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Noha nem tagadjuk a megelőző korok ez irányú eszméinek létét és hatását,
humanista szemléletét, a reformációt – Szerb Antal szavaival – mégis olyannak
kell tekintenünk, mint „az új ember felé vezető út legfontosabb kanyarja”. (1)
A reformációval együtt, annak mintegy hajtásaként, megváltozik az emberek-
ről való gondoskodás, az „evilágosodásból” eredő felelősség is.

A XVII. században keletkezett pietizmus, ahogy Payr Sándor (2) a Magyar
pietisták a XVIII. században c. munkájában írja, hogy az emberek lelki gondo-
zásában új irányzatot hirdetett meg: a merev ortodoxiával és dogmatizmussal
szemben a keresztény igazságoknak a szívben és a gyakorlati életben való gyü-
mölcsöztetése, a népnek hű és lelkiismeretes gondozása. A kiemelkedő jelen-
tőségű pietista egyházi férfiúk közül  August Hermann Francke (1663-1727)
volt az, aki gyakorlatilag is legtöbbet tett a szegény, az elhagyott, az istápolásra
szoruló gyermekek neveléséért és gondozásáért. 1695-ben Halléban létrehozta
az Armenschulét, számos iskolafajt egyesítő intézetét. Az intézet egyik része az
árvaház volt, amelynek nevelői és gondozói számára szabályzatot dolgozott
ki. Kiterjedtek ezek a szabályzatok az árvák gondozóinak minden aprólékos
teendőire. A fiúotthonok szabályzatában, amely 36 pontból állt, a 22-25. pont
máig sem avult el: a nevelőknek ügyelniük kell az újonnan felvett árvák befo-
gadására, arra, hogy megkedveljék az intézetet, szoktassák őket a művelt ma-
gatartásra. Az árva lányokat befogadó otthon 22 szabálya között olvashatjuk,
hogy a felügyelőnőknek (árvaanyáknak) különösen nagy kímélettel és türelem-
mel kell foglalkozniuk a nemrég befogadott árvákkal, a gyengébb elméjűekkel,
az ügyefogyottakkal. A nevelés szelleméről sok mindent megtudunk, ha azt ol-
vassuk a fegyelmi szabályzatban, hogy a tanító atyai szeretettel viselkedjék a
növendékeivel szemben, mert ezzel hamarabb célt érhet el, s a lármás, örökké
zordon kedélyű tanítótól félnek, de engedelmességet tőlük nem tanulnak. (3)
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Francke hallei intézetében sok magyar fiatal  töltött  el  hosszabb-rövidebb
időt. Ezek a tanítványok, akik teológiát tanultak, magukkal hozták mesterük
eszméit, s mint protestáns lelkipásztorok, bár az országgyűlések számos tiltó
határozatot hoztak, igyekeztek maradandó dolgokat alkotni.

A Payr Sándor által összeállított névsorban, amely azok nevét tartalmazza,
akik megfordultak  Francke intézetében, találjuk  Sartorius Szabó János nevét
(a lexikonokban Sartori néven is előfordul). A rozsnyói születésű (1695) evan-
gélikus lelkész 1719-ben iratkozott be a wittenbergi egyetemre. Hazatérvén,
miután nem nyerhette el a rozsnyói lelkészi állást, irodalommal kezdett foglal-
kozni. 1729 elején a Vas megyei Nemescsóra kerül lelkésznek. Itt nyitotta meg
kőszegi híveinek támogatásával a legelső evangélikus árvaházat. Mindeneset-
re sok nehézséggel kellett megküzdenie, hasonlóan lelkésztársaihoz, ugyanis
az ellenreformáció hívei számos akadályt gördítettek a gyakorlati kegyességtől
átitatott, pietista szellemű lelkészek tevékenysége elé. Noha az 1861. évi tör-
vénycikk megerősítette a szabad vallásgyakorlatot, a törvény nagyrészt csak
írott malaszt maradt: ez magyarázza, hogy  Francke magyar tanítványai nem
tudták maradék nélkül megvalósítani a hallei példát. Azok a kis árvaházak,
amelyeket abban az időben néhány protestáns lelkész tartott fenn a paplakok-
ban, a lelkészek halála után, támogatás híján megszűntek. Hogy a nemescsói
árvaotthon meddig létezett, s hányan éltek benne, erről nincsenek adatok. Va-
lószínűleg mindaddig működött, ameddig Sartorius Szabó gondozta a nemes-
csói evangélikusok hitéletét. Péterfy Sándor írja: „Nemes-Csoóban, ahol Sar-
torius sokáig működött mint lelkész, mivelhogy itt kívüle még két más lelkész
és tanító is volt, éveken át virágzó állapotban volt az alumneummal, tápintézet-
tel, és egy kisebb árvaházzal egybekapcsolt latiniskola”.

A nemescsói árvaház nem egyedi jelenség volt. A pietizmus magyarországi
képviselői közül  Szeniczei Bárány György (szül. 1682. megh. 1757) Nagyvá-
zsonyban és Sárszentlőrincen létesített nevelő intézetet,  Hrabowszky György
(4) (szül. 1762, megh. 1825) a Veszprém megyei Kissomlón és Várpalotán tar-
tott fenn filantróp jellegű árvaházat.

Sartorius Szabó ez irányú tevékenysége – bármennyire is furcsán hangzik –
serkentőleg hatott az ellenséges viszonyban álló rekatolizáló körökre és hely-
hatósági testületekre.

Nemescsó közelében fekvő Kőszeg városának katolikus szellemiségű veze-
tői  nem kevés  ingerültséggel  és  nyugtalansággal  állapították  meg,  hogy a
nemescsói árvaotthonban katolikus árvák is vannak, akik a nem katolikusok hi-
tében neveltetnek fel. Ezért vetődött fel a városi közgyűlésben az árvaház léte-
sítésének gondolata. Hogy milyen lépések történtek az alapítás érdekében, eze-
ket Sebestyén Gyula (5), aki a Nemzeti Múzeum könyvtárának „igazgató-őre”
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volt, kutatásaiból követhetjük nyomon. Sebestyén Gyula az Országos Levéltár-
ban található okiratok alapján – néhány állítást tekintve – kiigazítja  Chernel
Kálmán (6) egykori megyei aljegyzőnek az adatait, aki Kőszeg sz. kir. város
jelene és múltja c. könyvében foglalkozik az első árvaház létesítésével. A fel-
lelhető okiratok szerint a következőképpen rekonstruálható az árvaház létesí-
tésének és működésének folyamata:

1. Az okiratok és egyéb írások arról tanúskodnak, hogy a kőszegi árvaházat
Svetics József városbíró tervezte és hozta létre 1741-ben. Ennek körülményei-
ről az 1752. április 4-én, Kőszegen kelt felterjesztés tájékoztat, amelyből meg-
tudjuk, hogy 1741. január 2-án megejtett városi tisztújítás alkalmából a város-
bíró többek közt azt indítványozta, hogy mivel a városban nagy számmal van-
nak olyan árvák, akik szülők és vagyon nélkül maradván hátra, nyomorúságo-
san tengődnek, s nem egy közülük Nemes-Csoóban helyeztetett el, ahol nem
katolikus hitben neveltetnek fel. Ezért határozza el a közgyűlés, hogy ezentúl a
telkek eladása alkalmával a beszedendő taksák és járandóságok fele a városi
árvaház javára fordíttassék. A bírónak ezt az indítványát a tisztújító közgyűlés
nem fogadta el, azt azonban határozattá emelték, hogy az eladott telkek árának
egy és fél százalékát adásvételi taksa nevében a városi árvaház alapjára az ér-
dekeltek fizessék be. A városi tanács nem katolikus tagjai opponáltak a határo-
zat ellen, feltehetően vallási okokból, ugyanis a rekatolizáció veszélyét látták
benne.

2. A városi tanács felterjesztését a Helytartó Tanács 1741. évi augusztus 14-
én kelt leiratával ekként hagyta jóvá: „Alázatos jelentéstekből kegyesen tudo-
másul vettük, hogy mi módon és mely okokból határoztátok el, hogy városo-
tokban a polgári házak és telkek eladása alkalmával a vételár arányában megál-
lapított eddigelé dívó járandóságoknak, adásvevési taksáknak a felerésze sze-
gény sorsú, szüleiktől megfosztott árvák számára szervezendő ház alapjára
használtassák fel, kegyesen fogadtuk továbbá azt az óhajtástokat is, hogy ke-
gyes  intézkedéseteknek  fennmaradhatását  jóváhagyásunkkal  kegyelmesen
biztosítsuk... Elvárjuk tőletek, hogy különös és hűséges figyelemmel és éber-
séggel őrködjetek a fölött, hogy az árvák javára rendelt jövedelem más célokra
ne használtassék fel”.

3. Az 1752. április 4-én Kőszegen kelt felterjesztés, amelyet a Helytartó Ta-
nácshoz intéztek, latin nyelven íródott, értékes korrajz, s a következőket fog-
lalja magában:

– A megindított gyűjtés állása: „Isten segedelmével ily módon elérvén célun-
kat, habár csak kezdetleges állapotban volt is árvaházunk, mégis megnyerte az
sokak tetszését; ennek következtében árvaalapunk is szépen felgyarapodván,
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abba a helyzetbe jutottunk, hogy amellett, hogy intézetünk 5 árvának az élel-
mezéséről, ruházatáról és iskoláztatásáról gondoskodhatott, árvaházunk kibő-
vítésére és maradandóvá tételére is gondolhattunk...”

– Az árvaház feladatának kibővítése abból a célból, hogy az árvaságra jutott
gyermekek, akik eretnek (értsd evangélikus, luteránus) szülőktől származnak,
visszavezettessenek az igaz hitre. A feladat Kelcz Imre (7) főtisztelendő atyára,
Jézus Társaság-beli hittérítőre hárult, aki egyrészt jelentős gyűjtési akciót kez-
deményezett, másrészt a Jézus Társaság tartományfőnökével olyan szerződést
kötött, amely szabályzatba foglalta az árvaház működését. Idézzünk a szerző-
désből: „Minthogy nagy szomorúságunkra és fájdalmunkra tapasztaltuk, hogy
úgy a katholikus, valamint a nem katholikus szülőktől származó szegény sorsú
árvák nagyobb része ide-oda kóborolva minden gondozás és oktatás nélkül ne-
vekedik fel, avagy pedig nem katholikusok gondozása alá kerülvén, ezek által
az igaz, boldogító kath. hitről lelkük örökös kárhozatára eltéríttetvén, az eret-
nekségben neveltetik nagygyá, - Isten dicsőségére keresztényi kötelességből és
buzgóságból elhatároztuk, hogy Kőszeg szabad királyi városában egyesült erő-
vel egyes alapítványokból és kegyes adományokból meg járulékokból olyan
intézetet emeljünk és tartsunk fel, amelyben az elhagyatott árvák élelmezés-
ben,  ruházatban s gondos keresztényi  nevelésben részesülhessenek...”.  – Az
árvaházi szabályzat, amely 16 pontban foglalta össze a betartandó utasításokat,
1750 áprilisában kelt. Tartalmazza, hogy az árvaház élén Jézus Társaság-beli
rektor áll, akinek gondoskodnia kell többek közt arról is, hogy a felvett árvák
„az írás és olvasás megtanulása céljából városi iskoláinkat látogassák, hol őket
az iskola mesterei tőlük telhető szorgalommal ingyen, minden fizetés nélkül
kötelesek oktatni, nevelni”.

Részlet Kőszeg
város tanácsának 
az 1752. április 4- 
én kelt és a Hely-
tartó Tanácshoz 
intézett felterjesz-
téséből
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4. Kőszeg városának ez az 1752. április 4-én kelt és a Helytartó Tanácshoz
intézett  felterjesztése voltaképpen azért készült  és küldetett  fel Pozsonyba,
hogy a városnak a Jézus Társasággal kötött szerződését Mária Terézia szente-
sítse. Mivel a Helytartó Tanács a hozzá benyújtott iratokból nem tudta bizo-
nyosan eldönteni, hogy a kőszegi céhek és városi tanítók csakugyan hajlandó-
ak-e vállalni ingyen a növendékek oktatását, illetve mesterlegényekké avatá-
sát, ezért a felterjesztést kiegészítés céljából visszaküldte Kőszeg város taná-
csához. A rendelet 1752. június 30-án kelt.

5. Erre a város bírája 1752 júliusában összehívta a céheket és a város két is-
kolamesterét (László János magyar nyelvű iskola, Paur Mátyás német nyelvű
iskola tanítóját), ismertette velük a Helytartó Tanács rendeletét, majd írásbeli
nyilatkozatot kért tőlük arra nézve, hogy készek-e ingyen tanítani az árvaházi
növendékeket. A magyar nyelvű jegyzőkönyvet, amelyet az érdekeltek kéz-
jegyükkel láttak el, rövidítetten, szöveghűen közöljük:

„Per individuum mindenik Czéh megkérdeztetett, hogy az olyatin Ár-
vát, aki ezen N. Város Árvaházábul valamelly Mesterséghnek meghta-
nulására kivánságha volna, irgalmasságh kedvéért is ingyen a Czéh-
ben  az  Inassághra,  az  Mesterséghnek  meghtanulására  bészeghőt-
tetni...
Másodszor conditio: Hogy az Árva becsületes ágybul legyen, nem pe-
dig tsintalanbul. Harmadik conditio: Mivel az Árvák ingyen taníttatnak
és ingyen foghnak fölszabadittatnyi,  az tanuló Esztendők üdeje alatt
magok magokat ruházzák, hogyha pedig maghokat nem ruházhatnák,
köteles legyen azon Árva Inas egy Esztendővel tovább, mintsem szokás,
inaskodnyi, azért, hogy a tanító Mester ruházza...”

Hogy a Helytartó Tanács mikor és hogyan hagyta jóvá a kőszegi árvaház lé-
tesítését, működési szabályzatát, az erre vonatkozó királyi leiratnak nincs nyo-
ma  Magyarországon.  Feltehetően  a  bécsi  levéltárak  őriznek  idevonatkozó
anyagokat.

Az 1780-as évek elején felépült kőszegi árvaházba, amely a belvárosban lé-
tező Arany Korona c. vendéglő helyén emeltetett, 1785-ben költöztették be az
árva gyermekeket.

A XVIII. század második felében létrehozott magyarországi árvaházak szer-
vezésének okai három irányból érkező szellemi hatásra vezethetők vissza:

1.  A pietizmusból kisugárzó, de főleg a filantróp gondolkodásmóddal
együtt járt a belső, őszinte, igaz hitbuzgalom, amely az evilági élet nyo-
moraira irányította a figyelmet; az árva gyermekek voltak azok, akik a
nyomor ellen mit sem tehettek.
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2. Nem hagyhatók ki az okok közül a vallási befolyásolásra irányuló tö-
rekvések sem. A hittérítés, „visszatérítés”, rekatolizáció, az árva és el-
hagyott gyermekek vallási orientáltsága szintén indukáló tényező volt.

3. Az okok között kell említenünk a felvilágosult abszolutizmus műve-
lődéspolitikájának azt a sarkalatos tételét is, amelyet utilitárius elvnek
neveznek; olyan állampolgárokat kell nevelni, akik képesek lesznek ön-
magukat eltartani. Szinte minden árvaházi szabályzat előírja, hogy a nö-
vendékeket hasznos mesterségekre kell nevelni, hogy ne legyenek az ál-
lam terhei.  Hogy a  Helytartó  Tanács  mennyire  magáénak  érezte  az
ügyet, azt éppenséggel bizonyítják a kőszegi árvaház létesítésének kö-
rülményei. (8)
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