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Fericsán Kálmán

Újpestre tekintett Európa
A Clarisseum és intézetei történetének 
néhány részletét szeretném közzéten-
ni az érdeklődőknek.

Újpest történetének az első né-
hány évtizedében sem volt egyéb le-
hetőség a fejlődésre, csak az, ami ma 
is a rendelkezésünkre áll: a munka és 
a tanulás. A  Clarisseum és intézmé-
nyei a tanulás, a  nevelés érdekében 
szerveződtek. Az itt végzettek pedig 
komoly feladatokat láttak el, hatalmas 
munkát végeztek a saját boldogulá-
suk érdekében és az újpesti polgárok 
javára.

Az 1869-ben megalakult Orszá-
gos Gyermekmenhely Egyesület után 
1870-ben gróf Károlyi Istvánné és 
menye, gróf Károlyi Sándorné, szül. 
báró Kornis Klarisz megalapították 
az Első Budapesti Gyermekmenhely 
Egyletet. A területen első közelítésben 
templomot, lakóépületeket, hatosztá-
lyos elemi iskolát és egy kertészképző 
intézményt képzeltek el. 1882. július 
12-én volt a templom alapkőletéte-
le, amelyet 1914-től neveztek Claris-
seum nak (ma: Szent István Király Plé-
bánia). Ybl Miklós tervei szerint épült 
fel. Az iskolában az indulás évében 
60 tanuló kapta meg az elemi isme-
reteket. A  kertészet hamar híressé 
vált, mivel az akkor újnak számító 
melegházi növénytermesztést tanítot-
ták a fiataloknak. Ekkor primőrárut 
termesztettek, törpe dísznövényeket 
és gyümölcsfákat. 1903-ban a gyer-
mekmenhelyet az állam átvette. Ekkor 
a fiúintézet megszűnt.

A katolikus leánynevelő intézet és 
internátus fejlesztése a vincés nővérek 
vezetésével indult meg. Szent Erzsé-

bet Egylet néven elemi és polgári 
iskolai képzés is folyt az intézetben.

A  helybeli, újpesti leánynevelés 
érdekében nagy tervek születtek, amit 
átgondolt és pontos végrehajtás kö-
vetett. Ennek során a Károlyi-család 
nőtagjai a nőnevelés tartalmi kérdé-
seit tanulmányozták, a férfiakat pedig 
az épületek, a gazdasági kérdések és 
az egyéb felmerülő problémák megol-
dása foglalkoztatta. A család hölgytag-
jai óriási alkotómunkába fogtak. Gróf 
Weckheim Stephanie 1907. február 
6-án Újpesten kelt leveléből tudjuk 
meg, hogy Bécsben Pálffy hercegné a 
„Hetzendorfi Marianeum” megtekinté-
séhez kapott ajánlólevelet a kiutazás 
után. Gróf Weckheim Stephanie még 
hat intézet megtekintését biztosította 
(ebből hármat nem látogatott meg, 
mert az egyik kórház volt, a másik ket-
tő pedig elemi iskola). Így összesen 
négy intézet leírását és működésé-
nek megfigyelését tartalmazza a levél. 
A négy intézet a következő:

1.) a Hetzendorfi Háztartási iskola 
– Anstalt Marianeum;

2.) a Katholische Weisen Hilfereins 
in Wien – jáztartási iskola;

3.) az Irgalmas nővérek buchen-
gassei intézete;

4.) a Paulai Szent Vince – Marien-
anstalt.

1.) A  Hetzendorfi Háztartási isko-
lában egyszerű berendezés volt. A ká-
polna az épületben található. A  taní-
tást és a felügyeletet az Irgalmas nő-
vérek látták el. Rajtuk és a nővéreken 
kívül más senki nem tartózkodott az 
épületben. 50 férőhely volt. Az intézet-



 

101



 

102

ben 36 növendékkel foglalkoztak. 24 
Korona volt évente a tandíj, amelyhez 
még az ellátási díjat kellett számolni, 
ami 25 Korona volt fejenként és ha-
vonta. Jótékonyságot gyakoroltak, ha 
a szülők nem tudtak fizetni. Ingyenes 
helyek is voltak. „A  növendékek 14 
éves korukban vétetnek fel az intézet 
kötelékébe, ahol a tulajdonképpeni 
háztartási ismeretekkel járó sok mun-
ka nem engedi meg az iskolai tanítást 
is, csupán egy óra áll naponként ren-
deltetésre, melyben írást, olvasást és 
számolást tanítanak. Legtöbb növen-
dék azonban már mielőtt az intézetbe 
lépett, megszerezte az elemi iskolai 
ismereteket.” A  tandíj mellett csak a 
varrás által volt szerezhető némi jöve-
delem az intézet számára. A három év 
után a háztartás minden ágában meg-
felelő jártasságot szereztek a tanulók. 
A  szülők csak kivételes helyzetben 
látogathattak. A végzetteket az intézet 
helyezte el.

2.) A Katholische Weisen Hilfereins 
in Wien háztartási iskolájában óvoda, 
elemi- és polgári iskola is működött. 
Ennek elvégzése után kezdődött a 
háztartási ismeretek oktatása. 29 apá-
ca foglalkozott 250 növendékkel az 
intézetben. A  tandíj összege évi 20 
Korona volt, amelyhez még tanulón-
ként havi 30 Korona költségtérítés 
csatlakozott. A  bécsi katolikus árvák 
segélyező egyesülete támogatta és 
munkát is adott az intézetnek, ahol 
a mosás, vasalás, a  kötőgépek hasz-
nálata és a főzés gyakorlata adta a 
tananyag legnagyobb részét. Három, 
esetleg négy év volt a tanulmányi idő. 
19-20 évesek voltak a növendékek, 
amikor végeztek a tanulmányokkal. Az 
intézet oklevelet nem adott. A magas 
díjak miatt itt szegény tanuló alig volt. 
Inkább hivatalnoknőket, háztartás-
vezetőket, mint szolgáló személyzetet 
képeztek.

3.) A  buchengassei intézetben az 
Irgalmas nővérek a szegények kép-
zésével foglalkoztak. A  16 Korona 
havi tandíj mellett az intézetet a város 
tartotta fenn. 6 apáca és 12 növen-
dék volt a létszám. Három apáca az 
intézeti munkáján kívül a városban 
betegápolást is végzett. A  tanulók 14 
éves korig kijárnak a közeli iskolába 
tanulni.

4.) A  Paulai Szent Vince intézet-
ben modern berendezés volt. A  „Ma-
rienanstalt”-ba 14 éves kortól vették 
fel a tanulókat. A havi tandíj 30 Koro-
na (+ 4  Korona mosás) volt. Hivatal-
noknőket képeztek, akik a háztartás 
minden ágában rendelkeztek a szük-
séges ismeretekkel. Oklevelet nem 
adtak. A  képzés ideje három év volt. 
Egyes növendékek külön igényét is 
teljesítették, mint például zeneoktatás 
vagy a francia nyelv tanulása. Gyakor-
latilag személyre szóló képzés folyt az 
intézetben.

Az utazással megközelíthető intéz-
mények megfigyelését további tapasz-
talatokkal egészítették ki. A  tapaszta-
latok átvétele mellett még sok hason-
ló, a nőnevelés területéről ismert ko-
rabeli intézmény leírását is átnézték. 
A  hazahozott ismeretek birtokában 
már az indulás pillanatában az euró-
pai színvonalat szerették volna elérni. 
Ezen ismeretek alapján a következő 
történt Újpesten a helyi megvalósí-
tás során. A  Károlyi család férfitagjai 
terveztek, szerveztek és intézkedtek. 
Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
anyagából ismert, hogy az Újpesten 
1907. október 13-án kelt irat szerint 
a Clarisseum átalakításának és felsze-
relésének a költségei 32 000 Koronát 
tettek ki. Ez év október 10-én Dósa Al-
bert uradalmi főpénztárnok 1-5 darab 
költségvetést és két darab tervrajzot 
kapott tanulmányozás céljából. Az ira-
tokban találjuk a tervezett költségszá-
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mításokat, a  műleírást, az apácalak 
terveit, az átalakítások kivitelezésének 
az ütemét, a helyszíni szemle megál-
lapításait stb.

A  cselédnevelő intézet munkabe-
osztása és házirendje alapján sokat 
tudhatunk meg a tartalmi munkáról, 
és képet kaphatunk az intézetben 
elképzelt és később meg is valósult 
nevelésről is. Az alábbi szöveget ol-
vashatjuk: „ A  cselédnevelő intézet 
Gróf Károlyi Lászlóné szül. Apponyi 
Fanni Grófnő védnöksége alatt a je-
lenlegi Clarisseum gyermeknevelő in-
tézet épületében – természetesen a 
célnak megfelelően átalakítva – 1908. 
szeptember 1-jén kezdi meg működé-
sét.” A  háztartási munkák teljességét 
kívánják tanítani (főzés, varrás, mo-
sás, takarítás, vasalás és szakácsnői 
tevékenységek). Az ezen ismeretek 
birtokában lévő apáca-tanítónők mel-
lett hasonló felkészültségű világi ta-
nítónőket is alkalmaztak megegyező 
létszámban. Az intézeti lelkész és az 
intézeti orvos segítette a munkát. Min-
denki pontos munkaköri leírás alapján 
végezte a munkáját. Az intézet átvett a 
gyermekmenhelytől:

20 – 12 éves lányt;
10 – ingyenes 13–15 éves lányt;
10 – 15–17 éves lányt, azaz össze-

sen 40 tanulót.
A  különböző szerződésvázlatok 

árnyalt megfogalmazásaiból követ-
hetjük nyomon az elképzelés és a 
kialakulás folyamatát. A  30 bentlakó 
lány neveléséhez, a  községi szegé-
nyek ellátásához és egy óvodavezető 
képzéséhez újabb négy nővért foglal-
koztattak. Érdekes és egyben előre-
mutató elgondolást takar az a meg-
fogalmazás, hogy ha majd emelkedik 
a létszám, akkor 25-25 gyermekre 
jusson 1-1 nővér a munkában. Az elvi 
előírások a következőt voltak:

– anyai gondoskodás;

– a katolikus hit alapján való mun-
kálkodás;

– az ismétlő-iskola tantárgyait kell 
tanítani 12 éven felül;

– ehhez még könyvvitel, gazda-
ságtan, háztartástan;

– ha új igény jelenik meg, akkor 
a nővérek kötelesek ebből felkészülni 
és tanítani.

Az intézetbe 12 éves lányokat vet-
tek fel, akiket 15 éves korukig (kivéte-
lesen 16-ig) képeztek:

– az alapítvány 20 Koronát adott 
havonta és fejenként;

– az állam 15 Koronát fizetett.
Az intézeti munka és a benne folyó 

nevelés évtizedeken át példamutatóan 
haladt előre. A  szerződéseket rend-
szeresen megújították, és természe-
tesen az újabb adatok, elméletek és 
igények szerint módosították is.

A  Fóton, 1914. augusztus 14-én 
kelt szerződés egy részlete jól mu-
tatja a változásokat, amely szerint az 
intézmény az európai hálózatba is 
bekerült: „Szerződés, mely egyrészről 
Gróf Károlyi Sándor úr őnagyméltó-
sága, másrészt Brandis Immaculata, 
a Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas 
nővérek osztrák és magyar provinciá-
jának tartományfőnöknője között lét-
rejött a pestmegyei Rákospalota köz-
ségben fekvő, úgynevezett István telek 
területén Clarisseum elnevezéssel 
alapított és internátussal egybekötött 
katolikus jótékonyságú leánynevelő 
intézet és ezzel összekapcsolt nyilvá-
nossági jelleggel bíró katolikus elemi 
iskola átvétele, illetve folytatólagos 
ellátása ügyében…” Ennek alapján a 
gróf vállalja, hogy fenntartja az épü-
leteket, a  kerítést, valamint a festés, 
az üvegezés és a cseréptető gondo-
zásának a költségeit. Az intézet veze-
tője bemutatja a számlákat. Továbbá 
vállalja nyolc irgalmas nővér teljes 
ellátásának, a hitoktatásnak és a tan-
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termek felszerelésének a költségeit 
is. Ezért, az épületet lelkiismeretesen, 
a felszerelést leltár szerint használják. 
A  tanítás, nevelés és gondozás során 
a háztartás minden ágának az ismer-
tetését végzik el a katolikus vallás 
szellemében, hogy az alapító szándé-
ka szerint: „Istent félő, hazát szerető 
lányokat adjanak a társadalomnak”. 
A  munka során a püspöki kar által 
kiadott tantervet követik. Az iskola 
igazgatója a helyi plébános.

A megújított Cselédnevelő Intézet 
mellé még felvették, és ezzel kibő-
vítették az intézet munkáját, az ápo-
lónő-képzés feladatait. 1913. július 
1-jétől 5 évig a szerződés értelmében 
a nevezett rend köteles volt kórhá-
zi ápolásra alkalmas egyéneket is 
képezni. A  tanulók közül 4 lány a 
betegek lakásán végezte a feladatát. 
Szigorú előírásokat vezettek be: még 
önként felajánlott ajándékokat sem 
fogadhattak el! 10 lány pedig a kór-
házban tevékenykedett.

Ismét munkás évtizedek követ-
keztek. Az intézet egyre népszerűbb 
lett. A tanulók létszáma folyton emel-
kedett. A  végzett tanulók munkájával 
pedig javult Újpesten az életminőség. 
A  továbbfejlesztés ismét törvénysze-

rűen bekövetkezett. Az „Országos Ka-
tolikus Patronázs Egyesület” jelképes 
összegért kapta meg az intézetet a 
Károlyi-uradalomtól, és 1924-ben át-
adta a Don Bosco szalézi rend szer-
zeteseinek. A  kedvelt és népszerű 
intézet teljesen benépesült, és most 
már a nyomdaipari tevékenységet is 
tervezték a képzések sorában.

A  Szalézi rend tagjai nem vonul-
tak vissza az intézményeikbe, hanem 
felvállalt elveik alapján részt vettek 
a társadalmi folyamatokban. Tuda-
tosan és szándékosan a gyors ipari 
növekedés következtében a fejlődő 
területeken igyekeztek a térségek sze-
gényeinek segíteni. A Giovanni Bosco 
(1815–1888) által alapított rendben 
a megelőzés pedagógiai elve szerint 
foglalkoztak a gyermekekkel. Újpes-
ten a Baross utcában a kápolna mel-
letti területen végezték a munkájukat.

A  Károlyi-család tagjai gyakorla-
tilag egy hiánypótló intézetet hoztak 
létre. A  szaléziak – természetesen a 
végzett nevelőmunka alapján – el-
vitték az intézet hírét egész Európá-
ba. A nőnevelés fontosságát hirdették 
az újpesti iskolák és intézmények az 
elmúlt évtizedekben is nemzetközi 
eredményeikkel.


