
„Célunk eltörölni az utcai koldulást” 

Interjú Mária Dorottya Lujza Vilma Karolina württembergi hercegnővel, József nádor 

feleségével, a Jóltevő Asszonyi Egyesület védnökével és legfőbb támogatójával, akivel 

beszélgettünk az egylet működéséről, feladatköreiről és sikereiről is.  

Ú: Először is: mi is pontosan ez az egyesület? Hogyan alakult 

meg? 

MD: Szépemlékű Hermina főhercegnő ötlete volt, hogy az akkor 

már két éve tomboló ínség csillapítására egy „asszonyi 

egyesületet” kellene létrehozni. Ekkor alapult meg, páratlan 

gyorsasággal a Jóltevő Asszonyi Egyesület, ráadásul egyből két 

helyen, hisz Pesten és Budán is megtalálható. Célja a szegények, 

betegek és árvák segítése. 

Ú: Mit érthetünk a segítés alatt? 

MD: A családokat élelemmel, ruhával, a betegeket 

gyógyszerekkel, szükség szerint orvos kiküldésével patronáljuk, kórházakban helyezzük el 

őket. Továbbá vannak különböző létesítményeink, a gyerekek számára iskolaintézet, 

munkátlanoknak kereset-intézet, a csavargóknak dologházat szerveztünk, míg a vakok 

számára gyógyító és ellátó intézmény alapítását kezdeményeztük. 

Ú: Mesélne még kicsit az intézetekről? Úgy tudom, az emberek tehetsége alapján 

alkalmaznak különböző módszereket. 

MD: Ez így van. Úgy gondoljuk, a legnagyobb probléma a munkanélküliség, ezért 

létrehoztunk munkahelyeket, ahol a rendszeres kereset híján élőket igyekszünk ellátni. 

Asszonyi kéziművek boltjának hívjuk például azokat az intézményeket, ahol a kézi munkához 

remekül értő, de az árut eladni már képtelen asszonyok dolgoznak. Ezúton is szeretném 

megköszönni kedves Graf Annának, aki biztosítja számunkra az üzletét a portékák 

értékesítésére. A Nagymező utcában üzemel továbbá egy keresetház, ahol fonással, 

szövéssel, asztalos munkával kereshetik a kenyerüket. Az így készült árukat a heti vásárokon 

szoktuk eladni. 

Ú: Mekkora a bevétel az így eladott árukból? 

MD: Meglepően sok. Nem mondok titkot, ha elárulom, hogy a bevételünk fele a kereset- és a 

kézművesházban előállított termékekből tevődik össze. 



Ú: A kiadások hogyan oszlanak el? 

MD: Nagyjából hasonló arányt költünk a később felhasznált alapanyagokra, a maradék pedig 

eloszlik a munkások bére és a segélyezetteknek kiosztott dolgok között. 

Ú: Az árvák számára milyen segítséget tudnak nyújtani?  

MD: A fiatal, még tanuláshoz kicsi gyermekeket remek asszonyokhoz 

visszük el, ahol nagyon jó nevelést kapnak. Az idősebbeknek iskolai 

ellátást biztosítunk, de nem csak az árváknak, hanem azon, szegény 

családból származóknak is, akik maguknak nem tudják megteremteni 

a szükséges alapot. Itt az alapvető ismeretek mellett választható 

szakmákat is tanítunk a fiataloknak, melyet a tökéletességig kell 

elsajátítaniuk, ezzel is a kitartást sulykolva beléjük. Később munkához 

juttatjuk őket, ezzel is egyengetve az életüket.  

Ú: A vakok helyzetét különösen szívükön viselik. Hogyan alakult ez ki? 

MD: Az összeírásokból az derült ki, hogy meglepően sok látásproblémával küzdő koldus él az 

utcákon. Legtöbbjük hályogos vak, mely gyógyítható. Az ő segítésüket tűztük ki célul, amikor 

megalapítottuk a kórházat, melyben nagy büszkeségünkre ma már olyan nívós orvosok 

végzik a műtéteket, mint többek között Bugát Pál vagy Fabini János Teophil. 

Ú: Hogyan döntik el, hogy ki jogosult egyes segélyekre? Hisz bárki beállíthat, mondván, 

neki szüksége van erre-arra. 

MD: Rendszeresen járjuk a várost, minden támogatásra szoruló életkörülményeit felmérjük, 

hogy ez alapján megállapíthassuk, milyen segélyre szorul az illető. Célunk ezzel a 

szemérmesebb, szégyenlősebb szegények felfedezése is, akik különböző okokból nem kérnek 

segítséget, pedig megérdemelnék. 

Ú: Jelenleg az Önök által szervezett vásárban 

ülünk. Ez szórakozás vagy bevételi forrás 

inkább?  

MD: A kettő egyszerre. Mint láthatja, rengeteg 

remek, előkelő ember tette tiszteletét, akik sokat 

segítenek támogatásaikkal a szervezet munkáján, 

de egyben szórakozást nyújt nekik a rendezvény, 

hisz alkalmuk van társalogni és mulatni. 

Nyilvánvalóan nagy motiváció a minél több adomány összegyűjtése, de minden alkalommal 



egyre több jótékonykodó látogat el, akiknek a reakcióik rengeteget jelentenek számunkra. 

Ezekkel a bazárokkal talán nem csak a szegényeken, hanem a jelen lévő gazdagokon is 

tudunk segíteni valamennyit, ami szintén nem mellékes. 

Ú: Mik a célok a közeljövőben? 

MD: Célunk eltörölni az utcai koldulást. Ennek érdekében összegyűjtjük a település összes 

koldusát, hogy mindannyiukról gondoskodhassunk. Nagy örömünkre a város vezetése is 

támogatja a munkánkat, melyet már elkezdtünk, és kifejezetten sikeresnek mondható. Ezek 

után, a tervek szerint augusztusban, egy évig tartó pénzgyűjtést fogunk megkezdeni, mellyel 

a célul kitűzött alapot szeretnénk megteremteni, és később ez kerül majd kiosztásra a 

koldusok között. Továbbá szeretnénk a szociális támogatásra szorulóknak lábadozók házát, 

illetve egy gyámintézetet létrehozni, ezzel is a munkanélkülieket segíteni.  

Ú: Igazak a hírek, miszerint néhány, nemrég Pestre érkező 

szegényt kitiltanak a városból? 

MD: Nem tudom, mire gondol. 

Ú: Állítólag a frissen betelepült, még munkával nem 

rendelkező polgároknak korán kellett távozniuk. 

MD: Szigorúan csak a munkanélkülieknek. 

Ú: Tehát igaz? 

MD: Néhányan elköltöztek a városból, ez igaz. De nem jelenti 

azt, hogy koldusok tömege fog kivándorolni. 

Ú: Hisz akkor nem lenne munkájuk. 

MD: Ez nem a munkánk. Csupán az embereken próbálunk segíteni, akiknek nehéz 

körülmények között kell élniük, és megérdemlik a törődést. 

Ú: Végül, de nem utolsó sorban, meg tudná említeni az eddig elért legnagyobb sikereiket? 

MD: Már közel 10 000 család jutott hozzá a segélyeinkhez. Szegények ezrei fordultak már  

meg a dologházban, míg a támogatott betegek száma is közel lehet a bűvös határhoz. Csak 

viszonyításképpen, Pest lakossága jelenleg 60 ezer emberből állhat. Nagyon büszkék vagyunk 

ezekre az eredményekre, de reményeink szerint a közeljövőben csak gyarapodni fognak. 

Ú: Kívánom, hogy úgy legyen. Köszönöm az együttműködést. 

MD: Én köszönöm a lehetőséget. 

 

 



Források: 

Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában 

https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-01-csalad-neveles-erkolcs-

5f901ed6af58b.pdf 

Fónagy Zoltán blogja: 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/01/03/joltevo_asszonyi_egyesulet_pesten_es

_budan_a_szocialis_gondoskodas_kezdetei_a_reformkorban 

Tóth Árpád: A társadalmi szerveződés rendi és polgári normái 

http://epa.oszk.hu/03300/03304/00016/pdf/EPA03304_fons_1998_04_411-479.pdf 

 

Illusztráció források: 

https://eom.lutheran.hu/node/765 
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