
A húsvéti ünnepek körül és az udvar gyászát újabb követek zavarták meg, akik április folyamán ér-
keztek Lõcsére. Eperjesrõl Cserneky Dessõffy István és Fejérpataky Ádám,49 Beregbõl Keviczky Mik-
lós és Szegedy István járt Thököly elõtt.50 A követek érkezése is jelezte, hogy hamarosan ismét táborba
száll Thököly seregével. Thököly az utolsó lõcsei napokban már a sereg mustrájára készülõdött Sze-
rencs irányába.

Thököly udvarában tartózkodott Absolon Dániel Lõcsén. 1683. április 19-én írta Teleki Mihálynak,
hogy egy hét múlva Thököly megindul Lõcsérõl Szerencs felé, ahol május 20-án fogja megmustrálni a
hadakat. Bécsbõl és Lengyelországból pedig olyan híreket kaptak, hogy Pruk városánál mustrálja a csá-
szár a maga hadait. Absolon a saját lovait kérte a levélben, akikért Jabroczky Ádám nevû késmárki ifjú
legényt küldte, s kérte Telekit, hogy Munkácsig kísérõt rendeljen melléjük.51

Valószínûleg Thököly kíséretéhez tartozott az 1683 januárjában Thököly udvarához csatlakozók je-
lentõs része is, familiárisok, nemesifjak és egyéb, az udvar szolgálatát ellátó személyek. Thököly ud-
vartartásának 1683. évi összeírásából az derül ki, hogy a lõcsei tartózkodás ideje alatt kezdõdött fizetési
esztendeje Thököly udvarában a következõ személyeknek: 1683. március 13. Rimay János conventio
egregii agazonum magistri nostri, 1683. március 31. Túry Ádám conventio egregii aulae nostra fami-
liaris, 1683. április 11. Dolinay Gábor constitutio supremo annonae comissario. Ifjak: 1683. április 12.
Gillányi Ferenc conventio egregii cukus annus incipit, 1683. április 12. Bogády Ádám… Sütõ: 1683.
március 25. Zarevuczky Jakab. Kántor: 1683. március 10. Macsonkay Miklós. Agárhordozó: 1683.
március 17. Meskó Gábor. Kocsis: 1683. április 14. Timkovics András; 1683. március 24. Visnyiczey
Demeter és fellajtárának Hlhoy Andrásnak. Címeres posta: 1683. március 23. Balogh György. Zöld
puskások hadnagya: 1683. április 24. Berthóty Ádám.52

Április 30-án Thököly az egész udvartartással nyolc hét lõcsei tartózkodás után elindult Munkács fe-
lé.53 A lõcsei két hónap alatt az udvar ellátását a város állta, a Thököly-féle számadásokban legalábbis
csak májusra szerepelnek ismét adatok. A késmárki két hét tartózkodás rövidsége miatt is feltételezhe-
tõ, hogy a fejedelmi udvar nem tervezte, hogy a herceg késmárki születésû legyen, és mivel Munkácsra
is lõcsei orvost rendeltek, valószínûleg ezen okból is indokolt volt a visszatérés Lõcsére, mindazok
mellett, hogy a gazdag Lõcse városának kellett így a fejedelmi udvar költségeit viselnie a téli fegyver-
szünet egy részideje alatt.

Kardos Tímea

Noblesse oblige
Almásy Dénesné jótékonysági tevékenysége

Almásy Dénesné jótékonysági tevékenységének feltárása, családi szellemi örökségének felvázolása
publikációm célja. Noblesse oblige – A nemesség kötelez francia mondás jól ismert volt nemcsak szá-
mára, hanem a korabeli társadalomban is. A közjótékonyság terén végzett tevékenységével sikerült en-
nek a kötelezettségnek megfelelnie. A nemesi erények közé tartozott az értékközvetítés és -teremtés, a
társadalom szolgálata. Mit tett õ a közjó elõmozdítása érdekében? Tanulmányomban erre a kérdésre is
keresem a választ.

I. Családi örökség
Családi körülményei és gyökerei predesztinálták Almásy Dénesnét a jótékonysági feladatokra.

1869. március 15-én született Károlyi Gabriella néven, gróf Károlyi Tibor, a magyar fõrendiház elnöké-
nek és gróf Degenfeld-Schonburg Emma gyermekeként.1 Édesapja révén az ország egyik leggazdagabb
nemesi családjához, az ezeréves múltat felmutató Károlyi családhoz kötõdött. Édesanyja pedig a
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49 MNL OL, G1 1683. április 22. Eperjes. Magnatum et Nobil. Saros.
50 MNL OL, G1 1683. április 22. Gellényes. Magnatum et Nobil. Bereg.
51 Deák Farkas: A Bujdosók Levéltára. Bp., 1883. 330–331.
52 Thaly i. m. 65?131.
53 Hain i. m. 461.

1 Éble Gábor: A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család leszármazása. Névmutató a leszármazási táblákhoz. Bp.,
1913.



Degenfeld család értékrendjét közvetítette számára, rendszeres jótékonykodásával és ezen a területen
kifejtett munkásságával. Károlyi Tiborné rendszeresen küldött pénzt az árvák helyzetén segíteni szán-
dékozó Országos Protestáns Árvaháznak.2 Testvéreivel együtt létrehoztak egy alapítványt, édesapjuk
nevére, azzal a céllal, hogy a pénz egy részébõl a debreceni fõiskolán egy teológiai vagy bölcsészeti
tanszéket hozzanak létre. A maradék pénz kamatait pedig protestáns tanulók ösztöndíjára fordítsák. Az
oktatási intézmények közös támogatása más esetben is elõfordult a testvéreknél. A nagykállói állami
reáliskolát is alapítvánnyal támogatták, azzal a kikötéssel, hogy az összeg kamatját minden iskolai év-
ben egy jó tanulónak kell odaítélni.3 Károlyi Tiborné nevét a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület alapító
tagjai között is megtaláljuk. A szervezet a keresztény szeretet gyakorlására és a szegények támogatásá-
ra jött létre. A tagok önkéntesen varrtak ruhákat a rászorulók részére, pénzzel segélyezték õket.4 Az ár-
vák, oktatási intézmények támogatása mellett az evangélikus egyház patronálása is tevékenységei közé
tartozott. Adományozott a szegedi evangélikus egyház és lelkész segélyezésére, a pécsi református egy-
ház építési költségeire, a budai evangélikus református templom építésére és az orgona újjáépítésére is,
valamint a felsõ-szabolcsi evangélikus református egyházmegye által Nyíregyházán létesítendõ leány-
internátus építési és fenntartási költségeinek fedezésére.5 A jótékonykodó nõi minta nemcsak édesanyja
révén volt adott Almásy Dénesné számára. Édesapja családjában is ugyanezt látta. A Károlyi család nõi
tagjainak egy része szintén karitatív tevékenységet folytatott. A Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesület elnöke Károlyi Alajosné volt. Károlyi Istvánné a jótékonysági vásár szervezésében vett részt
az Operaházban.6 Az Almásy családban szintén hagyo-
mány volt a jótékonykodás, családtörténeti könyvük egy
része errõl szól.7 Károlyi Gabriella 1888-ban ment férj-
hez a család egyik tagjához, Almásy Déneshez.8

Almásy Kálmánt, Dénes édesapját a korabeli sajtóban
így jellemezték: „Utolsó percig tudatában volt annak,
hogy noblesse oblige és ott ahol a humanizmus, irodalom
és mûvészetért áldozni kellett, Almásy Kálmánt megtalál-
juk az elsõk között.”9 A jótékonykodáshoz nemcsak csa-
ládi minták, hagyományok, neveltetés, akarat szüksége-
sek, hanem pénz is. Férjének, Almásy Dénesnek tulajdo-
nában volt a kétegyházi, sarkadi, gyulai és gyulavári ura-
dalom. Az ezekbõl származó bevételek egy részét fordí-
tották együtt jótékony célokra. Szükség is volt erre, hi-
szen társadalmi problémák a saját korukban is jellemzõ-
ek voltak: szegénység, árvaság, közegészségügy, az okta-
tási rendszer hiányosságai. A nemesi jótékonyságnak
egyfajta társadalmi feszültségcsökkentõ szerepe is volt,
mivel a vagyoni különbségek nagyok voltak a társadalmi
rétegek között.

II. Karitatív tevékenysége

Almásy Dénesné több karitatív országos szervezet
munkájában és mozgalomban is részt vett. A Fehérke-
reszt Országos Lelencház Egyesület helyi, azaz gyulai
tagintézményét Almásy Dénesné hozta létre. A helyi Vö-
röskereszt megalapításában is részt vett, amelynek szin-
tén vezetõje lett. De aktív tagja volt a rövid életû Orszá-
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2 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1871. 01. 22.; 1875. 03. 07. 10. sz.; 1876. 07. 02. 27. sz.
3 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1884. 05. 25. 21. sz., 1895. 02. 07. 6. sz.
4 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1895. 10. 17. 42. sz., 1896. 02. 16. 7. sz., 1897. 12. 19. 51.sz. 1899. 02.

02. 7. sz., 1896. 02. 23. 8. sz., 1898. 05. 29. 22. sz.
5 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1879. 04. 27. 17. sz., 1886. 06. 27., 1891. 02. 15. 7. sz., 1895. 11. 07.;

1900. 02. 25. 8. sz.
6 Vasárnapi Ujság 1895. ápr. 14. Vásár az Operaházban.
7 AlmásyDénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Kétegyháza, 1903.
8 Éble i. m.
9 Békésmegyei Közlöny 1898. 10. 30.

Benczúr Gyula: Almásy Dénesné portréja
(Vasárnapi Ujság 1892. XII. 11.)



gos Tulipánkert Mozgalomnak is, melynek helyi fiókját szintén õ alapította meg. Emellett általános is-
kolát és óvodát is létrehozott, és a helyi gimnázium felépítésére is adományozott úgy, mint ahogy a bu-
dapesti közkórház és a gyulai József Szanatórium részére is. A közjótékonyság területén mutatott akti-
vitásának és vezetõ szerepének több oka lehetett. Egyrészt a helyi társadalomban és hierarchiában ma-
gas szintet foglalt el, ismerte a város és a megye vezetõ tisztségviselõit, ami a szervezõmunkát meg-
könnyítette. Családja és családtagjai országszerte ismertek voltak, egy részük magas vezetõi tisztséget
töltött be nemcsak a politikai életben, hanem a jótékonykodó egyesületek munkájában is. Másrészt ele-
gendõ vagyonnal rendelkezett ahhoz, hogy tudjon jótékonykodni.10 A noblesse oblige szellemiségének
és a családi minták hatására is kötelességének érezte a karitatív tevékenységet. Nemcsak a családban
látta ezt a példát, hanem tágabb környezetében is, hasonló társadalmi és anyagi helyzetben lévõ nõk egy
része szintén vállalt jótékonykodó feladatokat.11 A források alapján kibontakozó XIX. századi nõkép
egyik jellemzõje, hogy a magas társadalmi ranggal rendelkezõ és helyzetben lévõ nõk a családi szere-
pek betöltése, az anyai feladatok ellátása mellett a jótékonyság területén tevékenykedtek, így kapcso-
lódva egy nagyobb közösséghez, ahhoz a társadalomhoz, amelyben éltek.

II. 1. Munkahelyteremtés
Az Országos Tulipánkert Mozgalom célja a munkahelyteremtés volt a magyar munkások számára,

azáltal, hogy a szervezet tagjai csak magyar ipari terméket vásároltak. A mozgalom nemcsak a hazai
termelés fellendítését és Magyarországon terméket elõállítók megélhetését támogatta, hanem célul tûz-
ték ki a magyar nemzeti érzés és öntudat fejlesztését is.12 A mozgalom gyulavári fiókjának alakuló köz-
gyûlésén Almásy Dénesné mondott beszédet. A sorok lelkesedést és a mozgalom céljával való azono-
sulást tükrözik: „Természetes, hogy nem azon fordul meg az ország sorsa, ami egyes községekben, mint
például a mi kis Gyulavárinkban történik, de ha mindenütt mindenki megteszi kötelességét, megteszi a
lehetõt a honi ipar felkarolására, a nép munkájának fejlesztésére és értékesítésére, ha – mondom – ez
mindenütt, országszerte történik, akkor, ha nem is hetek vagy hónapok, de évek, vagy mondjuk évtizedek
múlva sok minden meg fog változni szegény hazánkban. Kevesebb idegen árúra lesz szükségünk, mert
többet és jobbat fogunk tudni elõállítani, kevesebben lesznek munka nélkül, mert többféle munkára lesz-
nek kiképezve, kevesebben lesznek elégedetlenek sorsukkal, kevesebben fognak idegen hazát keresni,
mert munkájukat – jobb lévén – jobban és rendszeresebben fogják értékesíthetni. Azért tegye meg kiki a
maga körében a lehetõt, ha kevés is az, amit az egyén tehet, hasznos lesz a hazának, áldás lesz fáradoz-
ni. Érdeke mindnyájunknak, a nagy birtokosnak, kereskedõnek, gyárosnak éppen úgy, mint a kisiparos-
nak, a földmíves nép fiainak, érdeke pedig mindenek felett a hazának.”13

II. 2. Szociális gondoskodás
A modern állami gyermekvédelem a XX. század elején alakult ki. Addig társadalmi szervezetekre,

magánszemélyekre és az egyházra hárult a hátrányos helyzetû gyerekek ellátása. A Fehér kereszt Egy-
let is hasonló célokkal kezdte meg tevékenységét Budapesten. A korabeli sajtó beszámolt megalakulá-
sáról: „Ismert dolog, hogy a gyermekhalandóság a külföld egyetlen államában sem oly nagy, mint épen
Magyarországon. Évenként körülbelül ötvenezer apátlan gyermek születik az országban s magában a
fõvárosban ötezer. Az ilyen szerencsétlen gyermekek születésük után pár hónapra majdnem mind meg-
halnak. Még néhány esztendõvel ezelõtt állandó rovata volt a napilapoknak az »angyalcsinálás«. A saj-
tóban megrázó leleplezések jelentek meg az elhagyott és dajkaságba adott gyermekek szomorú sorsá-
ról. A kormány akkoriban nem volt abban a helyzetben, hogy országos lelenczházat állítson fel, hogy
megmentse ezeket a gyermekeket a hazának és a társadalomnak. Ezért néhány nemes emberbarát szö-
vetkezett és társadalmi utón megalapította a »Fehér Kereszt« czímû országos lelenczház-egyesü-
letet.”14 Az egyesület jelentése szerint a megalakulásuk óta eltelt nyolc év alatt 1797 anyát és gyerme-
ket mentettek meg a pusztulástól és gyógyíttattak ingyen 8569 gyermeket, állami támogatás nélkül, fi-
lantrópok összefogásával.15 1895-ben a szervezet egyesült az Országos Lelencház Egyesülettel, s ez-
után Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület lett a neve. Az egyesület elnöke a Károlyi család
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10 Békés 1914. szept. 27. 2. Békés vármegye legtöbb adóit fizetõinek névsorában Almásy Dénes neve is szerepel.
11 Wenckheim Krisztina országszerte ismert volt jótékonykodási tevékenységérõl, de Fejérváry Celesztina is eb-

ben a szerepkörben tûnt ki. Mindketten megkapták a közjótékonyság terén végzett munkájukért az Erzsébet
Rendet.

12 Endrei Zalán: Tulipánkert. Globus Kiadóvállalat, Bp., 1906. 125–126.
13 Géra Eleonóra: Egy grófi család mindennapjai – a gyulai Almásyak. In: Horváth J. András (szerk.): Szívvel és

tettel. Bp.–Salgótarján, 2008. 145.
14 Vasárnapi Ujság 1894. febr. 11.
15 Vasárnapi Ujság 1894. febr. 11.



egyik tagja, özvegy gróf Károlyi Alajosné volt, az egyesület fõvédnöke pedig Klotild fõhercegnõ.16 A
fõvédnöknõ kijelentette, hogy mindent megtesz az egyesület érdekében. A vállalt feladatról nyilatkoz-
ta: „Mostani szomorú helyzetemben legnagyobb vigasztaló örömemet a haza gyermekeinek megmenté-
sében mint életem egyik legszebb hivatásában találom”.17 Az egyesület központjában 873 tag volt. Sor-
ra alakultak meg vidéken a fiókegyesületek.18 Gyulán Almásy Dénesné 1896-ban hozta létre a beteg,
rossz körülmények között élõ gyermekek, árvák és várandós anyák gondozására a Fehér Kereszt Orszá-
gos Lelencház Egyesület gyulai fiókintézményét.19 Az elsõ év a pénzgyûjtéssel és a tagok toborzásával
telt el, melynek színterei voltak a kulturális rendezvények. Ilyen volt az egyesület szervezésében az
1897. évi február 3-án tartott táncvigalom is.20 Az ugyanebben az évben tartott közgyûlésen Almásy
Dénesné beszámolót tartott, mely szerint a megalakulásuk óta eltelt egy évben 7000 forintot gyûjtöttek
össze. Fõ cél a tagok gyûjtése és az anyagi erõ fejlesztése volt. Napirend elõtt dr. Fábry Sándor beszédet
tartott és a grófnõnek átadott egy elismerõ díszoklevelet, amelyet az egyesület védnöke, Klotild fõher-
cegnõ adományozott számára, elismerve érdemeit a helyi szervezet létrehozásában. Tisztújítás is zaj-
lott, társelnöknek megválasztották dr. Lukács György fõispánt, pénztárnoknak pedig dr. Márky János
közjegyzõt.21 Mikor már elegendõ pénz gyûlt össze, Almássy Dénesné a szervezet keretein belül men-
helyet hozott létre, amelyet róla neveztek el. 1899. október 29-én nyitották meg Gyulán az Ella Menhe-
lyet, mely mûködésének elsõ három évében 822 gyermeket vett fel gondozotti listájára. A gyermekvé-
dõ intézet igazgató orvosa dr. Kun Pál lett.22 A szervezet vezetõinek rendszeres referálási kötelezettsé-
ge volt. Az igazgató az Ella menhely mûködésének eredményeirõl az éves egyesületi közgyûlésen szá-
molt be, dr. Márky János pedig az egylet vagyoni helyzetét ismertette. Ez alkalommal Klotild hercegnõ
mint a Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület fõvédnöke, Gyulára védnökhelyettesül Almásy
Dénesnét nevezte ki. A gyulai szervezet a legnagyobbak és legaktívabb szervezetek közzé nõtte ki ma-
gát. Almásy Dénesné 1902-re 14 alapító, 24 pártoló, valamint 338 rendes tagot toborzott.23

II. 3. Oktatás

Az oktatás területén végzett jótékonysági, illetve közszolgálati tevékenysége két formában nyilvá-
nult meg. Az egyik volt a saját alapítású és finanszírozású oktatási intézmények, a másik pedig a má-
sokkal együtt létrehozott szervezetek. A dénesmajori magán általános iskolát az Almásy család hozta
létre. Dénesmajor uradalmuk része volt, a környezõ majorságok és tanyás települések mellett központi
szerepet kapott. Az iskolát azzal a céllal hozták létre, hogy a majorságban és a tanyákon élõ gyerekek is
megfelelõ oktatásban részesüljenek.24 A városi elit által kezdeményezett gyulai gimnázium létrehozá-
sának ügyét is támogatta, férjével együtt 8000 koronát adományoztak a célra.25 Almásy Dénesné ma-
gánóvodát 1901-ben hozott létre Gyulaváriban. Az állami óvodák mintájára történõ építkezés és felsze-
relés költségét 16 000 korona értékben vállalta. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezetõit a fõ-
ispán értesítette a magánkezdeményezésrõl. Ezután érkezett a leirat a vármegyéhez, melyben köszöne-
tet fejeztek ki a grófnõnek a „kisdedóvás” ügyének hatékony támogatásáért. A korabeli sajtó kitér arra
is, hogy a Gyulavári községnek adományozott óvoda azért fontos és az itt lakók azért is hálásak, mert a
községnek anyagi viszonyai vagy egyáltalán nem, vagy csak hosszú idõ múlva tette volna lehetõvé az
annyira szükséges óvoda létrehozását.26 Az óvodát 1901. december 22-én nyitották meg és adták át a
községi elöljáróságnak.27

II. 4. Egészségügy

A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület célja egy fõvárosi gyermekkórház létrehozása volt,
de anyagi erõ hiányában csak a tervezgetés szintjén maradt az elképzelés. A megvalósítást segítette
Almásy Dénesné 120 000 koronás alapítványa és szervezõmunkája, amely az adománygyûjtésben mu-
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16 Géra i. m. 145–146.
17 Vasárnapi Ujság 1894. febr. 11.
18 Vasárnapi Ujság 1894. febr. 11.
19 Géra i. m. 145–146.
20 Táncvigalom meghívója. Letöltve 2015. január 8-án: http://kepkonyvtar.hu
21 Békésmegyei Közlöny 1897. 06. 13. 47. sz.
22 Géra i. m. 145–146.
23 Géra i. m. 145–146.
24 Janecskó János: Gyulavári krónikája. Gyula Város Önkormányzata, Gyula, 2002.
25 Dr. Scherer Ferenc: Gyula város története. II. köt. Gyula, 1938. 291.
26 BML IV.B. 401.b. 377/1901. Almásy Dénesné adományozása még: Békés 1901. május 26.
27 Békés 1901. december 29.



tatkozott meg. Részt vett tárgysorsjáték szervezésében és alapítványok gyûjtésében is. Gyakorlatias
gondolkodású volt, céllal együtt akarta az eszközöket is, kitartásával képes volt megteremteni ezeket. A
Fehér Kereszt Egyesület munkatársai méltatták és megköszönték munkásságát a szervezet rendszere-
sen megjelenõ kiadványában: „A Fehér Kereszt-gyermekkórház, hála gróf Almásy Dénesnének, épül s
rövid idõn belül megnyílik. Vele a fõváros és az ország egy ujabb nagy jótékonysági intézményt nyer,
mely sok ezer beteg gyermeknek nyújt majd segítséget, enyhülést és gyógyulást. Ha majd az anyák hálá-
ja ezért menybe küldi fohászát, ne feledjék el imáikba foglalni gróf Almásy Dénesnét.”28

A tüdõvész pusztításainak enyhítésére Lukács György fõispán társadalmi mozgalmat kezdeménye-
zett 1901-ben. Elnökletével és József fõherceg védnökségével József kir. herceg szanatórium-egyesüle-
tet hoztak létre, melynek célja betegségmegelõzõ tevékenység és szanatórium létrehozása volt. A fõis-
pán szükségesnek találta, mivel a betegség leginkább az Alföldön jelentkezik és ezért itt kell megkezde-
ni a védekezést ellene. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Almásy Dénesné is férjével együtt. A
szanatórium létrehozására 10 000 koronát adományoztak. A társadalmi mozgalom nem állt meg a vár-
megye határánál, az ország más részérõl is érkeztek adományok és felajánlások. Ennek is volt köszön-
hetõ, hogy 1907. október 12-én ünnepélyesen felavatták és megnyitották a szanatóriumot.29

II. 5. Vöröskereszt
A Vöröskeresztes mozgalomnak újabb lendületet az elsõ világháború kitörése adott. Országszerte

elkezdtek szervezõdni, illetve újjáalakulni a helyi csoportok. Gyulán Almásy Dénesné elnök hívta
össze az addig kevésbé aktív vöröskeresztes csoportot 1914. augusztus 30-án, hogy felkészüljenek a ki-
alakult helyzetben az egyesület céljainak megvalósítására.30 Többször is gyûjtöttek adományt, azzal a
céllal, hogy lehetõvé tegyék az intézmény közérdekû mûködését: a harctéri betegek és sebesültek ápo-
lását, gyógyítását.31

Az összegyûlt adományokból létrehozták a gyulai Vöröskereszt Kórházat. Az állami elemi iskolá-
ban és az állami polgári leányiskola épületeiben alapították meg a 300–400 sebesült és beteg katona el-
látására alkalmas intézményt.32 Almásy Dénesné létesített sarkadi vadászkastélyában egy 30 fõ ápolá-
sára alkalmas hadikórházat is, ahol bennlakó orvos és ápolónõk gondoskodtak a sérültekrõl.33

III. Az Erzsébet Rend
Almásy Dénesnét a közjótékonyság terén elért eredményeiért kitüntetésre javasolták az 1914. évi

március hónap 21. napján tartott minisztertanácsi ülésen.34 A korabeli sajtóban a döntésrõl, pozitív elbí-
rálásról a következõ híradás jelent meg: „Személyem körüli magyar miniszterem elõterjesztésére gróf
Almásy Dénesné szül. Károlyi Gabriella grófnõnek a közjótékonyság és emberbaráti cselekedetek terén
szerzett kiváló érdemei elismeréséül I. osztályú Erzsébet rendemet adományozom.”35

A lap részletezi a kitüntetett érdemeit is: „A legfelsõbb helyrõl jött magas kitüntetés nagy és igaz ér-
dekeket honorál. Almásy Dénesné grófnõ, a ki az ország legfennköltebb szellemû nõihez tartozik, nem-
csak hitvestársi és anyai hivatásának felel meg, hanem széleskörû áldozatkész mûködést és jótékonysá-
got fejt ki a humanizmus és a közegészségügy terén. Az õ kiváló ügybuzgóságának, szívós fáradhatat-
lanságának és lankadatlan akciójának gyümölcse volt a Fehérkereszt Egyesület »Ella menhelye«, mely
a gyermekvédelemnek a vidéken nemcsak jelentõségben, hanem sorrendben is elsõ intézménye volt. Ez
a gyermekmenhely az, mely tudvalevõleg az állami nagyjelentõségû, országos akcióhoz az impulzust
megadta és így ama dicsõségnek, hogy Magyarország a gyermekvédelem terén vezetõ szerepet visz a
kulturnemzetek között, a nemes grófnõ egyik nagyon elõkelõ osztályrészese. Az õ akciójának és áldozat-
készségének gyümölcse a fõváros leghumánusabb közegészségügyi alkotása a Fehérkereszt kórház.
Gyula városa kulturális s közjótékonysági intézetei, különösen a közkórház és az új Szeretetház mindig
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28 A Fehér Kereszt Országos Lelenczház Egyesület naptára az 1908-ik évre. Fehér Kereszt Országos Lelenczház
Egyesület, Bp., 1907. 58.

29 Dr. Scherer i. m. 287–288.
30 Békés vármegye fõispánjának iratai. BML IV.B. 401. b. 114/1915. A Vöröskereszt helyi szervezeteinek meg-

alakulásáról.
31 Békés 1904. nov. 8. 4.
32 Békés 1914. nov. 15. 6. A gyulai Vöröskereszt Kórház felépülésérõl a Békés cikkei tudósítanak. Dr. Scherer i.

m. 329.
33 Békés 1914. nov. 15. 6.
34 MNL OL K 27. Minisztertanácsi ülés és jegyzõkönyv 1914. 03. 21. Javaslat az I. osztályú Erzsébet Rend ado-

mányozására gr. Almássy Dénesné Károlyi Gabriella részére a közjótékonyság terén szerzett érdemeiért.
35 Békés 1914. április 26. 2.



áldozatkész patrónája a grófnõ, akinek nemes, szociális s közgazdasági érzékérõl többek között a kará-
csonyi bazár, melynek nagy sikere az õ nevéhez fûzõdik, szintén fényes tanú bizonysága. Legfelsõbb
helyrõl történt kitüntetése õszinte örömet keltett városunk közönségében is, amely a legbensõbb és leg-
õszintébb szerencsekívánatait fûzi az Erzsébet-rendhez, amely Almásy Dénesnét ékesíti, de amelyek
Almásy Dénesné grófnõ az egyik ékessége.”36

IV. Összegzés
Minden korszakban voltak, vannak és lesznek társadalmi problémák. Ezek kezelésében és megoldá-

sában az egyéni és társadalmi kezdeményezések és vállalások fontosak, fõleg olyan területeken, ahol az
állami szerepvállalás nem általános és teljes körû. Almásy Dénesné karitatív tevékenysége azt mutatja,
hogyan és milyen eszközökkel próbált hozzájárulni egy adott társadalmi probléma megoldásához. Jóté-
konykodott, mert kötelezettségének érezte, ezt a mintát látta a családjában és az ehhez szükséges anya-
giak is rendelkezésre álltak. Magas társadalmi helyzetébõl adódó kapcsolatai megkönnyítették szerve-
zõmunkáját. Nemcsak országos karitatív szervezetek munkájában vett részt, hanem saját egyéni akciói
és magánkezdeményezései is voltak, hiszen Noblesse oblige!

Kovács Anett

Kõbe rejtett sorsok
A barlanglakás mint szociális probléma és Cserépváralja példája
Bevezetõ

A Bükk hegység déli leejtõit járva a kiránduló apró településeket talál, ahol a hegyoldal szerpentines
utcái szokatlan lakáskultúra emlékét õrzik. Ezek a riolittufa-rétegbe vájt barlanglakások a XIX. század-
tól elsõsorban summásmunkából élõ családok számára jelentettek hajlékot, akiknek gazdasági és társa-
dalmi körülményei nem tették lehetõvé, hogy épített házban éljenek. Kezdetben az otthonok belesimul-
tak a településképbe, a hegy gyomrába rejtve a kevés földdel és ingósággal rendelkezõ családok nehéz
helyzetét. Az alábbi tanulmány a barlanglakások kialakulásának társadalmi hátterét mutatja be és Cse-
répváralja példáján keresztül azt a folyamatot, amely során a XX. század végére az egykori otthonok la-
katlanná váltak. Forrásként a szakirodalom mellett a teljesség igénye nélkül azokat az írott anyagokat
használtam fel, amelyek a XIX–XX. század fordulóján keletkeztek: a XX. század elsõ felébõl a polgári
lakásideált népszerûsítõ könyvekbõl, orvosi leírásokból, sajtócikkekbõl, archívumi kéziratokból és szo-
ciográfiákból merítettem. Cserépváralja családtörténeteinek bemutatásához pedig a 2014 nyarától vég-
zett terepmunka gyûjtött anyaga állt rendelkezésemre, amely nem jöhetett volna létre a beszélgetõpart-
nerek készséges segítsége nélkül.

Egyenlõtlen lakáskörülmények a XIX. században
Amikor az elsõ barlanglakásokat a XIX. század során kialakították, az ország társadalmi és gazdasá-

gi viszonyait az erõs polarizáltság jellemezte. A piacra termelõ gazdálkodás és az iparosodás hatására
fejlõdõ fõváros a vidéki lakosság jelentõs hányadát elmozdította eredeti lakhelyérõl. Ez az ország régi-
óinak és településhálózatának gazdasági egyensúlyvesztését eredményezte. A társadalmi rétegzõdés
összetettebbé vált, a korábbi, feudális földesúr–jobbágy megoszlás helyett.1 Ennek oka, hogy amíg a fe-
udális rend vagyonának alapja a föld, a kapitalista modellben megjelentek a szellemi foglalkozású va-
gyonos rétegek is, akik nem fizikai munkából keresték kenyerüket és olyan ipari munkás rétegek, ame-
lyek nem a földmûvelésbõl éltek.2 Emellett a mezõgazdaságban dolgozó tömegek továbbra is jelentõs
részét képezték a társadalomnak. Ezen a területen a földek aránytalan eloszlása eredményezett kont-
rasztos képet.3 A gazdálkodó rétegbõl 1,2 millió ember mezõgazdasági munkásként kereste kenyerét,
0,5 millió pedig mezõgazdasági cselédként dolgozott. A földek egyenlõtlen eloszlása miatt azok, akik
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1 Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bu-
dapest, 2006. 94.

2 Gyáni–Kövér i. m. 85.
3 Gyáni–Kövér i. m. 89.


