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Bevezető a jótékonyságról és a Monarchia társadalmáról 
 
Filantróp, filantrópia. Mostanában gyakran előkerülő kifejezések, de vajon 
kik ők, mióta vannak és mennyire komolyan vehető a tevékenységük? A 
szótár szerint a filantróp emberbarát, jótékonykodó személy, az 
emberbarátság szellemében cselekvő. Lehet személy, intézmény vagy 
akár módszer (Bakos, 1989:260). Ha jobban megnézzük a dolgot 
láthatjuk, hogy az emberek megsegítése nem új keletű jelenség, az 
emberiség történetét végigkísérte a mások megsegítésének gondolata, a 
karitatív hozzáállás. Már az ókori társadalmak segélyeztek, a régi 
Rómában is volt hagyománya, ahol ezreket láttak el ingyen gabonával, 
később a középkor századaiban rendek alakultak segítő szándékkal és az 
újkor idején például Angliában kezdett kialakulni egyfajta szociális 
gondoskodás, még ha ez nem a mai értelemben vett segélyezés is volt. 
Mivel a társadalom kialakítását végigkísérte az egyenlőtlenség, 
természetesnek tűnik, hogy az ez ellen folytatott harc is folyamatos volt. 
Mindig volt gazdag és szegény és a dúskálónak erkölcsi kötelessége is volt 
kevésbé ügyes, elesett vagy egyszerűen csak szerencsétlenül járt 
embertársaik megsegítése. 

A nagy világvallások eszmerendszerében szintén alapvető a másokkal 
szembeni segítő szándék. A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy a 
kereszténység alapvetésében, az Újszövetség oldalain folyamatosan 
visszatérő motívum a segítés, gazdaggá válik az, ki szétosztja mindenét. 
Az iszlám öt oszlopa közül a harmadik a „zakat”, az alamizsnálkodás. A 
zsidó vallás három mindenki számára kötelező törvénye közül az egyik a 
tevékeny emberszeretet. 

Az ipari forradalom után a társadalmi különbségek megnőttek és 
jellegük is megváltozott. Az addig mezőgazdasági társadalmak 
felbomlottak, a feudalizmus lassan a múltba süllyedt. Az iparbárók, a 
tőkések, az új oligarchák lettek az országok vezető gazdasági potentátjai. 
A régi arisztokrácia sokáig őrizte pozícióit, évszázadokon keresztül 
megőrzött privilégiumai sok helyen biztosítottak neki vezető szerepet, 
azonban az új, kapitalista vezető garnitúra egyre nagyobb befolyást 
szerzett. Hatalmas vagyonok alakultak ki, sokszor egy generáció leforgása 
alatt gyárak nőttek ki a földből, kastélyok épültek és hajbókoló szolgahad 
vette körül az új arisztokráciát, a pénz arisztokráciáját. 

Az ipari forradalomnak azonban nem csak nyertesei voltak, főleg nem 
csak nyertesei voltak. A fentebb említett osztály az országok lakosságának 
csak igen kis hányadát tette ki. Még családtagokkal együtt is a 
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haszonélvezők összlétszáma éppen, hogy kifejezhető százalékban. A teljes 
társadalom átalakult, a régi, agráriumra alapozott jövedelemtermelés 
egyre inkább háttérbe szorult, az embertömegek az iparba áramlottak. 
Több jelentős változás is végbement az időszakban, egyrészt eltűnt a 
kiszámíthatóság. A mezőgazdasági társadalmakban élő emberek ugyanis 
évszázadokon keresztül számíthattak a munkájukból származó stabil 
megélhetésre, amit dolgozott a nagyapa, azt dolgozta a fia, és az ő fia 
számíthatott rá, hogy az ő és családja megélhetése ugyanez lesz. Egy- 
egy aszályos év felboríthatta ezt a rendszert, de az alapvető, biztos 
megélhetés kiszámítható volt. Aki a földeken dolgozott, meg tudott élni 
belőle. Az ipari társadalmak kialakulásával ez a több évszázados struktúra 
egyre inkább eltűnt. A mezőgazdaság már nem tudta felszívni a hatalmas 
embertömeget. Megjelent a bizonytalanság, a szegénység egyre jobban 
terjedt. Elkezdet kialakulni a tartós szegénység, a nyomor. Másik jelentős 
változás volt a korban a nagy ipari központok kialakulása. A 
nagyvárosokba özönlő, mezőgazdaságban már elhelyezkedni képtelen 
tömegek a városban, annak gyáraiban, üzemeiben próbáltak szerencsét. 
Azonban ez nem mindenki számára volt megoldás. Sokan egyáltalán nem 
találták meg a számításukat. Rossz körülmények közt, kevéske fizetésért 
dolgoztak, lakáskörülményeik is szegényesek maradtak, sokan 
ágyrajáróként tengődtek, sokan olyan ingatlanokban húzták meg 
magukat, melyek kevéssel korábban még fészerek vagy akár lóistállók 
voltak. Kialakult egy új réteg a társadalomban, a városi szegények rétege. 
Számuk sok ezerre volt tehető. Az ipari társadalmak legalsó és legfelső 
rétege között tehát óriási különbség volt nemcsak jövedelmei, de 
életmódja és lehetőségei tekintetében is. Korszakunkban hazánk 
legnagyobb és legjelentősebb városa az újonnan kialakult Budapest volt, 
ahol az említett folyamatok szintén lejátszódtak és e társadalmi rétegek 
szintén markánsan jelen voltak. 

Nézzük meg röviden a hazai viszonyokat. Ausztria- Magyarországot, 
azaz az 1918-ig Habsburg-császár által kormányzott birodalmat a XIX. 
században némileg igazságtalanul tartották gazdaságilag elmaradottnak. 
Ez a téves ítélet részben abból a tényből fakadt, hogy az ország bizonyos 
területei valóban elmaradottak voltak, részben pedig abból a retrospektív 
szemléletből, mely a gazdasági teljesítményt a nagy kudarc, az első 
világháborút követő összeomlás alapján ítélte meg (Cameron, 1994:310). 
A kép azonban mégsem olyan vigasztalan, mint amilyenre sokan festik. Az 
ipai termelés az ország nyugati felében állandóan és folyamatosan 
növekedett, a keleti országrészben pedig az 1867-es kiegyezést követően 
gyors fejlődésnek indult. A XX. század első évtizedében a gazdasági 
fejlettség elérte a nyugati tartományokban az átlagos európai fejlettségi 
szintet, a keleti országrész pedig kissé lemaradva a nyugati mögött, de 
folyamatosan fejlődött, és sokkal előbbre tartott, mint a többi ország 
Kelet- Európában (Cameron, 1994:314). Hazánk a korszakban 
agrárországból agrár-ipari országgá vált. 

Mindazonáltal nem szűntek meg Magyarország különböző vidékei között 
a gazdasági eltérések. A földrajzi és éghajlati helyzet és maguk az 
emberek különbözőek maradtak. Minden változás mellett hazánkban az 
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agrárium szerepe óriási volt, bár a közlekedési gócpontok egyre inkább 
népességi gócpontokká is váltak és az egyre inkább kialakuló városok 
magukhoz szívták a fejlődő nagyipart. Egyre jelentősebb tényezővé vált a 
modern gépekkel és munkaeszközökkel felszerelt gyáripar, mely 
folyamatosan növekvő számban igényelte a munkaerőt. E folyamat során 
csökkenni kezdett a népesség vidéken és szaporodni kezdett a 
városokban. A magyar nagyipar messze kiható középpontja a főváros volt 
(Méry, 2012). 

A kiegyezést követő négy évtizedben Magyarország lakossága 13, 6 
millióról 18, 3 millióra nőtt. ( Horvátországgal együtt 15, 5 millióról 20, 9 
millióra.) Az átlagos évenkénti növekedési ráta az országban 0, 74% volt. 
Budapest ez idő alatt hatalmas európai várossá nőtt. Míg 1869-ben 270. 
685 lakosa volt, addig 1890-ben már 491. 938 és 1910-ben már 880. 
371. Látható, hogy a modern városfejlődésben kiemelkedő helyet foglalt 
el az egyesített és székvárosi rangra emelt Budapest, melyfejlődése során 
a korszak hatodik legnagyobb európai városává nőtt. Növekedése a 
valóságot tekintve még nagyobb volt, mert hozzá kapcsolódtak a 
környékbeli falvak is, melyek néhány évtized alatt Budapest elővárosaivá 
nőttek. A belső vándorlás folyamatos volt, jellemző volt az erős 
urbanizáció (Hanák, 1978:405-410). 

A népesség növekedése és a városok, mindenekelőtt Budapest gyors 
fejlődése szükségessé tette a közegészségi viszonyok szemmel tartását és 
javítását. A kiegyezést követően negyvenöt év alatt az orvosok száma 
gyakorlatilag megkétszereződött, tizennyolc helyett már harminc orvos 
jutott százezer lakosra. Nem tévedünk, ha azt mondjuk, ez fejlődés, de 
azért szerény fejlődés. a gyógyszertárak száma is megkétszereződött, 
1913-ban százezer lakosra már tizenkét patika jutott. Ez is csak szerény 
javulás. Nagyobb eredménynek láthatjuk, hogy a korábban sokszor és 
brutálisan pusztító járványokat leküzdöttük és jelentősen nőtt a kórházak 
száma. Az 1913-ban működő 427 kórház 88%-a a dualizmus korában 
épült vagy akkor épült újjá. A minőségi és mennyiségi fejlődés jól nyomon 
követhető, a kórházi ágyak, az ápoltak és az ápolási napok száma 1880 és 
1913 között több mint négyszeresére nőtt. Ebben az időszakban épültek ki 
a nagy klinikák, ekkor fejlődött fel a hazai gyógyászat és orvosképzés. 
Előrelépést jelentett az oltások bevezetése is. Elsőként bevezették 1876-
ban az egyszeri, majd 1887-től kötelező jelleggel a kétszeri himlő elleni 
védőoltást. 

A korszakot végigkísérte azonban két olyan egészségügyi probléma, 
melyet megfelelően kezelni sokáig nem tudtak. Az egyik a magas 
csecsemőhalandóság volt, annak ellenére, hogy a csecsemőket nagyobb 
arányban pusztító járványok gyakorlatilag megszűntek. A másik, szinte 
népbetegségnek számító dolog a tüdőbaj, azaz a tuberkulózis volt (Hanák, 
1978:421-422). 

A korban elvégzett kutatások alapján a tüdővész igazából lakásbetegség 
volt. Minél kevesebb épület állt bizonyos számú lakosság rendelkezésére, 
annál gyakrabban fordult elő a tuberkulózis. Magyarán fő oka nagyobb 
számú egyénnek aránylag kicsiny helyen történő együttélése volt 
(Parassin, 1912:5-7). Emellett okai és fenntartói voltak még a rossz 
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táplálkozás és a rossz munkakörülmények is. A koncentrált lakosságú 
fővárosban ezrével voltak a súlyos tbc-s betegek. Életük sokszor drámai 
volt. A dolgozni már nem tudó embereket munkásegyletek és szervezetek 
segélyezték. Számos alkalommal előfordult, hogy a betegnek hitelt csak 
azért adtak, hogy ezzel dokumentálják, mennyire bíznak felgyógyulásában 
miközben a pénzről már ab ovo lemondtak. 

A tüdőbetegek számára több segélyezési forma is létezett, az említettek 
mellett népkonyhák, hitközségek, gyermekek esetében a liga, a 
fehérkereszt és a gyermekmenhelyek igyekeztek életükön javítani 
(Parassin, 1912:30-33). Ezzel el is érkeztünk magához a segélyezéshez, a 
kiszolgáltatottak megsegítéséhez, az emberbarátsághoz. Melyek voltak 
ezek a korban Budapesten és kik voltak a patrónusok?  

 
Filantrópia Budapesten, helyszínek és személyek 
 
Hazánk gyöngye, a Duna metropolisza a korban Budapest volt. A gyorsan 
felnövő városban azonban sok-sok szegény is élt. A budai oldalon 1869-ig 
a régi Szent János Kórház egy hajlékban volt a szegényházzal, melyet 
ekkor kitelepítettek az I. kerület, Attila út 63. alatt található 
szegényházba. A pesti oldalon a XVIII. századtól a Hatvani utcai Városi 
Kórház, később pedig a Rókus Kórház állt a szegény betegek és nehéz 
sorsú idősek rendelkezésére. 1866-tól szegényügyi bizottság intézte a 
szegénygyámolda ügyeit. 

A városban tapasztalható sanyarú viszonyok késztették a kor 
emberbarátait, hogy a szegények ellátása végett országosan szálljanak 
síkra. A helyzetet nehezítette az, hogy az 1872. évi XXXVI. törvény ugyan 
a főváros feladatává tette a helyi illetőségű szegényekről való 
gondoskodást, de nem mondta ki a feltétlen segítségnyújtást, hanem csak 
annyiban, amennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek 
könyöradománya elegendő lett volna. Így az elesettek ellátását igazából a 
magánjótékonyságra hagyta (Medriczky, Venczeli & Liber, 1930:20-36). 
Sokat foglalkoztak az üggyel, törvények és rendeletek egész sora követte 
egymást s a XX. század elején a kerületekben szegényügyi előadók 
foglalkoztak az érintettekkel. Megjelent a szegényügyi statisztika is, mely 
1911-től kiegészült a központi szegényügyi nyilvántartóval. Az üggyel való 
komoly törődést mutatja, hogy a dualizmus korában kialakított 
intézmények némelyike ma is azonos funkciót lát el. Legjellemzőbb példák 
a Dózsa György út 152. alatt lévő ideiglenes szállás, az Alföldi utcában 
található szálló és a fóti gyermekközpont. A három közül kettőt hoztak 
létre jótékony emberek, jótékony szervezetek. Az Alföldi utcában lévő 
épületet a Hajléktalanok Menhelye Egylet hozta létre. Az alapítvány 
külföldi mintákat követett, példának tekintették Németországot, ahol 
ekkor a társadalmi jótékonykodásra már kialakított, elfogadott törvények 
voltak. Az egylet évekig fejlődött, több kisebb helyiséget is bérelt, de a 
nagy változásra 1887-ben került sor, mikor a főváros nekik ajándékozott 
két, az Alföldi utcában található telket. Az adomány teljesen ingyenes volt, 
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oly feltétel mellett, hogy ezeken 380 ágy befogadására alkalmas 
menhelyet építtessenek és tartsanak fenn. Az építési telek és az épület a 
főváros tulajdonában maradt. Az épület azok számára készült, akiknek 
Budapesten nem volt hajlékuk. Itt ételt is adtak. Akik idekerültek 
általában dolgoztak, többnyire nehéz, fizikai munkát. Az intézmény 
létrejöttét egyértelműen legnagyobb részt a fővárosi közönség 
jótékonyságának köszönhette. (Létrejöttéhez a fentiek miatt is szükség 
volt a társadalom közreműködésére.) A Hajléktalanok Menhely Egylet 
elnöke Podmaniczky Frigyes volt, a titkári teendőket Neuschlosz Ödön 
töltötte be (Hornyánszky, 1888:3-19). Az elnök huszonöt éves 
tevékenység után távozott, utóda szintén illusztris személy, Rózsavölgyi 
Manó lett.  

A másik ma is használt intézmény Fóton volt található és 
létrehozásában kimagasló szerepet játszott gróf Apponyi Franciska, aki 
szívügyének tekintette az anyák és gyermekek ellátását. Létrehozta az 
országban az első ingyenes orvosi ellátást és gyógyszereket biztosító 
anya- és csecsemővédelmi intézményt Fóton. Ugyanitt alapított egy 
úgynevezett Tanácsadó Irodát is. Ez a Tanácsadó Iroda először a fóti 
kastélyban, majd később annak parkjában, egy különálló épületben 
működött (Völgyesi, 2016:189-200). 

A harmadik, eredeti funkciójában ma is üzemelő jelentős intézmény, a 
Dózsa György út 152. alatt található menhely már döntően a főváros 
dotációja nyomán jött létre, mindössze a tervezők és a kivitelezők adtak 
engedményt áraikból, ezzel bizonyítva a jó ügy melletti 
elkötelezettségüket. 

A filantrópia feléledése jellemző volt a korban. Az 1866-os 
kolerajárvány után 1868-ban Erzsébet királyné meglátogatta a Budapesti 
Leányárvaházat, mely akkor a Dob és Rottenbiller utcák sarkán volt 
található és kettőezer forintot adományozott. Ezzel ágyhelyeket alapított. 
Az árvaház a királyné védnöksége alá került és száz ágyasra bővítették. 
Az intézmény nevét is megváltoztatták, Erzsébet királyné látogatása 
napjától Erzsébet-leányárvaháznak nevezték. Ide kerültek árvák és 
félárvák, de mindenképpen olyanok, akiknek a szülei törvényes 
házasságot kötöttek. (A kor erkölcsiségére jellemző volt, hogy árvaházba 
csak árvák kerülhettek, fenti kritérium alapján, a szülővel nem 
rendelkezők, a kitett gyermekek lelencnek számítottak, hiszen csak úgy 
lelték őket. A lelencek számára lelencházakat hoztak létre.) (Medriczky, 
Venczeli & Liber, 1930:128-129) 

Habsburg, Apponyi és Podmaniczky, az ország legfelső rétege. 
Évszázados tradíciók letéteményesei, a példájuk követendő. De ekkor már 
nem csak ők, a történelmi arisztokrácia képviselői jelentették a legfelső 
réteget. Az akkoriban zajló kapitalista átalakulás átrendezte itt is a 
helyzete. Új családok, új szereplők jelentek meg, akiknek családfája nem 
nyúlt a középkorba, de tekintélyük ettől független egyre inkább 
növekedett. Ők voltak az iparbárók, a gazdag és befolyásos bankárok, 
tőzsdei vezetők. Döntő százalékuk nem is magyarországi illetőségű 
családból származott. Általában a nyugati területekről vándoroltak be és a 
modern idők kiváló iparfejlesztési és pénzgazdálkodási lehetőségeit 
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kihasználva néhány évtized alatt megtollasodtak. Gazdagságuk azonban 
nem merült ki a pénzzel teli zsákokon való üldögélésben. Minden 
szempontból a legfelső réteghez akartak tartozni. Ehhez legegyszerűbben 
úgy lehetett asszimilálódni, ha az addigi uralkodó réteg szokásait átvették. 
Szép, magyaros öltözet, ehhez passzoló bajusz, esetleg pakompart, úri 
kocsi, kocsissal, szolgák hada, kastély, földbirtok jelentették számukra a 
pénzzel kifizethető társadalmi emelkedést. De voltak dolgok amelyeket 
csinálni is kellett, társalgás több nyelven, ismeretek a művészetekről. Úr 
az volt, aki tudott is úrként viselkedni. Egy úr tud adni,egy úr jótékony. Ez 
a hasonulás vezetett oda, hogy a dualizmus korának új arisztokráciája, a 
pénzarisztokrácia szintén bekapcsolódott a jótékonykodásba és igyekezett 
segíteni elesett embertársain. 

A Monarchia egyik legtöbbet jótékonykodó iparmágnása báró Csepeli 
Weiss Manfréd volt. A vasszorgalmú Weiss 1887-ben alapította meg 
ércáru és tölténygyárát Budapesten, ahol hamarosan már ötszáz munkást 
foglalkoztatott és naponta százezer darab töltényhüvely, százezer darab 
lövedék és negyvenezer darab tölténytár előállítására volt képes. A sokáig 
a város belsejében található gyárát 1903-ban költöztette át Csepelre, 
megélhetést adva sok helyinek. Már 1896-ban őt és törvényes utódait 
nemesi rangra emelték, Csepeli előnévvel. Ily módon vele együtt emelték 
nemesi rangra hites nejét, Wahl Alice-t és a tőle szármató gyermekeit, 
Jenőt, Alfonzt, Elzát, Máriannát és Margitot. Címerén a „Labor omnia 
vincit” (,a munka mindent legyőz,) felirat volt olvasható. 

Weiss Manfréd a munkások ellátására már 1885-ben alapot hozott létre, 
1886-ban pedig a hivatalnokok özvegyeinek és árváinak nyugdíj- és 
segélyalapot teremtett. Később Rózsahegyen a legmodernebb minta 
szerint munkásházakat létesített, melyekben háromszázötven 
munkáscsalád talált befogadásra. Ugyanezen a helyen a munkások 
gyermekei számára óvodát tartott fenn és a munkások segélyezésére, 
ellátására minden más hozzájárulás nélkül segély- és ellátási pénztárat 
létesített. Ezen kívül nagyszámú jótékonysági egyletben volt választmányi 
tag és mindenkor nagyobb összegekkel járult hozzá az adakozásokhoz 
(MNL OI., K 20 – 1896:908). 

Szintén kivette a részét a filantróp cselekedetekből a kor egyik 
legismertebb hazai bankára, az Uralkodó bizalmasa, Báró Kornfeld 
Zsigmond is, aki a Magyar Általános Hitelbank vezetőjeként sokat tett a 
magyar hitelélet kiépítéséért. 

Jótékonysága egy kicsit más természetű volt, mint Weiss Manfrédé. 
Kornfeld nagyon szerette az irodalmat, a nyelveket és a pedagógiát. 
Nagyra értékelte Kármán Mór oktatási módszereit és támogatására tízezer 
forintot gyűjtött, amely összegből hétezer-ötszázat a sajátjából adott. 
Egyetlen kérése volt mindössze, a pénzt minden ceremónia és a forrás 
megnevezése nélkül adják át a nagy pedagógusnak, hogy ne is tudjon 
köszönetet mondani. Támogatta Goldziher Ignácot a neves orientalistát is. 
Az elintézés módja itt is hasonló volt, nagyon diszkrét. A hozzá kéréssel 
forduló tudós óhaját ott és azonnal nem teljesítette, hanem másnap 
reggel levelet küldött Goldzihernek a kérés méltányos elintézéséről. Ezzel 
a személyes hálálkodást elkerülte. 
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Kornfeld a kor mágnásaihoz hasonlóan birtokot is vásárolt. Ez az 
uradalom Rakovicon volt, ahol a bankvezér egyszerű zsidótemplomot 
építtetett és azt megajándékozta Reb Áron Jekinau egykori tórájával. 
Rakovicon kis zsidó hitközséget is alapított, melyet élete végéig 
támogatott. 

Sajnálta a szegényeket, adott nekik, és mindig a magáéból adott. A 
kérelmezők hatalmas tömege kopogtatott nála állandóan. Kornfeld 
mindenkinek adott egyszer, de akiről kiderült, hogy megtévesztette, 
annak soha többet. Pénzzel támogatta a Pesti Izraelita Hitközség 
Fiárvaházát, a Pesti Chevra Kadisát, a Hajléktalanok Menhely Egyletét, 
egyes rabbikat, a Budapesti Szegény Gyermek Felruházót és számtalan 
szegény magánszemélyt (Radnóti, 1921:100-107). 

A kor ismert vállalkozója, a szintén nemesi rangot elnyert Újpesti 
Wolfner Tivadar gyáros, egykori országgyűlési képviselő és szolgálaton 
kívüli honvéd huszárszázados, tehát a hazafiságot szívén viselő ember 
volt. A karitatív tevékenység nála is fontos tényező volt, gyárukban 
nagyarányú szociális berendezéseket létesített, különösen az anya- és 
csecsemővédelem területén. Sokat tett a munkások megfelelő 
élelmezésének előmozdítására, e cselekedetei példaértékűek voltak a 
korban (MNL OI., K-20 – 1918:31). 

A jómódú budapesti polgár, Bernfeld Mór pedig megalapította a Bernfeld 
Mór Féle Fiúotthont 1907-ben. Végrendeletileg az Erzsébet királyné útja 6. 
alatti nyaralóját egy létrehozandó árvaház céljaira felajánlotta és erre a 
célra az ingatlan mellett ötvenezer koronát hagyományozott, valamint a 
további fenntartásra még háromszázezer korona értékű négy százalékos 
államkötvényt bocsátott rendelkezésre. Az intézet 1912-ben nyílt meg és 
éveken keresztül sikeresen működött, az államkötvények kamatai 
fedezték a működési költségeket (Medriczky, Venczeli & Liber, 1930:132). 

Az egyes nagyvonalú emberek mellett intézmények is juttattak jelentős 
összegeket patrónusi célokra. A már említett Alföldi utcában található 
Menházat például ötszázezer koronás alaptőkével, ötven éves 
fennállásának emlékére a Pesti Hazai Első Takarék Egyesület 
megtámogatta (Medriczky, Venczeli & Liber, 1930:153). 

Kornfeld Zsigmond halála után a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatósága kegyelete jeléül megalapította a Báró Kornfeld Zsigmond 
Segélyalapot és azt minden egyes esztendőben százezer koronával datálta 
(Radnóti, 1921:175). 

Ezekből a példákból is látható, hogy élt a Monarchia Budapestjén a 
szívjóság, az adakozás. Azonban ezek a gesztusok társadalmi legitimációs 
célokat is szolgáltak. Bizonyították az új, felső polgári réteg asszimilációját 
a magyarsághoz, megmutatták lojalitásukat a néphez. Emberi, szerethető 
arccal fordultak a szegények felé,így már nem csak a megtömött zsebeket 
láthatták a nélkülözők, hanem a feléjük nyúló segítő kezet is. 
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Segélyezés a világháború alatt 
 
A boldog békeidők az 1914-es esztendőben véget értek. Örökre. Ez eleinte 
még nem látszott, a lakosság optimista volt, Ferenc József szerint a 
katonák karácsonyra hazatérnek egy győztes háborúból. Ma már tudjuk, 
hogy ez nem így történt. Több mint négyévnyi öldöklés vette kezdetét, 
pusztult a frontra vezényelt férfi lakosság, elfogytak a javak, pusztult a 
hátország, a földeken már nem voltak munkáskezek, a tetők 
rézborításából és a harangokból ágyút öntöttek, a románok betörtek 
Erdélybe. Magyarország népe szenvedett, a szenvedés egyre fokozódott, 
1918-ban már nem volt tüzelő az országban és a híres mezőgazdaságú-
konyhájú országban éheztek az emberek. 

A segélyezés itt kiemelt fontosságot kapott. Az állami segélyezés az első 
perctől beindult, a 148.000/1914. számú belügyminiszteri körrendelet 
alapján a segítségre azok voltak jogosultak, akik semmiféle ellátásban 
nem részesültek vagy hadbavonult tartotta volna el őket, s így nem voltak 
képesek önmagukat fenntartani. A segélyezés minimálisan megállapított 
összege ötvenhét fillér volt, a legmagasabb összege pedig hetven fillér 
naponta és személyenként (Szabó, 2009:148-149). 

A háború valós borzalmaiba engedett már betekintést az 1915. évi XV. 
törvénycikk 7. paragrafusa, mely a rokkant katonák és az elesettek 
hozzátartozóinak nyújtott segítségnyújtás formáit tartalmazta (Az 1915. 
évi XV. törvénycikk). De ez még mindig csak a háború eleje volt. 

Az Erdélybe való román betörés után sokan menekülni kényszerültek. 
Az Est tudósítása szerint a menekültek a Keleti pályaudvarra érkeztek és 
hosszú időn keresztül segítség nélkül voltak. Ezt megtudva Auguszta 
hercegnő felkereste az állomást és saját költségére részt vett a 
gyermekek tejjel való ellátásában, valamint szintén saját pénzéből 
takarókat és egyéb dolgokat vásároltatott a pályaudvaron sok esetben 
szülők nélkül túlélni próbáló gyermekek részére (Az Est, 1916). 

Ugyanebben az évben álarcos bált szerveztek az Auguszta hercegnőről 
elnevezett Auguszta-alap rendezésében, amely jótékonysági esemény 
volt, mert a belépők ára, valamint az ott eladott legyezők és italok 
ellenértéke az alaphoz került. Ebben az időszakban az arisztokrácia és az 
uralkodóház női tagjainak elvárt tevékenysége volt a jószolgálati munka. 

A jótékonysághoz csatlakozott a Zeneakadémia is. Az 1914-15-ös 
évadban például világsztárok léptek fel náluk. A nagyszerű zenészek által 
hozott bevétel többek között a Vöröskereszthez került. 

A jómódúak a Nemzet Háza felépítésének céljából felajánlották értékes 
porcelánjaikat, amelyeket elárvereztek és így járultak hozzá az 
erőfeszítésekhez. Képviselőik piros karszalagot viseltek, amelyen a felirat 
a „Bánat és nyomor enyhítésére” volt. Ehhez a kezdeményezéshez főként 
a mágnások csatlakoztak, de az idő múlásával egyre többen léptek 
soraikba a középosztályból is. 

A háború az ünnepekre is rányomta a bélyegét. A legnehezebb ilyen 
esetben a karácsony volt. Az Auguszta-alap már 1914-től, tehát az első 
háborús karácsonytól szervezett akciókat. Az ünnepet úgy próbálták meg 
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legalább gondolatban együtt tölteni fronton levő szeretteikkel az otthon 
maradottak, hogy ajándékot küldtek neki. A felvetés az egyik neves pesti 
bankár feleségétől származott, Lánczy Leónétól, kinek férje a Monarchia 
egyik jelentős, nagy múltú pénzintézetét, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bankot vezette évtizedeken át. Az ötlet a Gyorssegély Auguszta Alap 
igazgatósági ülésén lett felvetve és hamar el is fogadták. Többféle 
csomagot vittek így a fronton szolgáló embereknek, ezeket a hátországból 
érkező ajándékokat nevezte a köznyelv Auguszta-csomagoknak (Pesti 
Hírlap, 1914). 

Az első világháborúra jellemző volt az állam megnövekedett, 
központosító szerepe, az állam súlya nagyon jelentőssé vált, a 
mindennapok is a hadi gazdálkodás szolgálatába állítódtak, egyre több 
területet ellenőriztek bizottságok. Ez a centralizálódó folyamat a 
jótékonyság formáját is megváltoztatta, az eddig megszokott, egyéni és 
egyleti adományok helyébe egy új forma került, sok embert megmozgató 
társadalmi eseménysorozattá vált a jótékonyság. 

Természetesen volt ellenpélda is. Az 1918 július 26-án bárói rangra 
emelt Csepeli Weiss Manfréd nemesítő oklevelében ezt olvashatjuk: 
„Tisztviselőtelepeket és nagy barakktábort építtetett, a munkások részére 
pedig munkás étkezdéket, sütödéket, fogyasztási szövetkezeteket, 
modernül felszerelt kórházat és orvosi ambulatóriumot alapított. A 
háborúban gyakorolt jótékonysága megközelíti a húsz millió koronát, 
ebből két millió koronával megvetette alapját a Zita Királyné Intézet 
Országos Anya- és Csecsemővédelmi Központnak, valamint ugyancsak 
közel két millió koronával önállóan létesített tüdőszanatóriumot a 
háborúban megbetegedett katonák részére.” (MNL OI., K 20 – 1918:31) 
(Érdemes összevetni Weiss Manfréd milliós léptékét a fentebb említett 
állami segélyezések kis összegeivel.)Báró Hatvany Lajos könyvtárát a 
Révész utcában található Vöröskeresztes fiókkórház rendelkezésére 
bocsátotta. A háború elején a nagyobb bankok átlagosan százezer 
koronával járultak hozzá a Vöröskereszt kiadásaihoz. Ezek jelentős 
cselekedetek voltak, de a karitatív tevékenység ekkor már egyre nagyobb 
mértékben társadalmi mozgalommá vált. 

 
A magyar Maecenas 
 
A legvégére hagytam a legnagyobb formátumú szereplőket, azt a 
helyzetet, ahol a segélyezett is óriás volt. A filantrópia egyik formája a 
művészetek, az irodalom pártolása. Erre a dualizmus idején is szükség 
volt, maga az irodalom nem mindig jó üzlet, és aki jól ért a betűkhöz, az 
sok esetben a számokat hiányosan ismeri. Ez történt Adyval, aki a 
zseniként a vállán vitte a Nyugatot és itt szereplő báró Hatvany Lajos, aki 
a vállán vitte Adyt és a Nyugatot. Ez a kapcsolat máig hat, a magyar 
kultúra részévé vált. 

Hatvany nagyon gazdag bárói családból származott, apja szédületes 
karriert befutó ipari- és finánctőkés volt, az ország egyik leggazdagabb 
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embere, a zsidó tőke egyik legmarkánsabb, felvilágosult és modern 
gondolkodású képviselője. Az üzleti hagyományok ellenére maga Hatvany 
Lajos korán hátat fordított a családi vállalkozásoknak és már a századelőn 
az irodalom felé fordult. Elmondhatjuk, hogy a szociális és végleges 
asszimiláció utolsó állomására elérkezett. Hatvany a Freiburg im Breigau-i 
egyetemen klasszika-filológiát tanult, majd 1904-ben a budapesti 
egyetemen doktorált. Olyan dúsgazdag zsidó fiatal volt, aki e gazdagság 
összes előnyét élvezve minden ambíciójával az irodalom felé fordult. 
Pályáját emiatt végigkísérte egy erős bizonyítási kényszer és egy sajátos 
kitaszítottság is. A legnagyobb magyarokról, Petőfiről és Adyról írt 
monográfiát és izraelita vallását soha nem gyakorolta. Származásánál 
erősebben sújtotta néha pénzessége, néha úgy tűnhetett, hogy 
gazdagsága eltakarja tehetségét. 

Hatvany nemes volt, de polgárrá vált, életvitele nagypolgári volt (Nagy 
Sz., 1993:7-9). A két világ közötti átjárás példája volt az Osvát Ernő elleni 
párbaja, amely szerencsére komoly sebesülés nélkül ért véget. A páston 
két ambivalens, nyugatos személyiség állt, két művelt, européer zsidó, 
karddal a kezében. Szerencsére Hatvany báró halványkék vére nem 
maradt a vívószőnyegen. Hatvany 1909-ben csatlakozott a Nyugathoz, a 
részvények mintegy felének felvásárlásával gazdaságilag is megalapozta 
azt. Az 1910-től részvénytársasági formában működő Nyugat száztíz 
részvényéből Hatvany hatvanötöt birtokolt, a többi Chorin Ferenc, Weiss 
Manfréd, Lánczy Leó és mások tulajdonában volt (Nagy Sz., 1993:38). 

A Nyugat finanszírozása mellett Hatvany a kor kiemelkedő íróját, Ady 
Endrét személyesen is támogatta. Soha nem fog kiderülni, hogy Ady vajon 
mennyi dotációt kapott a bárótól, de mindennek ellenére kapcsolatuk nem 
volt felhőtelen. Ennek a két jelentős intellektusnak legismertebb 
pengeváltása a „duk-duk” affér volt, amelynek végén a vele a nyilvános 
életben szakítani kívánó Hatvany bárónak azt írta Ady szomorú 
méltósággal: „Te egy csomó emberi dolgot, siralmast, nyomorút nem 
ismersz. Én megtehetem azt, hogy akármelyiknél többnek hirdetem 
magam, de nem tehetem meg, hogy a kenyérről, cigarettáról, spriccerről 
lemondjak, sírba dőlvén. Én csak rossz cikket írhattam, de rossz senkihez 
nem voltam, legkevésbé hozzád.” Ezt követően néhány tisztázó levélváltás 
után Hatvany nagyvonalúan megbocsátott és feledést ajánlott. 

Kapcsolatuk folyamatos volt, Hatvany Lajos apja halála után öröksége 
egy részét Ady mariagrüni gyógyíttatására fordította. Ezeken kívül a báró 
pénzzel is támogatta néha elesett barátját. 

Tett azonban olyanokat is, amelyeket pénzben nem lehet kifejezni. A 
hanyatló, beteg, önbizalmát vesztett költőnek adott legnehezebb éveiben 
nem pusztán pénzt, de sikert is. A Nyugat Rt. csődje miatt Adynak 1914 
januárjától egészen 1917 decemberéig nem jelent meg új kötete. Az 
Athenaeum Kiadó, mely a Nyugat szerzői jogait és azzal együtt raktáron 
lévő köteteit megvásárolta, nem látott üzletet egy új Ady kötetben. 
Annyira nem láttak lehetőséget Adyban, hogy a már kinyomtatott kötetek 
megmaradt példányait sem akarták piacra dobni. Hasonlóképpen tett a 
Singer & Wolfner Kiadó is az „Illés szekerén”-nel. Ezt az alkotó számára 
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tragikus állapotot oldatta fel Hatvany azzal, hogy az addig raktáron levő 
köteteket újra az olvasók elé vitte. Hatalmas sikert aratott. 
 De volt egy még ennél is jelentősebb lépése is. Adynak mintegy három 
kötetre való vegyes színvonalú verse gyűlt össze 1914 óta. Ezek közül a 
művek közül válogatta ki Hatvany az akkor már nagyon beteg és 
rendkívüli tapintatot igénylő Ady közreműködésével az új kötet darabjait. 
Így született a „Halottak élén”. A siker példátlan volt, telitalálat, ezzel 
Hatvany elhozta a tragikus sorsú lírikus utolsó boldog életérzését, a 
közönség elismerését (Nagy Sz., 1993:52). 

 
Végszó 
 
E rövid írásban eljutottunk az egy- egy tál ételt adó adakozó gazdagtól a 
géniuszt segítő titán katarzisáig. Mindenki láthatja, adni jó, adni hasznos.  

 
Irodalomjegyzék 
 
Az 1915. Évi XV. Törvénycikk. 
Bakos Ferenc (1989). Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest: 

Akadémiai. 
Cameron, Rondo (1994). A világgazdaság rövid története. Budapest: Maecenas. 
Hanák Péter (1978). Magyarország története tíz kötetben. VII./1. kötet. 

Budapest: Akadémiai. 
Hornyánszky Viktor (1888). Emlékirat a Hajléktalanok Menhelye czímű egylet 

Alföldi-utczai menhelyének megnyitása alkalmából. Budapest: Hornyánszky 
Viktor Könyvnyomdája. 

Medriczky Andor, Venczeli Geyza, & Liber Endre (1930). Budapest Székesfőváros 
Szociálpolitikai, Közjótékonysági és Közművelődési Közigazgatásának 
kézikönyve. Budapest: Fráter & Társa Könyvnyomdája. 

Méry Gábor (2012). Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 
Magyarország I. kötete. [Hasonmás kiadás]. Budapest: Méry Ratio. 

Nagy Sz. Péter (1993). Hatvany Lajos. Budapest: Balassi; MTA 
Irodalomtudományi Intézete. 

Parassin József (1912). Adalékok Budapest Tuberkulózis Statisztikájához. 
Budapest. 

Radnóti József (1921). Kornfeld Zsigmond. Budapest: Szerzői kiadás. 
Szabó Dániel (2009). Az első világháború. Budapest: Osiris. 
Völgyesi Zoltán (2016). Harctértől a hátországig. Az első világháború gazdasági 

és társadalmi hatásai magyarországon a levéltári források tükrében. Budapest: 
L’Harmattan. 

 

Korabeli újságok: 
Az Est, 1916. IX. 3. VII. évfolyam 
Pesti Hírlap, 1914. IX. 21. XXXVI. évfolyam 

 

Levéltári források: 
MNL Ol. : K 20 – 1896 – 908 
MNL Ol. : K 20 – 1918 – 31 


