
A Budai Jóltevő Asszonyi Egyesület 

Korunk sok változást hoz, és mi, a Nőegylet tagjai bebizonyítottuk: lejárt a tehetetlenség ideje! 

Míg a férfiak az országgyűléseken, kaszinókban, illetve a sajtóban vívták a reformok csatáit, 

mi, nők is felvettük a harcot, mégpedig nem mással, mint az ínséggel és nyomorúsággal.  

 

Napjainkban ugyanis a férfiak és nők közti különbségek már korántsem jelentik a női nem 

szerepkörének kizárólagosan a háztartásra való korlátozódását. Férjeink és fiaink az állam 

ügyeit intézik, a család vagyonát kezelik, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, de legfőképpen 

családunk példamutató tagjai és legfőbb képviselői. A nőkre marad a gyermeknevelés, és a ház 

körüli teendők, az otthon rendben tartása, amit oly sokan nem értékelnek megfelelően. A 

háztartás felelősségteljes vezetése és a gyermeknevelés áldásos munkája pedig igenis sok 

rátermettséget követelő honleányi feladat! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok az 

eredmények, amelyeket - széles körű és lelkes támogatói körünk segítségével - tagjaink 

áldozatos munkával értek el, működésünk eddigi immár közel harminc évében.  

Idei adventi különszámunkat azzal a céllal szerkesztettük, hogy újfent felhívjuk a figyelmet a 

jótékonykodás fontosságára, terjesszük egyesületünk jó hírét és tájékoztassuk Buda, Pest, és 

egész nemzetünk segíteni vágyó polgárait adventi jótékonykodási lehetőségeikről. 

  

Egyletünk rövid története 

  

Az 1817-es éhínség idején Hermina Mária Amália hercegnő, 

József nádor felesége terjesztette Ferenc király elé egy jótékony 

asszonyi egyesület alapításának gondolatát. A hercegnő nyolc 

napon belül már engedélyt is kapott, hogy az országban fejét 

felütő ínséget enyhítse, illetve gondoskodjék arról is, hogy a 

jövőben a város szegényebb sorsú lakosai között hasonló 

nyomorúság ne forduljon elő. Bár Hermina főhercegnő még az 

alapítás évében tragikus módon, röviddel ikergyermekei születése 

után elhunyt, az Asszonyi Egyesület megmaradt, hála széles, mindenféle rangú hölgyekből álló 

támogatói körének. 1833-ban pesti testvér-egyletünk intézménye József nádor utasítására az 

önkormányzathoz került, dolgozói pedig visszatértek a házi szegénygondozáshoz. Mi azonban 



reményeink szerint még hosszú ideig eredeti formánkban tudjuk tenni a jót, és –megfogyva bár, 

de törve nem- vihetjük tovább alapítónk, Hermina hercegnő örökségét.  

  

Egyletünk ma 

 

A női gondoskodás és szervezőkészség tehát immár nem csak az otthon falain belül érvényesül 

és tesz csodákat, hanem szélesebb körben, egész Budára kiterjedően szerveződik. Majdnem 

harminc éve végezzük áldásos munkánkat, amelyet mind a mai napig folytatunk. Kitartással, 

törődéssel és – sok esetben fáradtságos - munkával mi is hozzájárulunk a rászorulók 

megsegítéséhez, és ezáltal nemzetünk jólétéhez.  

Rendszeres személyes igényfelmérést végzünk, és élelmiszert, gyógyszert, ruhát, tüzelőt, 

néhány esetben pénzt osztunk a rászorulóknak. Kereseti házat és leány-munkaiskolákat 

rendeztünk be, emellett gondoskodunk az árvák oktatásáról és az elesettek ellátásáról is. 

Istápoló intézeteket hoztunk létre, a világtalanok számára pedig 12 férőhelyes intézetet 

alapíttatott. A kolerajárvány idején is töretlenül végeztük áldozatos és eredményes munkánkat, 

mely többek között az uralkodó figyelmét is felkeltette. Több mint egy évtizede már a budai 

kisdedóvó intézetek is egyletünk hatáskörébe tartoznak, azóta mi mindhárom hatáskörünk alatt 

álló óvodára házat írattunk.  

Aminek még azonban kiváltképp örvendezne egyletünk, az az lenne, ha szerte az ország 

területén mindenhol tudnánk munkánkat végezni. Ennek elérése érdekében mindig szívesen 

fogadunk új tagokat, és terjeszkedésre törekszünk, mert hisszük, hogy népünk minden tagja 

megérdemel szeretett hazánkban egy, a koldulásnál és nélkülözésnél magasabb színvonalú 

életet. 

Lehetőségek a jótékonykodni vágyóknak 

Adakozni örömet okoz nem csak annak, aki kapja, hanem annak is, aki adja. Ezért egyesületünk 

nagy örömmel fogadja az adományokat az év minden egyes napján, melyet valamilyen kisebb 

emléktárggyal1 meg is hálálunk. Emellett különféle jótékonysági bálokat, hangversenyeket és 

előadásokat is rendezünk, melyeknek teljes bevétele a rászorulók megsegítésére fordíttatik. 

Ezeken a rendezvényeken mindig kiváló a hangulat és a társaság.  

 
1 Az emléktárgyakra nem találtunk történelmi bizonyítékot, ez csupán a mi kreativitásunk szüleménye. 



Advent idején pedig a különleges atmoszférájú karácsonyi 

vásáron is képviseltetjük magunkat, ahol bizonyos 

termékek megvásárlásával szintén hozzá tudnak járulni 

idei, nagy jelentőséggel bíró programunk sikerességéhez, 

melynek célja a dolgozni kényszerülő gyermekek terheinek 

enyhítése, életkörülményeinek javítása. 

Köszönet a jótékonykodóknak 

Sosem fejezhetjük ki kellő mértékben hálánkat azoknak a nemeseknek és polgároknak, akik 

pénz- és egyéb adományaikkal, vagy áldozatos munkájukkal - szervezéssel, adminisztrációval, 

önkénteskedéssel - segítik a budai jótékonykodást. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a vidékről sem, ahol bár még nem működik a miénkhez 

hasonló jótékonysági egylet, nem kevesebb az adományozó kedv: ezt mutatták meg nekünk - 

csupán az elmúlt fél évben - Verőcze lakosai, különösképpen Horváth Elek főszolgabíró vagy 

éppen Zichy Karolina grófnő, Károlyi György neje, ki nagylelkű jótékonyságával a vidékieket 

is kitüntette. Páratlan anyai szeretetéről és gondoskodásáról tett tanúságot, mikor közrendű 

leányok számára iskolát alapított, lelki és szellemi fejlődésük érdekében, melynek a szülők és 

minden jelenlévő örvendezett. 175 leánynak saját kezével osztott különféle ruhaneműket, ezzel 

még inkább példát mutatva minden jótékonykodni vágyónak. A nemes jótétemények jeles 

képviselője volt még az elmúlt fél évben Eszterházy Károly, ki egymaga 100  pengő forintot 

adományozott a szemerei vendégfogadós árváinak, kik - miután atyjuk elhunyt a tűzben - 

magukra maradtak.  

Hálás köszönet minden emberbarátnak, aki magáénak érzi a köz ügyét, és nagylelkűségéről 

bizonyságot téve, mindenkinek példát mutatva támogatja az elesetteket. Különösen Karácsony 

közeledtével jó látni, hogy büszkék lehetünk egymásra, és haladva korunk szellemével merünk 

túlnézni önös érdekeinken, hogy a rászorulókat támogassuk - nem csak anyagi javakkal, de 

önkéntesen végzett munkával is.  

Az idei Advent 

Egyletünk számára az ünnepek előtt sincs megállás, hiszen a zord téli fagyok beálltával sokak 

eddig is nélkülöző élete még nehezebbre fordul. Éppen ezért, most is nagyon hálásak vagyunk 



minden egyes segítő kéznek, amelyek a meleg étel, ruha és tüzelő osztásában részt vesznek, ám 

ugyanolyan köszönet illeti a pénzt adományozókat is.  

Utógondolat, figyelmeztetés 

Noha a nagylelkűség és az önzetlenség keresztyén vallásunkból fakadó erények, az utóbbi 

években sajnos azt tapasztaltuk, hogy néhányan visszaéltek ezekkel. Szeretnénk kedves 

Olvasóink figyelmét felhívni a csalókra, akik magukat szerzetesnek kiadva járják az utcákat. 

Egyházi intézetek, illetve irgalmas-zárdák megbízottjaiként koldulnak, így nem csak az 

emberek jóindulatából, de hitéből is gúnyt űzve lopják meg az őket megszánó adakozókat. 

Mivel egyletünk egyik fő célja a koldusok és csavargók foglalkoztatása, és azáltal az utcán való 

kéregetés felszámolása, kérjük Önöket, hogy jóhiszeműen ne hagyják magukat kihasználni, és 

a bűnözés ezen formáját elterjedni. Amennyiben  szándékában áll egy bizonyos összeget 

jótékony célokra felajánlani, nyájas Olvasó, kérjük Önt, hogy ezt hivatalos gyűjtések keretében 

tegye meg, vagy keresse fel az adott intézményt személyesen. 
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