki a Fiatalkorúak Felügyelő Hatóságainak felállításáról. A hatóságban a gyermekvédelemben 

érdekelt valamennyi hivatal, hatóság és egyesület képviseltette magát, feladata volt, hogy a 

fiatalkorúakkal szembeni bírósági eljárások során a büntetések vonatkozásában javaslatokat 

tegyen, illetve a már elítélt fiatalkorúakra felügyeljen, s esetleges szabadon bocsátásukról 

döntsön.597 Ehhez kapcsolódóan 1909-től megkezdődött az ifjúsági bíróságok kiépítése is, az 

ifjúsági bíróságok létrehozásáról szóló 1913. évi VII. tc. teremtette meg a hatáskörök végleges 

rendszerét. A gyermek és fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárások lefolytatása mellett a 

                                                 
595 Jelentés az országos Gyermekvédő Liga 1906-07. évi működéséről, 33. 
596 Zimmermann 1997, 364. 
597 Zimmermann 1997, 365. 
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rendőrségi kihágások hasonló korú elkövetői is az ifjúsági bíróságok elé kerültek. Az ifjúsági 

bíró jogot kapott arra is, hogy a züllés veszélyének kitett, de a törvénnyel összeütközésbe még 

nem került fiatalkorúak esetében is megelőző intézkedéseket tegyen, amelyek a dorgálástól és 

a szülők figyelmeztetésétől a patronage-on át a gyermekmenhelyre utalásig terjedhettek. Ezzel 

végérvényesen összemosódott az elhagyatottság és a gyermek- és ifjúsági bűnözés elleni 

küzdelem, s az állami gyermekvédelem a szociális gondoskodás helyett a represszív 

modernizáció, az alsó társadalmi rétegekből származó gyermekek és fiatalkorúak 

ellenőrzésének és fegyelmezésének irányába mozdult.598 A még nem törvénysértő módon 

viselkedő fiatalok fegyelmezésében érvényesülő pedagógiai szempontok törvényi szintre 

emelése és a „nevelő szándékú” büntetési forma egyidejű bevezetése, illetve kiterjesztése a 

szociális felügyelet átfogó hálóját teremtették meg.599 Míg nyugat-európai államokban a 

gyermek- és csecsemőhalandóság felszámolása vált az elsődleges céllá: Magyarországon a 

századforduló után az elhagyott gyermek helyett a züllött gyermek került a törvényhozási 

munka középpontjába. „A sajátosan alakuló magyar gyermekvédelem a gyakorlatban 

zökkenőmentesen illeszkedett be a szegénység következményeinek elfojtására irányuló 

hagyományos szegénypolitikába.”600 

A gyermekvédelmi reformnak az 1900-as évek első évtizedében követett útján a reform 

eredeti célkitűzése a gyermekhalandóság csökkentése háttérbe szorult, s csak az első 

világháború éveiben került ismét a figyelem középpontjába. Ebben ismét egy társadalmi 

egyesületnek, az Országos Stefánia Szövetségnek volt szerepe, amely 1915-ben alakult, 

elnöke gróf Apponyi Albert volt. Célként azt határozta meg, hogy „az ország egész területén 

az anya- és csecsemővédelmet szervezze és szolgálja.”601 1916-ban egy belügyminiszteri 

rendelet anya- és csecsemő-védőnőképző tanfolyamok indítását rendelte le. A rendelet szerint 

a magas gyermekhalandóság oka az, hogy az anyák nem értenek eléggé a 

csecsemőgondozáshoz, s általában közömbösek az újszülött egészsége iránt. A 

tanfolyamokról kikerült szakképzett védőnőktől ezért azt várták, hogy a terhesség alatt, majd 

a szülés után egészségügyi tanácsokkal lássák el az anyákat, bevezessék őket a 

csecsemőgondozásba és szükség esetén biztosítsák az orvosi segítséget. A következő évben 

Ugron Gábor belügyminiszter az anya- és csecsemővédelmet állami feladattá nyilvánította, s 

ennek megszervezését és végrehajtását a Stefánia Szövetségre bízta. A 6-7000 lakosú 

községekben községi védőnőt kellett alkalmazni, a kisebb községek közösen alkalmazhattak 

                                                 
598 Zimmermann 1997, 366-368. 
599 Melinz – Zimmermann 1996, 22. 
600 Melinz – Zimmermann 1996, 23. 
601 Pik 2001, 164-165 és 196-199. 
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egy körvédőnőt, a rendszer költségeit a belügyminisztérium részben állami, részben 

társadalmi és törvényhatósági forrásokból kívánta fedezni. A védőnői munka társadalmi 

támogatására minden törvényhatóság területén a Stefánia Szövetség keretein belül meg kellett 

alapítani a helyi anya- és csecsemővédelmi egyesületet, az érdemi munka azonban a háború 

miatt csak 1920-ban kezdődhetett meg.602 

Az állami gyermekvédelem rendszerének kiépítése a századfordulón a községeket saját 

árva- és lelencügyi tevékenységük átszervezésére kényszerítette. Ami a zárt intézményeket 

illeti, azokban egy 1898. évi főispáni vizsgálat komoly hiányosságokat tárt fel. 

Megállapította, hogy a Rudolphinum alapszabályokkal egyáltalán nem bír, a Matessa 

alapszabályai pedig hiányosak, továbbá, hogy házirendje egyiknek sincs és „a városi árvaház 

közegészségi szempontból, a Matessa lelenczház némely helyisége és berendezése pedig 

tisztasági szempontból kifogás alá esik.” A tanács Reeh Ferenc tanácsnokot kérte fel, hogy a 

tiszti főrovos segítségével készítse el az alapszabályokat és a házirendeket. 

Az 1898/99-ben elkészült, már tárgyalt első szegényügyi szabályrendelet-tervezet603 a 

Rudolphinumot és a Matessát a városi szegényház mellett mint a városi szegények zárt 

(intézeti) gondozásának helyszíneit említi. Előbbi a törvényes származású, vagyontalan, pécsi 

árvák gondozására szolgál 6 és 12 éves koruk között, utóbbiba pedig a lelencek és 

törvénytelen származású, vagyontalan gyermekek kerülnek, de csak azután, hogy gondozásuk 

már nem kíván dajkát. Ezt megelőzően – az alapító, Matessa István szándékai szerint – 

szoptatásukra és teljes ápolásukra vállalkozó tápanyáknak adatnak ki havi díjazás mellett. 

Az 1898-ban megejtett főispáni vizsgálat kifogásolta, hogy az árvák a kórházi udvartéren 

játszottak, s a felügyeletüket ellátó irgalmas nővérek és a cselédség ide-oda járt az épületek 

között, ami nyilvánvaló fertőzésveszéllyel járt.604 Az árvák kiköltöztetésére a szigeti külvárosi 

iskola átépítése adott alkalmat, ugyanis az építkezés ideje alatt az osztályok egy részét a 

Rudoplhinumban kívánták elhelyezni.605 A Rudolphinum árváit így 1899-ben a Matessa 

intézetbe költöztették át,606 az innen elhelyezett óvoda földszinti helyiségeit foglalhatták el. A 

szigeti iskola elkészülte után azonban nem költöztek vissza, mert az épületet árvaház céljára 

                                                 
602 Kopasz 1979, 210-211. A rendelet melléklete a tanfolyamok szabályzatát is tartalmazta, a hallgatók számát 30 
főben maximálta. Hallgató csak nagykorú, de 45 évesnél nem idősebb nő lehetett, aki elvégezte a polgári iskola 
négy osztályát. A tanfolyamok három hetesek és ingyenesek voltak, a tananyag a szülészet alapelemeiből, 
gyermekgondozásból, gyermekápolásból, s a gyermekvédelmi jogszabályok ismertetéséből állt. A tanfolyam 
végén a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tettek, s a sikeresen vizsgázók az anya- és csecsemővédelmi 
munkára képesítő bizonyítványt kaptak.  
603 BML IV. 1406. 1900/1947: Szegényügyi szabályrendelet tervezet. 
604 BML IV. 1406. 1900/1947: jelentés a főispáni vizsgálatról. 
605 A vitathatatlan közegészségügyi problémák miatt az iskolaszék határozatban mondta ki, hogy „ezen épület a 
kórháztól teljesen elkülönítendő, azzal az érintkezés teljesen megszüntetendő.” BML IX. 801. isz. jkv. 1899/34-55. 
606 BML IV. 1402. 1899/258-22143. 
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már nem tartották alkalmasnak „egyrészt mert udvara alig van, ami pedig a gyermeknevelő 

intézeteknél csaknem mellőzhetetlen kellék, másrészt mivel a közkórház közelsége és ennek 

folytán állandóan látható betegszállítás a fogékony gyermekek lelki világának egészséges 

irányú kifejlődésére előnyös hatással nem lehet.”607 

1900-ban a két árvaintézetet hivatalosan is egyesítették, s közös alapszabályt készítettek. 

Az 1899/51.000 BM rendelet alapján megfogalmazott egyesített intézeti alapszabályzat608 

szerint az árvák gondozása elősorban nyílt ápolás formájában történik, és csak, ha ez a 

hatóság megítélése szerint nem mutatkozik célszerűnek, akkor kerülhetnek a gyerekek az 

árvaházba, amelynek célja a gyerekek „felekezet különbség nélküli valláserkölcsös irányban 

való felnevelésükről gondoskodni, azokat életkoruknak s egyéni hajlamaiknak megfelelő 

munkásságra szoktatni, s állandó szorgalomra nevelve oda hatni, hogy a jó szülői gondozást 

pótolni kívánó intézetből történt kiválásuk után a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.” 

Az intézeti felvétel feltétele a pécsi illetőség, vagyontalanság, árvaság vagy törvénytelen 

származás. Lehetőség van olyan félárvák vagy nem árvák felvételére is, akiket szüleik 

erkölcsi vagy anyagi okokból – például állandó vagy ideiglenes keresetképtelenségük okán – 

nem képesek nevelni. A felvettek ápolását az intézet 7 éves koruktól iskolaköteles korukig, de 

legfeljebb 14 éves korukig vállalja. A problémás („gonosz hajlamú, társaival össze nem férő”) 

gyermekeket családoknál vagy javító-intézetben kell elhelyezni. Az intézet elhagyása után az 

utógondozás, ellenőrzés a rendőrfőkapitány feladata. 

Az intézeti gyerekek feletti gyámi hatalmat a törvényes gyám vagy ennek hiányában a 

városi közgyám gyakorolta. Az intézet felett a városi tanács gyakorolta a felügyeletet, amely 

mellett egy intézeti választmány működött ellenőrző és véleményező jogkörrel, ennek tagja 

volt a tiszti főorvos, a közgyám, az intézeti gondnok, a rendőrkapitányi hivatal 

közjótékonysági előadója és a szegényügyi szabályrendeletben előírt az elberfeldi rendszernek 

megfelelő központi bizottság közgyűlése által választott 6 tag. A tanács a Matessa-alap 

jövedelmeinek egy részét – az alapító szándékai szerint – továbbra is a csecsemő gyermekek 

gondozására kellett fordítsa. 

Az iratokból nem derül ki, hogy a gyermekmenhelyi szabályrendelet életbe lépett-e, a 

hivatkozott szegényügyi szabályrendeletet mindenesetre soha nem fogadták el. Újdonságát 

                                                 
607 BML IV. 1406. e. 1947/17201 III-V: közgyűlési jegyzőkönyv 1909/40-8039. A Rudolphinum régi épületének 
emeletét 1901-től a közkórház bérelte, lakóhelyiségül az irgalmas nővérek számára, a földszintet pedig 1902-től 
a Magyar Királyi Állami Bábaképezde foglalta el s bérelte 1908-ig, amikor önálló épületet kapott. Ekkortól az 
egész épületet a kórház használta. BML közgyűlési jegyzőkönyvek 1901/207-30820. 
608 BML IV. 1418. 212: Pécs szab. kir. város Rudolphinum és Matessa egyesített gyermekmenhelyeinek 
alapszabályzata. 
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egyrészt az jelentette, hogy míg korábban a különböző árvaházak megnyitása kapcsán minden 

esetben az intézeti ápolás kiterjesztéséről döntöttek, most megfordult a trend, és a nyílt ápolás 

formáit tekintették elsődlegesnek, ami az 1890-es évek eleje óta követett gyakorlat 

kodifikálása volt. Másrészt – a Matessa-alapítvány eredeti céljának részbeni fenntartása 

mellett, de az állami gyermekvédelem új szabályaihoz igazodva – a városi intézetekbe csak 7 

éven felüli gyermekeket vettek fel. Az árvaság vagy törvénytelen származás mellett új 

szempont volt a felvételnél az is, hogy tekintetbe vették a szülők erkölcsi alkalmatlanságát, 

azaz az erkölcsi elzüllés veszélyének kitett családos gyermekek is bekerülhettek az intézetbe. 

A századfordulón azonban a zárt gondozással szemben már jelentősebb volt a segélyezés 

szerepe a gyermekvédelemben. A század végén a zárt gondozás intézményei, a Rudolphinum 

és a Matessa mellett, mivel ezek kapacitása nem volt elegendő, a korábbi szándékokkal 

ellentétben, az 1870-es évek óta mindig helyeztek el árva és lelenc gyermekeket családoknál 

városi tartásdíj fejében. A Matessa alapítvány keretében dajkaságra rendelkezésre álló 

férőhelyeken felül a város plusz ráfordításokra volt kénytelen, hiszen a dajkaságba adott 

kisdedek száma a századfordulón már a korábbi duplája, vagyis 30-40 körül mozgott. (4. 

táblázat) A városi gondozásba adott gyermekek száma 1891-re hirtelen a korábbi évtized 

átlagának négyszeresére emelkedett, majd a következő évben már meghaladta a 100 főt, a 

század utolsó évtizedében tartósan e körül is maradt. (4. táblázat) A váratlan növekedés 

mögött minden bizonnyal az áll, hogy a század utolsó évtizedében a városi tanács – a 

szegény-intézettől függetlenül – megözvegyült, gyermekeit egyedül nevelő anyákat is 

segélyezett. A 6-8 frt összegű havi segélyt – tulajdonképpen gyermekvédelmi támogatást – 

egy évre ítélték meg, s ezt követően szükségességét felülvizsgálták. 

Az állami gyermekvédelmi rendszer támogatására 1899. január 22-én Pécsett báró 

Fejérváry Imre Baranya vármegye és Pécs főispánja kezdeményezésére nagyrészt 

hivatalnokok részvételével megalakult a Fehér Kereszt Lelencház Egyesület helyi fiókja. Az 

ülésen a fővárosból érkezett Tabódy József a gyermekhalálozások miatt bekövetkező 

nemzetfogyásra emlékeztetett, amelynek leküzdéséhez az egyesület az állammal karöltve 

látott hozzá. Szóba került, hogy az egyesület esetleg Pécsett is felállítana egy lelencházat, 

amely Baranya, Tolna, Somogy, Zala, és Fejér megyék területéről gyűjtené össze az elhagyott 

gyermekeket.609 A város igénybe is vette az egyesület szolgáltatásait, a törvénytelen 

gyermekek egy részét a következő években a Fehér Kereszt fiókintézeteiben helyezte el.610 

Az állami gyermekmenhelyek létesítéséről szóló 1901-es törvény végrehajtása során ismét 

                                                 
609 A fehér-kereszt egyesület megalakulása: Pécsi Napló 1899. január 22. 
610 BML IV. 1416. d. közigazgatási bizottsági jelentések, Jelentés az 1900. évre. 
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felmerült, hogy Pécsett is sor kerülhet egy ilyen intézet felállítására. Az ügy érdekében báró 

Fejérváry Imre lobbizott: szóba került, hogy a város átengedi az államnak a kezelésében lévő 

hasonló célú alapítványok, tehát a Matessa- és Rudolphinum alapok vagyonát, feltéve, ha az új 

intézet továbbra is befogadja a városi árvákat és lelenceket, ám végül ezt elvetették.611 A főispán 

arra is felkérte a várost, hogy az előzékenyen ajánljon fel területet az állami gyermekmenhely 

céljára. A belügyminisztérium kiküldött szakértője dr. Frank Ödön. közegészségügyi főfelügyelő 

a Rókus dombot találta a célra legmegfelelőbbnek, amelyen a város egy 3 holdnyi területet át is 

engedett a gyermekmenhely céljára. A közgyűlés úgy vélte, hogy az intézet Pécsre helyezéséből a 

városra anyagi és erkölcsi előnyök származnak. A belügyminiszternek írt levélben utaltak a 

statisztikai adatok szerint igen magas gyermekhalandóságra, melynek csökkenését várták az 

intézet létesítésétől. A polgármester az állami intézet célját abban látta, hogy a „gondozást 

igénylő” 7 éven aluli gyermekeket eltartsa, mert erre a célra a Matessa alap nem elegendő, a 

Rudolphinum alap terhére pedig csak 7 éven felüli árvák gondozhatók. Hangsúlyozta ugyanakkor, 

hogy az állami menedékhelyről 7 éves korukban kikerülő árvák ellátására a két fent említett 

alapból fenntartott intézet megfelelő lehet.612 

Az állami gyermekmenhely 1904. augusztus 1-jén nyílt meg a Rókus-dombon, hatásköre 

kiterjedt Baranya, Tolna és Somogy vármegyék és Pécs területére. A megfelelő, a gyermekek 

nevelésére vállalkozó családok kiválasztása érdekében a város a helyi tápanyák adatait átadta a 

menhely vezetőségének, miután a rendőrfőkapitányi hivatal „minden egyes esetben meggyőződést 

szerzett, vajjon a jelentkezők lakóhelyiségei az egészségügyi követelményeknek megfelelnek-e.”613 

1903 után a városi tanács fokozatosan megszüntette a gyermekneveléshez nyújtott 

segélyek rendszerét, s a gyermekeket a tartásukra képtelen szülőktől, anyáktól elválasztva 

tápanyákhoz utalta.614 A városi közigazgatás azonban csak lassan szokta meg eljárási 

hatáskörének 1903-ban életbe léptetett jelentős szűkítését. A gyermekmenhely megnyitását 

követően annak igazgatója, Gobbi Gyula figyelmeztette a tanácsot, hogy a közellátásra 

szoruló gyermekek gyermekmenhelyi elhelyezéséről (bejelentéséről) a rendőrkapitányi hivatal 

eddigi gyakorlatával szemben haladéktalanul intézkedjen, mert ha a városi tanács vagy a 

rendőrkapitányi hivatal jelöl ki tápszülőket, annak költségei nem terhelhetők az OBA-ra. 

Gobbi Gyula szerint a hatóság általi elhelyezés gyermekvédelmi szempontból is 

                                                 
611 A vonatkozó törvény az állami gyermekmenhelyek felállításának az állami források kímélését irányozta elő. 
BML IV. 1402. kgy. jk. 1901/244-32117. Az 1893-ban létesült Megyei Árvaház átadása is felmerült, azonban a 
megyei közgyülés is megtartotta saját kezelésében árvaházát. Kopasz 1979, 203-206. 
612 BML IV. 1406. e. C 1906/331: 1902/24420 közig ir. (polgármesteri előterjesztés a közgyűlésnek) 
613 BML IV. 1407. d. A polgármester időszaki jelentése, 1904. augusztus. 
614 BML IV. 1406. f. D 31869/1912: 4042/1903 tanácsi iratszám alatt. 
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kifogásolható: „miután a hatóság sokszor kényszerűségből (…) szegény s önfenntartásról is 

alig gondoskodni tudó napszámos-munkásnőknél, vagy munkaképtelen özvegy asszonyoknál 

helyezi el a (gyerekeket) a mi szembetűnően a pécsi telepen ideigl. elhelyezett gyermekeknél 

tapasztalható.” Utalt arra, hogy a nevelőszülő változása a gyermekre nézve káros, ezért a 

gyermekmenhely általában az ideiglenes nevelőszülőknél hagyja meg a gyermekeket, ami a 

rendőrkapitányi hivatal gyakorlata következtében Pécsett túlzsúfoltsághoz vezetett. A 

gyermekmenhely igazgatója úgy látta, hogy „[i]ndokolttá teszi ezen reducálást az is, hogy a 

gondozásra vállalkozók napszámosok, iparos segédek és gyári munkások soraiból kerülnek ki, 

kiknél a gyermek egészsége tekintve az itteni drágaságot, a rossz táplálás folytán nincs 

kellőleg biztosítva. Nincs biztosítva még a gyermekek neveltetése sem, a mennyiben ezen 

munkás emberek nejei, hogy megélhetésüket megkönnyítsék nagyobbrészt napszámba járnak s 

a gyermekek így gyakran egész napokon át magukra lévén hagyatva, a nagyobb városokban 

gyakori erkölcsi romlás veszélyének vannak kitéve.” Az átírat hatására a tanács utasította a 

polgármestert, hogy a jövőben az elhagyottnak tekinthető gyermekeket azonnal utalja a 

gyermekmenhelyre.615 

Való igaz, hogy a város 1903 után is azt a gyakorlatot folytatta, hogy az elhagyatottnak 

tekinthető gyermekeket nevelőszülőknél helyezte el, majd értesítette az árvaszéket, s az az 

elhagyottá nyilvánítás után értesítette a gyermekmenhelyet. Gobbi Gyula a tényleges 

gondozásba vétel és a gyermekmenhelyi felvétel közötti időszakban kifizetett tápdíjakat ezért 

nem is volt hajlandó megtéríteni a 88.196/1904 BM határozat alapján. A város hiába érvelt 

azzal, hogy a szombathelyi gyermekmenhely rugalmasabb gyakorlatot követ, a pécsi 

gyermekmenhely 22 gyermek tartásdíjának megfizetésétől elzárkózott.616 

A 60 000/1907. sz. BM rendelet kihirdetését követően Gobbi Gyula körlevelet intézett a 

pécsi gyermekmenhelyhez tartozó községekhez, figyelmeztetve azokat az új irányelvekre, 

egyben felkérte a telepbizottságokat és a teleporvosokat, hogy segítsenek megfelelő 

nevelőszülőket találni az elzüllött gyermekek számára. Szeptemberben újabb levélben 

tudakozódott, hogy az egyes telepeken hányan vállalkoznának menhelyi gyermekek 

nevelésére. Pécs város tanácsát pedig külön felkérte, hogy a gyermekvédő telepbizottság 

tagjai közül jelöljenek ki négy személyt, akik a Jótékony Nőegylet négy delegáltjával együtt 

hetente egyszer – felváltva – részt vesznek a menhelyre utalt és züllésnak indult gyermekek 

megfigyelésében, „vallás és erkölcs tanaival bővebben és alaposabban megismertetni és 

egyúttal őket a javulásra, valamint az eddiginél hasznosabb munkás életre buzdítaná és erre 

                                                 
615 BML IV. 1406. f. D 32225/1903 
616 BML IV. 1406. f. D 31869/1912: 13142/1905 tan. iratszám alatt. 
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vonatkozólag hasznos tanácsokkal és helyes útbaigazításokkal ellátná.” Gobbi Gyula 

hozzáfűzte azt is, hogy a gyermekmenhelynek „feltétlenül szükséges volna a helybeli művelt 

és értelmes társadalomnak ügybuzgó és odaadó közreműködésére és hathatós erkölcsi 

támogatására is (…), különösen mostanában, mikor az Amerikába való kivándorlás és az ezen 

és a szomszédos vármegyékben mindinkább elharapódzó gyermektelen rendszer aggasztóan 

fogyasztják épen a legtisztább fajmagyarságot; hazafias és nagyfontosságú önzetlen 

emberbaráti missziót teljesít az, a ki szabad idejét és képességeit az ilyen szegény, gyakran 

önhibájukon kívül (a szülői szeretet vagy felügyelet hiányában vagy a nyomor folytán) az 

erkölcsi züllés lépcsőjére jutott sajnálatraméltó gyermekek megmentésére fordítja.”617 

A gyermekmenhely igazgatójának körlevelében megszólított gyermekvédelmi 

telepbizottságok felállítását a gyermekvédelmi szabályrendelet írta elő azokban a 

községekben, ahol gyermekmenhely vagy kihelyezett gyermektelep működött. Feladati között 

szerepelt a gyermekmenhely és egyéb intézmények közötti együttműködés előmozdítása, a 

menhelyek kötelékében nevelt gyermekek és a nevelőszülők felügyelete, az iskoláskorúak 

tanszerrel és tankönyvvel való ellátásának elősegítése, a gyermekek ruhaszükségletéről 

társadalmi egyesületek segítségével gondoskodni, továbbá „az el nem hagyott, de segítségre 

szoruló gyermekek” sorsának figyelemmel kisérése, a teleporvos ellenőrzése. A 

telepbizottságok azonban többnyire nem alakultak meg, vagy ha mégis nem végeztek érdemi 

munkát. Gobbi Gyula 1906. márciusában szólította fel a pécsi városi tanácsot, hogy 

intézkedjen a bizottság felállításáról. A tanács erre felkérte a városban működő nőegyleteket, 

hogy jelöljenek hat-hat tagot a bizottságba.618 A közgyűlés azonban saját delegáltjait csak 

1907. április 29-én választotta meg, később további két tagot választottak a bizottságba és 

október 18-ra az alakuló ülést is kitűzték. 1908. áprilisában – bár a bizottság még mindig nem 

működött – a közgyűlés újabb tagot választott meg, majd októberben újra kiegészítette azt. Az 

alakuló ülésre végül 1908. október 25-én került sor a városháza dísztermében.619 

A bizottság azonban a tartásba adott gyermekek egyre növekvő száma miatt nem volt 

képes megfelelni az elvárásoknak. 1906-ban a gyermekmenhely kötelékébe tartozó 971 

gyermekből még csak 124 nyert Pécsett elhelyezést, 1907-ben azonban már 186,620 az 1910-

                                                 
617 BML C v. D 20521/1907. 
618 BML IV 1406, 28458/1906 és 9959/1907. 
619 A meghívó szerint „(e)zen pécsi gyermekvédő menhelybizottság arra van hivatva, hogy az ottani állami 
gyermekmenhely egész működési területén, tehát Pécs sz. kir. város, Baranya, Somogy, Tolna vármegyékben 
szervezze és fejlessze a magyar társadalom gyermekvédelmi áldásos tevékenységét, másrészt kiegészítse azt, 
illetőleg pótolva azon hézagokat, a melyek annak munkájában esetleg mutatkoznak.” BML Pécs tan. ir. 
4212/1908. 
620 Egy évvel később már 186 volt a Pécsett elhelyezett gyermekek száma: BML IV. 1413. 35. doboz: A szegény 
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es évek elején pedig már 270-300 körül mozgott a számuk. A 24 bizottsági tag nem tudott 

eleget tenni a feladatnak, hogy a „szegény elhagyott gyermekeket (…) időnként (legalább 

negyedévenkint) meglátogassák gondozásuknak és nevelésüknek valamint magaviseletüknek 

és iskoláztatásuknak ellenőrzése végett.”621 Ezért 1912 decemberében, majd 1913 áprilisában 

a közgyűlés újabb tagokat választott a bizottságba.622 

 

                                                                                                                                                         
és közsegélyezési ügyek f. évi július havi állapotáról (1907). 
621 Gobbi Gyula: A gyermekvédő telepbizottság 1912. évi működése: Évkönyv 1913, 14-15. 
622 BML IV 1402, kgy jkv. 1912/61-4125 
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5.3.7. Társadalmi jótékonyság a századfordulón 

 
A dualizmus első két évtizedében a társadalmi jótékonyságot csupán a Pécsi Nőegylet és a 

Pécsi Izraelita Nőegylet képviselte, a századforduló azonban ezen a téren is változást hozott. 

Az 1886-os alapítású, de évtizedekig jelentéktelen Pécsi Rabsegélyező Egylet, a századelőn a 

patonage mozgalomnak és az állami gyermekvédelemnek köszönhette feltámadását. 

A Nőegylet jótékonysági tevékenysége a századfordulón látványosan átalakult. 1895-től a 

téli hónapokban népkonyhát működtettek, 1902-ben pedig megszüntették a sajtóban sokat 

kritizált kisdedóvót, s szegénylakásokat építettek.  

A nőegylet történetének e korszakára vonatkozóan egyedül az egyleti évkönyvek 

töredékesen fennmaradt sorozatából tájékozódhatunk. Csakhogy az éves beszámolók, mint 

általában, nagyrészt általános kijelentéseket tartalmaznak, esetenként évtizedeken keresztül 

szinte szóról-szóra ugyanazok a mondatok ismétlődnek, valóságtartalmukat nehéz 

megállapítani. 1899-ben az egylet célját az alaptőke gyarapításában és a segítségnyújtásban 

határozták meg, utóbbi lényegét abban látták, hogy a szegények állapotát „az emberi méltóság 

kívánalmának megfelelőleg tűrhetővé tegyük.” Az anyagi alapok megteremtése és az ezen 

alapuló segélyezés az 1906. évi beszámolóban is azonos hangsúlyt kapott, a későbbiekben 

azonban már csupán a segélyek nyújtásában, a nyomor egyhítésében látták az egyesület 

feladatát, ami bizonyos eltávolodást jelzett az első évtizedek konzervatív gazdálkodásától.623 

1907-ben hosszú fejtegetést olvashatunk a szegénygondozás módjairól: „Egyletünknek a 

nyomor erkölcsi kárai és fizikai szenvedései elleni védekezésében megvannak ugyan a maga 

meghatározott és a gyakorlat által szentesített alapelvei – ezeket azonban végzetes hiba volna 

véglegesen megállapodottnak tekinteni: a cél állandó – de elérésének eszközei nem 

szoríthatók határozott, mindenkor szabályosan ismétlődő formák közé. A helyes jótékonysági 

működés az élet és természetesen főleg a gazdasági élet folytonos és éles megfigyelésével és 

helyes megértésével jár – s a nyújtott segélynek nemcsak az alamizsna jellegével kell bírnia, 

hanem határozott és észszerű védekezésnek kell lennie valamely kedvezőtlen közgazdasági 

alakulat káros következményei ellen.” Az újszerűnek ható szólamok azonban csak a kiadási 

tételek belső arányainak változására utaltak azserint, „a mint nagyobbszerű rendkívüli 

segélynyújtások, a havi rendes segélyek szaporítása, avagy a segélynek természetben való 

                                                 
623 Az 1871. évi alapszabály kimondta, hogy a bevételeknek csak 2/3-a fordítható segélyezésre, a fennmaradó 1/3 
tőkésítendő. Ezt a szabályt a sajtó sokat támadta, s 1874-ben törölték is az alapszabályból, de Kun Kálmán 
szerint a nőegylet gazdálkodását a későbbiekben is ez a konzervativizmus jellemezte, vagyis nagy gondot 
fordítottak az egyleti vagyon gyarapítására. Kun 1922.  
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nyújtása, vagy pedig a népkonyha adagainak felemelése, nagyobb lakbérsegélyek, fokozottabb 

munkakiosztások látszottak czélszerűbbnek a jelentkező nyomor leküzdésére.” Az 1907. évi 

beszámoló ezzel szemben hagyományosabb programot jelez: „[m]űködésünk első sorban 

arra irányult, hogy városunk munkaképtelen és nyomorban sinylődő szegényeinek szomoru 

sorsát – a mai nehéz megélhetési viszonyok közepette – enyhitsük.” Kiemelték, hogy a 

pénzbeli segélyek mellett igyekeztek munkát is biztosítani, az egyleti rendezvények díszítését, 

illetve a karácsonykor kiosztott ruhaneműk varrását „szegényebb sorsúakkal” végeztették.624 

Megtudjuk azonban azt is, hogy az Országos Gyermekvédő Ligának az elhagyott gyermekek 

nevelésére irányuló tevékenységét a pécsi nőegylet úgy támogatta, hogy az egyesület által 

fenntartott népkonyhán mintegy 300 gyermek számára biztosított naponta meleg ételt. E 

kettős célkitűzést – a rászorulók segélyezését és az elhagyott gyermekek védelmét a 

népkonyhán keresztül – az 1911. évi beszámolóban is megtaláljuk. 

Az általános kijelentések mögött rejlő gyakorlatra a költségvetések vizsgálata vethet némi 

fényt. Bár az egyleti évkönyvek csak néhány évből maradtak fenn, Kun Kálmánnak a 

nőegylet történetéről szóló munkájában megtalálhatók az éves kiadások és bevételek 

táblázatai. A nőegylet kiadásait igyekeztek a bevételekhez igazítani, csak ritkán fordult elő, 

hogy folyó éves kiadásaik fedezésére kölcsönt vettek fel. Ráadásul a nőegylet 1902-t kivéve 

minden évben a kiadások 5-10 % körüli maradvánnyal zárt, amelyet a következő évi 

költségvetésben bevételként könyveltek el, vagyis a kiadások görbéi nagyjából a bevételek 

alakulására is fényt vetnek. Az egyesület gazdálkodásában némi változást okozott, hogy 1905-

ben az egyleti alaptőkét teljes egészében felhasználták egy új székház megépítésére, így ha 

mégis hiány mutatkozott a költségvetésben többnyire az ún. házfenntartási alap vagy 

valamelyik alapítvány terhére felvett kölcsönből fedezték a felmerült kiadásokat. Az 1900-as 

évtizedtől egyre gyakoribbá vált, hogy különböző személyek a jótékony nőegylet kezelésére 

bízott nagyobb összegű alapítványokat tettek, amelyek kamatait az év meghatározott napjain, 

általában a hagyományozó névnapján, osztották ki a szegények között. Az első ilyen 

alapítvány az 1898-ban Erzsébet királynő halálát követően közadakozásból létrehozott 

Erzsébet-alap volt. Jelentősebb volt a 10 000 K-ás Mayer-Erreth-alap, amelyet a székház 

építésekor is felhasználtak és az 1911-ben alapított 6000 K-ás Szeifritz Antal-alap, kisebb 

alapítványokat tettek a háború előtt Molnár János, Hinka Lászlóné, jánosi Engel Gyuláné, 

                                                 
624 „[G]ondunk volt arra is, hogy a munkára még képeseknek könnyebb munkát adtunk, illetve szereztünk, 
miáltal azoknak a mindennapi megélhetést biztosítottuk; így a karácsonyi kiosztásra kerülő lábbeliket és 
ruhanemüeket – kellő díjazás mellett – a szegényebb sorsuakkal varrattuk, azonkívül jótékony mulatságaink 
alkalmával a terem díszítéséhez szükséges művirágokat és egyéb díszítéseket az alsóbb néposztály szegényei 
közül az ehhez értőkkel készíttettük el.” Kimutatás 1908. 
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Hamerli Jánosné, Haideker Antalné, Cacskovics Milevojné és 1915-ben ifj. Fürst Gyuláné, 

ezek kamatait minden évben egy-egy rászoruló családnak juttatták el. 

 
9. táblázat. A Pécsi Jótékony Nőegylet költségvetései koronában 1890-1920625 

 

évszám 
nőegyleti 

kiadás 
évszám 

népkonyha 
kiadás 

1890 8553,72 1890/91 - 
1891 7653,42 1891/92 - 
1892 8628,82 1892/93 - 
1893 9918,42 1893/94 - 
1894 8817,74 1894/95 - 
1895 10631,28 1895/96 3188,92 
1896 11131,94 1896/97 4329,48 
1897 12247,78 1897/98 6380,50 
1898 14063,48 1898/99 5556,50 
1899 12431,58 1899/00 6548,98 
1900 16772,88 1900/01 7881,98 
1901 8864,45 1901/02 7672,44 
1902 22018,82 1902/03 8566,69 
1903 11564,68 1903/04 9230,88 
1904 12278,13 1904/05 n.a. 
1905 10038,59 1905/06 9207,80 
1906 12856,05 1906/07 9410,79 
1907 11899,37 1907/08 9360,58 
1908 13462,03 1908/09 9455,62 
1909 13986,33 1909/10 8704,94 
1910 17344,04 1910/11 7144,47 
1911 23043,84 1911/12 7449,64 
1912 18056,19 1912/13 7987,98 
1913 18770,14 1913/14 7430,86 
1914 13865,40 1914/15 7370,80 
1915 13439,72 1915/16 9501,40 
1916 13812,80 1916/17 16762,36 
1917 23344,01 1917/18 37412,14 
1918 51624,22 1918/19 54340,03 
1919 78508,16 1919/20 80088,42 
1920 141221,80 1920/21 n.a. 

 
 

A nőegylet kiadásai az 1890-es évek elejének stagnálását követően a századfordulóig 

fokozatosan emelkedtek, majd a századelőn jelentősen visszaestek, s 12 000 K körül 

stabilizálódtak. Az újabb növekedés az 1900-as évtized végén kezdődött, s a háború kitöréséig 

tartott, amikor a kiadások ismét visszaestek.  

A decembertől márciusig üzemelő népkonyháról, mivel az két egymást követő év 

                                                 
625 Kun 1922.  
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költségvetését is érintette volna, külön számadásokat vezettek. A népkonyhára fordított 

kiadások 1903 és 1908 között voltak a legmagasabbak, ekkor meghaladták a 9000 K-t, az 1910-

es években azonban már csak 7500 K körül mozogtak. Ha a népkonyhai kiadások és a nőegylet 

egyéb kiadásainak arányát vizsgáljuk meg, azt láthatjuk, hogy a népkonyha jelentősége 

folyamatosan nőtt a nőegylet tevékenységén belül, az 1900-as évtizedben a népkonyhai 

kiadások majdnem elérték a nőegylet egyéb kiadásainak nominális értékét. Az 1910-es években 

a nőegylet éves kiadásai emelkedtek, miközben a népkonyhára fordított költségek csökkentek, s 

a két tevékenység kiadásainak aránya csak a világháború éveiben változott meg ismét, amikor a 

népkonyha költségvetése már önmagában meghaladta a nőegylet költségvetését. Vagyis a 

népkonyha a nőegylet tevékenységén belül az 1900-as évtizedben volt a legjelentősebb, s ezt 

követően a segélyezés hagyományos formái újra erősödtek. 

Részletes költségvetések csak 1898-ból, 1906-ból, 1907-ből, 1911-ből és 1915-ből állnak 

rendelkezésre. A tagdíjak az 1910-es évekig nagyjából a bevétel 20 %-át tették ki, s összegük 

is állandónak mondható, csak 1911-ben látszik jelentősebb emelkedés, ami mögött a 

taglétszám emelkedése áll. Hasonlóan változatlan arányt képviseltek a kamat- és a 

házbérjövedelmek. Változást az adományok és az estélyek, műsorok bevételeinek 

alakulásában észlelhetünk. Előbbi esetében az 1911. évi kiugróan magas összeg és arány 

Szeifritz Antal már említett alapítványának köszönhető, amelynek torzító hatását leszámítva, 

azt mondhatjuk, hogy az egyéni adományok aránya a századfordulót követően 30%-ra 

emelkedett a nőegylet bevételei között. Az 1890-es évektől egyre inkább rendszeressé váltak a 

nőegylet által szervezett estélyek, hangversenyek, teauzsonnák, illetve vásárok, amelyeken a 

résztvevők az egyleti célok megvalósítására adakozhattak. E programok tiszta bevétele a 

századvégen meghatározó volt az egyesület működtetésében, az 1900-as évtizedben mind 

összegük, mind arányuk visszaesett, de legkésőbb 1911-ben újra elérték a századvégi 

színvonalat. A háborús években ezen a területen bekövetkezett jelentős visszaesés annak 

következménye volt, hogy az egyleti székházban katonákat szállásoltak el, s így abban az 

évben mindössze egyetlen hangversenyt tartottak. A háború első éveiben e bevételi tétel 

csökkenésével magyarázható a nőegyleti kiadások visszaesése. Összegezve azt mondhatjuk, 

hogy az egyesületi bevételeket és ezáltal az egyesület tevékenységének finanszirozását 

leginkább a különböző estélyek, előadások, vásárok sikeressége határozta meg, amelyek 

mellett az 1910-es évektől a házbérjövedelem tett szert nagyobb jelentőségre. 



 207 

 

 
10. táblázat. A nőegylet bevételeinek megoszlása koronában 

 

év tagdíj adomány 
estélyek, műsorok 

tiszta bevétele 
kamat- és 

házbérjövedelem 
egyéb összesen 

  korona százalék korona százalék korona százalék korona százalék korona  százalék korona 

1898 2599,00 17% 1752,00 12% 6348,58 43% 1860,08 12% 2356,54 16% 14916,20 
1906 2669,00 19% 4466,16 32% 3194,03 23% 1953,06 14% 1620,49 12% 13902,74 
1907 2565,00 21% 3177,84 26% 3658,05 30% 1918,66 16% 1046,69 8% 12366,24 
1911 2896,40 12% 10208,10 42% 6608,70 27% 3757,55 15% 1025,40 4% 24496,15 
1915 4245,00 27% 5750,00 37% 1009,80 6% 3376,43 21% 1326,87 8% 15708,10 

 
 
A kiadási tételeken belül elkülönítettük a segélyezésre (havi segélyek, rendkívüli segélyek, 

alapítványi forrásból, ill. karácsonykor juttatott egyéb segélyek, egyszeri adományok 

kiosztása), illetve a működésre (bérek, adminisztráció, ingatlanfenntartás stb.) fordított 

összegeket, utóbbiak közé soroltuk a takarékpénztárba helyezett alapítványok, illetve az 

alaptőkébe utalt tagdíjak összegét is. 

 
11. táblázat. A nőegylet kiadásainak megoszlása koronában 

 

évszám 
havi 

segély 
rendkívüli 

segély 
egyéb 
segély 

segélyezésre 
összesen 

segélyezés 
aránya 

működési 
kiadások 

összes 
kiadás 

1898 3040,00 2298,00 1251,76 6589,76 47% 7473,72 14063,48 
1906 2086,00 3228,00 3094,73 8408,73 65% 4447,32 12856,05 
1907 2118,00 3213,00 2409,51 7740,51 65% 4158,86 11899,37 
1911 3164,00 3930,00 3362,18 10456,18 45% 12587,66 23043,84 
1915 3790,00 2627,00 811,45 7228,45 54% 6211,27 13439,72 

 
 

A táblázat azt mutatja, hogy a századforduló után a nőegyleti kiadások nagyjából 60 %-át 

alkották a közvetlenül segélyezésre fordított összegek, 1911-ben a Szeifritz alapítvány 

takarékpénztárban való helyezése emelte meg a működési kiadások arányát, de ezek 

leszámításával a segélyezés kb. 60 %-os részesedését kapjuk. Az 1890-es években azonban ez 

az arány még 50 % alatt maradt, ami a kisdedóvó fenntartására fordított kiadások – elsősorban 

a dadák és az óvoda-tanító javadalmazása – következménye volt.626 A segélyezési 

összkiadások volumenének változása az 1910-es évekig az egyéb segélyekre fordított 

összegek változásából következett, vagyis minden évben ugyanannyit, mintegy 5300 K-t 

költöttek gyámoltjaik segélyezésére. A havi és rendkívüli segélyek aránya azonban átalakult 

                                                 
626 Ezt tanúsítják Ágh Timót adatai is, aki szerint az 1890-es években a nőegylet kiadásai 4-5000 frt körül 
mozogtak, amelyből 1800-2000 frt-ot költöttek segélyezésre. Ágh 1894, 186. 
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ebben az időszakban. A századforduló előtt a havi segélyek összege, míg azt követően a 

rendkívüli segélyek összege volt nagyobb. Abban az időszakban tehát, amikor a népkonyhára 

a legtöbbet költöttek, egyben csökkent az állandó segélyek aránya az éves kiadásokon belül. 

A szórványos adatok alapján is megkockáztatjuk a kijelentést, hogy a nőegylet 

tevékenységében az 1900-as évtizedben a népkonyhán keresztül gyakorolt segélyezés volt az 

elsődleges, s ez a rendkívüli segélyek kiterjesztésével kapcsolódott össze. E jelenség mögött 

olyan gyakorlat állhat, amely az 1906. évi beszámolóban hangoztatott elveknek megfelelően, 

nem annyira az önmagukat tartósan eltartani képtelen és ezért állandó segélyre szoruló 

szegények támogatását, hanem az ideiglenes szükséghelyzetek áthidalását tekintette fő 

feladatának. Az 1910-es évek elejétől emelkedő összkiadások mögött ellenben már a 

segélyezésekre fordított összegek tartós emelkedése rejlett, amely immár a havi segélyek 

összegét is érintette, olyannyira, hogy a háború kitörését követően a segélyezésen belül ismét 

a havi segélyek váltak meghatározóvá. A háború előtt és különösen a háború alatt tehát a 

nőegylet minden jel szerint visszatért a munka- és keresetképtelen szegények támogatásának 

régi gyakorlatához, a házi szegények segélyezéséhez. 

A nőegylet a karácsonyt – és természetesen a népkonyhát – leszámítva a pénzbeli segélyt 

részesítette előnyben, de előfordult, hogy a segítségért fordulók egyéni szükségleteit is 

figyelembe vette, így például egy családot kötőgép vásárlásához nyújtott hitellel támogattak, 

vagy mint a beszámolókból láttuk munkát biztosítottak a rászorulóknak. A segélyek 

odaítélése előtt az egyleti beszámolók szerint minden esetben „kipuhatolták” a kérelmező 

viszonyait, a választmány tagjai személyesen is felkeresték őket. A segélyezettek számáról 

csak 1898-ból rendelkezünk adatokkal, ekkor 73 volt a házi szegények száma és 388-an 

kaptak rendkívüli segélyt, karácsonykor 120 szegénynek juttattak el adományokat.627 

Egy népkonyha felállítását Pécsett a sajtó az 1870-es évek óta szorgalmazta. A Budapest 

szegényügyéről 1877-ben egy kis kötetet megjelentető Barth László szerint népkonyhák 

felállítására ott van szükség, „hol elemi csapások, nyomasztó pénzhiány és az ipar és 

kereskedelem pangásából származó keresethiány, a fővárosok kézi- vagy napszámos 

munkával foglalkozó szegény sorsú és helyhez kötött lakosságát ínséggel fenyegetik.” Amikor 

1874 őszén „a krach utóhatásaként az üzletpangás általánosan érezhetővé vált” és a 

munkásosztály keresetforrás nélkül maradt, Ráth Károly polgármester kezdeményezésére 

Budapesten nyolc népkonyhát állítottak fel.628 Ennek a felfogásnak megfelelően vetette fel 

                                                 
627 Kimutatás 1899 
628 Barth 1877, 190. 
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1871-ben egy népkonyha felállítását a Fünfkirchner Zeiung is.629 A lap 1874-ben amikor „az 

üzlet- és munkahiány következményei a vidéki városokban is éreztetik rossz hatásukat”, immár 

a nőegylet felé fordult a javaslattal, amely 1874. évi közgyűlésén, majd 1875-ben is 

foglalkozott a kérdéssel.630 Az elképzelések szerint a népkonyhán az egyleti szegényeknek 

biztosítottak volna étkezést a korábbi pénzsegély helyett. Ezt azonban állítólag maguk a 

szegények utasították el.631 Az 1880-as években a Pécs vetette fel, hogy a karácsonyi 

adományosztás helyett, nem lenne-e helyesebb, a téli időszakra népkonyhát felállítani, ahol az 

előállítási áron, 10-15 kr-ért lehetne napi egyszeri étkezést biztosítani a rászorulóknak.632 

1890-ben aztán a választmány kiküldött egy bizottságot, hogy vizsgálja meg a vidéki egyletek 

gyakorlatát és puhatolózzon a városnál az esetleges támogatásról.633 Az eredmény végül annyi 

volt, hogy létrehoztak egy alapot, és a népkonyha megnyitását ennek felszaporodásától tették 

függővé. A nőegyleti népkonyha aztán 1895/96 telén nyílt meg a József és a Megye utca 

sarkán. A következő évtől az iskolaszék és a tanács engedélyével a Matessa árvaház 

földszintjén kapott helyet, majd több helyszínen is működött a Papnevelde utcában, míg végül 

1905-ben az egyesület Mária utcai székházában nyert végső elhelyezést.634 A népkonyha 

                                                 
629 A Fünfkirchner Zeitung már 1871 végén az emelkedő árak kapcsán arról értekezett, hogy a külföldi példákat 
követve Pécsett is levesintézetet, népkonyhát kell felállítani, hogy ezzel enyhítsék a munkások ínségét és 
megakadályozzák, hogy a koldulás vagy a bűnözés útjára lépjenek. (p): Volksküchen für die Arbeiter: 
Fünfkirchner Zeitung 1871. október 26. A lap az 1873. évi ínség kapcsán ismét előállt a kezdeményezéssel: 
Systematische Wohltatigkeit: Fünfkirchner Zeitung 1873. október 12. 
630 Generalversammlung des Frauenvereins: Fünfkirchner Zeitung 1874. február 24. Errichten wir eine 
Volksküche: Fünfkirchner Zeitung 1874. november 26. 
631 Eine Volksküche: Fünfkirchner Zeitung 1875. november 21. és Keine Volksküche, sondern Christenbaum: 
Fünfkirchner Zeitung 1875. december 9. 
632 Népkonyha: Pécs 1884. december 24. 
633 A népkonyha kérdésével…: Pécsi Figyelő 1890. október 22. 
634 1899-ben ugyanis a Matessa-intézet működését felügyelő bizottságban Ludwig Ferenc kerületi orvos kifogást 
emelt az ellen, hogy a népkonyha továbbra is az árvaházban nyerjen elhelyezést, mert „hallatlan ragály és 
járvány terjesztő eljárás az, hogy a Matessa menházban, hol 28 árva gyermek és közel 300 óvoda látogató 
gyermek tartózkodik naponta több, mint ötszáz népkonyha látogató is fordul még és mi több, egy és ugyanazon 
szűk ajtón kénytelen ki be járni. Ez valódi istenkisértés,” ezért javasolta, „hogy továbbra a menházban 
tartózkodó gyermekeket ennek a közegészségügyi és részben közerkölcsi veszélynek, mely a népkonyha ottléte 
következtében reájuk háramlik, továbbra ne tegyék ki.” A városi tanács el is határozta a népkonyha áthelyezését, 
ám a gyakorlatban nem történhetett semmi, mert októberben a Nőegylet alelnöke kétségbeesett levelet írt a 
polgármesternek, amely szerint nincs hol elhelyezni a népkonyhát. Végül a város három évre bérbe vette a 
Papnövelde utca 35 számú házat 180 frt/év-ért. Ez a megoldás is csak ideiglenesnek bizonyult azonban, mert 
1901 őszén maga a Nőegylet elnöke, Sável Kálmánné fordult azzal a kéréssel a polgármesterhez, hogy a mérnöki 
hivatallal vizsgáltassa meg a házat, alkalmas-e még a népkonyha elhelyezésére. Októberben aztán a tulajdonos 
eladta a házat, az új birtokos pedig felmondta a bérleti szerződést. A tanács ekkor Czirják Ignácot, a Matessa 
gondnokát kérte fel, hogy lehetőség szerint próbálja elérni, hogy a népkonyhát a Nőegylet saját épületében 
helyezze el, ám mivel az elnökasszony ezt teljesen lehetetlennek ítélte, Czirják azt javasolta a városi tanácsnak, 
hogy a népkonyhát ismét a Matessa fogadja be. 1902-ben a Katolikus Legényegylet ajánlotta fel a városnak 
megvételre Megye utca 20-22. számú telkeit és a rajta lévő épületeket a népkonyha végleges elhelyezése 
céljából. A polgármester közgyűlési előterjesztést is készített, amelyben a vételár egyik felét a városi pénztárból, 
másik felét közadakozásból kívánta előteremteni, az ügyben azonban a közgyűlés végül nem határozott. 
Valószínűleg a Legényegylet hátrált ki a megállapodás mögül, hiszen 1904-ben az említett telkeken épült fel új 
székháza. Pilkhoffer 2004, 175. A népkonyha a következő években a Papnevelde utca 14. számú házban 



 210 

különböző pénzbeli és természetbeni támogatásokból működött, a nőegylet csak kisebb 

összegekkel egészítette ki, tehát lényegében eltartotta önmagát. Legjelentősebb a város 

támogatása volt, amely gondoskodott a szükséges tűzifáról, s ezen felül kezdetben 500 frt-tal, 

lakbérrel, majd a századelőtől egyre növekvő összegekkel, 1905-től már 3000 K-val segítette 

a konyha működését.635 Legkésőbb az 1910-es évek elején a városi támogatás 2500 K-ra 

csökkent. A főzést a Matessa intézeti irgalmas apácák, az ételosztást az egyleti hölgyek 

végezték.636 Minden évben december közepe és március közepe között naponta 4-500 

szegény – mintegy felük gyermek – részesült itt ingyen élelmezésben. 

A már hivatkozott egyleti évkönyvek a népkonyha ügyében sem nyújtanak meggyőző 

tájékoztatást. Egy 1897-ben a Nőegylet által közzétett felhívás azzal indokolja a népkonyha 

szükségességét, hogy „rövid idő múlva beköszönt a tél minden borzalmával és sok száz 

munkát nem találó tisztességes család, beteg s főként az ártatlanul sanyargó, kellő téli ruhát 

is nélkülöző iskolás gyermek életért, kenyérért fogja esdő szavát felemelni.” Az általános 

szükséget súlyosbítják az elmúlt év rossz gazdasági viszonyai, a rossz termés és az ennek 

következtében beállt drágaság. Annyi bizonyos, hogy a népkonyhának valóban kiemelt 

célcsoportját alkották a gyermekek. 1896/97 telén mintegy 150, 1898/99 telén 162 iskolás 

gyermek kapott ingyen ebédet a népkonyhán. Az 1898. évi beszámoló a népkonyha 

fokozottabb igénybevételét – az étkeztetettek száma az 1896/97. évi 350-ről 444-re 

emelkedett – a városban pusztító tifusz-járványnak tudta be. Az 1905. évi közgyűlésen ehhez 

képest felmerült, hogy a népkonyhai ebédet 10 fillérért kellene adni, hiszen az ingyenesség 

csak naplopásra, munkakerülésre szoktat, s mindössze két szavazaton múlt, hogy az 

ingyenességet végül nem szüntették meg.637 Az 1906. évi egyleti beszámolóból arról 

értesülünk, hogy „[t]ény és kedvezőtlen jelenség, hogy a vidék legszegényebb néposztálya a 

városokba tódul. Tavasszal, nyáron és ősszel a fejlettebb városi ipar, kereskedelem és kerti 

gazdaság biztosítja napszámaikat, de télen sok becsületes munkától kérges tenyér tétlen, s 

beáll a nyomor, az éhség, a fájó ínség, a sokszor rossz tanácsot adó. Legszebb feladatunkat 

teljesítjük akkor, midőn népkonyhánkban vendégül látjuk a téli időszakkal járó munka- és 

kerestenélküliség üldözöttjeit.”638 Az 1907. évi beszámolóban azt olvashatjuk, hogy „[e]zen – 

mintegy nélkülözhetetlenné vált – intézményünket a zordon tél beálltával, vagyis december 

                                                                                                                                                         
működött. BML IV. 1413. 35. doboz 1900/16746. 
635 1905-től 3000 K, városi segélyt kapott a népkonyha, mivel „ezen intézet a szegényebb néposztály nyomorának 
enyhítését szolgálja.” BML IV 1402, 1904/207-25835. 1912-ben 2500 K-t. 
636 Kun 1922, 10. 
637 Kun 1922, 15. 
638 Kimutatás 1907, 7. 
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15-ével nyitottuk meg; szomorú jelenség, hogy a munka- és keresetnélküliség üldözöttjei 

évről-évre mindig többen és többen keresik fel ezen áldásos intézményt.”639 1911-ben viszont 

azt tudjuk meg, hogy a népkonyhán „naponkint 300 iskolásgyermek és circa 250 elagott 

munkaképtelen szegény” részesült élelmezésben.640 Szó- és számszerint ugyanezt olvashatjuk 

az 1915. évi beszámolóban is. Ha a számok valamennyire is megközelítik a valóságot, akkor a 

századfordulót követően a népkonyhán sokkal inkább a gyermekek, mint a felnőttek 

étkeztetése került előtérbe. A fenti megnyilatkozásokat ezért nem tudjuk másként értelmezni, 

mint a társadalmi elvárásokhoz való igazodást, s ez alapján úgy véljük a századforduló 

éveiben erősebb volt a szezonális munkahiányból adódó szegénységgel szembeni együttérzés, 

mint a háborút megelőző években, amikor a nőegylet amúgy is visszafordult a rendszeres 

segélyek kiosztásának gyakorlatához. 

Kisdedóvó volt a nőegylet által létesített első jótékony intézet, amelyet a gyerekek után 

szedett napidíjakból, illetve különböző – városi, püspöki és takarékpénztári – támogatásokból 

tartottak fenn. Az óvodába járó gyermekek száma az 1890-es évek végéig emelkedett, számuk 

az 1897/98-as tanévben már a 190-et is meghaladta, ezt követően azonban visszaesett, s a 

század első két évében csak 150 gyermek látogatta az intézményt, akik közül 50 részesült 

ingyenes ellátásban. A városi gyermekmenhelyek megnyitásával, amelyek nemcsak 

ingyenesek voltak, de a legrászorultabbaknak ingyenes étkezést is biztosítottak a nőegyleti 

óvó, mint jótékony intézet jelentősége csökkent. 

1902-ben a magyar királyi postahivatal felépítésére a város azt a telket ajánlotta fel a 

kincstárnak, amelyen a Nőegylet óvodája és székháza állt. A telek a város tulajdona volt, a 

Nőegyletnek csak az itt álló épületért járt kárpótlás. Az egylet a kialakult helyzetben, mivel új 

óvoda felépítésére nem kapott támogatást, az óvoda beszüntetéséről döntött, a meglévő 

óvoda-alapot pedig – amely a kárpótlás következtében mintegy 30 000 K-ra nőtt – más 

jótékony célra kívánták felhasználni.641 Egy későbbi nyilatkozat szerint, „a társadalmi 

jótékonyság könyörületére utalt szegényebb városi lakosság folytonos és rohamos 

felszaporodása (…) szinte parancsolólag megkivánta azt, hogy a nőegylet jövedelemét 

ugyszolván kizárólag a szoros értelemben vett jótékonysági célokra fordítsa és új kizárólag 

jótékonysági jellegű intézményeket létesítsen:” márpedig az óvoda a gyermekek után szedett 

elég magas díjakra való tekintettel éppen nem ilyen volt. 

Az új cél az 1901-ben megválasztott elnök, br. Fejérváry Imréné javaslatára ingyenes 

                                                 
639 Kimutatás 1908, 6. 
640 Kimutatás 1912, 7-8. 
641 Pécsi Közlöny 1902. január 25. 
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lakások építése volt szegények számára, amely kiváltotta volna az egylet által korábban 

nyújtott lakbértámogatást. Az elképzelés szerint „a hygeniai követelményeknek mindenben 

megfelelő lakházakat” egy a város által felajánlott telken építették volna fel. A 8 szobás épület 

terveit Némethy József királyi mérnök készítette el, s a mintegy 23 000 K-ás költséget az 

óvoda-alapból hitelezték, s a bérköltségekből fizették volna vissza, a lakbért 3 K 10 f-re 

számolták, ami az eddig juttatott 4 K-ás lakbértámogatással szemben anyagilag is előnyösnek 

látszott.642 Az épület vagy épületek helyszínéül először a Légszeszgyár utca került szóba, ám 

a városi tanács végül a Hebenstreit-féle malom telkét (Felső-Puturla utca 28.) ajánlotta fel. A 

város közgyűlése 1902. június 5-én hozott döntést a terület átengedéséről,643 hogy azon a 

nőegylet „oly szegények részére, kik korlátolt keresetképességük mellett még szegényházi 

ápolásra nem szorultak, vagy pedig a hely szüke miatt szegényházi ápolásban nem 

részesülhetnek, és akik nincsenek abban a helyzetben, hogy a hygienia legprimitivebb 

követelményeinek megfelelő lakásokban lakjanak, pavillonrendszerben szegénylakásokat 

épít(sen),” s ezáltal megfelelő lakást nyújtson, hol a szegények nincsenek a nyomor és 

megbetegedés veszélyének kitéve. A telket díjtalan haszonvételre engedték át, arra az időre 

míg ott az egylet „humanisztikus intézetet” működtet.644 

Még ebben az évben felépült 4 darab 2-2 szobás szegénylakás s átépítették a régi malmot 

is.645 Pécs 1904. évi térképén az épületek már mint „Hajléktalanok menhely” szerepelnek, bár 

utóbb többnyire szegénylakásokként beszéltek róluk.646 Hogy ténylegesen kiknek szánták az 

új lakásokat, annak eldöntését megint csak a források hiánya akadályozza. A szegénylakások 

egyetlen lakóját ismerjük, azt az özv. Hilcser Antalnét, aki 1896 óta a szegény-intézeti 

segélyezettek között szerepelt, s aki 1908-ban mint a nőegyleti szegényház egyik lakója kért 

és kapott állandó segélyt a városi tanácstól. Esete alapján azt feltételezzük, hogy a nőegyleti 

szegénylakások lakói magukra maradt és elszegényedett öregek lehettek. 

A Deák utcai óvoda és egyleti épület elbontásával a Nőegylet saját helyiség nélkül 

                                                 
642 Ingyenes lakás a szegényeknek: Pécsi Napló 1902. március 25. és A pécsi jótékony nőegylet: Pécsi Figyelő 
1902. március 27. 
643 Erre csak harmadszori nekifutásra kerülhetett sor, mert a városi vagyonnal kapcsolatos döntések az 1886. évi 
községi törvény alapján 2/3-os többséget igényeltek. BML IV 1402, 1902/150-14560. A megállapodás egyik 
legfőbb szorgalmazója Aidinger János, korábbi polgármester volt. 
644 BML IV 1402, 1902/159-17010: Közgyűlési határozat a Nőegylettel kötött szerződés kiegészítéséről. A 
végleges szerződés belügyminisztériumi jóváhagyása 1902. augusztus 11-én érkezett meg. 
645 A pécsi jótékony nőegylet háza: Pécsi Napló 1902. május 22. Az egylet egyrészt megvásárolta a kincstártól a 
lebontott régi óvoda építőanyagát másrészt Zsolnay Miklós, Krászonyi Ferenc és a pesti Hajléktalanok Menhelye 
Egylet alapítói Neuschloss Ödön és Marcell is különböző építési anyagokat juttattak az építkezés céljára. Kun 
1922, 12. 
646 A szegényházakat a Nőegylet részéről 1903-tól egy gondnok felügyelte. Szegényházi gondnokok: Förster 
Jenőné (1903-1906), özv. Bőröndy Lajosné (1906-1910), Ferenczy Istvánné (1910-1912), Luizer Viktorné 
(1916-tól). 
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maradt, s ez a választmányi ülések megtartását is nehezítette. Emiatt támadások érték az 

egylet elnökét, aki ellenezte új székház építését, olyannyira, hogy az egylet történetét megíró 

Kun Kálmán szerint Fejérváry Imréné ennek következtében kénytelen volt lemondani. Az új 

elnök, báró Biedermann Rezsőné, ezek után egy egyleti székház építésében jelölte meg a 

legfontosabb feladatot, bár a végső lökést az egyesület által használt Papnövelde utcai 

helyiségek bérleti díjának emelése adta 1904-ben. A Mária és Mór utca sarkán építették fel az 

új székházat,647 az építkezés és berendezés teljes költsége majdnem elérte a 100 000 K-át, 

amit részben az egyleti alaptőkéből, részben kölcsönökből, a Pécsegyházmegyei Alapítványi 

Hivataltól, illetve a Mayer-Erreth alapítvány terhére felvett hitelből fedeztek. Az új székház 

megépítése tehát jelentős kiadásokkal és eladósodással járt, de egyrészt a házbérjövedelmeken 

keresztül, másrészt azáltal, hogy saját helyiségeiben az egyleti estélyek és előadások jobban 

voltak megszervezhetők, vitathatatlanul hozzájárult a nőegyleti jótékony tevékenységének 

kiterjesztéséhez az 1900-as évtized végétől. 

Az éves választmányi beszámolókban szereplő hangzatos szólamok és az új jótékony 

intézmények, a népkonyha és a szegénylakások fenntartása ellenére, úgy véljük, a pécsi 

nőegylet a századelőn is a hagyományos jótékony egyesületek közé sorolható, 

tevékenységében a modernizációnak kevés jelét tapasztalhatjuk. Az egyleti székház építésére 

fordított gond és nem utolsó sorban a magas összegek azt mutatják, hogy a reprezentáció 

bizonyos értelemben előnyt élvezett a jótékonysággal szemben, s ennek következménye lehet 

az is, hogy magáról a segélyezés gyakorlatáról alig maradt fenn forrás. A nőegylet társadalmi 

funkciója a századelőn sem volt más, mint hogy a társadalom vezető csoportjainak 

jótékonyság iránti elkötelezettségét – nőtagjain keresztül – bizonyítsa. Az adakozók listáinak 

megjelentetése éppúgy ezt szolgálta, mint az évente kiadott évkönyvek, amelyek rendre 

felsorolták az egyesület összes tagját. 

A nőegylet jelentőségét ennek ellenére nem szabad alábecsülni sem, hiszen az 1900-as 

évtizedben különböző formában évente mintegy 16-17 ezer K-t költött segélyezésre, ami 

nagyjából annyi volt, mint amennyit a város ebben az időszakban állandó segélyekre költött, 

vagyis a városi szociális gondoskodás egyik meghatározó szereplője volt. Ennek elsimerése 

jutott kifejezésre abban, hogy a nőegylet képviselőit a századfordulón tervezett 

közjótékonysági bizottságba, s utóbb a gyermekvédelmi telepbizottságba is meghívták. A 

községi jótékonyság megújítását azonban hiábavaló lett volna a nőegylettől várni, ha a 

modern szociális munka gondolata, vagy a gyermekvédelem újításai el is jutottak a 

                                                 
647 A tervek elkészítésére pályázatot írtak ki, melyet követően Rauch János városi főmérnök javaslatára Pilch 
Andor elképzelései alapján épült fel az új székház. Pilkhoffer 2004, 37. 
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nőegyletig, mint ahogy a választmányi beszámolók szerint indőnként eljutottak, a tényleges 

tevékenységet kevéssé befolyásolták. 

A 20. század első évtizedének végén kibontakozó patronage mozgalom első országos 

kongresszusát Pécsett tartották a Rabsegélyező Egylet kezdeményezésére.648 Az egyesület 

1886-ban alakult, miután az igazságügyi miniszter rendeletben szólította fel a királyi 

törvényszékeket, hogy székhelyükön kezdeményezzék rabsegélyező egylet megalakítását. A 

Pécsi Rabsegélyező Egylet alapszabályai szerint a vizsgálati fogságba kerülteknek, illetve az 

elítélteknek nyújt segítséget a polgári életbe való visszatéréshez, az elítéltek oktatását, vallás-

erkölcsös nevelését támogatja, segíti a családi kötelékek fenntartását, a családokat segélyezi, a 

szabadulóknak munkát vagy munkaeszközöket szerez, szükség esetén ideiglenes szállást 

biztosít, fedezi a hazatéréshez szükséges útiköltségeket és az egyleti tagok közül pártfogókat 

jelöl ki a szabadultak sorsának nyomon kísérése céljából. E nagy ívű programból a következő 

másfél évtizedben szinte semmi nem valósult meg, a segélyezést szűk körben gyakorolták, 

ezen túl fedezték a fogházi kántor fizetését, s a fogház könyvtárát fejlesztették, valamint a 

fogházi imaterembe vásároltak egy harmóniumot. A csipkerózsika álomból 1902-ben ébredt 

fel az egyesület, amikor Bánffay Simon elnök lemondása, majd Sável Kálmán távozása után 

Varga Nagy Istvánt választották meg elnöknek.649 A következő években az egyesület 

jelentősen bővítette a fogház könyvtárát, bioscopot (vetítőgépet) vásárolt,650 a szabadult rabok 

számára rabmenházat, az elítéltek dolgoztatása érdekében a város által átengedett telken 

fűzfatelepet létesített és kiterjesztette az elítéltek családjainak segélyezést is, amelyhez 

egyrészről a helyi lelkészek, másrészről a fogházfelügyeletet is ellátó királyi ügyész segítségét 

vették igénybe, akinek „a fogházba érkező levelekből a legjobb alkalma van a rabok családi 

viszonyait, vagyoni körülményeit kiismerni, sőt arról is tudomást szerezni, hogy a kiosztott 

segélyeket a segélyezettek minő czélra fordították,” s ő tudott leginkább beszámolni a rabok 

magaviseletéről, terveiről, megtakarításaikról is. Az ifjúságvédelem iránt feltámadt 

érdeklődést jelezte, hogy 1905-ben kezdeményezte az egylet, hogy a kormányzat Pécsett 

állítson fel javítóintézetet, mert „itt, mint a Dunántúl ipari centrumában, a társadalom 

                                                 
648 Polgár 2006. 
649 Az indulás korántsem volt zökkenőmentes, mert az 1902. évi közgyűlésre az első alkalommal a minimálisan 
szükséges 15 helyett csak 9-en jöttek el: A pécsi rabsegélyező egylet közgyűlése: Pécsi Napló 1902. március 4. 
650 A bioscop beszerzése révén „nem annyira szórakozást kivánunk a fiatalkorú raboknak nyújtani, mint inkább a 
mindennapi életben szükséges ipari, mezőgazdasági, gyümölcstermelési stb hasznos ismeretek megszerzésére 
akarunk nekik alkalmat adni.” A szükséges pénzt közadakozásból teremtették elő. Az elnök beszámolója szerint 
ez a beszerzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mert „nemcsak a letartóztatottak szakismereteit növelik 
nagyban (…), hanem (…) oly alkalmas társalgási thémákat is nyitanak, amelyek mellett az egyes hősködő 
letartóztatottaknak gyakran előhozni szokott nem valami épületes elbeszélései is ritkábban kerülnek szőnyegre.” 
Évkönyv 1911, 20. 
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munkásrétegeiben legjobban dühöngő erkölcsi vész leginkább rászorulna ezen ellensúlyozó 

akcióra.” A javaslatot az alispán is támogatta, s az ügyet felterjesztette a minisztériumhoz.651 

1906-ban került be a választmányba a patronage mozgalom elkötelezett híve ifj. Angyal 

Pál, aki az egyesület tevékenységét más irányba igyekezett befolyásolni.652 Felvetette a 

nagyrészt kihasználatlan rabmenház megszüntetésének lehetőségét, s helyette „a romlás 

veszélyének kitett fiatalkorú lányok menhelyének” felállítását javasolta,653 „amelyben a lányok 

háztartási teendőkkel és kézimukákkal való foglalkoztatás és kitanítás mellett a 

társadalomnak megmenthetők volnának.”654 Vele szemben az egyesület elnöke egy 

fiatalkorúak javító-intézete vagy egy tanoncotthon felállítását szorgalmazta, és bár egyikre 

sem került sor, a tervek jelezték az egyesületet ért új kihívásokat. 

Az 1907. évi pécsi patronage kongresszust követően budapesti mintára Pécsett is 

megalakult az ügyvédek Pécs-baranyai gyermekvédelmi bizottsága. A bizottság tagjai a 

bíróság elé került fiatalkorúak védelmére vállalkoztak, hatósági megkeresésre pártfogót 

jelöltek ki és környezettanulmányokat végeztek. Kimondott céljuk a nyomozás megszüntetése 

volt: „kieszközlik a züllés veszélyének kitett gyermek javító intézetbe, állami 

gyermekmenhelybe, a Liga vagy hasonló gyermekvédő egyesület alkalmas intézetébe 

felvétessék, vagy valamely családnál elhelyeztessék.” Célkitűzéseik között szerepelt, hogy a 

bíróság elé még nem került, de erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermekekre is kiterjesztik 

tevékenységüket.655 

Szintén 1908-ban ifj. Angyal Pál kezdeményezésére pedig létrejött a Pécsi Patronage Kör 

is, amely a züllésnek indult gyermekek védelmét szintén felvette tevékenységi körébe. Az új 

egyesület célja a büntettek elkövetésének megelőzése volt, foglalkoztak „a züllésnek indult és 

erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermekek és fiatal koruak védelmével, a feltételesen elitélt 

és próbára bocsátott fiatal koruak felett felügyelet gyakorlásával; a letartóztatottak erkölcsi 

világának megnemesítésével (fogházmissio); a letartóztatási intézetekből szabaduló 

bűntetteseknek a becsületes társadalomba való elhelyezésével és felügyeletével; végül a 

                                                 
651 1905. március 26-i és december 3-i ülés jegyzőkönyvei. Évekig nem történt azonban előrelépés, s az 1908. 
évi jelentés újra hangsúlyozza ilyen intézet szükségességét, hiszen „alig van vidéki város, ahol annyi elzüllésnek 
indult gyermek lenne mint Pécsett.” Évkönyv 1909, 63. 
652 Ifj. Angyal Pál a hasonlónevű curiai bíró fia volt, a joglyceum elvégzése után több külföldi útján 
tanulmányozta az európai börtön- és büntetőügyet, illetve a patronage mozgalmat. A hazai patronage egyesületek 
megalakításának fő szorgalmazója volt, szerepet játszott a püspöknádasdi Julianeum gyermekvédő telep 
létrehozásában, melynek első kormányzója is volt, és részt vett a fiatalkorúakra vonatkozó büntető törvények és 
rendeletek előkészítésében. 1910-ben a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. BML IV 1401 a 
17/1911.  
653 Az igazgató választmány jelentése a Rabsegélyező Egylet 1910. évi működéséről: Évkönyv 1911, 19. 
654 Jelentés a Pécsi Rabsegélyező Egylet 1911. Évi működéséről: Évkönyv 1912, 13.  
655 A Pécs-baranyai Gyermekvédelmi Bizottság 1908. évi munkája: Évkönyv 1909, 72-73. 
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letartóztatottaknak nyomorban lévő, vagy erkölcsi veszélynek kitett hozzátartozóiról való 

erkölcsi és anyagi támogatással.” 

Kezdetben a kör tevékenysége megmaradt a rabpatronage hagyományos formáinak 

megújításánál. A fogházmisszió keretében az elnök által kijelölt önkéntes pártfogók a pécsi 

kir. törvényszék fogházában, illetve a pécsi kir. törvényszék területén levő járásbírósági 

intézetekben elzártakat rendszeresen látogatták. Feladatuk a letartóztatottak vigasztalása, 

erkölcsi tanítása, a bomladozó családi kapcsolatok erősítése és az anyagi támogatások 

intézése volt.656 Támogatták a fogva tartottak családjait is, „a nőt hűségre bíztatj(ák) a vagyon 

megőrzésére, a gyermekek gondos nevelésére – esetleg menhelyi elhelyezésére.”657 Az első 

évben szorosan együttműködtek a Rabsegélyező Egylettel, a segélyeket az egylet biztosította 

a Patronage Kör által javaslatba hozott elítélteknek, illetve családjaiknak. „A megbizott 

patronus vagy patroness egy vagy többszöri látogatás esetleg a rokonok, házigazda, vagy 

mások felkeresése és meghallgatása után teszi meg jelentését a kör elnökének.” A megítélt 

segélyeket minden esetben a pártfogók kezére juttatták el, s ő vásárolta meg a szükségesnek 

ítélt élelmiszereket, ruhákat, tüzelőt, munkaeszközöket, nyersanyagot vagy éppen az 

elutazáshoz szükséges menetjegyet – készpénzt nem adtak.658 

A gyermekvédelmi munkában a züllés és az erkölcsi romlás veszélye okainak 

megállapítását, és ezek megszüntetését tekintették feladatuknak, ennek keretében tanáccsal 

látták el a szülőket, szükség esetén kötelességeikre figyelmeztették őket, de „ha a gyermek 

vagy fiatalkorú megjavulása eddigi környezetében nem remélhető, és a törvényes képviselő 

beleegyezik, ugy a gyermeket, vagy fiatalkorut más megbízható családnál vagy valamely erre 

alkalmas intézetben helyezheti el, ha pedig hatósági közbelépés szükséges, ugy annak 

megtétele végett az illetékes hatósághoz fordul.”659 A gyermekek patronálása a gyakorlatban 

csak 1911-től került a figyelem középpontjába, s ez a hagyományos rabpatronage háttérbe 

szorulásával járt. Ebben az évben 214 esetben rendeltek ki pártfogót bíróság elé került 

fiatalkorúak mellé, s ezen túl „a züllés veszélyének kitett gyermekeket is bevonták 

munkakörükbe.” Közbenjárásukra hatan kerültek a gyermekmenhely kötelékébe, s nyolc 

gyermeket munkaadóknál helyeztek el minden bizonnyal tanoncokként. Érdekes azonban, 

hogy öt esetben a szülők segélyezésének megoldását választották, „így közvetve mozdították 

                                                 
656 A erre a fogházfelügyelőtől kapott engedély alapján vasár- és ünnepnapokon délután 2 és 5 óra között 
keríthettek sort, minden elítéltről személyi lapot vezettek, amelyen nemcsak az illető anyagi és erkölcsi állapotát, 
de a pártfogó által javasolt támogatási módokat is feltüntették. 
657 Angyal Pál: A Pécsi Patronage Kör 1908. évi működése: Évkönyv 1909, 67-70. 
658 Jelentés a Pécsi Rabsegélyező Egylet 1907. évi működéséről: Évkönyv 1908, 21-22. A Pécsi Patronage Kör 
1908. évi működése: Évkönyv 1909, 69-70. 
659 A Pécsi Patronage Kör alapszabályai 
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elő ezek gyermekeinek erkölcsi és szociális megerősödését.”660 

A patronage kongresszust követően Varga Nagy István is az egylet munkájának 

átalakítását látta szükségesnek, mint írja: „ne higgye senki, hogy annak a patronage láznak, 

ennek a nő-, gyemek-, rab- stb. védelmi mozgalomnak, amelyek az intelligens társadalmi 

osztályokat felkavarták, mélyebben fekvő okai ne lennének; szomoru valóság, hogy 

megvannak. Pusztulunk, veszünk, fogyasztja, sorvasztja népünket a kivándorlás, az egy 

gyermek rendszer, a gyermekhalandóság. A nép erkölcsi felfogása szemmel láthatólag sülyed. 

A józan ész parancsolja, hogy a meglévő anyagot gondozzuk, elveszni, elzülleni, a társadalom 

ellenségeivé, terhére lenni ne engedjük.”661 Bár az egylet szorosan együttműködött a 

Patronage Körrel, a két szervezet között némi versengés is kialakult. Angyal Pál szerint 

ugyanis „a rabsegélyező egyletnek már a címe is ellenszenves a laicus közönség előtt,” s ezért 

1908-ban a budapesti patronage kongresszuson azok felszámolását javasolta. Ezt a többség 

ellenezte, s Varga Nagy István úgy vélte, hogy a környezettanulmányok és felügyelés, a 

rabsegélyezés és a fogházmisszió, azaz a modern értelemben vett patronage munkára a régi 

egyletek is alkalmasak, s a nagyobb hangsúlyt kapott fiatalkorúak pártfogását is el tudják 

látni.662 1910-ben végül a Rabsegélyző Egylet vetette fel a két egyesület egyesülését.663 1912. 

április 28-án került sor az egyesülést kimondó közgyűlésre és az új alapszabályok 

elfogadására. Az új egyesület örökölte a rabsegélyező egylet vagyonát, területi hatáskörét, 

azaz tevékenysége a pécsi királyi törvényszék területére terjedt ki, a Patronage Kör 

alapszabályaiból került át azonban a züllésnek indult gyermekek és a fiatalkorúak feletti 

felügyelet biztosítása. Emellett továbbra is fenntartották a rabsegélyezés hagyományos 

területei iránti elkötelezettséget: a raboktatás támogatását, a rabok vallás-erkölcsi nevelésének 

biztosítását, a rabkönyvtár gyarapításának feladatát stb. 

Szervezetileg újdonságot jelentett, hogy a választmánynak a tisztikar, a járásbírák és az 

ugyancsak újonnan létesített szakosztályok elnökei mellett tagja volt a Pécsett 1910-ben felállt 

Fiatalkorúak Felügyelő Hatóságának elnöke, helyettes elnöke és tanácselnökei, a pécsi kir. 

törvényszék elnöke, a pécsi kir. ügyészség vezetői, Pécs sz. kir. város rendőrfőkapitánya és a 

pécsi m. kir. állami gyermekmenhely igazgatója. A tagságnak is különböző módozatait 

állapították meg: rendes tag az volt, aki pártfogó munkát végzett, részt vett az egylet 

tevékenységében, pártoló tagnak minősültek azok, aki rendszeres tagdíjat fizettek, jóltevő 

tagnak pedig azok, aki egyszeri adománnyal járultak hozzá az egylet működésének 

                                                 
660 Jelentés a Pécsi Patronage Kör 1911. évi működéséről: Évkönyv 1912. 
661 Varga Nagy István: Újabb irányok a rabsegélyezésnél és a Patronage-nál: Évkönyv 1909, 9. 
662 Varga Nagy István: Rabsegélyező egyleteink és az új patronage munka: Évkönyv 1910, 4-5 és 11-12. 
663 Évkönyv 1910, 33. 
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biztosításához. Új tartalmat nyert a tiszteletbeli tagok intézménye is, hiszen ezáltal „az 

egyesület a jótékonysági egyesületek rég óhajtott centralisatiójának hiányán, a többszöri 

segélyezések révén űzött visszaéléseken akar némileg segíteni, amennyiben lehetővé teszi, 

hogy a legkülönösebb czélű jótékonysági egyesületek vezetői is helyet találjanak az 

egyesületben és tapasztalataikat érvényesítsék a közös czél érdekében.”664 

Az egyesületen belül egyre inkább a gyermek- és ifjúságvédelem került előtérbe, Varga 

Nagy István szerint a cél annak elérése, hogy „ne legyen városunk és vármegyénk területén 

egyetlen züllésnek indult vagy züllés veszélyének kitett gyermek, akinek létezéséről ne tudnánk, 

akit meg ne kísérelnénk megmenteni.” E totális program megvalósítása érdekében öt 

szakosztályt hívtak életre: a segélyezési, a (fiatalkorúak) pártfogói, a jogvédői, a fogházlátogatói 

és a leánynevelő intézeti szakosztályt.665 A segélyezési szakosztály, Varga Nagy István 

elnöklete alatt a korábban kialakult keretek között döntött a segélyek odaítéléséről. A pártfogók 

szakosztályának vezetését, Szieberth Róbertre bízták, aki a pécsi állami népiskolák igazgató-

felügyelője volt, s 1913-tól a királyi törvényszékre és a pécsi járásbíróságra kinevezett pártfogó 

tisztviselőként is dolgozott. Az első évben a szakosztály elnöke jelölte ki a pártfogókat, majd 

kísérletet tettek pártfogói körök, illetve hálózat kialakítására. A járásbíróságonként szervezett 

pártfogói munkát a korábbi elképzelésekkel szemben nem a lelkészekre, hanem a tanítóságra 

kívánták építeni. Az ő feladatuk volt a szükséges környezettanulmányok elkészítése vagy 

beszerzése, a patronáltak érdekében szükség esetén a bíróságokon megjelenni, továbbá ők látták 

el a gyermekmenhely kötelékéből kikerült 15 éven felüli gyermekek pártfogolását.666 

Munkájukhoz az egylet biztosított nyomtatványokat, iktatókönyveket és 20 K irodai átalányt, s 

1915-től a környezettanulmányok készítésének költségét is megtérítették. A pártfogói hálózattól 

várták a gyermekvédelmi munka erősítését is: „ezek képezhetik majd azt a gárdát, amely a 

züllésnek indult gyermekeket, amint a lejtőre léptek, megfigyelni s további elzüllésüket a 

patronage útján megakadályozni fogja.” Úgy látszik a tanítók nem voltak képesek megfelelni 

az elvárásoknak, mert 1913 végén a főszolgabírákat és községi elöljárókat kérték fel, hogy 

„nyújtsák be az erkölcsi romlás veszélyének kitett vagy már züllött fiatalkorúak névjegyzékét,” 

                                                 
664 Dr. Szieberth Frigyes: A ’Pécs-Baranyai Patronage Egyesület’ alapszabályairól: Évkönyv 1912, 8. 
665 Évkönyv 1913, 9-26. 
666 1912-ben 60 menhelyről kikerült fiatalkorú elhelyezéséről gondoskodtak iparosoknál vagy kereskedőknél. 
1913-ban 76 esetben készítettek környezettanulmányt és 32 tárgyaláson vettek részt a pártfogók. Évkönyv 1912, 
23. Évkönyv 1913, 18. Sikertelenségről is beszámoltak: A feltételesen szabadlábra helyezett Kolompár György 
vándorcigányfiút még 1911-ben helyezte el a Pécsi Rabsegélyező Egylet tanoncként egy iparosmesternél, hogy 
„családi körébe vissza ne menjen, hanem egyrészt az állandó és folytonos felügyelet gyakorolhatása, másrészt 
hogy volt veszélyes környezetétől végleg kiragadtassék.” 1912-ben azonban Kolompár új mesterhez került, 
ahonnan megszökött. Az évkönyv kommentárja szerit ugyanis „(a) vér nem válik vízzé! Ez az eset tanulságul 
szolgálhat a vándorcigány kérdés megoldásánál is, melyet sokan a gyermekek elszedése és állami felnevelésével 
akarnának megoldani.” Pécsi Rabsegélyező Egylet 1911. évi működéséről: Évkönyv 1912, 21-22. 
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hogy az egylet gondoskodhasson nevelő-, javítóintézeti vagy gyermekmenhelyen való 

elhelyezéséről. Az alispán állat kibocsátott támogató körrendelet ellenére az akció nem vezetett 

sikerre, mert mindössze hat fiatalkorúról szereztek tudomást, s elhelyezni egyet sem sikerült.667 

A Pécs-baranyai gyermekvédelmi bizottság örököseként a jogvédők szakosztálya volt 

felelős a fiatalkorúak számára a szükséges ügyvédi védelem biztosításáért, az ügyvédek 

kijelölése dr. Szuly László az ügyvédi kamara elnökének feladata volt, mellette dr. Visy Imre 

látta el a titkári teendőket. Nyáry Pál református lelkész, a Fiatalkorúak Pécsi Felügyelő 

Hatóságának elnökhelyettese, vezetésével a fogházlátogatók szakosztálya felügyelte a 

fogházmissziót és a raboktatást. A szakosztály előadásokat is szervezett a fiatalkorúak 

számára, amelyeken „gyakran kitértek az alkoholizmus testet és lelket ölő káros hatásainak 

ismertetésére” is. 

A leányjavító nevelőintézeti szakosztály foglalkozott volna az Angyal Pál által javasolt 

intézet létesítésének előkészítésével és majdani felügyeletével, ám mivel ezt végül elvetették, 

gyermekvédelmi szakosztály néven működött a továbbiakban, elnöke dr. Igaz Béla 

székesegyházi kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő volt. A szakosztály kezdeményezte a 

züllés veszélyének kitett gyermekek összeírását, valamint a gyermekeket mulatóhelyekről 

kitiltó rendelkezések betartatását, s javasolták a kocsmák vasárnapi zárvatartását is, ezt 

azonban a minisztérium elutasította. 

A pécsi patronage mozgalom jelentőségét és – különösen a gyermekvédelemben betöltött 

– szerepét nehéz megítélni. Az egyleti évkönyvek sorozat ugyan jól működő egyesületet 

sugall, s a vezetésben a város legaktívabb közéleti személyiségei kaptak helyet, az éves 

beszámolók azonban leginkább kudarcokról számolnak be. Úgy tűnik, az egyletnek inkább 

elméleti tevékenysége volt jelentős, de érdemben nem befolyásolták a gyermekvédelem helyi 

alakulását, amely nem terjedt túl azokon a feladatokon, amelyeket a törvények előírtak, s 

azokat is csak vonakodva tartották be. Pécsett a Gyermekvédő Liga által hirdetett 

gyermekvédő munka inkább csak szavakban toborzott magának híveket. 

                                                 
667 Évkönyv 1914, 18. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1) Pécsett a községi szegényügy az 1890-es évekig a munkaképtelen szegények erősen 

korlátozott segélyezésén, illetve szegényházi (sínylőház) ápolásán és a koldulással szembeni 

represszív fellépésen nyugodott, aminek alapjait az 1840-es években rakták le. A szegény-

intézeti alap, illetve a kórházi (és sínylő) alap nagyjából állandó jövedelmei következtében a 

szegénygondozás rendszere alkalmatlan volt a gazdasági válságok és a szezonális munkahiány 

következményeinek kezelésére. Ezt az ellentmondást mindenkor a szegénység barométereként 

jellemezhető koldulással szembeni rendészeti intézkedésekkel igyekeztek áthidalni. 

 

2) A felnőtt szegénygondozással szemben az árvák és lelencek eltartását nem alapokból, 

hanem a városi költségvetés terhére biztosították, így ezen a területen lehetőség nyílott a 

társadalmi és gazdasági változások, elsősorban a népességnövekedés következményeinek 

kezelésére, tudatos városi politika kialakítására. Ezt jelezte a Rudolphinum árvaház alapítása, 

majd az árvaház építése, a lelencház megnyitása, végül a segélyezés kiterjesztése a 

gyermekeiket egyedül nevelő özvegyekre, amelyek az árvák és lelencek tartására fordított 

költségvetési kiadások folyamatos emelkedésével jártak. Az állami gyermekvédelem 

megszervezése a szegényügynek a változásokat követő, dinamikusan fejlődő szegmensét 

vonta ki a város ellenőrzése alól. 

 

3) Az 1840-es években megteremtett pénzbeli segélyezés helyett az 1870-es évektől a zárt 

(intézeti) szegénygondozás került előtérbe. A Rudolphinum árvaház 1858-as alapítása e 

folyamat előzményének tekinthető, de a zárt gondozási formák előnyben részesítése az 1870-

es évek végétől vált határozott politikai céllá. Az új árvaház építése, a lelencház megnyitása 

és nem utolsó sorban a szegény- és dologház terve mögött a szegénység különböző formáinak 

eltűntetésére és nem utolsó sorban a szegények fegyelmezésére irányuló törekvést kell 

látnunk. A jelenség a város 1860-as, 1870-es években bekövetkező hirtelen 

népességnövekedése és az 1870-es évek gazdasági válsága következménye volt. 

 

4) A városi kisdedóvó, az első gyermekmenhely létesítésének megteremtése nem 

értelmezhető a szegényügy rendszerén belül, hiszen azt kimondottan a munkásosztály 

megsegítésére, gyermekeik napközbeni elhelyezésére hozták létre. Úgy tekintettek rá, mint a 

szülőknek nyújtott segítségre, amelynek költségeit a városi pénztárból fedezték. 
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Szociálpolitikai intézkedésről van tehát szó, amely a munkájukból élő társadalmi csoportok 

életviszonyainak stabilizálását célozta, sőt a tápintézeten keresztül szociális juttatásokat is 

magában foglalt. A gyermekmenhely felállítását a Schneider István által artikulált 

gyermekhalandóság csökkentésének szándéka és erkölcsi félelmek indokolták, s így azt azok 

közé a társadalmi törekvések közé kell sorolnunk, amelyek az alsó társadalmi rétegek erkölcsi 

nevelésére, műveltségének emelésére irányulnak. Vagyis azoknak a gyámkodásoknak és 

gondoskodásoknak a sorába illeszthetők, amelyekkel a liberális társadalom – a szociálpolitika 

születése előtt – kezelni próbálta a tömeges elszegényedésből származó társadalmi 

feszültségeket, a megbomlani látszó társadalmi kohéziót. A jelenség ellentmondása, hogy 

Pécsett akkor került sor az új intézmény meghonosítására, amikor a társadalmi dezintegráció 

tünetei látványosan még nem jelentkeztek, és 1894 után, a századforduló válságidőszakában 

az óvodák további bővítésére már nem került sor. 

 

5) A társadalmi jótékonyság szervezésére Pécsett az 1890-es évekig kevés egyesület alakult. 

A legnagyobb taglétszámú nőegylet által gyakorolt segélyezés nem sokban tért el a szegény-

intézeti segélyezéstől, s ahhoz hasonlóan érzéketlen volt a társadalmi és gazdasági 

változásokra. Az 1890-es években indított népkonyha azonban már a szegényekre leselkedő 

szezonális veszélyek elhárítására jött létre, s eredményeit felismerve a nőegylet 

tevékenységében az 1900-as évtizedben egy modern szegénypolitika jellegzetességeit 

fedezhetjük fel. Az 1910-es évek elejére a visszarendeződés jelei mutatkoztak. A társadalmi 

és hatósági szegénygondozás összehangolása, centralizációja Pécsett nem valósult, részben az 

egyesületek ellenállása miatt, részben pedig azért, ez a törekvés csak a válságidőszakokban 

volt erős, és nem állt mögötte koncepcionális váltás. 

 

6) A városi szegényügy az 1890-es évek végétől jelentős átalakuláson ment át, amely részben 

a századforduló gazdasági válságának, részben a községi szegényügyet érintő állami 

reformoknak a következménye, amelyek adminisztratív oldalról erősítették meg a helyi 

szegényügyet. A változás lényege, hogy a segélyezést függetlenítették a szegény-intézeti 

alaptól, s ennek következtében lehetővé vált a változó gazdasági és társadalmi 

körülményekhez való alkalmazkodás, ami a költségvetésekben is tükröződött. A létminimum 

fogalmának bevezetése azzal járt, hogy a segélyezést nem szigorú bürokratikus szabályokhoz, 

hanem a rászorulók igényeihez igazítottá, és ebbe az új programban akár a 

munkanélkülieknek biztosított közmunka is megtalálta a helyét. Mindezek ellenére 

szociálpolitikai programról nem, de egy modern szegénypolitika kezdeményeiről jogosan 
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beszélhetünk. A századfordulós újítások azonban nem jelentettek valódi fordulatot a 

szegényügyben, mert a segélyek a rászorulók rendkívül alacsony – és egyre csökkenő – 

csoportja számára voltak csak elérhetők. 

 

7) A szociálpolitikai jellegű intézkedések, kezdeményezések hiányának okát a pécsi ipar 

szerkezeti sajátosságaival magyarázhatjuk. Lényegében az 1910-es évekig igen erős a kisipar 

szerepe, s csak egy-két iparágban alakultak ki nagyobb üzemméretek. De mint Szita László 

megállapítja, a századvégi pécsi gyárakban „az erősen élő patriarchális kapcsolatok 

jellemzőek, […] amelyeket csak igen későn szakított szét a részvénytársasági formáció. A 

kisiparban, ahol egy kisüzemben 5-20 munkást foglalkoztattak, ez a viszony szintén gyengülő 

tendenciát mutat, de még igen hosszú ideig összehasonlíthatatlanul erősebben tovább él.”668 

Az ipari munkásság állami biztosításának megteremtésére tehát még azt megelőzően került 

sor, hogy a patriarchális gondoskodás formái – legalábbis vidéken – véglegesen 

felszámolódtak volna. Ilyen körülmények között a segélyezés bővítésére csak 

válságidőszakokban volt szükség – mint amilyen a századforduló – de ezek nem 

kényszerítettek ki modernizációs lépéseket. 

 

8) A községi lakásépítkezés programja semmilyen kapcsolatban nem állt a helyi szegényügy 

szervezetével, sem annak céljaival. Arra nem kifejezetten mint szociálpolitikai, sokkal inkább 

városfejlesztési intézkedésként tekintettek. Nem már meglévő lakáspiaci problémák 

kezelésére szolgált, sokkal inkább elébe ment a társadalmi konfliktusoknak, s jellemzősen 

nem alakult ki érdemi vita a kérdésben. Minden bizonnyal azért, mert a sajtóban is dicsért 

kertes-házas munkáslakótelep a munkásság erkölcsi megnemesítését ígérte. Bár a 

kezdeményezés a Szociáldemokrata Párt felől érkezett, megvalósításában a kormány által 

biztosított pénzügyi támogatás és más városok példái voltak meghatározóak.  

                                                 
668 Szita 1985, 31. 
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