
Jóltevő nagyasszonyok - hogyan is indult, illetve miként 

működik az egyesület? 

 

Míg a falvakban egymásról gondoskodnak az emberek, addig napjainkban, az egyre 

növekedő városokban sokan maradnak magukra a gondjaikkal. Ma, ez egy országos, sőt, 

világméretű probléma. A tömeges nincstelenség egyre nagyobbra növi  ki magát, de Istennek 

hála vannak olyan joszivű és hősies asszonyok, akik eltökélten küzdenek ellene. 

Mindamellett, hogy a város próbál megszabadulni a terhes jövevényektől, kitolonczolni a 

munkanélkülieket illetve akiknek az utcza az otthonuk, az egylet megpróbálja ennek is elejét 

venni. 

A Pallavicini család nagyleküsége lehetövé tetté, hogy ínség-bazart szervezzen otthonukba 

a Jóltevő Asszonyi Egyesület, a néhány éve megvásárolt Sándor palotában. A familia ifjabb 

fia, Artur, szivén hordozza a szegények sorsát, igy szivesen ajánlotta fel házát az alkalomra. 

Pár nappal a rendezvény elött alakitották ki az épület földszintjén levö tágas csarnokban a kis 

üzleteket, hol a vendégek megszemlélhették, ha pedig elnyerte tetszésüket, meg is 

vételezhették a különböző portékákat. Mind a hölgyek, mind a föurak örömüket lelék a 

keleties vonásokkal teli festmények szépségében, mellyek megvételével szalonjaikat 

diszithették. Jó néhány arckép, portré is elkelt, mindenek elött azok, mellyek egy-egy család 

pillanatát örökitik meg. Szobrok, selymek, és még számtalan alkalmatosság került a gáláns 

vásárlók kezeibe.Számos más ur illetve urnő tudomást szerzett a bazarról, és megjelenvén a 

vásáron, támogatta a programot. Egy kis ismertető következik mi czélt szolgál a bazar 

bevétele. Egyharmada a város szivében fellelhető árvaház fenntartásához fog hozzájárulni. 

Javarészben egy, az aggok segitésére létrehozott intézmény üzemeltetését segíti elő. Most 

szeretnénk kedves olvasoinknak egy parányi betekintést nyujtani az szervezetgyökereibe, 

hogy mi módon is kezdődött munkásságuk. 

Az egyesület ideáját először 1817 elején vetette fel József nádor felesége, Hermina 

főherczegnő. Egy olyan asszonyi egylet megalkotását kezdeményezte, melly az 1815-17-es 

ínség folyományait hivatott enyhíteni. A kérelem felterjesztése után nyolcz nappal Ferencz 

király jóvá is hagyta az egyesület megalapítását. Végezetül kettő egylet jött létre: egy pesti és 

egy budai. A jótékonysági társulás tagjai kezdetben is nagyasszonyok voltak, kik között 

Hermina főherczengnő tartotta fenn a kapcsolatot. Sajnálatos módon a főherczengnő nem 

vezethette hosszasan a szervezet, mivel 1817 szeptemberében, ikergyermekei születése 

közben elhunyt.                                                                



 

(Hermina Mária Amália anhalti főherczegnő) 

Utódaként fellépvén megjelent József főherczeg harmadik hitvestársa, Mária Dorottya, 

akinek hamar szívügyévé vált az egylet fenntartása és mindmáig az egyesület 

legmeghatározóbb tagja. A bazár is a Nagyasszony szervezésével jöhetett létre. 

Az egyesület választmányi tagjai hetente juttattak természetbeni adományokat a 

rászorulóknak körzeteiken belül, pénzbeli segedelmet csak azoknak nyújtottak, akiknek 

helyzetéről perszonális környezettanulmánnyal bizonyosodtak meg. Felkeresték azon 

szegényeket is, akik önnönmaguktól nem folyamodtak támogatáshoz. Az idős és korlátozott 

embereket, akik magukról gondoskodni képtelenek, továbbá a gyámoltalan gyermekeket házi 

gondozásba adták, pénz ellenében. Az szervezet patronálásával még gyógyintézetekben is el 

tudták helyezni a súlyosabb betegeket.  

Az 1817-es ínség befejeztével kezdetét vette a saját intézmények létrehozása. Mindkét 

oldalon létrejött egy aggokat ápoló intézet, mellyben szegény és érdemes öregek, akik egész 

éltöket becsületes munkában töltötték el, tiszta, egészséges szobákban teljes ellátást nyertek. 

Oskola intézeteket is alapítottak, ahol az iskolakorú elhagyatott gyermekek az elemi ismeretek 

mellett szakmát is elsajátíthattak. Az egylet tagjai, nagy gondot fordítottak a szegénység 

kiváltó okára, a munkátlanság megszüntetésére: szociális foglalkoztató intézményben kínáltak 

olyan munkalehetőséget - az egzisztenczia hiányában élők és idősek számára, főként nőknek – 

mint a tollfosztás, gyapjútépés vagy fonás. Az első magyar dologházat a pesti egylet hozta 

létre, mellyben a munkátlanokat igyekeztek szoczializálni. Az egyesületek tizenhat év eltelte 

alatt tizenhatezer embernek nyujtottak segedelmet és egymillió-hétszázezer forintot 

forditottak nemes czélokra. 

Ebben az évben a sok csapadék, az elnyult és kemény tél, majdan a májusi fagy és aszály 

következtében tönkrement a termés, többek között a kolompér és a zab is. Ezt követöen az 

aratás idején beállott nagy esőzések tevék semmivé a máskülönben is sovány termést. Ezen 



okoknál fogva a lakosság igy is nélkülöző rétege pedig ínségeledeleken tengődik, mint a 

kukoriczacsutka vagy a kenyérliszt. Amikor az ez évi éhinség növekedésbe kezdett, még több 

ember jutott sanyarú sorsra. A szervezet ezúttal is mind a koldusok, árvák, aggok, nehéz sorsu 

és önmagukról gondoskodni képtelen embereknek igyekszik segíteni. Mivel ápolatlan és 

szerény környezetben élnek, sok betegség mutatkozhat rajtuk, viszont gyogyirt és eleséget 

venni nem tudnak, mert munkavégzésre nincs lehetöségük. Néhányan egy kevés kenyérre 

valóért az utczazenélést vagy a polgárokat feszélyezö koldulást választják. Az egyesület 

továbbra is törekszik kellő segitséget nyujtani a segélykérőknek, ezenfelül azoknak is, akik 

nem folyamodnak támogatásért. Árváknak otthon találás, élelem és gyogyszerosztás, hideg 

estékre pedig tüzifa biztosítása létfontosságú missziójuk.  

Az asszonyok mind önkéntesen vállalkoznak az önzetlen cselekedetekre. Ezúton is meg 

szeretnénk hálálni e nemes tetteket a programot protezsáló nagyasszonyoknak illetve 

családjaiknak, akik felkarolják a nincsteleneket, anyátlanokat és a véneket. Köszönet a többi 

nagyvonalú urnak és hölgynek akik részt vevé az ínség-bazar eseményen hozzájárulák ahhoz, 

hogy valamennyiöknek élhetöbbek legyenek a körülményei.  

Ezuttal is buzdítjuk generózus olvasoinkat, hogy ne legyenek restek adományozni a Jóltevő 

Asszonyi Egyesületnek, ily módon is segedelmet nyujtva a szegénysorsra jutott árváknak és 

szűkölködőknek. Kérem önöket, tegyünk azért, hogy senki ne maradjon az utczán a 

karácsonyi ünnepek alatt. 
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