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SZOCIÁLPOLITIKAI ÉRTÉKTÁR 
 11 kutatófúrás és 1 zárótanulmány 

 

1. A középkori Magyarország szociálpolitikai      
 hagyatéka 

2. A kora középkori magyar főváros, Esztergom 
szociálpolitikai emlékei 

3. Magyar szociális hagyományok emlékezete 
levéltári dokumentumokban 

4. A szolidaritás rendje, hagyománya, emlékei a 
magyar népéletben 

 



SZOCIÁLPOLITIKAI ÉRTÉKTÁR 

5. A társadalombiztosítás és a munkásvédelem 
 hazai története 

6.      Szociálpolitikai törekvések és mozgalmak a  

 19 – 20. században 

7.      Szociális földprogramok a 19 – 20. században 

8.      A szociálpolitikai irodalom digitális tára 
 

 



 
SZOCIÁLPOLITIKAI ÉRTÉKTÁR 

 9.      A szociális és gyermekvédelmi törvénykezés és 
 ellátástörténeti emlékek az Árpád-kortól a 20. 
 századig  

10.    Árpádházi Szent Erzsébet, a szociális szeretet   
  európai példaképe 

11.      Szocio-dokumentumfilmek tematikus 
 gyűjteménye 

 





 





 



Az első lelencház Firenzében 1416 
Ospedale degli innocenti 

 



 



Civilek a gyermekvédelemben – Fehér 
kereszt egyesület 1885 -  

Alapította dr.Szalárdy Mór, a Rókus 

Kórház orvosa. 

Tíz év alatt 29 vidéki városban 
létesült fiókintézete a rászoruló 
gyerekek ingyenes gyógyítására. 
Adományokból épült fel a Tűzoltó 
utcai Fehér Kereszt Kórház és 
a Svábhegyi Erdei Gyógyintézet. 
 
A Fehér Kereszt Lelencház 
Egyesület egykori elnöke Heim Pál 
professzor volt. 



 
1839-ben alapították a Pesti Szegény Gyermekkórház-
egyletet, a később Stefániának nevezett józsefvárosi 
kórházat a rászorulók számára 

 



Civilek a gyermekvédelemben – 1839 
Pesti Szegény Gyermekkórház Egylet 



Civilek a gyermekvédelemben –  pesti 
szegény gyermekkórház-egylete – 1839 -  













 



 
 
 
SZENT GELLÉRT 
csanádi püspök az 
országot járva 
egybegyűjtötte 
az elhagyott 
gyermekeket és 
otthont rendezett 
be számukra.  

 
Bory Jenő: Püspökkút 
Székesfehérvár 



 
 
 
 
 
 
 
 
BOLDOG ÖZSÉB –  
 
Pálosok - 1250 
 
A rend célja a betegek 
ápolása és az elhagyott, 
árva gyerekek 
gondozása volt.  
 
 



STEFANITÁK 



STEFANITÁK 
• Az egyetlen magyar alapítású betegápoló lovagrendet a 

Szent István Keresztes Lovagrendet II. Géza alapította 1150-
ben. A lovagrend Szent István királynak szentelt templomot 
és ispotályt tartott fent Jeruzsálemben és Akkóban. 

•  A stefanitákat  III. Orbán pápa 1187-ben megerősítette és 
kiváltságokkal látta el.  

• A rend székhelye Esztergom volt, ahol ispotályt is 
működtettek az általuk épített Szent István templom mellett. 
Itt a feltárás és rekonstrukció után nemzeti emlékhely 
alakítható ki!  

 



 



VERBŐCZI ISTVÁN: TRIPARTITUM 
1517 
22 CZÍM a gyámságról, gyermekvédelemről 

 

1. Az állam szerepe, felelőssége 

CXV. Czím 2. §. 

„A gyámság elrendelése a fejedelemre, 
mint védúrra tartozik.”  



VERBŐCZI ISTVÁN: TRIPARTITUM 
 2. A gyámság szakmai szabályozása 

 

CXV. Czím 3. §. 

„ A … fejedelem (állam) az árvák és gyámságra szorultak  

részére olyan gyámot tartozik …rendelni, akiről tudja, hogy  

azok jószágaira nem áhítozik, és azon vármegyében laknak, 

 ahol magoknak az árváknak is személyes lakhelyük van és 

 akiktől nem kell tartani, hogy mint gyámok elidegenítsék  

vagy elfecséreljék gyámgyermekeik javait.” 

  



VERBŐCZI ISTVÁN: TRIPARTITUM 

3. A gyámság szakmai szabályozása 

 

CXV. Czím 4. §. 

 

„… az árvák összes vagyoni tárgyairól és 
javairól leltárat s lajstromot kell készíteni.” 



 
 
1715. évi LXVIII. Törvénycikk az árvákról s azok 
gyámjairól és gondnokairól való intézkedés módja 
 „Az árvák nyomorult s csaknem elhanyagolt sorsának 
enyhitésére és azoknak gyámokkal és gondnokokkal ellátására 
nézve az 1655. évi 24. és 1659. 32-ik t. czikkelyek 
felvilágositására, módositására és körülirására az országlakók 
igy határoznak.” 

„9. § Az árvák végre, törvényes korukig, törvényes vagy 
végrendeleti vagy kirendelt gyámjaiknak gyámsága alatt 
legyenek.” 



 
 
 
 

• Az árvák nevelésének ellenőrzése a vármegyék feladata… 

 
1723. évi CV. törvénycikk 
a gyermekek nevelésében s oktatásában hanyagabb szülőkre vagy 
gyámokra vigyázni kell, hogy az ily gyermekeket el ne rejtsék, 
továbbá az ifjuság oktatásáról s kiképzéséről, és az elszegényedett 
családok segélyezéséről. 

 

•Az 1754 – 65. évi Országgyűlés törvénybe iktatja a 
Helytartótanács (Kormány) főgyámhatósági szerepét 

 

• II. József - Árvapénztárak 



 



Ratio Educationis - 1777 

CCXXIII. §. Az ifjúságot fenyegető veszedelmek elhárításáról 

„… A veszedelmek forrásai, melyeknek ki vannak téve… 
cívódások, …korcsmák látogatása, éjjeli összejövetelek, nyáron a 
fürdés, télen a síkos jégen való csúszkálás, kardok, tőrök v 
pisztolyok hordása stb. 

Ezek elhárítására .. Tiltva lesz: 1. Fegyvert viselni v pisztollyal 
lövöldözni; 2. Veszekedést támasztani, v ilyenbe beleegyedni; 3. 
Éjjel a megengedetten túl kimaradni; 4. Korcsmákat látogatni; 5. 
Nyáron ragadó folyókban fürdeni v úszni; 6. Télen a jégen 
csúszkálni v hóban szánkázni. 

 

 



 
Leányok számára 
az Erzsébet 
árvaház 1861  
  

Fiúárvaház 1843 
  

Pest város nemes tanácsa: Kebelbeli 

adózók elhagyott árváinak szellemi 

kiképeztetésére szánt kegyes intézet 



 
Gróf Teleki József 
a gyermekek neveléséről 
 
In: Magyar Anthologia 
Pozsony 1832.  
Kiadta: 
Ponori Thewrewk József 



Gróf Teleki József a gyermekek neveléséről 
• „Az én czélom a nevelésben, hogy gyerekeimből 1. egészséges, ép, 2. jó 

keresztyén 3. jó erkölcsű 4. tanult 5. kellemetes társaságú 6. jó 
polgárokat 7. engedelmes jó fiakat, jó férjeket, apákat, jó atyafiakat, jó 
háztartó gazdákat neveljek. 
• Légyen a gyermekeknek szüntelen foglalatosságok, soha ne heverjenek 

se magokat meg ne únják, hanem vagy tanúljanak vagy játszódjanak. 

• Szoktassék a legnagyobb szemérmetességhez;  

   mások előtt magát ne mezítelenítse. 

• minden hevítő ételt és italt a gyermekek kerüljenek el, úgy minden 
olyan társalkodást, képek nézését, könyvek olvasását, mellyek a 
képzelődést ébresztik, az indulatot hevítik. 

 
 



Gróf Teleki József a gyermekek neveléséről 
• „ A nevelő a gyermekkel szelíd keménység nélkül bánjék és 

mindenkor úgy, hogy a gyermek meg ne szégyeníttessék ! 

• Jó erkölcsön nem csupán azt értem, hogy kikapó és fajtalan ne 
légyen hanem értem a’ szívnek és léleknek mentől tökéletesebb 
mívelődését, minden jó indulatok érzését,  a’ helytelenek 
megzabolázását, és a’ valóságos jó cselekedetek gyakorlását. 

• Légyen okos, válassza meg, hogy ki előtt  miről beszéljen 

•Mindenkor igazat mondjon, az igazat mindég ki ne mondja, hanem 
ott, ahol helye és szüksége vagyon… 

 

 

 



Gróf Teleki József a gyermekek neveléséről 
 

 

•    Jó polgárokat jövendőre nézve úgy reménylek gyermekeimből,        
ha gyermekkorukban fejökbe öntik a Haza … iránt való buzgó és 
igaz szeretetet,  

• nemzeti szokásaikat, öltözetöket, a’ nélkül, hogy más 
nemzeteket, azoknak      szokásait meg ne vessék, sőt 
igyekezzenek azoktól a’mi hasznos a magok nemzete 
tökéletesítésére fordítani. 

 

 

 



Egyháziak – civilek a gyermekvédelemben 



Civilek a gyermekvédelemben – 
Országos Gyermekvédő Liga 1906 - 1945 



Civilek a gyermekvédelemben – Országos 
Gyermekvédő Liga 1906 - 1945 



Civilek a gyermekvédelemben – Országos 
Gyermekvédő Liga 1906 - 1945 

Az országos 
Gyermekvédő liga 
üdülőtelepe 
Farkasgyepün 



Civilek a gyermekvédelemben – Országos 
Gyermekvédő Liga 1906 - 1945 

Országos 
Gyermekvédő Liga 
külföldi üdültetési 
akciójában 
résztvevő 
gyerekek a Keleti 
pályaudvaron 



A Batizfalvy-féle testegyenészeti intézet épülete a 
Király utcában 1859 - 1870 



 



 
Testegyenészeti  
intézet (2. épület)                               1903 

                                                                           
            1913     



Nyomorék gyerekek országos otthona 





KASSA     árvaház (1910 előtt) 



Kassa – Állami gyermekmenedék – 1906 (?) 



Brassó  Árvaház utczai kapu – 1900 körül 



Fiume    Mária árvaház 
Grünweald Imre rajza 1896 (?) körül 





 

Egyháziak – civilek a gyermekvédelemben 
Délmagyarországi   
Magyar   
Közművelődési  
Egylet  budapesti  
osztálya  és  a  
cirkvenicai 
Auguszta  iskola  
szanatórium   és  
gyermek   
üdülőház  - 1913 



Temesvár városi Gizella árvaház 1905 



SZÉLL KÁLMÁN miniszterelnök 

1901. évi VIII. 

törvénycikk az állami 

gyermekmenhelyekről 
1. § A talált, valamint a hatóságilag 

elhagyottaknak nyilvánított hét éven 

alóli gyermekek védelmére Budapest 

székesfővárosban és az ország 

különböző vidékein állami 

gyermekmenhelyek (lelenczintézetek) 

állítatnak fel. 



Temesvár Magyar Kir. Állami gyermek 
menhely 1905 (?) 



Szepsiszentgyörgy – fiú árvaház 1906 



Pozsony – árvaház – 1910 körül 



Rimaszombat állami gyermekmenhely 1918. 



Zólyom-lipcse – Gizella árvaház 
Slovenská Ľupča 



Lőcse Hermann Gusztáv árvaház 1904 



Szepesolaszi – 1902 (?) 
(Spišské Vlachy) 



 



Makó – Erzsébet árvaház 1911 



 
Gyula, árvaház 
Alapítva a Wenckheim-család részéről 1872-ben 
Ybl Miklós tervezte –  



Debrecen Magyar Királyi Állami 
Gyermekmenhely 1906 



Veszprém – Gyermek-menhely 1918 előtt 



Veszprém Dávid árvaház 1905 (?) 



Martonvásár árvaház 1915 



Szegzárd  árvaház 1902 



Kecskemét Országos tanítói árvaház 1916 



Kecskemét – árvaház tanulószoba 1930 körül 



KŐSZEG MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK 
ÁRVAHÁZA - 1941 



Vác Szilágyi Dezső fiúhadiárva internátus  



MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI GYERMEKMENHELY 
pecsétlenyomatok 



HAVADTŐ  - ÁRVAHÁZ     2016 

 
 
Havadtő a 
brutálisan 
bántalmazott, 
éheztetett és 
magára hagyott 
gyermekek 
óvóhelye 

 
 
 
 
 
 
Soproni 
Gyula 
képei 

Sebesi Ildikó 
református lelkésznő 
az erdélyi Havadtőn, 
tart fenn árvaházat, 
ahol 33 gyermekről 
gondoskodik 



 
 

Köszönöm a figyelmet ! 


