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A szociális ellátás a dualizmus kori Magyarországon és Sárváron 
 
  A lakosság önszerveződésének eredményeképpen a dualizmus korában 
számtalan egyesület született országszerte gazdasági, politikai, társadalmi, 
kulturális, szakmai és egyéb közösségi célok megvalósítása érdekében. Sárváron 
a gazdasági érdekeket védő szakmai szervezetekkel egyidőben szerveződtek 
meg az elesettek felkarolását vállaló segélyező civil szervezetek. 
  A dualizmus első évtizedeiben három segélyszervezet alakult meg a 
nagyközségben: a Sárvári Jótékony Nőegylet (1874?, 1883)1, a Sárvári Izraelita 
Nőegylet (1882) és a Sárvári Kerületi Chewra Kadisha Egylet (1886)2. Ezen 
egyletek közös célját képezte a rászoruló lakosság megsegítése egy olyan 
világban, amely nélkülözte még a társadalom teljes egészét lefedő 
társadalombiztosítási rendszert. E körülmény miatt nagyfokú rokonszenv kísérte 
a két jótékony feladatokat felvállaló nőegylet tevékenységét. A kereskedő 
ifjúság 1913. január 11 – én tartott táncvigadalomának 220 korona tiszta 
jövedelmét például egyenlően osztották meg a két nőszervezet között. Estei 
Mária Terézia Dorottya főhercegnő, Lajos bajor királyi herceg felesége erkölcsi 
és anyagi támogatása jeleként elvállalta a Sárvári Jótékony Nőegylet 
fővédnökségét.3. 
  A vizsgált korszakban a mindenkire kiterjedő társadalombiztosítás hiányában a 
szegényekről történő gondoskodás az egyházak, a közösségek és a különböző 
egyesületek feladata maradt. A törvényhozás e téren pedig még csak a kezdő 
lépéseket tette meg. 
  A szegénység ugyanis végigkísérte a dualizmus korát. A kutatások kimutatták, 
hogy 1869 – ben az ország 13, 2 millió lakosa közül 9 millió fő (65, 0%) élt 
olyan jövedelmi és vagyoni körülmények között, amely alapján szegénynek 
minősíthető. A dualizmus utolsó évtizedének kezdetére a gazdasági fejlődésből 
kifolyólag ez az arány némileg javult, de ennek ellenére a szegények még 
jelentős tömeget alkottak. Az 1910. évi népszámlálás időpontjában az országban 
– Horvátország nélkül – 18, 3 millió fő élt, és ebből 9, 4 millió(51, 4%)  személy 
számított szegénynek. 
  A kiegyezést követő szegénység a gyökerét tekintve eltért a tőkés korszak 
előtti állapotoktól. A régi rend Magyarországán (1848 előtt) a rossz szociális 
viszonyokat az éhínségek, a járványok, a háborúk, valamint az egyéni és családi 
életciklusokra jellemző állapotok (kisgyerek -, fiatal házas -, öregkor) okozták. 
A felsorolt élethelyzeteket azonban a népesség többsége képes volt a háta 
mögött hagyni a kiváltó ok megszüntetésével. A kapitalizmus okozta nyomor 



viszont főként az iparosodásból és a nyomában járó gyors városiasodásból 
származott. 
  A szegénység kezelését a két kor embere másként oldotta meg. A paraszti, 
kézműves - gazdaságokra alapozott, rendileg tagolt világban a család, a 
rokonság, a lakóhely tagjainak felelősség - érzete védte a szükségben lévő 
embert, mert azt tartotta, hogy mindenkinek joga van az életre, de legalább a 
tisztes szegénységre. A keresztényi könyörületesség pedig a koldusok számára 
biztosított a megélhetéshez szükséges alamizsnát. A tőkés korban e két elemből 
álló védőháló kezdett meggyengülni, s az osztálytársadalom atomizálódott 
világának felfogása szerint a szegénység állapota egyéni ügy, és szégyelni való 
élethelyzet, ami az erkölcsi fogyatékosságból fakad. A tőkés társadalmat 
megelőző kor viszont elfogadta a tisztes szegénységet.4 A Jótékony Nőegylet 
tanácsosnőinek egyik feladatát például a „…szégyenlős…”, tehát 
szegénységüket titkolók felkutatása képezte.5 
  Sárváron is felfedezhetőek a szegénység társadalmi gyökerei. Az 1848 – ban a 
jobbágyfelszabadítást nem követte földosztás, amely a paraszti népességnek 
vagyoni hátrányt jelentett, amelyre példát nyújt Péntekfalu lakosságának 
helyzete. Az 1850 – es évek elején folyó úrbéri perek során Rábabogyoszló 
község a következő vallomását tette a szomszédos Péntekfalu érdekében: 
„…véleményünk az házhoz való 4 hold földbül magát Családját ruházni és Cs. 
királi adót is füzetni lehetetlen…s az utolsó koldusnál az ilyen ember aláb való 
fog lenni.”.6 Sárváron 1877 – ben 1783 kat. hold szerepelt mezőgazdasági 
területként nyilvántartva. A földterület 420 birtokra oszlott, s közülük mindössze 
43 területe haladta meg a az 5 kat. holdat (10%). A legnagyobb szeletet két 
nagybirtokos vágta ki a határból. A bajor hercegi uradalom 145, 871 kat. hold 
(8,2%), gróf Batthyány Elemér pedig 142, 800 kat. hold (8%) földterületet 
birtokolt, tehát a nagybirtok a  nagyközség mezőgazdasági területeinek 16, 2% - 
át foglalta el.7 Sárváron  - mellékközségeivel együtt  - 1870 – 1895 között a 
mezőgazdasági birtokok száma 251 – ről 387 – re emelkedett, ami 35, 1 % - os 
növekedést jelent. A növekvő számú gazdaságok mögött a birtokaprózódás 
folyamata húzódik meg, amelynek társadalmi hatása a csökkenő jövedelmeket , 
és a kisbirtokok tönkremenetelét eredményezte, amelyet jól mutat, hogy 1900 – 
ra a gazdaságok száma 183 – re esett vissza.8 
  A parasztságnál nagyobb szegénységben élő tömeget a napszámosok alkották, 
akik a kereső népességnek 1869 – ben 32, 2 % - át (252 fő) tették ki. A házi 
cselédek helyzete is hasonlóan alakult. A számuk 1900 – ban a helyi népesség 
10, 2 % - át (227 fő) alkották. Az ugyancsak a szegénységi küszöbön élő kisipari 
és gyári munkásság jelentékeny részét alkotta a nagyközség társadalmának. A 
kisiparban foglalkoztatott munkásság száma 1900 – ban a népesség egyötödét 
(19, 5%) a gyári munkásság pedig 7, 5 % - át alkotta.9 Gyári munkásnak 
azonban e körülmények közepette is jelentős társadalmi felemelkedést 
jelentetett. Példaként említhető a cukorgyár, amely napi 1 – 2 koronás napi 
fizetésével jobb megélhetést nyújtott, mint a gazdák által fizetett 80 filléres 



napszám.10 Néhai Pintér Ferenc következőként emlékezett vissza a 
cukorgyárban a dualizmus idején kapott jövedelméről: „Sokat kellett 
dolgoznunk, de minket, akik éveken át ott dolgoztunk a gyárban, azért 
megfizettek. Egy héten 17 – 18 – 20 koronát kerestünk. Kaptunk tüzelőt, évi 22 
mázsa szenet, meg 200 négyszögöl földet. Aki ekkor ennyit kereset, az boldog 
volt, s nem nézte, mennyit kell érte dolgoznia…”.11 
  A XX. századot megelőzően Németország kivételével gyakorlatilag minden 
országban, így hazánkban is, csak az egyesületi önsegélyezés keretében, majd az 
1884. évi Ipartörvény hatására a nagyiparban is megjelent vállalti 
társaspénztárak formájában létezett társadalombiztosítás.12 A munkásbiztosítás 
csírái Sárváron 1877 – ben jelentek meg először, amikor a molnár ipartársulat 37 
segéd részére évi, személyenként 2,- Ft befizetése mellett biztosított ápolást a 
községi kórházban.13 A cukorgyár hivatalnokai és munkásai a gyár építésétől 
1903 – ig a Sárvár Vidéki Ipartársulat betegsegélyező pénztárában voltak 
bejelentve. Nagy József főszolgabíró 1903. október 8 – án kötelezte a gyárat 
vállalti betegsegélyező pénztár alakítására.14 E fejlemények ellenére a kötelező 
biztosításhoz vezető úton a 1907. évi XIX. törvénycikk jelentette az áttörést, 
amikor az említett Ipartörvény hatálya alá tartozó ipari és kereskedelmi üzemek 
alkalmazottai részére, baleset és betegség esetére előírta a kötelező biztosítást. A 
kisipari és kiskereskedelmi alkalmazottak azonban változatlanul kimaradtak a 
biztosítottak köréből.  
  A szegények számára e korban tehát alapvetően a magán – és az egyesületi 
jótékonykodás nyújtott segítséget.  A kapitalizmus szegénypolitikájának egyik 
megnyilvánulását a koldulás adminisztratív korlátozása jelentette.15 E 
jelenségnek Sárváron is megtalálható a nyoma azon 1876 – ban született 
rendelet, amely értelmében a szegény és munkaképtelen lakosok kizárólag keddi 
és pénteki napokon gyűjthettek könyöradományt. Koldulást is csak azok 
folytathattak, akik ércjelet és koldulási engedélyt kaptak az elöljáróságtól.16 
  A nagyközség az adminisztratív korlátozás ellenére igyekezett a rászorulók 
segítségére sietni, amelyre az 1871. évi XVIII. törvénycikk is kötelezte.17 A 
városi pénztárból fizették a kórházi ápolásukat18, a szegényalapból támogatták 
az elesetteket19, és a vagyontalanok a halottkémi vizsgálatot is ingyenesen 
vehették igénybe.20 
  Sárvár nagyközség képviselő – testülete 1886 – ban rendeletet alkotott a 
szegényekről. A szegényügyi rendelet az alábbiakat tartalmazta: 
-A szegények változatlanul keddi és pénteki napokon gyűjthettek adományokat, 
de szándékukat előre be kellett jelenteni, és koldulási jegyet kaptak. 
-A vagyontalan és keresőképtelen lakosokat a község a pénztárából segélyezte. 
-A kórházi ápolásukat a községi pénztárból fedezték.21 
A nagyközség szegényalapját a helyi pénzintézetek is támogatták. Példaként 
említhető, hogy 1896 – ban a Sárvári Első Takarékpénztár 50,-Ft – ot, a Sárvár 
Vidéki Takarékpénztár 25,-Ft –ot adományozott.22 
 



 
A Sárvári Jótékony Nőegylet alapítása és működése 

 
 

  Az egyesületi szintű jótékonykodás óriási jelentőséggel bírt. A történetírásban 
megfigyelhetőek olyan vélemények, amelyek elmarasztalják a szegénység 
kezelésének többek között ezen módját is. Eric J. Hobsbawm a következőképpen 
ír e témáról: „A szegénység enyhítése terén a keresztény könyörületesség 
rosszabb volt a semminél…. . Mégis népszerű volt, mégpedig nemcsak a 
hagyományhű gazdagok körében…, hanem a hagyományhű szegények körében 
is… .”23 

 

  A neves történész megállapítása esetében fel kell hívni a figyelmet a korabeli 
állapotokra. Az óriási méretű elszegényedést a liberális ideológia a szabad 
verseny útján kívánta felszámolni. A hagyományos társadalom a közösség 
védelme alá helyezte a elszegényedett tagjait, a tőkés társdalom viszont 
adminisztratív eszközökkel kívánta koldulás kérdését rendezni. A liberális 
felfogás szerint az államnak nem sok köze volt a szegényekhez, emiatt az egész 
társadalomra kiterjedő biztosítási rendszer, amely pótolta volna a rendi 
társadalom már nem létező hálóját, nem jött létre a XIX. század második 
felében. A jóléti vagy gondoskodó állam kapitalista modellje csak a két 
világháború között kezdett kibontakozni még a nálunk fejlettebb világban is.24 
Az ilyen viszonyok között roppant nagy szerepet játszottak azok a személyek, 
akik felvállalták a szegények támogatásának ügyét, és cselekedtek a sárvári 
lányok, asszonyok által megfogalmazott szavak szerint: a keresztényi szeretet 
jegyében.25 
  A szakirodalomban a Jótékony Nőegylet alapításának dátumaként 1883 
olvasható.26 Az egylet alapszabálya 1884 – ben Jakoby Bálint nyomdájában 
füzet formájában kiadásra került. A kiadvány tartalmazza, hogy a 
belügyminiszter az alapszabályt 1883. május 15 – én láttamozta. Az egylet 
elnöke ekkor Ajkay Gyuláné, alelnöke Gayer Antalné volt.27 A kiadvány elejére 
azonban befűzésre került az alapító tagság 137 fős névsora 1874. március 8 - ai 
dátumozással! Az egylet elnöke az alapítás időpontjában Langer Jánosné, 
helyettese pedig Nagy Pálné voltak.28Az 1883. évi alapítás időpontja a Vas 
megyei Levéltárban őrzött alapszabály alapján történt.29 Egyenlőre további 
kutatást igényel, hogy a Jótékony Nőegylet alapítása vajon nem egy évtizeddel 
korábban történt - e az eddig ismert időpontnál, vagy esetleg nyomdahibát 
követett – e el a sárvári nyomdász. A névsorban található nevek sem adnak 
támpontot a dátum tisztázásához, mert a sárvári polgári családok és tagjaik 
életútjának kutatása jelen pillanatban a kezdeteknél tart.30 
  Az 1883. február 2 – án tartott közgyűlésen elfogadott alapszabály szerint az 
egylet célja: „…segítőleg fellépni ott, hol a szegényeknek Sárvár városában és 
Vármelléken, vallás, kor és nem különbség nélkül, szükségbetegség és egyéb 
nyomorban segítségre lehet.”31 Az egylet tagsága felvállalta, hogy a munka 



nélkül maradt szegény embereknek munkát szerez, aki munkaképtelené vált, 
annak élelmiszer, ruha, kelme, fa és pénz adománnyal enyhíti nyomorát. A 
szegény gyermekeket ruhával kívánták ellátni, s koldulás és csavargás helyett 
iskolába szerették volna járatni őket. 
  Az egylet tagjai nők lehettek: férjezettek és hajadonok egyaránt. E 
természetadta kitétel alól a titkár személye képzett kivételt, akik a fennamaradt 
dokumentumok szerint a másik nemhez tartoztak (Hafenscher Károly 
evangélikus lelkész, Kisfaludi Kálmán). A tagság több hitfelekezet tagjaiból 
tevődött össze. 
  A tagság tevékenysége szerint több csoportra oszlott. Az alapszabály 
értelmében a pártoló tagok belépéskor 50 krajcárt fizettek, majd havonta 20 
krajcár tagdíjat. Azon hölgyek, akik e kötelezettségükön túl a szűkölködőket is 
felkeresték a tevékeny tagok közé tartoztak. Az egylet jótevői közé azokat 
sorolták, akik a tagdíjon kívül egyéb anyagi adománnyal segítették a szociális 
munkát. A közgyűlés tiszteletbeli tagokká választotta meg azokat a nőket és 
férfiakat, akik érdemeket szereztek az egylet céljainak elmozdításában. 
  A jótékony szervezet mindennapi munkájában a teljes tagság nem vállalt aktív 
részvételt. A többség mindössze a tagdíjat fizette, és az évente esedékes 
közgyűlésen vett részt, ahol az elöljáró testületet megválasztották (elnöknő, 
elnökhelyettes, 12 tanácsosnő, pénztárnok, számvevő, raktári felügyelő, titkár). 
  A tagság a település tehetősebb családjainak nőtagjai közül került ki. A 
tagnévsorban olvashatjuk Ernecz Zsigmond32 és Gayer György33 volt 
polgármesterek, Gayer Antal iparos, megyei bizottsági tag, polgármester, Jakoby 
Bálint könyvkereskedő és nyomdász, Pleszkáts Imre kereskedő, megyei 
bizottsági tag, városi képviselő feleségének a nevét. Emellett számtalan 
polgárcsalád neve is szerepel az alapítók névsorában, mint az építész Geschrey 
család (Geschrey Katalin), kereskedő Einbeck (Einbeck Mária)34, az iparos 
Bundschuh (Bundschuh Mátyásné), Draskovits (Draskovits Rozália), Gayer 
(Gayer Pálné), Riedt (Riedt Andrásné), Vathy (Vathy Györgyné), Farkas (Farkas 
Józsefné) család.35 Az alapító tagok között találhatjuk a helyi értelmiségi 
családok hozzátartozóit: Hafenscher Károly evangélikus lelkész36, Messer 
Sámuel községi orvos37, Visy Mihály nagyközségi jegyző nejét38. A hercegi 
uradalom tisztikarából Langer János jószágkormányzónak39 és Hinrichs 
Károlynak, a káldi gazdaság főintézőjének40 felesége is az alapítók közé 
tartozott. Az elnöknők a kor tekintélyes személyiségeinek hitvesei voltak. Az 
alapításkor Nagy Pál41, 1883 – ban pedig Ajkay Gyula42 járási főszolgabírák 
feleségei töltötték be e pozíciót. 
  A gyakorlati munka dandárját a tanácsnők végezték.  Az egylet működési 
területét (Sárvár, Vármellék) felosztották négy részre, amelyben a tanácsosnők 
hármasával látták el tevékenységüket. Ők tartották a kapcsolatot a szociális 
ellátást végző szervezetetekkel (nagyközség elöljárósága, papság, „…szegények 
gondnokával…”). Az alapszabály így fogalmazott a feladatukat illetően: „…a 
valódi keresztény szeretet és buzgósággal felkeresik a szűkölködőket, a 



szégyenlős szegényeket, szerencsétlenségbe esett családokat és egyéneket s kellő 
pontossággal kifürkészik körülményeiket, szükségük nagyságát, s mily mértékben 
méltóak a segélyezésre. Miután mind ezekre nézve tisztában vannak, a 
rendelkezésük alatt lévő segélyeszközökkel a szükségeshez mérten segítsenek a 
bajon.”43 Emellett hivatásukhoz tartozott a családgondozás is. Intették és kérték, 
hogy a szülők a gyerekeket küldjék iskolába, „…nehogy henyélők és csavargók 
váljanak belőlük.” 44 Intették a szülőket a gyermekeik és a házaik tisztán és 
rendbe tartására, valamint a szorgalomra és takarékosságra. A munkanélküliek 
számára a tehetségüknek megfelelő munkát kívántak szerezni.  
  A tanácsosnők saját hatáskörben 50 karcárnyi összegben pénzbeli, illetve ezzel 
megegyező értékű természetben segélyt adhattak a rászorulóknak. Ennél 
magasabb összegű támogatáshoz elnöki beleegyezésre volt szükség. A 
támogatás nem közvetlenül pénzben, hanem utalvány formájában került a 
segélyezetthez, és igyekezetek megakadályozni a vele való visszaéléseket. E cél 
érdekében ellenőrizték, hogy az iparosokhoz és kereskedőkhöz szóló utalványok 
ellenébe adott tárgyakat megfelelő mennyiségben és minőségben kapják - e meg 
a szegények. Különös gondot viseltek a betegekre, akiknek érdekében más 
jótékony testületekkel (egyletekkel) összekötetésbe léptek. Az elnöknőhöz vagy 
a hozzájuk érkezett könyörleveleket és folyamodványokat is a tanácsosnők 
társaságában tekintette át a szervezet vezetője.  Az egylet arra is ügyelt, hogy a 
nevében eljáró tanácsosnők névre szóló és a civil szervezet pecsétjével ellátott 
kártyával igazolhassák munkájuk jogosságát.  
  
 

Az egylet gazdálkodása és segélyezési gyakorlata 
 
 

  Az egylet alaptőkéjét valószínűleg a tagdíj és a támogatásként kapott összegek 
teremtették elő. A helybéli két takarékpénztár is kötelességének tartotta a civil 
szervezet támogatását. 
  A szegényekkel való közvetlen foglalkozás a tanácsnőkre hárult, viszont a 
tevékenységük hátterét, az erőforrásokkal való gazdálkodást az elnöknő, annak 
helyettese, raktárfelügyelő, a pénztárnok, a számvevő, a választmány és a 
közgyűlés biztosította.  
  Az elnöknő képviselte az egyletet, ügyelt a szabályszerű működésére, 
felügyelte a tanácsosnők munkavégzését, őrizte az egylet pecsétjét és a 
tanácsosnőkkel együtt aláírta az utalványokat. Havonta átnézte a kimutatásokat 
és a pénztári könyveket, amelyen jelen volt az egyleti számvevő is.  Minden 
hónapban összehívta a tanácsot, és a körülményekre való tekintettel a 
tanácsosnőket is tanácskozásra hívhatta. Ő adott engedélyt az 50 krajcárnál 
nagyobb értékű adomány készpénzben vagy értékben történő kiadására. 



  A raktár – felügyelőnő az összegyűlt tárgyak (fa, ruhanemű, lábbeli, élelmiszer 
stb.) őrzése és tisztántartása ügyelt. A raktári bevételekről és kiadásokról pontos 
havi számadást kellett vezetnie.    
A pénztárnok havonta elkészítette az egylet mérlegét, valamint évvégén átadta a 
lezárt számadást az elnöknőnek átvizsgálásra. Kiadást csak az elnöknő aláírása 
és az ellenőr ellenjegyzésével eszközölhetett utalványok mellett. A tagdíjak 
beszedése is a feladatai közé tartozott. 
  Az egylet munkájának és szigorú gazdálkodásának egyik fontos tényezője az 
utalvány volt. A segélynek szánt pénzt befizették iparosokhoz és kereskedőkhöz, 
akik az átadott összeg erejéig az utalványok átadása után adták ki a 
természetbeni segélyt. Az utalványt az elnöknő és a tanácsnoknő is aláírta a 
visszaélés elkerülése érdekében. A raktárnoknő is az elnöknő vagy a 
tanácsosnők utalványai alapján kiadmányozott. A tanácsnoknőnek a raktárból 
felvett tárgyakról nyugtát kellett átadni a raktár – felügyelőnőnek, akinek 
kötelessége volt azokat gyűjteni az ajándékokról szóló nyugtákkal együtt. 
  A titkár feladatát képezte az egylet levelezése, valamint a közgyűléseken és a 
tanácsosnők gyűlésein a jegyzőkönyv vezetése. A számvevő kötelessége volt a 
jövedelmek és a kiadási tételek ellenőrzése, továbbá a raktárkészletek 
felhasználásnak ellenőrzése, és segédkeznie kellett a pénztárnoknak az évvégi 
számadás összeállításánál. 
  A választmány és a közgyűlés is rendelkezett gazdálkodási jogosítványokkal. 
A havonként ülésező választmány 5,-Ft érték alatti támogatásokról dönthetett. A 
közgyűlés döntött a 15,- Ft feletti kiadásokról, továbbá az egylet 25,- Ft értéket 
meghaladó szerződéseiről, küldeményeiről, ajándékairól, kölcsönfelvételeiről, 
pénzeszközeinek és tárgyainak elhelyezéséről.45 
  Az idő múlása sajnos nem hagyta az utókorra az egylet működésével 
kapcsolatos dokumentumok jelentős részét, emiatt nagy jelentősége van az 1895 
– 1900 közötti időszakban vezetett pénztárkönyvnek, amely Burka Zoltán 
helytörténeti kutató gyűjtőmunkájának köszönhetően kerülte el a 
megsemmisülést46.  
 
 

A Sárvári Jótékony Nőegylet számadáskönyve 
(1895 – 1900) 

 
 

  A dokumentum fennmaradt formájában 19X23,9 cm nagyságú, 100 db 
csíkozott lapból álló füzet. A pénztárkönyvet 1895. január 1 – jén nyitották meg, 
s mert töredékesen vészelte át az elmúlt évszázadot 1900 novemberéig nyújt 
áttekintést az egylet pénzügyi helyzetéről. A csonka voltából adódik, hogy 1900 
novemberében már csak a bevételekről tájékozódhatunk a kiadási oldal és a 
további hónapokról vezetett kimutatások hiányában. 



  A pénztárkönyvet 1895 januárjától 1898 októberéig Huml Irma nőegyleti 
pénztárnok vezette, s tőle 1898 októberében Bayer Adelgunda vette át a 
pénztárnoki tisztet. A pénztárnok tevékenységét 1896 – 1897 – ben Tóth 
Ignácné, Bayer Adelgunda és Bayer Matild ellenjegyezték. Az éves számadást 
1898 – ban Leisz Lajosné, az uradalom pénztárosának47 felesége, Dr. Strelinger 
Hermán orvos48 hitvese, és Radó Gyuláné vizsgálták meg. Az utóbbi hölgy 
személyében valószínűleg Radó Kámán főispán sógornőjét tisztelhetjük49. Dr. 
Streliger Hermánné később jelentős szerepet játszott az egylet történetében, 
ugyanis az I. világháborúban a szervezet elnöknőjeként elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a sebesült katonák ellátásának szervezésében50. 
  A pénztárnok tevékenységét valószínűleg nemcsak évente, hanem havonta is 
ellenőrizték az alapszabályban foglaltaknak megfelelően. 
A pénztárkönyv egyik oldalán a bevételeket, a másik oldalán a kiadásokat 
vezették. A mérleg két oldala 1895 – 1898 között „Különféle” és 
„Takarékpénztári” altételekből állt; 1898 – tól – Bayer Adelgunda 
tevékenységétől – „Részenkint” – i és „Együttesen” altételekből tevődött össze. 
A gazdasági évek nyitásaként vagyoni leltárt, s minden év végén vagyoni 
leszámolást készítettek. A nőegylet vagyoni leltára az alábbi tételekből állt: 
 

1.számú táblázat 
A Sárvári Jótékony Nőegylet vagyoni leltára (Ft) 

(minden év december 31 – i állapot) 
 

 
Tétel 1895 1896 1897 1898 1899 
vöröskeresztes         
sorsjegy 
 

    15     15    15    15    15 

takarékpénztári 
könyv 

 1939,08 2020,49 2076,13  2096,25 1993,04 

kézpénz      66,11     38,25      19,04      44,77     36,62 
összesen 2020,19  2073,74   2110,17  2156,02  2044,66 
 
  A takarékkönyvekben elhelyezett pénzállomány három altételből állt: 
alaptőkéből, szegénymenházra félretett pénzből és tartalékból. Ezen összegek 
állandóan ingadoztak. Az alaptőke 1895 - 1987 között 1071, 58,- Ft – ról az 
1896 – ban történt emelkedést leszámítva 1897 – re 1000,00,- Ft – ra csökkent. 
A szegénymenházra gyűjtött pénzerő viszont az 1896. évi tetemes csökkenést 
(173, 79,- Ft) leszámítva 673, 31,- Ft – ról 906, 93,-Ft – ra emelkedett. A 
tartalék is megfogyatkozott ezekben az esztendőkben, és ez a tétel 275, 60,-Ft – 
ról 189, 22,-Ft – ra zuhant vissza. 
  Az egylet éves bevételei az 1896 – ig növekedtek, ezt követően pedig 
csökkenésük tanúi lehetünk. A bevétel 1895 – ben 787, 89,-Ft, 1896 – ban 829, 



13,-Ft – ot tett ki, 1897 – ben viszont 827, 32,-Ft – ra, 1898 – ban 725, 95,-Ft – 
ra esett vissza, és 1899 – ben már 692, 88,-Ft – ra zsugorodott. A bevételek 
csökkenését ennek szerkezete magyarázza meg. A szerző a bemutatásához 
három kiválasztott gazdasági év mintáját választja ki. 
 

2. számú táblázat 
A Sárvári Jótékony Nőegylet éves bevételeinek szerkezete 1895 – 1899 között 

(Ft, zárójel %) 
 

Bevételek 1895 1897 1899 

Választmányi tagok 
gyűjtése 578, 80 (73,5) 604, 28 (73,0) 546, 98 (79,0) 

havi gyűjtés 248, 25 (31,5) 264, 10 (31,9) 230, 90 (33,3) 
karácsonyi gyűjtés 330, 55 (42,0) 340, 18 (41,1) 316, 08 (45,7) 

Magánszemélyek 
adománya 

1, 00 (   0,1) 2, 50 ( 0,3) 14,42 ( 2,1) 

Sárvári Els ő 
Takarékpénztár 

50, 00 ( 6,4) 50, 00 ( 6,1) 50, 00 ( 7,2) 

Sárvár Vidéki 
Takarékpénztár 

20, 00 ( 2,6) 15, 00( 1,8) 10, 00 ( 1,4) 

Főszolgabírói 
Hivatal 

8, 00 ( 1,0) 13, 00 ( 1,6) - 

Nyári 
táncvigadalom 130, 09 (16,5) 142, 54 (17,2) 71, 48 (10,3) 

Sárvári ifjúság 
táncvigadalma 

- - - 

ÖSSZESEN 787, 89 (100,0) 827, 32 (100,0) 692, 88 (100,0) 

 
Megjegyzés: A sárvári ifjúság táncvigadalmának jövedelmét a vizsgálat tárgyát képező öt év 
során kétszer ajánlotta fel: 1896 – ban 53, 15,-Ft összeget és 1900 – ban 125, 74 koronát (62, 
87,-Ft). 
 
  A bevételek három fő és állandó részből tevődtek össze: a gyűjtésből 
keletkezett, és magánszemélyektől származhatott, a magánszemélyek és 
közintézmények adományaiból, valamint a nyáron rendezet táncvigadalomból, 
amely egyfajta jótékonysági bálnak is minősíthető. Az ilyen típusú bevételek 
függtek a gazdaság helyzetétől, amelyből az adakozók jövedelme is származott. 
A századfordulón kialakuló, és 1898 – 1905 között elhúzódó gazdasági válság 
állhat a csökkenő bevételi oldal mögött, amely leginkább az 1899. év 
eredményében mutatkozik meg. 
  Az elemzés legfontosabb része annak vizsgálata, hogy az általa felvállalt 
célokat vajon milyen módon valósította meg. A karácsonyra gyűjtött 
adományokat például kereskedők között osztották szét, és a szükséges 
árucikkeket tőlük vehették át a rászorultak. Az év folyamán befolyt 
adományokat havonta adták át a szegény sorban élőknek segély formájában, a 
táblázatban foglaltak szerint. 



 
3. számú táblázat 

A Sárvári jótékony nőegylet kiadásai  
(Ft, zárójelben %) 

 
Kiadások 1895 1897 1899 
utalványozott havisegély és 
lakbér 

     239, 16 (56, 2)      238, 67 (42, 1)      197, 35 (50, 3) 

utalványozott havi- és 
betegsegély 

     107, 36 (25, 2)      217, 70 (38, 3)        67, 50 (17, 2) 

havisegély       67, 95 (16, 0)      106, 46 (18, 8)       115, 00 (29, 3) 
egyéb        11, 00 ( 2, 6)          5, 00 ( 0, 8)         12, 72 ( 3, 2) 
ÖSSZESEN    425, 47 (100, 0)    567, 83 (100, 0)     392, 57 (100, 0) 

 
Megjegyzés: a táblázatban nem szerepelnek az egylet karácsonyi kiadásai. 

 
  Az egylet az adományokat elsősorban utalványok formájában adta a 
rászorulóknak, valamint lakbér fizetésére fordította. A lakbér nagyon jelentős 
tétele lehetett a támogatásoknak, amelyet alátámasztanak az 1 házra jutó lakosok 
lélekszámának adatai. Egy lakóépületre 1880 – ban 10 fő jutott Sárváron. Az 
arány 1890 – re némileg javult (9 fő/ház), viszont 1900 – ra visszaállt a 20 évvel 
korábbi állapot (10 fő/ház). Vármelléken a lakásviszonyok rosszabbnak 
tekinthetőek, mert 1880 – ban egy lakóépületre még átlagosan 11 lakos jutott, 
addig 1890 – ben 12 fő, s 1900 – ban is 11személy élt átlagosan egy házban.51 A 
demográfiai robbanás ellenére sem mondható, hogy minden ház az abban lakók 
tulajdonát képezte. A legjobb példa erre a napjainkban is a Nádasdy – várral 
szemben álló uradalmi bérház.52 Sárvárt 1890 – ig az elvándorlás jellemezte. 
Vándorlási egyenlege 1869 – 1879 között -593 fő, 1880 – 1889 között -141 fő. 
A fenti mutató azt jelzi, hogy természetes szaporodást hány fővel csapolta meg 
az elvándorlás. Az ipari forradalom hazai és sárvári kibontakozását követően, 
1890 – 1900 között a település népességének a tényleges szaporodása 21, 3% 
(674 fő) volt.53 A házak száma a vizsgált periódusban 10,9% - kal (73 db) 
növekedett, ami jelzi, hogy a beköltözők jelentős része albérletbe kényszerült54. 
  A betegek segélyezésnek aránya rámutat a szegény sorban élő népesség 
alacsony jövedelme és a drága gyógyászati ellátás közötti feszültségre, valamint 
a társadalombiztosítási rendszer hiányára. Az alapszabályban foglaltak arra 
engednek következtetni, hogy havi segélyek között ruha, fa, élelmiszer 
szerepelhetett.  
  Az egyéb kiadások esetében segélyekre, illetve a működéshez szükséges 
kiadásokra (pl.: írószer) gondolhatunk. Az 1895 – ben az egyéb címszó alatt 
nyilvántartott 11,-Ft – ból 6,-Ft összeget használtak fel az árva Polcer lányok 2 
pár cipőjének beszerzésére, a fennmaradó 5,- Ft – ból pedig egy lábatört szentesi 
férfi utazási költségeit finanszírozták. 



  A havi kiadások mutatóiból és a vagyoni leltárból (1. számú táblázat) kitűnik, 
hogy a szegények érdekében a takarékpénztárban elhelyezett pénzeket (alaptőke, 
szegénymenház, tartalék) is felhasználták segélyezésre. 
 

Befejezés 
 

  A kiegyezést követő tőkés átalakulás során a szegénység a társadalom jelentős 
részét sújtotta, amelyet fokozott az akkor még nem létező társadalombiztosítási 
rendszer. A nehéz körülmények között is akadtak olyan , embertársaik iránt 
felelőséget érző lányok és asszonyok, akik felkarolták a bajba jutottakat. Az 
összefogásukat eredményeképpen született meg a  Sárvári Jótékony Nőegylet. 
  Az egylet nem tudta teljes mértékben megoldani a szegények támogatását, arra 
példa az a Hajós István által jegyzett, a Sárvári Járási Hírlap hasábjain megjelent 
cikk, amely további jótékony célú egyletek felállítását javasolta. A XX. század 
elején, 1902 – 1903 - ból a takarékpénztárak mellett rendelkezünk adatokkal a 
római katolikus egyház híveinek, Kőberl János prépost – plébános, a Magyar 
Asztaltársaság rászorulókat felkaroló munkájáról. A szegénymenház alapítására 
1903 – ban került sor.55 
  Ennek ellenére az egylet tevékenysége korszakos jelentőségűnek számít. 
Olvasva a tagok névsorát, legtöbbjükről már az sem állapítható meg, hogy ki 
volt, s talán még a csontjaik is elporladtak, de a tisztelet érződik irántuk. Ezen 
nők a szükség mellett nem közönyösen és közömbösen mentek el, hanem 
cselekedtek. Ki csak pénzt adott a tagdíj formájában, mások felkeresték a 
betegeket és a rászorulókat. 
  Származásukat tekintve a helyi társadalom vagyonosabb rétegeihez tartoztak, 
de nem zárkóztak be kényelmes otthonaikba, hanem tudtak adni sajátjukból. 
Nem szabad azonban elfeledni, hogy az adakozásuk mögött apák és férjek 
álltak, ugyanis a régi világban a családi vagyonnal ők rendelkeztek. 
  Nem vonultak vissza valamiféle osztálygőgbe, hogy behunyhassák szemüket a 
kor riasztó szegénysége láttán. Tudtak adni szeretetből, szívből és lélekből. 
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