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BEVEZETÉS
o

„Amikor az ember nõkrõl ír, tollát szivárványba kell
mártania, és a sorokra pillangók porát kell szórnia.”

DIDEROT

A
történelem során mindig a nõk tették ki az emberiség felét, a gazdaság-,

politika- és eszmetörténeti kutatások alkalmával az õ történetüknek a
feltárása mégis háttérbe szorult. A különbözõ történetírói irányzatok és

iskolák képviselõi a haladás antropocentrikus képét dolgozták ki, és a nõk törté-
neti helyzetének evolúcióját is ebbõl a szempontból vázolták. Ez a könyv arra a
feladatra vállalkozik, hogy több oldalról, a lehetõségekhez képest szivárványos
tintával írva, bemutassa a dualizmus kori magyarországi nõk históriájának leg-
fontosabb jellemzõit, a hagyományosan kutatott nõtörténeti témák feltárása mellé
bevonva a nõi magánszféra területének vizsgálatát is.

A vázolt kép azonban a sokszínû forrásanyag elemzése ellenére sem lehet tel-
jes, inkább csak mozaikszerû. Lehetetlen feladat ugyanis kielégítõ és egyszerû
választ adni arra az izgalmas kérdésre, hogy hogyan éltek száz-százhúsz évvel
ezelõtt Európában és Magyarországon a nõk. Lehetetlen, hiszen a nõk sokféle
társadalmi réteghez, nemzetiséghez, valláshoz tartoztak, különbözõ földrajzi és
szociális viszonyok között éltek, eltérõ volt a neveltetésük, különböztek az ér-
dekérvényesítési lehetõségeik, másmilyen volt az ízlésük, érdeklõdésük. Bárhol,
bármilyen körülmények között éltek is azonban, bár eltérõ módon és mérték-
ben, mégis többé-kevésbé mindegyikükre hatott a „korszellem”, a XIX–XX. szá-
zad fordulójának számos újdonsága és modern lehetõségei.

Átfogó nõtörténeti munkát írni mindemellett azért is kockázatos és nehéz vál-
lalkozás, mert a tetemes mennyiségû forrásanyag dacára sem maradtak ránk
maradéktalanul a nõk gondolatai, megélt élményei; milliójuk és milliójuk életét
ma már sokszor csak mások (gyakran a tollforgató férfiak) szemüvegén keresztül
láthatjuk. Vagyis a jogi, irodalmi, orvosi szövegekben, útirajzokban és újságcik-
kekben olvasható, nõkrõl készült leírások, illetve az õket ábrázoló képzõmûvé-
szeti alkotások, karikatúrák gyakorta azt a gondolkodás- és látásmódot tükrözik,
amely a korabeli férfiak sajátja volt. A nõtörténeti kutatómunka végeredménye
így legalább annyira az adott korban élt férfiak nõkrõl, nõi életmódról szóló
gondolatainak és leírásainak szintézise, mint amennyire a nõk valóságos világá-
nak és lehetõségeinek a bemutatása.

t 5  T
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A kötet elsõsorban néhány korabeli magyar nyelvû sajtótermék anyagára tá-
maszkodva, a bennük fellelt cikkek kvalitatív elemzésére alapozva, nemzetközi
kitekintéssel mutatja be a dualizmus kori magyarországi nõtörténet különbözõ
dimenzióit, alapvetõen a városi közép- és felsõ rétegekre illetve a nõemancipáció,
a nõi életmódváltás fontosabb lépéseire és eredményeire koncentrálva. A gazdag
sajtóanyagot egyéb, fõként nyomtatott korabeli forrásokból vett adatok egészí-
tik ki és támasztják alá, például nõkrõl, nõknek írott XIX. századi könyvek (il-
lemtankönyvek, háztartásvezetési útmutatók, ismeretterjesztõ mûvek, önéletírás-
ok), valamint törvények, népszámlálási adatok, nõegyleti jegyzõkönyvek, báli
programfüzetek részletei. A mû külön értéke, hogy a szövegben leírt gondolato-
kat régi újságokból, különösen a Vasárnapi Újságból és az Új Idõkbõl vett gazdag
képanyag illusztrálja. (Mindehhez járul a kötet elején egy rövid összefoglalás a
külföldi és hazai nõtörténeti kutatások fõbb eredményeirõl, amely ugyan nem
tartozik szorosan a történeti fejezeteket bemutató fõ részhez, ám az olvasó szá-
mára fontos lehet a nõk múltjának teljesebb megismeréséhez.)

A kötet érdekessége, hogy pécsi szerzõként kiemelt figyelmet fordítottam a ko-
rabeli baranyai megyeszékhely sajtótermékeire, a bennük közölt, nõkkel kapcsola-
tos írásokra. Így a mûben a nemzetközi és hazai kitekintés mellett megjelenik egy
kifejezetten helyi, lokális eseményeket és véleményeket tükrözõ színfolt is.
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A NÕTÖRTÉNET KUTATÁSA
o

1 Petõ Andrea: A nõtörténetírás története. Rubicon, 2001/6. 42–43.
2 Lerner, Gerda: The Creation of Patriarchy. New York, 1986.
3 Scott, Wallach Joan: Gender and the Politics of History. Columbia University Press, New York, 1988.

16.
4 Petõ Andrea: Társadalmi nemek és a nõk története. In: Bódy Zsombor–Ö. Kovács József (szerk.):

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest, 2006.
519. o.

5 Az egyik legújabb, elsõsorban angol és spanyol nyelvû mûveket tartalmazó bibliográfiát l.: El género
en la historia. Referencias bibliográficas. (Institute of Latin American Studies, University of London)
http://americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_primera_bibliografia.pdf (Letöltés: 2008. 01. 12.)

A
z angol írónõ, Virginia Wolf már 1928-ban felvetette, hogy a történetku-

nõk történetét különbözõ aspektusokból bemutató mûvet produkált. Ezeknek
a megszületése az 1970-es évektõl kezdve eltérõ történetírói irányzatok, isko-
lák tevékenységéhez köthetõ, éppen ezért tematikájuk, kutatási forrásbázisuk
és módszertanuk sokszor meglehetõs eltérést mutat. Petõ Andrea összefoglalá-
sa szerint az elsõ korszakot az 1970-es 80-as években az ún. kompenzációs
vagy szeparatista iskola kutatásai határozták meg, amely a „his-story” megírá-
sa helyett a „her-story” kibontását célozta. A második korszak az ún. integrá-
ciós iskola mûködésének idõszaka, amely társadalomtörténeti keretek között
vizsgálta a nõi múltat, a kutatásokban a nõk mint társadalmi csoport állnak a
középpontban. A Joan Kelly által megalapozott harmadik nõtörténet-írói isko-
la a társadalmi nem (meta)fogalmának bevezetésével fejtette, fejti ki a történe-
lemre vonatkozó vizsgálódásait, amely fogalom tulajdonképpen maga a mód-
szer is.1 Egyes kutatók, mint például Gerda Lerner2 napjainkban úgy gondolják,
hogy ha a nõtörténet, a nemek közötti kapcsolatok, a társadalmi nem vizsgála-
tával változtatunk a korábbi „patriarchális” történetíráson, akkor egy, az eddi-
gitõl különbözõ múlt-kép, „új történelem” tárul elénk. Mások, mint például
Joan Wallach Scott3 viszont úgy hiszik, a nõk történetének megismerése sem
változtat alapvetõen a korábbi múlt-értelmezéseken. Petõ Andrea arra is rámu-
tatott, hogy „fontos elválasztani a nõket az elemzés középpontjába helyezõ
történetírás módszertanát a nõkrõl alkotott feminista elméletektõl”.4

Napjainkban szinte lehetetlen vállalkozás „általánosságban” áttekinteni a nõ-
történeti munkákat,5 egyszerûbb a különbözõ irányzatokhoz, iskolákhoz, orszá-

tatásból hiányzik a nõi jelenlét. Napjainkra ez a helyzet jelentõsen vál-
tozott, hiszen az elmúlt évtizedekben a nyugati történetírás számos, a
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gokhoz kapcsolható, illetve egyes forráscsoportokhoz, téma-együttesekhez vagy
metodológiákhoz köthetõ feltárásokat számba venni. Az olyan átfogó igénnyel
írott nõtörténeti monográfiák mellett, mint a képi ábrázolások elemzésére épí-
tett, az ókortól a kora újkorig ívelõ monumentális németországi sorozat6 vagy a
franciaországi szerkesztésû, Duby és Perrot által koordinált öt kötetes mû7, me-
lyet több világnyelvre lefordítottak, vagy Amelang és Nash spanyol eredmények-
re is építõ kötete,8 hogy csak néhány példát említsünk, az utóbbi idõben hatal-
mas számban jelentek meg külföldön és hazánkban9 is a helyi és regionális szintet
feltáró nõtörténeti írások, illetve a valamely ország (nép) nõtörténetének egy
szeletét, korszakát feldolgozó munkák. Bár világszerte számos mû tárgyalja az
ókori és középkori – kora újkori nõtörténetet is,10 a leginkább kutatott idõszak a
XIX–XX. század, ami számos egyéb ok mellett nyilvánvalóan a források bõségé-
vel is magyarázható. A hagyományos, levéltárakban õrzött, túlnyomórészt férfi-
ak által hátrahagyott írott források mellett a nõtörténet és a nemek történetének
kutatói sok egyéb, a hagyományos történetírói iskolák által nem vagy alig érté-
kelt kútfõvel dolgoznak. Mindez érthetõ, hiszen a nõi magánszféra, a családtör-
ténet, a mentalitástörténet izgalmas részletei a hivatalos szervek által közölt és/
vagy õrzött forrásokból szinte nem is tûnnek elõ. A történettudomány újabb
évtizedekben használt forráscsoportjai és metódusai a nõtörténeti kutatásokban
is széles körben használatosak: a kvantitatív vizsgálódásokat megalapozó, érté-
kes adatokat tartalmazó források, a történeti ikonográfia, az elmúlt két évszá-
zadban igen gazdag sajtóanyag különbözõ szempontú (kvalitatív) feldolgozása,
az oral history kutatása, a tárgyi kultúra elemeinek vizsgálata (például viselet-

6 A sorozat magyarul megjelent kötetei: Seibert, Ilse: A nõ az ókori Keleten. Corvina Kiadó, Budapest,
1975.; Wenig, Steffen: A nõ az ókori Egyiptomban. Corvina Kiadó, Budapest, é. n.; Zinserling,
Verena: A nõ a klasszikus ókorban. Corvina Kiadó, Budapest, 1973.; Mode, Heinz: A nõ az indiai
mûvészetben. Corvina Kiadó, Budapest, é. n.; Harksen, Sibylle: A nõ a középkorban. Corvina Kiadó,
Budapest, 1976.; Sachs, Hannelore: A nõ a reneszánszban. Corvina Kiadó, Budapest, 1970.; Anton,
Ferdinand: A nõ a Kolumbus elõtti Amerikában. Corvina Kiadó, Budapest, 1976.

7 Perrot, Michelle – Duby, Georges (dir.): Histoire des femmes en Occident. 1–5. vols. Pion, Paris,
1990–1991. (Ugyanez spanyolul: Historia de las mujeres en Occidente I–V. Taurus, Madrid, 1993.,
olaszul: Storia delle donne 1–5, Laterza & Figli, Roma–Bari, 1990–92.; angolul: The History of
Women in the West I–V. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1992–1994.)

8 Amelang, J. S.–Nash, Mary: Historia y género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea.
Edicions Alfons el Magnànim, Valencia: 1990.

9 A hazánkban születet nõtörténeti és gender témájú tanulmányokról l. pl. az alábbi bibliográfiákat:
Séllei Nóra (szerk.): Az irodalom-, mûvészet- és kultúrakritika/elmélet és a társadalmi nem összefüg-
géseit vizsgáló, magyar nyelvû szakirodalom válogatott bibliográfiája. 2006. http://www.femidok.hu/
index.php?artid=200603151 (Letöltés: 2007. 12. 28.); Rosalind Miles: Az idõ leányai. A nõk világ-
történelme. Balassi, Budapest, 2000. és Joan Wallach Scott (szerk): Van-e a nõknek történelmük?
Balassi, Budapest, 2001. címû könyvek bibliográfiája.

10 A magyar nyelven kiadott, fentebb már említett könyveken kívül l. például az alábbi munkákat:
Utrio, Kaari: Éva leányai – Az európai nõ története. Corvina Kiadó, Budapest, 1989.; Duby, Georges:
A nõ a középkorban. Corvina Kiadó, Budapest, 2000.; Norris, Pamela: Éva története. Holnap Kiadó,
Budapest, 2001.; Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok. Nõk a középkori iszlámban. Terebess
Kiadó, Budapest, 2003.; Shahar, Shulamith: A negyedik rend. Nõk a középkorban. Osiris Kiadó,
Budapest, 2004.
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vagy háztartástörténet) illetve a szimbólumok, a társadalmi reprezentáció, a nyelv-
használat, a narratívák vizsgálata mind-mind értékes ismereteket hoz a (nõi) múlt
teljesebb megismeréséhez.11

A nõtörténeti kutatások tematikájának megújulása is folyamatos; az 1960-as
70-es évek „hagyományos” témái mellé12 – mint például a nõi munka, a nõi
jogok, a nõnevelés és nõi mûvelõdés, a nõi szervezetek és mozgalmak története –
felzárkóztak a nõi test, a szexualitás, a nõi egészség, a nõorvoslás történetét vizs-
gáló, a szépségápolással, a háztartással, a nõi ön- és társadalmi reprezentációval
kapcsolatos feltárások.

A nõtörténeti kutatómunkát napjainkban számos módszertani- és forráski-
advány segíti, valamint olyan másodlagos kútfõk, amelyek különbözõ szem-
pontok szerint szerkesztett áttekintést nyújtanak a témáról. Említhetõk példá-
ul azok az életrajzok, amelyeket korábbi századokban vagy újabban írtak.13

Ezekkel kapcsolatosan azonban felmerül egy jelentõs probléma: az életrajzírók
– ritka kivételtõl eltekintve – mindig olyan személyek életútját mutatják be,
akiknek a sorsa valamilyen szempontból közérdeklõdésre tarthat számot. A
biográfiák így egyrészt híres nõkrõl (uralkodónõk, szentek, tudósok, mûvé-
szek, politikusnõk); másrészt pedig „hírhedt” nõkrõl (kurtizánok, kémek, bot-
rányhõsök) szólnak. A történelem „névtelen”, elfelejtett szereplõirõl így alig-
alig lehet életrajzi adatokat találni, márpedig korunk nõkutatása elsõsorban
rájuk kíváncsi.

Sokkal nagyobb segítséget nyújtanak azok a monográfiák, amelyek a nõkrõl
íródtak, és egy-egy ország, tágabb vagy szûkebb régió illetve egyes idõszakok,
korszakok nõtörténetét mutatják be. A XIX. század végén inkább leíró, a nõket
(és férfiakat) külsõleg lefestõ, esetleg szokásaikat is bemutató könyvek szület-
tek.14 A XX. század közepétõl egyre nagyobb számban íródtak „egyetemes” nõ-
történeti összefoglalások.15 Újabban, miként Claude Fohlen is megállapítja16, in-
kább a nemzeti nõtörténetírás idõszakát éljük, illetve a nõ néhány specifikus
tevékenységére terjednek ki a vizsgálatok. A történészek „szakosodtak”, egyesek
a nõk jogi helyzetét, mások egészségügyi problémáikat, megint mások pedig
megítélésük történeti alakulását kutatják, és írják meg mûveikben. Ilyen írások
laza, mégis összefüggõ füzére korunkban több nagy lélegzetû nõtörténeti kézi-
könyv is, melyeket kutatók egész sora állított össze. E kötetek valóban olyan

T  A  N Õ T Ö R T É N E T  K U T A T Á S A  t

11 A nõtörténeti kutatások metodológiáját bemutató gazdag könyvválasztékból l. pl.: Offen, K.–Pierson,
R. Roach–Rendall, J.: Writing Women’s History. International Perspectives. Macmillan, London, 1991.

12 L. ezekrõl: Fohlen, Claude: A nõ a társadalomban. Világtörténet 1982/1. 85-118. o.
13 L. például az alábbi mûvet: Sichtermann, Barbara: Klasszikusok – 50 híres nõ. A leghíresebb nõi

egyéniségek. Alexandra Kiadó, Pécs, 2001.
14 Pl.: Octave, Uzanne: La femme à Paris. Nos contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes…

Quantin, Paris, 1884. stb.
15 Pl.: Grimal, Pierre (dir.): Histoire mondial de la femme I–IV. Strasbourg, 1966.
16 Fohlen i. m. 88–89. o.
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sokszínû forrásbázisra támaszkodnak, amire korábban nemigen volt példa.17 Szá-
mos, nyomtatott és elektronikus formátumban elkészített forrás- és szemelvény-
gyûjtemény, weboldal és virtuális múzeum is létezik már a nõtörténet gazdag
tematikájához kapcsolódóan.18

Magyarországon a szélesebb körû nõtörténeti vizsgálódások a nyugati nõ-
kutatásoknál kissé késõbb indultak. Ennek kezdeti lépései voltak azok a kuta-
tások, amelyek a nõk mûvelõdési lehetõségeinek, a nõnevelés történetének a
feltárását tûzték ki célul az 1960-as évektõl kezdve.19 A következõ évtizedek-
ben a közgazdászok és szociológusok által készített, a nõi munkavállalás jel-
lemzõivel és történeti alakulásával foglalkozó kutatások színesítették a palet-
tát.20 Késõbb a nõtörténeti vizsgálódásokban olyan új területek jelentek meg,
mint a prostitúció21, a bábaság és a házi cselédség22 történetének vizsgálata.
Különleges színfoltot jelentenek az utóbbi évtizedek néprajzi-antropológiai ala-
pozású, a történettudományhoz is szorosan kötõdõ vizsgálódásai.23

Mára már kiszélesedett kutatások folynak a nõk jogi helyzetének történeti
változásait, a nõmozgalmak korszakait, a nõk irodalomban, mûvészetekben, po-
litikában24 és tudományokban betöltött helyét, a nõk szórakozási formáit, a nõi
magánszférát, a nõi divatot és a nõi testet illetõen, és egyre gyakrabban találkoz-
hatunk egy adott történelmi korszak hazai vagy külföldi nõtörténetének komp-
lex áttekintésével,25 jóllehet, máig itthon kevés monografikus igénnyel írott munka
létezik, inkább a tanulmánykötetek26 jellemzõk. Ezek anyagát gyakorta olyan,

17 A kutatók választott témájuk levéltári, könyvtári forrásait széleskörûen feldolgozták, felhasználva a
sajtó, a mûvészet és irodalom nõábrázolásait. L. például: Anderson, Bonnie S.–Zinsser, Judith P.: A
History of Their Own – Women in Europe from Prehistory to the Present. Harper & Row, Publishers,
New York, 1988.

18 L. például: La place des femmes dans nos enseignements. http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/pedago/
femmes/; Women in World History. http://www.womeninworldhistory.com/; Women’s Web. http://
toto.lib.unca.edu/womensweb/womensweb.html (Letöltések: 2008. 07. 17.) stb.

19 L. például: Orosz Lajos: A magyar nõnevelés úttörõi. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.; Nagyné
Szegvári Katalin: A nõk mûvelõdési jogaiért folytatott harc hazánkban (1777–1918). Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969.

20 L. például: Koncz Katalin: Nõk a munkaerõpiacon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1987.

21 L. errõl például: Léderer Pál (szerk.): A nyilvánvaló nõk. Prostitúció, társadalom, társadalomtörté-
net. Új Mandátum, Budapest, 1999.

22 Kiemelten említhetõk Gyáni Gábor mûvei, például: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvetõ,
Budapest, 1973.

23 L. például: Küllõs Imola (szerk.): Hagyományos nõi szerepek – Nõk a populáris kultúrában és a
folklórban. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1999.

24 L. például: Petõ Andrea: Napasszonyok és holdkisasszonyok. A mai magyar konzervatív nõi politizá-
lás alaktana. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.

25 Egy adott korszak, az 1940-es és 50-es évek nõtörténetének áttekintését nyújtják például az alábbi
munkák: Schadt Mária: „Feltörekvõ dolgozó nõ”: Nõk az ötvenes években. Pro Pannonia Kiadó,
Pécs, 2003.; Burucs Kornélia: A „fordulat” és a „dolgozó nõ”. Magyarország 1948–1956. História
1998/7. 25–29. o.

26 L. például az alábbiakat: Nagy Bea–S. Sárdi Margit (szerk.): Szerep és alkotás. Csokonai, Debrecen,
1997.; Balogh Margit–S. Nagy Katalin (szerk.): Asszonysorsok a 20. században. BME Szociológia és
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országos vagy hazánkban rendezett nemzetközi konferenciák elõadásaiból állít-
ják össze a szerkesztõk, amely rendezvények sokat segítenek a hazai nõtörténeti
kutatások intézményesülésében.27 A nõtörténeti konferenciák közül kiemelhe-
tõk például az 1994-ben Budapesten megszervezett, Petõ Andrea által rendezett
„Women in History – Women’s History”, az 1996-ban a Petõfi Irodalmi Múze-
umban Nagy Beáta által szervezett „Nõi szerepek”, az 1997-es „Nõk a moderni-
zálódó magyar társadalomban”, az 1999-ben rendezett „Asszonysorsok a 20.
században”, a 2002-ben tartott „Nõ és férfi, férfi és nõ”, 2004-ben „A szociális
munka története és a társadalmi nemek 1900–1960” és 2007-ben Szegeden „A
nõi/férfi identitás és tapasztalat” címû konferenciák.28

A közelmúltban számos külföldi, nõkkel foglalkozó szakmunka is kiadásra
került magyar nyelven. Ezek sorában igen jelentõs a Balassi Könyvkiadó Femi-
nizmus és történelem címû sorozata,29 valamint a debreceni Csokonai Kiadó Ar-
temisz könyvsorozata.30 Történelmi és egyéb tárgyú folyóirataink az elmúlt két
évtizedben gyakran szenteltek tematikus számokat a nõtörténet és tágabb érte-
lemben a nõtudomány eredményei bemutatásának.31

Említésre méltók azok a nõi életpályákat bemutató kötetek, amelyek történel-
münk különbözõ korszakaiban élt nõk életútját villantják fel a középkortól egé-
szen közelmúltunkig.32 Közülük példaként említhetõ S. Nagy Katalin könyve
Anna Margitról,33 Országh Lilirõl,34 Péter Katalin kötete Báthory Erzsébetrõl,35

Petõ Andrea munkája Rajk Júliáról36, és Fábri Anna számos írónõ rövid életrajzát
is közlõ irodalomtörténeti könyve37 vagy az R. Várkonyi Ágnes szerkesztésében

Kommunikációs Tanszék – Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nõképviseleti Titkársága, Buda-
pest, 2000.; Petõ Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19–20.
században. Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, Budapest, 2003.; Nagy Beáta (szerk.): Ma-
gyar nõk a politikában. Csokonai, Debrecen, megjelenés alatt stb.

27 A nõtudományok intézményesülésének eredményeirõl l.: Petõ Andrea (szerk.): A társadalmi nemek
oktatása Magyarországon. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, Buda-
pest, 2006.

28 L. ezekrõl: Petõ Andrea: Társadalmi nemek és a nõk története… i. m. 528. o.
29 A 2008-ig megjelent 16 kötet adatait l. a Balassi Kiadó honlapján: http://www.bkiado.hu

index.html?target=front.html&lang=hu (Letöltés: 2008. 07. 11.)
30 A 2008-ig megjelent könyvek adatait l.: a Csokonai Kiadó honlapján: http://www. csokonai.hu/

(Letöltés: 2008. 07. 11.)
31 Például: Rubicon 1991/3. (Pesti nõ a századfordulón) és 2001/6. (Nõk a történelemben: nõtörténe-

lem); Café Bábel 1994/11-12. (Férfi – nõ); Educatio 1996/III. (Nõk), 2007/IV. (Társadalmi nemek),
Korunk 2000/október (Nõk – szempont), 2007/március (Nõi szerepek); Palimpszeszt elektronikus
folyóirat 2002. január 16. sz. (Vox mulieris); 2002. december 19. sz. (Nõképek). További tematikus
folyóiratok adatairól l. még az alábbi honlapot: http://www.femidok.hu/index.php?artid=200503082
(Letöltés: 2008. 07. 11.).

32 L. ezekrõl részletesen: Petõ Andrea: Társadalmi nemek és a nõk története… i. m. 527. o.
33 S. Nagy Katalin: Anna Margit. Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1971.
34 S. Nagy Katalin: Országh Lili. Arthis, Budapest, 1993.
35 Péter Katalin: A csejtei várúrnõ: Báthory Erzsébet. Helikon, Budapest, 1985.
36 Petõ Andrea: Rajk Júlia. Balassi, Budapest, 2001.
37 Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”: Magyar írónõk a két századforduló között (1795–1905). Buda-

pest, 1997. (A hazai nõi irodalom történetéhez kapcsolódó antológia az S. Sárdi Margit és Tóth
László szerkesztette Magyar költõnõk antológiája. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1997.)

T  A  N Õ T Ö R T É N E T  K U T A T Á S A  t
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38 R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Nõk a magyar történelemben. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1997.
39 Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. (Válogatta, sajtó alá rendezte: Réz Pál) Szépirodalmi

Könykiadó, Budapest, 1982.
40 L. például az alábbi írásokat: The role of women in the history of science, technology and medicine

in the 19th and 20th c. I. k.Veszprém, 1983.; Petõ Andrea–Szapor Judit: Women and the Alternative
Public Sphere: toward a redefinition of women‘s activism and and the separate spheres in East
Central Europe. NORA: Nordic Journal of Women‘s Studies 2004. (12.) 3. 172–182. o.; Petõ And-
rea–Szapor Judit: The State of Women’s and Gender History in Eastern Europe: The Case of Hun-
gary. Journal of women’s history 2007. (19.) 1. 160–166. o.; Andrea Petõ: Kontinuität und Wandel
in der ungarischen Frauenbewegung der Zwischenkriegperiode. In: Ute Gerhard (szerk.): Feminismus
und Demokratie. Europäische Frauenbewegung der 1920er Jahre. Ulrike Helmer Verlag, Königstein,
2001. 138–159. o.; Borbála Juhász: Women in the Hungarian Revolution of 1956. The Women’s
Demonstration of December 4th. In: Andrea Petõ–Béla Rasky (szerk.): Construction and
Reconstruction. Women, Family and Politics in Central Europe 1945–1998. (The Program on Gender
and Culture, Austrian Science and Research Liaison Office, Budapest, OSI Network Women’s Prog-
ram.) Budapest: CEU, Budapest, 1999. 19–32. o.; Andrea Petõ: Hungarian Women in Politics. In:
Joan Scott et al. (szerk.): Transitions, Environments, Translations: The Meanings of Feminism in
Contemporary Politics. Routledge, New York, 1997. 153–161.; Andrea Petõ: The History of the
Women’s Movement in Hungary. In: Rosi Braidotti–Gabriele Griffin (szerk.): Thinking Differently.
A Reader in European Women’s Studies. Zed Books, London, 2002. 361–372.; Andrea Petõ: Hungarian
Women in politics 1945–1951. East European Monographs, Columbia University Press, 2003. és
számos egyéb mû.

41 L. például: Petõ Andrea (szerk.): Nõi esélyegyenlõség Európában. Nõtudományi tanulmányok és a
munkaerõ-piac kapcsolata Magyarországon. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.

42 L. például a TÁRKI nõkkel és nemi szerepekkel kapcsolatos empirikus adatfelvételeit: http://
www.tarki.hu/adatbank-h/nok/kutatasok/ (Letöltés: 2008. 07. 11.)

43 L. például: Séllei Nóra: Az irodalom-, mûvészet- és kultúrakritika/elmélet és a társadalmi nem össze-
függéseit vizsgáló, magyar nyelvû szakirodalom válogatott bibliográfiája. http://femidok.hu/
index.php?artid=200603151 (Letöltés: 2008. 07. 11.)

44 Például: Fábri Anna (szerk.): A nõ és hivatása. Szemelvények a magyarországi nõkérdés történetébõl
1777–1865. Kortárs Kiadó, Budapest, 1999.; Fábri Anna–Borbíró Fanni–Szarka Eszter (szerk.): A
nõ és hivatása II. Szemelvények a magyarországi nõkérdés történetébõl 1866–1895. Kortárs Kiadó,
Budapest, 2006.; Kéri Katalin: Tollam szivárványba mártom. Források az európai nõtörténet körébõl
az ókortól a 20. századig – Elektronikus kiadás, Pécs, 1999. http://kerikata.hu

45 A mû megjelenés alatt áll. Utal rá: Petõ Andrea: Társadalmi nemek és a nõk története… i. m. 526–
531. o.

megjelent, híres történelmi nõalakjainkat bemutató kötet.38 Megfigyelhetõ egyes
esetekben régebbi életrajzi mûvek újrakiadása is, ahogyan ez például Takáts Sán-
dor színes, a XX. század elsõ felében keletkezett nõi életsorsokat bemutató mun-
káival is történt.39

Több hazai kutató sokat tett az elmúlt években annak érdekében, hogy a ma-
gyarországi nõtörténet eddig feltárt részletei és összefüggései külföldön is ismertté
váljanak,40 illetve hogy összevessék a magyar és külföldi kutatási eredményeket.41

Számos olyan adatbázis,42 válogatott bibliográfia43 és szemelvénygyûjtemény44 is
létezik ma már, amelyek segítik a nõtudománnyal foglalkozók kutatásait. Szapor
Judit pedig elkészítette a XIX. század vége és XX. század elsõ fele nõtörténeté-
nek historiográfiai áttekintését.45
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A NÕTÖRTÉNET FORRÁSAI
o

A forrásokról általában

Anõk történetével foglalkozó történész meglehetõsen nagy nehézségekbe
ütközik kutatásai során. A nõk életmódjára, társadalmi helyzetére, szere-
peire utaló írásos források tartalmukat és mennyiségüket tekintve egye-

netlenek. A nõtörténeti kutatások kapcsán több korszak esetében nem áll rendel-
kezésre gazdag levéltári forrásanyag, a mai napig sem jól kidolgozottak a
kutatásmódszertani alapok, a tipológiai alapvetések. E témát illetõen tehát új
utakat, korábban figyelmen kívül hagyott forrásokat, írásos és tárgyi emlékeket
kell keresni, és ezeket kell beilleszteni az egyes korokról, földrajzi helyszínekrõl
szóló történeti elemzések, leírások sorába.

A rendelkezésre álló elsõdleges és másodlagos források a történeti újkor elõtt
leginkább férfiak tollából születtek, így szükségképpen a férfiak szükségleteirõl
és hozzáállásáról tanúskodnak, és nem a nõk valóságát tükrözik. Már a legré-
gebbi források esetében is megfigyelhetõ az a polaritás, amely a nõértékelést
jellemzi, ez pedig nehézzé teszi annak feltárását, hogyan is éltek valójában egy-
egy korszak nõi.46 Az 1980-as, 90-es évek óta egyre több fórumon hangzik el
az a történészi álláspont, hogy a nõk történetének vizsgálatához elengedhetet-
len az interdiszciplináris megközelítés. Miként például Claude Fohlen írja: „Ha
a nõ alakja nehezen vagy egyáltalán nem emelkedik is ki a történeti kutatások
forrásanyagában, segítségünkre lehetnek a szomszédos diszciplínák; a pszicho-
lógia, a szociológia, a pedagógia, a társadalompszichológia, a politológia ered-
ményei.”47

A nõtörténeti kutatásokkal kapcsolatosan tehát nem áll már az a korábbi véle-
kedés, mely szerint nincs elegendõ forrásanyag a téma kutatásához. Sokkal in-
kább helytálló az a megállapítás, hogy az értelmezés kritériumai nem kellõen
kidolgozottak, és a vizsgálódásokhoz nem elegendõek a levéltárakban õrzött régi
iratok. Számos mû született az utóbbi idõkben az Egyesült Államokban és Euró-
pában is, mely a kérdésfeltevés, az értelmezés, a lehetséges elemzési módok prob-

46 Bridenthal, Renate – Koonz, Claudia (eds.): Becoming visible – Women in European History. Houghton
Mifflin Company, Boston, 1977. 2. o.

47 Fohlen i. m. 85. o. Egy napjainkban kiadott, spanyol történészcsoport által összeállított szöveggyûj-
temény bevezetõ fejezetében ugyanez olvasható: Aguado, A. M.–Capel, R. M.–Nash, M.–Ortega,
M. és mások: Textos para la historia de las mujeres en España. Cátedra, Madrid, 1994. 20. o.
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48 Scott, Joan W.: El Género: una categoria útil para el análisis histórico. In: Nash – Amelang: Historia
y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea… i. m.

49 Harding, Sandra (ed.): Feminism and methodology – Social science Issues. Indiana University Press –
Open University Press, Bloomington and Indianapolis – Milton Keynes, 1987. 1–15. o.

50 Pl.: Wurmbrand Franciska emlékei, kottái, levelei az 1830-as évekbõl; Magyar Országos Levéltár
(továbbiakban: MOLT), Lunkányi hagyaték, P. 624. szekció, Széchenyi család iratai, 3;10–13.; Nagy
Ivánné naplója 1883–1895; Országos Széchényi Könyvtár (Továbbiakban OSZK) kézirattára, Oct.
hung. 1164.

51 Pl.: Morse Earle, Alice (ed.): Diary of Anne Green Winslow – A Boston school girl of 1771. Detroit,
Singing Tree Press, 1970.; vagy Arpad, Susan S. (ed.): Sam Curd’s Diary: the Diary of a True Woman.
Ohio University Press, Athens, Ohio, 1984.

52 L. például: Wolf, Naomi: A szépség kultusza. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.; A nõi szépség törté-
nete. Glória Kiadó, Budapest, 2001.; Varga Ágota (szerk.): Rejtett szépségek. A nõ ábrázolása a 19.
század kezdetétõl a századfordulóig: Festmények, szobrok, grafikák a 100 éves Szépmûvészeti Múze-
um gyûjteményébõl. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, 2005.

lematikájával foglalkozik. Joan W. Scott például a nemet helyezte a történeti
elemzések középpontjába48, Sandra Harding, amerikai kutató pedig a „feminista
módszerrõl” írt.49

A felhasználható források rendkívül sokszínûek. Az írásos dokumentumok egyik
nagyon fontos csoportját jelentik a jogi forrásanyagok, melyek valamennyi tör-
ténelmi idõszak vizsgálatakor sokat árulnak el a nõk társadalmi helyzetérõl, meg-
ítélésérõl (például törvények, peres iratok). Szintén lényegesek azok a politikai,
filozófiai, teológiai, pedagógiai és egyéb tárgyú mûvek, melyek szót ejtettek a
nõkrõl. (Sõt, sok esetben az is „vallomás” a kutató számára, ha az „emberekrõl”
szóló írásokból hiányzik a nõ!)

A szépirodalmi mû mint forrás is segítheti a nõtörténeti kutatásokat, az ókori
drámáktól a középkori verseken át az újabb kori regényekig. Jól használhatók
azok a levelek, naplók, memoárok, melyek vagy a levéltárak családi gyûjtemé-
nyeiben találhatók50 vagy nyomtatott formában olvashatók.51 Az írásos források
sorából kiemelkednek még a sajtótermékek, melyek – különösen a XVIII. század
végétõl kezdve – egész Európában egyre jelentõsebb mértékben nõkrõl és nõk-
nek szóltak.

Tárgyi források is szóba jöhetnek, ha az egyes korok nõirõl szeretnénk véle-
ményt alkotni. Egyrészt olyan képzõmûvészeti alkotások (festmények, szobrok,
kisplasztikák), amelyek képet nyújtanak egy-egy idõszak divatjáról, szépségesz-
ményérõl, szokásairól, a korabeli nõi elfoglaltságokról: gyereknevelésrõl, mun-
kavégzésrõl, szórakozási formákról. (Magyar nyelven is megjelent számos olyan
mû, melyekben egyes korszakok nõábrázolásai láthatóak.52)

Sok régészeti lelet is forrásként használható a nõtörténeti kutatások kapcsán:
a sírmellékletek vagy egyéb feltárások nyomán elõkerült használati tárgyak, ék-
szerek sokat elárulnak a nõk életérõl. A ránk maradt régi ruhák, szépségápolási
kellékek, munkaeszközök, a nõi lakberendezés, gyermekgondozás tárgyi emlé-
kei is mind-mind fontos források. Végezetül az eszközök felsorolásánál meg kell

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM14



T 1 5  t

53 Bõségesen írt ezekrõl pl.: Bäder Andor: A nõ biológiai szerepe a társadalomban I-II. Medicina, Buda-
pest, 1964. ill. 1968. címû mûvében. Heinz Schott: A medicina krónikája. Officina Nova, Budapest,
1993. c. kötete is tartalmaz erre a témára vonatkozó részleteket.

54 In: Le grief des femmes – anthologie des feministes I. Ed. Hier & Demain, Paris, 1978. Bemutatja:
Sághy Marianne: A nõk városa. Café Bábel 1994. tavasz 109–118. o.

55 Õ 1776-ban az Egyesült Államokban a kontinentális kongresszus idején azt írta ülésezõ férjének,
hogy ne feledkezzenek el a nõ jogi helyzetének rendezésérõl sem. L.: N. Szegvári Katalin: Út a nõk
egyenjogúságához. MNOT, Kossuth, Budapest, 1981. 8.o. és Rossi, Alice S. (ed.): The feminist papers
– From Adams to de Beauvoir. Northeastern University Press, New York, 1988.
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említenünk azokat az orvosi – nõgyógyászati – mûszereket, melyek a gyermek-
szüléskor illetve a nõk betegségei kapcsán voltak használatosak.53

Jelen könyvünk elkészítéshez elsõsorban a korabeli Magyarországon jelenlé-
võ nyomtatott források szöveges és képi anyagát (leginkább a nõkrõl, nõknek
szóló könyveket és sajtótermékeket) tekintettük át.

Alapmûvek a nõkérdésrõl
a XVIII–XIX. században

A XVIII. század végén több gondolkodó szentelt figyelmet a nõknek, ami írása-
ikban is tükrözõdött. Észak-Amerikában és Európában egyaránt széles körben
hatottak a felvilágosodás eszméi, és számos filozófus, politikus és író fordult a
nõi nem felé; természetérõl és a nõi szerepekrõl egyaránt gondolkodtak. Igaz, a
korabeli mûveket vizsgálva nem mondhatjuk azt, hogy a korszak jeles gondolko-
dói túlságosan nagy teret szenteltek a nõkérdésnek. Sokkal inkább jellemezte
írásaikat az, hogy részleteikben vagy egy-egy alfejezet szintjén írtak a nõkrõl.

Kontinensünk történetére tekintve kétségkívül lehetséges a XVIII. század elõtti
korokból is nõkkel foglalkozó mûveket kiemelni (például Christine de Pisan hí-
res könyvét, a La cité des Dames címût 1405-bõl)54, hiszen – miként Sághy
Marianne is írja – a nõk történetének és életének kutatása több évszázados múlt-
ra tekint vissza Európában. A XIX. század végén élt magyar nõk megítélésének,
helyzetének vizsgálatakor azonban célszerûbbnek tartjuk azokat a mûveket átte-
kinteni, melyek a korabeli magyar gondolkodókat és a szélesebb közvéleményt is
befolyásolták.

Számos kutató Abigail Adams nevéhez kapcsolja a XVIII. század elsõ lényeges
és valóban szimbolikus jelentõségû írását a nõkérdéssel kapcsolatban.55 Abigail
európai kortársnõje volt Mary Wollstonecraft, aki kontinensünk gondolkodóira
jelentõs hatást gyakorolt az Angliában 1792-ben megjelent híres mûvével, mely-
nek címe: Vindication of the Right of Women. Wollstonecraft (1759–97) angol
író- és nevelõnõ volt, aki élénken figyelemmel kísérte a francia forradalom ese-
ményeit. A forradalmi eszmények, a nõk követelései angol földön egyébként is
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56 Idézi: Evans, Richard J.: The feminists – Women’s emancipation movements in Europe, America and
Australasia 1840-1920. Croom Helm, London, Barnes & Noble Books, New York, 1977. 14. o.

57 Historia de las mujeres… i. m. 71. o.

visszhangra találtak, és az írónõ mûvében tükrözõdtek. Ebben az angol hölgy
többek között azt is kifejtette, hogy a nõk a férfiakhoz hasonló lények, akik
szintén értelemmel megáldottak, éppen ezért õket is ugyanolyan jogok illetik
meg a tanulás és a személyes elõmenetel terén. Wollstonecraft a nõnevelés új
útjait próbálta felvázolni, hiszen biztosra vette, hogy csakis új nevelési-oktatási
rendszer eredményezheti a nõi szerepkörök megváltozását, a nõk társadalmi hely-
zetének módosulását. Az angol írónõ szerint kora iskolái nem arra tanították a
lányokat, hogy önmagukat kibontakoztassák. Ellenkezõleg, hazugságokra, szín-
lelésre kényszerítették õket annak érdekében, hogy erényesnek látsszanak.

Meglepõen hasonlóan vélekedett 1794-ben a königsbergi polgármester, Kant
barátja, Theodor Gottlieb von Hippel is a Nõk polgári fejlõdésérõl írott mûvé-
ben. Bár vitatta, hogy a nõk képességei ugyanolyanok, mint a férfiaké, mégis így
írt: „Az értelem olyan ajándék, melyet a Természet valamennyi emberi lénynek
ugyanolyan mértékben adott. A Természettörvény legalapvetõbb elve… az az
elv, hogy ellenálljunk minden veszélynek, ami az emberi lények teljes fejlõdésé-
nek útjában áll. Ez az elv rejlik az erkölcs legmagasabb törvényében, »minden
emberi lény fejlõdésében, míg lehetõségeit beteljesíti«.”56

A XVIII. század végén tehát a nõkrõl való gondolkodás elsõsorban a jogi kér-
dések körül összpontosult, hiszen a törvényhozás központi feladata lett több
országban is a jogrendszer átalakítása, a törvények újraalkotása a felvilágosodás
szellemiségének, a forradalmi követeléseknek megfelelõen. Az egyén jelentõsé-
gének felismerése és hangsúlyozása magával hozta a nõ mint egyén, a nõ mint
(hasznos) állampolgár elismerését is a XVIII–XIX. század fordulóján, természe-
tesen csak egy szûk gondolkodói elit körében. Jóllehet, a politikai változások
miatt a francia forradalom eszményei a XIX. század elején elhalványultak Euró-
pában, a Szent Szövetség idõszakában sem lehetett már a nõket teljesen figyel-
men kívül hagyni. Bár valamennyi országban megemlíthetõek olyan híres mû-
vek, melyek a nõk szerepérõl, helyzetérõl íródtak abban az idõszakban, mégis
elsõsorban Angliát kell kiemelnünk, ahol a nõk emancipációjának elõmozdítása
érdekében a XIX. századi Európában a legtöbb mû született.

Geneviève Fraisse azt írta egyik átfogó tanulmányában, melyben a kor híres
filozófiai mûveit mutatta be, hogy míg a forradalom utáni idõszakban a jogi és
természeti szempontú vizsgálódások jellemezték a nõkrõl szóló mûveket, addig a
késõbbiekben egészen más témák alkották az írások gerincét. Ilyen újabb témák
voltak a különbözõ viták a szerelemrõl, a férfi és nõ közötti különbség metafizi-
kájáról, valamint a nõnek a családban és a polgári társdalomban betöltött helyé-
rõl.57 A történésznõ szerint egyesek „jóindulattal” írtak a nõkrõl (például Pierre
Leroux, Karl Marx vagy John Stuart Mill), míg mások a „hagyományos” mó-
don, azaz írásaikban hajlottak arra, hogy a nõt „rossz” erõnek tüntessék fel, de
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58 Uo. 72. o.
59 Grinberg, Suzanne: Historique du Mouvement Suffragiste depuis 1848. Henry Goulet, Paris, 1926.
60 Historia de las mujeres… i. m. 72–73. o.
61 Zsigmond László: August Comte – A XIX. század politikai gondolkodásának történetébõl. Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1984. 365. o.
62 Uo. 367. o.

legalábbis megkérdõjelezzék társadalmi, politikai szerepvállalását (például Kant,
Schopenhauer, Proudhon).58 Fraisse így meghúzott két irányvonala tovább fino-
mítható. Egyrészt kiemelhetõek az egyes politikai-filozófiai áramlatok gondol-
kodói, illetve mûveik a nõkérdésrõl. Ha külön-külön vizsgáljuk a liberális, a kon-
zervatív, a szocialista, a keresztény, a pozitivista és egyéb irányzatok nõképét,
akkor teljesen más csoportosításokat tehetünk. Úgy például Marx mellé kétség-
kívül Friedrich Engels, Flora Tristan, August Bebel neve illik tartalmi szempont-
ból. Egy következõ lehetséges elemzési szempont az, hogy melyik országban szü-
letett az adott mû. Ezeken kívül pedig korszakokat is vizsgálhatunk, melyeket
általában egy-két neves író neve fémjelez, akik a nõkrõl is írtak. Suzanne Grinberg
például az alábbi csoportosításokat tette 1926-ban megjelent mûvében: az 1848
utáni elsõ idõszak vezéregyénisége: Flora Tristan. A 2. idõszak Proudhon hatásá-
val jellemezhetõ; a 3. szakasz európai gondolkodóit pedig leginkább John Stuart
Mill, ifj. Dumas, és L. Michel és L. Richer írásai befolyásolták.59 Bármelyik cso-
portosítási módot követi is a kutató, az eredmény végül ugyanaz: rendkívül tar-
ka kép bontakozik ki a XIX. század nõirodalmáról pró és kontra.

Pierre Leroux meghatározó egyéniség volt az emancipáció teoretikusai közül.
Õ fõként a férfi és nõ kapcsolatát elemezte, melynek két formáját különböztette
meg fejtegetéseiben: egyrészt a nemi (szerelmi) kapcsolatot emelte ki, melyet a
nemek közötti különbség mozgat. Másrészt a nõnek mint individumnak a kap-
csolatát a férfiakkal, melynek során a nõt nem érheti semmilyen formában hátrá-
nyos megkülönböztetés, hiszen õ is mint „emberi személy” szerepel a társadalmi
életben.60

Feltétlenül utalnunk kell – alapmûvekrõl szólva – August Comte nevére, aki
az 1852-ben megjelent Catéchisme positiviste címû – a késõbbiekben Magyaror-
szágon is hatást gyakorolt – mûvében a nõknek is figyelmet szentelt. Manapság is
közismertek Comte korabeli nézetei arról, hogy a forradalmi korszak lezárását
„erkölcsi forradalommal” képzelte el, amin a „nõk forradalmát” értette, akik az
„érzelmi tényezõt” jelentik az értelem (= burzsoázia) és a cselekvés (= proletari-
átus) mellett.61 Comte „Madonnája” Clotilde de Vaux volt, aki a pozitivizmus-
ban Mária helyére lépett, bár – miként Zsigmond László, Comte életmûvének
neves hazai elemzõje és kutatója írja – ezzel a pozitivista gondolkodók többsége
nem igazán értett egyet.62

Szinte Comte mûvével egy idõben jelent meg IX. Pius pápa dogmája Mária
szeplõtelen fogantatásáról (Ineffabilis Deus, 1854. december 8.), mely a keresz-
tény gondolkodók nõképének formálódásához járult hozzá. Ezzel ösztönzött a
vallásos buzgóságra, és a Szent Szüzet állította példaképnek a nõk elé.63 Míg a
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63 Szántó Konrád: A katolikus egyház története III. – Az egyháztörténet forrásai. Ecclesia, Budapest,
1987. 903. o.

64 Ez jól látszik például a francia szerzõ, Cathrein Gyõzõ mûvében: A nõi kérdés. Budapest, 1904. 41-
55. o.

65 Sullerot, Evelyne: A nõi munka története és szociológiája. Gondolat, Budapest, 1971. 95. o.
66 Uo. 93–94. o.
67 mizogin: (görög): nõgyûlölõ
68 Mill, John Stuart: A nõ alárendeltsége. Szatmár, 1876.

nem vallásos eszmeáramlatok követõi elsõsorban XVIII-XIX. századi írásokhoz
nyúltak a nõk helyzetének elemzésekor vagy az emancipációs gondolatok kifej-
tésekor, a keresztény írók, filozófusok – természetesen – a Biblia részleteit idéz-
ték, illetve olyan egyházi emberek, teológusok véleményét, akik már korábban
is, évszázadokon át befolyásolták a nõk megítélését (például Szent Pál, Szent
Jeromos, Aquinói Szent Tamás és mások).64

Az utópista szocialisták illetve a proudhonisták nõkrõl szóló gondolatai sem
maradtak visszhang nélkül. Fourier például határozottan nõbarát írásaiban kifej-
tette azt, hogy a nõknek is jár a szexuális szabadság, részükre is követelte a teljes
kibontakozási lehetõséget az élet minden területén, így a munkavégzéssel össze-
függõen az egyenlõ bérezést. Sullerot azt írta róla, hogy saját korára ugyan kevés
hatást gyakorolt, de számos nõi tanítványa és követõje volt, akik a francia mun-
kásmozgalomban jelentõs szerepet játszottak.65

Proudhonnak kora számos „feministájával” voltak vitái, az ún. „igazság-teóri-
ájában” vázolt, nõvel kapcsolatos elképzelései miatt. Proudhon szerint ugyanis a
nõ a férfi kiegészítõ része, szépségét adja a férfias erõhöz, de ezen erénye a fejlõ-
dés kimerülése. A La Pornocratie címû mûvében a nõ alacsonyabbrendûségét a
férfihoz képest még törtszám formájában is (!) képes volt kifejezni: az arány 8:27
a férfiak javára. Éppen ezért Proudhon alapgondolata az volt, hogy a nõknek
felesleges tanulniuk, ha dolgoznak, nem jár egyenlõ bér nekik, és szerinte a jó,
fegyelmezett feleségeket genetikus kiválasztással kellene „kitenyészteni”.66 Bár e
nézetek sem maradtak visszhang nélkül, csak sok más írással és véleménnyel együtt
járultak hozzá a mizogin67 gondolkodás erõsödéséhez a korabeli Európában.

Ellenpontként a század középétõl kezdve megtalálhatjuk azokat a gondolko-
dókat, akik Wollstonecraft, Lapierre és mások nyomdokain járva a nõk emanci-
pációjáért léptek fel. Közülük minden bizonnyal az egyik legkiemelkedõbb John
Stuart Mill volt (1806–1873), akinek a neve máig összefonódik a nõk jogaiért
vívott küzdelmek történetével, és akirõl éppen ezért számos monográfia, mûve-
irõl sok elemzés született. Míg a többi jelentõs mû magyarországi hatása nagyon
nehezen érhetõ tetten vagy mutatható ki, Mill The subjection of Women címû
mûve 1876-ban magyarul is megjelent, tehát feltételezhetõ, hogy volt magyar
közönsége is az angol férfi gondolatainak. Igaz, a megjelenés helye Szatmár, és
nem a fõváros volt. A mûvet Egei György fordította.68 Mill e mûvének angliai
megjelenésekor 63 éves volt, és nemcsak jelentõs politikusi múlt állt mögötte,
hanem több fontos, liberális szellemû könyv is. (1832-ben például a házasságról
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és a válásról írt, 1851-ben pedig a nõk felszabadításáról.) Fiatal korában apja,
James Mill és annak barátja, mestere, Jeremy Bentham együtt dolgozták ki John
tanulmányi rendjét. Bár meglehetõsen szigorúan fogták, késõbb hasznát látta az
elsajátított klasszikus nyelveknek és számos természet- és társadalomtudományi
ismeretnek.69 J. S. Mill már ifjú korában is ellene volt Proudhon nézeteinek, és
levelezõtársával, Comte-tal is annak nõellenes gondolatai miatt szakította meg
kapcsolatát. Felnõtt fejjel apja nõkrõl vallott eszméivel is szembefordult, fõleg
apjának azon véleményével, hogy a nõket továbbra is ki kell zárni a szavazati
jogból.70 (Szinte valamennyi elemzõje egyetért abban, hogy Mill gondolkodását
rendkívüli mértékben befolyásolta Harriet Taylor, akivel 20 éven át volt viszo-
nya, és akit a nõ férjének a halála után vett el feleségül.)

Mill úgy vélte, hogy a nõ alávetettsége csupán elméleti alapokon nyugszik. A
múltbeli állapotokhoz képest szerinte az elõ-
rehaladás, a boldogulás alapja csakis az egyé-
ni szabadság lehet.71 A nõellenes megnyilat-
kozások taglalásakor két érdekes elõzményt is
kiemelt. Egyrészt úgy vélte, hogy a férfiak egy-
szerûen nem ismerik a nõt eléggé, a testét igen,
de a lelkét nem, ezért szerinte a legjobb mód-
szer lenne a feleség vagy a családtagok „tanul-
mányozása”. Másrészt úgy gondolta, hogy az
õ koráig az írónõk is „férfiasan” írtak. „A mit
eddig a nõk nõkrõl írtak, az a férfiak körül
való rókafarkcsóválás” – vélte, és ezzel töb-
bek között Mme de Stäelra utalt.72 Mûvében
hosszasan szólt a házasságról, a nõi szerepvál-
lalásról, a tanulásról, és befejezésképpen ki-
fejtette, hogy a világban a nõ felszabadításá-

nak eredményeképpen a közerkölcsök javulása73 következne be. Ezt már Comte
is megfogalmazta, mint fentebb utaltunk rá.

Mill gondolatai tehát bejárták Európát, de talán sehol nem arattak olyan fer-
geteges sikert, mint Amerikában. Az 1870-es években az USA-ban számos pél-
dány kelt el az angol politikus mûveibõl, a szüfrazsett összejöveteleken rendsze-
resen árulták a könyvét.74

A század második felében a nõkérdés szempontjából is jelentõs mûvek szület-
tek a szocialista gondolkodók tollából. Marx és Engels mindketten foglalkoztak
a család és a nõ szerepével, társadalmi helyzetével a megváltozott, és folytonosan

1. John Stuart Mill portréja
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75 Marx, Karl: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-bõl. Kossuth, Budapest, 1962. – Ratzky Rita iroda-
lomtörténész egy cikke alapján képet alkothatunk arról, Marx melyik mûveit olvashatták magyarul
az érdeklõdõk a XIX. század végén. L.: Ratzky Rita: Marx Magyarországon – Az 1945 elõtti száz
esztendõ fordításai. In: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma. Hírlapkiadó Vállalat, Nyíregyháza, 1983.

76 Marx-Aveling, Eleanor –Aveling, Edward: A nõkérdés – The woman question. MNOT, Kossuth,
1987. 73. o.

77 Cathrein i. m. 16. o.

változásban lévõ gazdasági-politikai viszonyok közepette. Marx már elsõ cikke-
iben, 1842-tõl kezdve letette voksát a monogámia és a válás mellett, és elutasí-
totta a „primitív kommunizmus” különbözõ elképzeléseit. Úgy vélte, hogy a nõk
emancipációjának a gazdaság és nem a jog az alapja. Már 1844-ben megjelent
Kézirataiban is szólt a nõk helyérõl a társadalomban, ez a mû azonban a magyar
gondolkodók többségére alig, a közvéleményre pedig valószínûleg egyáltalán nem
gyakorolt akkoriban hatást. Magyar fordítása csak 1962-ben jelent meg.75 Marx
kortársa és eszmei társa, Engels (1820–1895) 1884-ben jelentette meg Németor-
szágban „A család, az állam és a magántulajdon eredete” címû mûvét, melynek
megírásakor felhasználta – az akkor már halott – Marx feljegyzéseit is.

Marx és Engels kortársa, a német szociáldemokraták vezéregyénisége, Bebel
(1840–1913) is jelentõsnek tekintette a nõkérdést. A nõ és a szocializmus cím-
mel megjelent mûve a kérdés valamennyi területét felölelte. A kötet 1879 febru-
árjában jelent meg Lipcsében, de már március 24-én betiltották. A következõ
kiadásoknál a szerzõ az alábbi címet használta: A nõ a múltban, a jelenben és a
jövõben.76 A német szociáldemokrata párt egyik alapítójaként Bebel különösen a
nõk munkavállalásának kérdésével foglalkozott. A kötet még a szerzõ életében
több mint 50 kiadást ért meg, valamennyi jelentõsebb nyelvre lefordították.

Cathrein Gyõzõ (a mûvei címoldalán magyarosan megnevezett francia szerzõ)
azt írta 1904-ben Marx, Engels, Bebel mûveirõl (hozzávéve még Morgan és Lewis
nevét), hogy „számos szociáldemokrata iratban és gyûlésen a hiszékeny közön-
ség elé ily fantáziákat tárnak, azon következtetés levonása végett, hogy a nõnek
a férfi alá való rendelése csak a nyers erõszak következménye az addigi gazdasági
viszonyokkal kapcsolatban, és azért a szociáldemokraták által hirdetett közgaz-
dasági fordulat magától meg fog szünni és a nõ teljes és mindenoldalú
egyenjoguságának helyet fog csinálni.”77 A katolikus szerzõ írásából látszik, hogy
a századforduló Európájában szélesebb körben ismertek voltak a fenti szerzõk
nézetei – legfeljebb sokan nem rokonszenveztek velük. A nõkrõl való gondolko-
dásmódot azonban így vagy úgy, mégiscsak befolyásolták.

A XIX. századi nõkérdéssel kapcsolatos alapmûvek sorában utolsóként jelent
meg Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) könyve, 1898-ban. Az Amerikában
írott és nyomtatott könyv a Nõk és a gazdaság címmel látott napvilágot, melyet
szerzõje mindössze néhány hónap leforgása alatt írt. A hölgyet hazájában „Militant
Madonna” gúnynévvel illették, viszont nõtársainak milliói olvasták viszont har-
cos szellemben megírt mûvét. Világszerte százezerszámra találhatunk dolgozó
nõket a századfordulón, akiknek a helyzetét Gilman nemcsak elemezte, hanem
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80 Ignotus: Emma asszony levelei. Magvetõ, Budapest, 1985. 277. o. (Megjegyzés: a kötetben mindvé-
gig eredeti helyesírással közöljük a vizsgált korszakban keletkezett szövegekbõl vett részleteket.)

tovább is gondolta. Számos, a nõk életével összefüggõ témát érintett munkájá-
ban (mint például a házasság, az anyaság, az otthon, a férfias és a nõies foglalko-
zások, az új életvitel stb.).78 Megírta, hogy alapvetõ fontosságúnak tartja az in-
tézményi struktúra megváltozását ahhoz, hogy a dolgozó nõk válláról levegyék a
terheket. Abban az évben jelent meg mûve magyarul (1906), amikor hazánkban
járt. Mûvét Bédi-Schwimmer Róza79, a Feministák Egyesületének aktív tagja for-
dította magyarra. A kötetrõl érdekes, kissé „vitriolos” kritikát olvashattak a kor-
társak A Hét címû lapban, Ignotus tollából. A neves publicista „Emma” neve
mögé bújva fejtette ki a könyv erényeit és hibáit. Hibaként említette például a
felesleges terjengõsséget, az erõszakolt tudományos indoklásokat. Érdekes, hogy
ez a rendkívül haladó szellemben gondolkodó, nõemancipációért kiálló újságíró
mennyire utópiának tartotta a magyar nõkre vonatkoztatva Perkins kijelentéseit.
„Minálunk ilyesmitõl még igen sokáig nem kell tartani – írta Ignotus az amerikai
írónõ gondolatairól –, s nincs illúzióm a körül, hogy minálunk a feminizmust
nehányadmagával tulajdonképp csak intellektuális sportképpen, mintegy pusz-
tába való teniszül míveli a maga szkeptikus barátnéja, Emma.”80

Természetesen még számos egyéb írást és gondolatot lehetne kiemelni, ame-
lyek hatással voltak korukra, illetve az utánuk következõ nemzedékek nõképére,
törekvéseire, és a magyar közgondolkodásra. Egyrészt a filozófusok, másrészt az
írók (például az ifjabb Dumas), harmadrészt pedig neves tudósok (Spancer,
Morgan, Darwin és mások) gondolatai egyaránt rendkívül nehezen feltérképez-
hetõ hatást váltottak ki a korszak közvélekedését illetõen. A sajtótermékek sza-
porodása és a könyvkiadás kiszélesedése mind jelentõsebb néprétegek számára
tette lehetõvé a tájékozódást más országok fontosabb történéseit, eszmeáramla-
tait illetõen. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági helyzet, a vallás, a családi- és
munkakörülmények minden ember esetében „kijelölték” az olvasmányok körét.
A századforduló táján hazánkban feltehetõleg csak egy szûkebb értelmiségi réteg
és a maroknyi feminista szószóló követte „naprakészen” nyomon a megjelent
külföldi mûveket, illetve a jelentõsebb megmozdulásokat.
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81 Anderson – Zinsser: A History of Their Own… i. m. 139. o.
82 Aparicio, Pedro Gomez: Historia del periodismo español. Ed. Nacional, Madrid, 1967.
83 Morell, Inmaculada Jiménez: La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868) Ed. de la

Torre, Madrid, 1992.

A nõi sajtó története

Európában és Amerikában

Az újkori nõk történetének tanulmányozásához és megismeréséhez az alapmû-
vek értelmezésén kívül elengedhetetlenül szükséges a sajtótermékek vizsgálata,
hiszen az újságok, folyóiratok mindig meglehetõsen jól tükrözik azt a kort, amely-
ben íródtak.

Az európai sajtó történetében a XVII. század végén tûntek fel a nõi lapok. A
legkorábbi újságok közül való a Francisca de Aculodi által szerkesztett, San
Sebastiánban megjelent lap, a Noticias Principales y Verdaderas (Legfontosabb
és Igaz Hírek), mely 1687–89 között kéthetente jelent meg; és az 1693-ban ki-
adott angol Ladies Mercury (Hölgyek Hírmondója). E korai kezdeményezések
folytatásaként a XVIII. század közepétõl indult meg szélesebb körben olyan la-
pok kiadása, melyeket szerkesztõik nõi olvasóközönségnek szántak. Ez egyrészt
azzal magyarázható, hogy a felvilágosodás századában egyre nagyobb teret szen-
teltek Európa-szerte a lányok oktatásának, nevelésének, így az olvasó nõk köre
egyre bõvült. Másrészt az emberi (nõi) jogokról való gondolkodás – mely filozó-
fiai alapmûvek megírását is serkentette – szintén hozzájárult a nõi sajtó kibonta-
kozásához.

Ekkoriban még természetesen nagyon kis példányszámban jelentek meg ezek
a lapok (is), a Lipcsében 1725-ben kiadott Die vernünftigen Tadlerinnen (Értel-
mes Kritikus Nõ) például mindössze 2000 példányban kelt el. Jellemzõ volt azon-
ban – és ez még a XIX. század Magyarországán is uralkodó szokás volt –, hogy
egybekötve, évkönyv vagy kalendáriumszerûen árusították a nõi lapok egyes szá-
mait. (Angliában ilyen volt többek között az 1744-46 között megjelent The Female
Spectator (Nõi Szemlélõ), mely 1771-ben 7 kiadást ért meg egybekötve.)81

Spanyolországban a XIX. század elsõ, nõknek szóló lapját 1822-ben adták ki,
El Periódico de las Damas (Nõk Újságja) címmel, mely ugyan csak néhány hóna-
pig jelent meg, mégis megnyitotta a hasonló lapok sorát.82 A gyakran lírai, hang-
zatos címekkel ellátott spanyol magazinok (például a Virágfüzér (1867–83), a
Pillangó (1839–40 és 1866–67), a Képes Elegáns Divat (1864–1927) legtöbbje
éppúgy rövid életû volt, mint hasonló európai társaik többsége.83

Azokban az országokban, ahol a nõemancipációs mozgalmak már a század
közepétõl kialakultak és felerõsödtek, mint például az USA-ban vagy Francia-
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84 Sullerot i. m. 121. o.

országban, a különbözõ egyesületek, szövetségek, szervezetek radikális hangú, a
nõk oktatásáért, egyenjogúságáért fellépõ újságokat jelentettek meg. Az angol
szabadgondolkodók és a francia saint-simonisták gyakoroltak különösen nagy
hatást az elsõ nõmozgalmi lapok íróira. Az angol Elisabeth Sharples például Isis
(Ízisz) címû lapjában nyíltan megkérdõjelezte az egyház és állam jogát az ural-
kodásra.

1832-ben a francia saint-simonisták kiadták a La Femme Libre (A Szabad Nõ)
címû lapot, azután pedig a La Femme Nouvelle (Az Új Nõ) és a La Tribune des
Femmes (Nõk Emelvénye) címûeket.84 Ezek nagy visszhangot keltettek, az or-
szág valamennyi részébõl érkeztek különféle adományok és üdvözletek. Bennük
szó esett a fõbb gazdasági, politikai kérdésekrõl, és olyan problémákról, melyek
az évtized asszonyait érdekelték: a nõk munkábaállásáról és a szabad szerelemrõl.

Bizonyos francia újságok óriási hatást gyakoroltak az európai lapkiadásra, és
így a közvéleményre. A divatot például egyértelmûen õk diktálták, nem csupán
magyar laptársaik vettek át tõlük gyakorta modellrajzokat és cikkeket, de a spa-
nyol, német, osztrák, olasz és angol magazinok is. (Sõt, a magyar divatlapokhoz
általában német vagy osztrák közvetítéssel érkezett a divatrajzok és hírek egy
része Párizsból.) Egyes esetekben megfigyelhetõ, hogy még a címét is francia
kifejezés tükörfordításaként kapta egy-egy magazin. A magyar Hölgyfutár (Pest,
1854) vagy a spanyol Hölgyek Futára (1811, 1833) például a franciáknál nyom-
tatott Petit Courrier des Dames címével csengett egybe.

Az újságok a XIX. század közepén leginkább férfiak tollából származó íráso-
kat közöltek, s noha a szerkesztõk vagy tulajdonosok között akadtak nõk is, az
újságírás elsõsorban férfiszakmának számított. Valamennyi ország esetében –
Magyarország vonatkozásában is – elmondható, hogy egyes városokban rendre
megpróbálkoztak külön, helyi lap életrehívásával, melyben a város társasági éle-
tének történéseirõl tudósítottak.

Az 1848-as forradalmi események több országban arra ösztönözték a hölgye-
ket, hogy külön lapot alapítsanak, melyek hasábjain kifejezhetik saját követelé-
seiket. Franciaországban ekkor jött létre a La Voix des Femmes (Nõk Hangja) és
a L’Opinion des Femmes (Nõk Véleménye), Lipcsében ekkor született meg a
Louise Otto szerkesztette Frauenzeitung (Nõk Lapja) címû újság. Több lapot
üldözött a rendõrség, bátor hangja, a nõk jogainak határozott követelése miatt.

A forradalmak leverése után a nõi mozgalmak – és így a nõi lapkiadás terén is
– bizonyos hanyatlás volt érezhetõ Európában. A politikai tárgyú lapok egy idõ-
re háttérbe szorultak, inkább az irodalom és a divat újdonságai szerepeltek a
hölgyeknek szóló újságokban. Magyarországon szinte teljesen leapadt a magyar
nyelvû újságok száma. Az 1860-as évek hoztak újabb lendületet. Marie Goegg-
Pouchoulin Genfben tíz éven át szerkesztett egy lapot La Solidarité (Szolidaritás)
címmel, mely a nõmozgalmi aktivisták elsõ nemzetközi újságja volt. Itáliában
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85 Kosáry Domokos – Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1985. 245. o.

86 Livois, René de: Histoire de la presse française II. de 1881 à nos jours. Ed. Spes, Lausanne, 1965.
87 Például: Chronique féministe. Le Monde Moderne 1895. jul-dec. 793. o.

1868-ban Anna Maria Mozzoni a La Donna (A Nõ) címû kozmopolita lapot
jelentette meg. 1869-ben francia földön Léon Richter lépett színre Le Droit des
Femmes (A Nõk Joga) címû újsággal, Angliában pedig a Ladies’ National
Association adta ki a The Shield-et (Pártfogó), melynek hasábjain többek között
kampányt kezdtek a prostitúció törvényesítése ellen. Az 1860-as évek jelentõs,
európai hírû vállalkozása volt a lipcsei Bazar címû divatlap, amelyet 6 nyelven és
negyedmillió példányban adtak ki. Magyarországon is ez volt a legelterjedtebb
divatlap.85

Az 1880-as évekre, amikor a sajtótermékek száma jelentõs mértékben meg-
emelkedett, sokszorosára nõtt mind a lapok, mind az eladott példányok száma, a
sajtó valódi tömegsajtóvá vált. A városokban mindenütt megjelentek az újságos-
bódék, és valamennyi társadalmi réteg tagjai megtalálhatták a nekik tetszõ lapo-
kat. Jóllehet, az általános és kötelezõ népoktatás mindenütt bevezetésre került, s
ezzel nagymértékben nõtt az írni-olvasni tudók száma, egy ideig még a mûvel-
tebb és tehetõsebb családok (nõ)tagjai alkották a lapok olvasóközönségének na-
gyobb részét. A magazinokat olvasók jelentõsebb hányada elõfizetõ volt. A lapki-
adók, akik mind nagyobb bevételre törekedtek, és a lapkiadást általában gazdasági
vállalkozásként fogták fel, újságjaikban próbálták egymást túllicitálni érdekes
hírek, kuriózumok, levelezési rovatok, illusztrációk és vonzó reklámok tekin-
tetében.

Franciaországban is az 1880-as évektõl vált tömegsajtóvá a sajtó.86 A számos
francia nõi lap (mint pl. a Costumes Parisiens, La Gazette des Salons, La Iris,
Journal des Dames, Magazine des Demoiselles, Modes des Femmes, Modes de
Paris stb.) nem csupán a francia közvéleményre hatott, de Európa ízlését is for-
málta. Egyes lapok, mint például a Le Monde Moderne egészen bizonyosan elju-
tottak számos jómódú magyar hölgy kezébe is a századfordulón. Ez a lap kifeje-
zetten a mûvelt felsõ és felsõ-közép réteg tagjaihoz szólt. A földrajzi, mûvészeti,
történelmi és irodalmi tárgyú cikkek mellett a havilap rendszeresen közölt szép-
ségápolással, háztartással kapcsolatos írásokat, kottákat a zongorázáshoz, divat-
képeket és híres nõkrõl szóló tudósításokat. A lap fõként a hagyományos értékek
mellett tette le voksát, csak elvétve jelentek meg benne a feminista küzdelmek, a
nõi emancipáció eredményeit bemutató írások.87 Nagyon gazdag és figyelemre-
méltó a magazin képanyaga, mely – a híres nõk portréi mellett – gyakorta ábrá-
zolta valamilyen – szabadidõs – tevékenység közben a nõt, így tehát az életmód
kutatásánál is hasznos forrás lehet.

Más, nem kifejezetten nõknek szóló lapok is egyre több hölgyolvasót vonzot-
tak, amint ez valószínûsíthetõ a reklámok alapján. Olyan folyóiratok, mint például
a Revue des deux Mondes, a hirdetések között rendszeresen közzétett ruhafélék-
rõl, iskolai eszközökrõl, verseskönyvekrõl és regényekrõl, ritkábban pedig gyógyá-
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szati termékekrõl és kozmetikumokról szóló reklámokat. Emellett többször közöl-
tek nõkrõl és nõknek szóló írásokat, nõk tollából származó memoárokat.88

A XIX. század végére európai fogalmak szerint elképesztõ mennyiségû sajtó-
terméket – köztük igen nagy számban nõi magazinokat – adtak ki az USA állama-
iban. Ez nem csupán a terület és népesség nagysága miatt volt így, hiszen árulko-
dik ez az adat a nõkérdés, az emancipáció elõtérbe kerülésérõl is; arról, hogy a
nõk a társadalom fontos tagjaivá váltak, és potenciális vásárlóerõt jelentettek az
áruházak, boltok számára, ami egyáltalán nem volt utolsó szempont a magazi-
nok kiadásánál. Számos lap például kifejezetten termékei reklámozását helyezte
a középpontba. A Harper’s Bazar (Harper Bazár), a Frank Leslie’s Ladies’ Jour-
nal (F. L.-féle Nõk Lapja), a Wood’s Household Magazin (Wood-féle Háztartási
Magazin) széles olvasóközönségre számíthattak. Városonként és államonként
hosszasan sorolható a megjelent divat és egyéb témájú, nõknek szánt lapok. Míg
Bostonban a Woman’s Home Journal (A Nõi Otthon Lapja) (1878–1909), addig
Minneapolisban a Housekeeper (Háziasszony) (1877–1913), San Franciscóban
a Ladies’ Home Journal (Hölgyek Otthona Lap) (1877–87), Chicagóban a Chi-
cago Magazine of Fashion, Music and Home Reading (Chicagói Divat, Zene és
Házi olvasmányok Lapja) (1870–76) bizonyult viszonylag hosszú életûnek. Ter-
mészetesen voltak lapok, melyek a gyermek- illetve nõneveléssel foglalkoztak,
mások pedig a nõk jogaival.89

Az európai – s így a magyar – sajtóban is kimutatható a sok amerikai lap
hatása, számos cikket és tudósítást vettek át ezekbõl kontinensünk újságírói is.
Magyarországon – mint ez a késõbbi fejezetek forrásanyagánál látható lesz –
fõként az amerikai nõk munkábaállásával, jogi helyzetével kapcsolatos írások
kaptak helyet a nõi magazinokban és hetilapokban, valamint érdekes (sokszor
vitatható értékû) hírek, hírlapi „kacsák”.

A századforduló európai színterén a nõi lapok és a nõi újságírók már jelentõs
szerepet töltöttek be a kulturális életben. Több meghatározó jelentõségû lap is
kiemelhetõ, például az 1897 és 1903 között megjelent francia havilap, a La Fronde
(A Front), amely a korabeli feminista kultúra igazi tükre, és amely a korszak
párizsi nõi elõtt egy új életstílust jelenített meg. Marguerite Durand, a szerkesz-
tõnõ, utat nyitott a hivatásos nõi újságírásnak, és kolléganõje, a „Séverine” álné-
ven ismert Caroline Rémy volt az elsõ nõi újságíró, aki cikkírásból élt. Szintén
nagy jelentõségre tett szert német földön az Arbeiterin (Munkásnõ) címû lap –
melyet Clara Zetkin személyesen támogatott, s mely Hamburgban jelent meg
1891-tõl –, valamint a Gleichheit (Egyenlõség), melynek szerkesztésében és írá-
sában a szocialista nõmozgalom olyan neves alakjai mûködtek közre, mint Angelica
Balabanova, Adelheid Popp vagy Inés Armand.

88 Például: Mémoires de Madame de Rémusat 1802-1808. Revue des deux Mondes 1880. III/37. 584–
609. o.

89 A History of American Magazines III–IV. 1885–1905. Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1957. A nõi lapok történetével foglalkozik a kötetek „Women and their magazines”
és a „Women’s activities” címû két fejezete.
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Nõi lapok a XIX. századi Magyarországon

A magyarországi lapkiadás a reformkorban vett elõször nagyobb lendületet, 1849
után azonban lényegesen visszaesett a magyar nyelven kiadott újságok száma. A
dualizmus idõszakának elejétõl – hasonlóan Európa más országaihoz – gomba
módra szaporodtak a napi-, heti- és havilapok, melyek között már szép számmal
akadtak tartósan a piacon lévõ, hosszú idõn át megjelenõ újságok is.

90 A témával kapcsolatos alaptanulmány az alábbi: Nagydiósi Gézáné: Magyarországi nõi lapok a XIX.
század végéig. In: Az OSZK Évkönyve 1957. OSZK, Budapest, 1958. 193–227. o.

1. táblázat
A hazai hírlapok és folyóiratok számának alakulása 1830 és 1894 között

ÉVSZÁM LAPOK SZÁMA ÉVSZÁM LAPOK SZÁMA
1830 10 1875 246
1840 26 1876 240
1847 33 1877 268
1848 86 1878 281
1850 9 1879 324
1854 20 1880 368
1861 52 1881 356
1862 65 1882 412
1863 80 1883 427
1864 70 1884 482
1865 75 1885 494
1866 81 1886 516
1867 80 1887 539
1868 140 1888 561
1869 163 1889 600
1870 146 1890 636
1871 164 1891 645
1872 198 1892 676
1873 201 1893 699
1874 208 1894 735

A magyar sajtótörténet érdekes színfoltja a nõi lapok históriája.90 A sajtóter-
mékeknek feltétlenül két csoportját kell megvizsgálnunk és felhasználnunk a XIX.
század végi nõk életének tanulmányozásához. Az egyik csoportba sorolhatóak
azok a lapok, amelyek az 1860-as évektõl egyre nagyobb számban kerültek ki-
adásra, s amelyek nõkrõl, nõknek szóltak, gyakran szerkesztõik és íróik maguk is
nõk voltak. Ezek közül csak kevés volt igazán hosszú életû, e sajtótermékek nagy
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része rövid idõn belül megszûnt, vagy beolvadt más, nagyobb lapokba. Leggya-
koribb oka ennek az érdeklõdés hiánya, az elõfizetõk csekély száma lehetett.

Az újságok, folyóiratok másik csoportját alkotják azok a változatos színvonalú
lapok, melyek helyi vagy országos terjesztésre kerültek, de nem kifejezetten nõi
lapok voltak. Ide sorolható számos hírlap, folyóirat, melyek általában csak elvét-
ve közöltek nõkrõl szóló híreket, tudósításokat. E hírek tartalma azonban szoros
összefüggésben állt a szerkesztõk, lapkiadók nõképével, és hatásuk valószínûleg
széleskörû volt, hiszen ezeket általában jelentõsebb számú olvasóközönség for-
gatta. Többféle sajtóterméket áttanulmányozva, tartalmukat párhuzamosan vizs-
gálva jól látszik, hogy egy-egy, nõkkel kapcsolatos esemény, téma, mely országos
jelentõségûvé vált, eltérõ felfogásban tálalva egyszerre több újság hasábjain is
megjelent.91

Magyarországon az elsõ nõknek íródott idõszaki lap, az 1794-ben kiadott
Uránia volt, mely az egyik szerkesztõ, Kármán József halála (és valószínûleg po-
litikai okok illetve az elõfizetõk kis száma) miatt a következõ évben megszûnt.92

Ezt követõen – eltekintve néhány, egy-két számot megért lapkiadási próbálko-
zástól – évtizedeken keresztül nem volt hazánkban számottevõ nõi újság. Ez alatt
az idõ alatt azonban kialakult egy olyan nõi olvasói réteg, melyre építeni lehetett
a nõi lapok kiadását. A reformkor „divatlap”-nak nevezett irodalmi folyóiratai
az õ igényeiket is próbálták kielégíteni, bár ezek még nem voltak kimondottan
nõi lapok. A Der Spiegel volt közöttük az elsõ, amely 1828 és 1852 között jelent
meg, és rendszeresen közölt divatkép-mellékleteket is. Az 1833 és 1841 közötti
idõszakban forgathatták a magyar nyelven olvasók a Regélõ címû lapot, amely
elõfizetõinek csaknem egyharmada (700-ból 200) nõ volt. 93 A Mátray Gábor
szerkesztette újságban, melynek társlapja a Honmûvész volt, leginkább irodalmi
mûveket és külföldi divatképeket közöltek. A megújult lap 1842-tõl 1844-ig
Regélõ Pesti Divatlap címen jelent meg, Garay János szerkesztésében. Ebbõl fej-
lõdött ki a Vahot Imre szerkesztette Pesti Divatlap, amelynek fõ célja a magyar
nyelv, a magyar nemzeti érzés erõsítése volt. A lap még a divatképek között is –
a külföldi mellett – számos magyaros módit bemutató rajzot közölt. Abban az
idõszakban, amikor Petõfi Sándor a lap segédszerkesztõjeként dolgozott, a Pesti
Divatlapnak 3000 elõfizetõje volt, akik között valószínûleg számos hölgy is lehe-
tett, hiszen a korabeli hazai nõolvasók kedvelt költõje volt Petõfi.94 A lap 1848-
ban megszûnt, utóda késõbb a Budapesti Divatlap lett.

Szintén az 1840-es években indult útjára Frankenburg Adolf kiadásában a
Magyar Életképek (1843), amely 1844-tõl Életképek címen élt tovább. A lap az

91 Így volt ez például 1907-ben is, amikor Kmety Károly parlamenti felszólalását követõen soha nem
látott cikközön jelent meg a legkülönfélébb lapok hasábjain. A Feministák Egyesülete rendszeresen
gyûjtötte a nõkkel kapcsolatos újságcikkeket, és így jött létre az a jelentõs terjedelmû gyûjtemény,
mely a Magyar Országos Levéltárban található, a P 999 jelzet alatt, a 40-41. sz. tételhez sorolva.

92 Nagydiósiné i. m. 194. o.
93 Uo. 195. o.
94 Uo. 196. o.
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elsõ évben havonta jelent meg szépirodalmi antológiaként, 96 oldal terjedelem-
ben. Kiadója 1844-ben kapta meg a lap szabadalmát, és ettõl fogva pár hónapig
kétheti, majd heti újság lett az.95 Ebben a nõk magyarosítását célul tûzõ, divatké-
peket, társasági híreket is közlõ lapban 1847-tõl – amikor is Jókai Mór vette át a
szerkesztést – még hangsúlyosabbá váltak a nõi témák. Az általa indított
„hölgysalon” címû rovat érdekessége volt, hogy Szendrey Júlia is rendszeresen
publikált benne.

Az 1843 és 1848 között megjelent, Petricevich Horváth Lázár által szerkesz-
tett Honderü címû lap irodalmi és divatrovatai is számítottak a nõi olvasók ér-
deklõdésére, bár a lap nem kifejezetten nekik készült.

1849-tõl kezdve jelent meg a XIX. század már kimondottan nõknek írt honi
lapja, a Hölgyfutár, mely az irodalmárok szerint egy igencsak középszerû irodal-
mi újság volt, 1850-ben mindössze 430 elõfizetõvel. Jellemzõ a kor állapotaira,
hogy a Nagy Ignác által szerkesztett újság elõfizetési feltételei iránt Zürichbõl
érdeklõdtek, ugyanakkor Gyõrben, Szegeden és Balassagyarmaton azt sem tud-
ták, hogy létezik-e valójában.96 E lap elsõsorban a közép- és kisnemesség, kisebb
részben pedig a polgárság asszonyainak olyan magyar nyelvû lapja volt, amely fõ
céljának tekintette a szórakoztatást, ezért divatképeket, kottákat, szabás- és kézi-

95 Magyar Életképek – Életképek (1843–1848) http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/176.html (2008.
07. 07.) A lap történetérõl l. még: Frankenburg Adolf: Emlékiratok 1–3. köt. Budapest, 1868.; Lesi
Viktor: A Frankenburg-féle Életképek. Debrecen, 1941.; Tamás Anna: Az Életképek (1846–1848).
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.

96 A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. i. m. 406. o.

2. A Pesti Divatlap címlapja 3. Az Életképek 1846-ban
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munkaíveket, verseket és elbeszéléseket közölt. Népszerûségének emelkedését
jelzi, hogy a nõi szerzõk (Kánya Emília, Kempelen Róza, Bulyovszky Lilla és
mások) mûveit is közlõ lap 1856-ban már 1800 elõfizetõvel rendelkezett.97

Az 1860-ig mûködõ Hölgyfutárnak idõközben vetélytársa is akadt: 1857-ben
indult a Nõvilág címû lap 3500 elõfizetõvel, amelynek fõszerkesztõje Vajda Já-
nos volt, és a kortársak szemében afféle nõknek szóló Vasárnapi Újság volt.98 A
lap eleinte hetente, majd 1861-tõl kéthetenként jelent meg. Kiadója, Heckenast
olcsó divatlapnak szánta, de szerkesztõjének köszönhetõen annál több, tartalma-
sabb lett. A lap hasábjain olyan híres szerzõk, tudósok tollából közöltek írásokat,
mint például Vámbéri Ármin, Prévost-Paradol.99 Ez a lap olyan hagyományokat
indított el a nõknek szóló újságírás történetében, amelyek aztán késõbb, a dua-
lizmus évtizedeiben is tovább éltek más lapok szerkesztésénél. Egyrészt tudósí-
tott a külföldi divatújdonságokról, különös tekintettel a francia divatra, más-
részt világhírû színésznõk és énekesnõk fellépéseit követte nyomon; harmadrészt
pedig nagy hangsúlyt fektetett idegen tájak, elmúlt történeti korok nõinek be-
mutatására. Az újság számos cikket külföldi lapokból „ollózott”, kissé átalakítva
az eredeti sorokat, amely eljárás a késõbbiekben is bevett szokás lett az újságírás

97 Dezsényi Béla – Nemes György: A magyar sajtó 250 éve I. Mûvelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1954.
136. o.

98 A magyar sajtó története II/1. 1848-1867. i. m. 415. o.
99 Például: Vámbéri Ármin:A hárem és annak lakóiról. Nõvilág 1861. aug. 15. V/16. 252–254. o. és

szept. 1. V/17. 268–270. o.; Prévost-Paradol: A nõk befolyása a társadalmakra, s különösen a franczia
társadalomra. Nõvilág 1862. jún. 30. VI/21.

4. A Hölgyfutár 1854-ben 5. A Nõvilág fejléce 1860-ban
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gyakorlatában. Emellett a lapban megjelentek a lakberendezéssel, háztartással,
kertmûveléssel, utazással és fõzéssel kapcsolatos hírek, és számos irodalmi mûfaj
is helyet kapott („beszélyek”, tárcák, levelek). Irodalmi írásainak színvonala magas
volt, kezdõ tollforgatók nem is mertek az újságnál jelentkezni.100 Az újság fõ-
munkatársai közé tartozott Vajdán kívül két hölgy is: Jósika Júlia és Heckenast-
Bajza Lenke. Bár 1864-ben még mindig 800 elõfizetõje volt, Heckenast beszün-
tette a népszerûségébõl addigra már sokat veszített lap kiadását.

Ebben az idõszakban csaknem minden szépirodalmi lap megszûnt Magyaror-
szágon, és a nõk is kevés olvasnivalóból válogathattak a kifejezetten nekik szer-
kesztett sajtótermékek között. Egyik üdítõ kivételként említhetõ a Szegfi Mórné
Kánya Emília szerkesztésében 1860-tól kiadott Családi Kör címû lap. Ez, a csak-
nem két évtizedet megért újság, mely szándékai szerint ismeretterjesztõ, irodal-
mi és divatról szóló írásokkal szerette volna emelni a hazai nõolvasók mûveltsé-
gét, kedvelt hetilappá vált. Arany János, Tompa Mihály, Jókai Mór, Szendrey
Júlia, Mikszáth Kálmán, Brassai Sámuel, Falk Miksa, Szász Károly is a szerzõi
gárdához tartoztak.101 (Kánya Emília szerkesztette ebben az idõszakban a Ma-
gyar Nõk Évkönyve és a Magyar Hölgyek Könyvtára címû sorozatot is, ez utób-
binak 84 kötete jelent meg.)

Ha a Magyarországon megjelent hosszabb-rövidebb életû nõi lapokat vesszük
szemügyre, akkor jól látszik, hogy igen nagy változatosságot mutatnak a század-
végtõl kiadott különféle divatlapok illetve jelentõs, divatról szóló melléklettel
rendelkezõ újságok. Ilyen volt például a Császár Ferenc szerkesztésében 1853 és
1858 között megjelenõ Divatcsarnok, 1854-tõl a Friebeisz István által kiadott,
füzetekben megjelenõ Nefelejts, 1854-tõl a Délibáb, 1859-tõl a Magyar Szépek
Munka- és Mintalapja. A fõvárosban kiadott és szerkesztett Divat 1866-tól je-
lent meg (1874-tõl Divat-Nefelejts néven összeolvadt a Nefelejts címû újsággal),
és ugyanezen évtõl látott napvilágot a Magyar Bazár, a lipcsei Bazar magyar ki-
adásaként. A Magyar Bazárnak a kiegyezés körül mintegy 2500 elõfizetõje volt,
és a divatképeken kívül számos kézimunka elkészítésére is tanított, valamint kö-
zölte azoknak a pesti üzleteknek és iparmûhelyeknek a címét, ahol az érdeklõdõ
olvasók beszerezhették a varráshoz, szabáshoz szükséges kellékeket. A lapba 1873-
ban beolvadt a Wohl testvérek orgánuma, a Nõk Munkaköre. Az újság hosszú
idõn át, egészen 1904-ig mûködött.

Egy másik népszerû divatújság, a Pesti Hölgydivatlap magyarul és németül is
megjelent, 1873-tól Budapesti Bazár néven folytatta mûködését a Magyar Bazár
mintájára elnevezett lap. Ez az újság 1898 és 1891 között havi két alkalommal
Divat-Tükör címmel megjelentetett egy olcsó kiadást is. Több hasonló lap is
említhetõ a korszakból: a Divat Újság 1894–1914 között került kiadásra, a Di-
vattudósító, melyet Miskolcon szerkesztettek, 1905-tõl, valamint hosszabb-rö-
videbb ideig élt a Divatkép, a Divat Értesítõ, az 1895-ben kiadott, mindössze hat

100 Nagydiósiné i. m. 200. o.
101 Uo. 204. o.
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számot megért Divat és Irodalom, továbbá 1886 és 1888 között a francia Revue
de la Mode címû lap hazai kiadása, a Divatcsarnok, valamint az 1893 és 1894
között a Magyar Nõk Lapja melléklapjaként kiadott Budapesti Divat, a Stieglitz
és Unger Áruház kiadásában 1898-tól megjelenõ Budapesti Képes Divatlapok, a
Gyõri Ilona szerkesztette Párisi Divat (1895–1901), a Fáylné Hentaller Mariska
által készített Az Évszak címû lap és számos más magazin.102

1870-tõl jelent meg az Új Regélõ címû folyóirat, melyet a könyveirõl is híres
írónõ, Beniczky Irma szerkesztett. Noha Beniczky könyveiben általában a divat-
tal, a háztartással, a nõi hivatással kapcsolatos témákról írt, ez a lap – miként
alcíme is mutatta – „Regény- és beszélytár” volt, „mindennemû kalandokat,
mulattató történeteket s egyéb érdekes apróságokat tartalmazó egyveleggel”.103

Nem csupán ebben a lapban, de számos más, nõknek készült folyóiratban is rend-
szeresen közöltek részletekben „szerelmes regényeket”, novellákat és költemé-
nyeket. E mûvek színvonala nagyon eltérõ volt, a többségük nem bizonyult ma-
radandónak.

Német mintára születtek meg az elsõ önálló nõi lapok hazai kísérletei.104 Nõk
Lapja címmel két lap is indult az 1870-es években. Az egyik 1871-ben, Egloffstein
Amália szerkesztésében és Heckenast kiadásában. A másik 1872-ben, Krátky Já-
nos szerkesztésében. Egyik sem volt hosszú életû, a Krátky-féle mindössze egy
számot ért meg. A XX. század elején pedig ilyen címmel – Spády Adél szerkesz-
tésében – a Feministák Egyesülete adott ki lapot.

Színvonalas és nagyon gazdag témakínálattal rendelkezett a következõ évti-
zedben, 1884-ben útjára indult Magyar Háztartás. Valamennyi olyan témát fel-
ölelte az újság, ami a háztartás vezetését megkönnyítette és így a magyar házi-
asszonyokat érdekelhette. Ugyanakkor színházmûvészeti rovat is volt benne, s
modern, századvégi témaként a tornászatról szóló cikkek, irodalmi levelek, nõ-
egyleti hírek, és – természetesen – receptek, rejtvények és sok-sok reklám. A
varrógéptõl a látcsõig, a kávétól a függönyig terjedt a reklámozott áruk skálája,
ám mindennek ellenére a lap hamar megszûnt. Szintén nem volt hosszú életû a
Magyar Gazdasszonyok Lapja, mely Sághy Józsa szerkesztésében 1884–1887
között mûködött.105 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egylete 1882 és 1890
között a Magyar Háziasszony címû lapot jelentette meg, amelyben nem csupán a
háztartási és kertészeti tudnivalókat szedték csokorba, de cikkeket közöltek pél-
dául a gyermeknevelésrõl, a színházi, zenei eseményekrõl és a nõegyleti hírekrõl
is. Ez az újság, miután színvonalában és technikai kivitelezését tekintve is hanyat-
lást élt meg, 1890-tõl Magyar Nõk Lapja címmel jelent meg. Ettõl kezdve három
éven át havi képes divatmellékletet adtak ki Tükör Elõtt, majd 1894-ig – a fen-
tebb már említett – Budapesti Divat címmel. Gondûzõ címmel egy humoros

102 Uo. 212. o.
103 Uj Regélõ 1870. I. évf. Heckenast, Pest.
104 A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. i. m. 246. o.
105 Nagydiósiné i. m. 222. o.
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mellékletet is szerkesztettek. 1894-ben a lap a Jókai címû lappal egybeolvadva
Jókai Magyar Nõk Lapja címen élt tovább. A nõemancipáció elõmozdítását célul
tûzõ lap (mely a hazai nõegyletek hivatalos közlönye lett, és amely 1896-ban
nevét visszaváltoztatta Magyar Nõk Lapjára) 1898-ban szûnt meg.106

1880-tól bontakozott ki a Nemzeti Nõnevelés címû, színvonalas folyóirat
mûködése, mely a dualizmus korában talán a legkiválóbb nõkrõl és nõknek szóló
folyóirat volt. Kifejezetten a nõk, a leányok neveléséhez kívánt segítséget nyújta-
ni, egyrészt nevelési, oktatási tárgyú cikkeivel, másrészt tudományos témájú ta-
nulmányokkal. Havonta jelent meg, és a budapesti Sugárúti Állami Tanítónõ-
képzõ Intézet tanárai szerkesztették. Olyan nagyságok írtak a lapba, akik
meghatározó személyiségei voltak a magyarországi leánynevelésnek, mint példá-
ul Zirzen Janka, Damjanich Jánosné, Veres Pálné, De Gerando Antonina, Péterfy
Sándor és mások.

Több, nem kifejezetten nõi újságnak volt – különösen a századforduló után –
nõknek szóló melléklete, ami jelzi, hogy a nõk mint potenciális olvasóközönség
ekkorra már nagyon jelentõs tábort alkottak. A XX. század elején például ilyen
mellékletként jelent meg a Nõ mint háziorvos a Tolnai Világlapjában, vagy a
Nõk Világa, amelynek fõlapja a Kolozsváron kiadott Unitárius Közlöny volt. A
századforduló táján tipikus jelenség volt, hogy egyes országos vagy regionális
egyesületek, nõszervezetek alkalmanként vagy rendszeresen lapot adtak ki. Pél-
daként említhetõ a Feminista Egyesület Értesítõje, amely 1906–1907-ben jelent
meg Glüklich Vilma szerkesztésében, és amely 1907-tõl A Nõ és a Társadalom
címmel jelent meg; illetve a Magyarországi Nõegyletek Szövetségének lapja, a
Székesfehérváron 1909–14 között kiadott Egyesült Erõvel.

A XIX. század végén több, a hazai leányoknak szóló újság is kiadásra került.
Dolinay Gyula szerkesztette 1875 és 1911 között a Lányok Lapját, Kalocsa Róza
1883 és 1890 között a Leányvilágot, és 1895-tõl fél évszázadon át jelent meg
Tutsek Anna színvonalas lapja, a Magyar Lányok, melyet gyakorta hirdettek a
nõi magazinokban is.

E terjedelmes felsorolás mutatja, hogy jelentõs, ha sokszor nem is hosszú életû
nõi újságkiadás jellemezte a dualizmus kori Magyarországot, ráadásul további
számos vidéki vagy csak néhány lapszámot megért próbálkozást is említhetnénk
még a sorban.

Egyéb hazai lapok a nõkrõl

A nõmozgalom erõsödésének, a nõk társadalmi, gazdasági, kulturális színtere-
ken való elõrenyomulásának eredményeként a századvégen már egyre több napi
és hetilap közölt nõkrõl és nõknek szóló hírt, cikket. Ez azt is jelentette, hogy
egyre több nõ vált rendszeres újságolvasóvá, sõt elõfizetõvé. A híres, hosszú éle-
tet megélt, sokszor idézett, 1853-tól 1921-ig megjelenõ Vasárnapi Újság volt az

106 Uo. 223-224. o.
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egyik hetilap, amelyben az évtizedek cikkeit átvizsgálva jól érzékelhetõ a nõk felé
fordulás. Jókai Mór az elsõ idõkben, a XX. század elején pedig Mikszáth Kál-
mán volt a lap fõmunkatársa. A lap enciklopédia-szerûsége miatt, gyors adatköz-
lésének köszönhetõen valóban a korszak kiemelkedõ és kedvelt újságja volt.107

107 Többek között Buzinkay Géza foglalkozott a lap történetének feltárásával. Eredményeit az alábbi ta-
nulmányban foglalta össze: A Vasárnapi Újság a dualizmus kor elsõ felében 1867–1890. Magyar Könyv-
szemle, 1979. 1. 25–42. o. (Megjegyzés: a lap címének korabeli írásmódja: Vasárnapi Ujság, könyvünk
jegyzetei között, forrásmegjelölés esetében a továbbiakban ezt a korhû formát szerepeltetjük.)

Az 1870-es évektõl kezdve a lapban a nõkrõl és nõknek szóló írások nagyon
változatosak. Egyrészt a vezércikkek sorában megjelentek a híres nõket bemuta-
tó írások. A Vasárnapi Újság sajátossága volt, hogy mindig egy neves személyi-
ségrõl, élõ vagy elhunyt közéleti emberrõl, mûvészrõl vagy tudósról szólt a ve-
zércikke. Külföldi és magyar hírességek szerepeltek arcképükkel együtt
hétrõl-hétre a címoldalon. A bemutatott személy mindig valamilyen aktuális ese-
mény miatt került a címlapra, olykor halála kapcsán emlékeztek meg róla. Más-
kor azért írtak valakirõl, mert a politikai vagy mûvészeti élet porondján szerepelt
éppen az újság megjelenésekor. Míg korábban nõk alig voltak láthatók az újság
címoldalán, az 1870-es évektõl kezdve évente 2-3 nõt is bemutattak (például
Mary Somerville-t, a híres angol természettudós-csillagász asszonyt, Tisza
Kálmánnét a kisdedóvás kapcsán, vagy Nilssont budapesti vendégszereplése ap-
ropóján). Az újságban a nõkrõl szóló rövidebb tudósítások többsége az „Egyve-
leg” rovatban szerepelt, ezek leginkább divat(hóbort)ról, nõi tanulmányokról, a
nõk munkábaállásáról szóltak. Hosszabb híreket, tudósításokat is közöltek nõk-
rõl, esetenként az országokat vagy híres városokat bemutató cikkek részleteként.
1876-ban például a philadelphiai világkiállítás leírásakor nõi alkotásokról is szó
esett. A lapban idõnként nevelési tanácsokat is megjelentettek, és tetemes mennyi-
ségû hirdetés próbálta befolyásolni a nõk vásárlói magatartását. Vas-sparherdtõl
a Csillag Anna hajnövesztõszerig rengeteg „nõi” holmit reklámoztak a Vasárnapi
Újság hasábjain.

6. A Vasárnapi Újság fejléce 1882-ben

T  A  N Õ T Ö R T É N E T  F O R R Á S A I  t
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Kiemelt teret szentelt a nõknek az Élet címû lap, mely különösen a
leányközépiskolák eszméjének támogatása miatt érdemel figyelmet, valamint a
Természettudományi Közlöny, amely a Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat lapjaként 1869-tõl kezdve rendszeresen közölt írásokat a nõ és férfi bioló-
giai-pszichológiai természetérõl és az agykutatásokról. Az Új Idõk címû heti új-
ság már a XX. század szelét hozta 1895-tõl a magyar társasági élet egyik
meghatározó lapjaként.108 Belõle lehet talán leginkább megérezni, hogy a Mil-
lennium idején élt magyar nõk – akik a cikkek témáit átvizsgálva szép számmal
lehettek Herczeg Ferenc lapjának olvasói – nagyon érdeklõdtek a francia kultúra
iránt. A franciaimádat (talán nem túlzás így fogalmazni) teljesen áthatotta a la-
pot: az olvasók minduntalan a francia divatról érdeklõdtek, emlékkönyvükbe
francia nyelvû verseket kértek, francia regényrészleteket közöltek az újság szer-
kesztõi, francia pezsgõket és konyakokat hirdettek, sõt még a lap karikatúrái is a
francia forradalmat idézték 1896-ban. Az újság híres írói – Bródy Sándor, Herczeg
Ferenc, Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos és mások – mellett gyakorta nõk is leírták
gondolataikat. A ruha- és hajdivat, a kották, a báli beszámolók és a híres nõket

7. Az Élet címlapja 1892-ben

108 (Megjegyzés: a lap címének korabeli írásmódja: Uj Idõk, könyvünk jegyzetei között, forrásmegjelölés
esetében a továbbiakban ezt a korhû formát szerepeltetjük.)
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8. Új Idõk egyik címoldala 1896-ban

(Sarah Bernhardtot, Vízvári Mariskát, Blaha Lujzát és kortársnõiket) bemutató
írások a nõi érdeklõdés középpontjába állították a lapot. Az újságról 1896-ban
Herczeg azt írta, hogy „modern, elõkelõ, és minden ízében magyar folyóiratot
kívánok a mûvelt családok kezébe adni…”

A századvég Magyarországán csakúgy, mint Európa más országaiban, az „élet
fölgyorsult, a lapok nagyvárosi arculatot öltöttek, mozgékonyak lettek, tele friss
érdekességgel”.109 A sajtó a XX. század elejére hazánkban is a mindennapi élet
velejárója, nélkülözhetetlen kelléke, információhordozója lett. Beépült valamennyi
társadalmi réteg életébe, a széles kínálat közepette mindenki megtalálhatta a ked-
vére való – akár szakmai vagy rétegigényt kielégítõ – lapot.

Az 1900-as évek elején megjelentek – a munkásmozgalmi- és pártszervezõdé-
sek velejárójaként a munkáslapok. Például a Szocializmus, mely a szociáldemok-
raták újságja volt, vagy a Nõmunkás, melyet Gárdos Mariska indított útjára.

A szabadidõs elfoglaltságokról szóló lapok, mint például a Kerékpár Sport és
a szórakoztató vicclapok, mint a Pécsett szerkesztett Veréb Jankó szintén tartal-
maztak nõkrõl és nõknek szóló információkat.

109 A magyar sajtó története II/2. 1867–1892. i. m. 511. o.

T  A  N Õ T Ö R T É N E T  F O R R Á S A I  t
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KORABELI VÉLEMÉNYEK A NÕKRÕL,
A NÕKÉP ALAKULÁSA

o
Általános alapvetések

z alábbiakban csoportosítva bemutatjuk és értelmezzük azt, hogy milyen
fõbb vélemények hangzottak el a nõkkel illetve a két nem sajátosságaival
kapcsolatban a hazai sajtótermékek és könyvek hasábjain. Ehhez kapcso-

lódóan áttekintjük, milyen volt, hogyan alakult a nõkép-ábrázolás.
A biológiai tulajdonságok és a társadalmi sajátosságok figyelembe vétele, le-

írása jellemezte mindig is a nõképet. Egy-egy korszak vagy ország, politikai vagy
eszmei irányzat nõrõl alkotott véleményét leginkább az határozta meg, hogy melyik
sajátosságra helyezte a hangsúlyt, és milyen „elõjellel” tette ezt. A két nem jel-
lemzõivel foglalkozó, azokat összevetõ megismerési folyamat már a XVIII–XIX.
században nagy lendületet vett, a testi és lelki tulajdonságokra vonatkozóan tett
megállapítások azonban gyakran inkább nevetségesnek, semmint tudományos-
nak nevezhetõek. A korszak írott forrásaiból jól látszik, hogy az akkori cikk- és
könyvírók nagy része „rabja volt” a témával kapcsolatos, elõzõ történelmi ko-
rokban született véleményeknek, ráadásul gyakran félreértelmezték vagy elferdí-
tették a körülöttük egyre-másra születõ – nem ritkán megkérdõjelezhetõ – tudo-
mányos eredményeket. Írásunkban fõként a korszak néhány magyar nyelven
kiadott szórakoztató-ismeretterjesztõ hetilapjának és néhány kézikönyvének alap-
ján próbáljuk meg feltárni, hogy biológiai-pszichológiai értelemben milyen nõ-
képet közvetítettek ezen sajtótermékek írói a széles olvasóközönség felé.

Soha korábban nem közöltek az újságok annyi cikket, rövidebb-hosszabb hírt
a nõkrõl, mint az 1880-as évektõl kezdõdõ évtizedekben. Ez a folyamat már a
hatvanas évektõl elindult, és a sajtótermékek sokasodásának következtében a
századvégre jelentõsen elõrehaladt. Ugyancsak gazdag forrásanyagot jelentenek
az ebben az idõszakban megjelent könyvek. Számos szerzõ ragadott tollat, hogy
gondolatait értekezés, pamflet, gúnyirat vagy éppen verses szatíra formájában
kifejtse. Akadtak szerzõk, akik országosan ismertek voltak, egyéb könyveik vagy
közéleti szerepléseik révén, mint például Beniczky Irma, Szalai Pál, De Gerando
Antonina és mások. Egyesek viszont éppen a nõk érdekében – vagy ellenük –
írott, szerkesztett könyveikkel váltak híressé, ismertté.

A
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110 Errõl számos korabeli és újabb idõkben született könyv ír, például Cott, Nancy F.: The Bonds of
womanhood – „Woman’s Sphere” in New England 1780–1835. Yale University Press, New Haven
and London, 1977.

111 Több szerzõ is vizsgálta a nõ teremtésérõl szóló mítoszokat, történeteket. Például az alábbi két fran-
cia szerzõ mûvében is olvashatunk errõl a témáról: Delumeau, Jean: La peur en Occident. Fayard,
Paris, 1978. 400–403. o. és Darmon, Pierre: Mythologie de la femme dans l’Ancienne France. Paris,
1979. 17–20. o.

112 Madách Imre: A nõrõl, különösen esztétikai szempontból. Székfoglaló értekezés az Akadémián, 1864.
április 18. In: Madách Imre: Válogatott mûvek. (Szerk.: Sõtér István) Szépirodalmi Kiadó, Budapest,
1958.

Vélemények a nõ biologikumáról

A XIX. század, különösen annak második fele, a nagy természettudományos
fejlõdés korszaka volt, melynek embere nem lehetett közömbös a körülötte zajló
változásokkal szemben, hiszen saját bõrén is érezhette a fejlõdés, a kutatások
eredményeit, például ha az orvoslás módszereinek, eszközeinek gazdagodására
gondolunk. Átalakultak a háztartásokban használt eszközök és alapanyagok is.110

A sokasodó kísérleteket nem pusztán az állat- és növényvilág megfigyelésekor
alkalmazták, hanem az emberi nemmel kapcsolatosan is. A férfiak és a nõk kö-
zötti különbségek megállapításánál különösen fontos szerepet játszottak az egyes
mérések. A XIX. század második felének biológusai, orvosai mérõszalaggal és
súlymérleggel próbálták betölteni azt az ûrt, amely a felvilágosodás óta tátongott
a férfiak és a nõk különbözõségének taglalásakor. A XVIII. század elõtti Európá-
ban a nõ helyét kijelölte az egyház Biblia-magyarázata, mely szerint a nõ „ere-
dendõen” a férfi alá rendelt, hiszen annak oldalbordájából vétetett, tehát terem-
tése mintegy „mellékesen” történt.111 Ugyan a hosszas teológiai viták már a
középkor elején eldöntötték, hogy a nõnek is van lelke, és nem állat, hanem
ember, helyzete ettõl mit sem változott. A XVIII. század végének új gondolatai
szerint azonban a nõ is egyenrangú a férfival, és több gondolkodó követelte,
hogy ez a jogalkotásban is jusson kifejezésre. A XIX. század természettudomá-
nyos eredményei aztán új érveket adtak a mizogin gondolkodók kezébe. (Jólle-
het, centiméterekkel és kilogramokkal kapcsolatosan általánosságban nem té-
vedtek a XIX. századi tudósok, vélekedésük és „kutatási eredményeik” felidézése
senkit nem vitt közelebb az igazság megismeréséhez. Az általuk kapott adatok-
nak ugyanis egyrészt nem volt igazi jelentõségük, másrészt pedig nem tudtak mit
kezdeni a számos kivétellel, egyedi esettel…)

Amikor Madách Imre 1864-ben elkészítette akadémiai székfoglaló elõadá-
sát112, az esztétikai–mûvészettörténeti ismeretein túl a korszak természettudo-
mányos leírásaiból is válogatott. Ezt írta a nõi testrõl: „Mely állatfaj csontvázá-
ból lehet annak ivarát meghatározni az emberén kívül? S e nagy különbség, mely
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113 Uo.
114 A két nemet jellemzõ élettani különbségekrõl. Természettudományi Közlöny 1869. I. évf. 427. o.
115 Szabó Richard: Nõk világa. Petrik Géza kiadása, Pest, 1871. 19–20. o.

a szervezet két legnevesebb részén, az agyon és a csontvázon kezdõdik, végig-
megy egészen. A nõ testének aránylag sokkal tetemesb része van nemi célokra
alkotva. Vére testsúlyához képest több, keringése gyorsabb, hõmérséklete maga-
sabb, véralkata idegesebb. Nagyon természetes, hogy e mélyen szervezetében
rejlõ különbség a nõ egész lelkivilágát is áthatva, eszmekörét, tevékenységét kü-
lönbözõen határozza meg a férfiúétól. S így korántsem üres frázis, hogy a nõ
szívén keresztül gondolkodik.”113

Az efféle gondolkodásmód a XIX. század közepén korántsem volt egyedülál-
ló. A dualizmus kezdetén indult útjára a Királyi Magyar Természettudományi
Társulat havi folyóirata, a Természettudományi Közlöny. Ez a lap a darwinizmus
és a modern élettani kísérletek eredményeinek egyik közvetítõje volt, és fennál-
lása alatt több ízben ejtett szót a nõk biologikumáról, a férfi és nõ közti testi
különbségekrõl. Egyik korai cikkében e lap meglepõen „modern” gondolatokat
közölt a British Association ülése nyomán a nõkérdésrõl. Megállapították, hogy
ugyan a nõk agytérfogata általában alatta marad a férfiakénak, ám leszögezték,
hogy az agytérfogat testtérfogathoz viszonyított aránya a két nemnél hasonló.114

Kifejtették, hogy a nõk szellemi képességei különböznek a férfiakétól, ezért más
nevelésben kell részesülniük, és más feladatok (is) várnak rájuk. Ám azt (az elsõk
között Magyarországon) leszögezték a lapban, hogy a nõket sem lehet kizárni a
mûveltségi elõrehaladásból (egyetemek, tudományok), csak tisztában kell lenni-
ük azzal, hogy vannak biologikumukból származó kötelességeik is. Az efféle vé-
lekedés azonban meglehetõsen ritkának volt mondható a korabeli Magyarorszá-
gon. Jellemzõbb volt az, hogy egyoldalúan, valamely oldalt kidomborítva
vélekedtek a nõkrõl, eltúlozva biológiai vagy társadalmi tulajdonságaikat és le-
hetõségeiket.

A századvég egyik tipikus, több kiadást is megért kötetében például Szabó
Richárd így írt a férfiak és a nõk különbözõ tulajdonságairól: „a férfi, erõsebb
testalkatánál s idegrendszerénél fogva, mind szellemileg, mind testileg a nõ fö-
lött áll, innét több bátorságot, szilárdságot, állhatatosságot, rettenthetetlenséget,
küzdelmet és határozottságot tanusit; gondolatokban s tettekben több erélyessé-
get fejt ki, kevésbé érzelgõ; észt s erõt követelõ foglalkozásokra alkalmasabb;
érzéketlenség-, kegyetlenség-, büszkeség- s önfejûségre hajlandóbb, mint a nõ, ki
gyöngédebb testalkata s idegrendszere következtében inkább kicsinységekkel
foglalkozik, apróságokkal bibelõdik; érzékenyebb, türelmesebb és szelidebb. A
nõt inkább a szív, mint az ész vezeti, inkább érez, mint gondolkozik, s innét
érzelgõbb, félénkebb, állhatatlanabb, csüggedésre hajlandóbb, mint a férfi.” 115

Somogyi Géza 1879-ben hasonlókat írt könyve elején. Dr. Bockra hivatkozva
kifejtette, hogy a nõ agya kisebb, teste gyengébb, mint a férfié. Testének zsira-
dékanyaga viszont nagyobb. John Stuart Mill nézeteivel vitába szállt, aki szerint
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116 Somogyi Géza: A nõkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel. Igló, 1879. 2–4. o.
117 Verédy Károly (szerk.): Paedagógiai encyclopaedia – különös tekintettel a népoktatás állapotára.

Athenaeum, Budapest, 1886. 733. o.
118 A nõk agyveleje… Vasárnapi Ujság 1881. febr. 6. XXVIII/6. sz. 87. o.
119 Uo. 87. o.
120 Hogy a nõknek szakálluk nincs… Vasárnapi Ujság 1882. okt. 1. XXIX/40. 636. o.

a nõ értelmi tehetsége és agya azért kisebb, mert évezredeken át el volt nyomva.
Somogyi szerint ez azért nem helytálló, mert „minél nagyobb a reactio, annál
nagyobb actio következik be”. 116 Hasonló szellemben fogalmazott a kor sokat
forgatott Paedagógiai encyclopaediájának „paedagógia” címszava alatt a szerzõ:
a fiú és lány közötti szellemi különbségek magyarázataként ezt hozta fel: „Ezt
némileg megfejti a nõi fej kicsinysége, a koponyaüreg csekélyebb köbtartalma,
valamint az agyvelõnek aránylagos könnyûsége.”117

A Vasárnapi Újság címû hetilap rendszeresen közölt tudósításokat a nõk bioló-
giai, fiziológiás jellemzõit vizsgáló kutatásokról. 1881-ben például arról írt, hogy
egy müncheni tanár, bizonyos Bischoff szerint a nõk agya 143 grammal, vagyis
10,5%-kal könnyebb, mint a férfiaké. „Kutatásait 906 példányon eszközölte”118

– írta az újság, és még ez a nyelvezet is mutatja, hogy mennyire uralkodó volt a
természettudományos kutatások szóhasználata. Bár a cikkíró nem kommentálta
a „tényeket”, sugallata mégis világos lehetett a nõk alárendeltségével kapcsolato-
san. Ezen még az sem sokat enyhített, hogy érdekességképpen megemlítette: a
„czetek és elefántok agyveleje” még a férfiakénál is súlyosabb.119 A Vasárnapi
Újság szerkesztõi attól sem riadtak vissza, hogy a szórakoztatás kedvéért hírlap-
írói „kacsákat” közöljenek. E sorba tartozott egy teljesen ostoba hír is, melyet a
cikk tanúsága szerint a Kentucky State Journalból vettek át. A tudósítás arról
szólt, miért nincs a nõknek szakálluk. A gúnyos, de a nõkre nézve korántsem
vicces és hízelgõ leírás szerint azért, mert a nõk szája állandóan mozog. „A mûve-
letlenebb nõk örökké fecsegnek, a mûveltek barátságosan vagy gunyosan moso-
lyognak s igy az ajkakat annyira igénybe veszik, hogy szõr nem képzõdhetik
rajta. E sajátság azután késõbbi nemzedékre öröklõdik, még ha azok nem oly
fecsegõk is.”120 E cikk arra is jó példa, hogy illusztráljuk, hogyan keveredett a
fantázia, az áltudományos okoskodás a valódi tudományos eredmények morzsá-
ival. (Jelen esetben az örökléstani kutatások eredményeibõl „csípett fel” a szer-
zõ…)

1884-ben ugyanez a lap egy párizsi „tudományos vizsgálatról” számolt be,
amely során a nõk izomerejét mérték. 64 férfit és 52 nõt vizsgáltak meg a francia
fõvárosban, és megállapították, hogy a nõk izomereje 3/5-öd részét teszi ki a
férfiakénak.121 Bár ezt a tudósítást sem kommentálták az újságírók, mégis elkép-
zelhetõ hatása a közvéleményre abban az évtizedben, amikor az egyik központi
kérdés a nõk munkábaállása volt.

1885-ben az újság egy brüsszeli antropológus véleményét közölte „csak úgy”,
aki a darwini elvek és egyéb természettudományos vizsgálati eljárások segítségé-
vel megállapította, hogy „a nõ közelebbi rokonságban van a majomhoz, mint a
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121 A nõk izomerejének… Vasárnapi Ujság 1883. jún. 17. XXX/24. 388. o.
122 A nõ közelebbi… Vasárnapi Ujság 1885. nov. 8. XXXII/45. 724. o.
123 Uo. 724. o.
124 Többek között például a fentebb már említett Darmon foglalkozott ezzel a kérdéssel, de találhatunk

példákat a Bölcsességek könyve. Gondolat, Budapest, 1982. vagy más, régebbi és újabb kötetekben is
a nõkrõl szóló gúnyos megjegyzésekre, közmondásokra.

125 Pécsi Közlöny 1896. dec. 25. 6.o.
126 Baboss László: Nõk könyve – Amulettek a nõk szellemi, erkölcsi és társadalmi életébõl. Fishel, Nagy-

kanizsa, 1902. 57. o.
127 Uo. 63. o.

férfi.”122 Az Albrecht nevû kutató állítását úgy próbálta bizonyítani, hogy kifej-
tette: a nõknél a hosszú koponyaalak gyakoribb, mint a férfiaknál, a belsõ met-
szõfogak szélesebbek, az alsó keresztcsontok nem nõnek össze és az egész test
alacsonyabb.123 Mindebbõl azt a következtetést vonta le, hogy a nõ szervezete
nem fejlõdött ki olyan magas fokra, mint a férfiaké.

Az állatokkal való hasonlítgatás más lapokban és más formában is „divatos”
volt a XIX. század végén, bár e jelenségnek is megtalálhatjuk történeti elõpéldáit.124

A Pécsi Közlöny 1896-ban bizonyos Stettenheimtõl idézett „közmondásokat”,
melyek rendkívüli gúnnyal szóltak a nõkrõl. Csak egyetlen példa ennek alátá-
masztására: „Miért hímnemû a németben (no a latinban is!) a hal? Furcsa kérdés!
Nõnemû csak nem lehet, hiszen néma!”125 (Érdekesség, hogy ezt, és több más
effajta adomát éppen a karácsonyi számban közölte az újság…)

Számos korabeli könyvben is olvashatunk leírásokat a nõk fizikumáról. Baboss
László például egy 1902-ben megjelent könyvében több olyan mûvet és gondol-
kodót sorolt fel az emberiség történetébõl, amelyek és akik a nõkrõl is szóltak.
Jupiter, Szolón, Fichte, Oken, Schiller és Schopenhauer mûvei illetve a Biblia
részletei szolgáltattak alapot fejtegetéseihez. Fichtének például azt a gondolatát
idézte, hogy „…a nõ a férfi akaratának legkorlátlanabbul van alárendelve…”,
Okentõl azt, hogy „…a férfi oly magasan áll a nõ fölött, mint a mily magasan áll
a nõnövény a meddõ, a fa a moha fölött…” stb.126 Baboss a példák felidézése
után biológiai, etológiai, antropológiai fejtegetésekbe kezdett. Összevetette pél-
dául az embereket az „állati társadalmak” lakóival, a hangyákkal. Emellett azt
bizonygatta, hogy a nõknél a „kisagy (agyacs) legyezõ formája az, mi náluk a
gondolatok gyorsaságát, képzelmet és a makacsságot elõidézi; miért is a nõ már
játékában különbözik a fiutól, mint asszony pedig rettenthetetlen támasza lesz a
babonának, elõitéletnek és vallási rajongásnak.”127 Ezt a könyvet a szerzõ – mi-
ként ez a címbõl is kiderül – kifejezetten a nõk számára írta. Célja – fentebb
idézett soraival is – az lehetett, hogy a könyvet elolvasó nõkben megszilárdítsa
másságuk (alacsonyabb-rendûségük) tudatát.

Természetesen a nõk érdekében, védelmében írott mûveket is felidézhetünk a
nõk biológiai jellemzésével kapcsolatosan. Ifjabb Dumas például azt írta, hogy a
férfiak izomerejével a nõk idegereje áll szemben. Az agyvelõ méregetésével kap-
csolatosan pedig a francia író megjegyezte, hogy a 2200 gr-os agyvelõ – mely az
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128 Ifj. Dumas: Szavazó nõk. Élet 1892. júl. 31. II/31. 495. o.
129 Bebel, August: A nõ és a szocializmus. Kossuth, Budapest, 1976. 193–205. o.
130 Harkányi Ede: A holnap asszonyai. Politzer, Budapest, 1905. 5. o.
131 A férfi és nõ szaglóereje. Természettudományi Közlöny 1900. jan. XXXII. k. 38. o.
132 Sz. Z.: A nõi arcz esztétikájához. Vasárnapi Ujság 1909. XI. 28. 56/48. 995. o.

addig mért legsúlyosabb – éppenséggel egy nõé volt.128 Európai viszonylatban az
egyik legnagyobb hatású mû a nõk védelme szempontjából August Bebel A nõ és
a szocializmus címû könyve volt. A szerzõ mûvének második részében, ahol a
11. fejezetben a nõk mûvelõdési jogokért folytatott harcáról írt, kitért a férfiak
és nõk testi és szellemi alkatának különbségeire is. Elismerte, hogy ugyan ezek a
különbségek mint tények léteznek, de nem indokolják a férfiak és nõk társadal-
mi és politikai egyenjogúságának a megkérdõjelezését. Õ olyan kutatók eredmé-
nyeit idézte, akik éppenséggel a férfiakról állították, hogy fejletlenebbek.129 Bebel
könyve is – a fentebb idézett forrásokon kívül – jól mutatja azt, hogy Európa-
szerte hihetetlen módon megélénkültek a századvégen a férfiak és nõk különbsé-
geit vizsgáló kutatások. Eleinte fõleg azt bizonygatták a kutatók, hogy a nõk
alacsonyabbrendûek, hiszen ez az érv jelentette a „természet-tudományos” ma-
gyarázatot arra, miért nem kerülhetnek be a felsõoktatási intézményekbe, egyes
munkahelyekre, pályákra. A társadalmi-gazdasági változások, a fejlõdõ ipar óri-
ási munkaerõ-szükséglete, az új munkahelyek (távirda, telefonközpont stb.) azon-
ban továbblendítették az effajta kísérleteket, kutatásokat, és a századvégre már
jól láthatóan felsorakoztak az „ellentábor” képviselõi, vagyis azok a kutatók,
akik a nõk mellett, képzésük, munkábaállásuk érdekében hallatták hangjukat és
folytatták „kísérleteiket”. Fõként a századforduló után egyes magyar mûvekben
is volt nyoma e kutatások hatásának. Harkányi Ede például 1905-ben megjelent
könyvében nem csupán a nemek értékelését adta, hanem biológiai, orvosi, örök-
léstani szempontú levezetéseket is közölt.130 A Természettudományi Közlöny 1900-
ban egy párizsi kísérlet eredményeirõl tudósított, melynek során 20 és 30 év
közötti férfiakkal és nõkkel szagoltattak kámfort, és megállapították, hogy a nõk
szaglóereje sokkalta fejlettebb.131

A XX. század elsõ évtizedének végén, a nõi emancipáció eredményeként már
több írás jelzi, hogy a nõkrõl kezdett kedvezõbb kép kialakulni. A korábbi nega-
tív vélekedések most ellenkezõleg kerültek kinyilvánításra, az érvkészlet és a „kí-
sérleti módszerek” azonban mit sem változtak. A gúny iránya annál inkább. Míg
korábban például a nõk agyának kicsiségét bizonygatták, 1909-ben egy újságíró
ezt írta (a Természettudományi Közlöny fentebb idézett cikkével egybecsengõ-
en): „Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a nõnek feje aránylag kisebb, mint
a férfié: ellenkezõleg, teste méreteihez viszonyítottan a nõnek nagyobb feje van,
mint a férfinak, a miként testi súlyához viszonyítottan agyvelõjének súlya is vala-
mivel nagyobb.”132
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133 Nagyné Szegvári Katalin: Út a nõk egyenjogúságához… i. m. 52. o.
134 Uo. 53. o.
135 Életiskola. Nõvilág 1861. jan. 15. V/2. 27. o.
136 Medve Imre: Magyar gazdasszony teendõi a közéletben, házban és konyhában. Heckenast, Budapest,

1872. 19. o.

Írások a nõi lélekrõl és jellemrõl

A vélemények másik, tetemesebb része a nõk lelki tulajdonságaival foglalkozott,
és természetesen az effajta jellemzésük sem volt öncélú. Ugyanolyan okok vezé-
relték a megnyilatkozók tollát, mint az orvosi kísérletek egy részét. A XIX. szá-
zad végére – Magyarországon is – fordulópont állt be a nõk életmódját, társadal-
mi helyzetét és neveltetését illetõen. Azok számára, akik szerették volna továbbra
is a közélettõl, a jogtól, az egyetemektõl és a tudományos élettõl minél távolabb
tartani a nõket, kézenfekvõnek látszott, hogy a hagyományos nõi szerepeket és
az évezredeken át elfogadott felfogást erõsítsék a nõk hivatásával kapcsolatosan.
Másrészt egyre nagyobb teret nyertek azok a szószólók (írók, újságírók, politiku-
sok, filozófusok vagy magánemberek), akik a nõk újabb lehetõségeit, szerepkö-
reit, megváltozott életkörülményeit emelték ki, illetve méltatták (gyakran alá-
húzva, hogy a nõ legfontosabb élethivatása természetesen az anyaság).

Szegvári Katalin szerint az 1850-es, 1860-as években Magyarországon a hiva-
talos állásfoglalás az volt a nõk társadalmi és jogi helyzetét illetõen, hogy „a nõ
gyámoltalan, s a külvilág eseményeivel szemben oltalomra szorul – ne engedjük
tehát oly területre, ahol elbukhat. A nõ sorsa tehát egész életén át tartó kiskorú-
ság.”133 Több korabeli példát is idéz ennek alátámasztására, például Tersztyánszky
Gyula egyik írását, aki a Hazai Kincsestár címû protestáns családi lapban 1863-
ban így írt: „A nõ-nagyság koszorújának legdrágább kincse az igénytelenség.”
Míg a férfiak a társadalmi életben tevékenykednek, addig a nõ „leszorítva a cse-
lekvés terérõl – legmagasabb erényeivel csendes házi körébe elvonulva tényke-
dik… Mégis van tér, hol a nõ nagy, feltûnõ lehet, hol a férfivilág tiszteletkoszorú-
it arathatja, a családi kör, a honszerelem s a vallásbuzgóság szent terein.”134

Hasonló gondolatokkal más írásokban is szép számmal találkozhatunk, és nem
csak a kifejezetten vallásos érzelmû kiadványokban, hanem egyéb mûvekben,
sajtótermékekben is. Számos újságcikk például azokat a nõi erényeket domborí-
totta ki, melyek a „haza szolgálata közben” válnak fontossá. A Nõvilág címû
lapban 1861-ben például az olvasható, hogy „nem a kard, hanem szíve erejével
alakítja a nõ a világot, ehhez az kell, hogy a nõi szív szeretetteljes, önfeláldozó,
körültekintõ és nemes legyen.”135 Medve Imre szerint a nõ legyen jellemes, mér-
sékletes, vallásos, õszinte, méltányos, udvarias, hûséges, hazaszeretõ, csendes,
férjének engedelmes, hiszen „…a teremtés egyedül a férfit jelölte ki arra, hogy a
világ ura legyen…”136 Madách Imre által írott akadémiai székfoglaló szövegében
még határozottabban olvashatunk a nõk és férfiak közötti különbségrõl: „A nõ
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137 Madách Imre i. m.
138 Dapsy László: A szaporodás társadalmi tényezõi. Természettudományi Közlöny 3. kötet, Pest, 1871.

174. o.
139 Mill i. m.
140 Uo. 48. o.
141 Dr. Sikor József: Házasodjunk! Franklin, Budapest, 1876. – Közhasznú Családi Könyvtár sorozat,

14. kötet 33. o.
142 Uo. 56. o.
143 Például az alábbiakkal: Egy emancipált nõ I–II. (regény) Bartalits, Pest, 1865.; A magyar nõk házi

naptára I. évf. Heckenast, Pest, 1869.; A nõk hivatása. Heckenast, Pest, 1870.; A divat szélsõségei.
Franklin, Budapest, 1876. Közhasznú Családi Könyvtár sorozat 13. k.; Gyakorlati széptan – Tekin-
tettel a házi életre. Franklin, Budapest, 1876. Közhasznú Családi Könyvtár sorozat 15. k.; A minden-
napi életbõl – a nõknek I–II. Franklin, Budapest, 1876. stb.

korán fejlõdik, de teljes férfiúi érettségre sohasem jut; könnyebben felfog és ta-
nul, de teremtõ géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emel-
kedik. Õ mindig csak szenvedõ, sohasem a beható elemet képviseli, s innen, míg
a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a mûvészetet és a
tudományt lényegesen elõre nem vitte. E cáfolhatatlan tényt nem tulajdoníthat-
juk ellenkezõ irányú nevelésnek.”137 1871-ben viszont egy meglehetõsen érdekes
cikkben Dapsy László arról értekezett, hogy a népek mûveltségi állapotának ja-
vulásával javul a nõk helyzete is. Ez szerinte abból a ténybõl következik, hogy a
férfiak agytérfogatának növekedésével az agy fontosabb szerepet kap az életben,
mint az izomzat, az erõ. Ahogy a férfi megszûnik a természet rabszolgája lenni,
úgy szûnik meg a nõ a férfi rabszolgája lenni.138

Az 1870-es években aztán mind több mû vette védelmébe a nõket, és emelte ki
jó tulajdonságaikat. Feltehetõleg hatást gyakorolt a közvéleményre John Stuart
Mill fentebb idézett munkája is, melyet 1876-ban adtak ki Magyarországon.139

Mill bizonyos sorai szinte szó szerint ismétlõdtek egyes magyar szerzõknél is,
ami persze nem jelenti azt, hogy mindegyikükre hatással volt az angol gondolko-
dó, legalábbis ez ma már nemigen mutatható ki. Azt viszont feltétlenül jelzi,
hogy Magyarországon is hasonlóképpen gondolkodtak egyes szerzõk, mint so-
kan Nyugat-Európában. Mill mûvében olvasható, hogy a férfiak inkább a nõi
testet ismerik, a nõ lelkét azonban kevésbé, így tehát ideje volna azt is tanulmá-
nyozni.140

Dr. Sikor József egy kis mûvében ugyanezt fejtegette 1876-ban, ekként nyilvá-
nítva ki véleményét: „Egy nõre igen meggyalázó már magában az, ha a férfivilág
benne semmi mást meg nem becsül, mint az õ fizikai alakjának hibátlanságát.”141

Sikor könyvében is elõfordul az a XIX. században sokszor és sokat hangoztatott
nézõpont, hogy ha egy ország mûveltségi fokát, népének kulturáltságát kívánja
valaki lemérni, akkor nem szükséges semmilyen statisztikai adatokat böngésznie,
elemeznie, csakis a nõk helyzetét érdemes megvizsgálnia. Õ is kiemelte a szív,
azaz a nõi érzelmek és erények fontosságát, hasonlóan számos egyéb íráshoz és a
fentebb idézett Nõvilág-beli cikkhez.142

Beniczky Irma, aki a század 60-as, 70-es éveiben több, nõkrõl és nõknek szóló
kötetével is a nyilvánosság elé lépett143, a nõkrõl minden írásában a hagyomá-
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144 Beniczky Irma: A nõk hivatása i. m. 126–134. o.
145 Somogyi Géza i. m.
146 Lewald Fanni levelei a nõk munkaképesítésérõl. Vodianer F., Pest, 1872. 66–67. o.
147 Hampelné Pulszky Polyxénia: A nõkérdéshez. Élet 1892. márc. 15. II/4.) 147. o.
148 Böhm Károly: Az asszony lélektanáról. Magyar Philosophiai Szemle 1883. január 22–54. o.

nyos képet festette; a szokásos, évszázadokon át hangoztatott véleményeket is-
mételte. A nõk hivatásáról írt könyvében például hosszasan kifejtette a nõk jel-
lembeli hibáit, melyek szerinte alapvetõen a következõk: a nõ fecsegõ, és „izgat-
tatás utáni égetõ szomj” van benne; inkább a kitalált történeteket kedveli és nem
a valódiakat; a fiatal nõk jobban törõdnek külsejükkel, mint az elméjükkel; a
nõk szeretnek önmagukról beszélni, panaszkodni; egymás között féltékenyek;
szeretik magukra vonni a nyilvánosság figyelmét; hajlamuk van a zsugoriságra és
a fösvénykedésre, és végezetül Beniczky Irma megemlített olyan „apró nõi hibá-
kat”, melyek a gyerekneveléssel kapcsolatosak. A szerzõ szerint – amint ezt a nõk
fejére olvasott bûnlajstroma végén hozzáfûzte – mindezek a nõi tulajdonságok a
rossz nevelés következményei, és nem a nõvel született bûnök.144 Beniczky Irma
ilyen, és hasonló gondolatokat tartalmazó könyvei vélhetõleg kelendõek voltak,
legalábbis erre utal nagy számú, rangos kiadóknál megjelent mûve. Az 1870-es
években Magyarországon a legtöbben valószínûleg sok mindenben egyetértettek
vele, maguk a nõk is; ezenkívül pedig az írónõ számos olyan tanácsot adott mû-
veiben a lakberendezést, a háztartásvezetést, a divatot és a gyereknevelést illetõ-
en, amelyek érdeklõdésre tarthattak számot a hölgyolvasók körében.

Több szerzõ foglalkozott a nõi lélekkel. Egyesek, mint például Somogyi Géza, a
modern pszichológiai vizsgálatok eredményeit illetve szókincsét használták és
mutatták be mûveikben. Õ azt írta fentebb már idézett mûvében, hogy „a nõ értel-
mi-felfogó, rendszerezõ, feltaláló-tehetsége a férfi e nemû tehetsége alatt áll.”145

Érzelmek terén viszont, úgy vélte, a nõ áll jobban. Vérmérséklet szerint Somogyi
szerint a nõk a kolerikus és melankólikus típushoz tartoznak, míg a férfiak a másik
két – szangvinikus és flegmatikus – típushoz. (Bár azt maga is óvatosan hozzátette,
hogy az egyes „népeket” e besorolásnál figyelembe kell venni).

Lewald Fanni is utalt már korábban az efféle, férfiaktól származó ítéletekre. Õ
is elismerte, hogy a leányok tudása felületesebb, hogy az alaposság ritka tulaj-
donság a nõk körében, ugyanakkor kifejtette, hogy ennek csakis neveltetésük az
oka, és nem képességeik.146 Pulszky Polyxénia ezt úgy fogalmazta meg, hogy a
nõk „észtehetsége” jobb, de „logice” nem vetekedhetnek a férfiakkal.147

1883-ban a Magyar Philosophiai Szemlében is megjelent egy pszichológiai
ihletettségû írás Böhm Károly, a neves filozófus tollából.148 A szerzõ szerint a
lélektan nagy hibája, hogy nem tárgyalja külön a nõ pszichológiáját. Meglehetõ-
sen furcsa és a nõkre nézve sértõ „sémákat” alkotott a pszichológia számára
Böhm, melyek kiváltották a mûvelt nõk tiltakozását. Az emberi lélek ösztöneit a
pszichológus két csoportra osztotta, realisztikus és idealisztikus ösztönökre. A
nõket úgy jellemezte, mint olyan lényeket, akik az elõbbi ösztönök szerint élnek,
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149 Az asszony lélektanáról. (Írta: Egy „firkáló hölgy”) Nemzeti Nõnevelés 1883. márc. IV/3. 214–221.o.
150 Uo.
151 A nõktõl a lelket… Vasárnapi Ujság 1883. márc. 4. XXX/9. 140. o.
152 Uo. 140. o.
153 Ezt a kérdést fejtegeti többek között Sheila Hardy is The Diary of a Suffolk Farmer’s wife 1854–69.

MacMillan Academic And Professional Ltd., London, 1992. címû könyvének bevezetõjében.
154 Asszonyok. Uj Idõk 1897. jan. 17. III/4. 89. o.

vagyis a nemi ösztönök, a vegetatív, mozgási és érzékelési ösztöncsoportokkal
jellemezhetõek. Õ is megismételte, hogy a nõ ugyan csekélységeket kitûnõen tud
észlelni, de terjedelmes tervek áttekintésére nem képes. Sommás megállapítása
szerint a nõk gondjainak „legfõbbjét képezik a vaskos realizmus élvezetei: evés,
ivás, ruházat s a mi ezzel összefügg…”149

A Nemzeti Nõnevelés hasábjain egy álnevet használó nõ (Harrer Paula) vála-
szolt Böhm cikkére, kiemelve azt, hogy lelki különbségek valóban léteznek férfi
és nõ között, de nem olyasfélék, mint amilyeneket a filozófus kiemelt. A „firkáló
hölgy” (Böhm gúnyos megjegyzése…) úgy vélte, számos nõi tudós és író adott
már cáfolatot munkásságával a rosszindulatú rágalmakra.150

A Vasárnapi Újság, mely sok esetben hozott hírt keleti (török, arab, kínai,
japán, indiai) nõkrõl, 1883-ban szintén a nõk lelkével kapcsolatos írást közölt,
melyben egy régi teológiai vitát elevenített fel. A Koránt és a „khinai köznépet”
idézték a cikkben azzal kapcsolatosan, hogy van-e a nõknek lelkük. Emellett a
középkori keresztény vitákat és az 1693-as zsinatot, ahol is egy skót pap tagadta,
hogy a nõknek volna lelke, és ezt úgy próbálta alátámasztani, hogy a Bibliából
idézte az apokalipszis leírását, melyben megtalálható az a kijelentés, hogy „egy-
kor a menyországban fél óránál tovább tartó csend volt.”151 Bár az újságíró ezt a
hírt sem kommentálta, annyit azért megjegyzett az írás végén, hogy „ez nem élcz,
hanem komoly theológiai vita volt.”152

A nõkép kialakulásához, a közítélet befolyásolásához gyakran az irodalmi
mûvek is hozzájárultak.153 Erre mutatott rá az Új Idõk címû folyóirat egyik könyv-
kritikája is 1897-ben, melyben az újságíró Alapi Gyula Asszonyok címû
elbeszélésgyûjteményét vette nagyító alá. Elmarasztalta a könyvet, azért, mert a
nõket csakis úgy ábrázolta elbeszéléseiben az író, mint „sûrû, fekete vérûek”,
akik csakis csábítással foglalkoznak, és valamennyien olyan kedves egyszerûség-
gel csalják meg férjüket, mintha a világon az volna a legtermészetesebb dolog.”154

A cikk szerzõje felemelte a szavát a nõk ízléstelen bemutatása ellen, mely leírás
erkölcstelennek és érzékinek mutatta be valamennyiüket. Ez a fajta általánosítás
nem csupán egyes irodalmi mûvek (gyakorta a ponyva- és fércmûvek) jellemzõje
volt, és nem minden esetben akadt olyan író vagy újságíró, aki kikelt volna a
csúsztatások és általánosító, negatív ábrázolások ellen. Voltak újságírók, akik egyes
cikkeikben a nõk védelmére keltek, máskor maguk is sztereotíp jelzõkkel illették
a hölgyeket. Tutsek Anna is például – jóllehet a nõk, a leányok nagy védelmezõ-
jének számított – azt írta a századvégen megjelent cikkében, hogy míg a férfiak
képviselik az akaratot, a bátorságot, az erõt, addig a nõk a jóságot, a türelmet, a
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155 Tutsek Anna: A nõkrõl. Uj Idõk 1896. ápr. 12. II/16. 374–375. o.
156 Bangha Béla (szerk.): Katolikus Lexikon III. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest, 1932. 418. o.
157 Uo. 419. o.
158 Emilia (szerk.): Magyar nõk évkönyve I. évf. Engel és Mandello, Pest, 1861. 124–130. o.
159 Beniczky Irma: A nõk hivatása… i. m. 9. o.

szeretetet, a ravaszságot és a légiességet.155 A keresztény nõképrõl szólt az a Bangha
Béla által szerkesztett Keresztény Lexikon is, mely ugyan 1932-ben került kiadás-
ra, de a „nõkérdés” címszónál századeleji forrásmûveket használt fel, melyek a
csaknem kétezer éves keresztény felfogást tükrözték. A nõ e szócikk szerint ugyan
a férfihez hasonló, teljes jogú ember, de a férfi segítõje, és „bizonyos szociális
alárendeltséget mutat a férfival (családfõvel) szemben.”156 A szerzõ szerint a nõt
természetes hajlamai „ a gondoskodó gyengédség, csín- és rendszeretet, részvét-
és önfeláldozás, a finomabb szemérem- és erkölcsérzék, a zárkózottság és a házi-
asság épúgy a családi körre utalják, mint a férfit a maga értelmi és akarati hajla-
mai a családonkívüli, közéleti érvényesülésre.”157 Szinte valamennyi korabeli le-
írásból látszik, hogy szerzõik általánosítottak, akár férfiakról, akár nõkrõl
beszéltek, csaknem minden esetben figyelmen kívül hagyták az általános tulaj-
donságok felvonultatása mellett az egyedi eseteket, az ember sokszínûségét, az
emberi jellem fejlõdésének és változásának lehetõségét. Elõállt az a helyzet, hogy
„zárkózott” és ész dolgában hátrányos helyzetûnek kikiáltott nõknek kellett ér-
velniük a közvélemény elõtt jogaikért és lehetõségeik megteremtéséért.

A nõk hivatásáról

Számos írás született a XIX. század végén Magyarországon, melyek – részben
vagy teljesen – az asszonyi hivatásról, a nõ rendeltetésérõl szóltak. Ezzel a kér-
déssel különösen azok az írók és tudósok foglalkoztak, akik a hagyományos érté-
kekhez ragaszkodtak, és nem értettek egyet a nõk „felszabadításával”, emancipá-
ciós küzdelmeivel, munkábaállásával. Legtöbben közülük a keresztény életelveket
emlegették, mások egyszerûen a „történelmi hagyományokat” vagy a „biológiai
sajátosságokat” emelték ki, mint a nõi hivatás indoklásai. Veréczy Júlia 1861-ben
azt írta a magyar nõk hivatásáról, hogy az két szóban foglalható össze: a „magyar
gazdasszony” fogalmában. A honleányi kötelességekrõl és háztartási teendõkrõl
vélte úgy, hogy meghatározó jelentõségûek a nõ élete szempontjából.158

Beniczky Irma, a már fentebb is idézett több kötetes szerzõnõ számos mûvé-
ben szintén azt hangsúlyozta – elõdjeihez hasonlóan –, hogy a nõnek igazi hiva-
tása a családban betöltött helye, „…mert arról meg vagyunk gyõzõdve, hogy
nem a társadalmi és politikai elõjogok hiánya az, melyet nélkülöznek, hanem
inkább a nõi hivatás fontosságának tudata. (…)… a nõ leghelyesebben teljesíti
ezen hivatását, ha azon körben marad, melyet a természet és az alkotó számára
kijelölt.”159 Ez a kör pedig, mint Beniczky és oly sokan mások is kifejtették, az
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160 Uo. 143. o.
161 Uo. 8. o.
162 Beniczky Irma: Gyakorlati széptan… i. m. 1–23.o.
163 Szabó Richard: Nõk világa… i. m. 107–110. o.

anyaság és a hitvesi szerep. Az írónõ is úgy vélte, hogy mivel a nõ mûködési köre
nem terjed túl a háztartás, a család és a nevelés feladatain, hasznos volna, ha csak
ezzel kapcsolatos dolgokat tanulna (például tápszer-vegyészetet).160 Ugyanakkor
leszögezte, hogy a nõnek más színtéren nincs keresnivalója. „Mi czélt érnénk el
azzal, ha a nõt, természetes rendeltetése körébõl, a nyilvános élet küzdterére
helyeznõk, ha családi körünkbe hoznók ama heves vitákat, ama kemény és
boszúvágyó érzelmeket, melyek a politikai véleménykülönbségek szüleményei?
Véleményünk szerint ez nem történhetnék másként, ha csak tökéletesen fel nem
forgatjuk a természet törvényeit, melyek szerint a nõ az elfogadó, képezõ, a férfi
pedig a teremtõ principiumot képviseli. Üdvös lenne-e ezen két principiumot a
világ rendszabálya által meghatározott helyeikbõl elmozdítani és azokat fölcse-
rélni? Azt nehéz lenne elhinni.”161 Egy másik könyvében Beniczky Irma nem
pusztán házi teendõikre figyelmeztette a nõket, hanem buzdította õket a körü-
löttük levõ világ jobb megismerésére, hogy ledönthessék a velük kapcsolatos
elõítéleteket. Ez az írónõ szerint azért is fontos, mert a nõi felületesség és egyéb
hibák csak évszázadok alatt lesznek kiirthatók.162

Szabó Richard 1871-ben írt könyvében hasonlóan vélekedett a nõk hivatásá-
ról. Levelekbõl álló mûvében tág teret szentelt a nõk feladatainak. Azt írta, hogy
a nõknek nem kell irigyelniük a férfiakat azok munkája miatt, mert jobban jár-
nak, ha otthonukban távol maradnak a cselvetésektõl és a nehézségektõl, mert
fontos az otthon végzett munkájuk is, és így tudják férjeiket buzdítani, vigasztal-
ni, irányítani. Õ is úgy vélte, hogy a nõk legfontosabb feladata az anyaság, a
gyermeknevelés (amirõl a kötet utolsó levelei íródtak).163

Az 1880-as évektõl kezdve a nõ hivatásával kapcsolatos megállapítások egyre
szorosabban összefüggtek az oktatásukról, nevelésükrõl szóló véleményekkel.
Szinte nem is lehetséges különválasztani a század utolsó szakaszában a nõk fel-
adatairól írott cikkeket, tanulmányokat a képzésükkel, munkavállalásukkal kap-
csolatos véleményektõl, vitáktól. 1895-ben jelent meg Csáky Albinné szerkeszté-
sében az a kötet, amely több nyomtatott mû között talán a leghívebben tükrözi a
századvégi magyar nõk gondolatait, lévén a könyv egy cikkválogatás a Mária
Dorothea Egyesület legkiemelkedõbb nõtagjainak tollából. A kötetben helyet
kaptak olyan ismert és elismert nõk írásai, mint például Wohl Janka, Czóbel
Minka, Beniczky Irma, Lõvei Klára, Geõcze Sarolta, és megszólalt számos, ke-
véssé ismert személyiség is. A kötetben fõként a nõnevelés és a pályaválasztás
témáiról jelentek meg tanulmányok, egyenként 2–3 oldal terjedelemben, de elõ-
fordultak más országok nõirõl szóló tudósítások is, valamint rövid, elmés mon-
dások az egylet nõtagjainak tollából, irodalmi karcolatok, az egyleti élet és a
jótékonysági tevékenység leírása is.
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164 A nõkérdés – Cikkgyûjtemény – A Mária Dorothea-egylet tíz éves fennállásának ünnepére. Kiad.:
Csáky Albinné, Budapest, 1895. 7. o.

165 Uo. 31.o.
166 Uo. 68. o.
167 Mayer Béla: A nõkérdés keresztény szempontból tekintve. Budapest, 1902. 6. o.
168 Gilman i. m. Budapest, 1906.

A kötetben publikált legtöbb cikkbõl szinte egybehangzóan csendül ki íróik
véleménye: a nõ – akkor is, ha tanul vagy munkát vállal – maradjon meg nõi
hivatásánál, ne akarjon férfi lenni, férjével vetélkedni. Wekerle Sándorné például
úgy vélte, hogy a társadalmi átalakulások ellenére a nõ megmaradt, és meg is
kell, hogy maradjon a „családi élet konzerválójának”.164 Telkes Simonné A XX.
század Évája címû cikkében Senecát idézte, aki nem követte Platónt, hanem azt
mondta, hogy „Nõm ne legyen ostoba kékharisnyás, tudjon mindenekelõtt fõzni
és gyermekeket nevelni.” 2000 év telt el, írta a szerzõ, de alig változott valami.165

Seltenreich Lõcsei Emma is úgy vélte, hogy a leány legyen érzelmes, szerény, ne
hiú, „minden irányban derék, mûvelt” honleány, „gyengéd családanya, takaré-
kos és ügyes háziasszony.”166

Mayer Béla, a keresztény gondolkodó, a századfordulón hasonlóképpen véle-
kedett a nõk hivatásáról. Úgy gondolta, hogy csakis azért vágynak az asszonyok
eltérni „elsõ és legtermészetesebb” rendeltetésüktõl, vagyis a családban betöltött
szerepkörüktõl, mert a „népek és nemzetek társadalmi életének fejlõdése a ter-
mészetesség és kereszténység szellemi útjáról” letért.167 Õ is, miként sokan má-
sok, fõként abban látta a problémák gyökerét, hogy a keresztény értékek meg-
rendültek, az anyagiasság kezdett eluralkodni a világon. Bár e tények
felemlegetésében nem tévedett, abban igen, hogy ezek pusztán a felszínen zajló
jelenségek, folyamatok voltak. A változások igazi háttere sokkal bonyolultabb,
okozójuk az az összetett, társadalmi-gazdasági-tudományos mozgatórugókon
nyugvó folyamat volt, mely a XIX. század végére átalakította Európa és Észak-
Amerika képét. Ezeknek a változásoknak a következtében megváltozott az élet-
mód, a szokások, átalakultak és új tartalommal töltõdtek meg a hagyományos
férfi-nõi szerepek.

Ide kívánkozik Ignotus egyik írása, amely a Hét címû lap hasábjain jelent meg
1907-ben, az Emma asszony levelei sorozatban, és amelynek nagy sikere volt a
századforduló környékén. „Emma” ezúttal Perkins könyvéhez168 fûzött kommen-
tárt egyik „levelében”, kifejtve nézeteit az asszonyi hivatásról. Jól ismerte fel az
említett változásokat, azt, hogy a nõi szerepek átformálódóban vannak, és ez a
folyamat folytatódni is fog. Ignotus szellemes és csípõs stílusában – kapcsolódva
Perkins asszony gondolataihoz – a következõket írta: „…lehet, hogy az emberi-
ség fejlõdése számára üdvösebb volna, ha a fõzést, takarítást és gyereknevelést
örökre a nõk látnák el, viszont egyéb mesterségre sose eresztenék õket. Lehet –
de az nem lehet, hogy ez az utópia eléressék, mert a nõk mindjobban unni kezdik
ezt a munkát, s nagyrészt az istennek sem akarják tovább ellátni. Ez már most is
így van sok helyütt, s még ígyebben lesz majd még több helyütt, míg végre így

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM48



T 4 9  t

169 Ignotus i. m. 274-275. o.
170 Párbajozó nõk. Uj Idõk 1896. szept. 13. II/38. 227. o.
171 Uo. 228. o.
172 A nõk boldogságáról. Uj Idõk 1897. máj. 30. III/23. 498–500. o.
173 Gondolat-olvasás. Pécsi Közlöny 1898. márc. 20. 5.o.

lesz ez az egész világon, s az emberiségnek gondoskodnia kell majd módokról és
intézményekrõl, hogy lássák el a tisztogatást, a fõzést s a gyerektartást anélkül,
hogy mindenesetre a nõk legyenek a született és kényszerû fõzõ, tisztogató és
nevelõ személyek.”169

A nõk jellemzésérõl, a nõi hivatásról szóló gondolatok zárásaként szeretnék
feleleveníteni néhány érdekességet, melyek a korabeli lapokban megjelentek.
Egyrészt olyan kultúrtörténeti apróságok ezek, melyek kétes eredetük ellenére
vallanak a XIX. századi nõképrõl, másrészt olyan gúnyos írások, melyek szerzõi
próbálták nevetségessé tenni a hagyományos szerepkörükbõl kilépõ asszonyo-
kat. Ilyen szerzõ volt például az az „Igric” álnevet használó újságíró, Tábori Ró-
bert, aki az Új Idõk hasábjain rendszeresen közölt cikkeket a nõemancipáció
ellen. A termékeny publicista többször vázolta fel olvasói elé a megváltozott sze-
repkörében mozgó nõt, akinek a képével sehogy sem tudott megbarátkozni. Nem
csupán a diplomás, de még a biciklizõ nõk is irritálták. Egy cikkében például azt
írta, hogy õt nem vonzza a diplomás nõ, nem tud „félannyira sem lelkesülni érte,
mint a családi tûzhely gondozójáért.”170 E cikkében egy vízióját vázolta fel, me-
lyet a XX. századba vetített. Úgy vélte, az lesz a nõi hivatás megcsúfolásának a
netovábbja, ha a nõk is hadkötelezettség alá esnek majd. Ettõl kezdve írása egy
képzeletbeli esetrõl szól, Emma hadnagy és Böske fõhadnagy párbajáról.171 Szin-
tén Igric közölte 1897-ben annak az olasz felmérésnek az eredményét, melyet
Paola Lombroso tett közzé a nõk és férfiak boldogságával kapcsolatosan egy
francia lapban. A nõk számára fontos értékeket vizsgálva Lombroso „statisztikai
számításokat” végzett nõtársai feleletei alapján. Szerinte a nõk a fiatalság, szép-
ség, mûveltség, szerelem, házasság, anyaság és jólét értékei közül a boldogság
szempontjából a mûveltséget tartják a legkevesebbre, sõt Paola szerint a mûvelet-
len nõ mindig boldog, ha „testi szenvedés és nyomor nem sanyargatja”.172 Igric
leírása szerint összességében a családi élet rendezettsége teszi a nõket leginkább
boldoggá.

Egy-két további érdekesség a korabeli sajtó „gyöngyszemei” közül: a Pécsi
Közlöny többször is hírt adott asszonyi furcsaságokról. 1898-ban például egy
angol lap felmérésének „eredményét” közölték, mely 17 000 feleletbõl szûrte le,
hogy mire gondolnak az angol nõk. Életkorok szerint csoportosítva írták le a
feleleteket, amelyekbõl olyan nõk képe rajzolódott ki, akiket nem érdekel más,
csak a szép ruhák, ékszerek, bálok illetve a férjhezmenés és a gyereknevelés.173

Ugyanebben az újságban egy másik külföldrõl „felröppent” hír is megjelent né-
hány héttel késõbb: egyik párizsi múzeum kiállítási darabját mutatta be a cikkíró,
mégpedig egy „asszony-zablyát”, mely valaha leszorította a túlontúl fecsegõ höl-
gyek nyelvét. A cikkíró kitekintett a sorok mögül, és megállapította, hogy „ma
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már, a szabadság korában, sokkal nehezebb némely nõk beszédességétõl megme-
nekülni”.174

Igric és mások néha gúnyoros, néha túlzó írásaik miatt összességében nem
tekinthetõk nõgyûlölõknek. Sokkal inkább arról van szó, hogy õk saját elveik-
bõl, a hagyományos értékrendbõl indultak ki, mikor a nõkrõl írtak. Valószínûleg
hatással voltak azokra, akik a nõt hagyományos szerepei körében próbálták
megõrízni, de azokra is, akik emancipációs törekvésekkel léptek fel. Feltételez-
hetõ az is, hogy a folyóiratokban megjelent szatírák és karikatúrák készítõi sem
voltak nõgyûlölõk általában, mindössze szórakoztatni akarták olvasóikat – igaz,
a nõk kárára.

Nõábrázolás a korabeli karikatúrákon

A nõ korabeli megítélése nem csupán a korabeli újságokból és könyvekbõl vett
szövegek segítségével ismerhetõ meg, alakja „rekonstruálható” a rajzok, karika-
túrák tanulmányozásával is. A karikatúrák több csoportra oszthatók. Az ábrázo-
lások egyik gyakori témája volt (már a középkortól kezdve!) a nõi ruha, a nõi
divat. Az abroncsos szoknya, a fûzõ, a turnûr, a kalapok és frizurák kifigurázása
állandóan megihlette a rajzolókat, akik a nõi külsõt, azaz a külsõségekre túl so-
kat adó nõt tették így mulatságossá.175

A századforduló másik vissza-visszatérõ témája volt az „emancipált nõ” alakja.
Puszta ránézésre is szembeötlõ, hogy a nõábrázolások mennyire hasonlóak vol-
tak a magyar, olasz, angol, német és egyéb újságokban.176 A korabeli tusrajzokon,
grafikákon az „emancipált nõ” – bár divatos ruhát és frizurát visel – számos
férfias vonással és kellékkel rendelkezik (cvikker, kalap stb.). Ami még ennél is
szembetûnõbb, hogy rendkívül „férfias” dolgokat cselekszik: egy 1881-es olasz
rajzon dohányzik, kávézik és újságot olvas (természetesen Emancipáció címût…);
egy 1882-es angol lapban egy német hölgy ír, olvas, politizál, szivarozik (annyi-
ra, hogy észre sem veszi, amint kutyája széttépi divatjamúlt ruhája alját…)

Az Új Idõk egy 1898-as, Faragó József által készített karikatúráján pedig még
több „férfias” tevékenység közepette láthatjuk a nõt. Biliárdozik, iszik, paran-
csolgat és dohányzik, kártyázik, újságot olvas. Tulajdonképpen csak a szoknyája
különböztetné meg a férfiaktól, ha nem lenne mellén egy szopó kisgyermek.

A kisgyermek az egyik 1872-es magyar lapban ábrázolt, amerikai hölgy mel-
lett is ott ül, míg õ éppen bírósági tárgyalást vezet. (Hazánkban akkoriban az
efféle foglalkozás nõk számára elképzelhetetlen volt.)

174 Pécsi Közlöny 1898. ápr. 13. 4–5. o.
175 L.: Kybalová, Ludmila–Herbenová, Olga–Lamarová, Milena: Képes divattörténet. Corvina, Buda-

pest, 1977.
176 L. pl.: Le donne in Europa… i. m. és Fuchs, Eduard: Die Frau in der Karikatur. Langen, München,

1907. rajzai.
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10. Asszonyok klubja
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9. Az elveszett turnûr
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Jól látszik tehát e karikatúrákon, hogy
a korabeli közvélemény miként gondol-
kodott az emancipált nõkrõl. Csupa
olyan helyzetben ábrázolták õket, amely
szituációk a férfiaknak sem váltak dicsé-
retére (kivéve az újságolvasást). Számta-
lan képen látható a gyermek, mint élõ
felkiáltójel a nõmozgalom aktivistái elõtt.
A nõemancipációs törekvések ellen fel-
lépõ újságírók és rajzolók kezében min-
dig az egyik legfontosabb ütõkártyát je-
lentette a gyermek sorsa feletti aggódás.
A rajzolók véleménye szerint a feminis-
ták elveszítik nõies vonásaikat, nem
törõdnek gyerekeikkel, ruházatukkal és
nagyon csúnyák. Ezzel a negatív nõáb-
rázolással a rajzokon és az írásokban
szembeállították a légies, nõies, szép és

bájos nõ alakját, aki anya és feleség, és nincs „megrontva” az emancipátorok szel-
lemiségével. Egyes írásokból is kiderül az, amit a rajzok is sugallnak, hogy csak
„csúnya” nõk és vénlányok lesznek a nõi jogok szószólóivá, mert a szép nõk férj-
hez mennek, és férjük oltalmán kívül nincs szükségük „jogokra”.

Gyakran kifigurázták ugyanakkor a korabeli magyar rajzolók a feleség és még
az anya szerepkörét is.

Magyar nõk a külföldi utazók szemével

Kutatásaink során számos esetben találtunk leírásokat azzal kapcsolatosan, ho-
gyan látták más országok utazói, tudósai a magyar asszonyokat. Könyvünk ezen
részében ezekbõl a vélekedésekbõl mutatunk be néhányat.

Kontinensünk „szebbik nem” iránt érdeklõdõ lakói több forrásból is meríthet-
ték információikat az Európán kívüli illetve az európai (így a magyar) nõk életé-
re vonatkozóan. Egyrészt személyes tapasztalatokat szerezhettek utazásaik so-
rán, legalábbis a tehetõsebbek. Másrészt újságokban, folyóiratokban olvashattak
más országokban élõ nõtársaikról is. Végül, de nem utolsósorban az irodalmi
mûvek – fõként a szentimentális, romantikus regények – is hozzájárultak a kül-
földi nõkrõl alkotott, sokszor torz kép kialakulásához.

Az ismeretterjesztõ könyvek sorában megjelent a XIX. század végétõl kezdve
néhány olyan is, amely színes rajzokkal vagy fekete-fehér fotókkal illusztrálva
mutatta be különbözõ nemzetek asszonyait. 1882-ben jelent meg Magyarorszá-
gon egy német nyelvû könyv fordítása, amelyben a szerzõ, Schweiger-Lerchenfeld

11. Nõi békebíró Amerikában
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14. A mai anyák

12. A Kaszinóbálon

13. Férj és feleség
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Amand tollából többek között a magyar nõkrõl is olvashatunk.177 A mûben a
délkelet-európai nõk között esik szó róluk, és bevezetésképpen a szerzõ megálla-
pítja, hogy nem is lehet kiemelni jellemzõ vonásaikat, hiszen olyanok, mint az
európai nõk, azaz „…a tiszta magyar vér a modern kulturélethez tartozik.”178

Schweiger-Lerchenfeld elsõsorban a magyar nõk lelki tulajdonságait emelte ki és
hazaszeretetüket, politika iránti érdeklõdésü-
ket. A szöveg azt sugallja, hogy a magyar nõ
férjének egyenrangú társa volt. A szerzõ az
alábbiakat írta: „Öntudatosság és büszkeség
nyilatkozik fellépésükben, inkább a dús kép-
zelet vezérli õket, mint a hideg ész, az érzéki
indulatoknak, s minden közvetlen, õserejénél
fogva hatásos befolyásnak inkább hódol, mint
más nõ. Szellemes, mert az élet hevesen lüktet
benne; érzelemdús, mert vérének heve ébren
tartja. Az ország ügyei iránt ép oly élénken
érdeklõdik, mint férje, s nemzetének történel-
me gazdag az önfeláldozó nõk megható voná-
saiban. (…) Jellemzõ a magyar nõnél a szélsõ-
ségek közötti lebegés.”179 Külön szólt a
parasztlányokról és menyecskékrõl is, velük
kapcsolatban kiemelte, hogy nem csak igézõ-
ek, de mintaképei az egészséges testnek és szel-

lemnek. A könyv a magyar nõk vonatkozásában is szólt az öltözködési, az udvar-
lási és az esküvõi szokásokról. A leírás tehát egyrészt „néplélektani”, másrészt
pedig néprajzi jellegû.

Majdnem három évtizeddel késõbb, 1910-ben Joyce Thomas Atho, angol szerzõ
Londonban kiadott könyvében is hasonlóakat olvashatunk a magyar nõkrõl.180

Leírásaiban, melyeket fotókkal illusztrált, kitért a nõk nevelésére, taníttatására,
az udvarlási és házasságkötési szokásokra, a ruházat bemutatására és a nõk jogi,
társadalmi helyzetére. Ausztrián (t.i. az Osztrák-Magyar Monarchián) belül össze-
vetette a szláv és a magyar nõk helyzetét, és megállapította, hogy a magyar nõ
társa, és nem szolgája a férjének, és még házasélete során is sokat megõríz jóked-
vébõl. A szerzõ külsõleg is jellemezte a magyar asszonyokat, akik – tartozzanak
bármely társadalmi osztályhoz is – általában „…barnák, karcsú, hajlékony testû-
ek és erõsek, egészségesek, kecsesek, híresek fizikai szépségükrõl. Ellentétben a
szláv nõkkel, akiknek egy ruhájuk van, a magyar parasztasszony félmeztelennek
érzi magát, ha három alsószoknyánál kevesebbet visel”. 181

177 Schweiger-Lerchenfeld Amand: A nõvilág. Mach H. és társa, Budapest, 1882.
178 Uo. 566. o.
179 Uo. 566-567. o.
180 Joyce Thomas Atho: Women of all nations. Popular Ed., London, 1910.
181 Uo. 108.o.

15. A hazai szépségverseny gyõztese
1882-ben
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Nem ez a könyv volt a századforduló táján az egyetlen, amelyben kiemelték a
magyar nõk híres szépségét. Ezt a hazai hírlapírók is gyakran hangsúlyozták,
utalva saját véleményükön kívül a hazánkba látogató külföldiek meglátásaira. Az
Új Idõk egyik 1900-ban megjelent cikkében például ezt olvashatjuk: „Sehol a
világon nincs annyi szép asszony, szép leány, mint Magyarországon. Bámulva és
gyönyörködve tapasztalja ezt az idegen, ha megfordul nálunk: itt egy mélázó kék
szem ragyog felé, amott tüzes fekete szem… Mi már megszoktuk, talán nem is
méltányoljuk eléggé az ég nagy kegyelmét, hogy ily szépekké alkotta a mi asszo-
nyainkat…”182 A fenti gondolatokat fotóval is alátámasztó írás tulajdonképpen
egy, az akkori korszak legismertebb hazai színésznõi között, a Magyar Színpad

16. Szépségverseny

182 Szépségverseny. Uj Idõk 1900. november 18. VI./47. 455. o.
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címû színházi lapban rendezett szépségversenyrõl tudósított, melynek nyertese
Kûry Klára színésznõ lett.

Voltak azonban mások, akik inkább „hírhedtnek” tartották a magyar nõk bá-
jait. Ennek bizonyára egyik oka volt, hogy külföldön számos magyar prostituált
(is) megfordult. Szalai Pál figyelmeztetett is arra, hogy meg kell akadályozni ezt
a fehér rabszolgakereskedelmet, a magyar leányok vásárát, mely nem jelentett
mást, mint azt, hogy a szép és fiatal lányokat külföldre (például Törökországba)
eladták, és örömlánnyá tették.183

Az Újság címû lap 1907. január 27-én közölt cikke szerint a magyar nõkrõl
Európában, sõt Dél-Amerikában is rossz véleménnyel vannak. Bár szépségüket
elismerik mindenütt, a „magyar” szó puszta említése is egyet jelent a botránnyal,
a ledér viselkedéssel. „A világra szóló hirnévre emelkedett »magyar« asszonyok-
ról van szó. És arról az átkozott malheur-rõl, hogy a mi magyar asszonyaink, a
szépek, az okosak, a jók, a világ elsõ asszonyai minden néven nevezendõ tiszte-
letre-méltóságuk és derékségük mellett a világ színpadán – bocsánat, de egyszer
már beszélni kell errõl a dologról is – mindig a botrányok felhõjébe keveredve
híresednek el. Vagy a mi még ennél is rosszabb…ej, a ki hallotta már, hogy
Délamerikában mit jelent a hungara szó, a többit már tudja. (…) Azonban leg-
alább egy tuczat német és franczia rossz regény is fordult meg már a szemem
elõtt, a hol valami gyanus és veszedelmes, démoni magyar nõ viszi a fõszerepet.
(…) Dehát miért muszáj annak a levegõbõl gyártott bestiának éppen magyarnak
lenni!… ez még mindig ama fejezete a mi nemzeti szenvedéseinknek, hogy ben-
nünket csak exotikummal birnak elképzelni. És népünket is csak úgy, hogy Mis-
ka markolatig üti vetélytársa szivébe a villogó gatyát.”184

A szerzõ – a maró gúny mellett – arra is próbált rávilágítani, hogy mi az oka a
magyar nõ külföldön kialakult efféle képének. Szerinte ebben meglehetõsen bû-
nösek azok a pornográf kiadványok is, melyeket – német nyelven – a budapesti
Andrássy úton adtak ki, és amelyek a világban szétszórva ugyancsak rossz hírét
keltették a magyar nõknek. Két alapvetõ megoldást látott a szerzõ: egyrészt tör-
vényes védelmet kell biztosítani a nõknek, másrészt – és ez a hosszabb folyamat
– azt ajánlja, hogy a külföldön járó magyarok (férfiak és nõk) keltsék jobb hírét
a magyar nõknek.

E néhány részlet és idézet felvillantása nem vázolja teljesen a századforduló
magyar asszonyainak megítélését. Arra azonban e források is rávilágítanak, hogy
honfitársnõink megítélése a külföld szemével kettõs volt: az ismeretterjesztõ,
tudományos igénnyel írt könyvekben szépségét, modorát, hazaszeretetét, öltö-
zetét, jogi helyzetét méltatták. A ponyvairodalom és a nyugat-európai közvéle-
mény azonban gyakorta másként ítélkezett. Bár tény, hogy a magyar nõkrõl szó-
ló véleményalkotást egy-egy kirívó (szerelmi) botrány is befolyásolta, mégsem
tekinthetõ ez elegendõ indoknak. A „hirhedtség” kialakulásának okait további
(külföldi) kutatások tárhatják fel.

183 Szalai Pál: A magyar nõk védelmérõl. Markovits és Garai testvérek, Budapest, 1901.
184 Hírek. Újság 1907. január 27.
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Európa és Magyarország a XIX–XX. század fordulóján

185 Majoros István: Fejlõdési utak a 19. századi Európában I. JPTE, Pécs, 1995. 76–77. o.
186 Diederiks–Lindblad és mások: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris, Budapest,

1995. 167. o.
187 Anderson, Bonnie S.–Zinsser, Judith P.: Le donne in Europa – 4. Nella cittá moderna. Ed. Laterza,

Roma-Bari, 1993. 14–17. o.
188 Stone, Norman: Europe Transformed 1878–1919. Fontana History of Europe, Fontana Press, Lon-

don, 1983. 13. o.
189 Uo. 14. o.

XIX. században a világ korábban soha nem látott demográfiai fejlõdést éltAmeg. 1800 és 1914 között megduplázódott az emberiség lélekszáma (874
millióról 1682 millióra nõtt.)185 A gazdasági fejlõdés nyomán bekövet-

kezett változások, az életkörülmények átalakulása, a tudományok nagyarányú
fejlõdése együttesen vezettek ehhez a nagyarányú népességnövekedéshez. Az 1880-
as évektõl több nyugat-európai társadalomban a legfontosabb demográfiai té-
nyezõ szerepét a halandóságtól a termékenység vette át.186

Kiemelkedõ jelentõségû, és ezért gyakorta a történeti kutatások fókuszában
áll a városiasodás. 1750-ben az európai népességnek mindössze 10%-a élt 10
ezernél nagyobb lélekszámú városban, a XIX. század végére ez az arány már 1/3-
nyi.187 A számítások szerint például 1700-ban Londonnak 700 ezer, Párizsnak
360 ezer, Madridnak, Amszterdamnak, Velencének, Bécsnek, Nápolynak, Kop-
penhágának és Szentpétervárnak kb. 100 ezer lakosa volt. Amikor az iparosodás
miatt megindult a népesség városok felé áramlása, akkor ezek a számok jelentõ-
sen növekedtek. Más, korábban kisebb városok is növekedni kezdtek már a XVIII.
században (Manchester, Liverpool, Marseille, Lyon, Hamburg stb.), de a globá-
lis változások fõként az 1870-es években következtek be.188 (Erre az idõszakra
jellemzõ az európai városnövekedésben a népességszám-emelkedésen kívül a ki-
vándorlás fokozódása is. A XIX. század utolsó negyedében kb. 25 millió európai
érte el az USA-t.)189 Ugyanakkor, mint ahogyan ezt számos korabeli forrás hírül
adja, a városi lakosság nem feltétlenül élt elfogadható körülmények között. Bár a
technikai, orvosi felfedezések, változások kedvezõen hatottak az életbenmaradás
tekintetében, mégis a munkások lakta külvárosok többségében borzalmas körül-
mények között éltek az emberek, és sokszor csak alig-alig részesültek a fejlõdés
áldásaiból.
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190 Waren i. m. 1. o.
191 Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején. In: Magyarország története 7/1.;

Fõszerk.: Hanák Péter, Akadémiai, Budapest, 1978. 403. o.
192 Uo. 405. o.
193 Berend T. Iván–Ránki György: Az ipari forradalom kérdéséhez Kelet-Délkelet-Európában. Századok

1968. 1–2. 102. évf. 35–78. o.
194 Gergely András: Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán. Történelmi Szemle

1971. 3–4. 407. o.
195 Hanák Péter i. m. 411. o.

A csecsemõ- és kisgyermekkori halálozás számarányának csökkenése és a ha-
lálozási ráta stagnálása idézte elõ a népesség növekedését. Ennek egyaránt oka
volt a táplálkozási szokások megváltozása (emelkedett az élelmiszertermelés, ja-
vult a megtermelt élelmiszerek elosztása), minõségi javulása és az orvoslás fejlõ-
dése. A gyermekhalandósági mutatók kb. 1865-tõl csökkentek, az újszülöttek
halálozási rátája viszont csak a századfordulótól.

A korabeli fejlõdés megértéséhez, feltétlenül érdemes az oktatásügy változásá-
ra is vetnünk egy pillantást. A XIX. század Európa-szerte a tankötelezettség tör-
vénybe iktatásának ideje, a szakoktatás és az egyetemi képzés kiépítésének kor-
szaka. A nõk számára is – különösen a század második felétõl kezdve és fõleg a
városokban – jelentõsen javultak a tanulási és munkavállalási esélyek.

Valamennyi társadalmi réteghez tartozó nõt érintették a változások. Az arisz-
tokrata származású nõk nem egyszer élték át családjuk hanyatlását, még a gazda-
sági változások miatt bekövetkezõ elszegényedést is. Számukra lehetõséget jelen-
tett férjhez menni egy újonnan felkapaszkodott, polgári származású férfihez,
akinek viszont rangra volt szüksége érdekérvényesítéséhez. A középosztály-beli
nõk lehetõségei is sok tekintetben rendkívülien kitágultak. Amint Ware, az ame-
rikai kutatónõ írja, ez nemcsak házi ügyeikre vonatkozott, de közéleti szereplé-
sükre is.190 A munkások soraiban dolgozó nõk is egyre nagyobb önállóságot vív-
tak ki maguknak, hiszen ezt bérerejük lehetõvé tette. A mezõgazdasággal
foglalkozó, vidéken élõ nõket érintették talán legkevésbé a változások, bár a
technikai-orvosi vívmányokkal õk is találkoztak.

Magyarországon is a kapitalizmus kifejlõdése, a polgárosodás határozta meg a
dualizmus korának népesedési viszonyait. A kiegyezést követõ négy évtizedben
Magyarország lakossága 13,6 millióról 18,3 millióra nõtt.191 A demográfiai fel-
gyorsulás hazánkban az 1880-as években bontakozott ki; a világháborúig tartó
évtizedben a természetes szaporodás évi átlaga 11 ezrelék volt. Ugyanakkor a
korszak folyamán 1,2 milliónyi vándorlási vesztesége volt az országnak.192 A vá-
rosfejlõdés jelentõsebb szakasza is a századfordulótól bontakozott ki, noha még
ekkor is túlsúlyban volt a vidéki, agrárjellegû településeken élõ népesség ará-
nya.193 1869-ben a magyar népesség 14,8, 1910-ben pedig 20,4%-a élt város-
ban.194 A városi lakosság növekedése a dualizmus idején háromszorosan felül-
múlta az országos átlagot.195 A városok (belvárosok) városias külsõt öltöttek, sok
városunk mai arculata a századforduló táján alakult ki (bankok, szállodák, város-
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házák, lakóépületek, posták stb.). A városokban terjedtek a civilizáció vívmá-
nyai, utat törtek az új találmányok, kialakult a modern tömegközlekedés. Ezen
újítások a falvakba és a tanyákra több évtizeden át szinte egyáltalán nem jutottak
el. Az életmód megváltozása a dualizmus-kori Magyarországon is sokkal inkább
a városi nõk különbözõ rétegeire volt jellemzõ, csakúgy, mint Nyugat-Európában.

A nõk száma és aránya a dualizmus kori
magyar társadalomban

1880 és 1910 között, a négy népszámlálás adatait figyelembe véve megállapítha-
tó, hogy a nõk Magyarország területén (Horvátország és Szlavónia nélkül) min-
dig valamelyest többségben voltak.

2. táblázat
Férfiak és nõk száma és aránya Magyarországon a népszámlálási statisztikák alapján

(1880–1900)
(Horvátország és Szlavónia nélkül)

Ha az adatokat országrészek vagy törvényhatósági területek szintjén vizsgál-
juk, akkor sokkal változatosabb képet kapunk. A népszaporodással kapcsolatban
általánosságban elmondható, hogy 1869-80 között elsõsorban az ország nyugati
és középsõ részein volt jelentõsebb a lélekszám emelkedése, a késõbbi évtizedben
viszont a középsõ és az észak-keleti határokig terjedõ részeken.196 1890-ben a

196 A magyar korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. Magyar
Statisztikai Közlemények I. k. I. rész; Orsz. Magyar Stat. Hivatal, Budapest, 1893. 59.o. (Továbbiak-
ban: NSZ 1891.)

A polgári népességben Az összes népességben
Férfi

1880 1890 1900 1890 1900 1910
6 759 244 7 464 207 8 256 138 7 562 903 8 372 819 9 062 935

Nõ
1880 1890 1900 1910

6 990 359 7 698 961 8 465 436 9 301 598
Ezer férfire esõ nõk száma

A polgári népességben* Az összes népességben
1880 1890 1900 1890 1900 1910
1034 1031 1025 1018 1011 1015

* Megjegyzés: Az 1910-es népszámlálás nem közöl külön adatokat a polgári népességre
vonatkozóan.
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197 1891-ben az Amerikába vándorló 136 562 ember között 100 510 volt a férfi (= 73,6%). Uo, 118-
119. o. és NSZ 1900. 61. o.

198 NSZ 1891. 123. és 149. o.

nõi nem legerõsebb túlsúlya az északi megyékben volt tapasztalható (Turócz
megyében 1105 nõ jutott 1000 férfira, Liptóban 1121, Szepesen 1149, Sárosban
1167, Abaúj-Tornában 1132) illetve Erdély déli megyéiben (Brassóban 1114 nõ
jutott 1000 férfira, Szebenben pedig 1100). Szembetûnõ még a századvég több
városában a nõk jelentõs többlete (Selmecbánya, Besztercebánya, Pozsony, Pécs,
Baja, Gyõr, Komárom, Budapest, Kassa, Arad, Temesvár, Kolozsvár stb.). Ezekre
a statisztikai adatokból kitûnõ tényekre már a korabeli, statisztikával és demog-
ráfiával foglalkozó szakemberek magyarázatot adtak. A megyék közötti eltérõ
képnek legfõbb okai a századvég – századforduló elvándorlásai voltak. A Felvi-
dékrõl például rendkívül erõs volt a kivándorlás, és a lakóhelyüket elhagyók
között jóval több volt a férfi.197

A másik ok a nemek közötti arányok változásának hátterében az volt, hogy
bár az élveszületett gyermekek között több volt a fiú, az elhalálozottakat tekint-
ve is õk „vezettek”. A városokban jelentkezõ nõi többlet a – többnyire fiatal – nõi
cselédek jelenléte miatt alakult ki, és az életkor-szerkezetet érintõ vizsgálatok
szerint az idõs özvegyek és alamizsnára szorulók is a városokban húzódtak meg.198

A századvégtõl kezdve fokozatosan csökkent a házasságkötések aránya, a nõk
kilátásai a férjhezmenésre nézve egyre romlottak. Ennek oka csak egyrészt kere-
sendõ a nõk nagyobb számarányában és a kivándorlásban. A papság és a katona-
ság tovább csökkentette a férfi népesség arányát, valamint tekintetbe kell ven-
nünk azt a tényt is, hogy a férfiak csak bizonyos életkorukon túl tettek szert a
házasodáshoz alapot adó jövedelemre. A Szocializmus címû lap 1906-os kimuta-

17. USA-ba vándorló magyarok csoportja 1908-ban
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199 B. E.: A férfi és nõi nem számaránya Magyarországon. Szoczializmus 1906/07. I/6. 160. o.
200 Cott, Nancy F.: The grounding of modern feminism. Yale Univ. Press, New Haven & London, 1987.
201 Uo. 3. o.
202 L. Beniczky Irma egyes mûveit, például: Egy emancipált nõ I–II. (1865), továbbá Szerényi Endre: A

nõi emancipatio (1872), Márki Sándor: A nõk emancipatiója (1874), Horváth József: Tanulmányok
a nõemancipatió körébõl (1881), Pallas Nagy Lexikona XIII. k. (1896) stb.

tása szerint 1891 és 1905 között az 1000 lakosra esõ házasságok aránya 9,0-ról
8,4-re csökkent.199 A halálozás vagy válás miatt felbomlott házasságok arányszá-
ma viszont nõtt, így az évi házassági többlet csökkent. 1891-ben az 1000 lélekre
számított kötött és felbomlott házasságok aránya +2,2 volt, 1905-ben pedig –
1,4. 1900-ban a nõk 40,2%-a volt férjnél, pedig 74,6%-a volt 14 éven felüli. A
nõk 34,4%-a tehát nagyrészt kenyérkeresetre volt utalva. Ez a tény feltétlenül az
egyik legfajsúlyosabb magyarázat a nõi munkavállalás, és a nõemancipációs küz-
delmek hátterében.

A nõemancipációval kapcsolatos alapfogalmak

A világban – így Magyarországon is – számos könyv és tanulmány foglalkozik a
nõemancipációs törekvések történetével. Ezek a munkák általában komoly kuta-
tásokon alapulnak, és jól rávilágítanak e törekvések idõbeli alakulására, azokra a
tartalmakra és eseményekre, melyek egy-egy korszakot jellemeznek. Gyakori
azonban a fogalmak használatának zavara az egyes mûvekben. Ezért elõzetesen
néhány dolgot tisztáznunk kell. Egyrészt azt, hogy külön fogalomként használ-
juk és értelmezzük a nõemancipációs küzdelmek megnevezést és a feminizmust.
Bár napjainkban számos kutató a két fogalmat szinonimaként használja, történe-
ti és szóetimológiai, sõt tartalmi okokból mégis helyesebb a különválasztásuk. A
feminizmus szó értelmezését legalaposabban Cott végezte el, az az amerikai tör-
ténésznõ, aki korabeli (újság)szövegek szóhasználatának vizsgálatából indult ki.200

Õ is, miként sokan mások, lényeges különbséget lát a XIX. század végéig kibon-
takozó nõi törekvések és a századvég – századforduló táján éledõ feminista moz-
galmak között. Kutatásai alapján megállapította, hogy csak a századforduló után
kezdett elterjedni a Feminizmus (kezdetben így, nagy kezdõbetûvel írva), megkü-
lönböztetve az új irányzatot a korábbi, akkor már „archaikusnak” ható „nõi
mozgalom”-tól. Cott véleménye szerint a feminizmus bizonyos tekintetben szé-
lesebb jelentéskörû, mivel e szóban kifejezõdött a nemek közötti kapcsolatokban
bekövetkezett forradalom; ugyanakkor támogatói körét tekintve szûkebb irány-
zat volt, és nem valamennyi nõt érintette a feministák tevékenysége.201

Ha a magyarországi sajtótermékeket és kiadott könyveket vizsgáljuk, akkor is
jól látszik a szóhasználat eme megváltozása. Az 1890-es évekig nálunk sem volt
használatos ez a fogalom, addig általában a „nõemancipáció”-t használták az írók,
politikusok, sõt erre bõven akadt példa még a késõbbi évtizedekben is.202 Sokat
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203 Madarassy Klotild: Néhány szó a nõemancipációról. Hölgyfutár 1854. jan. 2. (Idézi: N. Szegvári
Katalin: Út a nõk egyenjogúságához… i. m. 55. o.)

204 Cott: The grounding of modern feminism… i. m. 14. o.
205 Le Monde Moderne 1895. juillet-dec.
206 Fiatal asszony. Uj Idõk 1897. júl. 11. III/29. 43. o.
207 Uo. 43. o.
208 Pl.: Feminista Értesítõ címû lap (1906-07), Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. (1911),

Máday Andor: A magyar nõk jogai (1913) stb.
209 A szüfrazsett-mozgalmakról számos mû született az elmúlt száz évben. Néhány, a teljesség igénye

nélkül: International Woman Suffrage Alliance. Copenhagen, 1906; Grinberg, Suzanne: Historique
du mouvement suffragiste depuis 1848. Paris, 1926; Doménech, Asunción: El voto femenino.
Cuadernos Historia Madrid, 1985.; A nõk választójoga. Nagyvárad, 1907.; Kertész Magda: A szüf-
razsettek. Kossuth, Budapest, 1979.

változott a fogalom tartalma is, például 1854-ben Madarassy Klotild még egészen
mást értett rajta, mint késõbbi követõi. Szegvári Katalin szerint, Madarassy a nõk
mûvelõdési jogát a század derekán még bizonyos határok közé szorítva képzelte el:
a nõemancipáció határa a nõk mûvelõdési joga, de ezen ne lépjen túl a nõ, és sem
a társadalmi élet terén, sem a politika mezején ne igyekezzék szerepet játszani.203

A feminizmus kifejezés csak lassacskán került a köznyelvbe. A fogalmat Fran-
ciaországban használták elõször a latin femina szóból képezve; elsõként Hubertine
Auclert írta le e szót az 1880-as években.204 Az 1890-es évtizedre a fogalom már
teljesen általánossá vált a francia lapokban illetve nõi szervezetek, egyletek név-
használatában. A Le Monde Moderne címû lap például Le chronique feministe
címmel közölt terjedelmes tanulmányt 1895-ben.205

1897-ben Magyarországon az Új Idõk címû lap újságírója már használta a
szót, ráadásul elválasztva és megkülönböztetve a nõemancipációtól.206 Lesueur
asszony szómagyarázatát közlik az írásban (ami egyébként egy hölgyolvasó kér-
désére adott válasz), aki így fogalmazta meg a két kifejezés közti különbséget:
„Az emancipáció hívei az anyagi egyenjogúságot követelik, a feministák a szelle-
mit. Az elõbbiek agitálnak, az utóbbiak dolgoznak. Amazok a nagy tömegre akar-
nak hatni, ezek a tudósok köztársaságára.”207 A XX. század elején aztán már
számos mû látott napvilágot hazánkban is, amelyek címében vagy szövegében
szerepelt a feminizmus szó.208

Mára pedig a kutatók világszerte gyakran szinonimaként használják e kifeje-
zéseket, és visszamenõleg – olykor a középkorig nyúlva – a feminizmus szóval
jelölnek mindenféle nõi törekvést. Így tesznek a téma legismertebb nemzetközi
szakértõi is, Evans, Capmany, Andersson, Zinsser és mások.

A harmadik kifejezés pedig, melyet meg kell említenünk: a szüfrazsett szó, amely
az angol kifejezésbõl eredõen valamennyi ország nyelvhasználatába átkerült, és
gyakorta alkalmazzák a nõmozgalmak megnevezésére – az emancipációs küzdel-
mek és/vagy a feminizmus szavak mellett illetve helyett. Mindazonáltal érdemes
aláhúznunk, hogy a szüfrazsett-mozgalom – legalábbis eredeti jelentésében hasz-
nálva a fogalmat – a nõk választójogi küzdelmét jelentette. (Igaz, ez helyenként és
idõnként egyet jelentett az emancipációs küzdelmekkel, és fontos eleme volt a
feminizmusnak is, de mégis, mindkét elõbbi fogalomnál szûkebb jelentésû.)209
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210 J. R. Brink (ed.): Female Scholars. Eden Press, Women’s publications, Montréal, 1980.
211 Evans i. m. 91. o.
212 Cott: The grounding of modern feminism… i. m. 16. o.
213 Donne i. m. 204. o.

Az emancipációs mozgalmak korszakolása

Az európai és észak-amerikai kontinensen a XVIII. század végén került elõször
szélesebb körben kinyilvánításra, hogy a nõknek ugyanolyan emberi jogaik van-
nak, mint a férfiaknak. Jóllehet, francia, angol és amerikai földön soha nem
látott számban keletkeztek a nõkrõl, jogaikról szóló mûvek, a politikai (emberi)
jogok deklarálásánál az emberiség egyik felét mégis „kifelejtették” a törvényho-
zók. Ennek ellenére jelentõs volt az a szellemi pezsgés, mely a felvilágosodás
korának utolsó idõszakát jellemezte. Hosszú idõ óta elõször ekkor vették elõ
újra azokat az eszméket és követeléseket a nõk mûvelõdési és egyéb jogairól,
melyek már korábban is megfogalmazásra kerültek egy-egy szerzõnõ mûvében
(Christine de Pisan, Maria de Zayas, Marie Gournay, Mary Astell és mások).210

Meglehetõsen nagy különbségek tapasztalhatóak abban a tekintetben, hogy
milyen volt egy-egy országon belül az emancipációs küzdelmek intenzitása és
eredményessége. Ez rendkívül sok tényezõtõl függött. Elsõsorban az állambe-
rendezkedéstõl, a meghatározó politikai-filozófiai eszményektõl és a tradíciók-
tól. A nõmozgalom sikere részben függvénye volt továbbá az országban legelter-
jedtebb vallás elveinek. Meghatározó volt még a gazdálkodási mód, a
családszerkezet. Evans az alábbiakat írta egyik elemzõ-összegzõ munkájában:
„Amerikában, Ausztrálázsiában, Britanniában és az északi (skandináv) országok-
ban a protestáns kultúra, a politikai mértékletesség, a garantált polgári jogok
széles skálája, beleértve a gyülekezési és szólásszabadságot, a középosztálybeli
liberalizmus növekvõ hatalma és meghatározó szerepe, melyet a politikai rend-
szerben játszott törvényes testületei útján gyakorol – mely viszonylag késõn jött
létre Svédországban és Dániában –: ezek voltak mindazok a fõbb tényezõk, me-
lyek széleskörû és aktív nõemancipációs mozgalmak egyenesvonalú fejlõdését
segítették elõ.”211

A kutatók közül többen is korszakolták már a nõemancipációs küzdelmeket.
A fentebb már idézett Cott például abban lát jelentõs különbségeket, hogy mire
irányult a nõk (és támogatóik) küzdelme. Szerinte a XIX. század elsõ felében a
nõk sorsán jószívûséggel, altruista törekvésekkel akartak segíteni szószólóik.212

Mások e kezdeti idõszakról úgy gondolják, a leányoktatás megszervezése volt a
legfõbb törekvés ezen évtizedekben.213 Cott szerint ezután következett a „nõi
jogok” kiharcolásának idõszaka, a századvégre a nõmozgalom megerõsödve, szer-
vezett formákat öltve a nõk önmeghatározásával, a struktúráktól és konvenciók-
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tól való megszabadulás igényével lépett fel.214 (A XX. század végi amerikai femi-
nista irányzatok – a „4. feminista korszakban” – némelyike már egyenesen az
anarchizmus válfajaként kerül meghatározásra…)

Mások, miként Szegvári Katalin is, a tartalmi követelések változásán kívül a
politikai eszmerendszerek tükrében vizsgálják és korszakolják a nõmozgalmakat.
Õ a XVIII–XIX. század fordulója utáni idõszakot, a Szent Szövetség korát tekin-
ti újabb periódusnak, majd a proletármozgalmak hatásainak szakaszát különíti
el, kitérve arra, hogy a XIX. század végén a (radikális) baloldal mellett létezett a
nõmozgalmakon belül egy jelentõs egyházi befolyás alatt álló irányzat is.215

Érdekes és érdemes megidéznünk egy korabeli, 1879-ben írt magyar mû tar-
talmát is a téma vonatkozásában. A szerzõ, Somogyi Géza az emancipációs tö-
rekvéseket földrajzi egységekhez kötve vizsgálta. Szerinte két fõ irány különböz-
tethetõ meg a nõk követelései kapcsán: az amerikai és a német. Míg az elõzõ
irányzat követõi politikai, addig a német árnyalat hívei társadalmi egyenjogúsá-
got követelnek, azaz a férfiakéval egyezõ munkaköröket. E két fõ irányzatot
aztán tovább bontja: az „amerikai” alá sorolja az „ultraamerikait” és az „angolt”.
Elõbbivel kapcsolatosan (egy körutazáson szerzett tapasztalatai alapján) írta: „azt
akarja, hogy a nõ legyen úr a családban és az államban; s hogy semmi különbség
ne legyen a két nem között, még külsõleg sem, – a tulzók – a nõi ruházatot is a
férfiéval akarja felcserélni.”216 Somogyi úgy vélte, Magyarországon a német irány-
zat elsõ, radikálisabb változata próbál teret nyerni.

A korabeli magyar közvéleményt azonban vélhetõleg inkább az amerikai nõk
„szabadsága” foglalkoztatta, legalábbis ezt támasztja alá az a számtalan újsághír
és könyv, amelyekben az USA-beli történésekrõl olvashattak az érdeklõdõk. (Más
fejezetekben ezekbõl jócskán idézünk.)

Schweiger-Lerchenfeld Amand egyik magyar fordításban is megjelent könyvé-
ben 1882-ben ezt olvashatták a magyar nõk amerikai kortársaikról: „Az ameri-
kai hölgyvilág még eddig minden európai embert elbájolt. A szabadság amaz
esztelen korlátairól, melyek leányainkat még akkor is feszélyezik, midõn igézõ
korukat már régóta tulhaladták, Amerikában mitsem tudnak. Az amerikai lány
egyéni méltósága oly tekintélyes, hogy ellenõrzése teljesen szükségtelen. Az ame-
rikai kisasszony szabadon fogadja az ismerõs férfiak látogatását, tetszése szerint
kocsikázik, lovagol és sétál velök, és senkinek sem jut eszébe e fölött az orrát
fintorgatni…A kaliforniai felette nagy tisztelõje a nõnek. A dollár hatalma mel-
lett csak a nõ hatalmát ismeri még el.”217

A Pallas Nagy Lexikona XIII. kötete 1896-ban, a Millennium évében jelent
meg, és ebben a kötetben szerepelt a „nõk emancipációja” címszó.218 A szócikk-
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219 Evans i. m. 92–93. o.
220 Máday Andor i. m. 135–136. o.

ben a magyarországi mellett az alábbi országok nõemancipációs küzdelmeit mu-
tatták be: Anglia, Ausztria, Olaszország, Németország és Franciaország. Kifejtés-
re kerültek a törekvések fõbb csomópontjai, eseményei, a nõk elért jogai (politi-
kai és mûvelõdési tekintetben), munkavállalási lehetõségeik. Magyarország a
bemutatott tények és mutatók alapján rendkívül jó helyet foglalt el a felsorolt
országok között. Az osztrák nõkrõl ez a lexikon-szócikk volt az egyik legterjedel-
mesebb magyar nyelvû forrás a korabeli Magyarországon, ami meglepõ, ha te-
kintetbe vesszük Ausztria és Magyarország sokoldalú kapcsolatrendszerét a
Monarchián belül. És mindez fennáll a Monarchia más népeit tekintve is. Ennek
egyik oka vélhetõleg az, hogy sokáig nem, vagy alig beszélhetünk jelentõs nõ-
mozgalmakról Ausztria területén. Ennek hátterét Evans, aki a német nyelvterü-
letek nõmozgalmainak egyik legjelesebb kutatója, abban látja, hogy az 1848-as
forradalmak leverése után Ausztria (miként Németország is) autoriter berendez-
kedésû országgá vált, és mindez hatott a Monarchián belül élõ valamennyi nép-
re, a nõmozgalmak kapcsán is.219 Az 1860-as 70-es évek fordulóján egyrészt a
liberális szellemiség, másrészt a kibontakozó munkásmozgalom a nõk helyzetét
illetõen is jelentõs változásokat eredményezett, a magyar sajtó és könyvkiadás
azonban nem a szomszédos, hanem a távolabbi országok felé tekintett. Ez a tény
többféleképpen magyarázható: egyrészt azzal, hogy az újságok (olvasói) szenzá-
ciókra éheztek, és a távolabbi kultúrákról érkezõ hírek mindig sokkal inkább
kuriózumnak számítottak. Másrészt a legtöbb lapban az emancipációs törekvé-
sek követeléseit, eredményeit mutatták be, így Amerika és Nyugat-Európa na-
gyobb teret nyerhetett a híradásokban.

A magyarországi küzdelmeket (ahogyan õ nevezte: feminizmust) a XX. század
elején Máday Andor, a híres jogász az alábbi módon szakaszolta: I. a francia
forradalmat megelõzõ (1780-as évek) reformtörekvésektõl 1825-ig terjedõ idõ-
szak; II. 1825–1867; III. 1868–1896 (Veres Pálné Beniczky Hermin fellépése és
az ezt követõ jelentõs propaganda a nõk munkához való jogáért); IV. 1896 utáni
idõszak, melyet több esemény is fémjelez, mint például az egyetemek megnyitá-
sa, a tisztviselõnõk egyesületi szervezkedése, a feministák tömörülése és egyesü-
letté szervezõdése (1904).220 Máday korszakolása ma is elfogadható, legfeljebb
bizonyos finomításokat tehetünk. Az alábbiakban részletesen is kitérünk rá, mi-
lyen eredményeket értek el a magyar nõemancipátorok és feministák a századvé-
gen és a XX. század elején.
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221 L. például: Gide Pál: A nõk joga II. k. MTA, Budapest, 1886.
222 A római jogban eredetileg nem egy természettõl fogva létezõ értéktelenséget jelentett a „fragilitás”,

hanem a kisebb védelmének motívumát.
223 Historia de las mujeres… i. m. 110. o.
224 Magyarországon az 1879: L. törvény 20. §-a mondta ki azt, hogy a külföldi férjet választó nõ házas-

ságkötés esetén elveszíti magyar állampolgárságát. Ennek persze praktikus okai valószínûleg jelentõ-
sebbek voltak, mint nõellenes éle.

225 Máday Andor i. m. 14. o.

A nõk jogi helyzete

Azok a jogászok, akik az ókortól a XIX. század végéig az ellen érveltek, hogy a
nõket különbözõ jogokkal ruházzák fel, általában hasonlóképpen gondolkodtak
szerte Európában. Egyrészt a régi pogány és ókeresztény szerzõkre hivatkozva a
nõk „rossz” tulajdonságait emelték ki221, másrészt pedig arra hivatkoztak, hogy a
jog rendszere olyan bonyolult, és olyan éles logikát kíván, hogy nõk sohasem
lesznek képesek felfogni. A XVIII. század jogászai által felelevenített római jog és
a germán szokásjog elvei alapján a nõ az iparosodó, polgárosodó társadalmak-
ban is jogilag a férfiaknak alávetett maradt. Az 1804-es francia polgári törvény-
könyv 213. cikkelye például kimondta azt, hogy „a férjnek védelmeznie kell a
feleségét222, a feleségnek pedig engedelmeskednie kell férjének”.223 (Minderre
nem elég magyarázat Napóleon közismert nõellenessége.) A nõnek mindig fel
kellett vennie férje nemzetiségét, és több országban a nevét is.224

Ami a büntetõjogot illeti, több nemzetközi jogtörténész elemzése azt mutatja,
hogy bár a nõk képességeit számos területen kétségbe vonták, bûntettek elköve-
tésére képesnek tartották és tetteiért felelõsséggel tartozott a törvény elõtt, illet-
ve férje felelt érte (Angliában például 1870-ig, mert ott csak akkor ismerték el a
nõt, mint jogi személyt).

A házassági vagyonjog és az örökösödési jog is csak lassan formálódott olyan-
ná, hogy a nõ számára kedvezõ legyen, és valóban a férfi és a nõ jogi egyenlõsé-
gét támassza alá. Ennek lépései közé tartozott például Angliában az az 1857-ben
hozott törvény, amely szerint a nõ jogot formálhat arra a vagyonra, amellyel a
házasságban rendelkezik, 1882-tõl pedig a férjezett angol nõknek külön vagyo-
nuk lehetett. Franciaországban 1881-ben és 1895-ben hoztak törvényt arról, hogy
nõ külön csekkszámlát nyithat, és 1907-tõl kezdve joga volt bérérõl önállóan
dönteni, ami szintén gazdasági önállóságának és magánjogi helyzetének erõsö-
dését mutatja. A jogkiterjesztés valamennyi lépése szorosan összefüggött a nõk
munkaerõpiacon betöltött szerepének és súlyának változásával, a századvégtõl
kezdve pedig a nõmozgalmak is hatást gyakoroltak ebben a tekintetben.

Máday Andor szerint a magyar nõk nem voltak ráutalva a külföldi feminista
mozgalmak eszméire, mert Magyarországon a nõk emancipációja már évszázad-
okkal elõbb elkezdõdött a törvényhozás szintjén.225 Természetesen õ fõként a

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM66



T 6 7  t

226 Báttaszéki Lajos: A nõk a magyar jogban. Hollósy és Tichy, Nagyvárad, 1872. 8–9. o.
227 Máday Andor i. m. 71. o.
228 Uo. 75. o.
229 Báttaszéki Lajos i. m. 16. o.
230 Máday Andor i. m. 95. o.
231 1876:XIII. tc. 9. § In: Mandel Károly: A nõkrõl szóló magyar törvénycikkek Szent Istvántól napjain-

kig 1000–1928. Grill, Budapest, 1929. 253. o.

magánjogra illetve a királynõk jogaira gondolt. A XIX. századi magyar nõi jogok
is valóban gyakorta középkori törvényekben gyökereztek. A nõk házasságkötés-
ükkor váltak nagykorúvá, de 14 éves koruk elõtt csakis apjuk beleegyezésével
köthettek házasságot. (A férfiak 24 évesen érték el a nagykorúságot.) A nõk
férjhezmenésük után a férj családi nevét vették fel. A nõk számos jog gyakorlásá-
ból ki voltak zárva. Az 1840:XV. tc. értelmében nem volt például „szenvedõ
váltóképes” (kivéve a bejegyzett céggel bíró teljeskorú nõket), ami azt jelentette,
hogy adhatott kölcsön váltóra pénzt, de nem vehetett fel semmilyen összeget.226

Az 1876: XXVII. tc. a szenvedõ váltóképességet minden 24 évet betöltött nõre
kiterjesztette, ami a nõk gazdasági térnyerését mutatja.

Báttaszéki 1872-ben azt írta, hogy az akkor érvényben lévõ házassági vagyon-
jog a nõre nézve nem volt túl kedvezõ, mert a feleség ingóságai a férj rendelkezé-
sére álltak, s a nõ csupán annyi engedményben részesült, hogy a monogramjával
ellátott vagy más módon megjelölt holmijait nem lehetett elárverezni. Máday
Andor ezzel szemben egy késõbbi mûvében kiemelte, hogy a több évszázados
magyar gyakorlat szerint a házassági vagyonjog a nõk számára kedvezõ, és a
közszerzeményi rendszert a jogtudósok „magyar jog”-nak nevezik.227 A látszóla-
gos ellentmondás a két korabeli szerzõ szavai között azért áll fenn, mert a kér-
dést más oldalról közelítették meg. Feltétlenül szükséges ugyanis kiemelni azt a
különbséget, amely a jog birtoklása és a jog gyakorlása között fennáll. Mint több
esetben is a nõk magánjogait illetõen, általában a jog gyakorlását nem engedé-
lyezték számukra a törvények. Így például a házasságon belül ugyan joga volt a
magyar nõknek az önálló vagyontárgyakhoz (nõi szabadvagyon, jegyajándék és
hozomány), ám a férj haszonélvezõje volt ezen dolgoknak.228

A vagyonöröklés tekintetében különbséget tettek a férj foglalkozása alapján.
Eszerint a honoráciorok (mûvészek, írók, tanárok, orvosok, tudósok, tisztvise-
lõk, ügyvédek, gyógyszerészek stb.) feleségének a férj halála után nem járt a va-
gyon fele, de a polgárok, földmûvesek, kereskedõk feleségének igen.229 Az özve-
gyi jog szerint a feleségnek joga volt férje javait megtartani és haszonélvezni
mindaddig, míg újból férjhez nem ment.230

A feleség jogai több törvényben is benne foglaltattak. A régi magyar jog sze-
rint Magyarországon is férji hatalom alatt volt a feleség, azonban már az Árpád-
korban elkezdõdött a férjes nõk önjogúsítása. A férjes nõk eszerint nem voltak
nemi gyámság alatt, cselekvõképességüket csak a lakóhely megválasztásával kap-
csolatosan korlátozták, illetve az 1876-os cselédtörvény azon paragrafusában,
mely szerint csak férjük engedelmével léphetnek munkába.231 A házastársak köl-
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232 Uo. 269. o.
233 L. például: Sztehlo Kornél: A házassági elválás joga, Magyarországon és az ország erdélyi részeiben.

Gyakorlati használatra. Franklin Társulat, Budapest, 1890.
234 L.: Homok Lajosné (szerk.): Az endrõdi asszonyok élete a századfordulótól. Gyomaendrõd, é. n.; Az

alsó- és felsõ-baranyai református községekrõl szóló egyházlátogatási jegyzõkönyvek (Ráday Levél-
tár); továbbá a szerzõ 1981–84 között végzett fejér megyei néprajzi kutatásainak kéziratos anyaga:
Cselédsors. (Magyar Mezõgazdasági Múzeum, Budapest, István Király Múzeum, Székesfehérvár)

235 Doménech i. m. 4-5. o.; Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban. Gondolat,
Budapest, 1989. 236.o.

236 Marisol Palés Castro (ed.): Diccionario de mujeres célebres. Espasa Calpe, Madrid, 1994. 4. o.

csönös kötelmeit fejtegette több korabeli magyar jogász, és az 1894:XXXI. tc. is
errõl szólt.

Évezredes jogszokás tükrözõdött a magyar középkorban a Werbõczy-féle tör-
vénykönyvben, amely szerint az a férfi, aki tetten éri feleségét egy másik férfival,
hirtelen felindulásában megölheti. (105. c. 1.) A XIX. századra nagyot változott
a helyzet. A századvégi törvénykezésben nem tesznek különbséget férj és feleség
házasságtörése között, az 1878:V. tc. 246.§-a szerint 3 hónapig terjedõ fegyház-
zal büntethetõ a házasságtörés, ha amiatt kellett kimondani a válást.232 A század-
fordulón már olyan kézikönyvek is megjelentek, amelyek a válási procedúrák-
hoz adtak hasznos tanácsokat.233

Természetesen más volt a törvénykezés és más volt a valóság a magyar asszo-
nyok esetében is. A szokások – fõként a falusi népesség körében – erõsen tartot-
ták magukat. Erre vonatkozóan különösen a néprajzi kutatások anyaga szolgál
forrásként. A századforduló endrõdi asszonyai – saját bevallásuk szerint – épp-
úgy alávetettek voltak férjüknek, mint a baranyai vagy fejér megyei falvak la-
kói.234

Politikai jogok

Már a XVIII. század végén, amikor elhangzott az a kijelentés, hogy minden em-
beri lény egyenlõ, megjelentek olyan írások, melyek – a felvilágosodott illetve
forradalmi eszmékre hivatkozva – politikai egyenlõséget is követeltek a nõknek.
Ilyen korabeli dokumentum például a Petition des femmes du Tiers Etat au Roi
(1789. január) vagy a Cahier des doléances et réclamations des femmes, melyet
egy anonim normandiai nõ írt, és mely vitákat kavart a nõk politikai jogait, jogi
helyzetét és oktatáshoz való viszonyát illetõen.235 Ezeknél is nagyobb visszhan-
got váltott ki 1791-ben a holland Etta Palm d’Aelders Appel aux Françaises címû
felhívása, melynek követeléseit még a forradalmárok sem kívánták véghezvinni.
A holland hölgy a forradalom idején Franciaországban élt, és egy klubot alapí-
tott (az Igazság Barátainak Társaságát), melynek csak nõk voltak a tagjai.236 Az õ
követeléseinél sokkalta szélesebb körben ismertek Condorcet, a nagy francia fi-
lozófus és matematikus gondolatai, aki az 1789-es Deklaráció durva megsértésé-
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237 Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de: Essai sur l’ admission des femmes
aux droit de cité. 1790.

238 B. Tóth Matild: A magyar nõk jogainak fejlõdése. Táncsics, Budapest, 1964. 5. o.
239 Például Olympe de Gouges (1748-1793), aki 1791-ben közzétette a „Deklaráció a Nõ és Állampol-

gárnõ jogairól” címû mûvet, akit késõbb nyaktiló alá küldtek. (Életrajzát l.: Evans, Jill: Olympe de
Gouges. www.womeninworldhistory.com/imow-deGouges.pdf (Letöltés: 2008. 07. 17.)) Vagy
Théroigne de Méricourt, a „Törvény Barátainak Klubja” alapítójának életútját, aki tébolydában vé-
gezte.

240 Historia de las mujeres i. m. 92. o.
241 Cathrein i. m. 88. o.
242 Doménech i. m. 10. o.
243 A nõk egyenjogusitásához. Uj Regélõ 1870. 384. o.

nek vélte a nõk kizárását a politikai jogokból.237 Ugyancsak 1791-ben dolgozta
ki és terjesztette a nõk jogairól szóló 17 szakaszos tervezetét Marie Aubré.238

Tovább idézhetnénk még a sort a francia forradalom idõszakábõl, hiszen szá-
mos jeles egyéniség lépett fel és állt ki a nõk politikai jogaiért, és akár élete
feláldozása árán is állampolgárnak tekintette a nõt.239

Angliában a fentebb már említett Mary Wollstonecraft lépett fel legharcosab-
ban a nõk jogaiért a XVIII. század végén. A nõk politikai (választó) jogáért foly-
tatott küzdelmek legjelentõsebb eseményei azonban a XIX. század közepétõl
datálhatók. E törekvések szorosan összefüggtek a nõk munkába állásával, mûve-
lõdésével, iskoláztatásával és a városiasodással is. A szavazati jog többféle értel-
mezése (nemzeti/föderális/ helyi vagy speciális szavazati jog) lehetõvé tette a nõk
számára, hogy lépésrõl lépésre jussanak el a teljes polgárjogig. „A XVIII. század
végén semmilyen nõ nem bírt politikai egyenlõséggel. Már véget ért az I. világ-
háború, amikor Közép- és Dél-Amerika, Görögország, Ausztria, Olaszország,
Spanyolország és Quebec nem ismerte még az emancipációt; Franciaország 1946-
ig, Svájc 1971-ig várt azzal, hogy megadja a nõknek a teljeskörû választójogot.
Ebben az utóbbi országban 100 év volt szükséges – több mint 82 szavazás –
ahhoz, hogy kimondják a nõk politikai egyenlõségét” – olvasható az egyik nõtör-
téneti monográfiában.240

1850-ben az amerikai Worcesterben ült össze az elsõ kongresszus, ahol is a nõk
szavazati jogának bevezetését követelték, és azt, hogy a „férfi” szó minden alkot-
mányos iratból töröltessék.241 A századvég két jelentõs szervezet alapítását hozta az
USA-ban: Cady Stanton és Susan B. Anthony vezették a National Woman Suffrage
Association-t (NWSA), Lucy Stone pedig az American Woman Suffrage Association
-t (AWSA).242 1869-ben Wyoming államban a nõk elnyerték a választójogot, ami-
rõl így adott hírt Beniczky Irma lapja, az Új Regélõ: „A minnesotai törvényhozó-
test azon billt, mely szerint a nõk szintén résztvehessenek a közelebbi õszi választá-
sokon, elfogadta, és Austin kormányzó aláírta, e szerint az már törvényerõvel bír.
Wyomingban a szép-nem már élvezni is kezdi egyenjogusitásának gyümölcseit, a
mennyiben az Albany-törvényszék márcziusi terminusára a Washingtonba hivott
esküdtek közt tizenegy nõ is volt, kik közül nehányan a legkiválóbb polgárok ne-
jei. A hatás, melyet ezen eljárás okozott, rendkívül nagy.”243 Ugyanakkor azonban,
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244 Beniczky Irma: A nõ hivatása… i. m. 30. o.
245 Uo. 40. és 230. o.
246 N. Szegvári Katalin: Út a nõk egyenjogúságához… i. m. 59–65. o.
247 1928-ban az angol nõk többi része is megkapta a választójogot.
248 B. Tóth Matild i. m. 5. o.
249 A hazai nõk választójogának történetérõl l. például az alábbi mûveket: N. Szegvári Katalin: A nõi

választójog külföldön és hazánkban… i. m.; Simándy Irén: A nõk választójoga a századfordulótól
1938-ig Magyarországon. Múltunk 1998./1. 94–115. o.

250 Falk Miksa: Szabad-e a nõnek politizálni? Idézi: Medve Imre i. m. 86–89. o.

miközben Beniczky így adta hírül az amerikai eseményeket, a nõi hivatásról szóló
könyvében már sokkal óvatosabban fogalmazott. Azt írta ebben, hogy „legyenek a
nõk szabadok, a férfival egyenlõ jogtéren állók, vagy rabszolgák: õk mindig ural-
kodni fognak, mert övék a szeretet birodalma.”244 Könyvében az írónõ így folytat-
ta: „Magam is nõ vagyok, s buzgó védõje szellemi jogainknak, – de szilárd meg-
gyõzõdésem az: hogy a világ vége, a végítélet napja azon idõpontban következnék
be, melyben a nõk szellemi és anyagi – s igy természetesen a politikai egyenlõséget
is elnyerik. (…) A nõk politikai és általános egyenjogusága különben oly tulfeszült
ábránd, melynek valósulása kivihetetlen, a mig a természet törvényei fennállnak,
melyek szerint a nõ nõnek, a férfi férfinak van teremtve…”245

Az angliai választójogi küzdelem története méginkább közismert Európában.
John Stuart Mill fellépésétõl kezdve az 1918-as döntésig Szegvári Katalin kiváló-
an feldolgozta és bemutatta ennek eseményeit.246 1918. február 6-ig nagy utat
tettek meg a nõmozgalom élharcosai és támogatói, úgy, hogy közben a hatalmon
lévõ politikai erõk véleménye folytonosan változott. Angliában is a nõk választó-
jogának elsõ bevezetésekor azt viszonylag magas életkorhoz és mûveltségi cen-
zushoz kötötték247. (Európán belül egyébként elõször Finnországban (1906) kap-
ták meg a nõk a választójogot.)

Magyarországon már a reformkorban felmerült a nõk szavazati jogának meg-
adása, például 1843-ban Beöthy Ödön, Bihar megye követe javasolta, hogy a
nemesi származású nõk is kapják meg ezt a politikai jogot. Bezerédy István, tol-
nai követ ezt melegen támogatta, de a többi követ ellenezte248, és ez nem volt
másképp 1867 után sem.249 A dualizmus elsõ éveiben, a választójogi törvény
meghozatala elõtt a széles közvélemény úgy vélekedett, miként Falk Miksa írta
egy tanulmányában. Eszerint a nõknek passzívan lehet politizálniuk, mert erre
juthat idejük és felkészülhetnek rá, ám az aktív politizálás nem nekik való. Ho-
gyan indokolta mindezt a korabeli szerzõ? Annak, aki a közvéleményt akarja
irányítani, szerinte „csakugyan alapos tudománynyal, messzelátó tekintettel, érett
tapasztalással és az érzelem felhõitõl nem homályosított értelemmel kell bírnia,
annak az érzelem árján felül kell állnia, nem oly messzire ugyan, hogy ez ár
irányát fel ne ismerhesse, de nem is oly közel, hogy maga is bele merüljön; a
politizálás ezen neme roppant felelõsséggel jár, itt minden tévedés felmérhetet-
len szerencsétlenséget okozhat, mert hatása ezreket, sõt milliókat sújt.”250 A vá-
lasztójogi törvény megalkotóinak többsége is valószínûleg ugyanezt vallotta, csak-
úgy, mint az újságírók.
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251 Máday Andor i. m. 120. o.
252 Uo. 194-195. o.

3. táblázat
A nõi szavazati jog megadása különbözõ európai országokban és az USA-ban

Év Állam
1890 Wyoming
1893 Új-Zéland
1906 Finnország
1910 Colorado

Idaho
Utah

1913 Norvégia
1915 Izland

Dánia
1917 Hollandia

Szovjet-Oroszország
1918 Nagy-Britannia
1919 Németország
1920 USA valamennyi állama
1922 Írország
1923 Ausztria,

Csehszlovákia,
balti államok

1925 Magyarország
1932 Spanyolország
1945 Olaszország
1946 Franciaország
1976 Portugália

Máday Andor 1913-ban kelt mûvében az 1848:V. tc. 2.§-áról megállapította,
hogy abban világosan ez áll: „választók,…a nõket kivéve”, és hozzátette, hogy
„választójogunknak a hetvenes években keresztülvitt reformja a nõ jogtalanságát
szintén fenntartotta.”251 Részletesen felidézte az 1871–74 közötti parlamenti fel-
szólalásokat és törvényeket, melyek a választójoggal foglalkoztak. Az 1874:XXXIII.
tc.-bõl is hiányzott a nõk szavazati jogának kimondása, dacára olyan képviselõk
korábbi felszólalásainak, mint Madocsányi Pál (1871. március 13.) vagy Majoros
István (1872. január 13.). Máday mûve végén határozottan állást foglalt a nõk
szavazati jogának megadása mellett: „A rabszolgaság már rég letûnt, a jobbágyság is
a multé; a felekezetek testvérekké lettek, csak a férfi és a nõ között van még óriási
jogi és társadalmi különbség. Nem nyitjuk meg nekik ugyanazon pályákat, mint a
férfiaknak; a tudomány csarnokába csak kivételesen eresztjük be õket; más erkölcsö-
ket állítunk fel számukra, s az irántuk való udvariasság szép kötelességének ürügye
alatt megfosztjuk õket a jogi önvédelemtõl és a demokrácia elõnyeitõl.”252
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253 Magyar Törvénytár 1874: XXXIII. tc. I/9.§.

Az 1874-ben alkotott választójogi törvény szerint „országgyûlési képviselõvá-
lasztásnál választói joguk van az ország mindazon bennszületett vagy honosított
polgárainak, – a nõket kivéve – kik 20-ik évüket betöltötték”253, és bizonyos
mennyiségû adót fizetnek vagy diplomával rendelkeznek. A nõknek tehát nem
volt választójoguk, még akkor sem, ha jövedelmeik után adóztak, vagy felsõbb
szintû tanulmányokat folytattak. A törvényben azonban az áll, hogy abban az
esetben „beszámítják” a feleség vagyonát és jövedelmét, ha a férjéé nem elegen-
dõ ahhoz, hogy választójoga legyen. A nõk tehát sem a vagyoni, sem a mûveltsé-
gi cenzus alapján nem kapták meg a választójogot. E tények kapcsán azonban
szükséges több dolgot hangsúlyoznunk. 1. Magyarország férfi népességének nagy
része is kiszorult a választópolgárok körébõl. 2. Európa és Észak-Amerika más
államaiban sem bírtak választójoggal a nõk, eredményt e vonatkozásban a XX.
század hozott. 3. Magyarországon ebben az idõszakban nem voltak még jelentõ-
sebb küzdelmek a választójog elnyeréséért. Nem voltak szervezetek, hírlapok és
könyvek is alig, melyek szélesebb körben terjesztették volna a politikai egyenlõ-
ség eszméjét. Inkább „elleniratok” léteztek.

A törvény megszavazásának évében jelent meg egy verses pamflet a „nõk
emancipátiójáról”, melyet bizonyos Márki Sándor írt, és valódi gyöngyszem ér-
dekességénél fogva a korabeli könyvpiac termékei között. A mindössze 24 olda-
las, kicsi füzetet 20 kr-ért árulták, és a benne rejlõ gúnyos, nõellenes költemény
nem volt más, mint egy szörnyûséges versezet a római mitológia körébõl – ám
nagyon is a szerzõ korára ”hangolva”. (Jupiter összehívta az isteneket, hogy tegye-
nek valamit, mert a nõk – Juno vezetésével – jogokat követelnek.) Ilyen epés és
nõket nevetségessé tevõ mû talán nem is található több a korabeli források között.
Lássunk két apró részletet a költeménybõl a mondanivaló érzékeltetésére:

„Igen régen sarkall engem
Donna Juno ifj’asszony,
Hogy a közügy virágiból
A nõnem is szakasszon.
Hogy törvényt a föld számára
Velünk együtt irjanak;
Szóval, hogy a férfiakkal
Egy jogokat birjanak.

No, de anyjok! – kérdém nõmet –
Hát az étel miként fõ meg,
Ha sütés-fõzés helyett
Itt nyertek ti helyet?! (…)
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254 Márki Sándor i. m. 5–8. o.
255 Magyar szinmü finn szinpadon. Vasárnapi Ujság 1882. jan. 1. XXIX/1. 12. o.
256 A nõk szavazatjoga… Vasárnapi Ujság 1883. május 20. XXX/20. 324. o.
257 A nõk választói joga… Vasárnapi Ujság 1883. aug. 12. XXX/32. 520. o.
258 Nõk a politikában. Uj Idõk 1897. február 14. III/8. 175. o.
259 Nõk a politikában… i. m.175. o.
260 Ifj. Dumas: „Szavazó nõk”. Élet 1892. júl. 31. II/13. 496. o.

Vigyázni kell a nõkre, hogy
Szemünk be ne ragasszák,
Míg a módis ruhatárra
Kiüritik a kasszát.
Ha velük megosztjuk jogunk,
Boldogúlni soh’sem fogunk…”254

A Vasárnapi Újság az 1880-as években számos esetben hírt adott a külföldi
választójogi törekvésekrõl. 1882-ben közölték, hogy Tóth Kálmán: Nõk az al-
kotmányban címû vígjátékát elõadták a viborgi finn színházban.255 1883-ban azt
adta hírül a lap, hogy Izland után valószínûleg Olaszországban fog elõször életbe
lépni a nõk szavazati joga, persze, számos megszorítással. (21 évesnél idõsebb,
írni-olvasni tudó, teljes polgárjogú, évi 5 franknyi adónál többet fizetõ nõk ré-
szére kívánták bevezetni.) „Az udvarias törvény még azt is megengedi, hogy a
nõk a bizottsághoz írásban lepecsételt boritékban elküldhetik szavazatukat, ha
ugyan aláirásuk hatóságilag eléggé igazoltatik.”256 Pár héttel késõbb az újságban
az angol parlamenti vitákról számoltak be, amely során szavazásra került a nõi
választójog kérdése, és 114-en szavaztak mellette, 130 ellenében. Az újságíró
érdekesnek tartotta megemlíteni, hogy 16 évvel azelõtt, mikor Stuart Mill elõ-
ször vetette fel a kérdést, csak 73-an szavaztak igennel.257 (Bár a hírhez nem
fûztek kommentárt, a korabeli olvasó láthatta, hogy „ha így megy tovább”, ak-
kor hamarosan bekövetkezik a nõi szavazati jog megadása.)

1897-ben az Új Idõk tudósított arról, hogy az angol parlamentben megszavaz-
ták a nõk választójogát. „És nem csak választók lesznek, hanem választhatók is;
már tudniillik nem csupán feleségül, hanem képviselõnek is!” – írta a lap újság-
írója.258 A cikk további részében arról szólt a szerzõ, hogy a férfiak mindezt gú-
nyosan mosolyogva szemlélik. „Mintha csak elõre tudnák, hogy mikor megnyer-
te a nõ a teljes egyenlõséget, mikor érezni fogja, hogy nem királynõje többé a
férfinak, hanem csak dolgozótársa, akkor – akkor lehajol szépen és újra fölveszi
azokat a rabláncokat. (…) Természetesen Anglia nem sokáig fog egyedül állni
világrázó reformjával s valószínûleg a gõzerõvel haladó Magyarország lesz leg-
hamarabb követõje.

Talán még tíz esztendõ sem telik el s az új országház pompás termében a viha-
ros derültséget csengõ kacagás váltja fel. Szegény elnök! Hány csöngetyût fog
majd elkoptatni, csendre intvén a t. Házat, s hányszor fog majd elhangzani az
intõ szózat:
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261 Uo. 495. o.
262 Uo. 497. o.
263 Baboss László i. m. 61. o.

– Kérem a tisztelt képviselõ hölgyeket, ne méltóztassanak diskurálni a szónok
beszéde alatt!”259

A századforduló táján jelentõsen gyarapodott azon magyar könyvek száma is,
melyek a nõk választójogáról szóltak. Ez a nemzetközi és hazai porondon is egy-
re erõsödõ nõi mozgalom egyenes következményeként fogható fel. Egyesek
támogatólag írtak a kérdés kapcsán. Gyakran idézték az ifjabb Dumas gondola-
tait. A francia író a nõi szavazati jog egyik legharcosabb támogatója volt, aki
szépírói fegyvereivel, retorikai eszközökkel, gúnnyal és iróniával terjesztette ér-
veit. Az Élet címû kétheti lap 1892-ben közölte például az író egy kis „öninterjú-
ját”, melyben párbeszédes formában fejtette ki nézeteit. Sorra vette és sorra cá-
folta a nõi szavazati jog elleni érveket. 1. Szerinte nem indok az, hogy a nõk
„nem értenek a politikához és az uralkodáshoz”, hiszen ezt a férfiaknak is tanul-
niuk kell. 2. Az sem érv, hogy a nõk nem katonáskodnak, hiszen – Dumas szerint
– „… a púposak, a csámpás lábuak, a rövidlátók, meg annyi más nyomorék és
beteg”260 szintén nem teljesítenek soha katonai szolgálatot, mégis szavazhatnak.
3. Az író cáfolta azt is, hogy a nõk nem bírnak felelõsséggel a világ dolgai iránt,
hiszen szerinte az asszonyokat (hajadonokat és özvegyeket különösen) rengeteg
felelõsség terheli, például az üzleti ügyek dolgában. 4. A nõ állítólagos gyengesé-
ge sem meggyõzõ indok a szavazati jog ellenzõi szájából, hiszen eszerint a nõi
bûnelkövetõket is fel kellene menteni, Dumas szerint azonban õket elítélik, és
senki nem mondja nekik azt, hogy „szegény kicsikém”. „Meg nem foghatom,
miért legyen a nõ gyengébb izomereje gát abban, hogy õ szavazhasson”261 – írta
Dumas. 5. Az író legostobább érvnek tartotta azt, hogy a szavazó nõ elveszíti
báját. Szerinte a nõk „bájjal fognak szavazni”.262 Felidézte a híres francia írónõ,
Mme de Sévigné legendás alakját, és nem kevés gúnnyal írta, hogy vajon mi baj
származna abból, ha az ilyen híres asszonyok is szavaznának, nem csupán a ker-
tészük.

Baboss László 1902-ben írt mûvében szintén Dumast idézte, aki a Nõk, kik
szavaznak s a nõk, kik ölnek címû írásában felhívást intézett a nõkhöz: „…a férfi
saját elõnyére alkotja törvényeit: csoportosuljunk, hogy követelhessük magunk-
nak a szabadságot, és lehetõséget függetlenül és dolgozva élnünk, hogy szabadon
választhassuk azt a pályát, melyhez megvannak szükséges kellékeink. A társulást,
és nem az alárendeltséget a házasságban. A nõk alkalmazását tanácsosi, polgári,
bírói, esküdti minõségben. A választási és választhatósági jogot a községben és az
államban.”263

Sokan voltak azonban más véleményen, akik a századelõn harcosan érveltek a
nõi szavazati jog ellen. Cathrein, a fentebb már említett francia katolikus szerzõ,
akinek gondolatai szélesebb körben ismertek voltak hazánkban, 1904-ben ki-
adott mûvében az angol, amerikai, francia törekvések bemutatása mellett kitért a
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264 Cathrein i. m. 91. o.
265 Uo. 96–107. o.
266 Prohászka Ottokár: Uri és nõi divatmorál = beszédje a VI. kath. nagygyûlésen – ajándékul a magyar

ifjúságnak. Orsz. Kath. Szöv., Budapest, 1906.
267 Uo. 5. o.
268 Uo. 21. o.
269 „László király”: A nõk választójoga. A magyarországi symbolikus Nagypáholynak Budapesten. Nagy-

várad, 1907.
270 Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. Magánkiadás, Szombathely, 1911. 8. o.

szászországi és porosz tartományok helyzetére is. Ugyan megemlítette, hogy azo-
kon a területeken a birtokkal rendelkezõ nõk a községi választásokon politikai
jogokkal is rendelkeznek, de szerinte a német nõk azért nem vágynak többre,
mert a választójogi mozgalmak „teljes eredménytelenségérõl meg vannak gyõ-
zõdve”.264 Cathrein – vallásos meggyõzõdéséhez híven – könyvében azzal érvelt,
hogy a Teremtõ rendeltetése szerint a nõ helye a családban van, és veszélybe
kerül a gyerekgondozás, ha a nõk politizálni kezdenek. Szerinte a feleség és az
állampolgárné között szerepkonfliktus keletkezne. Megállapította továbbá, hogy
a törvényhozóknak „kardforgatáshoz” is kell érteniük, és mivel a nõ erre nincs
hivatva, a politikai kormányzásra sincs.265

1906-ban Prohászka Ottokár a VI. katolikus naggyûlésen tartott beszédet,
melyet nyomtatásban is megjelentettek.266 Ebben a nõk emancipációs küzdelmét
„uri divat”-nak nevezte, és úgy vélte, a nõi emancipáció olyan erkölcsi romlás-
hoz vezet, amely „a prostitúció mocsarát, az erkölcsi szabadosságot, a házasság
és a család megrendülését hozza”.267 Prohászka megnevezte azokat a tudomá-
nyokat és szellemi irányzatokat is, melyek szerinte bátorították a nõket küzdel-
mük során: eszerint az irodalom, az orvostudomány, a pedagógia (koedukáció és
szexuális felvilágosítás!), valamint a pozitivizmus és a szociáldemokrácia tehetõk
felelõssé. Felszólította a fiatal férfiakat, hogy a nõkérdés ügyében ne hallgassa-
nak a filozófusokra és egyetemi tanárokra sem, ha „azok bolondok”.268

1907-ben a „László király” név mögé húzódó szabadkõmûves szerzõ kiállt a
nõk választójogáért. Felidézte azt a két legfontosabb ellenvetést, melyeket sze-
rinte le kell gyõzni. Nem tartotta elég indoknak a nõk kizárásához a sokat han-
goztatott két érvet, melyek az alábbiak voltak: „…a hatalom birtokosait még
nagyobb ellenállásra tüzelnõk és az esetleg veszélyeztethetné a jámbor óhajtást
már mindenestre meghaladott reményünket, hogy az általános választójogot leg-
alább mi, férfiak kapjuk meg.” és „…a nõk ma még erõsen a klerikalizmus befo-
lyása alatt állanak, aminélfogva kétségtelen, hogy ha az általános választójogot
megkapnák, általa csak a klerikális tábor erõsbödne.”269 Sõt, a szerzõ amellett is
síkraszállt, hogy a nõket is fel kell venni a szabadkõmûves páholyokba. Jánossy
Gábor is hasonlóan vélekedett, õ is azt írta, hogy „…ha jó a nõ feleségnek, hit-
vesnek, dajkának, cselédnek, ipari, gyári munkásnak, kereskedõnek, alárendelt
állásokat betöltõ hivatalnoknak, ugy alkalmas… a politikai élet küzdelmeiben
való szereplésre, részvételre is”.270
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271 Máday Andor i. m. 177. o.
272 Bolgár Elek kritikája. Szoczializmus 1906/07. I/18. 575–576. o.
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274 Selymes Károly: A nõk szavazata. Szoczializmus 1908/09. III/5. 226–233. o.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1903-ban elfogadott programjában
nemi különbség nélkül követelte az általános, titkos és egyenlõ szavazati jogot és
a nõk teljes egyenjogúsítását.271 A szociáldemokraták 1906-tól kiadott Szocializ-
mus címû újságjában a szerkesztõk – Garami Ernõ és Kunfi Zsigmond – nagy
teret szenteltek a válsztójog és ezen belül a nõi választójog kérdésének. Bár több
cikkíró általában „munkásokról” beszélt e téma kapcsán, és nem tudni, a nõk
politikai jogairól mit gondolt, egyes szociáldemokraták véleményét megismer-
hetjük. E véleményekbõl kiderül, hogy a párt lapjában senki nem írt a nõi politi-
kai jogok megadása ellen, bár az egyes gondolatok eltérõek voltak. Bolgár Elek –
bemutatva Kriszhaber Adolf választójogról szóló könyvét – 1907-ben azt írta,
hogy a nõi választójog megadása radikális követelés.272 Bizonyos „S. J.” az angol
választójogi vitákról szólva megjegyezte, hogy a liberális demokratákkal szem-
ben a szigetországban a szüfrazsetteken kívül leginkább a szocialisták harcolnak
a nõk választójogáért.273 Selymes Károly politika- és jogelméleti tanulmányában
gazdasági és munkásmozgalmi okok miatt szükségesnek vélte a nõi szavazati jog
megadását. Szerinte az állami szempont a közjogok terén szükségképpen konzer-
vatív, a munkásságnak viszont érdeke saját céljai érdekében a nõk szavazati jog-
hoz juttatása.274

A munkásmozgalom egyes tagjainak törekvései mellett a Magyar Nõegyesüle-
tek Szövetségének tevékenységét is ki kell emelni. Ez a szervezet 1909-ben vette
fel követelései közé a nõi választójog megadását. 1910-ben Dirner Gusztáv, a

18. 1907-es budapesti szocialista tüntetés nõi választójogot
követelõ résztvevõi

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM76



T 7 7  t

275 Dirner Gusztáv: A nõk választójogáról. Nemzeti Nõnevelés 1910. május XXXI/5. 189–198. o.
276 A nõi választójog kongresszusa. Nemzeti Nõnevelés 1913/V–VI. 185–186. o.
277 Szigethy Karolina: A nõi választójog kongresszusa. Nemzeti Nõnevelés 1913. IX–X. 292–294. o.

téma egyik lelkes szószólója a Feministák Egyesületének közgyûlésén kifejtette,
hogy nagyon nehéz lesz a férfiak meggyõzése. Érthetetlennek tartotta, hogy a
demokráciát hirdetõ, általános és egyenlõ szavazati jogot követelõk a nõkre nem
gondolnak.275 Az effajta vélekedések azonban még az 1910-es években is kisebb-
ségben voltak. A különbözõ politikai erõk, pártok ilyen vagy olyan okból általá-
ban nem kívánták a választójog nõkre való kiterjesztését. Ennek egyik oka nyil-
ván a hagyományokban keresendõ, a sok évszázad alatt kialakult nõkép
folyománya. A keresztény gondolkodók erkölcsi romlástól, a család széthullásá-
tól féltek; a munkásmozgalom több szószólója jobboldali befolyástól a szavazó
nõk esetében; a liberális demokraták pedig feladataik között elsõdlegesnek lát-
ták a férfiak választójogának általánossá tételét.

A magyar nõmozgalom külföldi szervezetekkel érintkezõ szûk körei álltak ki
leginkább a nõi választójog mellett. Õk azonban vélhetõleg nem voltak túlságo-
san sokan, legalábbis ezt mutatja például az a tény, hogy az 1913-ban Budapesten
megrendezett nemzetközi nõi választójogi kongresszuson magyar részrõl megle-
hetõsen gyér érdeklõdés mutatkozott. Bár érdeklõdõként még Jankovich Béla
kultuszminiszter is megjelent a Teleki Sándorné és Glüklich Vilma szervezésében
megrendezett tanácskozáson276, az egyik résztvevõ, Szigethy Karolina beszámo-
lója szerint a külföldiek (finnek, dánok, hollandok, amerikaiak, angolok, norvé-
gek, franciák stb.) sokkal inkább érdeklõdtek a szekcióülések és általában az egész
rendezvény iránt, mint a magyarok.277

19. A Nemzetközi Nõi Választójogi Kongresszus Budapesten
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278 N. Szegvári Katalin: A nõi választójog külföldön és hazánkban… i. m. 138. o.
279 Errõl N. Szegvári Katalin egyik legújabb munkájában ezt írta: „A Tanácsköztársaság nyíltan megfo-

galmazott osztály-diszkriminációja nem teszi lehetõvé, hogy a nõi választójogra vonatkozó rendelke-
zéseit a nõk politikai jogaiért folytatott harc szempontjából pozitívan értékeljük.” In: N. Szegvári
Katalin: A nõi választójog külföldön és hazánkban… i. m. 139. o.

280 Magyar Törvénytár 1925. Franklin, Budapest, 1926. 153. o.; Eszerint választójoga volt minden 30.
életévét betöltött nõnek, ha tíz éve magyar állampolgár volt és két éve egy helyben lakott, vagy
lakással rendelkezett, és az elemi iskola 6 osztályát elvégezte. (négy osztály is elegendõ volt, ha volt
három élõ gyermeke, saját jövedelmébõl élt vagy keresettel rendelkezett, illetve válaszásra jogosított
a diploma.)

281 Kovács Judit: Utazás a nõi egyenjogúság körül. Kossuth, Budapest, 1966. 122. o.

A források vizsgálata alapján tehát elmondható, hogy bár a századelõre két-
ségkívül jelen volt a magyar közéletben több olyan csoportosulás, amelyek a nõi
választójogért is harcoltak, ez nem volt igazán tömegigény, és nem tartozott hoz-
zá olyan szorosan a magyar társadalom, a közvélemény gondolatvilágához, mint
Angliában vagy Amerikában.

1918-ban „a Károlyi-kormány felkészült a választójogi reform végrehajtásá-
ra”.278 A kormányzat országvezetése alatt kelt I. néptörvény kimondta, hogy a
nõk akkor választhatnak, ha valamely hazai élõ nyelven írni és olvasni tudnak,
ha 24. életévüket betöltötték, és legalább 6 éve magyar állampolgárok (1.§). A
választói jog automatikusan a választhatóságot is jelentette (2.§). A magyar nõk
teljes választójogának elsõ megadása a Tanácsköztársaság idejére esett: 1919.
április 2-tól minden 18. életévét betöltött férfi és nõ szavazati joggal bírt.279 A
tanácskormány bukása után azonban eme jogaikat újra korlátozták, és az
1925:XXVI.280 illetve az 1938:XIX. törvény szigorú megszorításokkal élt a nõi
(és férfi) választójog tekintetében. (Kovács Judit kutatásai szerint azonban még a
választásra jogosult nõk közül is csak kevesen éltek e jogukkal a 20-as, 30-as
években281, amely tény alátámasztja a századelõre vonatkozó fenti megállapítása-
inkat a kérdéssel kapcsolatos viszonylagos érdektelenség vonatkozásában.)

Nõegyletek

Nemzetközi egyletek, szervezetek

A XIX. század második felében Európában és Magyarországon is alakultak nõ-
egyletek, melyeknek létrejötte és mûködése következménye volt az egyesülési és
gyülekezési jog elismerésének. Ezek az egyletek azonban nagyrészt jótékonyko-
dással foglalkoztak, és gyakorta valamely vallásfelekezet hölgytagjait tömörítet-
ték. A századvégen külföldön megjelentek munkásnõ-egyesületek is, és jelentõs
számban a különbözõ polgári (általában felekezet nélküli illetve felekezet-közi)
szervezetek. Németországban például az 1894-ben létrejött Bund Deutscher
Frauenvereine (Német Nõegyesületek Szövetsége) a századfordulón 131 nõegy-
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282 Cathrein i.m. 7. o.
283 Nõi kongresszusok. Vasárnapi Ujság 1904. LI/4. 54–55. o.
284 Cathrein i.m. 8. o.
285 Cott: The grounding of modern feminism… i. m. 20. o.
286 International Woman Suffrage Alliance i. m. 4. o.
287 Uo. 39–41. o.
288 Burucs Kornélia: Nõk az egyesületekben. http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/93-02-

12Burucs.html (Letöltés: 2008. 07. 13.)
289 á-r-: Damjanich Jánosné és a Magyar Gazdasszonyok Egyesülete. Vasárnapi Ujság 1877. január 28. 50. o.

letet tömörített, és kb. 50 000 tagja volt.282 1904-ben a „Vasárnapi Újság” 250
német nõegyletrõl számolt be.283 Az USA-ban 1890-ben a nõi egyesületek nem-
zeti tanáccsá alakultak (National Council of Women), 1888-ban Londonban pe-
dig megalakult a Nemzetközi Nõtanács (International Council of Women) 11
ország egyleteinek részvételével.284 A tanács elnöke Zerelda Wallace volt.285 Ezt
követte a századelõn a Nõk Nemzetközi Választójogi Szövetsége (International
Woman Suffrage Alliance, 1906.), melynek Carrie Chapman Catt (New York)
volt az elnöknõje. Az alapelvek közül, melyeket 6 pontban foglaltak össze, az
elsõ így hangzott: „Úgy a férfiak, mint a nõk egyenlõen az emberi nem szabad és
független tagjainak születtek; ugyanolyan módon felruházottak értelemmel és
tehetséggel, és egyenlõen jogosultak egyéni jogaik és szabadságuk szabad gya-

korlására.”286 Ez a szervezet rendszeresen tar-
tott konferenciákat, amelyeken magyar kül-
döttek is részt vettek (1904-ben Berlinben
Bédy-Schwimmer Rózsa, 1906-ban Koppen-
hágában öt magyar küldöttnõ vett részt.)287

Magyarországi nõegyletek

Hazánkban már a XIX. század elején léteztek
jótékony célú nõi egyesületek, a napóleoni há-
borúk okozta nyomor enyhítésére. A század
második felében is több, a jótékonykodást fõ
célként kitûzõ egylet alakult, és a civil szerve-
zõdések sorában megjelentek a politikai nõ-
egyesületek is.288

1861. március 15-én hozta létre özv. Dam-
janich Jánosné, özv. gr. Batthyány Lajosné és
gr. Zichy Pál Ferencné a Magyar Gazdasszo-
nyok Országos Egyesületét, mely fõ céljait így
fogalmazta meg: „Az egyesület a nõi hivatá-

sok betöltését tüzte czélul maga elébe, és pedig az anyai, hitvesi s gazdasszonyi,
és a honleányi hivatás teljesítését egyaránt, s ezt egyfelõl kiállítások és versenyek
rendezése, jutalmak kitûzése – másefelõl árvaházak, óvodák, bölcsõdék, növel-
dék állítása által kívánta elérni”.289

20. Özvegy Damjanich Jánosné

T  A  N Õ E M A N C I P Á C I Ó S  T Ö R E K V É S E K  t

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM79



T 8 0  t

T  H Ö L G Y E K  N A P E R N Y Õ V E L  t

21. A Magyar Gazdasszonyok Egyesületének cinkotai nevelõintézete

22. A cinkotai nevelõintézet növendékei 1907-ben
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290 Burucs Kornélia i. m.
291 A nõképzõ egylet elnökei. Vasárnapi Ujság 1873. aug. 17. XX/33.
292 Emléklap az országos Nõképzõ-egyesület negyedszázados örömünnepérõl 1893. márc. 25. Budapest,

1893. 16. o.

Az egyesület fontosnak tartotta a szabadságharcban meghalt hõsök árváinak
támogatását, ezért az Egyesület 1866-ban egy árvaházat is felállított, és ehhez
kapcsolódóan az ott élõ lányok számára elemi és polgári iskolát is szerveztek (ez
1906-ban Cinkotára költözött).

Az 1866-ban alakult Pesti Izraelita Nõegylet is felállított árvaházat, 1869-tõl
ingyenkonyhát, 1910-tõl gyermekágyas otthont mûködtetett, és számos további
módon segítette a nõket és a szegényeket. 290

1869-ben alakult meg az Országos Nõképzõ Egylet, Veres Pálné Beniczky
Hermin fentebb már idézett felhívása nyomán.

23. Veres Pálné Beniczky Hermin és Teleki Sándorné

Az egylet elsõ bevételei több forrásból származtak. Egyrészt alapítványi pén-
zekbõl és adományokból, másrészt évi 50 ezer forint segélyt kaptak a minisztéri-
umtól, és mindezt kiegészítették még azokkal a bevételekkel, amelyek bálok,
felolvasó-estek, hangversenyek során gyûltek össze. E pénzek segítségével az egylet
tagjai tagintézeteket nyitottak, melyekben 1 elemi és 3 felsõbb osztály mûködött
leányok számára. Évente 80 növendékük volt.291 1893-ban, az egylet negyedszá-
zados jubileuma alkalmából megjelent emléklapokban azt olvashatjuk, hogy bár
a „magyar férfiak lovagiasak, áldozatkészek, szerelmesek, de »korlátolt elméjüek«,
mert az alapos nõképzésnek útját állták”, a nõt csak a társas élet és nem a „ko-
moly élet” számára nevelték, fõleg külföldi nevelõnõk segítségével. A leírás sze-
rint azonban szerencsére voltak olyan nõk is, mint Veresné, akik felkarolták a
lánynevelés eszméjét.292
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293 Csákyné i. m. 4. o.

24. Az Országos Nõképzõ Egyesület növendékei 1899-ben

25. Az Országos Nõképzõ Egyesület fõzõiskolája 1907-ben

1884-ben jött létre egy másik, szintén országos egylet, a Mária Dorothea Egye-
sület, mely Magyarország „rendes” tanítónõinek 1/4 részét tömörítette. (Össze-
sen 3744-en voltak ekkor, köztük kb. ezer apáca.) Az egyesület József fõherceg
leányának védnöksége alatt állt. Fõbb célkitûzései a következõk voltak: a nemze-
ti nõnevelés megszilárdítása és fejlesztése és a tanítónõk anyagi és társadalmi
helyzetének javítása.293 1895-ben 4 vidéki köre volt, összesen 1153 tagot szám-
lált. Kolozsvár, Újvidék, Fiume és Gyõr jelentették a vidéki körök központját. A
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Csáky Albinné által szerkesztett, az egyesület 10 éves fennállása alkalmából ki-
adott kötetbõl megtudhatjuk, hogy jelentékeny könyvtárral rendelkeztek, és 11
kiadott kötetük volt. Rendszeresen tartottak tudományos és társadalmi témájú
elõadásokat, és írtak ki pályázatokat.294 Az egyesület mûködésének elsõ szaka-
szában például az alábbi témákat vizsgálták: a magyar nyelv tanítása, kézimunka-
oktatás, háztartási iskola, serdülõ lányok célszerû nevelése, idegenajkú (francia)
nevelõnõk hatásának ellensúlyozása stb. 1889-ben a fõvárosban létrehozták a
tanítónõk otthonát, ahol 8 fõ lakhatott.295

Az 1870-es évek kezdetén Országos Nõiparegylet névvel olyan szervezet jött
létre, amely céljait így fogalmazta meg: „…szóbeli elõadások és sajtó útján elosz-
latni azon elõítéleteket s elhárítani azon akadályokat, melyek a nõi keresõképes-
ség kifejtésének útjában állanak, s lehetõvé tenni, hogy a nõk magukat önerejük-
bõl fenntarthassák.”296 Elhatározták az alábbi gyakorlati lépéseket: – nõi ipari
iskola létesítése; – alkalmazást szerezni a kiképzett növendékeknek; – állandó
munkabazárt nyújtani a nõk munkáinak árusítására; – pénzbeli segélyeket nyúj-
tani a nõknek az önálló ipari tevékenység megkezdéséhez.

A századvégen a nõk egyre jelentõsebb munkába állása következtében és a
külföldi példák hatására mind több és több nõvédelmi egylet alakult. Ilyenek
voltak például a Lujza Egylet (1892), mely célul tûzte ki, hogy munkahelyet
keres az arra rászoruló nõknek;297 a protestáns szellemû, sokoldalú oktatási és
segélyezési feladatot felvállaló Lorántffy Zsuzsanna Egylet (1892) Szilassy
Aladárné vezetésével; a Teleia-egylet (1893); a Mártha-egylet (cselédpártoló); a
Magyar Háztartási Iskola Egylet; a Mûvelt Nõk Otthona Egylet (1897) illetve a
Nõtisztviselõk Országos Egyesülete (1897).298 Ez utóbbi a magukat polgári osz-
tályhoz tartozó nõknek volt az egyesülete, akik a jól fizetõ pályák megnyitásáért,
a férfiakéval egyenlõ bérezésért, egyenlõ iskoláztatásért, emberi bánásmódért
küzdöttek.299

Az 1890-es években – fõként a Rerum Novarum és a nyugati keresztény-szo-
ciális eszmék és pártok mûködésének hatására – Magyarországon is megalapítot-
tak egy keresztény nõegyesületet. 1896-ban jött létre az Országos Katolikus
Nõvédõ-egyesület, melynek munkájába bekapcsolódott a jeles szervezõ egyéni-
ség, Farkas Edit, és pár év alatt vidéken és a fõvárosban 16 leánykört és 20
nõvédõ egyesületet létesítettek.300 Az egyesület keretei között gróf Pálffy Pálné
1907-ben megszervezte a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségét, mely
1908-tól kivált, és önálló alapszabályzat szerint mûködött tovább. Fontos fel-
adatuknak tartották a család- és nõvédelmet és a szegények és árvák támogatá-

294 Uo. 3. o.
295 Uo. 4. o.
296 Máday Andor i. m. 160. o.
297 György Aladár: A nõk munkájának értékesítése. Élet 1892. ápr. 30. II./7. 273. o.
298 Szalai Pál i. m. és Burucs Kornélia i. m.
299 Aranyossi Magda i. m. 45. o.
300 Szántó Konrád: A katolikus egyház története II. Ecclesia, Budapest, 1984. 506. o.

T  A  N Õ E M A N C I P Á C I Ó S  T Ö R E K V É S E K  t

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM83



T 8 4  t

T  H Ö L G Y E K  N A P E R N Y Õ V E L  t

sát.301 Hanuy Ferenc közremûködésével létrejött az Egyetemi Hallgatónõk Szent
Margit Köre, Korányi Sarolta életre hívta a Katolikus Tisztviselõnõk és Nõi Ke-
reskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségét, Buttkay Antal a Katolikus Leá-
nyok Szövetségét. Az 1903-ban létrejött Keresztényszociális Párt is odafigyelt a
nõkre, cselédotthonokat hoztak létre, a sárvári mûselyemgyárban és más mun-
kahelyeken foglalkoztatták a rászoruló nõket. 1908-ban Prohászka Ottokár tá-
mogatásával megalakult a Szociális Misszió Társulat, melynek keretében apácák
gondozták a züllött leányokat és az elhagyott gyerekeket. Nõvédelmi Hivatalt is
állítottak, 1912-ben pedig megalakult a Katolikus Nõi Tanács.302 1909-ben Bu-
dapesten megszervezõdött a Katholikus Nõi Patronage, melynek tagjai fogház-
missziót is elláttak.

A polgári és munkásnõi egyesületek azon a véleményen voltak, hogy az egyhá-
zi szervezetek „jótékonykodása” nem oldhatja meg végérvényesen a bajokat, és
vajmi keveset segíthet a nõk egy részének erkölcstelenségén vagy nyomorúságos
helyzetén. A katolikus nõegyletek mûködését több kortárs csak „tüneti kezelés-
nek” vélte a valódi „betegség” gyógyítása helyett. A munkásnõk problémáinak
radikálisabb megoldását kívánták az 1903-ban létrejött Magyarországi Munkás-
nõ Egyesület tagjai, melynek titkára Gárdos Mariska volt. 1905-ben Rosenberg
Auguszta kezdeményezésére megalakult az International Women Council ma-
gyar osztálya, Magyarországi Nõegyesületek Szövetsége néven. 1909-tõl kezdve
ez a szervezet lapot is kiadott, Egyesült Erõvel címmel, Perczelné Kozma Flóra és
Szemere Ilona szerkesztésében.303

301 Burucs Kornélia i. m.
302 Szántó Konrád i. m. 506. o.
303 Máday Andor i. m. 178. o.

26. A Lorántffy Zsuzsanna Egylet diakonisszái 1907-ben
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A korszakban több vidéki településen is – különösképpen a városokban – kü-
lönféle helyi nõegyletek alakultak, melyek gyakorta nem voltak hosszú életûek.
Pécsen például 1871. március 3-án alakult meg a Pécsi Nõegylet.304 Elnöke 1892-
ig Cseh Kövér Anna volt, és az egylet indulásakor 5878 forint alaptõkével ren-
delkezett. Az egyleti tagok tevékenységi körébe tartozott a jótékonykodás és
különbözõ rendezvények szervezése. Két oktatásügyi próbálkozásuk jelzi a nõ-
és gyereknevelés iránti érdeklõdésüket, kezdeményezéseik azonban nem jártak
túl nagy sikerrel. 1877–1881 között egy nõi kézmûiskolát mûködtettek, de csak
csekélyszámú érdeklõdõ akadt; 1879-tõl pedig gyermekkerti óvodát nyitottak.305

A Pécsi Figyelõ címû újság és a helyi sajtó más orgánumai rendszeresen tudósí-
tottak az egyleti bálokról (például 1892-ben álarcosbált rendeztek a Király utcá-
ban lévõ épületben, a Hattyúban) és a Tettyén tartott majálisokról. A mûsoros
estek, teadélutánok és jótékony vásárok bevételeit szegény sorsú, egyedülálló
öregek és sokgyermekes családok megsegítésére fordították. (A kimutatások sze-
rint évi 1800–2000 forintot költöttek el erre a célra.) Rendszeresen (három éven-
ként) újjáválasztották a vezetõségi tagokat, akik között a szabályoknak megfele-
lõen megtalálható volt az elnök, az alelnök, a fõtitkár, a jegyzõ, a pénztáros, a
számvizsgálók, a háznagy (a Mária utcai székház házigazdája) és egy vigalmi bi-
zottság. 1899-ben egy „Z. D.” monogram mögé bújó újságíró hosszan méltatta
az egylet áldásos ténykedését, és ugyanakkor megállapította, hogy ez a pécsi
szervezet nem olyan, mint más vidéki városok nõegyesületei. Szerinte ugyanis
másutt az egyleti élet „a szereplések, a vezetõ erõ, a hiuságok kielégítésére szol-

304 Baranya Megyei Levéltár (BMLT), Pécs szabad kir. város Tanácsa iratai, 1940. 127. I–II. (Segédlet)
305 Június (Szerk.: Kéry Gyula) Pécs, 1893. 14–15.o

27. Jótékony nõegyleti ünnep Budán 1895-ben
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gál s a szereplési viszketegség számos esetben gyökerestõl fölforgatja az egész
intézményt.”306 (Meglehetõsen gyakori vád volt ez abban az idõben a nõegyle-
tekkel szemben!)

Pécsen egy másik nõegylet is mûködött a dualizmus elsõ éveitõl kezdve. 1869.
június 15-én jött létre a Pécsi Izraelita Nõegylet.307 Az 1903-ban elfogadott és
1906-ban módosított alapszabályok szerint az egyesületnek választó és választ-
ható tagja volt mindenki, aki évente 18 koronának megfelelõ egyenes adót fize-
tett. Célja is elsõsorban a jótékonykodás volt. A rendezvények bevételeibõl és az
adományokból a helyi zsidó közösség szegényeit támogatta, de mindig talált rá
módot, hogy külsõ kéréseknek is helyet adjon. Az egyletet jelentõs összegekkel
támogatták a pécsi egyházmegye püspökei, Dulánszky Nándor, Hettyei Sámuel
és Erreth János fõispán is.308

Kifejezetten önmûvelési célokat szolgált a város (megye) harmadik nõegylete,
a Pécsvidéki Tanítónõk Egyesülete. Rendszeresen tartottak mûkedvelõ elõadáso-
kat, amelyeken a tanítónõk maguk is gyakorta felléptek, zenéltek, énekeltek és
színdarabokat adtak elõ.

A dualizmus kezdeti idõszakának egylet-alapítási hulláma a századvégre le-
apadt, és a nõegyletek száma is jelentõsen csökkent. György Aladár egy vezér-
cikkében abban látta a hanyatlás okát, hogy mindenütt túl sok egylet alakult,
melyek nem voltak igazán életképesek. Ez szerinte azzal magyarázható, hogy
nem arra alkalmas személyek váltak egyleti vezetõkké, hanem gyakran a fõbb
urak feleségei.309 (Bár ezen vélekedés sok esetben helytálló, az is valószínûnek
látszik, hogy az emberi érdeklõdés sajátosságaival, szociálpszichológiai sajátossá-
gokkal is magyarázható a kezdetben fellobbanó érdeklõdés csökkenése, majd
érdektelenségbe fordulása.) A cikkíró szerint az egyleti élet fellendítésében nagy
elõrelépést jelenthet a célok és feladatok pontos megfogalmazása. Õ az alábbi
tevékenységi köröket javasolta: házi szegények felkeresése; betegápolás; munka-
szerzés; szegény tanulók segítése; rabok és bukott nõk felemelése; elemi csapá-
sok esetén segítségnyújtás.310

306 A Pécsi Jótékony Nõegylet közgyûlése. Pécsi Figyelõ 1899. ápr. 11. XXVII/82. 5. o.
307 BMLT, Pécs szab. kir. v. Tanácsa iratai, 1940/127. 70. sz.
308 Radnóti Ilona: Izraelita jótékonysági nõegyletek Baranya megyében a dualizmus korában. In: Nõk a

modernizálódó magyar társadalomban. Szerk.: Gyáni Gábor – Nagy Beáta; Artemisz Könyvek, Cso-
konai Kiadó, Debrecen, é. n. 144. o.

309 György Aladár: A Nõegyletek munkaköre. Magyar Háziasszony 1882. ápr. 9. 1–2. o.
310 Uo. 2. o.
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311 Megalakulásának 100. évfordulóján, 2004. november 26-án konferenciát rendeztek Budapesten.
Ennek programját l.: 100 éves a Feministák Egyesülete. http://www.minok.hu/node/500 (Letöltés:
2008. 07. 13.)

312 Révai Nagy Lexikona 14. k. Révai Rt., Budapest, 1916. 539. o.
313 N. Szegvári Katalin: Út a nõk egyenjogúságához… i. m. 104. o. Az egyesület elsõ kiadványa az alábbi

mû volt: Dirner Gusztáv: A nõ választójogáról. Kiadja a Férfiliga a Nõk Választójoga Érdekében,
Budapest, 1910. (Ugyanez az írás megjelent a Nemzeti Nõnevelésben, lásd a 275. jegyzetpont alatt!)

314 MOLT, P999 Feministák Egyesülete – jegyzõkönyvek (Továbbiakban: P999 Fem. Egy. JKV), 1. tétel
1. cs. 1906–1949.

315 P999 Fem. Egy. JKV 1906. május 20.
316 Uo. 1906. május 20.

A Feministák Egyesülete

A Feministák Egyesülete 1904-ben alakult meg Magyarországon.311 1906-ban
már 342, 1907-ben pedig 507 tagot számlált. A Magyar Országos Levéltárban
õrzik azokat a tetemes mennyiségû iratcsomókat, melyek segítségével bepillan-
tást nyerhetünk az egyesület életébe, célkitûzéseibe. Glüklich Vilma volt az elnö-
ke a kezdeti idõkben, és havonta tartották összejöveteleiket a fõvárosban. Ezen
alkalmakkor jegyzõkönyveket is vezettek, melyek alapján látszik, hogy a válasz-
tójog folyamatosan követeléseik közé tartozott, megpróbáltak „több fronton” is
harcolni ennek kivívása érdekében. Egyrészt ezen szervezet is belépett a nemzet-
közi választójogi szövetségbe.312 Másrészt próbáltak minél több támogatót meg-
nyerni itthon, Magyarországon is. A közélet neves férfiúit (írókat, politikusokat,
tudósokat), akik közül néhányan Lukács György volt közoktatásügyi miniszter
elnökletével a századelõn létre is hozták a Férfiliga a Nõk Választójoga Érdeké-
ben nevû szervezetet.313

Emellett az egyesület foglalkozott a nõnevelés és a nõk munkába állása körüli
problémákkal. 1906. április 14-én úgy határoztak, hogy küldöttséget meneszte-
nek Apponyihoz, mely kéri a lányok egyetemre való felvételét korlátozó minisz-
teri rendelet visszavonását, és a jogi fakultás megnyitását. Májusi ülésükön pedig
a koedukáció kérdését tûzték napirendre.314 Erõdi Béla ezen a közgyûlésen be-
számolt az USA-ban szerzett tapasztalatairól. Elmondta, hogy ott 480 egyetem-
bõl 360-ban teljesen megvalósították a koedukációt, és a közép- és népiskolák-
ban is többnyire együtt folyik a két nem oktatása. A férfi kifejtette, hogy „az
amerikai nõk fesztelen társalgása, szeretetreméltósága, értelmessége a coeducatio
teljesen meggyõzõdött hívévé tették”.315 Kármán Mór hozzászólásában azt fej-
tette ki, hogy Amerikában a nõ rendkívüli tisztelete megelõzte az együttes neve-
lést, így tehát nem eredménye annak. Forel Ágost úgy vélte, hogy a nemek szét-
választása a nevelésben nagy pedagógiai hiba volt. „Mindenütt, a hol van
coeducatio, mint pl. Hollandiában a gymnasiumokig, Finnországban, részben
Svájczban stb., kiváló eredményekre vezetett. A különálló leányiskolák egyolda-
lú és kevésbé értékes tanítása leszállította a nõk szellemi színvonalát.”316 A cse-
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317 Uo. 1906. jan. 21.
318 Uo. 1906. márc. 18.
319 Uo. 1906. szept. 22.
320 P999 Fem. Egy. 9. tétel 11. cs. – Vegyes külföldi levelezés 1905–25.
321 P999 Fem. Egy. – Külföldi levelezés 1905. okt. 9.

lédkérdés is napirendre került az üléseken, melyet az egyleti tagok megoldatlan-
nak véltek. Fontos feladatnak tartották a háztartási munkakörök specializálását,
mert véleményük szerint csak ez tette volna lehetõvé az igen nagy számú háztar-
tási cseléd továbbképzését.317

Mivel a század elsõ évtizedében Magyarországon többféle irányzat és szerve-
zet is mûködött a nõk védelmében, érdekeik érvényesítésére, ezért többször is
téma volt a közgyûléseken a gondolatok és törekvések közvetítése, a nõmozga-
lom irányzatainak egysége vagy különbözõségei. 1906 tavaszán az egyik összejö-
vetelen például azt tárgyalták, hogy van-e az eltérõ társadalmi osztályokhoz tar-
tozó nõknek közös érdekük. Az ügyvezetõ rámutatott, hogy „…a család körében,
gyermekei sorsának intézésében jogai sem az arisztokrata, sem a proletár nõt ki
nem elégíthetik; hogy a socializált háztartás megszabadítja a proletárnõt a ház-
tartási munka által való túlterheléstõl, a jobbmódút pedig a házhoz kötöttségtõl.
A munkabérek hanyatlása pedig szervezkedéssel megakadályozható.”318

Schwimmer Róza kifejtette ezen az ülésen, hogy bár a munkásnõk is tudják,
hogy alárendelt helyzetben vannak férfi munkatársaikhoz képest, mégsem csat-
lakoznak a Feminista Egyesülethez, a „párt-fegyelem” miatt, és azért, mert a
sajtó „félretájékoztatja” õket. Szécsi Frida viszont úgy gondolta, hogy másutt
kell keresni a munkásnõk távolmaradásának okát. Szerinte az érdekközösség hi-
ánya az alapvetõ ok. Ezt mondta: „…mert ha a mai kapitalisztikus rend lerom-
bolásáról lesz szó, a polgári nõ a polgári férfi mellé fog állni, nem a proletárság
mellé.”319

A Feministák Egyesülete több külföldi szervezettel is tartott fenn kapcsolatot.
A gyakorta váltott levelekbõl kiderül, hogyan próbálták megismerni a nyugati
törekvéseket, és egyeztetni a mozgalmi lépéseket. Több olasz, német és angol
nyelvû levél is tanúskodik arról, hogy a külföldi – hivatalos vagy magán – part-
nerek értékelték a magyar szervezet tagjainak erõfeszítését. A levelek és távirat-
ok elsõ hulláma jókívánságok és gratulációk sora, melyekben külföldi nõk kö-
szöntötték a megalakult Feministák Egyesületét.320 1905-ben Edith Palliser
Londonból a választójogi egyesület nevében azt írta Schwimmer Rózának, hogy
legmélyebb szimpátiájukról biztosítják a magyarországi szervezetet, és jókíván-
ságait küldi a nõi választójog angol barátai nevében. Kifejezte azt, hogy reméli,
nincs már messze az a nap, amikor a politikai életben elfogadják ésszerû követe-
léseiket.321

Kapcsolatfelvételi szándéknyilatkozatok érkeztek még Bécsbõl, Németország
különbözõ szervezeteitõl, sõt a Rivista Unione Femminile címû olasz lap is kül-
dött levelet Glücklich Vilmának Milánóból. Angliából E. L. Franklin a Parents’
National Educational Union nevében írt levelet az egyesületnek, melyben felkér-

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM88



T 8 9  t

322 Uo. 1905. okt. 9.
323 Uo. 1908. okt. 23.
324 P999 Fem. Egy. – Külföldi levelezés, 1908. júl. 15.
325 Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet i. m. 310. o.
326 A Feministák Egyesületének évi jelentése – Különlenyomat A Nõ és a Társadalom címû lapból; 1907.

márc. 17. L. még Susan Zimmermann tanulmányát: A magyar nõmozgalom és a „szexuális kérdés” a
XX. század elején. Eszmélet 42. sz. http://www.freeweb.hu/eszmelet/42/zimmerman42.html (Letöl-
tés: 2008. 07. 13.)

te a tagokat, hogy vegyen részt egy küldöttjük londoni konferenciájukon, és
mutassa be a magyarországi nevelésügy fõbb problémáit.322 Amszterdamból a
nagy hírnévre szert tett Aletta Jacobs és munkatársnõje, Martina Kramer küldtek
meleg hangú levelet, melyben kifejtették: reménykednek abban, hogy az „általá-
nos” választójog törvénybeiktatása Magyarországon is általános érvényû lesz,
vagyis a nõkre is kiterjesztik. „Hiszen az összes kultúrállamokban elérkezett a
nõk választójogának ideje.”323

A késõbbi években is fenntartották a kapcsolatot ezekkel a külföldi szemé-
lyekkel és szervezetekkel. Többek között ezt bizonyítja például egy apró feljegy-
zés, melybõl kiolvasható, hogy 1908-ban az egyesület vezetése egy körlevél sok-
szorosítását és fordítását rendelte el: 7 angol, 2 francia, 6 német és 1 olasz nyelvû
példányt készítettek. Mindez jól mutatja a kapcsolatok fõbb irányát: USA, Ang-
lia, Hollandia, Németország, Ausztria, Franciaország és Olaszország nõszerveze-
tei és folyóiratai.

Az egyesülethez 1905 és 1908 között érkezett vagy onnan küldött levelek
tartalmilag három fõ téma köré csoportosíthatóak: 1.) a Feminista Egyesület
mindig tájékoztatta külföldi partnereit arról, hogy milyen lépéseket tesznek
Magyarországon a nõk felszabadítása, a választójog kivívása érdekében, és ugyan-
ilyen tartalmú levelek érkeztek a külföldi eredmények bemutatásával. 2.) konfe-
rencia-meghívók 3.) újságoktól jött válaszlevelek beküldött cikkekre, ismerteté-
sekre.

Több levélbõl is kiderül, hogy a Feministák Egyesülete gyakran kért külföld-
rõl anyagi támogatást mûködéséhez, ám a jelek szerint a partnerszervezetek nem
tudtak segíteni. (Ez derül ki például Chapman Catt Amerikából írott egyik leve-
lébõl is.324)

Az Egyesület 1907-ben kiadott jelentése szerint több alkalommal is jártak kül-
földi vendégek Budapesten, és egy-egy elõadásban fejtették ki gondolataikat a
nõkérdés valamely területérõl. Henriette Fürth Frankfurtból, Maria Lischnewska
Berlinbõl érkezett, de járt itt Chapman Catt és Aletta Jacobs is. (Jacobs az elsõ nõ
volt, aki Hollandiában orvosi diplomát szerzett, és a Neomalthusiánus Szövet-
ségben síkra szállt a nemi felvilágosítás mellett.325) Az érintett témák: a nõk vá-
lasztójoga, munkábaállása, a nemi felvilágosítás illetve a prostitúció voltak.326

1906-tól 1949-ig jelent meg az egyesület lapja, A Nõ és a Társadalom címmel.
A különbözõ nõegyesületeknek és szövetségeknek Magyarországon elsõsor-

ban szociális és gazdasági természetû követelései voltak. 1909-ben a Vasárnapi
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Újság tudósítója a magyarországi nõegyesületek szövetségének éves közgyûlésé-
rõl tudósítva megállapította, hogy körülbelül száz egyesület tagjai képviseltették
magukat a budapesti rendezvényen. Célkitûzéseiket tekintve abban egyetértet-
tek az országos és helyi hatókörû különbözõ egyletek, hogy feladatuk védelmez-
ni az öregeket, a betegeket és a szegényeket; küzdeniük kell a tudatlanság, a
nyomor, a pálinka ellen, és többé-kevésbé megegyezett a véleményük abban, hogy
szükség van a nõi választójog kivívására. Az újságíró csípõsen megjegyezte, hogy
az egyesületeknek közös politikai programja nincs, és szerinte ez szerencse, hi-
szen ha õk is politizálnának, akkor egységüknek vége lenne, mert lennének kö-
zöttük is 48-asok, 67-esek, radikálisok és konzervatívok.327

A munkásszervezetek és a nõk

A munkásnõk érdekvédelme elsõsorban azért volt nagyon gyenge a századfordu-
ló Magyarországán, mert sem a nõi szervezetek, sem pedig a munkásszervezõdé-
sek nem fordítottak erre figyelmet. A nõi egyletek és szervezetek bázisa inkább a
közép (és felsõ) réteg asszonyaiból került ki, akik közül számos elítélte a nõk
ipari munkavállalását. A munkásszervezetek pedig a sokkal jelentõsebb számú
férfi munkásra figyeltek. Az Általános Munkásegyletnek például nem is lehetett
nõ a tagja. A szakszervezetek – csakúgy, mint Európa más országaiban328 – nem
küzdöttek a munkásnõk érdekeiért, inkább ezzel ellentétesen cselekedtek.

A nõi szervezkedés hazánkban elsõsorban a (pesti) német kisipari munkásnõk
körében indult meg329, és a századfordulón mindvégig érezhetõ volt a német
munkásmozgalom hatása. A német és osztrák példákra való hivatkozás elsõsor-
ban a munkáslapokban volt megfigyelhetõ, míg a nõnevelés, a politikai jogok és
az életmód tekintetében az angol, amerikai, francia és orosz példák hatottak
inkább. Frankel Leó mellett Clara Zetkin nevét és elveit idézték leggyakrabban a
nõk helyzetével, szervezésével kapcsolatosan a baloldali lapokban. Az 1890-ben
alakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt figyelmet fordított a nõkre, 1908-
ban megalakult a párt Nõszervezõ Bizottsága is.330 Ezt megelõzõen, már 1903-
ban létrejött a Magyarországi Munkásnõ egylet, mely 1905-tõl jelentette meg a
Nõmunkást, melynek fõszerkesztõje Gárdos Mariska volt.331 1912-ben a lapnak
1445 budapesti és 1963 vidéki elõfizetõje volt, és összesen 6000 példányban
jelent meg.332 Bár a századelõn rendszeresek voltak az egylet által szervezett nõ-
kongresszusok, a férfi munkások szervezettségéhez képest a nõi munkások moz-
galma nem volt túlságosan kiterjedt.

327 Feminista kongresszus. Vasárnapi Ujság 1909. nov. 21. LVI./47. 983. o.
328 Historia de las mujeres… i. m. 424–425. o.
329 Aranyossi i. m. 32. o.
330 Szabó Gyula: A szocialista nõmozgalom útja Baranyában 1921-ig. In: Janus Pannonius Múzeum

Évkönyve. Pécs, 1964. 298. o.
331 Buchingerné Ladányi Szeréna: A IV. Nõkongresszus. Szoczializmus 1912/13.VII/12. sz. 542. o.
332 Uo. 542. o.
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333 L.: Condorcet, Talleyrand korabeli tervezetei.
334 Historia de las mujeres… i. m. 132. o.
335 Nesze Neked Feminizmus címû könyvükben a feminista törekvések történetét összefoglaló szerzõk

ezt úgy fogalmazták meg, hogy a nõk elérik az „üvegmennyezetet”, és semilyen törvény ellenére nem
juthatnak át ezen. (Watkins, Susan Alice – Rueda, Maria – Rodriguez, Marta: Nesze Neked Feminiz-
mus. Ikon Kiadó, Budapest, 1996. 165. o.)

A
nõk mûvelõdési jogainak elismertetése a közvéleménnyel illetve a politika

irányítóival szorosan a nõemancipációs küzdelmekhez kapcsolódó folya-
mat volt, sõt bizonyos értelemben azok egyik területét jelentette. Magya-

rországon csakúgy, mint a világ más részein, elõbb kaptak jogot a nõk az intéz-
ményes tanulási formákhoz, mint politikai vagy jogi téren. Persze, mindez érthe-
tõ, hiszen 1. már a felvilágosult abszolutista államokban megindult a lányok szé-
les körû nevelése is, mely kiteljesedett a tankötelezettségrõl szóló törvénykezés
nyomán; 2. gyakran a munkavállalás elõfeltétele volt bizonyos szintû iskolai ta-
nulás; 3. a tanulás az életminõség megváltozását hozhatta maga után; 4. a tör-
vényhozók nagy többsége úgy vélekedett, hogy a mûveletlen nõk „veszélyesek”
lehetnek a fennálló rendszerre nézve, ha politikai jogokat kapnak; 5. egyes társa-
dalmi rétegek (alsó- és felsõ középrétegek) nõtagjainak a megnövekedett szabad-
idõ is lehetõvé tette a tanulást.

A XIX. századot a neveléstörténészek a pedagógia „nagy századának” tartják.
Európa és Amerika-szerte elismerték a nevelés fontosságát, és kiemelték az anyák
szerepét a kisgyermekkori nevelésben. A nõk írni–olvasni tudása a francia forra-
dalom óta egyre inkább elõtérbe került333. Közügy lett a leánynevelés is, mely-
nek nagy volt a tétje: a vallási, politikai sõt etnikai problémák megoldásának
egyik zálogát látták ebben vezetõ politikai csoportok, uralkodók. Athénben
éppúgy, mint Pesten, az Osztrák-Magyar Monarchiában éppen annyira, mint
Oroszországban, élénken vitatott reformok sora formálta újra a tartalmakat,
emelte az igények szintjét és terjesztette ki a tanulmányok és lehetõségek kö-
rét.334 Mindezek ellenére a magasan kvalifikált – igencsak csekély számú – nõ
állandóan korlátokba ütközött.335 Karády Viktor – aki az iskolai kiválasztás szo-
ciológiai mechanizmusát kutatta – egyik tanulmányában így írt errõl a kérdésrõl:
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336 Karády Viktor: A társadalmi egyenlõtlenségek Magyarországon a nõk felsõbb iskoláztatásának korai
fázisában. In: Férfiuralom – Írások nõkrõl, férfiakról, feminizmusról. Szerk.: Hadas Miklós, Replika
Kör, Budapest, 1994. 177. o.

337 Pukánszky Béla: A nõnevelés évezredei. Gondolat Kiadó, Budapest, 2006. 124–126. o.
338 1868: XXXVIII. tc. In: Magyar Törvénytár. Franklin, Budapest,1896.
339 Kolozsváron 1870-ben, Pozsonyban és Szabadkán 1871-ben, Gyõrben és Budapesten 1875-ben,

Eperjesen 1899-ben, Sepsiszentgyörgyön 1900-ban. L. errõl: Pukánszky Béla i. m. 127. o.
340 Karády i. m. 226. o.

„A nõk globálisan minden társadalmi rétegben, felekezeti vagy nemzetiségi stá-
tuscsoportban, régióban stb. a férfiakhoz képest aluliskolázottak.”336

A XIX. században jelentõs lépések történtek hazánkban is mind a fiúk, mind
pedig a lányok iskoláztatásának fejlesztésével kapcsolatosan. A század elején a leá-
nyok elkülönített iskolai oktatását fõként a katolikus nõnevelõ szerzetesrendek
látták el, emellett számos, a lányokat fiúkkal együtt tanító népiskola is létezett
Magyarországon, és megindultak a kézimunka-tanfolyamok, kézmûipari iskolák

is. Az 1845-ös „Magyarország elemi tanodái-
nak szabályzata” címû rendelet fiúk és lányok
számára egyaránt elõírta az alsó elemi két osz-
tályának elvégzését.337 1848-ban tervezték a
népoktatás kötelezõ tartamának kibõvítését, ez
azonban csak a kiegyezés után, az 1868:
XXXVIII. törvénycikk nyomán valósult meg.

Az Eötvös József-féle népoktatási törvény
elõírta az egységesen kötelezõ, fiúknak és leá-
nyoknak is egységes tananyagot elõíró, 6-tól
12 éves korig tartó alapiskoláztatást, és létre-
hozta ehhez a 6 osztályos elemi iskolát. A tör-
vényben szerepelt még az ismétlõ iskola, a fel-
sõbb népiskola és a 4. elemi után megkezdhetõ
polgári iskola létrehozására vonatkozó utasí-
tás (itt már érvényesült a nemek szerinti kü-
lönbség: fiúknak három, lányoknak két évfo-
lyamos volt a felsõbb népiskola, a polgári pedig
hat- illetve négyéves).338 A törvény tanító- és

tanítónõképzõk alapítását is elrendelte, így az 1856-ban Pesten megnyílt, az an-
golkisasszonyok által vezetett katolikus tanítónõképzõ mellett országszerte új,
állami tanítónõképzõk létesültek339, elsõként Budán 1869-ben, melynek Zirzen
Janka lett az igazgatónõje.

Az 1868-as népoktatási törvény nyomán jelentõsen javultak a mûveltségi mu-
tatók, és ennek következtében a nõk tanulási, munkavállalási lehetõségei is szé-
lesedtek. A mûveltségi viszonyokra egyrészt a népszámlálások írni-olvasni tudó
népességre vonatkozó statisztikáiból következtethetünk. 1870-ben a nõk 25,01%-
a, 1880-ban 35,81, 1890-ben pedig 46, 49%-a tudott olvasni és írni az 1891-es
statisztikai kimutatások alapján.340 1900-ban viszont jelentõsen eltérõ adatokat

28. Eötvös József
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341 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása VI. rész – Végeredmények összefoglalá-
sa. Athenaeum, Budapest, 1920. 178. o. (Továbbiakban: NSZ 1910.)

342 Sullerot i. m. 126. o.

közöltek. Eszerint Magyarországon (Horvátország és Szlavónia nélkül) 1880-
ban a nõk 30,1, 1890-ben 39,0, 1900-ban pedig 46,7%-a tudott írni–olvasni.
1910-ben ugyanezeket az adatokat közölték, kiegészítve az újonnan kapott 54,4%-
os adattal.341 Megállapítható, hogy 1880–90 között jelentõsebb volt az írni-ol-
vasni tudó nõk arányának emelkedése, mint a késõbbi évtizedekben.

Látszik, hogy még a magyar tudósok korabeli adatait is nehéz összevetni.
Nemzetközi összehasonlításokat pedig csak meglehetõs óvatossággal lehet tenni,
ugyanis mindenütt 1.) más idõpontokban 2.)
más mutatók alapján 3.) más népességrészek-
re vonatkozóan készítettek adatfelvételeket,
amelyek pontosságáról gyakran nincs alkal-
munk meggyõzõdni. Sullerot könyvében kö-
zölt bizonyos adatokat, de ezek egymással is,
és a magyar népszámlálásokkal is nehezen
összemérhetõk, inkább csak tendenciák meg-
állapítására használhatók. Például a párizsi
kamara szerint 1860–67 között a francia nõk
57%-a tudott írni. Belgiumban ebben az évti-
zedben 3 analfabéta férfire 5 analfabéta nõ
jutott; Oroszországban 1897-ben a tíz évnél
idõsebb nõk 12,4%-a tudott írni, olvasni, míg
a férfiak 35,7%-a.342 A nyugat-európai ada-
tokkal összevetve a magyarországi nõk mint-
ha „hátrányban” lettek volna mûveltség tekin-
tetében a XIX. század második felében. Bár
ez csak bizonyos értelemben igaz (például
egyes megyék, országrészek esetében), nem tekinthetünk el néhány lényeges tény-
tõl: 1.) a magyarországi népszámlálások alkalmával még az iskolás kor elõtt álló
leányokat is feltüntették a táblázatokban. A 6 éven aluli népesség körében mért
0,1–0,2%-os írástudás aránya nyilvánvalóan lényegesen csökkentette az
összátlagot. 2.) Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az 1868-ban
bevezetett népoktatási törvény, mely a tankötelezettséget valamennyi 6–12 éves
korú gyermekre kiterjesztette, csak a késõbbi évtizedekben éreztette hatását a
felnõtt népesség körében. 1900-ban például a 70 éven felüli nõknek csak 23,4%-
a, a 60 és 69 év közötti korosztályoknak csak 27,6%-a, az 50 és 59 év közöttiek-
nek pedig 35,7%-a tudott írni–olvasni, hiszen azok a nõk, akik kislányként elsõ-
ként részesültek kötelezõ alapoktatásban Magyarországon, ekkoriban még csak
40-es éveik táján jártak.

29. Zirzen Janka
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343 NSZ 1910. 87. o.

Az 1910-es népszámlálás után az adatok elemzõi maguk is megállapították,
hogy a mûveltségi viszonyokat jobban lehet érzékeltetni akkor, ha csak a 6 éven
felülieket vonják be a vizsgálat körébe. Eszerint az anyaországban 68,7% volt az
írni–olvasni tudók aránya. Az 1910-es elemzések mutattak rá elõször és meggyõ-
zõen arra, hogy a nõk írni–olvasni tudásának aránya nagyobb mértékben nõ,
mint a férfiaké, így a férfiak elõnye megszûnõben van.343 Az arányok javulását
természetesen az okozta, hogy a tankötelezettség betartatása a fiatalabb korcso-
portok esetében szinte azonos iskolába járási arányt eredményezett fiúk és lá-
nyok körében. Az adatok szerint 1910-ben a városi lakosság 6–14 éves korosztá-
lyában alig 1% volt a különbség a fiúk javára írni–olvasni tudás tekintetében.
Megállapítható, hogy az I. világháborút megelõzõ években már meghozta gyü-
mölcsét az 1868-as népoktatási törvény, és a fiatalabb nõi korosztályok tagjai
közül többen juthattak be a közép- és felsõ szintû oktatásba, mint korábban bár-
mikor. Éppen ezzel magyarázható az a tény, hogy amikor az I. világháború évei
alatt különbözõ posztokon nõkkel kellett betölteni a hadba vonult vagy elesett,
sebesült férfiak helyét, akkor ez általában megoldható volt. (A tanítói pálya elnõ-
iesedése is igazán ekkor vette kezdetét.)

1. grafikon
Írni–olvasni tudó nõk számaránya, életkor szerinti bontásban 1900, 1910
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344 NSZ 1900. 156. o.
345 NSz 1891/I. 227. o.
346 NSZ 1910. 170. o.

3.) Régiónként nagy mértékben eltért az írni-olvasni tudó nõk (és férfiak) ará-
nya, és a település típusa is befolyásoló tényezõ volt. 1891-ben a legmûveltebb nõi
lakosság (valamennyi korcsoportot, tehát a 6 éven aluliakat is figyelembe véve)
Sopron (63,7% írni–olvasni tudó) és Moson (66,6%) vármegyében élt, a városok
közül pedig a nagymúltú kulturális centrumok némelyike (Sopron – 72,4%, Po-
zsony – 69,2%, Budapest – 66,8%) emelkedett ki.344 Az analfabéta nõk legna-
gyobb arányban Hunyad, Máramaros, Alsó-Fehér és Szolnok-Doboka megyékben
éltek.345 1910-ben Moson megyében már 72,9%, Sopron megyében pedig 72,4%
volt az arány; Sopronban 82,7%, Budapesten 81,8%, Pozsonyban pedig 78%.346

Nem csupán a területi elhelyezkedés okozott ilyen eltéréseket a lakosság mû-
veltségi szintjét tekintve, de a vallási és a nemzetiségi hovatartozás is. A felekezeti
hovatartozást tekintetbe véve – Európa más országainak adataival összhangban –
megállapítható, hogy az evangelikusok és az izraeliták körében volt legmagasabb
az írni–olvasni tudó nõk (és férfiak) aránya.

4. táblázat
Írni-olvasni tudó nõk aránya életkor és vallási hovatartozás szerint 1900-ban

Vallás róm. gör. ref. ágost. gör. unit. izr. egyéb összesen:*
kat. kat. kel.

6 év alatt 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,6 0,7 0,2 (0,25)
6–11 65,0 28,4 68,7 76,7 38,2 67,6 74,4 69,7 59,1 (61,08)
12–14 85,1 37,5 86,7 94,7 44,9 83,4 89,6 85,5 75,1 (75,9)
15–19 83,0 29,5 86,3 93,9 36,2 79,6 89,3 82,9 72,5 (72,58)
20–29 76,2 19,8 82,5 90,3 24,9 74,1 87,9 83,9 66,9 (67,45)
30–39 62,2 11,1 73,6 83,5 13,9 57,0 80,9 65,6 54,1 (55,97)
40–49 48,1 6,5 65,4 72,6 8,7 38,6 73,3 55,1 44,0 (44,9)
50–59 37,7 4,4 55,5 60,6 5,2 27,1 63,3 46,0 35,7 (37,47)
60–69 27,5 3,4 44,6 47,8 3,8 19,5 49,8 39,5 27,6 (29,48)
70 év

23,0 2,8 38,2 39,6 3,4 16,3 38,6 26,7 23,4 (23,57)felett

Összes: 50,8 14,35 60,18 66,01 16,93 46,34 64,77 55,56
45,86 (46,86)

46,99

Ugyanakkor a görögkeleti és görög katolikus valláshoz tartozó népesség köré-
ben az írástudók aránya alacsony volt, ám relatíve gyorsan növekedett, ha dina-
mikus viszonyszámokkal jelezzük a változást. A nemzetiségek körében a német-
ség és a magyarság nõtagjai tudtak a legnagyobb arányban írni–olvasni, a rutének
és oláhok pedig a leginkább mûveletlenek voltak ebben az értelemben. (Ez ter-
mészetesen számos dologgal összefüggött, a felekezeti és regionális hovatarto-
zással, a hagyományokkal és a gazdálkodási szokásokkal is.)

T  A  L E Á N Y N E V E L É S  t
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347 NSZ 1900. 308–309. o.

Az 1900-as népszámlálási adatok kiértékelõi még egy érdekes szempontot is
figyelembe vettek a mûveltségi állapotok leírásakor: megvizsgálták az írni-olvas-
ni tudás mértékét abból a szempontból is, hogy egyes foglalkozásokhoz kötõdõ-
en az milyen arányokat mutat. Ebbõl megállapítható például az a – nyilvánvaló –
tény, hogy az önállóan dolgozó, keresõ nõk körében magasabb volt az írni-olvas-
ni tudás aránya, mint az eltartottak között, hiszen számos állás (például tisztvise-
lõnõk és egyéb posztok) betöltéséhez meghatározott iskolai végzettségre volt
szükség.347

Vélemények a leánynevelésrõl

A leánynevelés ügye a korabeli lapokban és könyvekben gyakorta említésre ke-
rülõ sarkalatos téma volt, ami gyakran elõfordult a századforduló táján egyre
inkább megerõsödõ egyletek elõadásaiban is. A leánynevelés és oktatás intézmé-
nyes és általános megszervezése, mint a XVIII. század végétõl folyamatosan je-
lenlévõ és évezredes szokásokat, elõítéleteket leküzdõ tevékenységsorozat hosszú
idõt vett igénybe. A sok-sok évtized alatt számos ember hallatta ezzel kapcsolato-
san hangját Magyarországon csakúgy, mint Európa más országaiban.

Az írások egyik, talán legterjedelmesebb csoportja a leánynevelés fõbb kérdé-
seivel foglalkozik. Szorosan ehhez kapcsolódott, de a XIX. század végétõl már
általában önálló vitaalapot jelentett a leányok középiskolai képzésének, érettségi
vizsgálatokra bocsátásának ügye. A nõk egyetemre kerülése, tudományokhoz való
viszonya volt a harmadik sarkpont, mely jelentõsen felbolygatta a kedélyeket
mind hazánkban, mind pedig külföldön, és amely témát szolgáltatott évtizede-
ken át az íróknak, újságíróknak és a magánembereknek is, akik gyakorta olvasói
levélben vagy egyéb formában fejezték ki véleményüket.

A leánynevelés kérdésének elõtérbe kerülése nem a dualizmus évtizedeiben
kezdõdött, hanem már jóval elõbb, a felvilágosodás idõszakában. A nevelésükrõl
vallott elvek azonban hosszú évtizedek alatt is csak nehezen változtak. Már 1868
elõtt is számos gondolkodó – politikus, író, filozófus, pedagógus és iskolaszerve-
zõ – foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az új idõk változó társadalmában ho-
gyan kell átalakítani, megreformálni a leánynevelés tartalmát és módszereit; mi-
lyen mértékben és egyáltalán miért kell tágabb teret nyitni a leányok képzésének.
Sokan vizsgálták az elérendõ célokat, azt, hogy mire is kell felkészíteni a XIX.
század megváltozott gazdasági, társadalmi viszonyai között a lányokat. A számos
– már a reformkortól nyíló – iskola, leánynevelõ intézet, késõbb a tanítóképzõk
is gyakorta nõk irányítása alatt álltak (például Zirzen Janka, Teleki Blanka, Karacs
Teréz és mások), és élvezték a legjelentõsebb politikusok eszmei támogatását is
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348 Szentkirályi István: A Pécsi Notre-Dame Nõzárda és Iskolái 1847–1907-ig. Taizs J. Könyvnyomdája,
Pécs, 1908. 213–220. o.

349 Uo. 224–228. o.
350 Veres Pálné Beniczky Hermin: Felhívás a nõkhöz. Hon 1865. okt. 28. (Idézi: N. Szegvári Katalin: Út

a nõk egyenjogúságához… i. m. 56. o.

(például Kossuth Lajos, Eötvös József). Számos iskolát – a század folyamán mind-
végig – mûködtettek a különbözõ szerzetesrendek. Ezek az iskolák idegen neve-
lési módszereik miatt a század derekától kezdve egyre több bírálatban részesül-
tek. A zárdaiskolák falai között a nemesi származású leányok mellett a módosabb
polgárleányok is tanulhattak, és sürgetõ igény mutatkozott a szegény városi lá-
nyok nevelésére is.

Az abszolutizmus éveiben továbbra is fontosak maradtak a leánynevelés ko-
rábban kiemelt céljai, értékei, bár a lehetõségek – az intézményes nevelést illetõ-
en – szûkültek. A vallásos, családcentrikus, háztartását vezetni tudó nõ felnevelé-
se volt a legfõbb cél, természetesen párosítva a „honleányi” kötelességek és
érzelmek kialakításával, mely ezekben az években különös fontosságot kapott.
Ennek jó példája Pécs város egyik, az abszolutizmus idején felállított leányiskolá-
ja. A baranyai városban 1847-ben egyetlen leánynevelõ intézet sem mûködött
(sõt, a megyében sem!), így az akkor beiktatott Scitovszky János püspök elter-
vezte a Miasszonyunk rend által vezetett nõzárda megalapítását, melynek meg-
nyitására 1851-ben került sor.348 Az intézmény mûködését a város polgárai és az
elöljáróság vélhetõleg szívügyének érezte, legalábbis errõl vall az a jegyzõkönyvi
kivonat, melyben a mûködési feltételek biztosítását a tanácsülés magára vállal-
ta.349 Indulásakor a zárda tannyelve a német volt, célkitûzései pedig a vallásos,
engedelmes, önzetlen és erkölcsileg tiszta leányok nevelése. Az indulási évben a
kisebbeknek magyar, német, francia nyelvet, írást, földrajzot, természetrajzot,
történelmet, számtant, rajzot és festészetet, valamint kézimunkát tanítottak. A
nagyobbak képzése kiegészült még háztartástannal és szakácsmesterséggel.

Az 1860-as években kezdtek merészebb hangok is megszólalni a nõneveléssel
kapcsolatban. Veres Pálné Beniczky Hermin például 1865-ben felhívást tett köz-
zé a Hon címû lapban, amelyben felszólította a nõket arra, hogy karolják fel
„nõgyermekek tudományos kiképeztetésének eszméjét…”.350 Hosszú volt azon-
ban az az út, melyet Veres Pálnénak és a hozzá hasonlóan gondolkodó nõtársai-
nak végig kellett járni. Az 1868:XXXVIII. törvénycikk megalkotása után is je-
lentõs visszahúzó erõk késleltették a nõk képzését. Az ezzel kapcsolatos
megnyilatkozások természetesen összefüggtek a nõkrõl, hivatásukról szóló véle-
kedésekkel, gyakran azok közül kell „kihámoznunk” e gondolatokat, és minden-
képpen csak azokkal együtt érdemes elemeznünk és bemutatnunk a lánynevelés
ügyét.

Beniczky Irma saját korához viszonyítva roppant logikusan gondolkodott 1870-
ben a nõnevelésrõl. Úgy vélte, a tudományok fejlõdése valóban új nevelési tartal-
makat hívott életre, ám a nevelés célja ugyanaz maradt. Szerinte a leányokat úgy
kell nevelni, hogy megismerjék a tudományos eredmények gyakorlati hasznát,
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351 Beniczky I.: A nõ hivatása… i. m. 143–166. o.
352 Uo. 114. o.
353 Szerényi Endre: A nõi emancipatio – Társadalmi, politikai, történelmi, statistikai, paedagogiai és

nemzetgazdászati érvekkel támogatja Sz. E. Czéh Sándor, Gyõr, 1872. 21. o.
354 Az anyák nevelése. Vasárnapi Ujság 1872. február 4. XIX/5. 50–51. o.
355 Janet Pál: A leánygyermekek nevelése I. Vasárnapi Ujság 1873. febr. 9. XX/6. 67. o.
356 Janet i. m. II. Vasárnapi Ujság 1873. febr. 23. XX/8. 94–95. o.

annak érdekében, hogy jobban, célravezetõbben tudják ellátni háziasszonyi teen-
dõiket. Ilyen szempontból tartotta fontosnak például a vegytan tanulmányozá-
sát; az esztétikát, mely megóvja a nõket a divat szeszélyeitõl (Beniczky számtalan
írásában szólt errõl a témáról); a természettudományokat általában, melyek ta-
nulása távol tartja a nõt a babonáktól, és megismerteti saját testével, szervezeté-
nek mûködésével is. A zenét és a rajzolást, mint a leánynevelés során régóta
kiemelt tárgyakat, õ is javasolta, de haladóbb szellemben, mint az elõtte szólók:
a zenélés mellett hangsúlyozta a mûértést és az utánzás helyett a szabadkézi raj-
zot.351 Kifejezetten friss hangot ütött meg az írónõ, amikor a nevelési rendszer
legnagyobb hibájaként a „szerelem… számûzetését” nevezte meg.352

Szerényi Endre 1872-ben azt írta, hogy nehéz a megélhetés, nagy a drágaság,
a családok fenntartása kilátástalan. Egy értelmiségi nélküli – vagy elnyomott ér-
telmiségi réteggel bíró – jövõbeni társadalom rémképét vázolta fel, mely a társa-
dalom hanyatlását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében szorgalmazta a nõ-
képzést is, mégpedig amerikai mintára.353

A Vasárnapi Újság e témával kapcsolatosan is számos cikket jelentetett meg a
vizsgált idõszakban. 1872-ben például kivonatolta a francia Martin Aimé mûvét,
mely az anyák nevelésérõl szólt. A cikkíró, Sámi Lászlóné szerint káros az a né-
zet, hogy a nõknek nem kell máshoz érteniük, csak a háztartás vezetéséhez. Az
írásban felidézésre kerültek a felvilágosodás korában élt nagy spanyol gondolko-
dó, Fénelon szavai, aki szerint a nõk nevelése a fontosabb a társadalom számára,
hiszen a férfiak nevelését is õk végzik. A cikkíró szerint viszont a nõket csak arra
tanítják, hogy „fényüzés és czifrálkodás” legyen életük legelsõ szüksége, „s a
szépség a legelsõ emberi tulajdon; a hamar elhervadó szépségre szorítkoznak.”354

A cikkíró – elõbb idézett szerzõtársához hasonlóan – Amerikát hozta példának a
nõképzés megszervezéséhez.

1873-ban az újság több számában egy másik francia szerzõ, Paul Janet gondo-
latait idézte fel a leányneveléssel kapcsolatban. Janet is úgy vélekedett, mint elõbb
idézett honfitársa, hogy a nõknél a belsõ báj a legfontosabb, nem a küllem, ezért
a belsõ jó tulajdonságok kialakítására kell fektetni a hangsúlyt a nevelés során.
Szerinte – és ebben nem mondható túl haladónak – a lányokat otthon kell nevel-
ni, „az anyai szem elõtt”, és nem nyilvános tanintézményben, mint a fiúk többsé-
gét.355 Janet a szellemi nevelést illetõen a középutat javasolta: nem kell túl sokat
tanulnia a lánynak, de amit tanul, az helyes legyen.356

A Vasárnapi Újságban befejezésként idézett Janet-féle gondolatok kissé idilli, a
múltba és nem a jövõbe mutató képet idéztek fel a nõk életével kapcsolatosan:
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357 Janet i. m. III. Vasárnapi Ujság 1873. márc. 2. XX/9. 102–104. o.
358 Somogyi Géza i. m. 19. o.
359 Uo. 21–23. o.
360 Uo. 23. o.
361 Maczki Valér: A nõnevelés magasabb feladatai (é. n.) – Fol. Hung. 2466. OSZK, Kézirattár
362 Horváth József: Tanulmányok a nõemancipatio körébõl, a mûvelt és gondolkodó közönség számára.

Réthy Lipót és fia, Arad, 1881. 41. o.
363 Uo. 46. o.

azért kell a nõnek dolgoznia, mert munka közben nem támadhatnak „veszélyes”
gondolatai; ezért elsõsorban a házimunkákra kell megtanítani, és arra, hogy
megtanuljon élni a világban, amely a szerzõ szerint nem más, mint „a legnagyobb
szikla, hol a leány hajótörést szenvedhet”.357

Somogyi Géza, akinek könyve 1879-ben jelent meg Iglón, szinte valamennyi
kortársánál érthetõbben és szakszerûbben fogalmazta meg a leánynevelés leg-
fontosabb elveit, céljait és módszereit. A leány születésétõl kezdve tanácsokkal
látta el könyve olvasóit, elsõsorban az édesanyákat. Már kisgyerekkortól fontos-
nak vélte a leánygyerek testi fejlõdésének elõsegítését, a rendszeres tornát, és
könyvében kikelt az – akkoriban még mindig széles körben használt, és sok-sok
fejlõdési problémát okozó – fûzõhasználat ellen. „Meg nem bocsátható hiba a
leány gyermekek törzsének különbözõ derék fûzõkbe való szorítása”358 – írta. Az
alábbi tantárgyak és tevékenységformák megismerését és elsajátítását tartotta
fontosnak a lányok nevelése kapcsán: számtan, írás, olvasás, kertészkedés, élet-
és egészségtan, fõzés, sütés, varrás, szabás, kötés, horgolás, takarítás, vallásos
nevelés, lélektan, kenyérsütés és utolsó sorban a zene és az idegen nyelvek.359

Megfogalmazta a legfõbb alapelvet is: „…a nevelés ne legyen szakszerû, bizo-
nyos pályára elõkészítõ, hanem legyen az a nemesebb értelemben vett házi asszo-
nyi és anyai hivatásra nevelõ. A nõk ne úgy neveltessenek, mint a férfiak…”360

Somogyi Géza gondolatai szinte teljesen egybecsengtek a korabeli gondolkodók
véleményével. E tárgyaknál többet csak nagyon kevesek – általában egyes
leányközépiskolák tanárai vagy pártolói – követeltek.

Maczki Valér ettõl eltérõen gondolkodott, amint ezt bizonyítja kéziratban fenn-
maradt elõadásának szövege. A Pécsi és Pécsvidéki Tanítónõegylet felolvasóülé-
sén kifejtette, hogy az új idõk új igényei szerint kell nevelni a leányokat. „Anyá-
ink, kik épen iskolába jártak, nagyon sovány tudománnyal kerültek ki az iskolából.
Megtanultak írni, olvasni, összeadni, kivonni. Megtanultak szõni, fonni, fõzni és
varrni.”361 Maczki szerint azonban ez édeskevés, és felhozott egy személyes pél-
dát, mely szerint egyszer egy négy elemit végzett kislányt faggatott mûvészetrõl,
költészetrõl, de az semmire nem tudott válaszolni. Õ úgy vélte, a tantárgyi struk-
túra és az iskolarendszer kiszélesítésével lehet a lánynevelés bajait orvosolni. Hozzá
hasonlóan vélekedett Horváth József, aki úgy látta, hogy a „népmûvelõdés, fel-
fedezések és találmányok árja folytonosan uj meg uj szükségletet hoz a felszinre,
mi által nem csak a férfi világ mûködési köre, hanem a nõké is szemlátomást uj
alakot ölt.”362 E változások miatt a haladó szellemû szerzõ úgy látta, hogy a nõt
ugyanúgy kell nevelni, mint a férfit.363
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364 L. pl.: Legouvé, Ernest: Hogyan neveljük leányainkat? címû könyvét idézve. Nemzeti Nõnevelés
1882. márc. III/3. 169-179. o.

365 Felméri Lajos: Nõnevelésünk és a társadalom. Nemzeti Nõnevelés 1883. IV/1. 1–3.o.
366 Felméri Lajos: Nõnevelésünk és a társadalom II. Nemzeti Nõnevelés 1883. febr. IV/2. 88.o.
367 A kérdéskör komplex elemzését l. pl. Az alábbi tanulmányban: Schadt Györgyné: Nõi szerepekre

szocializálás a közoktatás intézményrendszerén keresztül. In: Szerep és alkotás. Szerk.: Nagy Beáta és
S. Sárdi Margit; Csokonai K., Debrecen, 1997. 254–268. o.

368 Egy elõkelõ író a leánynevelésrõl. A Hét 1892. szept. 18. III/38. 606–609. o.
369 Uo.: 608. o.

A Nemzeti Nõnevelés címû folyóirat korántsem volt ilyen radikális. Cikkei-
nek jelentõs része a nõnevelésrõl szólt, más – tetemes – hányaduk pedig tudomá-
nyos értekezéseket tartalmazott egyes, a házi vagy iskolai nevelés során tanítan-
dó tárgyak feldolgozásához. Az 1880-as években a folyóirat – több írás tanúsága
szerint – a nõk és férfiak különbözõségére építõ nevelést hangsúlyozta.364 Egy
cikkben például Felméri Lajos, az ismert pedagógus azt ajánlotta, hogy a Rous-
seau-féle és a Stuart Mill-féle nõideál két végletes pólusa között kell megtalálni a
helyes középutat a lányok nevelésében. „A társadalomban szereplõ (túlmívelt?)
nõ szintoly veszedelme családjának, mint a tudatlan nõ: ma már egyik sem lehet
sem anya, sem valódi hitves, sem a ház úrnõje. (…) A mai kor másnemû anyákat
kiván, olyanokat, kik gyermekeik erkölcsét és jellemét szõni és építeni tudják,
kik férjöknek mivelt társaik birnak lenni s helyettük, ha kell, a család kormány-
zását is kezökbe tudják venni.”365 A szerzõ cikke a folyóirat következõ számában
is folytatódott, ahol – külföldi példák elõsorolásával – kifejtette, hogy pontosan
mit is kell tanulniuk a leányoknak. Kézimunka és technikai oktatás is fontos
tantárgyakként szerepeltek Felméri írásában. Minden kétséget kizáróan rámuta-
tott, hogy mi a leánynevelés célja. Eszerint „leányaink nevelésének nem a tudo-
mányos akadémiába jutás lehet a célja, hanem az, hogy a család és társadalom
hasznavehetõ tagjai, élni és tenni tudó nõk, értelmes és erkölcsileg értékes anyák
váljanak belõlük.”366

Ezek a felidézett cikkek és könyvek, valamint a könyvünkben bemutatásra
nem kerülõ írások egyaránt azt mutatják, hogy a magyar társadalom gondolko-
dói, kiemelkedõ pedagógusai számára a XIX. század utolsó évtizedeiben is a
nõnevelés gyakorta egyet jelentett a házastársi és anyai kötelességekre való felké-
szítéssel.367 Ebben az összefüggésben érthetõ meg, hogy a magyar társadalom
közvéleménye nagyrészt helytelenítette a nõk egyetemre kerülését és érettségi
vizsgára bocsájtását az 1880-as és 90-es években.

A századfordulón egyes szerzõk megpróbáltak választ kapni egy-egy, a nõok-
tatással kapcsolatos kérdésre. 1892-ben például A Hét újságírója azt írta, hogy
Franciaországban is, ahol pedig nem félnek annyira a tudományokban jártas
nõktõl, mint másutt, „a kolostori nevelés hívei féltették a kolostorokat az erõs
világi konkurrenciától.”368 Paul Janet szerint azonban ezt nem mondták ki nyíl-
tan, hanem a nõkkel kapcsolatos régi elõítéletekkel hozakodtak elõ. Azt azonban
õ is elismerte, hogy a mûvelt nõk a társasági életben inkább a gúny céltáblái, mint
tisztelt személyiségek.369 Szalai Pál 1901-ben jelentette meg A magyar nõk védel-
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370 Szalai Pál i. m. 20. o.
371 Mayer Béla i. m. 12. o.
372 L. errõl: Bobula Ida: Veres Pálné Beniczky Hermin. Magyar Nõi Szemle 1936/1. II. évf. 6. o.

mérõl szóló tanulmányát, amiben írt a nõnevelésrõl is. A szabadkõmûves gon-
dolkodó úgy vélte, szükséges az etika, a fizika, sok-sok házias, praktikus ismeret
és a testnevelés, de mereven elutasította a vegyes páholyok létesítésének ötletét.
E gondolatával nem állt egyedül a férfiakat tömörítõ szabadkõmûves társaságok-
ban.370 A különbözõ magyarországi páholyok egyes tagjai általában kiálltak a
nõk tanulási és egyéb jogai mellett, de sosem tartották helyesnek, hogy a nõk is
belépjenek tudásuk féltve õrzött templomába.

Keresztény szerzõk írásaiban viszont még a századelõn sem tûnt el a nõeman-
cipáció elítélése, a leányok tudományos képzése elleni tiltakozás. Mayer Béla
például 1902-ben olyan szállóigéket idézett, melyek a nõt meglehetõsen elõnyte-
lenül mutatták be (például „a nõ mindig csak félig tud valamit” és „tudása olyan,
mint lovaglása: egyoldalú”). Ezekrõl ugyan õ maga is elismerte, hogy rosszakara-
tú és gúnyos ítéletek, de szerinte is „tény, hogy a tudós nõ már nem annyira nõ,
mint férfi, de egyik sem egészen, keveréke, és pedig természetellenes keveréke a
kettõnek, hasonlatos ahhoz, amit »elsózott levesnek« szoktak mondani. Élvezhe-
tetlen.”371 A szerzõ e sommás megállapítása után Dupanloupot, a híres (hírhedt)
orléansi püspököt idézve fejtette ki, hogy a leánynevelés csakis a gazdasszonnyá
és anyává való nevelést jelentheti. Õ még azt is elvetette, hogy a leányok festeni
vagy zongorázni tanuljanak.

A nõk középiskolai képzése

A leányok számára létrehozott középiskolák fejlõdése, szerkezeti és tartalmi át-
alakulása a dualizmus idõszakának egyik jelentõs oktatáspolitikai eredménye volt.
Jóllehet, az 1868-as törvény által alapított polgári iskolák és tanítónõképezdék a
lányok számára is kiszélesítették a középszintû tanulmányi lehetõségeket, de nem
tudták valamennyi társadalmi réteg igényeit kielégíteni. A magasabb szintû isme-
reteket nyújtó leányközépiskolák létrehozása érdekében lépett fel – a hagyo-
mány szerint Madách Imre idézett akadémiai székfoglaló beszédének nõábrázo-
lásán felháborodva372 – 1868-ban a Veres Pálné Beniczky Hermin vezette Országos
Nõképzõ Egyesület, mely röviddel azelõtt alakult meg. Ekkor jelent meg Veres
Pálné késõbb híressé vált, és sokat idézett könyve, a Nézetek a nõi ügy érdekében.
Ebben kifejezte örömét az egyletek mûködése kapcsán, és üdvözölte az oktatás-
ügy kormányszintû felkarolását, ugyanakkor sajnálattal állapította meg, hogy a
nõnevelés alig jelent többet elemi oktatásnál. „Nõgyermekeink szokásos oktatá-
sa a tudományok elemein túl nem terjeszkedik. Leginkább szorítkozik pedig kül-
földi nyelvek, zene, táncz és társadalmi külsõ szabályok betanulására. S az okta-
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373 Veres Pálné Beniczky Hermin: Nézetek a nõi ügy érdekében. Pest, 1868. 8. o.
374 Uo. 11. o.
375 Pukánszky Béla i. m. 130. o. L. még errõl: Molnár Aladár: Nõképzés hazánkban és a budapesti állami

felsõbb leányiskola. Tettey Nándor és társa, Budapest, 1877.
376 Medve Imre i. m. 307. o.
377 A témával kapcsolatosan l. az alábbi, a korabeli leányiskolák mûködését új megvilágításba helyezõ

mûvet: Kereszty Orsolya: Középfokú leánynevelés és nemzetépítés a dualizmus kori Magyarországon.
PhD értekezés, ELTE, Budapest, 2007. Kézirat, 230 oldal. Uõ: Nõnevelés és nemzetépítés Magyaror-
szágon (1867–1914). Budapest: Eötvös Kiadó, 2008. (megjelenés alatt)

378 A Budapesti Szent Angelina görög-keleti szerb leánynevelõ intézet. Vasárnapi Ujság 1909. júl. 18.
LVI./29. 609. o.

tás a gyermekkorral megszûnvén, szabályszerûleg megszûnt a tanulás további
folytatása is.”373 A szerzõnõ megjegyezte, hogy az ismeretszerzés idõt igényel,
ezért legkevesebb 18 éves korukig taníttatni kell a lányokat is, mivel nem
alacsonyabbrendûek a férfiaknál, csupán nincs lehetõségük tanulni.374 Ügyüket
több politikus, köztük Molnár Aladár országgyûlési képviselõ is felkarolta, ter-

vezetet készített, melynek nyomán Trefort
Ágoston kultuszminiszter idején, 1875-ben
Budapesten Molnár vezetésével hat évfolya-
mos felsõbb leányiskola nyílott.375

Az 1870-es évektõl kezdve Magyarországon
a tanulni vágyó leányok a népoktatási intéz-
ményekbõl kikerülve tehát polgári iskolákban,
felsõbb leányiskolákban és tanítónõképzõben
illetve ún. leánynevelõ intézetben tanulhattak
tovább. Egy 1872-es hirdetés szövege szerint
például Váczy Emilia fõvárosi nõnevelõ inté-
zetében a következõ tantárgyakat sajátíthat-
ták el a leánykák: „vallástan, magyar, német
és francia nyelv, helyesírás és fogalmazás mind-
három nyelven, szépírás, fõ- és tábláni számo-
lás, földrajz, általános világtörténet, természet-
rajz és népszerû természetisme. Mindennemû
nõi kézi munkák, fehérnemû varrás, ruhaké-

szítés. Rajzolás, zene és tánczban a szülék kívánatára adatik oktatás.”376 Számos
forrás mutatja, hogy még a XX. század elsõ felében is számos leányközépiskola
kifejezetten azt a célt tûzte ki maga elé, hogy felkészítsék növendékeiket a „nõi
teendõkre” és nemzeti érzelmekre neveljék377.

A budapesti Szent Angelina intézetben – mely 1904-ben nyílott – például igye-
keztek, hogy a tanítványok „szerény, derék, mûvelt asszonyokká és szorgalmas
gazdasszonyokká váljanak; hogy életükben megelégedettek és szerencsések le-
hessenek; esetleg hogy tisztességesen meg tudják keresni kenyerüket.”378

A késõbbi tankönyvjegyzékeket és miniszteri rendeletek arról tanúskodnak,
hogy nem csupán a tantervi struktúra, de a kötelezõ tankönyvek is eltérõek vol-

30. Trefort Ágoston
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tak az azonos szintû fiú és leány középiskolákban. Ennél is súlyosabb probléma
volt viszont az, hogy a lányoknak nem voltak törvény által biztosított lehetõsé-
geik gimnáziumi tanulmányok folytatására, noha 1868-ban Eötvös József és
Molnár Aladár szerették volna, ha a Zirzen Janka-féle leányiskolát gimnázium-
má nyilvánítják.379 Valójában tehát „a század végére még mindig hiányzott a nõi
középiskola, amely (…) az »úri középosztály« leányai elõtt megnyithatta volna
az utat az érettségihez kötött értelmiségi pályák és az egyetem felé”.380 Egyes
kivételek azonban mindig akadtak, és ezt éppen a korabeli sajtó híradásai tá-
maszthatják alá. 1877-ben például a Vasárnapi Újság kuriózumként említette a
pozsonyi Révfy Örzsét, aki a városi gimnáziumba járt. A cikkben mindennek a
magyarázata is olvasható: a lány apja dr. Révfy László, a királyi akadémia tagja,
aki bizonyára képes volt megteremteni gyermekének ezt a lehetõséget.381

E lap rendszeresen tudósított külföldi leányközépiskolákról, az amerikai, orosz
vagy francia intézmények bemutatása gyakori volt az újság hasábjain. E beszá-
molókkal a lap munkatársai kétségkívül bátor hangot ütöttek meg a lánynevelés-

31. Tánctanfolyam 1882-ben
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33. Észak-amerikai leányiskolák 1873-ban

32. Csipkekészítõ tanfolyam 1907-ben az iparmûvészeti iskolában
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384 A felsõbb nõnevelés Oroszországban. Vasárnapi Ujság 1873. jún. 15. XX/24. 286.o.
385 Péterfy Sándor: Tökéletesítsük leányiskoláinkat! Nemzeti Nõnevelés 1881. dec. II/XII. 410–411. o.
386 A nõk érettségi bizonyítványa az 1934-es középiskolai törvényig nem volt egyenértékû a fiúkéval.
387 59258. sz. VKM rendelet/1890. In: Magyarországi rendeletek tára 1891. Nágel, Budapest, 1891.

231. o.

sel kapcsolatosan, és hozzájárultak a „talaj elõkészítéséhez” a középiskolák és
egyetemek számára. 1873 nyarán Szász Domokos azt írta a Vassar és más ameri-
kai College-ok bemutatásakor, hogy amirõl Európa csak vitatkozik, azt „odaát”
már megvalósították. „A legbámulatosabb eredmények igazolták eljárásukat s
dönthetetlenül megcáfolták mindazon érveket, melyekkel nálunk még ma is so-
kan harczolnak a nõk értelmi emanczipácziója ellen.”382 A cikk tehát egyértel-
mûen hitet tett a nõk tanulmányai mellett, és idézte Hippeau mûvét is,383 mely-
ben a francia közoktatási miniszter küldötte beszámolt amerikai tapasztalatairól.
Emellett a michigani egyetem rektorának, és Stuart Millnek a gondolatai is meg-
találhatóak Szász írásában a nõnevelés hasznáról.

Egy másik terjedelmes írás az orosz leányközépiskolákról szólt, melyekbõl 1870-
ben 186 létezett, 23 400 növendékkel.384 Más szerzõk egyéb országok példáját is
említették, sokan saját tapasztalataikat, látogatásaik élményanyagát felhasználva
írtak. Jól látszik, hogy az egykori középiskolai igazgatók, pedagógiai gondolko-
dók és a nõnevelés céltudatos apostolai keresték a helyes tartalmakat és módsze-
reket, és próbálták – legalábbis részben vagy alkalmanként – a külföldi példákat
adaptálni. A Nemzeti Nõnevelés egyik legfõbb sajtóorgánuma lett a
leányközépiskolák szervezõinek és tanárainak. Többek között Péterfy Sándor írt
sokat arról, hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést, és milyen új iskolatípusokra
volna szükség. Egy cikkében például úgy vélte, hogy a felsõ népiskola (mely
gyakorlatilag az oktatási rendszer zsákutcája volt!) és a polgári iskola folytatása-
ként továbbképzõ tanfolyamokat kellene szervezni, ahol valamilyen „kenyérke-
resetre is képesítõ” ismereteket sajátíthatnának el a lányok.385 1883-tól kezdve a
lányok magántanulóként érettségi vizsgát tehettek, de ezeket a vizsgákat a fiúké-
tól elkülönítve kellett tartani.386

Még az 1880-as években is sokan voltak azonban, akik ellenezték a leányne-
velés kiterjesztését, újabb és magasabb szintû leánynevelõ intézetek megnyitását,
ám a kor követelményei elõl nem lehetett kitérni. Ennek egyik jele volt például
az a rendelet, amelyben a miniszter 1890-ben nõi kereskedelmi tanfolyamok
felállításáról rendelkezett.387 Ezen tanfolyam feladata volt a nõknek alsóbb fokú
kereskedelmi feladatokra való elõkészítése. A tanulmányi idõ 8 hónap volt (ezt
késõbb kibõvítették), és az alábbi tárgyakat tanulhatták itt a 4 polgárit vagy fel-
sõbb leányiskolát végzett, 18 évesnél nem idõsebb növendékek: könyvvitel, ke-
reskedelmi számtan, kereskedelmi és váltóisme, irodai munkálatok és levelezés,
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393 György Aladár: A magyar nõk mûveltségi foka. Nemzeti Nõnevelés 1890. okt. XI/8. 389. o.

áruisme kereskedelmi földrajzzal, szépírás, rendkívüli tárgyként magyar és né-
met gyorsírás.388

1891-ben napirendre került a felsõbb leányiskolák reformja. Ezen iskolatípus
mibenlétével már az akkori kortársak közül sem voltak sokan tisztában. E típus
ugyan nem tartozott a népoktatási intézmények közé, mégis 1868 óta a népisko-
lai tanfelügyelõk felügyelték, akik közül egyesek azt állították, hogy a felsõ népis-
kola és a felsõbb leányiskola között egyetlen különbség létezik: a két bé!389 Az
elsõ, fentebb már említett felsõbb leányiskola 1875-ben nyílott Budapesten, ez
azonban csak az elemi iskolákhoz képest volt „felsõbb”.390 Ezen iskolatípus hiva-
talos célja ugyanis az volt, hogy „benne a leányok nemük sajátosságainak s a
társadalmi viszonyoknak megfelelõ olyan általános mûveltséget nyerhessenek,
amely egyrészt élethivatásukhoz szükséges, másrészt megfelel annak az általános
mûveltségnek, melyet a férfiak saját életcéljaik érdekébõl a gimnáziumokban s a
reáliskolákban nyerhetnek.”391 A felsõbb leányiskolák igazgatói közül néhányan
1891-ben memorandumot tettek közzé a lapokban, és ezt eljuttatták a képvise-
lõkhöz is. Kérték annak kimondását, hogy ez az iskolatípus középiskola,392 és
javasolták a tananyag megreformálását. A Nemzeti Nõnevelés hasábjain egész
évben zajlott a vita, amelyben sok szakember hozzászólt a kérdéshez. (Ekkor 11
felsõbb leányiskola létezett Magyarországon a 19 tanítónõ-képezde, a 130 felsõ
nép- és polgári iskola, a 16 bábaképzõ és más felsõbb szakiskola és 50 magán-
nevelõintézet mellett.)393 Ennek az iskolatípusnak a színvonala azonban a fejlõ-
dés helyett a századvégre csökkent, aminek fõ okát Szuppán Vilmos 1896-ban
abban jelölte meg, hogy a tanárok ismeretei nem eléggé magas szintûek, a ha-
nyatlásban azonban bizonyára szerepet játszott emellett az is, hogy ez a leányis-
kola zsákutcás modellnek bizonyult.

Az Élet címû folyóirat hasábjain is visszatérõ téma volt 1892-ben a leánygim-
náziumok ügye. Rendszeresen közöltek beszámolókat külföldi intézményekrõl,
és a lapszerkesztõ Vikár Béla kezdeményezésére egy 9 osztályos leánygimnáziu-
mot akartak nyitni a fõvárosban. Hónapokon át közölték a hozzászólásokat,
melyek közül kiemelkedett Hugonnai Vilma írása. Õ rendkívüli örömét fejezte
ki a leányok középiskolai képzésének fejlõdésével kapcsolatban, és saját küzdel-
meit felemlegetve követelt magas szintû képzést és tanulási lehetõséget a lányok
számára. 1892-ben úgy vélte, ha a lánygimnáziumok ügye megoldódik, akkor
már csak 8-9 év a lányok egyetemre kerülése, hiszen „az egyetemek statútumai
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nem a nõt mint olyant zárják ki, hanem azt, aki rendes gimnáziumot nem vég-
zett.”394 Vikár Béla azt „üzente” a konzervatív gondolkodóknak, hogy „A jövõ a
mienk, önöké a múlt és a jelen. (…) Most mi vagyunk a gyöngék, önök az erõ-
sek. De azért nem félünk önöktõl, és nem imponál nekünk az önök nagy száma
és penészes bölcsessége.”395

Késõbb, mikor a leánygimnáziumok ügye megoldódni látszott, a leányérettségi
ellen tiltakozók száma méginkább növekedett. Sokan úgy gondolták, a nõk elve-
szik a férfiak elõl a kenyérkereseti lehetõséget az értelmiségi pályák vonatkozá-
sában. Az elõbbi szerzõ például 1892-ben így foglalta össze az MDE budapesti
tanítónõi szakosztályában tartott elõadásában a leánygimnázium eszméjét táma-
dók érveit: „Torkuk szakadtából zengették világgá vészkiáltásaikat: veszélyben a
haza és az emberiség! A fõzõkanál és a portörülõ! A tudományos akadémia és az
egyetem! A házasság és a konyha! Forradalom készül. A hozományt elnyeli az
érettségi bizonyítvány! Férfiak vigyázzatok! Ma sem tudunk megélni, hát még
majd ezután!”396 Ebbõl a rövid szövegbõl is kiolvasható: a leánygimnáziumok
ellenfeleinek érvkészlete, amely a hagyományos értékek megõrzésébõl indult ki,
a házias, feleség és anya szerepét ellátó, hazaszeretõ és dolgos nõket tartotta
értékesnek, szembeállítva a tanult vagy tanulni vágyó nõkkel. Miként Maczki
felidézte elõadásában e vélekedéseket: „Minek a leánynak iskola, mondják még
a mai nap is civisek és spitzbürgerek, ha valamely ósdi városban polgári iskola
felállításáról van szó. Régente sem volt, fõzõkanál való a leány kezébe, nem könyv:
fizika és vegytan. Tanulnak a kovasavas mészélegrõl, s nem tudják berántani az
ételt.”397 (A nõk iskoláztatását ellenzõk általában kísérletet sem tettek a tudás és
a háziasság, a hagyományos és az újabb értékek együttes szemléletére, csakis kü-
lön voltak képesek áttekinteni a nõi szerepköröket, egymást kizárónak tartották
az egyes szerepeket, holott a nõk valamennyi feladatuknak szerettek volna meg-
felelni. Nem egyiket a másik helyett választották.)

A Vikár-féle leánygimnázium kapcsán 1892-ben A Hét hónapokon át közölte
azokat a véleményeket, melyek az újság felhívására az olvasóktól érkeztek,. Ezek-
nek a leveleknek az áttekintése fontos és kétségkívül érdekes forrásként szolgál a
kutatók számára, hiszen segítségükkel lehetõvé válik a szélesebb közvélemény
megismerése. Számos férfi és nõ ragadott tollat, hogy a lapban feltett kérdésekre
válaszoljon: „1. Szükség van-e a leánygimnázium felállítására (miért)? 2. Csak
mûveltségbeli képzést nyújtson vagy mesterséget is tanítsanak? 3. Ha a különbö-
zõ életpályák a nõk számára is hozzáférhetõvé válnának, mi történne a házasság-
kötésekkel? Akadályozná-e vagy elõsegítené a lányok férjhezmenetelét a tanulás
illetve az azt követõ munkavállalás?”398 Alig telt el egy hét a felhívás közzététele
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után, és az olvasók nem késlekedtek a válaszadással, a szerkesztõség nem gyõzött
válogatni. Az olvasók egyik része – köztük zömmel nõk – úgy vélte, nem volna
helyes, ha a gimnáziumokban lányok is tanulnának, fõleg pedig azzal nem értet-
tek egyet, hogy egyetemre menjenek vagy tudományos karriert fussanak be. Bi-
zonyos II. Margit például azt írta, hogy „a férfiak nem azért házasodnak, hogy
feleségük a nyilvánosságban szerepeljen, hanem hogy családjuk legyen; a nõk-
nek a családban benn a helyök.”399 Egy „Alexandrine” nevû olvasó(nõ) úgy vél-
te, hogy a tanult férfiak tekintetében máris „tulproductio” van. „Minek bennün-
ket, szegény nõket is a szellemi prolatariátus kétségbeejtõ ösvényébe erõszakosan
belesodorni?” – kérdezte a levélíró, és azt javasolta, hogy inkább háztartási isko-
lákat állítsanak fel.400 Az „O. L. Sz.” monogram mögé rejtõzõ levélíró úgy vélte,
a gimnázium csak a csúnya lányoknak való, hiszen „csinos nõ mindig egy áldo-
zatkész férjjel biztosíthatja legjobban jövõjét.” Mamsell Nitouche úgy vélte, a
leánygimnázium csak fokozná a nõk hiúságát, dr. Biguioné szerint pedig azért
nem kellenek ilyen iskolák, mert nem szeretné, ha a következõ nemzedék lányai
okosabbak lennének, mint õ.401 Jól látható ebbõl a néhány idézett véleménybõl
is, hogy ezek az érvek nem voltak igazán mélyenszántóak, sokszor inkább a hu-
mor mint a bölcs átgondolás szülte õket. Ugyanakkor a nõk hagyományos érté-
kelésére épültek, és a nõk örökkön emlegetett tulajdonságait (szépség, hiúság,
érzékenység stb.) emelték ki.

A téma felemlegetése a humorlapokból sem hiányzott. A Veréb Jankó az 1892.
év végén fõ oldalán ezt a versikét közölte:

„LEÁNYGIMNÁZIUM

Valamennyi pesti hirlap
Verset, czikket, tárczát hoz:
Hogy a lány is érett legyen
Értsen a chemiához.

Hozzászól most a „Jankó” is,
Halljátok meg, mit beszél:
A leánynál egy százezres
A legszebb »érett-levél«”.402

Sok olvasói vélemény azonban a „másik oldal” felfogását tükrözte, vagyis a
leánygimnázium felállítása mellett foglalt állást. „Sz-né” például, aki Trencsén-
Tepliczbõl írt a lapnak, és úgy vélte, „ha ellene szólnak is, mégis meglesz. Ha
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most nem, hát késõbb. De minek is belekapaszkodnunk azon óriási kerék óriás
küllõibe, melynek »fejlõdés« a neve…”403 Wilhelm-Neustädtl Berta és C. Berta is
úgy érveltek, hogy szükség van a leánygimnáziumokra, sõt utóbbi szerint a nõi
orvosokra is, mert a „doktor kisasszony kevésbé lesz naív.” „Alice” Zugligetrõl
egyenesen azt írta, hogy a gimnázium megnyitása azért szükséges, hogy Magyar-
ország a nyugati civilizált országok közé kerülhessen.404 Az iskola mellett érvelõk
tehát valamennyien felismerték, hogy az ország haladásának, a társadalmi fejlõ-
désnek a nõnevelés is kulcsfontosságú záloga, és hogy a lányok oktatásának ki-
terjesztését nem lehet visszafordítani.

Wlassics Gyula kultuszminisztersége idején
az 1896-os év elhozta a sokak által régen áhí-
tott lehetõséget, és ettõl az évtõl kezdve lá-
nyok is tehettek nyilvános érettségi vizsgát. A
sajtóban mindez nem vert nagy port. Ennek
egyik oka, hogy rövid idõvel korábban az egye-
temi kapuk megnyitása kapcsán már minden-
ki, aki számított és megszólalni akart, elmondta
vagy megírta véleményét – pró vagy kontra.
Másrészt pedig 1896-ban olyan folyamat te-
tõzõdött be a leányneveléssel kapcsolatban,
melynek minden mozzanatát évtizedek óta fi-
gyelemmel kísérhette a magyar közvélemény.
1896-ban ez a közvélemény általában elfogad-
ta a leánygimnáziumok megnyitásával kapcso-
latos felsõbb szintû döntést.405

Megnyílott tehát az elsõ, érettségi vizsgá-
val záruló leánygimnázium.406 Négy év múlva, 1900-ban itt érettségizett, a Zöld-
fa utcai gimnáziumban az az elsõ osztály, amelynek tanulóiról, a 8. osztályos
leánynövendékekrõl az Új Idõk egyik számában közöltek egy fényképet, amely
mellett a következõ volt olvasható: „Húzódott eleinte a magyar társadalom attól
a gondolattól, hogy magasabb tudomány is való a lányoknak. Az akadémiai pá-
lyát a férfiak privilégiumának tartották s úgy vélték, hogy ne csak az eklézsiában,
hanem a tudományban is hallgasson az asszony. Ma már ez a fölfogás a régi
kalendáriumokba való. Az elsõ leánygimnázium meglett, épp annyi jóakaratu
érdeklõdés, mint amennyi kétségbeesett élcelõdés fogadta. A felsõbb leányok
azonban keményen megállták a sarat, mindjárt az elsõ évben szépen kimutatták,

34. Wlassics Gyula
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407 A leánygimnáziumból. Uj Idõk 1900. febr. 4. VI/6. 126. o.
408 Mészáros: Középszintû iskoláink… i. m. 108. o.
409 T. A.: Ének a leányokról. A háztartási iskola növendékei. Uj Idõk 1898. május 22. IV/21. 453. o.

hogy bízhatunk ebben a merõn új intézményben.”407 E szöveg is azt bizonyítja,
hogy a századfordulón már nagyrészt elültek a leánygimnáziumokkal szemben
keletkezett viharok, ez az iskolatípus is betagolódott a magyar oktatásügy rend-
szerébe. Az Országos Nõképzõ Egyesület budapesti felsõbb leányiskolájában tar-
tották tehát az elsõ hazai leánygimnáziumi érettségit Magyarországon, 1900 jú-

niusában.408

Jóllehet, a középiskolák közül a leá-
nyok a századelõn jobban preferálták a
polgári és kereskedelmi iskolákat, az
érettségizõ és egyetemre készülõ nõ
alakja egyre megszokottabbá vált a szá-
zadelõ magyar társadalmában. Ugyan-
akkor azt is elvárták a gimnazista leá-
nyoktól, hogy értsenek a „nõies”
dolgokhoz, a háztartásvezetés teendõi-
hez. Egy, az 1898-as Új Idõkben megje-
lent cikk írójának véleménye szerint:
„Pár éve csak, hogy létesült a Zöldfa-
utcai nõképzõben a Háztartási iskola.
Egy évvel hamarább nyílt meg, mint a
leánygimnázium. És ugyanabban az in-
tézetben, a hol a kis leány-diákok a la-
tin grammatikával veszõdve, felsõbb
kiképeztetést nyernek, ugyanott egyút-
tal megtanítják õket sütni, fõzni is, ke-
nyeret dagasztani, ruhát foltozni, férfi-
inget vasalni – ami tudvalevõleg sokkal
nehezebb tudomány, mint a latin igék
hajtogatása.

Mikor az elsõ emeleten leteszik az
érettségit, akkor lemennek a földszint-
re, a konyhába. És úh, milyen jól esik

annak a sok-sok tudománnyal megtömött kis fejecskének egy kicsi igazi, hamisí-
tatlan konyhaillatot magába szívni. Lehet, hogy közbe elpárolog valami a sok
tudományból, de az nem tesz semmit. Azért még mindig marad elég… ”409

A korszakra jellemzõ, a korabeli gondolkodásmód kettõsségét tükrözõ véle-
mény olvasható egy másik, tíz évvel késõbbi Vasárnapi Újságban: a leánygimná-
ziumi fizikaórákat bemutató fényképekhez írt cikket „M-th” aláírással a lap ak-
kori fõmunkatársa, Mikszáth Kálmán jegyezte.

35. Karikatúra a leánygimnázium
felavatásáról
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36. Leckeóra a leánygimnázium nyolcadik osztályában

37. A háztartási iskola növendékei 1898-ban
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410 M–th: Fizikus leányok. Vasárnapi Ujság 1908. március 8. 181–182. o.

Mikszáth, bár sok kortársához hasonlóan elismerte, hogy a nõknek is joguk
van tanulni, ennek létjogosultságát leginkább a társadalmi problémákkal magya-
rázta, és írásában mindvégig fenntartotta azt az álláspontját, hogy mindezt nem
tartja a haladás jó irányának. Így írt: „Lehangoló dolog biz ez (t.i. hogy a nõk
fizikát és más „férfias” tudományokat tanulnak), de meg kell vele alkudni, mert
így van, nem lehet rajta változtatni. A régi jó magyar társadalom megváltozott, a
középosztály elszegényedett. A kisasszonyoknak is szükséges valami kenyérkere-
seti pálya után látni. A telefon, a posta, a távirda, a tanítóság, a hol elhelyezhe-
tõk, már nem mutatkozik elegendõnek – a magasabb pályákat is meg kell elõttük
nyitni. Lesznek ezentúl doktorok, mérnökök, fizikusok és Isten tudja, mi min-
den, de talán az se nyújt megélhetést mindnyájának… (…) Szivesen ismerjük el,
hogy a nõkben többé-kevésbé megvannak azok a tehetségek, melyek a férfiak-
ban, és alkalmasint épen olyan fogas ügyvédek lennének (mert tudnak feleselni),
a diplomácziában pedig ritkítanák párjukat, (mert ravaszabbak és simábbak), a
doktorságot is jól vihetnék (mert az ápolásban gyöngédebbek), de hát azért még-
is csak ferde állapot lesz ez… Hiába tudna a tyúk úgy röpülni, azért mégse keres-
hetné úgy az élelmet, mint a sasok, sok minden oknál fogva, de legfõkép a miatt,
mert a gyámoltalan kis csirkéit kell vezetgetnie az udvaron…”410 A nõk felsõok-
tatásba való bekerülését a XX. század elején már nem lehetett megállítani, az
egyetemeken történõ tanulás teljeskörû lehetõségéért azonban tovább kellett foly-
tatniuk a harcot.

38. Lányok fizika órán 1908-ban
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A nõk egyetemi képzése

Európa valamennyi országában már a XIX. század közepétõl napirenden volt a
nõk egyetemi képzésének ügye is. A korszak megváltozott viszonyai közepette
sokak számára elképzelhetetlen volt a korábbi állapotok fenntartása. (Mindez
szorosan összefüggött az egyetemi hálózat kiépítésével.) Ahogy a fentiekben be-
mutattuk, a kor igényeinek, gazdasági kihívásainak következményeként Európa-
szerte egyre inkább kiszélesedett a leányoktatás. A kötelezõ népoktatás megte-
remtése, a bõvülõ középiskolai hálózat, a fellendülõ közmûvelõdés (sajtó,
könyvtár, egyletek stb.) együttesen vonták maguk után a nõk egyetemi képzésé-
nek bevezetését. Mindennek háttere a megváltozott gazdasági, társadalmi viszo-
nyokban keresendõ (iparosodás, városokba áramlás, életkörülmények átalakulá-
sa, nõk munkavállalása, népességnövekedés, szabad idõ növekedése), melyek
egyrészt lehetõvé, másrészt pedig szükségessé tették a nõk új szerepkörökben
való helytállását.411 A nõk egyetemi képzéshez való jogát a liberális gondolkodók
is alátámasztották, akik az emberi nemek egyenlõ jogaiból vezették ezt le. A
marxista gondolkodók is támogatták és buzdították a nõk erre irányuló követe-
léseit.

Európai és magyar viszonylatban is számos olyan tanulmány és könyv szüle-
tett, melyek szerzõi a nõk egyetemre kerülésével foglalkoznak. Ezt a kérdést
kiemelten kezelték mind a történészek, mind a feministák. Sokan ebben látták a
legjelentõsebb lépést a nõk politikai jogai irányába. Magyarországon a kutatók
közül kiemelkednek Nagyné Szegvári Katalin, Ladányi Andor, Kovács M. Má-
ria, Müller Ildikó és mások kutatásai.412 A nõk dualizmus kori egyetemi képzésé-
vel kapcsolatosan a régi munkák közül jelentõs Bobula Ida Az egyetemi nõkérdés
Magyarországon címû mûve.413 Ezt a témát minden országban alaposan feldol-
gozták, és az összefoglaló elemzések, bemutató monográfiák is elkészültek – gyak-
ran a nõk történetét bemutató kötetek részeként.414

Magyarországon Wlassics Gyula kultuszminiszter rendelete, mely megnyitot-
ta a nõk elõtt a budapesti és a kolozsvári felsõfokú intézmény egyes egyetemi
karainak kapuját (a bölcsészeti és orvosi kart, valamint a gyógyszerészeti tanfo-

411 Kutatások igazolták például, hogy az oroszországi orvosképzés azért is fogadta tárt karokkal a tanul-
ni vágyó nõket az 1860-as és 70-es években, mert a növekvõ népességnek égetõ szüksége volt kép-
zett orvosokra, akár „nõnemûekre” is.

412 Néhány fontosabb mû a fentebb már említettek mellett: Kovács M. Mária: A magyar feminizmus
korszakfordulója. Café Bábel, 1994. tavasz; Müller Ildikó: Vélemények a nõk felsõfokú képzésérõl a
dualizmus idõszakában. In: Nõk a modernizálódó társadalomban… i. m. 223–239. o.

413 Napkelet 1928. 15. sz.
414 Egyik ilyen kiemelkedõ munka Anderson – Zinsser: A History of Their Own… I–II. címû, fentebb

már idézett mûve, és az Histoire des femmes en Occident. 1-5. Duby és Perrot szerkesztésében.
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lyamot), 1895-ben kelt.415 (Jóllehet, a miniszter valamennyi világi fakultást és a
mûegyetemet is meg akarta nyitni, Ferenc József király csupán a nõk ezen karok-
ra való belépését engedélyezte.) Az elsõ hazai hallgatónõ, aki az 1895-96-os tan-
évtõl a Budapesti Tudományegyetem matematika-fizika szakára iratkozott be,
Glücklich Vilma fiumei felsõbb leányiskolai tanítónõ volt, a hazai feminista moz-
galom késõbbi élharcosa.416 Az orvosi karnak Budapesten az 1896-97-es, a gyógy-
szerészeti tanfolyamnak az 1903-04-es, az államszámviteli tanfolyamnak pedig
az 1912-13-as tanévtõl voltak nõi hallgatói. A hallgatónõk számaránya az egye-
temi diákság körében a századfordulóig 1% alatt maradt, csupán az 1910-es évek
elejére érte el a 7,5%-ot, amikor is az intézménynek 564, leginkább tisztviselõi-
értelmiségi családból származó nõhallgatója volt.417

A magyar sajtóban és a nõkérdéssel foglalkozó kiadványokban a századfordu-
ló táján mindvégig széleskörû publicitást kapott a nõk egyetemi képzésének kér-
dése. Tetemes mennyiségû forrásanyag született ezzel kapcsolatban. A cikkek és
a könyvekben található írások jó része – elítélõ vagy elismerõ hangnemben – a
külföldi országok példáit sorolta. Más, nem kevésbé terjedelmes részük a nõk
tanuláshoz szükséges képességeit – vagy azok vélt hiányát – ecsetelte. Az 1890-es
évektõl pedig, de különösen 1895 után, harsány viták kezdõdtek a további egye-
temi fakultások megnyitásával összefüggõen. Mielõtt ezen magyar forrásokat
felidéznénk, szükséges a nemzetközi kitekintés, hiszen talán soha, semmilyen
nõket érintõ témával kapcsolatosan nem idézték annyit a külföldi viszonyokat,
mint az egyetemi képzés kapcsán.

Európában az elsõ egyetemi hallgatónõk Svájcban juthattak diplomához, mint
orvosok, Zürichben, Bernben és Genfben. (Baboss 1902-ben írt mûvében megje-
gyezte, hogy Amerikában már 1849-ben végzett az elsõ orvosnõ, mégpedig New
Yorkban.)418 A magyar és nemzetközi feldolgozásokban szinte minden esetben
más és más évszám szerepel az egyetemekkel kapcsolatosan. Ez az eltérés nyilván
abból is ered, hogy egyesek a beiratkozás, mások a diplomaadás évétõl számítják
a nõk egyetemre kerülését.

Volt jó néhány olyan ország vagy intézmény, ahová a XIX. században egyálta-
lán nem juthattak be nõi hallgatók. Ilyen terület volt például Németország, ahol
a Badeni Egyetem törte meg a jeget, és 1900-tól fogadtak nõi beiratkozókat.
Berlinben azonban csak 1908-tól. (A magyar ellentábor képviselõi gyakran hi-
vatkoztak Németország esetére, ami akkoriban nagyon természetesnek is tûnt,
hiszen a magyar oktatáspolitikán belül mindig is volt egy jelentõs német (porosz)
vonulat.) Angliában Oxford és Cambridge ugyan már korábban „beengedte”
padsoraiba a nõket, de az I. világháborúig nem szerezhették meg ugyanazokat a

415 1895:65719. sz. miniszteri rendelet. In: Magyarországi rendeletek tára 29. évf. VII–IX. f. Budapest,
1895. 1680–1686. o.

416 Müller Ildikó: A Budapesti Tudományegyetem nõhallgatóságának társadalmi összetétele (1896–1914)
Korall 2001./3-4. 203. o.

417 Uo. 203. o.
418 Baboss László i. m. 80–81. o.
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fokozatokat, mint férfi társaik, és Cambridge-ben 1948-ig nem kapták meg –
még fokozatuk mellé sem – a teljeskörû egyetemi szavazati jogot.419 A legelsõ
hallgatónõket mindenütt Európában gúny és megvetés fogadta az egyetemeken
és kísérte a sajtó hasábjain. Sophia Jex-Blake edingburghi vagy Pilar Tauregui
spanyolországi medikák szenvedései (akiket kõvel és sárral dobáltak meg férfi
hallgatótársaik, és csúfoltak, kikergettek az elõadóterembõl) nem mondhatóak
egyedülállónak.420 Érdemes a korabeli karikatúrák, illusztrációk világába is be-
pillantanunk: a rajzolók tolla hegyén gyakorta született egyetemista nõket gú-
nyoló alkotás.421

A magyarországi sajtó ha nem is éppen ezek-
rõl az esetekrõl, de sok hasonló, és egyéb, az
egyetemi képzést illetõ kérdésrõl is beszámolt.
Több magyar lap már az 1870-es évektõl kezd-
ve „sugallta” annak gondolatát, hogy a nõk-
nek helyük van a felsõoktatásban. A Vasárna-
pi Újság például, mely nem minden esetben
volt a nõi emancipáció „szócsöve”, a külföldi
egyetemekrõl szóló beszámolóival vitathatat-
lanul bátor hangot ütött meg, és a nõk egye-
temre kerülését készítette elõ. Évtizedeken át
rendszeresen közöl statisztikai adatokat arról,
hogy más országokban már hány diplomás nõ
van, illetve leírásokat arról, hogy hogyan lát-
ják el munkájukat. 1876-ban például egy rö-
vid hírben közölte, hogy az USA-ban 500 gya-
korló orvosnõ és 200 medika van. Európában
a svájci egyetemek voltak az élen (kb. 200 nõi
hallgatóval), ahol számos közép-kelet-európai
nõ tanult (román, orosz, majd késõbb magyar,
például Hugonnai Vilma). Az újságban kiemelték Chenut Emma nevét, aki a
Sorbonne-on katedrához is jutott. A cikk ázsiai (indiai és japán) példákat is so-
rolt a nõorvosok képzésével kapcsolatosan.422 1883-ban arról tudósítottak, hogy
Uppsalában (akkor Svédország!) letette az elsõ nõ a doktori vizsgát (Fries Ellen)
a bölcsészettudományi karon. Az újságíró szerint nehéz vitatémája volt: a X.
Károly idejében fennállt svéd-holland diplomáciai kapcsolatokról faggatták.423

Ugyanekkor írt az újság arról is, hogy Londonban elsõként vehettek át nõk orvo-
si diplomát.424 Nõi orvospályákat bemutató írások szerzõje megjegyezte, hogy a

419 Anderson – Zinsser A History of Their Own… II. i. m. 188. o.
420 Uo. 189. o.
421 Ezekbõl többet is tartalmaz pl.: Fuchs, Eduard: Die Frau in der Karikatur… i. m.
422 Orvosnõk. Vasárnapi Ujság 1876. júl. 9. XXIII/28. 440. o.
423 Upsalában… Vasárnapi Ujság 1883. júl. 8. XXX/27. 440. o.
424 Orvostudori… Vasárnapi Ujság 1883. júl. 8. XXX/27. 440. o.

39. Hugonnai Vilma doktorasszony
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nõk azért léphették át az orvosi fakultások kapuit – más karokkal összevetve
viszonylag korán –, mert a hagyományok, félelmeik miatt a beteg nõk nem szíve-
sen fordultak férfi orvoshoz. Ám, mint azt többen is leírták, számos doktornõ
csekély fizetségért vagy sokszor ingyen segített bajbajutott nõtársain. (Közismert
Hugonnai Vilma425 élettörténete).

1884-ben a hetilap szintén angliai orvosnõkrõl tudósított, akik „nem riadoz-
nak már nagyon attól, hogy föltegyék a komoly tudori kalapot s apró csecsebe-
cséik és szépségszereik közt a rideg kutyabõrös diplomát is megtûrik.”426 A cikk-
író tréfásan hozzátette még, hogy minél több nõi orvos lesz, annál jobban fognak
hajlani a férfiak a megbetegedésre. Ugyanebben az évben többször is közölt rész-
leteket a lap az orosz egyetemekrõl, valószínûleg azért, mert egész Európát láz-
ban tartották az új oroszországi mozgalmak, legfõképpen az új nihilista irányzat.
Többen úgy vélték, hogy ez a mozgalom azért terjed a nõk körében, mert a
mûvelt nõk életfelfogása jelentõsen eltér a hagyományos gondolkodásmódtól, és
e nõk a tudományokkal felvértezve hamarabb kiábrándulnak a világból, mint a
szokásokba és a vallásba kapaszkodó, tanulatlan nõtársaik. Az egyik cikk szerint
az orosz kormány kényszerítette az orvosi kar nõi hallgatóit, hogy egy közös,
újonnan épült lakóházban lakjanak, és szigorú napirendet írtak elõ számukra.
(Kötelesek voltak például este kilencre hazaérni.) Így próbálták õket a „felforga-
tó” eszméktõl távoltartani.427 (1887-ben aztán, amikorra már 350 fölött volt az
orosz egyetemet végzett nõk aránya, a cár jelentõs korlátozást rendelt el a nõk
egyetemi felvételét illetõen. Nancy Green kutatónõ szerint ez az intézkedés –
mivel a zsidó népességet érintette a legérzékenyebben – egyik kiváltó oka volt az
oroszországi zsidók intenzív külföldre áramlásának a századvégen.428)

A korabeli magyar könyvekben és újságokban számos írás foglalkozott azzal,
hogy a nõk alkalmasak-e a tanulásra, a tudományos pályákra. A témáról szólók
eleinte az „egyetem” fogalma alatt csakis az orvosi karokat értették. Sokan nem
láttak elõre a jövõbe, az 1870-es években a legtöbb aggodalmaskodó szerzõ még
úgy gondolta, a nõk csak az orvosi pályára törekednek, ezért ettõl próbálták
õket „óvni”. Beniczky Irma azzal érvelt, hogy a nõk nem elég erõsek fizikailag
ahhoz, hogy nehéz mûtéteket végezzenek, és családi kötelezettségeik miatt nem
lesz elegendõ erejük e foglalkozás gyakorlásához. Azt is megjegyezte, hogy úgy-
sem volnának olyan páciensek, akik nõorvossal gyógyíttatnák magukat.429

Herczeghy Mór, aki foglalkozását tekintve orvos volt, hasonlóan vélekedett majd
egy évtizeddel késõbb is. A keresztény szerzõ úgy vélte, hogy a nõk ugyan tanító-

425 L.: Katona Ibolya: Az elsõ magyar orvosnõ. Comm. Hist. Med. Hung., 1956. 2. sz. 80-98. o.; Uõ:
Hugonnai Vilma, az elsõ magyar orvosnõ. Egészségnevelés, 1997/5. 245–249. o.; Kapronczay Kár-
oly: Hugonnai Vilma emlékezete. Orvosi Hetilap 138. (1997) 48. 3060–3061. o.; Kertész Erzsébet:
Vilma doktorasszony. Az elsõ magyar orvosnõ életregénye. Móra, Budapest, 1965.

426 Tudornõk Angliában. Vasárnapi Ujság 1884. aug. 10. XXXI/32. 510. o.
427 Az orosz tanulónõk. Vasárnapi Ujság 1884. febr. 17. XXXI/7. 108. o.
428 Green, Nancy L.: La formación de la mujer judía. In: Historia de las mujeres… i.m. 242. o.
429 Beniczky Irma: A nõk hivatása… i. m. 233–234. o.
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nak sikerrel alkalmazhatóak, de orvosi, mûvészi és tudományos pályára nem
valók.430

Az ellenlábasok figyelmeztetései ellenére kivétel nélkül valamennyi országban
elõször az orvosi és a bölcsészeti fakultások nyíltak meg a nõk elõtt. Ennek ma-
gyarázata jórészt a történeti gyökerekben keresendõ. A bölcsészeti kar koráb-
ban, a középkori Európában az alapozó fakultást jelentette (facultas artium),
mely korántsem bírt olyan jelentõséggel, mint az orvosi, teológiai és jogi kar;
doktori címet sem adományozhatott, lévén alapozó és nem tudományos fokoza-
tot adó egyetemi képzés. E ponton volt tehát a legkisebb a nõkkel szembeni
ellenállás. Az orvosi karokon elvétve már a középkorban is tanultak nõk (például
valószínûleg az itáliai Salernó egyetemén), és a bábaképzés számos ókori és kö-
zépkori államban szervezetten is folyt. A nõknek tehát volt már bizonyos „kö-
zük” az orvosláshoz a XIX. század elõtt is (ugyanez áll a gyógyszerészetre is!).
Segítették az orvosi karok megnyitását azok a vélekedések is, melyek a nõk leg-
fõbb tulajdonságai között tartották számon az ápolás, a törõdés, az odafigyelés,
az altruizmus képességét. A Nemzeti Nõnevelés hasábjain György Aladár is e
gondolatok szellemében írt 1891-ben: „A nõ, kit az emberi nyomor látása az
orvosi pályára visz, ha értelme s tapintata elegendõ, annyit érhet e téren, mint
hasonló tehetségû férfiú…minden nõt csak azért, mert nõ, az orvosi pályától
eltiltani nem lehet, nem szabad.”431 A szerzõ feltette a kérdést: Vajon múlékony
kortünet-e mindössze az a törekvés, hogy a nõk is bejussanak az egyetemekre. Õ
így érvelt: „… miként az utazó ügynök s tengerész is lehet jóindulatú családapa,
a tanítónõ s orvosnõ sem szûnik meg igazán nõ lenni, ha neveltetése helyes s
egyénisége nem félszeg.”432 Felhozta példaként Svájc, Anglia, Franciaország és
Oroszország oktatását és kórházi gyakorlatát, a több, mint 3000 amerikai orvos-
nõt, India, Kína és Bosznia nõi orvosait. (Ez utóbbi helyen Kállay Béni vezette be
a nõi orvosok alkalmazását azért, hogy az iszlám világában élõ nõk is bátran
mehessenek vizsgálatokra, és kúráltathassák magukat.433)

Neves szerzõk elõadásaikban is népszerûsítették a nõk egyetemre kerülésének
gondolatát. Maczki Valér például csoportokba szedte az ellenérveket, és meg-
próbálta ezeket cáfolni. Szerinte az egyik ellenvetés az, hogy a nõk egyetemi
képzése „idegen találmány”. Válasza: „Azért, mert külföldön gondolkodnak és
haladnak, Magyarországon nem kell errõl lemondani.”434 A másik ellenérv, mely
szerint az egyetemi képzés ellenkezik a nõ finomabb és gyengédebb szervezeté-
vel, szerinte azért hamis, mert a nõ a történelem során folytonosan fizikai mun-
kákkal is foglalkozott, földmûvelésben és egyéb nehéz munkákban vett részt.

430 Herczeghy Mór: A nõ physikai és szellemi természete – különös tekintettel a keresztény vallásra, az
erkölcsiségre és a tudományra. Budapest, 1883.

431 György Aladár: Nõk mint orvosok. Nemzeti Nõnevelés 1891. okt.-nov. XII/8–9. 341-o.
432 Uo. 342. o.
433 A témáról l.: Kállay Béniné: Nõ-orvosok Boszniában. Nemzeti Nõnevelés 1895. XXII. 146–151. o.
434 Maczki Valér i. m. 14. o.
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Azzal kapcsolatosan pedig, hogy a nõk leszorítják a férfiakat a különbözõ pá-
lyákról, Maczki többször is hangsúlyozta, hogy a „versengésben” gyõzzön a jobb.435

1892-ben az Élet címû lapban közzétettek egy írást Pulszky Polixénia tollából,
amely nagy vitát váltott ki a nõképzést illetõen. Bár a neves hölgy kissé maradian
gondolkozott a nõnevelésrõl, az egyetemi képzéssel kapcsolatosan úgy vélte, hogy
gyerekorvosok, ápolónõk és gyógyszerésznõk képzése az egyetemeken megen-
gedhetõ. Annyit azonban megjegyzett, hogy sebészek semmi esetre ne legyenek.436

Késõbb ezzel szemben egy bizonyos „Julius” megjegyezte, hogy az nem indok a
nõi sebészek ellen, hogy „ellenszenves, ha a nõ késsel emberhúsba vág.”437 Julius
szerint a teljes emancipáció a felsõoktatás terén is szükséges, minden nõ tanul-
jon, amit akar.

A századvég véleményeit érdekes módon foglalta össze az a hölgy (?), aki regé-
nyes formában fogalmazta meg hitvallását a nõk orvosi képzése mellett.438 Az
ismeretlen író(nõ) mûve ugyan irodalmi értelemben nem kiemelkedõ értékû,
mint történeti forrás azonban értékelhetõ és használható, mivel megismerhetõ
belõle a korabeli érvkészlet – pró és kontra. A regény egy Aglája nevû leányról
szól, aki fivére halála után átveszi annak helyét a családban és az orvosi egyete-
men is! Álruhában járja végig az orvosi kar kurzusait, szülei tudta nélkül. Jelleg-
zetes részei a regénynek Aglája apjával folytatott vitái. Egy jellegzetes részlet
ezen beszélgetésekbõl:

„Aglája: – Nem mondom, hogy minden pályán egyenlõ képességekkel verse-
nyezhetünk, de vannak pályák, melyeknek mi szintén ép úgy meg tudnánk felel-
ni, mint a férfiak.

Apa: – Mondj egy példát.
Aglája: – Ím elõsorolok néked jó atyám egy néhányat. Például: a gyógyszerré-

szi, kereskedõi, pósta és távirdai, a vasutaknál pénztárnoki, tanári, nyomdászi és
gyorsirászati pályát; és mindenek felett az orvosi pálya. (…) Hiddel (sic!) jó atyám
csak tanúlniuk kellene s jót merek állani érte, hogy a nõk is ép úgy meg tudnának
e hivatásnak felelni, mint a férfiak.”439 Aglája végül nõket gyógyító orvos lett, és
szülei is megbocsátották neki ezt a „csínytevést”.

A XIX. század második felének nagy változásai valóban a legtöbb kétséget
eloszlatták a nõi orvosokkal kapcsolatban. Egyrészt az a tény, hogy a fejlõdés
hatására részterületekre bomlott az orvoslás, hozzájárult a nõk pályára kerülésé-
hez. Ha valaki fizikumánál fogva nem volt alkalmas összetett operációk elvégzé-
sére, az orvoslás egyéb ágaiban is talált munkát magának (nõ- és gyermekgyógy-
ászat, szemészet, ortopédia stb.). Másrészt pedig a megnövekedett népesség, a
megváltozott higiéniai viszonyok már önmagukban is mind több és több orvost
követeltek.

435 Uo. 16. o.
436 Pulszky Polixénia: A Nõkérdéshez. Élet 1892. márc. 15. II/4. 149. o.
437 Julius: A nõkérdéshez – Pulszky P.-nak válasz. Élet 1892. ápr. 15. II/6. 237. o.
438 Regény az elsõ magyar orvosnõrõl – Quart. Hung. 3606. OSZK Kézirattár 159 oldal
439 Uo. 24–25. o.
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1895 után valamennyi magyar lap vagy támogatólag vagy semleges hangnem-
ben szólt a nõk egyetemre kerülésérõl. Az elsõ híradásokból is látszik, hogy ele-
inte azok a nõk jelentkeztek az orvosi karra, akik korábban már külföldön foly-
tattak tanulmányokat. Schorr Matild például, aki korábban Zürichben már 4
tanfolyamot végighallgatott az orvosi karon, az elsõ nõk egyike volt, akik itthon
egyetemre iratkoztak be.440 A cikk további két – erdélyi – lányt is feltüntetett,
akik szintén külföldi tanulmányaik után iratkoztak be a budapesti orvosi karra:
Szendefi Idát és Königsberger Leát. Az újságíró a dolog humorosabb oldalát is
felvillantotta, azt írta ugyanis, hogy a hölgyek hátránya lesz az egyetemeken,
hogy „az elõadásokat nem bliccelhetik el, mert távollétök katalógusolvasás nél-
kül is mindjárt feltünnék.”441 E cikk írója – a századvég szinte valamennyi gon-
dolkodójához hasonlóan – még úgy vélte, nem kell félni attól, hogy a nõk nagy
számmal egyetemre jelentkeznek. 1902-ben Szabó Dénes, az orvosi kar dékánja
hasonlóan vélekedett.442 Cathrein azt írta könyvében, hogy megtiltani ugyan túl
késõ már a nõk egyetemi tanulmányait, de ez a mozgalom, mint bármelyik más
„divatáramlat”, el fog múlni. Azzal érvelt, hogy a nõk úgyis inkább a férjhezmenést
választják majd, mert be fogják látni, hogy nincs elég kitartásuk a tudományok-
hoz. Az orvosi egyetem ellen keresztény szempontból is kikelt, kifejtve, hogy az
anatómia árt a leányok „szûzies tartózkodásának”.443

A századelõ – noha az egyetemi karokra jelentkezõ nõk száma emelkedett és a
kibontakozó feminista mozgalomnak is legfõbb követelései közé tartozott a nõk
egyetemi képzésének kiszélesítése – konzervatív fordulattal szolgált. Az erõsödõ
és egyre több helyen hangoztatott követelések ellenére Berzeviczy Albert kul-
tuszminiszter elrendelte, hogy csakis „jeles” érettségi vizsgaeredménnyel fordul-
hatnak hozzá felvételi kérelemmel a leányok. A legviharosabb viták azonban nem
ekörül az intézkedés körül keletkeztek. Nagyobb port kavart a jogi képzés kérdé-
se, hiszen ez szorosan összefüggött a választójog követelésével és megadásával is,
mely a nõk számára a dualizmus idõszakában csak puszta ábránd maradt. A Fe-
ministák Egyesületében dr. Schwarz Gusztáv már 1906-ban kifejtette, hogy sze-
rinte nincs tudományosan alátámasztható akadálya annak, hogy a nõk jogászok
legyenek. Szerinte a jogi stúdium történeti, etikai és logikai alapú, ezért ha a nõk
történészek és bölcsészek lehetnek, akkor jogi pályára is léphetnek. Így érvelt
még: „Igazságosság-érzet ugyan általában kevesebb van a nõben, mint a férfiban,
miért is a nõket inkább odavalónak tartom az ügyvéd mint a bíró helyén, de hát
nem a nõ általában megy az egyetemre, hanem ez vagy az a konkrét nõ, a kiben
több igazságosság is lehet, mint a férfiakban általában. (…) …a nõt kötelesség
tudása, pontossága, rendszeretete különösen alkalmassá teszi a közigazgatás, birói,
ügyvédi, közjegyzõi irodák alkalmazottjául, de különösen az ügyvédi irodákban

440 Kisasszonyok az egyetemen. Pécsi Közlöny 1896. okt. 8. 2. o.
441 Uo. 3. o.
442 Szabó Dénes: A nõk felsõbb oktatása. Kolozsvár, 1902. 26. o.
443 Cathrein i. m.
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444 Magyar Országos Levéltár, P999 Feministák Egyesülete Jegyzõkönyvek 1. tétel 1. cs. 190–1949.
Schwarz Gusztáv 1906 május 20-án elhangzott beszéde

445 Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett országgyûlés képviselõházának naplója (továbbiakban: Or-
szággyûlési napló) V. kötet Budapest, Athenaeum, 1907. 318. o.

446 Révai Nagy Lexikona XI. Kötet. Budapest, 1914. 756. o.
447 Országgyûlési napló i. m. 319. o.
448 MOLT, P999 Fem. Egy. – Újságkivágatok 1907. jan. – szept., 22. csomag, 40. tétel (Továbbiakban:

P999 Újságkivágatok)

az állandóságot képviselõ iroda-fõnökül.”444 Nem mindenki értett azonban egyet
a neves jogásszal. 1907 januárjában a korra nagyon jellemzõ felszólalás hangzott
el az országgyûlésben, mely kiszabadította a szellemet a palackból, és az újság-
írók tollára, valamint a feministák zászlajára új szavakat és követeléseket tûzött.
1907. január 15-én Kmety Károly függetlenségi párti képviselõ, a budapesti jogi
egyetemen a közigazgatási jog rendes tanára volt az egyik felszólaló. Kmety elõ-
ször a vizsgáztatási eljárásokkal kapcsolatban keveredett vitába Ugron Gáborral
és Nagy Györggyel, amely vitához aztán többen is csatlakoztak.445 Utána a 40
éves közjogász, akinek nyílegyenesen ívelt felfelé a karrierje446, más kérdésre sik-
lott át, amely még a vizsgákon való kivételezés kérdésénél is jobban felbolygatta
a kedélyeket az ülésteremben. Kifejtette ugyanis, hogy nem liberalizmusnak, ha-
nem vandalizmusnak tartja azt, ha a nõk egyetemi tanulmányokat folytathatnak,
és kívánatosnak vélte, ha vagy megszüntetnék, vagy jelentõsen korlátoznák a
nõk felvételét. Kifejezte aggályát az egyetemeken elszaporodó nõi hallgatókkal
szemben (hatról 200-ra emelkedett létszámukat túl magasnak tartotta). Képvise-
lõtársai közül többen ellenkezõ véleményüknek adtak hangot, a jogtanár azon-
ban úgy szónokolt, mintha meg sem hallaná a közbevetéseket. Ám amikor kifej-
tette, hogy egy új nõi típus alakult ki, a „nõi szörnyeteg” alakja a régi magyar nõi
típussal szemben, akkor az országgyûlési jegyzõkönyv bejegyzései szerint több-
ször is „Igaz! Igaz!” felkiáltások és helyeslések hallatszottak.447 Ennek az ország-
gyûlési felszólalásnak a híre futótûzként járta be Budapesttõl Erdélyig a magyar
sajtó hasábjait, és jelentõs felháborodást váltott ki a legkülönbözõbb társadalmi
és politikai csoportokból.

A Magyar Országos Levéltárban számos olyan újságkivágatot õríznek, melyek
a korabeli sajtóban megjelent cikkeket tartalmazzák az üggyel kapcsolatosan. (Az
újságcikkeket a Feministák Egyesületének tagjai gyûjtötték össze, és sajnálatos
módon a legtöbb esetben nem jelölték, hogy egyes írások mely lapból valók.)448

Egészen 1907 tavaszáig voltak olvashatóak a sajtóban az üggyel kapcsolatos vissz-
hangok. Az írások egyik – terjedelmesebb – csoportját alkották azok, melyek
egyetemi tanároktól és diákoktól érkeztek. Közülük is kiemelkedett az a Nyílt
levél, melyet a kolozsvári egyetem orvosi karának három hallgatónõje írt
Kmetynek, összes nõi hallgatótársuk nevében. Levelük elsõ részében kifejtették,
hogy ha a nõk százezreinek szabad dolgozni, akkor a mûvelõdéshez is joguk van.
Ez egybecsengett nem csupán számos korabeli liberális gondolkodó érvelésével,
de Dr. Kosutány Ignácz írásával is, aki az Erdélyi Hírlapban tette közzé a kolozs-
vári egyetem tanárainak véleményét, megerõsítve, hogy az intézmény „az õ nõ-
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449 Erdélyi Hírlap 1907. márc. 1.
450 P999 Újságkivágatok i. m.
451 Uo. 257. sz. cikk-kivágat
452 Uo. 1397. sz. cikk-kivágat

hallgatóit mindig szeretettel fogja fogadni”, és kifejtette, hogy a századelõ társa-
dalmi viszonyai, statisztikai adatai indokolttá teszik, hogy a nõk tudományos
karriert fussanak be, hiszen sok tízezrüknek nincsen esélye arra, hogy a férje
eltartsa õt.449

A kolozsvári hallgatónõk egyébként humorukat is megcsillantották levelük-
ben, ugyanis név szerinti katalógust kértek Kmetytõl azokról a szellemi munkát
végzõ nõkrõl, akik a családjukat romba döntik. A humor fontos fegyver volt az
újságírók kezében is. Vagy az egész helyzetet, vagy magát Kmetyt próbálták ne-
vetségessé tenni különbözõ írásokkal. A Nap címû lap például összegyûjtött egy
csokorra valót a jogász-tanár „aforizmáiból” (melyeket persze sosem mondott),
például efféléket: „A házias nõ angyal, a mûvelt nõ szörnyeteg.”, „A nõ a társa-
dalom szégyene, ha érettségit tesz.”, „Ha az elmaradottság velem, ki ellenem.”,
„A nõ vagy legyen anya, vagy szeretõ, de tanár vagy orvos semmi esetre.”450

(Ezek a mondatok a sok évszázadon át fennállt és Európában uralkodó nézeteket
tükrözték. „Nincs rettenetesebb, mint egy nõ, ha tanul” – ez kísértetiesen egybe-
csengett egy õsrégi mondással: „Orditozó öszvértõl és olvasó nõtõl ments meg,
Uram, minket!”)

Egy másik újság az alábbiakat írta Kmetyrõl: „Magában véve, különálló egyén
gyanánt mulatságos figura ez a Kmety. A tudománynak szórakoztató kis pojácá-
ja, a tanításnak vidám kis paprikajancsija. De szomoru, de kétségbeejtõ dolog,
hogy a tudományegyetem tekintélyét, a tudomány méltóságát, az egyetemi szel-
lem liberalizmusát ez az ember képviseli a magyar törvényhozásban.” Ugyanak-
kor a cikk írója kifejtette, amit sokan véltek hasonlóképpen a korabeli Magya-
rországon, hogy a haladást úgysem lehet megállítani, az egyetemekrõl kiszorított,
tanulni vágyó fiatal nõk úgyis próbálkozni fognak. Szellemesen és elgondolkod-
tatóan az alábbi szavakkal fejezte be az újságíró a cikkét: „Hiszen már csak Buda-
pesten jelentik a kmetyek a tudományt, a tekintélyt, az egyetemet és a hatalmat.
Hiszen ugyanakkor, mikor egy kmety ki akarja zárni a budapesti egyetemrõl a
nõket, ugyanekkor a párisi egyetemen egy Curie asszony adja elõ a kémiát.”451

A Kor újságírója a Lányok Lapja rovatban szintén gúnyos, szatirikus cikket írt
az eset kapcsán. „Mariska” levelében, melyet barátnõjének, a képzeletbeli „Lolá-
nak” küldött, egy középiskolás leány szemével ecsetelte a történteket. Leírta,
hogy osztálya két pártra szakadt az események kapcsán, „Bájosak” (akik szeret-
nének férjhez menni és tanulni is) és „Szörnyetegek” (akik csak tudományos
karriert akarnak) pártjára, és õ nem tudta, melyik párthoz tartozzon. „Épen ezért,
most el fogok menni a Buzogány Etelka magyar tanárnõnkhöz és elmondom
neki az egészet, hiszen õ is dühös lehet a Kmetyre, de meg miránk is, mert mi
már régebben mondjuk róla, hogy szörnyeteg, mint a Kmety.”452

T  A  L E Á N Y N E V E L É S  t
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A Hét sem kímélte a képviselõt, az újságírók ennél a lapnál is valamennyi, a
nõk egyetemi tanulmányait ellenzõ ember elleni dühüket Kmetyre zúdították.
Leírták azt a módot, ahogyan a jogtanár vizsgáztat, aki, miközben a hallgató vele
szemben ül „…sugározza magából az ellenséges indulatot, az a priori lekicsiny-
lést, a fölényes szatirát és más ilyen rokonszenves fluidiumokat”, és aki „tökéle-
tes reinkarnációja ennek a gondolatnak: én tanár vagyok, tehát tudós vagyok, s
ezért az a kötelességem, hogy földeritsem a te tudatlanságodat.”453

Kmety ugyan állta a nagy felháborodást, melyet országosan kavart, csak annyit
tett, hogy helyesbített országgyûlési felszólalásának szavain, és kijelentette, hogy
nem a nõi egyetemi hallgatókat tartja nõi szörnyetegeknek, hanem az „ultramo-
dern mûveltségû feministákat”.454 Ellenfeleinek népes táborát azonban e kijelen-
tésével nem sikerült meggyõznie, annál inkább nem, mivel közben indítványozta
a jogi kar egyetemi tanácsának (mint a kar az évi dékánja), hogy az 1895-ös
miniszteri rendelkezést helyezzék hatályon kívül, illetve „alkalmazzák helyesen”.455

A viták ezzel természetesen nem zárultak le, az eltérõ vélemények továbbra is
megfogalmazódtak. Jó ideig nem történt semmi érdemleges elõrelépés. 1915. de-
cember 5-én, az egyetemi hallgatók naggyûlésén újra napirendre került az 1907-es
követelés, hogy nyissák meg a nõk elõtt valamennyi egyetem kapuját, korlátozás
nélkül.456 A gyûlés egyik nagyhangú szónoka Kmety Károly volt, az addigra már
nyugalmazott tanár, aki ugyanúgy érvelt, mint csaknem kilenc évvel korábban,
az országgyûlésben… Müller Ildikó szerint a nõk egyetemektõl való távoltartá-
sának fontos oka volt az, hogy a diploma számukra is lehetõvé tette volna a nagy
társadalmi presztízzsel, jelentõs befolyással járó állások betöltését: „A férfiak te-
hát pozícióikat védték, s a nõket csak annyiban engedték be saját felségterületük-
re, amennyiben ez õket nem veszélyeztette. Példa erre, hogy még Schwarz Gusz-
táv jogászprofesszor is, aki sokat tett a jogi kar nõk elõtti megnyitásáért,
elképzelhetetlennek tartotta a nõk bírói, ügyvédi, tehát igazságszolgáltatással kap-
csolatos pályára lépését. Ehelyett a jogi végzettségû nõket ügyvédsegédként, ügy-
védi irodák irodafõnökeként, bankoknál, különbözõ hivatalokban alkalmazta
volna”.457

A leányneveléssel, a nõk egyetemre kerülésével összefüggötta nõk tudomá-
nyokban betöltött szerepe. Az újságokban rendszeresen közöltek életrajzokat olyan
tudós nõkrõl, akik kivívták kortársaik tiszteletét. Bár kétségkívül kevesen véle-
kedtek úgy, mint Maczki Valér, aki felolvasásában azt mondta, hogy „A világ
megismerésébõl kihagyni a nõt annyi, mint fél szemmel nézni a világot”458. A
„kivételes” nõkrõl szóló híradásokat vélhetõleg sokan elolvasták. Híres termé-
szettudós nõk (például Mary Somerville, Madame Curie), írónõk, világutazók,

453 A Hét 1907. jan. 20. 36. o.
454 A Hét 1907. márc. 3. 140. o.
455 P999 Újságkivágatok – 254. cikk-kivágat
456 Nagyné Szegvári Katalin: A nõk mûvelõdési jogaiért folytatott harc hazánkban… i. m. 399–401. o.
457 Müller Ildikó: Vélemények a nõk felsõfokú képzésérõl… i. m. 235.o.
458 Maczki Valér i. m. 18. o.
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mûvelt uralkodónõk életérõl szóló leírások rendszeresen olvashatóak voltak a
Vasárnapi Újság, az Új Idõk és egyéb lapok hasábjain. A századvég magyar kuta-
tónõi, doktorasszonyai is megjelentek az újságokban, például 1899-ben szipor-
kázó stílusban írt a régésznõrõl, Torma Zsófiáról az Új Idõk: „A konzervativiz-
mus ijedten csapja össze a kezét, és elképedten néz, hol az égre, hol Kolozsvár
felé… Nagy esemény történet a kincses város-
ban és pedig olyan esemény, mely nagy hala-
dást jelent a nõemancipáció terén. A kolozsvári
tudományegyetem tiszteletbeli doktorságot
adott egy nõnek s a király jóváhagyta. Micso-
da forgandóság! Nemrég még két sárkány
õrízte az asszonytól az egyetem kapuit, ma már
megnyílt a legbelsõbb szentély is elõtte, az
asszony doktor, sõt tiszteletbeli doktor.”459

A lap egy másik száma Hugonnai Vilmáról
írt, akirõl megállapították, hogy „soha regényt
nem olvasott, de annál többet foglalkozik foly-
ton orvosi könyvekkel és szaklapokkal.”460

Maczki Valér hihetetlenül modern szellem-
ben írt a nõi tudósokról. Megállapította, hogy
a nõnek joga van bírálni a férfi elme terméke-
it, a férfias jellegû tudomány vívmányait, me-
lyek neki helyet, kötelességet jelölnek ki az
életében. „Majd ha a nõk milliói, majd ha emberöltõk nõi megnyilatkoznak s a
tudomány és élet nagy kérdéseinek minden oldalát megvilágítják, azokba meleg-
séget, változatosságot, a nõiség varázsát lehelik, halad biztosan a tudomány célja
felé.”461

A századelõn a lapok többször is hírt adtak olyan feltalálónõkrõl, akik va-
lamilyen gépeket, tárgyakat szabadalmaztattak. A Vasárnapi Újság egyik cikke
szerint 1913-ban a londoni hivatalban 1800 nõk által „feltalált” tárgyat jegyez-
tek be: a konyhai eszközök mellett hajópáncélzatot, borotvakészülékeket, sõt új
rendszerû repülõgépet kísérleteztek ki a korábban a természettudományokból
kiszorított nõk.462 Ez természetesen még korántsem jelentette egyenrangúságu-
kat a férfi feltalálókkal és tudósokkal. A tudós társaságok például világszerte
még a XX. század elején is általában elzárkóztak attól, hogy soraikba nõket is
befogadjanak.

459 Torma Zsófia doktorsága. Uj Idõk 1899. aug. 6. V/32. 134. o.
460 Az elsõ magyar nõorvos. Uj Idõk 1897. máj. 30. III/23. 506. o.
461 Maczki Valér i. m. 19. o.
462 Asszonyok, mint feltalálók. Vasárnapi Újság 1914. febr. 1. 61/5. 97. o.

40. Torma Zsófia
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A

NÕI MUNKAVÁLLALÁS
o

Az európai helyzet

politikai és mûvelõdési jogok kiszélesedésének hátterében – filozófiai és
népesedési tényezõk mellett – döntõ súllyal esett latba az európai gazda-
ság átalakulása, a nõk egyre jelentõsebb tömegeinek munkavállalása. A

nõk munkába állása tette egyrészt szükségessé tanulásukat, a gazdasági színtéren
való szerepvállalásuk pedig eljuttatta õket a politikai jogok követeléséig.

A nõi munka történetét számos szociológus, történész, közgazdász és jogász
feldolgozta már. Mindannyian különös figyelmet fordítottak a XIX. század vál-
tozásaira a nõk munkábaállását illetõen. Miként egy elemzõ írja a korszak jel-
lemzõirõl: „a nõi munka önmagában nem modern jelenség, az újdonság a nõi
foglalkoztatottság szerkezeti átalakulásában rejlik”.463

Az iparosodás elõtti társadalmakban a nemek szerinti munkamegosztás egyér-
telmû volt. Ennek ellenére a „házon kívül” dolgozó nõ jóval korábbi jelenség, mint
a XIX. századi kapitalizmus idõszaka. Korábbi századokban is találhatunk szép
számmal fonó- és szövõnõket, dajkákat, tejeskofákat, sörfõzõket, mosónõket, var-
rónõket és más foglalkozások képviselõit. Az ipari forradalom azonban életre hív-
ta a gyári munkásnõket, akiknek a száma a XX. századig folyamatosan növekedett
Európa-szerte.464 Az iparosodás a XVIII/XIX. század fordulóján elválasztotta a ter-
melés és fogyasztás színhelyét.465 A XIX. századi iparosodás és az ezzel együtt járó
városiasodás Európa-szerte a nõk tízezreit kényszerítette otthonán kívüli munka-
vállalásra. Bár számuk folyamatosan emelkedett, hozzá kell tennünk, hogy nem
valamennyi területen. Az 1880-as évek után ugyanis Európa számos országában
„háttérbe szorultak a nõi foglalkoztatottság hagyományos formái: elsõsorban a
nõk mezõgazdasági, háziipari és „bedolgozó” munkája, valamint a házi cselédség,
s egyre inkább elõtérbe kerültek a keresõ tevékenység modern szektorai: az ipar, a
kereskedelem és szállítás, azaz az ún. iparforgalmi ágazatok, valamint a közszolgá-
lati és értelmiségi foglalkozások”466. Azért a nõk nagyobb hányada mégiscsak „ház-
tartásbeli”, családjával és otthonával foglalkozó maradt.

463 Nagy Mariann: Nõk a magyar gazdaságban a dualizmus korában. In: Nõk a modernizálódó magyar
társadalomban… i. m. 205. o.

464 Scott, Joan W.: La mujer trabajadora en el siglo XIX. In: Historia de las mujeres… i. m. 405. o.
465 Nagy Beáta: A nõk keresõ tevékenysége Budapesten a 20. század elsõ felében. In: Férfiuralom… i. m. 156. o.
466 Nagy Mariann i. m. 206. o.

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM124



T  N Õ I  M U N K AV Á L L A L Á S  t

T 1 2 5  t

A munkavállalókra vonatkozó adatok alapján a folyamatnak több vonulata
rajzolódik ki. Egyrészt az 1880-as évekig gyorsan és folyamatosan nõtt a szolgá-
lók (cselédek) száma, akik a fejlõdõ városokban háztartási alkalmazottként he-
lyezkedtek el. Õk általában olyan mezõgazdasági vidékekrõl kerültek a városok-
ba, ahol vagy nem találtak munkát, vagy egyszerûen nem akartak ott maradni.
Közülük sokan csak férjhezmenetelükig dolgoztak. Angliában 1851-ben a dol-
gozó nõk 40%-a volt cseléd, és csak 22%-a textilmunkás; Franciaországban 1866-
ban 22% illetve 10% volt ugyanez az arány. Poroszországban pedig 1882-ben a
bérbõl élõ nõk 18%-a volt cseléd, és csak 12%-a gyári munkás.467 A városokban
keletkezõ cseléd-állások tehát a nõi munkavállalás kezdeti idõszakában nagyobb
hatással voltak az iparosodó társadalmakra, mint a nõk ipari munkavégzése.
Mindez az alábbi okokkal magyarázható: az új, növekvõ városokban a kibonta-
kozó ipar a férfiak számára számos munkalehetõséget kínált, így a házi szolgák
helyét – akik például a XVIII. századi Franciaország városi cselédségének még 1/3–
1/2-ed részét alkották – nõkkel kellett betölteni. Másrészt a megváltozott gazda-
sági körülmények, a XIX. század vívmányai következtében kiterjedtebbé vált a
jólét, az anyagi biztonság, így egyre több család megengedhette magának a cse-
lédtartást.468 Általában fiatal, 15–30 év közötti leányokat alkalmaztak erre a mun-
kára, akik szállást, élelmet és munkabért kaptak. Harriet Brown, angol cseléd-
lány levelébõl, melyet 1870-ben írt anyjának, megtudhatunk egy keveset a cselédek
munkakörülményeirõl. Ezt írta: „Fél hat, hat óra körül kelek minden reggel, és
éjfél elõtt nem kerülök ágyba, és sokszor nagyon fáradtnak érzem magam, de
muszáj jó képet vágnom.”469 A mindennapos 16–18 órai munka, a sok cipekedés
(tüzelõ, szennyesruha, víz stb.) meglehetõsen felõrölte sok fiatal lány erejét Európa-
szerte. 1901-ben Franciaországban a cselédek 82,9, Angliában pedig 91,5%-a nõ
volt. McBride angol kutatónõ és mások adatai szerint viszont a századfordulón
egyre inkább hanyatlani kezdett a számuk.470 A századelõ statisztikai adatai Eu-
rópában és az Egyesült Államokban is azt mutatják, hogy a dolgozó nõk ekkor
már nagyobb arányban kerültek ki az ipari illetve a szolgáltatói szektorból.

A nõi munkavállalás másik, jelentõsebb és dinamikusabban növekvõ irányát
tehát az ipari munka jelentette. Az ipari forradalom kibontakozásának következ-
ményeként a kialakuló gyárakban egyre több és több nõt alkalmaztak, hiszen
számos munkafolyamatot ugyanúgy képesek voltak elvégezni, mint a férfiak,
ráadásul jóval alacsonyabb bérért. A textilipar, a dohánygyárak mellé hamarosan
felzárkóztak a porcelán-, tégla-, csavar-, szög-, cukor- és gyertyagyárak, mint
olyan helyek, ahol nõket szívesen alkalmaztak, sõt a bányákban is dolgoztak,
mint válogatók és teherhordók (például Belgiumban, Sziléziában).471

467 Scott i. m. 410. o.
468 Anderson – Zinsser A History of Their Own… II. i. m. 253. o.
469 Anderson – Zinsser: A History of Their Own… II. i. m. 256. o.
470 McBride, M. Theresa: The domestic revolution – The Modernisation of Household Service in England

and France 1820-1920. Croom Helm, London, 1976. 34. o.
471 Sullerot i. m. 105. o.
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472 Anderson – Zinsser: A History of Their Own… II. i. m. 258. o.
473 Uo. 249. o.
474 Scott i. m. 417–418. o.
475 Nash, Mary:Identidad cultural de género… In: Historia de las mujeres… i. m. 593. o.
476 Anderson – Zinsser: A History of Their Own… II. i. m. 259. o.
477 Scott i. m. 418. o.

Számos korabeli leírás maradt ránk arra vonatkozóan, hogy milyen egyszerû,
sokszor embertelen körülmények között éltek és dolgoztak az iparban foglalkoz-
tatott nõk. A gyári munkásnõk zöme fiatal lány volt, akik gyakran csak „átmene-
ti szükségszerûségnek” tekintették a munkát, és amint férjhez mentek, abba is
hagyták. Több korabeli leírás is tanúskodik a munkahelyekrõl. Alice Foley, aki az
1890-es években kezdett dolgozni a Lancashire-i textilgyárban, így emlékezett
vissza az elsõ napokra: „Elõször nagyon megrémített a zaj, és a csattogó gépek
közelsége…”472 A mûhelyek piszkosak, levegõtlenek voltak, és a fiatal nõknek
gyakran 12–16 órát kellett eltölteni – állva – a zúgó, kattogó gépek mellett.
Pihenésük sem volt megoldott, nem volt ritka, hogy ketten béreltek egy ágyat, és
meglehetõsen elégtelenül táplálkoztak (tej, kenyér, sajt alkotta étrendjüket). Fel-
tehetõleg ezért már viszonylag korán, az 1840-es években próbáltak könnyítése-
ket kiharcolni maguknak.

Az egyik alapvetõ probléma a nõk alacsonyabb bérezése volt, mely egész Eu-
rópában jellemzõ a XIX. század folyamán mindvégig, és melynek hatása egyes
esetekben még ma is érezhetõ. A bérek kiszámításánál kétféle érvvel álltak elõ a
tõkés vállalkozók, és ezek a közvélemény (a férfi munkások) álláspontját is tük-
rözték. Egyrészt biológiai érvekre hivatkoztak, és a nõ gyengébb testét, kisebb
munkabírását emlegették. Másrészt piaci okokkal hozakodtak elõ, melyek sze-
rint a nõ kevésbé produktív, mint a férfi, ezért az általa végzett munka kisebb
értékû. Jóllehet, egyenlõ munka elvégzése esetén ezen érvek nem voltak túl
meggyõzõek, a nõk relatíve alacsonyabb bérezésének szokása erõsen tartotta
magát. Ennek oka leginkább az, hogy a nõk fokozódó munkábaállása ellenére a
társadalom csak a férfiakat tartotta családfenntartónak. Ez még a szóhasználat-
ban is kifejezésre került: a XIX. század közepén Angliában az egyedülálló férfia-
kat „single” szóval illették, míg az ugyanilyen helyzetben lévõ nõket
„unprotected”-nek nevezték, akinek oltalmazása férfias feladat.473 A férfiak mun-
kabére tehát azért volt magasabb, mert nekik kellett eltartaniuk az egész családot
(illetve meg kellett alapozniuk a családalapítást), az õ keresetük határozta meg
gyermekeik gazdasági-társadalmi helyzetét. A nõ viszont keresetével csak „bese-
gített” a család fenntartásába, a fõ feladata továbbra is a gyermekszülés- és gon-
dozás, valamint a háztartás vezetése volt.474 Ez a vélekedés azoknak a nõknek az
esetében sem módosult, akik kénytelenek voltak eltartani önmagukat vagy gyer-
mekeiket vagy esetleg idõs, beteg szüleiket. A nõk keresete – ugyanazon munka-
végzés és teljesítmény esetében – fele, kétharmada volt a férfiakénak. Spanyolor-
szágban a XX. század elejéig ez az arány 50–60 % volt475, Franciaországban kb.
kétharmad476, az USA-ban pedig 1900-ban kb. 76%.477 A férfiak a nõi munká-
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478 Nash i. m. 593. o.
479 Anderson – Zinsser: A History of Their Own… II. i. m. 260. o.
480 Louis Bouquet: Le travail de nuit des femmes. Le Monde Moderne 1895/III. 345–346.o.
481 Scott i. m. 425. o.
482 Uo. 422. o.
483 Martin Roberts: Európa története 1789–1914. Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Akadémi-

ai, Budapest, 1992. 236. o.
484 Scott i. m. 413. o.

sokban gyakorta „bértörõt” láttak, és általában a munkásszervezetek sem harcol-
tak a nõk egyenlõ bérezéséért. A dolgozó nõket gyakran különbözõ gúnynevek-
kel illették, például a katalán textilgyárak munkásnõit „betolakodónak” és tol-
vajnak nevezték férfi társaik.478 Az alacsony bérezés mellett a különbözõ
„büntetések” is inkább a munkásnõket sújtották. Pokzovszkaja doktorasszony
1913-ban egy szentpétervári gyár munkásnõinek helyzetét próbálta feltárni, de
az általa vázolt kép Európa más részein is megfigyelhetõ volt. Leírta, hogy a nõk
fizetésébõl az alábbi „bûnök” miatt eszközöltek levonásokat: késõi kelés, a szab-
ványtól eltérõ (selejt) munka, nevetgélés, gyengélkedés. A nõk napi fizetése eb-
ben a gyárban napi 0,45 rubel volt, míg a büntetés összege napi fél rubelre is
rúghatott…479

Az alacsony bérek mellett fontos kérdés volt az éjszakai nõi munka, illetve a
fiatalkorú lányok munkavállalása. Franciaországban csak 1886-ban fogadták el a
nõk éjszakai munkáját tiltó törvényt, amely azonban csak 1892-tõl élt.480 És a
valóságban még ezután is kijátszották. 1890-ben Berlinben ülésezett egy nemzet-
közi konferencia, ahol ezt a kérdést tárgyalták. 1875-ben, a Német Szociálde-
mokrata Párt gothai alakuló kongresszusán szintén megvitatták a nõi munka
kérdését, és végül azt kérték, hogy tiltsák be a nõi munkát ott, ahol az káros lehet
az egészségre és az erkölcsökre.481

A századvégre megnövekedett a szolgáltatói szektorban alkalmazott nõk ará-
nya a munkavállalók között. Az általános vélekedés szerint a gépírás azért való a
nõnek, mert az úgyis hasonlít a zongorázáshoz (ez a vélemény alátámasztja, hogy
a középosztálybeli nõk voltak e munkákban „érdekeltek”). Az ápolásra, kedves-
ségre hivatkozva a kórházakban ápolónõként, az oktatási intézményekben peda-
gógusként kezdték alkalmazni a nõket. A hivatali, postai munkák esetében a nõk
alkalmazkodóképességét hangsúlyozták, és azt, hogy képesek önmagukat alávet-
ni a férfiaknak, és nem akarnak mindenáron „fõnök” lenni…482 Az alkalmazot-
tak között igen gyors mértékben emelkedett a nõk száma. Angliában például
1870 elõtt alig dolgozott tanárnõ és ápolónõ, titkárnõ pedig egy sem, 1900-ban
pedig már 40 ezer ápolónõ, 45 ezer tanárnõ és 90 ezer titkárnõ dolgozott.483

Franciaországban 1906-ra a dolgozó nõk 40%-át a szolgáltatóipar foglalkoz-
tatta.484

Azok a nõk, akik férjhez mentek és gyerekeket szültek, gyakorta feladták vagy
elveszítették állásukat. Számukra további kereseti lehetõséget jelentettek az olyas-
fajta munkák, amelyeket otthon is végezhettek, miközben ellátták a háztartást,
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485 Anderson–Zinsser: A History of Their Own… i. m. 274. o. (Fordította: Kéri Katalin)
486 Koncz Katalin: A nõk bõvülõ foglalkoztatását kísérõ feminizálódás jelensége és történelmi folyama-

ta. In: Nõk és férfiak… i. m. 151. o.
487 Nagy Beáta: A nõk keresõ tevékenysége… i. m. 158. o.

és gyermekeiket nevelték. Mosást, vasalást, varrást vállaltak, hogy valamicske
pénzzel hozzájáruljanak a családi költségvetéshez. Egy Emma Döltz nevû varró-
nõ, akinek már az anyja is ezzel a munkával kereste kenyerét, 1900-ban megje-
lent versében tömören foglalta össze a hozzá hasonló nõk sorsát:

„OTTHON DOLGOZÓ NÕ

Gyorsan megmosom a szemem,
Már öt óra van, jaj, Istenem!
Mily rövid az éj, fáradtan kelek,
Olyan vagyok, mint kit megvertek,
Begyújtok hamar a hideg szobában,
Reggelit készítek kutyafuttában,
Aztán mielõbb a varráshoz kezdek,
Hogy holnapra már készen is legyek…”485

A XX. század elejétõl elszaporodó óvodák, iskolák, készruhákat, készételeket
árusító boltok, üzemi étkezõk, mosodák jelentõs segítséget nyújtottak a dolgozó
nõk egyes rétegeinek, és mindez lehetõvé tette a családos nõk nagyobb arányú
munkábaállását is.

A nõi munka Magyarországon

Fõbb változások a XIX. században

Magyarországon a dolgozó nõk helyzetét, arányait, bérezését tekintve az euró-
pai forrásokkal összecsengõ tényeket tapasztalhatunk. Hazánkban az iparfejlõ-
dés csak az 1880-as évektõl vett nagyobb lendületet, és 1890–1914 között érte el
a legnagyobb ütemet, ezért erre az idõre tehetõ a nõk nagyobb arányú
munkábaállása is. Ebben az idõszakban a gyáripar bõvülése elérte a Nyugat-Eu-
rópában az ipari forradalom idejére jellemzõ növekedési ütemet.486 A XIX. szá-
zad végére Magyarországon is hanyatlott a textilipar, és a házi cselédség száma is
apadt. A munkábaálló nõket leginkább a vegyipari, élelmiszeripari és nyomdai
üzemek alkalmazták487, valamint a tercier szektorban találtak állást, fõként a ha-
jadonok és özvegyek. Koncz Katalin kutatásai azt mutatják, hogy a legelsõ idõ-
szak nem kedvezett a munkát keresõ nõknek, mert éppen a szakmunka-igényes
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488 Koncz Katalin: A nõk bõvülõ foglalkoztatását… i. m. 152. o.
489 Gyáni Gábor: Nõi munka… i. m. 370-372. o.

Harmadrészt pedig az Amerikába és egyéb országokba meginduló kivándorlás
egyes magyarországi vidékeken erõsen apasztotta a férfi lakosság számát, és meg-
változtatta a nemek közti arányokat. A magukra maradt nõk kényszerûségbõl
kezdték betölteni a megüresedett állásokat. Magyarországon is, miként Európa
és Észak-Amerika országaiban, az 1880-as évektõl különösen a fiatal, hajadon
leányok dolgoztak.

Sajátos magyar vonás, hogy az özvegyek és férjes asszonyok aránya viszonylag
magas volt. Az özvegyek általában férjük gazdasági státusát örökölték. A házas
nõk a XX. század elejére visszaszorultak, elsõsorban azért, mert korábban fõleg
a mezõgazdasági szektorban dolgoztak, ennek (nõi) munkaerõ-foglalkoztatása
pedig csökkent.489

41. Nõ írógéppel 1879-ben 42. Postáskisasszonyok

nehézipari illetve a szezonális jellegû ágazatok aránya volt magas.488 Lassan, de
biztosan növekedett az iskoláztatás hatására az értelmiségi pályákon belül a nõk
aránya.

A századvég jelentõs változásokat hozott a nõi pályák tekintetében. Egyrészt a
leánynevelés terjedése és intézményesülése, az egyetemi karok megnyitása te-
remtett alapot a nõk munkába állásához, bár ez a századfordulón még csak igen
kis hányadukat érintette. Másrészt a kibontakozó technikai fejlõdés, az életkö-
rülmények átalakulása óriási hatást gyakorolt a szolgáltatói szektorra. Lassan, de
jelentõsen kezdett emelkedni Magyarországon is a gépírónõk, postás- és
telefonoskisasszonyok, titkárnõk, áruházi eladók száma.
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490 Csoma Zsigmond: Az elsõ nõi foglalkozási statisztika Magyarországon – A nõi emancipáció és az
elsõ részletes nõi népszámlálás. In: Nõk a modernizálódó magyar társadalomban… i. m. 182. o.

491 Uo. 185. o.
492 Uo. 187–188. o.

Nõi munkavállalás a statisztikák tükrében

Hazánkban az 1870. évi népszámláláskor a nõket és a nõi foglalkozásokat még
nem írták össze. Így a dualizmus kori Magyarországon elõször az 1880-as nép-
számlálás – mely a nõi népességet fõfoglalkozási ágak szerint vizsgálta – adta az
elsõ részletes képet „a nõk helyzetérõl, mobilitási lehetõségeirõl és korlátairól”.490

E népszámlálás adatai 6 978 976 nõ foglalkozását rögzítette, akik közül 1 534
411 nõ volt adózóként is bejelentett Magyarországon. Az adatok szerint õk az
alábbi munkakörökben dolgoztak:491

5. táblázat
Az adózó nõk munkakörei 1870-ben

Földmûves: 636 363
Napszámos: 497 308
Házicseléd: 365 837
Kereskedelemben dolgozó nõ: 18 387
Bába: 7 851
Tanítónõ: 3 616
Prostituált: 2 468
Nevelõnõ: 1 750
Apáca: 771
Bordélyház-tulajdonos: 60

Az adatok szerint több mint minden negyedik nõnek a korabeli Magyarorszá-
gon volt valamilyen keresõ foglalkozása, és közülük is legnagyobb számban a
mezõgazdaságban vállaltak munkát. Miként egy elemzés írja, „a technikailag
gyengén felszerelt uradalmakban igen nagy szerepe volt az élõmunka-ráfordítás-
nak, fõleg a szorgos nõi munkakezekre, az intenzív, sok kézimunkaerõt felhasz-
náló és igénylõ növénykultúráknál”.492

Késõbb, 1890-es és 1900-as állapotok felmérésekor készült elsõ ízben igazán
pontos és részletes adatfelvétel a munkavégzésre, foglalkozási viszonyokra vo-
natkozóan. Ezeken a népszámlálásokon már a mezõgazdasági keresõk által eltar-
tottak számát is felmérték az összeírók. A nõi népesség körében a keresõk száma
1890 és 1900 között 264 190 fõvel gyarapodott (14%-os növekedés), és így
1900-ban 25,4%-uk volt keresõ a korábbi 24,5%-kal szemben. (Horvátország és
Szlavónia nélkül.) Ugyanebben az évben Wolf kimutatásai szerint Ausztriában a
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493 Idézi: Sullerot i.m. 143. o.
494 NSZ 1900. 105. o.
495 Uo. 126. o.
496 NSZ 1900. 126. o.

nõk 47,4, Norvégiában 29,4, Belgiumban 29,2, Svájcban 28,8, Svédországban
28,3, az Egyesült Államokban 14,3 (!), Spanyolországban pedig 14,2%-a dolgo-
zott a nõi népességhez viszonyítva.493 (Õ Magyarországra vonatkozóan 27,6%-
ot közöl, mert beleértette az általunk nem számított területeket is.) A század
utolsó évtizedében a „keresõk számának és arányának emelkedése fõként a nõk-
nek a gazdasági életben (való) nagyobb részvételével”494 függött össze, ha a né-
pességgyarapodás arányait is figyelembe vesszük.

43. Kukorica-kapálók

Az 1900-as eredmények szerint 915 665 nõnek volt mellékfoglalkozása, bár
ez az adat nem nyújt teljesen pontos képet, hiszen több mellékfoglalkozás esetén
azt mindannyiszor külön-külön számításba vették.495 Az elemzés írói elõre jelez-
ték azt a tendenciát, amely a századvégen már kezdetét vette. Az adatokat figyelem-
be véve leírták, hogy elkerülhetetlen a nõk nagyobb arányú bevonása a munká-
ba, mert a megnövekedett munkaerõ-szükséglet a produktív korú férfiak soraiból
jelentõs mértékben már nem volt bõvíthetõ. Ezt írták: „…kétségtelen, hogy a
gazdasági élet fejlõdésével kapcsolatban mind nagyobb lesz az emberi munka-
erõ-szükséglet is, mely kielégítésre vár, az is bizonyos, hogy a jövõben, tekintet-
tel arra, hogy a munkaképes, de még különben keresettel sem bíró nõben rejlik
ez idõ szerint úgyszólván az egyedüli és pedig jelentékeny tartalék, melyhez még
bizonyos, szigoruan ugyan nem körvonalazható határig fordulni lehet…”496
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497 A gyáripari munkásnõk korabeli helyzetérõl l.: Hatvanyné Elric Doris: A nõi és gyermekmunka
Magyarországon 1890 és 1914 között. Századok 86 (1) 209–243. o.

498 NSZ 1910. 108. o.
499 NSZ 1891. II. k. 74. o.

Ezen elõrejelzésnek ellentmond az a tény, hogy az 1910-es adatok szerint a
századforduló statisztikái alapján mind abszolút számokban, mind pedig viszony-
lagosan visszaesett a keresõ nõk száma. Ez azonban csak látszólagos volt, és ab-
ból következett, hogy az õstermelés esetében a segítõ családtagok jó részét az
eltartottak közé sorolták 1910-ben. A többi foglalkozási ágban viszont a keresõ
nõk száma jelentõsen növekedett.

A részletezett adatokat áttekintve kitûnik, hogy a nõi keresõk nagy része 1890-
ben, 1900-ban és 1910-ben is az õstermelésben dolgozott (59,5 és 62,8 és 50,4%),
illetve házi cselédként (17,9, 15,4 és 18,6%).

Emelkedett a dolgozó nõk aránya az iparban (6,5-rõl 13,1%-ra), noha a szá-
zadfordulón számuk még nem volt túl jelentõs (182 245), 1910-ben már 239
968-an voltak.497 Közülük legtöbben a ruha- és textiliparban, illetve az élelmi-
szer- és vendéglátóiparban dolgoztak. A nõk túlnyomó hányada azonban még a
századfordulón is eltartott volt (1900-ban 6 316 382, 1910-ben 7 371 179).

Érdekesség, és a korabeli viszonyokról, iskoláztatási és munkavállalási szoká-
sokról (kényszerekrõl) sokat mondó adat, hogy 1900-ban a nõi keresõk körében
8,3% volt a 7–14 éves, és 21% a 15–19 éves korú. A családi állapotot is érdemes
figyelembe venni a nõk munkába állásának vizsgálatánál, hiszen a nõi munkavál-
lalók jelentõs része egyedülálló volt (hajadon vagy özvegy), csakúgy, mint Euró-
pa más területein, és csak 36,3%-a volt férjezett (ami azonban más országokhoz
viszonyítva nem kevés), szemben a férfi keresõk 61,5%-ával (Horvátország és
Szlavónia nélkül). Az egyedülálló nõk közül sokaknak Magyarországon is kény-
szerûség volt a munkavállalás önmaguk (családjuk) fenntartása miatt, és férjhez-
menetelük után gyakran újra eltartottak lettek. 1910-ben a 15 éven felüli nõtle-
nek 93,4, a hajadonoknak pedig 55,6%-a volt keresõ. Az adatok korabeli elemzõi
szerint: „ezt az arányt elég egészséges állapotnak ítélhetjük, mert a fajfenntartás
és egészséges szaporodás szempontjából igen fontos az, hogy a férjes nõknek
minél kisebb százaléka legyen állandóan elvonva a háztartási és gyereknevelési
munkáktól.”498

A népszámlálások eredményeibõl az is megállapítható, hogy egyes, hasonló
típusú foglalkozások esetében milyen volt a nõk aránya. Köztudomású, hogy a
századvégre (az iskolák számának emelkedésével) a nõk tanintézményekben való
elhelyezkedési lehetõségei bõvültek. Ennek árnyaltabb elemzéséhez segítséget
nyújtanak az adatok: a népiskolákban és kisdedóvó intézetekben, valamint neve-
lõkként 1891-ben sok nõ dolgozott (633, 2780 illetve 2920 fõ), de egyetlen egy
sem dolgozott akkor még felsõ tanintézetekben és érettségit adó középiskolákban,
hiszen felsõfokú képzésben nem vehettek részt.499 Az irodalommal és mûvésze-
tekkel összefüggõ foglalkozások sorában fõként a színészeten belül volt jelentõs
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a nõk aránya (655 nõ 682 férfival szemben), de a szobrászok, hírlapírók–szer-
kesztõk között egyet sem, a zene és festészet mûvelõi között is csak néhányakat
találunk.500 A magyar korona országainak egész területén 1890-ben 26 792 ér-
telmiségi foglalkozású nõt számláltak össze (ez a nõi lakosság 0,3%-a) 155 850
férfi értelmiségi mellett. Ám tulajdonképpen még ez is némileg túlzásnak tekint-
hetõ, hiszen ezen a létszámon belül 10 006 szülésznõt és oklevél nélküli paraszt-
bábát írtak össze (a számlálólapon ugyanis nem lehetett különbséget tenni okle-
veles és oklevél nélküli bába között), és ide sorolták azokat a nevelõnõket és
bonne-okat, akiknek jó része külföldi volt.501

1900-ban a keresõ nõk 1,5%-a, azaz
33 873 fõ dolgozott értelmiségiként, 1910-
ben pedig 3%, vagyis 54 726 fõ. Szám-
arányuk tehát növekedett, csakúgy, mint a
fiatalabb népességen belül a 4, 6 vagy 8 kö-
zépiskolai osztályt végzett nõk számaránya,
ami megalapozta a késõbbi fejlõdést a nõi
munkavállalás tekintetében.

A keresõ nõk az õstermelésben és értel-
miségi pályákon elfoglalt helyük mellett
kisebb-nagyobb arányban valamennyi fog-
lalkozási osztályban jelen voltak. A könnyû-
iparban, kereskedelemben és vendéglátó-
iparban különösen jelentõs volt a számuk,
mely az önálló és segédszemélyzeti mun-
kakörben dolgozókból tevõdött össze.

Ha azokat az alcsoportokat vizsgáljuk,
amelyek a bányászat- és iparforgalomhoz
tartoztak, és 1910-ben legalább 200 nõt fog-
lalkoztattak, azt látjuk, hogy a legtöbb ke-
resõ nõ ezen belül a szabóiparban dolgo-
zott (1890: 8976 fõ, 1900: 17 112, 1910: 41 112), varrásból élt (1890: 25 255,
1900: 24 130, 1910: 19 970), mosással és vasalással kereste kenyerét (1890: 10
326, 1900: 25 686, 1910: 29 228), dohánygyártással foglalkozott (1890: 9295,
1900: 14 806, 1910: 15 716), illetve vendéglõs vagy szállodás volt (1890: 29 567,
1900: 32 363, 1910: 32 761), vagyis nõk tízezreinek a munkavégzése meglehetõ-
sen „nõies” tevékenységekhez, a hagyományos házimunkákhoz állt közel. Ez ter-
mészetesen érthetõ, és kisrészt azzal is magyarázható, hogy még a középiskolát
végzett nõk is tanultak efféléket iskolai éveik alatt, és ezen ismereteiket – fõként ha
nem tanultak tovább – nem csupán az otthonukban tudták hasznosítani, hanem,
ha a szükség úgy hozta, akár a munkaerõpiacon is.

44. Pincérnõ a Városligetben
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502 Trefort Ágoston: Társadalom. Magyar Gazdasszonyok Hetilapja 1864./10. 73. o.
503 Veres Pálné Beniczky Hermin: Nézetek a nõi ügy… i. m. 14.o.
504 Beniczky Irma: A nõk hivatása… i. m. 221–225. o.

Korabeli vélemények a nõi munkavállalásról

A sajtótermékek és más, nyomtatott mûvek alapján megerõsíthetõ, hogy Magya-
rországon is hasonló folyamatok játszódtak le, mint Európa más országaiban, és
itt is sokféleképpen vélekedtek a munkát vállaló nõkrõl, a nõk munkavégzési
képességeirõl és lehetõségeirõl. A nyomtatott források bõséges anyaga két jelen-
tõsebb csoportra osztható fel: egyrészt olyan cikkek és könyvek jelentek meg,
melyek korabeli véleményeket írtak le a nõk munkábaállásával, munkaképessé-
gével kapcsolatosan. Másrészt – fõleg olyan, a sajtóban közölt – rövid hírek és
tudósítások emelhetõek ki, melyek a magyar vagy külföldi helyzetképet illetve
egyedi eseteket mutatták be. Az 1860-as évektõl sokasodtak azok az írások, ame-
lyek ezzel a kérdéskörrel foglalkoztak, ami természetesen nem véletlen, hiszen
mindez szoros összefüggésben állt a nõi emancipáció elõrehaladásával és a társa-
dalmi-gazdasági átalakulásokkal.

Trefort Ágoston 1864-ben így fogalmazott: „…alig van társadalmi funkció,
melynek teljesítésére a nõ képes nem volna…”502 Veres Pálné Beniczky Hermin
legendássá vált írásában – hozzá hasonlóan – 1868-ban azt fejtette ki, hogy a
nõknek is joguk van a munkavégzéshez. Ezen megállapítását arra alapozta, hogy
a munka eredménye „…a számtalan mechanikai felfedezések és gépek alkalma-
zása mellett nem annyira a testi erõtõl, mint inkább az értelemtõl függ.”503 Õ
tehát nem látta akadályát annak, hogy a nõk munkába álljanak, sõt úgy gondol-
ta, hogy ezzel elõmozdítják az állam jólétét. Ettõl az idõszaktól kezdve számos
neves politikus és író nyilatkozott meg a nõi munkával kapcsolatosan. Többen
próbálkoztak azzal, hogy „feltérképezzék”, mely munkakörök valóak a nõknek.
(Mindez szorosan összefüggött a nõ hivatásáról, életszerepeirõl szóló vitákkal,
melyeket fentebb ismertettünk.)

Beniczky Irma is kifejtette véleményét errõl a témáról. Úgy vélte, hogy miután
a nõk otthonukban számos munka alól felszabadultak – mivel az üzletekben és
vendéglõkben mindent készen beszerezhetnek –, vállalhatnak „külsõ” munkát.
A korábban otthon végzett munkák, mint például a faggyúgyertya-öntés, a szap-
panfõzés, az ecet- és keményítõ készítése, a nagy befõzések, a szövés és varrás a
századvégre jelentõsen visszaszorultak. Beniczky az alábbi munkalehetõségeket
sorolta fel: nyomdai állások (fametszés, ötvösi, vésnöki munkák), drágakövek
csiszolása, fényképészet, optikai és természettudományos eszközök készítése,
pénztárosi és könyvviteli állás, cukrászsegéd és házi cseléd posztja.504 (Érdekes,
hogy ezen foglalkozások többsége máig sem vált „nõies” szakmává. Beniczky
nyilván olyan munkaköröket próbált kigondolni, amelyek fizikai erõfeszítést nem
igényeltek, csak odafigyelést, pontosságot és türelmet.)
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505 Nagyné Sz. K.–Ladányi A.: Nõk az egyetemeken… i. m. 10. o.
506 Igazságszolgáltatás nõk által Amerikában. Vasárnapi Ujság 1872. június 2. XIX/22. 267–268. o.
507 Uo. 268. o.
508 A nõk foglalkozása Észak-Amerikában. Vasárnapi Ujság 1873. március 23. XX/12. 144. o.
509 A nõk, mint ügyvédek. Vasárnapi Ujság 1883. június 10. XXX/23. 372. o. és Bankigazgató nõ.

Vasárnapi Ujság 1883. július 1. XXX/26. 424. o.

Az 1871-tõl megjelent Nõk Lapja – lévén, hogy a középosztályokhoz szólt – az
értelmiségi, tisztviselõi pályák megnyitása mellett érvelt.505 A Vasárnapi Újság a
dualizmus ideje alatt számtalanszor tudósított külföldi nõk munkavállalásáról, és
kifejezetten támogatta a legkülönösebb igényeket is. Már 1872-ben azt írta: „ha
megengedjük, hogy a nõk az államban a legterhesebb, legfontosabb funkciókat
viselhessék, hogy fejedelmek, királyok legyenek: miért ne engednõk meg, hogy
alkalmaztathassanak oly állomásokon is, a hol sokkal kevesebb értelmiség követel-
tetik, melyek sokkal kisebb felelõsséggel járnak.”506 A továbbiakban az USA példá-
ját idézte, ahol akkoriban a néptanítók kb. 70%-a nõ volt, és az államhivatalok
viselésén kívül minden pálya nyitva állt elõttük. A cikk apropóját az szolgáltatta,
hogy kinevezték az elsõ nõi békebírót is. A cikkíró azonban hozzátette, hogy a nõi

munkakörök bõvítése a házasságok csökkenését fogja maga után vonni, hisz így a
nõk önállóbbak lesznek.507 A késõbbi években többször utaltak még a lapban Ame-
rikára, például 1873-ban az USA-beli népszámlálási statisztikákból „csemegéztek”
a lap szerkesztõi,508 máskor a nõi ügyvédekrõl, bankigazgatókról írtak.509 Az 1870-
es évektõl egyre gyakrabban szóltak nõi orvosokról.

A magyarországi helyzetrõl is tudósított a lap, például egy 1876-os kimutatás
adatait közölték, mely szerint akkor Magyarországon 171 távirdai alkalmazott
volt nõ, a legtöbben a fõvárosban (38-an). A cikkíró azonban hozzátette, hogy

45. Nõi dolgozók a budapesti távirdában 1907-ben
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510 Nõk a távirdáknál. Vasárnapi Ujság 1876. március 12. XXIII/11. 168. o.
511 L. pl.: Baross a póstásnõkrõl. Pécsi Figyelõ 1892. január 30. XX/9. 3. o. és Baranyában új postames-

tereket neveztek ki… Pécsi Figyelõ 1892. február 3. XX/10. 3. o.
512 Somogyi Géza i. m. 27. o.
513 Bánóczi József: A nõkrõl. Nemzeti Nõnevelés 1880/1. 77–78. o.
514 Liberting Gusztáv: A tanítónõk kérdéséhez. Nemzeti Nõnevelés 1881/12. 418. o.

ezek a nõk mindannyian rokonai a távirdákban dolgozó valamelyik hivatalnok-
nak, és azt is megjegyezte, hogy egy-két kivételtõl eltekintve, külön termekben
dolgoznak.510 Az 1890-es években aztán – Baross Gábor minisztersége idején –
számos nõt alkalmaztak a postáknál és távirdáknál.511

Somogyi 1879-ben könyve „nõi életpályák”-ról szóló részében már kifejezet-
ten ajánlotta a távírónõi és postamesternõi munkakört. A nõkhöz illõnek tartot-
ta még a tanítónõi és az orvosi pályát, bár számos „megkötést” javasolt. A tanító-
nõknek az alábbi területeket: a.) házi tanítóság; b.) gyermekkert (ti. óvoda)
vezetése; c.) nõi kézimunka-tanítás; d.) tanítónõi munka a népiskola elsõ két
osztályában; e.) kivételes esetekben a közép- és felsõ leányosztályok vezetése. Az
orvosképzést azért tartotta fontosnak, mert szerinte sok nõ szégyell férfi orvos-
hoz menni, ám nem egyetemi képzést ajánlott a lányoknak, hanem „popoláris”
oktatási módot, amelyen valószínûleg a bábaképzéshez hasonló dolgot értett.512

46. Tanítók és tanítónõk gyûlése 1874-ben

A Nemzeti Nõnevelés 1880-ban közölte Bánóczi József cikkét a nõkrõl. Õ azt
írta, hogy mivel a társadalom jelentõsen átalakult és az élet – fõként a városok-
ban – nehezebbé vált, ezért szükséges a nõk munkába állása. Számukra vala-
mennyi pályát meg kell nyitni, amihez csak kedvük van. Mindenekelõtt azonban
a tanítónõk képzését és alkalmazását szorgalmazta.513 Ehhez a témához szólt hozzá
Liberting Gusztáv is, aki hasonlóan vélekedett.514
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515 A tanítónõ és a nõ. Pécsi Figyelõ 1892. április 13. XX/30. 1. o.
516 A nõkérdés… i.m. 8–9. o.
517 Uo. 34. o.
518 Uo. 31.
519 Uo. 65. o.
520 S. E.: A satnyuló emberiség. Uj Idõk 1897. április 4. III/15. 311. o.
521 Asszonyok a hírlapírásban. Uj Idõk 1898. február 13. IV/7. 139–140. o.

Számos helyi lapban – melyek nem pedagógiai lapok voltak – szintén jelentek
meg cikkek errõl a kérdésrõl. A Pécsi Figyelõben bizonyos „– K –” például azt
írta 1892-ben egy vezércikkben, hogy biztosan nem káros az, ha az iskolákban
tanítónõket is alkalmaznak, hiszen ezt több ezer példa támasztja alá más orszá-
gokban: „Hiába csóválják fejüket a maradiság emberei, hiába mondják képmuta-
tóan: »mi lesz még ebbõl, ha ez így megy tovább?«”, a szerzõ úgy vélte, a tanító-
nõi pálya ennek ellenére jó lehetõség a nõk számára.515

A Csáky Albinné által szerkesztett, fentebb már említett kötet széles körbõl
merített véleményeket a nõk munkavállalásával kapcsolatban is. Az 1895-ben
megjelent könyvben Wekerle Sándorné például azt írta, hogy bármilyen mun-
katerületeket foglalnak is el a nõk, mindig tekintetbe kell venniük, hogy legfõbb
életterük mégis az otthon; a háztartás illetve a család ellátása a legfõbb kötelessé-
gük.516 Sebestyénné Stetina Ilona azt javasolta, hogy minden nõt meg kellene
tanítani hímezni, varrni, kertészkedni, és dohánygyárak helyett fehérnemû-gyá-
rakat és kertészeti telepeket kell vidéken építeni.517 Telkes Simonné is azt írta a
„XX. század Évájáról”, hogy „igen nagy hiba, ha a nõk erõvel ügyvédek, orvo-
sok és államintézõk akarnak lenni, kalapot, nadrágot, csizmát hordani…”518

Seltenreich Lõcsei Emma is úgy vélte, hogy a nevelõnõi, ápolónõi, postai, keres-
kedõi és távirdai állások valók a nõknek, de az ügyvédi, orvosi, mérnöki pályák-
tól óva intette õket.519

Az Új Idõk címû lap egy írása szerint a sorozásokon látott, lesújtó fizikai álla-
potú fiatalemberek a nõk és gyerekek munkába állása miatt fejlõdtek elégtelenül.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az – akár mezõgazdasági, akár ipari munkáknál –
alkalmazott nõk szervezete úgy legyöngül, hogy nem lesz képes egészséges utó-
dokat világra hozni.520 A lap egy késõbbi számában „Igric” a hírlapírásba is „be-
tört” asszonyokat próbálta nevetségessé tenni groteszk írásában. Azon elmélke-
dett, hogy mi lesz, ha egy-egy kényes interjú kapcsán az újságírónõket is párbajra
hívják majd. Ezt írta: „…tény az, hogy a mint a nõi nem domináló állásra jut a
hírlapírásban, a zsurnalisztika hangja nem lesz enyhébb. Sõt ellenkezõleg!” Cik-
ke végén azonban nem csak a nõknek, de férfi újságíró társainak is tükröt tartott:
„Hanem azt az egyet meg kell vallani, hogy a nõi elemmel, ha egyszer kiforrta
magát, tetemesen gyarapodik majd a hírlapírás. Élesen megfigyel mindent, jól
adja vissza benyomásait, helyesen ítél – mikor a szenvedélye el nem ragadja –, és
olyan merész, mint az ujonc, aki a veszély nemtudásából meríti bátorságát. Ezek
pedig nagyon figyelemreméltó kvalitások a hírlapirodalomban.”521 Ugyanez az
újság foglalkozott azzal is, hogy a mûvészetek terén milyen helyet foglalnak el a
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522 Népdalok. Uj Idõk 1898. július 3. IV/27. 17. o.
523 Máday Andor i. m. 5. o.
524 Uo. 32–33. o.
525 Máday Andor i. m. 56–58. o.
526 Mayer Béla i. m. 15. o.

nõk. A korabeli népszámlálási statisztikákhoz hasonlóan ez a rövid cikk is hû
képet festett a nõi mûvészekrõl, leszögezve, hogy írónõ, festõnõ több is volt az
akkori Magyarországon, de zeneszerzõ nõ nem akadt.522

Máday Andor, európai hírû jogász a nõk egyik legnevesebb védelmezõje és
szószólója volt, aki magyar és francia nyelven publikált. Idézett mûvében egyér-
telmûen és tömören fogalmazta meg gondolatait a nõi munkáról. Ezt írta: „Mig
a nõnek testi munkára való jogosultságát ugyszólván senkisem vonja kétségbe, s
erejét mindenütt alkalmazhatja, ahol csak meg tud felelni elvállalt kötelezettsé-
gének (…), addig szellemi képességének érvényesítését a legtöbb társadalmi kö-
zösség csak nehezen, lépésenkint teszi neki lehetõvé, s a tapasztalás eredményé-
nek bevárása helyett elõre akarja meghatározni a nõnek szellemi pályákra való
alkalmasságát vagy alkalmatlan voltát.”523 Máday szerint ezen ok miatt eltérõek
a különbözõ foglalkozású nõk céljai: a fizikai munkát végzõk a fennálló munka-
viszonyok javításáért küzdenek, a szellemi dolgozók viszont a munkához való
jogért. Részletesen kifejtette, hogy egyes foglalkozások képviselõi mennyi idõt
fordítanak a munkavégzésre. Az 1896-os bécsi ankét adatait elemezve feltárta,
hogy Európában átlagosan napi 7 és 18 óra között volt akkoriban a dolgozó nõk
munkaideje, és a magyar nõkre vonatkozó adat a felmérések szerint 11–14 óra
volt.524 (Természetesen Máday taglalta a fizikai és szellemi, ipari és mezõgazdasá-
gi munka közötti különbségeket.) Sok kortársához hasonlóan õ is leírta, hogy
véleménye szerint mely munkakörök valók a nõknek. Többek között megemlí-
tette a nõ- és gyermekgyógyászatot, a kereskedelmi pályákat, az óvónõi hivatást
és a postai alkalmazást. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy számos mun-
kakör rendkívülien veszélyezteti a nõk egészségét, és betegségekhez (például tü-
dõvészhez), korai halálozáshoz vezetnek. Ilyennek tartotta a legtöbb olyan ipar-
ágat, ahol nõket alkalmaztak, például a textilipart, selyemipart, gyufagyártást,
szalmakalap-készítést, ruhanemû-fehérítést, üvegcsiszolást, éterikus olajok elõ-
állítását stb.525 Több pontban összefoglalta a védelmi intézkedések körét, melyek
között nem csupán a biztosítás és oktatás szerepelt, de az élet- és munkaviszony-
ok javítása, a munkaközvetítés, a gyülekezési- és egyesülési jog is.

Egyik kortársa, aki a keresztény eszményeknek megfelelõen vélekedett a nõ-
kérdésrõl, a nõk munkábaállásáról, elég sajátosan érvelt a nõk iskoláztatása el-
len. Egyrészt úgy vélte, ez sem a nõknek, sem a társadalomnak nem fog használ-
ni, és már különben is túl sok férfi tanul!526 Hasonlóan vélekedett az Új Idõkben
– az 1896-tól a lap szerkesztõségi munkájába is bekapcsolódó – Lyka Károly a
nõi festõkrõl. A Nemzeti Szalon kiállítása kapcsán, ahol 13 festõnõ vett részt
mûveivel, nagyon is konzervatív hangon szólt a mûvészettel foglalkozó nõkrõl.
Õ is meglehetõsen furcsán érvelt: „… az asszonyoknak más a fizikuma, tehát
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527 Lyka Károly: Nõk a pikturában. Uj Idõk 1900. május 20. VI/21. 475–476. o.
528 Magyar Mûvésznõk otthona. Vasárnapi Ujság 1913. március 16. 60/11. 208–209. o.
529 Wilhelm Franciska: Gyakorlati irányok a nõnevelés terén. Budapest, 1903. 3–4. o.
530 Harkányi Ede: A holnap asszonyai. Politzer, Budapest, 1905. 135. o.

más a lelke is, mint a férfié. Következésképpen a teljesen érzésen alapuló mûvé-
szetekben, amelyek formáját és tartalmát a férfilélek adta meg, nem versenyez-
het a férfiuval.”527 Azt ajánlotta a nõknek, foglalkozzanak inkább iparmûvészeti
ágakkal. 1913-ban viszont a Vasárnapi Újság két festõnõt is bemutatott – Konek
Idát és Kalivoda Katát –, és a cikkíró leszögezte, hogy a nõk már minden téren
felveszik a versenyt a férfiakkal.528

Wilhelm Franciska 1903-ban úgy vélte, a mezõgazdasági munkákba kell jelen-
tõs mértékben bevonni a nõket, mert ez emelheti magasra Magyarországot. Sze-
rinte ezért fõleg kertészkedésre kell oktatni a lányokat.529 1905-ben Harkányi
Endre nagyon szellemesen fogalmazott könyvében a nõi munkavállalással. Fur-
csa párhuzamokat állított különbözõ engedélyezett és „tiltott” munkák között,
így téve nevetségessé kora maradi gondolkodóit. Azt írta például, hogy míg a
nõk orvosnõk lehetnek, addig telekkönyv és adókimutatás nem kerülhet a ke-
zükbe; autóikkal embereket gázolhatnak, de ipari üzemek motorjait nem vezet-
hetik; kávéházba mehetnek erkölcstelen emberek közé, de nem tanulhatnak együtt
a fiúkkal latint és mennyiségtant stb.530 A Feministák Egyesülete egyik 1906-ban
tartott ülésének jegyzõkönyve szerint az alábbi pályákat ajánlották – megjegyzé-
sekkel – a nõknek: orvosi állás (vidéken); gyógyszerész (csak tõkével rendelkezõ
nõknek); tanári (csak elhivatottaknak és tehetségeseknek), tanítói, nevelõnõi,

47. Kalivoda Kata festõnõ és modellje
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531 MOLT, P999, Fem. Egyes., jegyzõkönyv, 1. tétel, 1. cs. 1906–49.–1906. jún. 16.
532 Vasárnapi Ujság 1914. augusztus 23. 61/34. 668. o.

óvónõi, gyermekgondozónõi pálya; betegápolás; postai alkalmazott; állami és
magántisztviselõ, gépkezelõ (gépírás, gyorsírás, idegen nyelv ismerete, általános
mûveltség); iparmûvészet; fényképészet; szabóság, divatcikkek, kalapdíszítés;
háztartási munkák; virág- és tájkertészet, parkdiszítés, virágkötés; gyümölcster-
melés- és konzerválás.531

Az I. világháború kirobbanása aztán gyökeresen megváltoztatta a nõk munka-
végzésérõl szóló véleményeket. A kórházakban már nem volt többé kérdéses,
gyógyíthatnak-e a nõk, az iskolából behívott férfi tanítók helyére is nagy szám-
ban alkalmaztak nõket. Asszonyok kerültek olyan állásokba is, ahol korábban
esetleg elvétve foglalkoztatták õket. A korabeli képes folyóiratok eleinte fotókat
is közöltek egy-egy „meghökkentõ” esetrõl (a Vasárnapi Újság 1914 nyarán pél-
dául utcaseprõnõt és villamoskalauz-nõket mutatott be532), késõbb azonban mind-
ez teljesen megszokottá vált.

A nõk bérezése

A XIX–XX. század fordulóján a nõk – csakúgy, mint a férfiak – Magyarországon
is heti- vagy havibérért dolgoztak, esetleg napszámosként. Az órabért nem ismer-
ték. 1892-ben változott meg a pénzrendszer az országban, ekkor váltotta fel a
forintot a korona (1 forint = 2 korona), a krajcárt a fillér (1 krajcár = 2 fillér),
de a korábbi elnevezések is tovább éltek. A nõk nem csak nõi mivoltukból követ-

48. Asszonyok mint villamoskalauzok 1914-ben
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533 Aranyossi M. i. m. 9. o.
534 Uo. 11–12. o.
535 Az 1916. junius havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek. Feministák

Egyesületének kiadása, Budapest, 1916.
536 Spády Adél: Nõk helyzete egyes pályákon. Az 1916 junius havában… i. m. 22. o.
537 Uo. 34. o.

kezõen részesültek alacsonyabb bérezésben, hanem általában azért is, mert nem
rendelkeztek szakképesítéssel. Aranyossi Magda kutatásai szerint néhány kora-
beli adat bepillantást nyújt a munkásnõk bérezésébe: 1885-ben a Ziffer-féle gyap-
júszövõben a nõk napi 25 krajcárt, 1896-ban a jutagyárban heti 2-3 forintot,
1897-ben a szepes-iglói szövõgyárban heti 1 forint 80 krajcárt kerestek, 1902-
ben a cséplõgép mellett dolgozó nõk napi 80 fillért kaptak.533 Magyarországon is
szokásosak voltak a különbözõ jogcímeken levont „büntetések”. 1903-ban a fe-
hérnemû-tisztító munkásnõk heti bére 1011 korona volt, a szabónõké 6-10, a
nyomdai dolgozónõké 6–7, a cipõfelsõrész-készítõké pedig 12–18 korona. A
kereskedelmi alkalmazottak havonta 40–50 koronát kaphattak, de volt közöt-
tük olyan, aki tízért dolgozott.534

Az 1916 júniusára összehívott Feminista Kongresszust ugyan betiltották, de
megjelent az el nem hangzott elõadások szövege egy kis kötetben.535 A könyvecs-
kében Spády Adél foglalta össze az 1910-es népszámlálás adatai alapján a külön-
bözõ, nõket foglalkoztató szakmák jellemzõ adatait, beleértve a bérezést is. Ezekbõl
az adatokból jól látszik az, ami Európa-szerte jellemzõ volt: a nõk segédmunká-
jukért illetve ugyanazon szakmunkájukért is mindenütt alacsonyabb bérezésben
részesültek, mint a férfiak. Míg a férfiak heti keresete 20–40 korona között
mozgott, addig a nõk 6–14 korona heti bérért dolgoztak. Még a hagyományosan
„nõi” munkáknak tartott foglalkozási ágakban is a férfiak kerestek többet, a
mosásból és vasalásból élõ nõk heti keresete például 10–14 korona volt, a férfi-
aké 20–30.536 A felsorolt foglalkozások többségénél Spády megemlítette, hogy a
nõk nem, vagy csak újabban szerezhetnek szakképzettséget. Így volt ez a nehéz-
ipari ágazatokban, ahol általában csak segédmunkásként vagy napszámosként
alkalmaztak nõket, a papír-, sütõ-, malom-, cukor-, konzervipari, a hentes- és
mészáros-, cukrász, szakács, vegyészeti, kávéházi és szállodai alkalmazottak kö-
rében is csak férfiak szerezhettek szakképesítést 1910-ig. A népszámláláskor nõi
szakmunkásokról találhatunk adatokat az alábbi foglalkozások esetében: éksze-
rész, mûszerész, órás, kosárfonás, fésûs, gyapjú-, szabó-, szûcsipar, divatáru-ké-
szítés, varrás, fényképészet, fogtechnikus, ám az õ bérezésük is fele-kétharmada
volt a férfi szakmunkások bérének.

A mezõgazdasági munkákat végzõ nõk is alacsonyabb bérezésben részesültek:
míg a férfi napszám átlagosan 151 fillér volt, addig a nõké 105. Az egy hónapra
leszerzõdtetett gazdasági munkásnõ lakást, 3 kg szalonnát és 40 koronát kapott
fizetségül, és cserében mindenfajta munkát el kellett látnia, miközben egy 17
éves béresfiú a teljes ellátás és szállás mellé havonta 50–60 koronát kapott.537

T  N Õ I  M U N K AV Á L L A L Á S  t

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM141



T 1 4 2  t

T  H Ö L G Y E K  N A P E R N Y Õ V E L  t

538 Marczevics Lajos: Hogyan él külföldön az ipari munkás? Szoczializmus 1912. VI/12. 554–559. o.
539 Marczevics i. m. 559. o.
540 Ipolyi Tamás: A drágaság. Szoczializmus 1908-09. III/10. 472. o.

Könnyen belátható, hogy a nõk keresete valóban csak önmaguk fenntartására
volt elég, vagy kiegészítõ keresetként szolgált férjük (eltartójuk) magasabb bére
mellett. A századelõ árait összevetve a nõi bérekkel elmondható, hogy bár az
élelmiszerárak is relatíve magasak voltak és folyamatosan emelkedtek, mégis a
lakbér (illetve al- vagy ágybérlet) és a ruházkodás jelentette a nagyobb terhet.
Berend T. Iván és Ránki György táblázatban foglalták össze az alapvetõ élelmi-
szerek 1901-es és 1913-as árait.

6. táblázat
Élelmiszerárak 1901-ben és 1913-ban

(kilogrammonként és fillérben)

Termék 1901 1913 1901-et 100-nak
véve 1913-ban

Kenyér 26 35 135
Liszt 19 30 158
Zsír 118 176 149
Tojás 5,5 7,6 148
Tej 23 28 121
Szalonna 109 171 157
Sertéshús 123 198 165
Marhahús 158 218 138
Borjúhús 192 279 145
Burgonya 6 9 150
Bab 24 52 216
Vaj 227 307 128
Lekvár 58 88 152

Budapesten a lakbér heti két forintnál kezdõdött a századelõn, de elérhette az
évi 200-at is. Pikler J. Gyula 1906-os adatai szerint Budapesten 1–2 helyiségbõl
álló lakásokban élt a népesség 48,2%-a, és az esetek 60%-ában egy lakóhelyiség-
re két embernél is több jutott.538 Ugyanabban az idõben például Londonban az
emberek kétharmada négy és több helyiségbõl álló lakásokban lakott, mindössze
16,6% volt azok aránya, akik másod- vagy többedmagukkal éltek egy szobá-
ban.539

A Szocializmus címû szociáldemokrata lap a századelõn többször is foglalko-
zott az árak és bérek összevetésével, az árdrágítás okaival. Egy 1909-es cikkben a
szerzõ a spekulációval, a gyengébb terméssel illetve a mázsánkénti 6,20 korona
gabonavámmal magyarázta a búza árának emelkedését.540 A statisztikus Engel
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541 Uo.
542 L. errõl a témáról: pl. Baráth Ferenc: A prostitutio s befolyása a közegészségi állapotra. Pest, 1872.;

Cséri János: Budapest fõ- és székváros prostitutio ügye. Budapest, 1893.; Molnár Lajos: Az erköl-
csök, a közegészség és a prostitutio. Budapest, 1899.; Vízaknai Antal: A prostitutióról. Budapest,
1901. stb.

543 Mandel i. m. 238. o.
544 1876:XIII. tc. 51. § I/f. pont
545 1884:XVII. tc. 116. §

kutatásait ismertette, aki háztartási könyvek vizsgálata alapján kimutatta, hogy
minél kisebb jövedelmû egy család, jövedelmének annál nagyobb részét kell élel-
miszervásárlásra fordítania. (600 korona jövedelemnél 67,7%, 3000 korona ese-
tében 56,9.)541

Nõvédelmi intézkedések

A századfordulón több olyan társadalmi méretû probléma jelentkezett Magya-
rországon, amelyek elsõsorban a nõk növekvõ arányú munkavállalásával, a gaz-
dasági változásokkal, a létbizonytalanság növekedésével voltak összefüggésben.
Ilyenek voltak a prostitúció illetve a leánykereskedelem542, a magzatelhajtás, és
megoldásra várt a különbözõ ágazatokban foglalkoztatott nõk egészségvédelme.
Hazánkban csakúgy, mint Európa más országaiban, a munkásnõk egészségét védõ,
a kisgyermeknevelés nyugodt körülményeit biztosító intézkedések, törvények
csak lassan és fokozatosan kerültek elfogadásra. A „nõvédelem” fogalma egy-
részt annyit tett, hogy az egészségre ártalmas (éjjeli) munkát kellett korlátozni,
másrészt pedig az anyavédelmet érvényre juttatni.

A dualizmus kori törvénykezésben az 1872-es ipartörvény volt az elsõ, amely-
ben – ugyan kissé homályos és erõtlen módon – találhatunk utalást a nõvédelem-
re. A VIII. tc. 68. §-a elõírta, hogy a mûhelyekben kifüggesztendõ munkarend
összeállításánál tekintettel kell lenni a nõk testi erejére.543 Az 1876-os cselédtör-
vény viszont kifejezetten anyaellenes volt, hiszen a gazda részérõl akár a felmon-
dási idõ elõtt is jogos volt a felmondás, ha a „nõcseléd terhes állapotba” jutott.544

Az 1884-es ipartörvény megismételte a 12 évvel korábbi paragrafusrészt, mely
szerint a nõk testi erejére tekintettel kell lenni a munkarend összeállításánál.
Újdonság a korábbiakhoz képest, és a magyar nõvédelem egyik elsõ megnyilvá-
nulása, hogy a munkásnõket szülés után négy hétig felmentették a munkájuk alól
anélkül, hogy a szerzõdésük megszûnt volna.545 Az anyavédelem azonban a dua-
lizmus végéig alig lépett elõbbre Magyarországon. A legnagyobb problémát az
jelentette, hogy a nõk a szülést követõ hetekben egyáltalán nem jutottak jövede-
lemhez, ezért érdekükben állt a négy hét lejárta elõtt, minél elõbb újra munkába
állni. Másrészt az ipartörvényben lefektetett rendelkezés nem vonatkozott a
mezõgazdaságban dolgozó nõk tömegeire. Az 1907-es XIX. törvény, mely a be-
tegség- és balesetbiztosításról szólt, azoknak a munkásnõknek, akik a pénztár
tagjai voltak, elõírta a szülészeti támogatást és a gyermekágyi segélyt (maximum
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546 1907:XIX. tc. 50. § 1. és 4. pont
547 Aranyossi i. m. 18. o.
548 Pl.: Ágoston Péterné: Anyavédelem a munkásnõ szempontjából. Az 1916. junius havában betiltott…

i. m. 124. o.
549 Máday Andor: A nõi munka. Pallas Rt., Budapest, 1899. 36. o.
550 A nõk éjjeli munkájának eltörlésérõl szóló törvény. Szoczializmus 1910/11. V/12. 571.o.
551 Mandel i. m. 383- 387. o.

6 hét idõtartamra).546 1908-ban azonban a dolgozó nõknek csak mintegy 1%-a
volt biztosítva547, a törvény tehát egyáltalán nem oldotta meg az anyavédelem
problémáját. Az 1916-os betiltott kongresszus egyik fõ témája éppen ez lett vol-
na, és a német, svájci munkásnõk anyasági pénztáraival, az olaszok anyasági biz-
tosítási rendszerével illetve a francia „Mutualité Maternelle”-lel foglalkoztak volna
az elõadások.548

A nõk éjjeli munkájának szabályozásáról szóló viták is jellemezték a századfor-
dulót. Bár 1890-ben a Magyarországot képviselõ küldöttek a német fõvárosban
rendezett nemzetközi konferencián nem szavaztak az éjszakai nõi munka betiltá-
sára, ám nálunk is voltak ellenzõi. 1899-ben Máday Andor jogászprofesszor azt
írta a Nõi munka címû könyvében, hogy az éjszakai munka többszörösen káros
az egészségre, hiszen többnyire úgy fordul elõ, mint túlmunka, a nappali tevé-
kenység folytatása, mert rossz körülmények, gyér világítás mellett végzik.549 A
munkásvédelmi egyesületek 1901-es kölni és 1903-as bázeli kongresszusukon is
sürgették ennek a problémának a törvényszintû megoldását. A követelések ered-
ményeképpen 1911-re már Ausztria, Franciaország, Anglia, Németország, Olasz-
ország, Svájc és az USA is határozott az éjszakai nõi munka betiltásáról. Egy
1905-ös üzemi statisztika szerint Magyarországon 2888 nõmunkást foglalkoz-
tattak éjjel is dolgozó üzemekben, de a „Szocializmus” címû lap cikkírója szerint
a valós szám ennél jóval magasabb lehetett.550 A magyar parlamentben – a nem-
zetközi helyzethez igazodva – 1911-ben született meg a törvény az iparüzemek-
ben alkalmazott nõk éjjeli munkájának eltiltásáról (1911: XIX. tc.).551 Ebben
felsorolták, hogy pontosan mely helyeken kell megtiltani a nõk foglalkoztatását
este tíz és reggel öt között (például a bányák, kohók, vasúti és hajózási javítómû-
helyek, építési vállalatok esetében). Nem terjedt ki a tilalom a mezõgazdasági
jellegû tevékenységekre, a családi vállalkozásokra, a szolgáltatói szektorra. A tör-
vény 1912. januártól lépett életbe.
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A
korábbinál nagyobb számban léptek ki a munka világába, növekvõ számban vol-
tak jelen a középiskolákban és egyetemeken, és ott találhatjuk õket a századfor-
duló táján számos sportág mûvelõi között és a legtöbb nyilvános társadalmi ese-
ményen. A magyarországi nõk jelentõs része azonban a XIX. század végén –
jóllehet többé-kevésbé átalakult keretek között – továbbra is feleség és édesanya
volt és olyan asszony, akire tetemes háztartási teendõ hárult. Fábri Anna azt írta
minderrõl, hogy a század második felének jellemzõje: „a lányok többsége férjhez
megy, és lehetõsége van betölteni a számára hagyományosan adott hármas sze-
repkört: feleség lesz, háziasszony és anya. A nõknek ez a hármas feladata ugyan
megmarad (…), ugyanakkor számos vonatkozásban változást figyelhetünk meg a
házi szerep tényleges mindennapjaiban.”552 A technikai és tudományos fejlõdés,
az óvodai-iskolai hálózat szélesedése, a kórházi betegápolás kereteinek bõvülése,
a készételeket, készruhákat árusító üzletek terjedése, a közlekedési változások
mind-mind hozzájárultak a nõk otthoni teendõinek, a háziasszony-feleség-anya
hármas szerepkör feladatainak minõségi átalakulásához.

A nyomtatott forrásokból kirajzolódó „ideális nõ” a korszakban egy olyan
feleség volt, aki vezette a háztartást; nem csupán hozománnyal bírt, de a házas-
ságkötés után is egész életében takarékoskodott; csinos és ápolt volt, és férje,
gyermekei küllemére is ügyelt; nem volt pletykás és erkölcstelen; magát folya-
matosan mûvelte, hogy férjének kellemes beszélgetõtársa legyen; és nõi mivoltá-
hoz az elvárások szerint az is hozzátartozott, hogy gyermekeket szüljön és nevel-
jen. A különbözõ nõi szerepek minél sikeresebb teljesítéséhez meglehetõsen sok
tanácsadó mû született, ezek sem tudták azonban áthidalni vagy megoldani azo-
kat a társadalmi–gazdasági problémákat, amelyek a korabeli nõk és családok
életét nehezítették. Az újságokban szereplõ mosolygós, karcsúra fûzött divathöl-
gyek, az ünnepelt gyönyörû színésznõk, a fõúri családok luxus körülmények között
élõ tagjai, azaz a nyugodt, „ideális anyák”, a tökéletes házaspárok és a mintafele-

A NÕK OTTHONI TEVÉKENYSÉGEI
o

Anyaság, gyermeknevelés

XIX. század végén nagyot fordult a világ. A nõk élete Európa-szerte jelen-
tõsen megváltozott. Mint azt már bemutattuk, hazánkban is fontos lépé-
sek történtek a nõemancipáció különbözõ területein, a hölgyek minden

552 Fábri Anna (szerk.) A nõ és hivatása II. i. m. 53. o.
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ségek általuk közvetített képe a korabeli Magyarország asszonymilliói számára
sok esetben csupán részlegesen követhetõ modellnek illetve elérhetetlen ábránd-
nak bizonyult.

Annak ellenére, hogy a századforduló táján a hazai nõk száz- és százezrei is
megjelentek az otthoni magánszférán kívüli életterületeken, a korabeli férfi és
nõi szerzõk nagy része úgy vélte, hogy a családi élet minõségéért, a gyermekne-
velés sikerességéért leginkább õk a felelõsek.

M. Kalocsa Róza egy 1875-ös írásában például leszögezte, hogy a nõk legfon-
tosabb feladata a gyerekeik nevelése, sõt ezt tulajdonképpen egyedül az édes-
anyák felelõsségeként említette. Ezt írta: „A gyermek helyes nevelése elsõ és fõ
kötelessége az anyának, amely elõl minden más érdeknek hátrálnia kell, mert
legtöbb esetben az anyai nevelés hinti el a gyermek jövendõ boldogságának mag-
vát, az anya felelõs érte, hogy gyermekébõl áldozatkész családtag, jó honpolgár

49. Ferenc Ferdinánd és családja 1909-ben
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553 M. Kalocsa Róza: Az anya. Családi Kör 1875. május 28. 493. has. (Idézi: Fábri Anna (szerk.) A nõ és
hivatása II. i. m. 71. o.)

554 Szöllõsi Jenõ: Anyák hibái. Tanügy 1895. aug. 1. és szeptember 1. (Idézi: Fábri Anna (szerk.) A nõ és
hivatása II. i. m. 81. o.)

555 L. például az alábbi mûveket errõl a témáról: Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi neveléstani
kézikönyvekben. Iskolakultúra, Pécs, 2005.; Kéri Katalin: A Nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisded-
neveléssel foglalkozó könyvei. Egészségnevelés 1997/2. 93–96. o.

556 Wittmann Lázár: A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra. Budapest, 1876.

és becsületes ember váljék.”553 Kifejtette, hogy mennyire fontos az édesanya sze-
mélyes példaadása, a saját jellemének nemesítése, hibáinak javítgatása. Ugyanezt
emelte ki többek között írásában egy másik korabeli szerzõ is: „Míg tehát az
anya nem szûnik meg gyermeke, férje, mások elõtt a képmutatót, hízelgõt adni,
addig falra hányt borsó minden szava, gyermekénél siket fülekre talál. Így nem
nevelhet a gyermekbõl nyílt, õszinte, igaz embert. Tisztességes rendszeretetet,
pontosságot, elõvigyázatot, elõzékeny
viseletet, igazmondást, tisztességes be-
szédet mind-mind az anyjától kell, hogy
elleshesse a gyermek. Csak így fogja
ezeket megtanulni, megszeretni, meg-
tenni. Szoktatni kell erre. (…) a szokta-
tás elõfeltétele pedig a példaadás. A
gondos anya sokat ad magára, számot
vet minden tettével, jó példával jár elöl;
sûrûn fordul meg a gyermekszobában,
intéz, óva ápolja, rászoktatja ama köve-
tendõ jókra, miknek õ eleven pél-
dája…”554

Az ezekhez hasonló munkák mellett
a kötelezõ iskoláztatás bevezetése nyo-
mán a század utolsó negyedében inkább
az olyan mûvek száma nõtt hazánkban,
amelyek szerzõi a kisgyermekek testi
neveléséhez, a csecsemõkori ápolásá-
hoz, a szoptatáshoz adtak tanácsokat az
édesanyáknak.555 A fõvárosban adták ki
például 1876-ban Wittmann Lázár A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel
a hazai viszonyokra címû könyvét.556 Az egészséges kisgyermek testi ápolásával
kapcsolatosan ez a könyv – hasonlóan a korábban megjelent szakmunkákhoz –
az alábbi fejezeteket tartalmazta: a kisgyermek bõrápolása, ruházata, fekhelye,
tápláléka, a szoptatás, dajka, fogzás, elválasztás. E tárgyköröket azonban alapo-
sabban, bõvebben tárgyalta a szerzõ, mint elõdei. Ez is javarészt a századvégre
óriási fellendülést megért orvostudomány eredményeinek volt köszönhetõ, és e
tételt látszik igazolni olyan új témák tárgyalása a könyvben, mint például a

50. Paulay Erzsi színésznõ a kisfiával
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557 Uj Idõk 1909. július 25. XV/30. 88. o.

„védhimlõoltás”. A könyv második fele – szintén a gyermekgyógyászat nagymér-
vû fejlõdésének köszönhetõen – a beteg gyermek ellátására, táplálására vonatko-
zó jó tanácsokat tartalmazott. E részben megtalálhatjuk – és mai szemmel nézve
különös érdeklõdésünkre tarthat számot – a pépek, gyógyfürdõk, helyes étren-
dek, gyógyszerek és lázcsillapítás bemutatását. Wittmann hosszasan boncolgatta
mûvében a dajkaság intézményét, igazoló okmányokat követelt a pénzért szop-
tató nõknek, hogy a gyermek táplálását jól láthassák el. Amíg ez nincs, a dajkák
nem szoptatnak, írta Wittmann, hanem „… tehéntejjel, kenyérrel, burgonyával,
szopózacskóval, (…) mákfõzettel jól tartatik (t. i. a gyermek). Igy elszundikál; a
beálló hasmenésre nincs tekintet; pedig emiatt vagy a falun megy tönkre, vagy

51. Nestlé tápszerreklám a XX. század elejérõl

elsatnyult állapotban hozatik vissza az anyának.” Jóllehet, a korszak szakmunkái
szinte egybehangzóan kiemelték az anyatejes táplálás jelentõségét, esetenként
nehézkes volt a szoptatás, a bérdajka fogadása pedig nehezen megoldható, sok
problémával járó feladat volt, miként a fenti idézet is mutatja. Éppen ezért fon-
tos segítséget jelentettek a szoptatni nem tudó édesanyáknak a gyermek-tápsze-
rek. 1909-ben a „Nestlé-liszt” kiválóságát bizonyítandó, az alábbi „olvasói levél”
jelent meg az Új Idõk hirdetés rovatában, egy Szabolcs megyei asszony tollából:
„Négygyermekes családanya vagyok s mind a négy gyermekemet emberi tej kizá-
rásával mesterséges uton az Ön gyermektáplisztjével neveltem fel. Mint gyógy-
szerész hitvesének módomban állott különféle táplisztet ismerni, de örömömre
szolgál Önt a felõl biztosíthatni, hogy egyedül az Ön táplisztjében nem csalód-
tam. (…) Én körülbelül 220–250 doboz Nestlé-lisztet használtam el gyermekem-
nél és így az eredmény tekintetében feljogosítva érzem magam kritikát gyakorol-
ni. (…) Fogom is használni kis fiamnál továbbra is, de minden ösmerõsömnek
mindenkor nyugodtan fogom ajánlani…”557
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558 Cseh Károly: Egészségügyi levelek egy anyához. Budapest, 1878.
559 Braidwood Murray P.: Anyák tanácsadója és utmutatója gyermekeik ápolásánál. Budapest, 1897.
560 Uo.
561 Szigethy Karolina: Az anyák és a gyermekhalandóság Magyarországon. Nemzeti Nõnevelés 1882.

február VI. 484–487. o. (Idézi: Fábri Anna (szerk.) A nõ és hivatása II. i. m. 76. o.)
562 Uo. 77. o.

A család, a szülõk számára közölt helyes nevelési, viselkedési mintákat 1878-
ban Cseh Károly is, aki Egészségügyi levelek egy anyához558 címû mûvében 59
levélben fordult a testi és lelki nevelés problémáival az édesanyákhoz. Könyve
rendkívül sokrétû, figyelme szinte mindenre kiterjed, levelei érdekesek, és mûve
olvasását tárgymutató könnyíti meg, amelyben – számos más fogalom között –
az alábbiakkal találkozhatunk: tej, táplálék, szoba, testalkat, ruházat, terhesség.
A témák tehát a „régiek”, tárgyalási módja, választott mûfaja: a levél azonban
Cseh Károly munkáját érdekes, újszerû olvasmánnyá tette.

A századfordulóhoz közeledve mind jobban szaporodtak a hasonló könyvek.
1897-ben adták ki fordításban Braidwood Murray P. Anyák tanácsadója és út-
mutatója gyermekeik ápolásánál559 címû mûvét. Témakörei a fentiekben tárgyalt
könyvekével szinte megegyezõek, kötete értékét emeli, hogy azt olyan mellékle-
tekkel látta el, amelyek kétségkívül hasznosíthatók voltak a mindennapi gyer-
mekápolásban: táblázatban foglalta össze például az életkor és a súlygyarapodás
összefüggéseit. Írásán mindvégig jól látható, hogy orvosi, biológiai és technikai
felfedezésekben, újításokban jártas, olvasott szakember volt, erre utalnak hason-
latai is, mint ezt az alábbi idézet is bizonyítja: „Az ujszülött csecsemõt olybá
tekinthetni, mint egy tömb élõ földanyagot, mely különféle alkatrészekbõl (sejt-
szövetekbõl) áll s melyet, helyes gondozással, egészséges lénnyé lehet fejleszteni,
de viszont igen egyszerû eszközökkel fokozatosan hirtelen is meg lehet semmisí-
teni.”560 A könyv összefoglalja az anyák kötelességeit, melyek közül az elsõ, hogy
önmaguk egészségére vigyázzanak, a második, hogy gyermeküket tejjel és meleg-
gel lássák el, a harmadik pedig, hogy gyermekük egészségére felügyeljenek.

A gyermekápolási szakkönyvek hazai kiadására éppúgy, mint az egészségügyi
hálózat kiépítésére, a felvilágosító munkára a XIX. század végén Magyarorszá-
gon égetõ szükség volt, hiszen a korabeli statisztikák és elemzések szerint euró-
pai viszonylatban kimagaslóan nagy volt a csecsemõ- és gyermekhalandóság,
aminek fõ okai között a szakemberek, például egy cikkében Szigethy Karolina,
az alábbiakat jelölték meg: „a szegénység, a tudatlanság és babona, a táplálás
módja, rossz ápolás, rossz levegõben tartás”.561 Õ idézte azt az adatot is, amely
szerint 1000 öt év alatti gyermekbõl Magyarországon az 1870-es évek végén
átlagosan 411 halt meg. Más szerzõkhöz hasonlóan õ is aláhúzta a szoptatás
jelentõségét: „Minden anya, ki fizikailag képes gyermekét szoptatni, s ezt fontos
ok nélkül bármi ürügy alatt elmulasztja, bûnt követ el gyermeke ellen, mert egész-
séges anyának a tejét a világnak semminemû tápláléka sem pótolhatja”.562 Nem
csupán a csecsemõ- és gyermekkori halálozások száma, hanem a gyakori magzat-
elhajtások is aggasztották a kor gondolkodóit.

T  A  N Õ K  O T T H O N I  T E V É K E N Y S É G E I  t
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563 Magyarországi rendeletek tára, 50981. sz. belügyminiszteri rendelet. Toldi, Budapest, 1901. 547. o.
564 1914:XIV. tc. 24. § b. pont. In: Mandel i. m. 421. o.
565 Több tanulmány elemzi például egyes baranyai falvak, vidékek (Ormánság) ezzel kapcsolatos adata-

it. E könyv szerzõje a baranyai református falvak századvégi magzatveszejtési eljárásairól írt a Honis-
meret 1995/1. számában, 57–59. o.

566 E témáról l.: Sarbak Timea: A gyermekkor története Magyarországon a XX. század elején – a Gyer-
mekvédelmi Lap tükrében. Szakdolgozat. PTE BTK, Pécs, 2001. kézirat

567 Aranyossi Magda i. m. 15. o.
568 L. Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek a magyar gyermek és ifjúsági próza történeté-

bõl. 1900-1944. Budapest, Móra, 2005.; Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek (1538–1875)
A Magyar Bibliophil Társaság Kiadása, Budapest, 1934.

569 Sebõk Zsigmond: Mackó úr elsõ utazásai. 1902., majd Uõ.: Dörmögõ Dömötör az országban. 1912.
570 Móra Ferenc: Az aranyszõrû bárány. Szeged, 1902.
571 L. errõl például: Trencsényi László: Kalauz a reformpedagógiák tanulmányozásához. In: Reformpe-

dagógiai olvasókönyv. Szerk.: Uõ. Budapest, 1993. 10. o.; Fülöp Géza: Olvasók, könyvek, könyvtá-
rak. http://posalajos.com/pdf/mek.oszk.hu_fulop_geza.pdf (Letöltés: 2008. 07. 25.)

A dualizmus korszakának második felében több ízben is születtek olyan jogi
rendelkezések, amelyekkel a törvényhozók igyekeztek ezeknek elejét venni. 1901-
ben például betiltották valamennyi olyan készülék és szer forgalmazását, ame-
lyek a nõi termékenység meggátlását szolgálták.563 A rendelet indoklásaként a
miniszter azt emelte ki, hogy az ilyen eszközök ártalmasak az egészségre, sértik a
közönség erkölcsi érzékét, és károsak a társadalomra népesedési, és ezáltal köz-
gazdasági szempontból is. Az 1914:XIV. sajtótörvény szerint sajtóvétségnek szá-
mít a gyermeknemzést meggátló vagy magzatelhajtó szerek hirdetése.564 A mag-
zatelhajtást és mûvi fogamzásgátlást azonban nem lehetett megszüntetni. Egyes
területeken különösen jelentõs arányú volt az elvégzett „mûtétek” száma, és ezt
úgy a korabeli elemzõk, mint napjaink kutatói gazdasági okokkal magyarázzák.565

A korabeli cikkek szerint a városokban munkát vállaló nõk megélhetési gond-
jaik miatt éltek a magzatelhajtás különbözõ módszereivel, bár sokan közülük
házasságon kívül is világra hozták gyereküket, akik nem egyszer az árvaházak-
ban, az országos menhelyek egyikén kötöttek ki. Éppen ezért fontos lépés volt,
hogy 1901-ben komoly gyermekvédelmi intézkedéseket hoztak hazánkban, és
ennek nyomán, 1905-ben megalakult az országos Gyermekvédõ Liga.566 1908-
ban 18 gyerekmenhely mûködött Magyarországon, és 1909-ben – a sajtó jelen-
tése szerint – megérkezett a menhelyre az 50 000-dik gyermek.567

A szélsõséges adatok, a gyermekvállalással- és neveléssel kapcsolatos problé-
mák ellenére is – az általunk vizsgált korabeli források alapján – megfogalmazha-
tó, hogy a XIX. század végi Magyarországon az itt élõ nõk (családok) millióinak
fontos volt gyermekeik egészségben, tisztességben való felnevelése. A kicsik és
nagyobbak otthoni foglalkoztatását szolgálták a századfordulón már mind na-
gyobb számban kapható gyermekjátékok, mese- és ifjúsági könyvek568 illetve új-
ságok. A gyermekirodalom külföldi remekei mellett a századfordulóra elkészült
Benedek Elek Székely Tündérország (1885) címû mesegyûjteménye és egyik leg-
jelentõsebb mûve, az öt kötetben kiadott Magyar mese- és mondavilág (1894–
1896), 1902-ben útnak indult Sebõk Zsigmond Mackó ura569 és Móra Ferenc Az
aranyszõrû bárány570 címû mûve.571 Több más neves hazai író és költõ is készített
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572 Errõl a témáról l. például: Kocsy Anikó: Forgó bácsi, Benedek apó meg a többiek. A gyermek- és ifjúsági
lapokról röviden. http://www.epa.oszk.hu/01300/01367/00027/kocsy.html (Letöltés: 2008. 07. 25.)

ebben az idõszakban remekbe szabott ifjúsági regényeket, gyermekverseket és
ismeretterjesztõ munkákat. Ezek mellett a Kis Újság, a Jó Pajtás, a Hasznos Mu-
lattató, a Vasárnapi Újság melléklapjaként 1873-ban indított, Beniczky Irma-szer-
kesztette Kis Vasárnapi Újság, a Pósa Lajos és Benedek Elek alapítószerkesztõk
által gondozott Az Én Újságom, a már említett Magyar Lányok és más lapok572 is
számos hasznos olvasnivalót nyújtottak a gyerekeknek.

Otthoni elfoglaltságok, házimunkák

A nõtörténet forrásai közül számos arról (is) vall, milyen háziasszonyi teendõk
tették ki a korabeli lányok és asszonyok otthon töltött idejét. A mindennapos
háztartási teendõk jellege, megváltozása egyrészt a naplók, háztartási könyvek
bejegyzései segítségével tárható fel, másrészt az önéletírások, a sajtócikkek, a

52. A Jó Pajtás címû gyermeklap

T  A  N Õ K  O T T H O N I  T E V É K E N Y S É G E I  t
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573 A korabeli illemszabályokat bemutató forrásrészletek tematikus válogatását l.: Fábri Anna (szerk.): A
mûvelt és udvarias ember. Mágus Kiadó, Budapest, 2001.; Szablyár Ferenc (szerk.): A pesti mûvelt
társalgó. Magvetõ, Budapest, 1986. és más mûvek

574 Evans i. m. 2. o.
575 John P. McKay–Bennett D. Hill–John Buckler: A History of Western Society. Boston, Dallas Geneva,

Lawrencville, 1983. 861. o.
576 De Gerando Antonina: Háztartástan vagy A nõ legszükségesebb életismereteinek rövid elõadása.

Légrády testvérek, Budapest, 1883. 28. o.
577 Uo. 52. o.

háztartásvezetési útmutató könyvecskék, a hirdetések és az illemtankönyvek573

vizsgálata szükséges.
A hétköznapok dimenzióinak feltárását jelentõsen nehezíti az a tény, hogy

különbözõ társadalmi rétegekhez, foglalkozásokhoz tartozó nõk meglehetõsen
eltérõ módon éltek. A fentebb említett források fõként a polgári és a fõúri csalá-
dok leányainak, nõtagjainak életébe nyújtanak bepillantást. Miként az angol tör-
ténész, Evans írja, a századfordulón a nõk nagyobb részét nem õk tették ki az
európai nagyvárosokban, hanem azok a dolgozó nõk, akik a fontos ipari köz-
pontok munkásnegyedeiben élték le az életüket, és nem jutott nekik más, mint a
kemény munka, a szegénység és a szigorúan takarékoskodó életforma.574 (A pa-
rasztasszonyokról is ritkán szólnak a ránk maradt források.)

A sokszor nehéz gazdasági körülmények ellenére – vagy éppen azért –, a nagy
nehézségek árán megteremtett otthon a századforduló családjainak menedéke
volt, csinosítása, kényelmesebbé tétele, rendben tartása pedig az asszonyok egyik
legfõbb feladatát jelentette. Angliában például a munkások otthonaiban olyan
papírszalagok voltak divatban, amelyeket a konyha falára téve, azokról nap mint
nap olvashattak az ottani családok ilyesféle feliratokat: „Kelet, Nyugat, az ott-
hon a legjobb.”, „Az otthon az a fészek, ahol minden a legjobb.”, „Ennek a ház-
nak az Isten az ura…” stb.575 A magyar paraszti és polgári családok otthonaiban
a hímzett falvédõk divatja terjedt, és a felfüggesztett „Házi áldás” is utalt az
otthon, a családi béke, a vallásos szellem fontosságára. Ennek irodalmi megfo-
galmazása is kikerekedett több korabeli szerzõ tollából, például De Gerando
Antonina így írt az 1883-ban kiadott Háztartástan címû mûvében: „A ház, bár-
mily szerény és kicsiny, templom lehet, honnan a házi asszony költõi lelke szétsu-
gárzik, s mûvelõleg hat környezetére…”576

A polgári családoknál csakúgy, mint az alsóbb társadalmi rétegek körében,
Magyarországon is fontos szempont volt a takarékoskodás. A XIX. század végé-
rõl több olyan forrás is maradt ránk, amelyek arról tanúskodnak, hogy a korabe-
li háziasszonyok rendszeresen bejegyezték a család kiadásait és bevételeit. Egyes
naptárak, kalendáriumok készítõi elõre gondoskodtak olyan megvonalazott ol-
dalakról, ahová a nõk e bejegyzéseiket elkészíthették, sõt, tankönyvekben, ta-
nácsadó útmutatásokban is találkozhatunk efféle mintákkal.577 Ezek az aprólé-
kos, elsõ pillantásra ma már értéktelennek tûnõ bejegyzések sokat elárulnak
hajdani megszövegezõjük életérõl, takarékoskodási szokásairól. Egy kézírásos
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53. Budapesti karácsonyi vásár

feljegyzés-sor, mely az 1860-as évek második felében készült Baranyában, egy
magyarul és németül egyaránt tudó polgárasszony mindennapjaiba enged bepil-
lantást. Az õ gondja volt a házbér kifizetése, a tüzifa beszerzése, az uborka és a
káposzta savanyítása, a mosónõ és a szolgáló munkájának felügyelete, az alapve-
tõ ruhanemûk és élelmiszerek beszerzése.578

A házi naptárak és kalendáriumok, a leányiskolák tankönyvei mellett az egyre
szaporodó sajtótermékek és praktikus tanácsokat sorakoztató kiadványok szer-
zõi is próbálták segíteni a nõket életvitelük megváltoztatásában, a házi munkáik
megkönnyítésében. Medve Imre könyve például, amelyet 1872-ben a Magyar
Gazdasszonyok Egylete jóváhagyásával adtak ki, számos tanácsot adott a mosás,
betegápolás, takarítás megkönnyítésére, és ráadásként a szerzõ megtoldotta e
gondolatait egy szakácskönyvvel is.579 A receptközlés és a szakácskönyvek ki-
adása egyébként ebben az idõszakban már tipikusnak és elterjedtnek mondható.580

A magyar nõk életéhez is szorosan hozzátartozott a mindennapi fõzés. Szabad-
idejük növekedését, érdeklõdésüket és olvasni tudásukat jelzi a kiadói aktivitás.

578 Ökrös Bálint (szerk.): Országos Naptár, 1866. Heckenast, Pest, 1866. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár-
ban található nyomtatott példányban oldalakon át olvashatóak a kéziratos bejegyzések.)

579 Medve Imre i. m.
580 A Vasárnapi Ujságban 1874-ben például – Medve Imre fentebb idézett könyvén kívül – a Franklin

Társulat hirdetésben ajánlotta Hüppmann A.: Valódi szakácsmûvészet címû könyvének 3., és Né-
meth Zsuzsánna: A legújabb és megpróbált Magyar szakácskönyv címû munkájának 8. kiadását. (Va-
sárnapi Ujság 1874. aug. 30.), valamint ebben az idõszakban jelentek meg többek között az alábbi
mûvek: Rézi néni (Dolesko Teréz): Szegedi Szakácskönyv. Burger Zs.-né kiadásában, é.n. és Zilahy
Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv. Singer és Wolfner Budapest, 1896.
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581 A mindennapi életbõl – a nõknek I–II. (Franklin, Budapest, 1876.); A nõk apró kötelmei (Franklin,
Budapest, 1877.)

582 Magyar Háziasszony 1882. ápr. 2. I/1. 4. o.
583 Anyák könyve – Aranytanácsok anyák és háziasszonyok számára az élet minden viszonyai között = A

tapasztalati élet nagy könyvébõl tallózta egy magyar anya. Méhner Vilmos Kiadása, Budapest, 1883.

Medve Imre említett könyvének egy olyan példányát leltük fel, melynek re-
ceptjeit egy korabeli olvasónõ minduntalan kiigazította, ceruzával javított bele a
nyomtatott szövegbe. Ez mutatja, hogy valóban kipróbálta – és megkritizálta – a
legtöbb ételleírást. Medve Imre könyvébõl kiderül, mivel foglalkoztak még az
akkori asszonyok, a szerzõ ugyanis leírta a kelmefestés, a kenõcsök és szappanok
készítésére vonatkozó tudnivalókat is.

54. Szakácskönyv-hirdetés 1896-ból

Beniczky Irma több könyve581 és az általa szerkesztett folyóirat, az 1882-tõl
megjelenõ Magyar Háziasszony, szintén sok részletet tartalmaznak a nõk tevé-
kenységére, életvitelére vonatkozóan. Bár az említett hetilap fõként háztartással
foglalkozó nõknek készült, az elsõ szám üzenetei között olvasható Beniczky vé-
leménye, mely szerint „szalonhölgyek kezébe éppúgy való”.582 Számos más, ha-
sonló témájú könyv is napvilágot látott, az egyik legszebben szerkesztett ezek
közül az Anyák könyve.583
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584 Nancy F. Cott egy érdekes könyvben foglalta össze e változások legelsõ megjelenési formáit: The
Bonds of Womanhood – „Woman’s Sphere” in New England, 1780-1835. New Haven and London,
Yale University Press, 1977.

585 Egy nagyvilági hölgy (Wohl Janka): Az otthon – Utmutató a ház czélszerû és ízlésteljes berendezésére
és vezetésére. Athenaeum, Budapest, 1882.

586 Gerando: Háztartástan… i. m. 21. o.
587 Balassa Iván i. m. 436. o.

A sok jó tanács, apróbb-nagyobb ötlet ezekben a mûvekben már mutatta azt a
törekvést, hogy a nõk mindennapi munkája könnyebbé váljon, hogy könnyeb-
ben és kényelmesebben éljenek, mint korábban. A cikkek, könyvek szerzõi egyet-
értettek abban, hogy a nõknek joguk van életük megkönnyítéséhez. A század
végén fokozatosan nyomultak be az új technikai vívmányok, találmányok a ház-
tartásokba is, elsõsorban a konyhai eszközök nagyfokú változásának lehettek
tanúi a kor asszonyai.584

A fõ újítások a konyhai eszközök ese-
tében a XIX. század utolsó két évtize-
dére és az új század elejére tehetõk.
Wohl Janka,585 De Gerando Antonina
és mások sokat írtak az új háztartási esz-
közökrõl, és gyakorta az újságok hirde-
téseiben is találkozhatunk ezekkel. A
XIX. század nyolcvanas éveiben kony-
hai újdonságnak számított a „tejforraló
szerkezet, mely felül keskeny, alatt szé-
les, fenék nélküli bádog edény, melyet
a tejbe tesznek, hogy ki ne futhasson.
Öntött vasból való husvágó gép. Mag-
távolító gépecske. (…) Tejsürü habgép,
mely néhány percz alatt habra veri a
tejet. Drótból készült tojásfõzõ kosár-
ka, melyet egyszerre lehet a forró vizbe
ereszteni, tojással megrakva. Kenyeret
piritó hosszú, betolható villa. Fali óra.”586 Ez utóbbi, nem éppen konyhai tárgy-
nak ebben a felsorolásban való szerepeltetése mutatja: a konyhában fõzõcskézõ
nõnek fontossá vált maga az idõ, azaz az idõ jobb, ésszerûbb beosztása. Fontos
újítás volt még a – már a XVIII. századtól ismert, ám szélesebb körben csak a
XIX. század végétõl alkalmazott – vaslapos tûzhelyek elterjedése a paraszti ház-
tartásokban.

Ugyanebben az idõszakban a városi konyhákban viszont már megjelentek a
gázlángos tûzhelyek, és ezekkel együtt a cserépedények helyett fokozatosan a
fémedények vették át a fõszerepet sok hazai konyhában.587 A századforduló nagy-
városi lakásaiba pedig kezdett bevonulni a központi fûtés, az elektromos áram, a
házi vízvezeték is, amelyek szintén megkönnyítették a nõk életét. 1909-ben az Új

55. Takarék-tûzhely 1875-bõl
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588 L’Aignac: A villamos konyha. Uj Idõk 1909. május 2. XV/18. 444. o.
589 A magyar konyhából. Mutatvány a Singer és Wolfner-féle Kalauzkönyvbõl. Uj Idõk 1896. július 5. II/

28. 18. o.

Idõk ezt írta az akkor még hihetetlenül modernnek, szinte utópisztikusnak tûnõ,
elektromos árammal felszerelt konyháról: „Ma még szenet rak a szakácsné a
tûzre, de holnap… Holnap már a villamosság hódító útjában eljut a konyhába is
és akkor akár glaszé-kesztyûben is elkészíthetik az ebédet, vacsorát. (…) Valósá-
gos boszorkány-tûzhelyek ezek a villamos konyhák, ahol csupa láthatatlan erõ
végzi el az emberek nehéz munkáját. Szépek, tiszták, esztétikusak, de sajnos, ma
még rendkívül drágák is.”588

A gasztronómia történetét kutatók
véleménye szerint a XIX. század végén
tulajdonképpen ismertek voltak már
külföldön és hazánkban is mindazon jel-
legzetes ételek, amelyeket „magyar
konyha” összefoglaló névvel emlege-
tünk. Magyarországon éppúgy, mint
mondjuk a korabeli Bécsben, ünnepi
ételnek számított a rántott hús, itthon
tipikus étel volt a gulyás, és a cukorré-
pa-termesztés felfutásának köszönhetõ-
en számos édesség is készült a hazai
konyhákban, a századvégen egyre sza-
porodó vendéglõkben, cukrászdákban.
Egy, a Millennium alkalmából rendezett
ezredéves kiállításra látogató külföldi
vendégeknek készült mû, a Kalauzkönyv
így jellemezte 1896-ban a budapesti
konyhát: „A budapesti konyha világhí-
rû; bõségét és változatosságát semmifé-
le konyha nem múlja fölül. Ma minden
nemzetbeli megtalálja itt az ínyének ked-

ves vagy megszokott ételeket. (…) Budapest fõzés dolgában kozmopolita. A ma-
gyar vidékek összes speciális ételét lehet kapni, de a külföld minden híres fogása
is föllelhetõ a nagyszabású hotelekben. (…) A budapesti konyha általában nem
könnyü, de a ki módjával élvezi: nem lesz tõle semmi baja. Zsíros és hagymás
párolt paprikás husai és gyúrott tésztái, zsírral, liszttel és tejfellel készült fõzelé-
kei: bort kívánnak maguk után…”589

A városi, divatos ételek vidéken is megjelentek. „Ebben az idõszakban terjedt
a parasztok közt a polgári konyha hatására, elõször ünnepi étrenden – több hul-
lámban – a pörkölt az Alföldön kívül, a paradicsommártás (és paradicsombefõzés),
a torta, a grillázs lakodalmi torta, a parasztoknak szánt kávé, a tejfölös paprikás

56. Elektromos áram a konyhában
1909-ben

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM156



T 1 5 7  t

58. Lotz-féle ruhamángorlók
hirdetése 1874-ben

57. Alter és Kiss nõi készruha-hirdetése 1878-ból

59. Kneipp malátakávé hirdetése
1905-ben
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590 Balassa Iván (fõszerk.): Magyar néprajz IV. Anyagi kultúra 3. Életmód. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1997. 439. o.

591 A fõzést és konyhakezelést… Vasárnapi Ujság 1886. febr. 21. XXXIII/8. 124. o.
592 Gerando: Háztartástan… i. m. 41. o.
593 E termékekrõl, konyhai eszközökrõl, korabeli konyha-, szálloda- és étterembelsõkrõl 1996 nyarán

kiállítást rendeztek a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
594 Ignotus i. m. 48. o.

csirke, a fasírozott, a rántott szelet, a körítés és a cukros sütemények, ugyancsak
a cukros lekvárok fõzése és befõtt készítése, hétköznapokon a friss zöldségekbõl
készült fõzelék.”590

Ebben az idõben, miként fentebb már utaltunk rá, gyakori volt a lányok fõzés-
re és egyéb házimunkákra történõ, iskolai vagy egyesületi keretek között folyó,
szervezett felkészítése is. A Vasárnapi Újság 1886-ban a brüsszeli községi iskola
példáját idézte, ahol is a növendékek számára kötelezõ tárgy volt a „fõzés és
konyhakezelés”, mely óra keretében elméletben és gyakorlatban megtanulták a
„finomabb ételek készítését”, megismerték az „ételek tápláló erejét” és a számla-
vezetést.591

A nõk munkáját a konyhai eszközökön kívül más találmányok is könnyítették,
például a gõzmosógép, mely „…rendes fürdõkád alaku, galvánozott vaspléhbõl
készült, és fürdésre is használható. Fával, szénnel, cokszal egyaránt fûthetõ” volt.592

Az újsághirdetésekben számos cég kínálta nõi és férfi készruháit, így a legtöbb nõ
a házi szövés-fonás-varrás kötelezettsége alól is „felszabadult”.

A Boross testvérek fémáru gyára 1895-ben a Vasárnapi Újságban többször is
hirdette „szétrakható jégszekrényeit”, fagylaltgépeit és hordozható gõzfürdõit, a
Lotz Gépgyár pedig a ruhamángorlókat és -facsarókat.

Ekkoriban a reklámok között már megtalálhatjuk a lakás- és ablaktisztítást,
féregirtást vállaló társaságok szövegeit. Számos, fõleg külföldi cég hirdette a szá-
zadvégen élelmiszertermékeit, melyek között a Liebeg Company húskivonata
éppúgy megtalálható volt, mint a Kneipp malátakávé, mely késõbb is közismert
és közkedvelt volt.593

Természetesen annak ellenére, hogy számos új termék és eszköz könnyítette a
nõk otthoni munkáját, még ezzel együtt is rengeteg tennivalójuk akadt. Jól ír
errõl „Emma asszony” szerepében Ignotus, aki a leányévek „unalmával” szembe-
állította a polgárasszony ezernyi elfoglaltságát.594
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A NÕI SZABADIDÕS
TEVÉKENYSÉGEK ÉS A DIVAT

o
Séta, kirándulás, utazás

Aszabadidõ eltöltésérõl, a korabeli nõk szórakozási formáiról világszerte szá-

hímzéssel, zenéléssel töltötték ki szabadidejüket. Általánosságokban nehéz meg-
állapításokat tennünk, hiszen a naplókból inkább egyes nõk életvitele bontako-
zik ki, az illemtankönyvek és újságok pedig csak egy-egy szûkebb réteg vagy
korosztály asszonyairól írtak. A századvégre a városlakó munkás- és cselédlány-
ok is kialakították saját szórakozási szokásaikat és színtereiket – általában jól
elkülönülve a gazdagabb rétegektõl.

Az utazás, a kirándulás, a séta volt az egyik kedvenc idõtöltése a korabeli
nõknek. A kevésbé tehetõsek leginkább csak településük divatos fõutcáján vagy
erdõjében, parkjában sétáltak, a gazdagabbak pedig nagyobb (külföldi) utazáso-
kat is tettek.595

Az utazások elterjedéséhez a XIX. század során hozzájárult Magyarországon
is a gõzhajózás, a vasút és a városi tömegközlekedés nagyarányú fejlõdése. Szá-
mos, az adott korban vagy késõbb megjelent, nõi tollforgatóktól származó úti
napló illetve kéziratos feljegyzés is ránk maradt ebbõl a korszakból.

A színésznõ, Bulyovszky Lilla Norvégiáról írt,596 A korszak híres írónõje,
Beniczkyné Bajza Lenke Nyugat-Európáról,597 Mocsáry Béláné távolabbi, ázsiai
és amerikai élményeit osztotta meg az olvasókkal598, Majthényi Flóra Spanyolor-
szágból közölt érdekes beszámolókat az 1880-as években a Budapesti Hírlap-

mos forrás található. A századvég polgári és fõúri családjaiban élõ nõk
kirándulásokkal, bálozással, színházlátogatással, olvasással, sportolással,

595 L. például errõl: Takács Mária: Magyar világjárónõk: Társadalomkép és szerepminták a XIX. századi
és XX. század eleji magyar nõk útleírásaiban. http://www.femidok.hu/article.php?artid=200503064
(Letöltés: 2008. 07. 19.); Wochner Tímea: Utazás és turizmus a 19. század második felében nõtörté-
neti aspektusból, nõi útleírók feljegyzései alapján. Szakdolgozat. PTE BTK Pécs, 2006. kézirat, 68
oldal

596 Bulyovszky Lilla: Norvégiából. Úti emlékek 1864. QLT Mûfordító Bt., Budapest, 2001.
597 Beniczkyné Bajza Lenke: Nyugat-Európa. Úti-levelek. Pest, 1862.
598 Mocsáry Béláné Fáy Mária: India és Ceylon, Budapest, 1899.; Mocsáry Béláné Fáy Mária: Keleti

utazás Budapest, 1901.; Mocsáry Béláné Fáy Mária: Utazásom Észak-Amerika nyugati partvidékein,
Budapest, 1902.
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60. Sétálók Budapesten 1903-ban

61. Korabeli útirajzok szerzõi:
Pulszky Polyxenia…

62. … és Beniczkyné Bajza Lenke
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599 Majthényi Fóra: Spanyolországról. Budapesti Hírlap 1886/296., 340. szám., 1887/1., 2., 19., 44.,
88., 90., 107., 118., 133., 157., 170., 253., 303., 342. szám. Uõ.: Spanyolországi képek. Lampel
Róbert (Wodianer F. és fiai) Cs. és Kir. udvari Könyvkereskedés, Budapest, é.n.

600 Hampelné Pulszky Polyxénia: Kirándulásunk a régi Trója vidékére. Egyetértés 1884. 128. és 130.
szám

601 L. a memoárjait: M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életembõl. (Egy polgárasszony
vallomásai.) Helikon, Budapest, 2001.

602 Uo. 55. o.
603 Nagy Ivánné naplója 1883–1895. OSZK Kézirattár – Oct. hung. 1164. – 23–32. o.
604 Beniczky Irma: A nõk hivatása… i. m. 85. o.

ban,599 Hampelné Pulszky Polixénia az egykori Trója helyszínét kereste fel,600

Márai Sándor néhai nagynénje, az adott korszak termékeny írónõje, Hrabovszky
Júlia pedig hazai, valamint az osztrák, német és olasz területeken tett utazásain
kívül leginkább Franciaországba utazott.601 Az 1870-es évek végén tett margitszi-
geti kirándulásról ez utóbbi hölgy így írt memoárjaiban: „Egy alkalommal jó
ismerõsökkel a Margitszigetre mentünk hajón. Híd akkor még nem kötötte össze
a szigetet a várossal, és ezeket a hajókázásokat nagyon kedvelte a fõváros közön-
sége. Két hajó járt óránként, a Hattyú és a Fecske, mindig tömve volt elegáns, víg
közönséggel, hangos, jókedvû fiatalsággal. (…) A közönség uzsonnázni, vacso-
rázni járt a szigetre. Az alsó és a felsõ szigetet az egylovas kis lóvasúti közlekedés
hozta közelebb egymáshoz.”602 Nagy Ivánné, akinek 1883 és 1895 között írt
kéziratos naplója maradt fenn, bejegyzései szerint szintén nagyon sokat utazott
férjével és rokonaival együtt. Gyakorta mentek Verõcérõl hajóval Pestre, Bécsbe.
Kirándulásokat tettek a Felvidékre, Esztergomba, Vácra, Balassagyarmatra, híres
fürdõhelyekre. Naplójának néhány sora tanúskodik arról, mit csináltak egyes
helyeken: „…1887. ápr. 2. Voltunk a Somossy Orpheumba a törpéket megnézni,
mind igen csinos kis teremtések voltak – de bizony, azt elég egyszer megnézni. 3.
jöttünk haza. (…) 1887. máj. 27… megnéztük a krasznahorkai várat s láttuk
Serédi Sofia holttestét üveg koporsóba, és ebédeltünk Váralján Erdõsi igazgató-
nál. (…) 1888. jún. 5. mentünk Váczra… és Iván Pestre ment és délután vissza
jött a hajón s miis mentünk a hugommal Esztergomba – a hol igen rossz éjszakám
volt – 6-a meg- néztük a nagy templomot a primási kincstárt, palotát, képtárt és
kupolát – délután haza jöttünk vasuton Verõczéig.”603 Bár a naplóból kiolvasha-
tó, hogy szerzõjének nem voltak anyagi gondjai, mégis õ maga nézett a gazdaság
dolgai után. Figyelemmel kísérte a tehenek, lovak szaporodását, õ maga ültette
meg a kotlósokat, fát hozatott és vágatott, vaskályhát és egyéb dolgokat vásárolt.
Mindennapi munkái mellett pedig vendégeket fogadott, bálokba járt, a bécsi
Praterban mulatott. Rá valószínûleg illett Beniczky korabeli véleménye, mely
szerint az utazás „a legnagyobb szellemi élvezetek egyike azok számára, kik érte-
lemmel bírnak a természet szépségeinek felfogására.”604

A szaporodó utazgatások, az átalakuló városi közlekedés miatt egyesek aggo-
dalmukat fejezték ki az újságok és illemtankönyvek hasábjain, attól féltek, hogy
az utcán sétálgató vagy nyilvános jármûveken utazó lányok, nõk erkölcsei meg-
romlanak. Többen különösen azt tartották felháborítónak, hogy más országok-
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63. Sétaruhák 1891-bõl

64. Kísérettel sétáló diáklányok 1907-ben

65. Fürdõkosztüm-hirdetés
1909-bõl
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605 Járhat-e a nõ egyedül? Magyar Háziasszony 1882. júl. 30. 2–3. o.
606 M. Hrabovszky Júlia i. m. 65. o.

ban kezdtek a lányok, nõk egyedül (kíséret, felügyelet nélkül) járni. A Magyar
Háziasszony címû lapban például 1882-ben azt írták, hogy bár az USA-ból a
szabadelvûség beszivárgott Európába, azért nem volna jó, ha Magyarországon is
(miként Angliában) egyedül járkálnának a lányok. Így érvelt az újságíró: „Ná-
lunk nincs szüksége a lánynak arra az önállóságra, melyet amerikai nõvérei igénybe
vesznek…”, és hozzátette még, hogy ez különben is veszélyes, mert a magányos
nõt inzultálhatják, meg aztán a magyar nõk természete is ellenáll ennek a liberá-
lis szokásnak.605

A századfordulóra azonban sok minden megváltozott, a szaporodó fürdõhe-
lyeken, strandokon lazultak a szigorú viselkedési szabályok. Trencsénteplicre,
Herkulesfürdõre, Pöstyénbe vagy a Balatonhoz a nõk akár egyedül is elutazhat-
tak egy kis „vízkúrára”… Természetesen csakis illendõ, vagyis térdig érõ, hosszú
vagy félhosszú ujjú, a test jelentõs részét takaró ruházatban hódolhattak a fürdõ-
zés, az úszás szenvedélyének.

M. Hrabovszky Júlia az alábbi módon emlékezett vissza egyik utazására:
„Herkulesfürdõtõl el voltam ragadtatva. Csudaszép, fõleg májusban, amikor még
nem állt be a nagy meleg, a rigók már az indóháznál is leszálláskor fütyültek. A
Cserna zúg-búg, az erdõs, magas hegyektõl körülvett szûk völgyben a pompás
fürdõházak, elegáns palotaszállók; a fényes Kursalon, ahol esténként táncoltak;
a fényes boltok… (…) Gyönyörû tavaszunk volt, és én mint természetrajongó,
nagyonélveztem a remek sétákat. Aztán a sok gyöngyvirág az erdõben, pompás
pisztrángok, zamatos, dús eper.”606

66. Fürdõzõk 1907-ben
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1896-ban nagyon sok ember utazott fel a fõvárosba a Millennium alkalmából
rendezett Ezredéves kiállításra. A rengeteg érdekes látnivaló között mindenki
talált kedvére valót, az újságok hónapokon át képes beszámolókkal csináltak
kedvet a kiállítás pavilonjaihoz. Az akkori év meleg nyara és a különbözõ utazási
kedvezmények is tették, hogy valóban sokan keresték fel Budapestet. Szintén
tömegeket vonzottak a más hazai helyszíneken, más években rendezett egyéb
helyi vagy országos kiállítások, és voltak jócskán hazai nõi nézõi a világkiállítás-
ok külföldi eseményeinek is.

A nõi sportok

A XIX. század második fele Magyarországon is a nõi sportok kibontakozásának
idõszaka volt. A séta, a kirándulás mellett a mozgásnak más formái is szokásba
jöttek. A legtöbb sportág esetében, mely a nõk körében elterjedt, a közvélemény
(fõként a férfiak jelentõs része, de nem csak õk) eleinte rosszallásukat fejezték ki.
A nõknek ezért szinte minden egyes sportág és mozgásforma esetében meg kel-
lett vívniuk a maguk „emancipációs küzdelmét”, ugyanúgy, mit az élet más terü-
letein, a jogban vagy a gazdaságban.607 A nõk által mûvelt biciklizés, korcsolyá-

67. Az Ezredéves kiállítás korzója

607 L. például: Baracskai Edina: A hagyományos nõkép megváltozása a dualizmus kori Magyarországon,
a divat és a sport tükrében. Szakdolgozat. JPTE Pécs, 1997. kézirat, 67 oldal; Gerhárd Lajos (szerk.)
– Mezõ Ferenc (fõmunkatárs): A magyar sport pantheonja I-II,III-IV. A magyar sport reneszánszának
története 1896-tól napjainkig. I: Embersportok II: Gép- és lovassportok III: Ember- és gépsportok
IV: A sport társadalma. A Magyar Sport Pantheonja Kiadóvállalat, Budapest, 1932.
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608 Kun László: Egyetemes testnevelés- és sporttörténet. Sport, Budapest, 1984. 107. o.; Walter Umminger:
A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992. 90–91. o.; Konrád Géza: A korcsolyázó sportról.
Uj Idõk 1900. jan. 14. 62. o.

609 „Jeges Medve” cikke: A jégsport bölcsõkorából. Uj Idõk 1896. január 12. 66–67. o.
610 Uo.
611 Baracska Edina i. m. 33. o.
612 (–á–r–): Korcsolyázó nõ. Vasárnapi Ujság 1872. január 7. XIX/1. sz. 4. o.

zás, teniszezés, úszás, vívás, vadászat és a tornagyakorlatok társadalmi szintû
elfogadása lassú folyamat volt; általában a századfordulóig váratott magára. E
sportágak mûvelésének természetesen a ruhadivat is jelentõs korlátokat szabott.
A fûzõk, abroncsos és turnûrös szoknyák, a több méternyi kelmét tartalmazó
ruhaköltemények eltûnése és egyszerûsödése, a reformruhák megjelenése tette
csak igazán lehetõvé a nõi test szabad mozgását.

A korcsolyázás az egyik elsõ olyan sporttevékenység volt, amely a magyar
társasági életben már az 1870-es évekre polgárjogot nyert. A sporttörténeti szak-
könyvek az európai korcsolyázás kezdeteit a XIII–XIV. századra teszik, amikor is
a németalföldi lakosság sportolás vagy téli közlekedés céljából lábára csont, majd
késõbb vas és fa kombinációjával készült korcsolyát kötött.608 Magyarországon
egészen az 1860-as évekig a korcsolyázás nem volt divatos sportág, a nõk köré-
ben pedig különösen nem. Az 1860-as évek végén – vélhetõleg a bécsi korcsolyá-
zó-egyesület megszervezésének hírére – a magyar fõvárosban is szervezkedni
kezdett néhány fiatalember, hogy meghonosítsa és elterjessze magyar földön (azaz
jégen) is ezt a sportágat.609

A nõk és ifjú leányok számára eleinte kifejezetten károsnak vélték e testmoz-
gás elsajátítását és gyakorlását. Persze, nem a korcsolyázó-egyesület alapítói, ha-
nem egyes nevelõk, akik úgy gondolták, hogy a leányok letérnek az erény útjá-
ról, ha lábukra korcsolyát csatolnak. Voltak orvosok is, akik azt harsogták, hogy
a fiatal nõi szervezetnek árt a korcsolyázás, meghûlés és egyéb betegségek oko-
zója lehet, vagyis az egészségre ártalmas, ezért lányok számára kerülendõ szóra-
kozás.610

A városligeti tavon azonban „megtört a jég”, egyre többen és többen merész-
kedtek a befagyott víztükörre. A korabeli újságok tudósításai szerint Eötvös
József bárónak és két leánykájának is szerepe volt abban, hogy más nõk is kor-
csolyát csatoltak: a miniszter és gyermekei ugyanis jó példával jártak elõl, gya-
korta látogatták a jégpályát. Eötvös József és gróf Andrássy Manóné támogatá-
sával 1869-ben létrejött a Pesti Korcsolyázó Egylet.611 Eleinte a példa és a
kiváncsiság inkább a férjes asszonyokat vonzotta a jégre, fõként az arisztokrata
hölgyek körébõl. 1872-ben viszont a Vasárnapi Újság egyik száma már arról
számolt be, hogy a korcsolyasport a nõk körében teljesen elterjedt. Az újságíró
szerint valószínûleg azért, mert ez a mozgásforma könnyû és kellemes idõ-
töltés.612

Emellett biztosan több dolog is szerepet játszott abban, hogy a nõk egyre na-
gyobb számban keresték fel a jégpályákat. Egyrészt az egyesületek, pályák fejlõ-
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68. Korcsolyázás a pesti városligetben
1872-ben

69. Korcsolya-hirdetés 1890-bõl

70. A városligeti korcsolyapályán

71. Találka a jégpályán 1907-ben
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613 Kun László i. m. 210. o.
614 Vasárnapi Ujság 1879. január 12. XXVI/2. sz. 21. o.; Uj Idõk 1896. január 12. II/3.sz. 60. o.; Vasár-

napi Ujság 1907. január 13. LIV/2. sz. 27. o.
615 Ignotus i. m. 37. o.

dése, kiépülése, a korcsolya tökéletesedése (a Halifax-rendszerû fémkorcsolyát
felváltotta a vékony pengéjû acélkorcsolya) és a mûjéggyártás korszerûsítése.613

A korcsolyázás külön ruhadivatot hívott életre. Az újságokban a korcsolya-
sporttal összefüggõ írások tetemes részét teszik ki azok a rajzos tudósítások,
melyeket a nõi olvasók számára írtak a párizsi, bécsi és pesti korcsolyázóruhákról.
Türelmetlen hölgyek követeltek újabb és újabb modelleket az újságoktól, melyek
olvasói levelekre válaszolva vadonatúj ruhák rajzait közölték.614 Még a század-
végen is gyakorta olvashatunk efféle híradásokat az újságokban, és az Ignotus
által írt levelekbõl még 1893-ban is kiolvasható, hogy a jégpálya megnyitására
külön toilettet csináltattak az asszonyok, a kitalált „Emmához” hasonló polgárfele-
ségek.615

72. Kronberger Lili mûkorcsolyázó világbajnok, 1908

73. Szánkózás a századfordulón

T  A  N Õ I  S Z A B A D I D Õ S  T E V É K E N Y S É G E K  É S  A  D I VA T  t

holgyek.p65 10/13/2008, 10:16 AM167



T 1 6 8  t

T  H Ö L G Y E K  N A P E R N Y Õ V E L  t

616 Kronberger Lili mûkorcsolyázó világbajnok… Vasárnapi Ujság 1908. február 2. 90. o.
617 A témáról bõvebben l.: Zsinkó Rita: Magyar nõk szabadidõs elfoglaltságai a századfordulón, különös

tekintettel a nõi kerékpározásra. Szakdolgozat, kézirat. PTE BTK, Pécs, 2006. 53 oldal, Frisnyák
Zsuzsa: A nõi kerékpározás hõskora. História 1992. 3. sz. 30. o.

618 Kerékpáros Hölgyek Lapja 1897. július 10. I/1. 254. o.

A nõk számára a korcsolyázás több volt, mint holmi sport. A fiatal lányok a
jégpályán találkoztak hódolóikkal, a férjes asszonyok számára a jégpálya a társa-
sági élet és a „divatbemutató” egyik színtere volt a XIX. század végén.

1908-ban a sportág egyik szép nõi eredményérõl is olvashattak az érdeklõ-
dõk: egy magyarországi hölgy, Kronberger Lili Trappauban mûkorcsolyázó vi-
lágbajnok lett.616

Több olyan téli sportnak is hódoltak a hazai hölgyek, amelyek korántsem
demokratizálódtak úgy, mint a korcsolyázás. A síelés, a szánkózás, a „jég-hockey”
csak kevesek, fõként a gazdag nõk sportja volt.

A századvég Magyarországán feltûnt az új, a társadalom széles rétegeiben el-
terjedõ sportág, a kerékpározás,617 melynek hívei ugyanolyan akadályokkal kel-
lett, hogy megküzdjenek, mint 20–25 évvel azelõtt a korcsolyázás hódolói. A
férfiak körében a kerékpározás hamar elterjedt, ám nõk számára ezt veszedel-
mes, az illemmel összeegyeztethetetlen sportnak tartották. Több ellenzõ úgy vél-
te, hogy a nõk csak azért akarnak kerékpározni, hogy lobogó ruháikat mutogas-
sák és gavallérokat szerezzenek.

A Kerékpáros Hölgyek Lapja, mely a Pécsen szerkesztett Kerékpár-Sport címû
kétheti újság melléklete volt 1897-tõl, egyik számában azt ajánlotta, hogy a höl-
gyek inkább biciklizzenek „egyelõre” szoknyában, mivel a nadrágot sokan nem
nézik jó szemmel. Ám annyit megengedhetõnek tartottak az újság készítõi, hogy
a szoknya „a rendesnél 8–10 cm-rel rövidebb legyen, szélessége 3 méternél több
ne legyen”, és sapka helyett szalmakalapot hordjanak a sportos hölgyek.618 Jel-
lemzõ azonban, hogy még e szaklap írói sem haboztak a kerékpározó hölgyek
elleni gúnyt illetõen. Több cikkben is arra utaltak, hogy a sportos hölgyek csak
férjre vadásznak, és nem a testmozgás érdekli õket. Ezt tanusítják például az
ilyesfajta viccek:

„CZÉLTALAN

Kerékpáros: – Kisasszony pompásan kerékpározik. Ugyan,
miért nem lép be egyletünk tagjai közé?
Hölgy: – Miért lépjek be, hiszen valamennyien nõsek.”619

„KELLEMETLEN FÉLREÉRTÉS

Gróf: Valóban mélyen sajnálom nagyságos asszonyom,
hogy a legutóbbi kiránduláson kedves leányával összeütköz-
tem és kerekét eltörtem.
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619 Karika-Viczcz. Kerékpár-Sport 1897. szeptember 10. 362. o.
620 Kellemetlen félreértés. Karika-Viczcz. Kerékpár-Sport 1899. február 10. 5. sz.
621 Egy biciklista vallomása. Uj Idõk 1897. július11. III/29. sz. 34. o.

Anya (hamiskás korholással): Oh az nem volna baj –
de ön Irénkém szívén is sebet ejtett!
Gróf: Kezemet nyujtottam volna Irénke kisasszonynak –
Anya (hirtelen): Áldásomat bírják!!
Gróf: de sajnos – mint látja nagyságos asszony,
az is eltört.”620

Az Új Idõk 1897-bõl származó egyik cikkébõl az derül ki, hogy eleinte olykor
maguk a nõk is elítélõ hangn szóltak az új sportról: „Akkor bevallhatom, hogy
kevés dolgot utálok annyira, mint éppen a biciklit… Különösen a nõknél! Nem
ösmerek sportot, mely annyira nõietlen volna, mint ez… Nem értem, hogy jóizlésû
nõ hogyan szánhatja rá magát és még kevésbé értem, hogy egy férj, hogy enged-
het meg ilyesmit feleségének…”621 Maga a cikkíró férfi is hasonlóan vélekedett,
mint nõi beszélgetõtársa: „Igaza van, asszonyom, mondtam. És a milyen nõietlen
ez a sport, annyira férfiatlan is… Nem is sport, hanem hitvány szurrogátum: a
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74. Biciklizõ hölgy a századvégen
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lovaglás paródiája… Lóhátón minden férfi daliás és minden nõ kecses. Biciklin
pedig minden férfi nevetséges és minden nõ rút…”622

Mások azt emelték ki, hogy a kerékpározás káros az egészségre, illetve arra figyel-
meztettek, hogy a leányok nagy veszélyben vannak a kerékpáron, hiszen nem tudja
õket elkísérni az anyjuk vagy a gardedámjuk. Több cikk alapján jól látható, hogy
esetleg a férjes asszonyok kerékpározását helyeselték (persze, csak abban az esetben,
ha a házastársuk is kerekezett…)623 Több cikk és alkalmi költemények is jelzik, hogy
(képletesen szólva) a feleségek számára elfogadhatóbbnak tartották a varrógép kere-
kének forgatását az otthon falai között, mint a a biciklizést nyilvános tereken. Egy, a
Vasárnapi Újságban közölt versike így fogalmazta ezt meg 1899-ben:

„SZIKRA: BICZIKLI ÉS VARRÓGÉP (részlet)

… a mézes hetek múltán
Nõ a szükség, jõ a gond,
Kora reggel – késõ estig
A varrógép egyre zsong.
Varrás felett sápadt asszony
Szakadatlan görnyedez
»Én bizony nem ölöm magam«,
Mond a férfi – »lesz, mi lesz!«

»Te is hagyd e csúnya gépet,
Jer a zöldbe, angyalom« –.
’Nem tehetem, sürgõs munkám, –
Számomra nincs nyugalom.’
»Ejh, én unom magam itthon!…«
’Úgy?’ – jõ rá a felelet, –
’Kettõnk közûl, a ki henyél,
Maga édes – elmehet!’

De e szóra, – átkos óra!
Boldogságnak vége van,
A sértett fél szitkozódva
A szobából kirohan;
Ki a házból, gyors biczikli,
Nesztelenül elpereg…
Sápadt asszony varrógépnél
Elhagyatva kesereg.”624

622 U.o. 34. o.
623 Pl.: A hölgykerékpárosok elsõ hirnöke… Kerékpár-Sport 1896. április 10. 51. o.
624 Szikra (Tábori Róbert): Biczikli és varrógép. Vasárnapi Ujság 1899. december 24. 46/53. sz. 890. o.
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75. Kerékpározók 1898-ban

Akadtak azonban néhányan, akik megértõen és támogatólag viselkedtek a so-
kak által csak hóbortnak tartott kerékpározó hölgyekkel szemben. Például az a
Herendi H. Artúr nevû alkalmi rímfaragó, aki egy hosszas költeményét e sorok-
kal kezdte:

„NÕK A KERÉKPÁRON

Kerékpár most a szivek mozgatója,
Azon oldódik minden probléma.
Azért talán oly lelkes hódolói:
Asszony, leány, anyós és nagymama.”625

A századfordulón már számos, kifejezetten a nõknek készült kerékpártípust
árusítottak Magyarországon, és megjelentek a kerékpározás mûvészetére tanító
könyvecskék és cikkek is.626 A kerékpározással kapcsolatos érdekességekrõl is
beszámoltak a lapok, például 1892-ben a Vasárnapi Újságban egy olyan amerikai
nõrõl írtak képes ismertetést, aki Berlintõl Budapestig két keréken tette meg az
utat.627 Mindez azt bizonyítja, hogy ez a testmozgás hazánkban is egyre általáno-

625 Herendi H. Artúr: Nõk a kerékpáron. Kerékpáros Hölgyek Lapja 1897. július 10. I/1. 1. o.
626 L.: például: Gárdonyi Géza: Két szó a biciklirõl. I. Mire jó a biciklizés? Uj Idõk 1897. július 25. III/

31. sz. 78. o.; Gárdonyi Géza: Két szó a biciklirõl. II. Hogyan tanulunk biciklizni? Uj Idõk 1897.
július 11. III/ 29. sz. 31-34. o.; Angyal Ignácz: A kerékpár kezelése. Ifj. Nagel Ottó kiadása, Budapest,
1898.

627 Amerikai nõ Magyarországon – velocipéden. Vasárnapi Ujság 1892. szeptember 4. XXXIX/36. 619. o.
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628 Wohl Janka: A kerékpárról. Athenaeum, Budapest, 1894. 24. o. Idézi: Zsinkó Rita i. m.
629 U.o. 32. o.
630 Kerékpár-Sport 1898. február 25. 4. sz. 62. o.
631 L. errõl a témáról például: Szívós Andrea: A lányok testi nevelése az 1880-as években. Egészségneve-

lés 1998. 3. sz. 148-149. o.
632 Hadas Miklós: A modern férfi születése. Helikon Kiadó, Budapest, 2003. 208. o.
633 L. például a Nemzeti Nõnevelés, a Tornaügy és a Hercules hasábjain megjelent írásokat, illetve Turjay

László: Nõnevelõ tornászat szülék, tanítók és tanítónõk számára. K. n., Budapest, 1882.
634 Életérõl, testápolási szokásairól, az általa megtestesített szépségeszményrõl l. például: Hamann,

Brigitte: Erzsébet királyné. Európa, Budapest, 2008. (különösen a Szépségkultusz címû fejezet, 199-
227. o.)

635 Siklóssy László: A magyar sport 1000 éve I. Országos Testnevelési Tanács, Budapest, 1927. 609. o.

sabbá vált a hölgyek körében is, ám nem ez volt az utolsó olyan sportág, amely
mûveléséhez ki kellett vívniuk maguknak a jogot.

Az egykori hirdetések és cikkek szerint „keresettek voltak a Turul kerékpárok,
melyek közül a Turul III. nõi gép, mely a leírás szerint könnyen szaladt, elegáns
és tartós volt, 320 koronába került.628 A Raleigh 13. számú nõi kerékpár már
632 koronát ért.629 A Kayser gépek közül a nõi kormányrúddal felszerelt Kayser
32. számú nõi gép olcsó volt, viszont jó. A Kayser 33. számú kerékpár a hirdetés
szerint nem csak praktikus volt, hanem elegáns és tetszetõs formájú is.”630

Különösen segítették a nõi kerékpársport terjedését emellett a társasági élet
helyszíneként is fontos szerepet betöltõ kerékpár-csarnokok, és természetesen az
is, hogy mind több és több híres, közismert hölgy is nyeregbe pattant, és ezzel az
elõkelõ és a középosztály nõtagjai körében is divatot teremtett.

A nõi tornázás szokása631 is a franciáktól indult útjára, és nagyon lassan hódí-
tott tért Magyarországon, annak dacára, hogy a korabeli nevelésügyi lapok (pél-
dául a Néptanítók Lapja, a Nemzeti Nõnevelés stb.) és nevelési szakkönyvek
rendszeresen foglalkoztak ezzel a témával. Az 1868:XXXVIII. törvénycikk az
állami elemi iskolákban fiúknak és leányoknak egyaránt kötelezõvé tette a
tornászatot. A testneveléshez azonban alkalmas sportterek és tornatermek kel-
lettek, ezek pedig a népiskolákból – a tanfelügyelõi jelentések szerint – az 1870–
90-es évek között még jórészt hiányoztak. Az 1870-es években aztán a felsõbb
leányiskolákban is elõírták a tornászatot. A Molnár Aladár-vezette budapesti
középiskolában „kötelezõ tárgyként »mindegyik osztályban naponként fél órát«
kell tartani a testgyakorlatokat. Ez az elõírás nem kevesebbet jelent, mint hogy e
tantárgy a magyar és a német után a történelemmel holtversenyben a harmadik
legmagasabb óraszámban taníttatik az iskolában.”632 Ebben az idõben megjelen-
tek a nõi testnevelést segítõ újságcikkek és szakmunkák is.633

A nõi tornászat népszerûsítésében fontos példa volt maga Erzsébet királynõ is,
aki rendszeresen edzette magát.634 A hazai tornaoktatás kiemelkedõ alakja volt a
XIX. század végén Magvassy Mihály, aki németországi tanulmányútjáról haza-
térve, Budapesten, a Nádor utcában nyitott nõket is váró tornaintézetet.635 A
XX. század elejérõl már számos olyan pillanatfelvétel maradt ránk, amelyek tor-
názó kis- és nagyleányokat mutattak be a a korabeli újságolvasóknak. Például
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636 Leányok vívóiskolája. Vasárnapi Ujság 1909. december 5. LVI./49. 1017. o.
637 A Budapesti Szent Angelina… Vasárnapi Ujság 1909. július 18. LVI./29. 608-609. o.
638 Baracska Edina i. m. 48–49. o.
639 Az elsõ férfi teniszbajnok: nõ! In: Umminger i. m. 180. o.

egy 1909-es cikkben, mely egy budapesti vívó- és tornaiskolát mutatott be, kisle-
ányokat láthatunk fiúkkal együtt tornázni. Az újságíró szerint ez javára válik a
lánykák testi fejlõdésének, mozgásalakulásának.636 A lap egy másik cikkében
ugyanebben az évben a fõvárosi Szent Angelina görög-keleti szerb leánynevelõ
intézetet mutatták be, ahol a növendékek svéd tornatanárnõ vezetésével edzet-
ték testüket. A képeken matrózruhás leányok kapaszkodnak a bordásfalakon (!),
és botos gyakorlatokat mutatnak be.637

Voltak olyan sportos idõtöltések is, amelyek korántsem a nõk széles körében
voltak divatban, és nem tartoztak az iskolai testnevelés-tanításhoz sem. Ilyen
volt például a teniszezés, a vívás, a vadászat vagy az automobilozás.

Jóllehet, már Széchenyi István is adogatott ütõjével Magyarországon, ez az új
sportág, a tenisz, csak lassan indult térhódító útjára, különösen a nõk körében.
Miközben Dublinban már 1872-ben megrendezték az elsõ nõi teniszbajnoksá-
got, hazánkban csak 1885-ben alakult meg az az elsõ teniszegylet, amelynek tag-
jai akár hölgyek is lehettek. A teniszt – a drága felszerelés és karbantartott pályák
miatt – csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak a korabeli magyar
társadalomban, nekik viszont egyik kedvenc sportágukká vált a századforduló-
ra.638 Érdekesség e sportág hazai történetének kezdeti idõszakából, hogy az 1894-
ben rendezett balatonfüredi országos (férfi) teniszbajnokságot egy nõ, Pálffy Pa-
ulina grófnõ nyerte meg.639 Szintén a korszakra jellemzõ adalék, hogy õ volt az
elsõ, akit hazai bajnokként elismertek, mert sem az 1890-es nyertest, Széchenyi
István unokáját, Alicét, sem pedig az 1891-es év bajnokát, Stefánia fõhercegnõt

76. Tornázó amerikai iskoláslányok a századvégen
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640 A millenniumi rendezvények és az újkori olimpizmus hatása. In: Magyarország a XX. században. III.
kötet Kultúra, mûvészet, sport és szórakozás. Szerk.: Kollega Tarsoly István. http://mek.oszk.hu/02100/
02185/html/569.html#III-583 (Letöltés: 2008. 07. 23.)

641 Életérõl l.: Szõke Pál: Madarász Margit. Tenisz 1977/november http://www.lhsport.hu/
Hirek?&news_id=52&page=details (Letöltés: 2008. 07. 23.)

642 Idézi: Baracska Edina i. m. 47. o.

hivatalosan nem kiáltották ki gyõztesnek, bár elismerõen szóltak róluk.640 Az
elsõ, nõk számára kiírt teniszverseny 1908-as nõi egyesének gyõztese a korábban
már jelentõs hazai és nemzetközi bajnoki sikereket elért, a Budapesti Lawn Tennis
Club színeiben induló Madarász Margit volt.641

Mint annyi más sport, a vívás is Széchenyi István és Wesselényi Miklós tevé-
kenysége nyomán vált szélesebb körben ismertté a XIX. század elsõ felében.
Késõbb, a dualizmus idején az 1875-ben alakult elsõ hazai tornaegylet, a Magyar
Atlétikai Club (MAC) sportágai közé a vívás is beletartozott. A kard- és tõrforga-
tás a hazai nõi sportok sorába viszont csak a század végén vonult be. Miután
1884-ben a budapesti Vigadóban bemutatkoztak a Hartl-féle bécsi nõi vívóisko-
la sportolói, itthon is egyre több hölgy lett e testedzés követõje. Külön témát
adott a korszak újságíróinak az a kérdés, hogy milyen ruházatban illendõ vívniuk
a nõknek. A Divatszalon címû lap 1893-ban azt ajánlotta, hogy térdig érõ, bõráncú
vörös vagy kék gyapjúszoknyát, szûk nadrágot harisnyával és alacsony angolsar-
kú cipõt viseljenek a kardforgató hölgyek.642

A vívásban résztvevõ hölgyeknél is kevesebb kiváltságos nõ vehetett részt a
fõúri vadászatokon. A Vasárnapi Újság 1880-ban kuriózumként közölte a hírt a

77. Teniszezõk 1907-ben
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francia hölgyek körében akkoriban terjedõ idõtöltésrõl.643 A lapban egy férfi
még 1909-ben is gúnyolódva és lekicsinylõen szólt a nõi vadászokról, akiknek
szerinte még elnevezést sem lehet találni, olyannyira alkalmatlanok e „sport”
mûvelésére. Szerinte a nõk hiába vadászgatnak, mert nem értenek az effélékhez;
soha nem tudnak csendben maradni; nincs bennük szenvedély; alkalmazkodásra
hajlóak; csak a fess vadászruha érdekli õket; nem mennek el egyedül vadászni;
azt sem bánják végeredményben, ha elmarad a vadászat.644 A fõúri körök nõtag-
jai azonban részt vettek a vadászatokon, miként ezt például Izabella fõherceg-
asszony újságokban is gyakran közölt fotói mutatják.645

643 Vasárnapi Ujság 1880. október 17. XXVII/42. 692. o.
644 Bársony István: Nõk a vadászaton. Vasárnapi Ujság 1909. augusztus 1. LVI./31. 647. o.
645 L. pédául az alábbi képet: Tátrai bölényvadászat. Izabella fõhercegasszony fölvétele. Vasárnapi Ujság

1907. február 17. 54/7. 121. o.

78. Vívó hölgyek Budapesten, 1895-ben

79. Tátrai bölényvadászat 1907-ben
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80. A Henrik herceg automobil-verseny 1909-ben

81. Steinschneider Lili pilótanõ 1912-ben
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646 Történetérõl l.: Lindner Ernõ – Illés István (szerk): A Királyi Magyar Automobil Club Jubiláris Arany-
könyve 1900–1930. Budapest, 1930.

647 Baracska Edina i. m. 52. o.
648 A hazai autóversenyzés kezdeteirõl l.: Murányi Ottó–Palocsai Jenõ–Wakler Lajos: 100 éves a magyar

autósport. Itiner MN Kiadó, Budapest, 2002.
649 Baracska Edina i. m. 54. o.;
650 Beniczky I.: A nõk hivatása… i. m. 189. o.

A XX. század elejének nagy újdonsága volt – úgy a sportok mint a közlekedés
szempontjából – az automobil elterjedése. Az elsõ autót, egy négykerekû, tömör-
gumi abroncsos kocsit 1895-ben Hatsek Béla mûszerész hozatta Magyarország-
ra, és még ugyanebben az évben lett a pezsgõgyáros Törley József is egy Benz
autó tulajdonosa. 1900-ban alakult meg 45 taggal Budapesten az elsõ Magyar
Automobil Club.646 Az automobil iránti megfelelõ érdeklõdés és piacképes keres-
let mellett a századelõn a közúthálózat kiépítése, töltõállomások létesítése, a gép-
jármû-forgalom szabályozása és természetesen a hazai gyártás is szükséges volt
az új közlekedési eszköz terjedéséhez.647 1901-ben rendezték meg Magyarorszá-
gon az elsõ automobil-versenyt és -kiállítást,648 és 1914-ben már 3319 kocsit
tartottak nyilván hazánkban.

A hölgyek közül is többen volán mögé ültek már a kezdet kezdetén, ehhez
természetesen nem csupán vezetési ismeretekre, hanem megfelelõ ruházatra is
szükségük volt: védõszemüveg, valamilyen fejfedõ a huzat ellen, hosszú kabát. A
hazai automobil-vezetõk elsõ nagyobb távot érintõ túrája az 1912-es konstanti-
nápolyi túra volt, ahol nõk is részt vettek, csakúgy, mint az 1914-es kárpáti tú-
rán, amelynek 2500 km-es távját két nõ is teljesítette: Madarassy Beck Ilona
Fiatjával, Frohner Románné pedig Mercedes típusú autójával.649 A. XX. század
tizes éveiben pedig már nem is az automobil, hanem a repülés számított igazi
újdonságnak, a hazai hölgyek körében. Az elsõ magyar pilótanõ Steinschneider
Lili volt.

Bálok és más mulatságok

A mozgásnak és szórakozásnak egy másik formáját jelentette a tánc, mely a nõk
és lányok szabadidõ eltöltésének egyik érdekes színfoltja volt. A farsangi szezon-
ban rendezett bálok, az egész éven át látogatott táncestélyek és tánciskolák a
társasági élet és az illemtanulás fontos színterei voltak. Még – az egyébként kissé
maradian gondolkodó – Beniczky Irma is ajánlotta egyik korai könyvében a tán-
cot, de kiemelve, hogy nem fûzõben és szûk cipõben illik járni.650

A táncoló hölgyek azonban még a századvégen is gyakorta fûzõvel ügyeltek
alakjukra, mely ruhadarab akkorra már szélesebb körben gúny tárgyát képezte.
A Veréb Jankó címû pécsi vicclapban például a következõ anekdota jelent meg:
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651 Veréb Jankó 1887. január 30. III/V. 39. o.
652 Bál után. Vasárnapi Ujság 1879. január 26. XXVI/4. 59. o.
653 „Táncról-táncra” – Bálok és táncvigalmak a kiegyezéstõl a negyvenes évekig – Az Országos Széchényi

Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum kiállítása, Budapest, 1996. január 22. – március 30.
654 F. Dózsa Katalin: Letûnt idõk, eltûnt divatok 1867–1945. Gondolat, Budapest, 1989. 143. o.

„TÁNCZ KÖZBEN

– Nemde uram, ön is tagja a pécsi atletikai klubnak?
– Honnan sejti ezt nagysád?
– Nagyon erõsen tud szoritani.
– Óh bár én szoritanám; de azt tartom, hogy más atléta
szoritja kegyedet.
– Más atléta? Miféle más atléta?
– No ne jõjjön mindjárt zavarba. A derékfûzõ.”651

A bálozás, a táncvigalmak, az ezekkel járó „felhajtások” és elõkészületek, vala-
mint a tetemes anyagi kiadások gyakorta arra ösztönözték a férfi újságírókat,
hogy a bálozó nõket nevetségessé tegyék. 1879-ben a Vasárnapi Újságban példá-
ul egy „boldogtalan apa” tollából származó gúnyos, jó humorral megírt cikk
jelent meg a bálokról. Szerinte a mulatság semmi jót nem hoz a leányoknak és
nõknek, hiszen egész éjjel ugrálnak, szétbomlik a frizurájuk, elszakad a ruhájuk,
széttapossák a cipõjüket, ráadásul kényelmetlenek is ezek az öltözékek, bál után
pedig nem lehet kocsit kapni, és a nagy mulatozást másnap fejfájás követi.652

(Hogy mennyire nem túlzott az „apa”, azt jól mutatták azok a kiállítási tárgyak –
széttaposott selyemcipellõk, szoros míderek és elszakadt ruhák –, amelyek az
Országos Széchényi Könyvtár kiállításán szerepeltek.)653

Számos foglalkozási csoportnak, társadalmi rétegnek megvoltak a saját báljai,
erre jól utalnak a korabeli újsághíreken és meghívókon kívül a táncrendek formái,
a jogászbálon például § alakú, a gyógyszerészeknek pedig patikamérleg dukált.

Mint F. Dózsa Katalin írja, a farsangi bálok egyaránt fontosak voltak vidéken
és Pesten. „Az évad a legtekintélyesebbnek tartott jogászbállal kezdõdött. Utána
következett a technikus-, a Magyar Gazdasszonyok Egyesülete, a Nõképzõ Egy-
let, a protestáns, a medikus-, a bölcsõde- és mentõbál – általában mindegyik
jótékony célú volt. 1873-ban rendezték meg az elsõ athléta-, a XX. század elejé-
tõl pedig az igen elegáns Széchényi- és Izabella-bálokat. A legelõkelõbb az idõn-
ként Budapesten is megtartott udvari bál volt. A farsangot a kissé bohém, jelme-
zes mûvészbál zárta.”654 Látható tehát, hogy több bált is nõi szervezetek rendeztek,
és a bevételeket jótékonykodásra fordították.

A lányok legkorábban 14–15 éves korukban kerülhettek elõször bálba, sõt
gyakran ennél késõbbi életkorban. Kisleányairól a fentebb már idézett „boldog-
talan apa” ezt írta: „Miczike… tizenöt (éves). Ez már inkább chloroformot sza-
gol be, semhogy itthon maradna, s Muczika, a ki még csak tizenkét tavaszt látott,
világfájdalmat érez, hogy itthon kell maradnia, keservesen panaszolja, hogy mi-
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lyen boldogtalan egy lény õ, s készül kolostorba.”655 M. Hrabovszky Júlia me-
moárjában így írt errõl: „Tizennyolc éves koromban mutattak be Pesten, vagyis
akkor voltam elsõ bálomon, a korcsolyabálon.”656 Férjhezmenetelük után a nõk
bálanyák lehettek (azaz egy-egy bál fõvédnökei). Az Új Idõkben egy újságíró hu-
moros formában számolt be egy bálanya napirendjérõl, akinek tengernyi elfog-
laltsága ellenére a legfõbb gondja, hogy leányát jól férjhez adja, és legszentebb
kötelessége, hogy a leányt mindenütt állandóan szemmel tartsa.657 Nagymama
korú hölgyek is jártak bálokba, errõl vall például az Új Idõk egyik írása, amely-
ben báli legyezõk beszélgetnek.658

655 Bál után. Vasárnapi Ujság 1879. január 26. XXVI/4.
656 M. Hrabovszky Júlia i. m. 35. o.
657 Angelo: Egy bálanya napirendje. Uj Idõk 1898. február 13. IV/7. 151. o.
658 Bál után. Uj Idõk 1898. január 9. IV/2. 41. o.

82. Báli ruha hirdetés 1873-ból 83. Táncrendek 1896-os bálokból
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S hogy miféle táncok voltak divatosak a XIX–XX. század fordulóján a hazai
bálokban? „Milyen táncok voltak kinyomtatva a táncrendben? Mily táncok mel-
lé jegyezték be nevüket a gavallérok, amivel egy „túrra” elõre lefoglalták a tánc-
partnert? Erre a kérdésre azért nem lehet egyértelmû választ adni, mert a táncok
sora sûrûn változott a divat hatására, s a bál jellege szerint is. Csárdás, keringõ,
polka, francia négyes váltakoztak a táncrendben, de idõnként rákerültek a tánc-
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86. Bálterem, 1903

84. Bálozó hölgyek
1909-ben…

85. … és 1914-ben
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rendre olyan táncok is, mint a mazurka, a polonéze és a cotillon avagy a fü-
zértánc.”659

Nem csupán a farsangi szezonban rendeztek mulatságokat; különbözõ jóté-
konysági estek, táncünnepélyek egész évben voltak, gyakran éppen egy-egy helyi
nõegyesület szervezte és rendezte ezeket. 1893-ban például a Pécsi Jótékonysági
Nõegylet szervezett egy kocsi-virágkorzót, melynek teljes programja és lefolyása
ránk maradt a korabeli sajtótermékek lapjain. A rendezvényen a város közép- és
felsõbb rétegéhez tartozó családok vettek részt, de szemlélõje volt a kocsifoga-
toknak és egyéb látványosságoknak a város apraja-nagyja. Az eseményt lövések-
kel nyitották, és a díszes fogatok a Széchenyi térrõl vonultak fel a Tettyére. Ott
hagyományos szórakozási formákkal mulattatták az összegyûlteket, volt céllövé-
szet, léggömb-eregetés, kiflievés-verseny, zsákbanfutás és karikadobálás, este pe-
dig természetesen bál. Az est fénypontja azonban az akkori idõk legnagyobb szen-
zációja volt: nyolc „villamos ívlámpával” kivilágították az esti Tettyét, mely
látványosság a források szerint sok nézõt vonzott.660

87. Az új Pécsi Színház 1895-ben

659 Ujvári Ágnes: A bálok története – Irodalmi, történeti háttér. In: Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár
Évkönyve 2000. Szerk.: Lenkefi Ferenc; Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2001. http://mek.oszk.hu/
04800/04871/html/ (Letöltés: 2008. 07. 14.)

660 Június – A Pécsi Jótékony Nõegylet javára Pécsett 1893. június 18-án rendezett virágkorzó emlékére
(Szerk.: Kéry Gyula) Pécs, 1893. 15. o.
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661 Somogyi Géza i. m. 12. o.
662 Igric: Asszonyok klubja. Uj Idõk 1897. március 21. III/13. 278. o.
663 Zsoldos Benõ: London legelsõ nõi klubjai. Vasárnapi Ujság 1909. augusztus 8. LVI/32. 668–669. o.
664 Szontagh Emil: A nõ kaszinóról. Uj Idõk 1899. február 12. V/7. 145–146. o.

A társasági élet és mûvelõdés színterei voltak még a színházak, a hangverseny-
termek.

Számos hazai heti és havilapnak külön színházi rovata volt a századforduló tá-
ján, és rendszeresen közöltek rajzolt képeket és fotókat is az egyes elõadásokról és
mûvészekrõl. Hírt adtak a neves külföldi színészek, énekesek, muzsikusok ma-

gyarországi vendégszerepléseirõl. Külön
színházi szaklap is megjelent ebben a kor-
szakban, a fentebb már idézett Magyar Szín-
pad. Legnevesebb színésznõink hajviselete,
öltözködési stílusa divatot teremtett, Blaha
Lujzának, Kûry Klárának és a többieknek
számos utánzója akadt, a róluk szóló cikkek
írói biztos olvasóközönségre számíthattak.

Sok nõ vett részt különbözõ egyletek,
társaságok életében. Somogyi így írt errõl
gúnyos hangnemben: „Ebéd után (a nõ)
részt vesz egy nõ-egylet – mert egy ilyen-
nek szinte választmányi tagja, ha nem el-
nöknõje – választmányának ülésében. Az
ülésben köztetszésben részesülõ beszédet
tart a gazdasszonyi teendõk fontosságáról,
az anyagi jóllét emelésérõl, vagy a cselé-
dek megjutalmazásáról. Az ülés után meg-
látogatja egyik vagy másik barátnéját, hol
már több rokon lelket együtt talál. Itt egy-

egy csésze kávé vagy csokoládé mellett, alapos megbeszélés tárgyát képezik: a
cselédek rosszasága, a férfiak zsarnoksága s több efféle.”661

A XIX. század utolsó éveiben Európa több városában nõi klubok és kaszinók
nyíltak. Egyik korabeli forrás szerint az elsõt – régi szalonok hagyományait kö-
vetve – 1897-ben nyitották Párizsban, ahová csak két nõ társaságában léphetett
be férfi. Az Igric álnév mögé rejtõzött újságíró az Új Idõk hasábjain úgy vélte,
ezen intézmény azért jött létre, hogy a nõk „megbeszéljék a módokat arra, ho-
gyan küzdjék ki a nõi nem rég elkobzott jogait.”662 Más adat szerint Anglia volt a
legelsõ nõi klub hazája. Zsoldos Benõ újságíró cikke szerint már 1884-ben léte-
zett Londonban az Alexandra Club, melynek minden brit úrinõ tagja lehetett, ha
udvarképes volt. 1892-ben pedig ugyancsak az angol fõvárosban jött létre a
Pioneer nõi klub és az írónõk klubja.663 1899-ben Szontagh Emil azt írta, hogy
22 nõi társas kör van Londonban, közel hetvenezer taggal.664 A századforduló
táján a magyar fõváros lapjaiban is többen írtak a nõi klubokról, a férfi újságírók

88. Blaháné Kölesi Lujza
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665 Ilyesmik olvashatók például az alábbi cikkekben: Igric: Nõk klubja. Uj Idõk 1898. május 1. IV/18.
388–390. o. és Szikra: Nõk klubja. Uj Idõk 1898. május 8. IV/19. 412. o.

666 V. s.: Nõ-klubok. Élet 1892. szeptember 30. II/17. 610–613. o.
667 Szikra: Nõk klubja. Uj Idõk 1898. május 8. IV/19. 412. o.
668 Igric: Nõk klubja. Uj Idõk 1898. május 1. IV/18. 388. o.
669 Történetérõl l.: Nagy Beáta: „Az asszonyoknak egy szalónt kellett teremtenünk” – Nõk és klubélet a

századforduló Budapestjén. In: Nõk a modernizálódó magyar társadalomban… i. m. 240–253. o.
670 Ennek, a harminc írást tartalmazó ironikus cikksorozatnak az elemzését l: Nagy Beáta: Nõk és klub-

élet… i. m. 251. o.

többnyire tagadták ezek létjogosultságát. Néhányan kifejtették, hogy a magyar
nõknek otthon jobb, nem kell nekik „nõk klubja”. Szintén szemet szúrt a férfiak-
nak egy másik nõi idõtöltés, a kávéházak látogatása. A délutáni órákban a kávé-
házakban uzsonnázó, kávézgató hölgyeket
bûnösnek vélték, azt írták róluk, hogy mi-
közben pletykálkodnak, elhanyagolják a
családjukat, a háztartást.665 Az Élet címû
lapban egy V. S. monogram mögé rejtõzõ
szerzõ azt írta, hogy sürgetõ szükség van a
nõi klubokra a kávéházi unalomûzés he-
lyett, mert a nõk minél nagyobb önállósí-
tása ezt megköveteli.666 Egy másik újságíró
is úgy gondolta, hogy érthetõ az, ha a nõk
a kávéházakban töltik idejüket, hiszen a kö-
zéposztálybeli nõk nem tudják megvenni a
könyveket és képes magazinokat, divatla-
pokat, a New York, a Fiume és a Múzeum
kávéházakban pedig mindezek a rendelke-
zésükre állnak. Azt javasolta, hogy az egye-
sületek vagy magánszemélyek alapítsanak
könyvtárakat, vagy olyan klubokat, ahol
uzsonnát is felszolgálnak az olvasnivaló
mellé.667

Az Új Idõk hasábjain már 1898-tól vi-
tát folytattak a hozzászólók a nõi klubok
létjogosultságáról, a leggyakrabban arra
utalva, hogy a nõi kaszinók eszméje a ma-
gyar nõi szellemtõl idegen: „Nekünk ma-
gyar asszonyoknak, nem kell az ilyesmi,
csak tartsák meg maguknak az amerikánus kollégáink.”668 Végül, minden el-
lenvélemény dacára, 1900. január 1-jén megnyílt Budapesten Magyarország
elsõ Országos Nõi Kaszinója, mely az 1883 óta mûködõ Országos Kaszinó
„védnöksége” alatt jött létre.669 Jellemzõ, hogy az Új Idõk ebben az idõszakban
egy egész cikksorozatban tette nevetségessé a nõk eme szórakozási formáját,
Horkayné a kaszinóban – Ellesett dialóg címmel és alcímmel.670 Pedig ez a hely

89. Újságolvasó hölgyek a századvégen
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671 A témáról l. például: Szívós Andrea: Adalékok a magyarországi nõnevelés és nõi mûvelõdés történe-
téhez (1850–1888) In: Ezerszínû világ. (Szerk.: Kéri Katalin) JPTE, Pécs, 2000. 133–147. o.

672 A korabeli könyvtári helyzet megismerése céljából az alábbi mûveket tekintettük át: Iskolai és „Nép-
könyvtár” c. lap, Budapest, 1878. I. évf. Szerk.: Dolinay Gyula; Gõbel János György: Az iskolai és a
népkönyvtárak. Székesfehérvár, 1879.; Kovács Máté: A könyv és a könyvtár a magyar társadalom
életében 2. k. 1849-tõl 1945-ig. Gondolat, Budapest, 1970.; Szabóki Gyöngyi: Mit olvastak a népis-
kolai tanulók a dualizmus korában? Magyar Pedagógia 1968/2-3. 254–269. o. stb.

673 Beniczky I.: A nõk hivatása… i. m. 181. o.

nem csupán a társasági élet, de az ott található könyvek és folyóiratok miatt
bezárásáig, 1908-ig a nõi mûvelõdésnek fontos helyszíne volt.

A nõk szabadidõs elfoglaltságai mellé – a kötelezõ iskoláztatás eredményeinek
nagyban köszönhetõen – a századvégre általánosan felzárkózott az olvasás. Mint
a történelem során oly gyakran, a neves és kevésbé ismert személyiségek hazánk-
ban is megpróbáltak tanácsokat adni a fiatal lányoknak és nõknek azzal kapcso-
latosan, hogy mit olvassanak.671 Az iskolai és népkönyvtárak szervezése vidéken
is lehetõséget nyújtott a mûvelõdésre, a növekvõ könyv- és lapkiadás pedig szin-
tén a megnövekedett igényeket, illetve az iskoláztatás kiszélesedését, az analfa-
bétizmus visszaszorulását tükrözte.672 Beniczky Irma már az 1870-es évek elején
többször is szomorúan állapította meg, hogy a nõk csak a kölcsönkönyvtárak
„kívül-belül szennyes” mûveit olvassák, szépirodalmi lapokat pedig csak akkor
vesznek kézbe, ha divatrésze is van.673 A folyóiratokban közölt irodalmi mûvek
azonban gyakran nem voltak magasszintû, valódi mûvészi értékekkel bíró alko-

90. Karikatúra az olvasó nõkrõl
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674 A nõnem közhasznú szakirodalma. Nõvilág 1862. márc. 20. VI/8. 120. o.
675 Beniczky I.: Széptan… i. m. 40. o.
676 Medve Imre i. m. 65-79. o.
677 A varró-iskolában. Veréb Jankó 1887. január 9. III/2. 14. o.
678 A regényolvasásról. Magyar Háziasszony 1882. szeptember 17. 1–2. o.
679 M. Hrabovszky Júlia i. m. 59. o.

tások, mint ahogyan azt már 1862-ben a Nõvilág címû lap is szóvátette, és „emészt-
hetetlen kotyvalék”-nak nevezte a megjelenõ verseket és novellákat.674 Többen
károsnak vélték azt, ha a nõk válogatás nélkül olvassák az eléjük kerülõ mûve-
ket, „képzeletet izgató regényeket”,675 ezért javasoltak olyan alkotásokat, melye-
ket valóban érzelem- és értelemnemesítõnek gondoltak. Medve Imre például
elsõsorban a magyar írók és költõk mûveit ajánlotta a hölgyek figyelmébe, Ka-
zinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Petõfi, Eötvös József, Jókai, Fáy András és mások
nevét emelte ki, a nõi írók közül pedig Jósika Júliát, Karacs Terézt, Vahot
Sándornét, Ferenczy Terézt és „Emíliát” említette.676 Láthatjuk tehát, hogy a szá-
zad nem csupán a nõi olvasók, hanem a nõi tollforgatók megjelenésének idõsza-
ka is volt. (Errõl tanúskodik a folyóiratokban megjelent, nõktõl származó tete-
mes mennyiségû írás is.) Az olvasás szokása (annak hiánya…) még a korabeli
vicceknek is gyakori témája lett. A Veréb Jankó 1887-ben például egy viccben az
alábbi, leányok között folyó „beszélgetést” közölte:

„A VARRÓ-ISKOLÁBAN

– Te, Juczi, nem tudod, mi az a Kisfaludy, meg Vörösmarthy?
– Gipsz-figura a mama sifonérján!”677

Több könysorozat darabjait az alkotók és kiadók elsõsorban nõknek szánták,
mint például a Vasárnapi Könyvtár, az Ismerettár, a fentebb már említett Magyar
hölgyek Könyvtára, a Közhasznú Családi Könyvtár és a Magyar remekírók sorozat
mûveit. Ezek egyes példányait a folyóiratokban is bemutatták, népszerûsítették.

A Magyar Háziasszony címû lapban nem csak azt tették közzé, hogy mit ol-
vassanak a magyar nõk, hanem azt is, hogy mit nem ajánlatos kézbe venniük. A
„francia naturalisztikusok” mûveit találták például károsnak, mert a nõk „na-
gyon meg találnák ismerni az életet ezernyi bajával, tömérdek undokságával s
visszariadnának a küzdelemtõl, mely mindnyájunknak közös rendeltetése.”678 Sem
a realitásokról, sem az ábrándokról szóló regényeket nem tartotta megfelelõ ol-
vasmánynak e vezércikk írója, hiszen a franciák mellett a német szentimentalisták
mûveit is károsnak tartotta, mert „balga ábrándokat” meríthetnek belõlük a nõk.
Ennek ellenére, miként például M. Hrabovszky Júlia emlékezett fiatal éveire, a
hazai nõk mégiscsak olvasták ezeket a mûveket, sõt, nem ritkán eredetiben! „A
téli hónapok csendesen teltek. (…) A kályha mellett egy hintaszékben Zola Rougon
Macquart regényciklusát olvastam el természetesen franciául, mert Gábor bácsi
minden valamirevaló francia regényt meghozatott. Abban az idõben Zola, Bourget,
Daudet stb. voltak a legfelkapottabbak.”679
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680 Jósika Júlia: Útmutató… i. m. 157–159. o.
681 Szomaházy István: Mit olvassanak a magyar lányok? Magyar Lányok 1895. március 3. I/11. 166–

167. o.

A legátfogóbban Jósika Júlia 1885-ben megjelent könyvében fogalmazta meg,
hogy miért kell a mûvelt leányoknak olvasniuk. Szerinte ez a gondolkodásra és
önismeretre nevel, a mûveltség megszerzésére szolgál. Õ a hagyományosan fel-
sorolt könyvek mellett ajánlotta az útleírásokat, a mûvészettörténeti és világtör-
téneti mûveket, sõt a természettudományos írásokat. A lapok közül pedig a Va-
sárnapi Újságot.680 Szomaházy István a Magyar Lányok címû lapban a századvégen
hasonló mûveket javasolt olvasnivalónak. Legalább napi 1 órát ajánlott olvasás-
ra, és a külföldi könyveket – különösen a „francia rémregényeket” – a magyar
határokon kívülre akarta „hajigálni”.681 (Az újság megjelenésekor a szerkesztõ,
Tutsek Anna, vezércikkében kifejtette: az a cél vezérli, hogy a magyar lányok
kezébe olyan lap jusson, mely kerüli az idegenszerûséget, és az igazi nemzeti
szellem fogja áthatni minden sorát682 – Szomaházy is ennek szellemében írta cik-
két.) A Nemzeti Nõnevelés egyik 1910-es cikke szerint, melyben a polgári isko-
lák leányainak olvasási szokásairól is szó esett, a szerzõ kiemelte az ifjúsági könyv-
tárak szerepét. Konkrét helyszíneket is említett, ahol a lányok sokat olvastak: a

91. Õnagysága és a Juczi
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682 Tutsek Anna: A Magyar Lányokról egy magyar lányhoz. Magyar Lányok 1894. december 16. I/1. 1. o.
683 Relkovic Mira: A polgári leányiskolák 1909-ben. Nemzeti Nõnevelés 1910. március – április XXXI.

172–177. o.
684 Ware, Susan: Modern American Women – A Documantary History. The Dorsey Press, Chicago, Illi-

nois, 1989. 23. o.

nagybányai iskolában például 18 mû elolvasása (legalábbis kikölcsönzése) jutott
egy lányra.683 A szerzõ azonban felhívta az iskolák figyelmét, hogy jobban válo-
gassák meg, mit adnak a lányok kezébe.

A korabeli lapokban olykor karikatúrák figurázták ki a sznob (nõi) olvasókat.
A századfordulóra az olvasás, a tánc, a színház, a séta és a sporttevékenységek a

férfiak rosszallása ellenére széles körben elterjedtek a nõk körében, mint a szabad-
idõ eltöltésének lehetséges módjai. Újabb szórakozási formák is megjelentek, mint
például a mozi, mely a szegény nõk számára is elérhetõ idõtöltés volt. Míg egy-két
évtizeddel korábban a nõknek nem illett idegen férfiakkal érintkezniük, mindez a
filmszínházak megjelenésével fellazult, hiszen ott vadidegen férfiak és nõk kerül-
tek egymás mellé a sorokban (jóllehet, az eltérõ helyárak miatt a vagyoni alapú
elkülönülés fennmaradt). Ware, amerikai történész azt írta ezzel kapcsolatban, hogy
mindez „szimbolizálta a szabadidõ heteroszexuális orientációjának növekedését”.684

Ahogyan a munkahelyek és a világi iskolák többségében is megtörtént a századfor-
dulóra a „koedukált” együttlét bevezetése, a szórakozás színterein is mindez vég-
bement. Ám amiként a mozikban, úgy a városok más helyszínein is elkülönültek
egymástól az embercsoportok – így a nõk is –, mindenki a saját társadalmi pozíci-
ójának, családi helyzetének, szerepkörének megfelelõ helyekre járt. A demokrati-
zálódási folyamatot még a viccek és karikatúrák is megörökítették.

Az indusztrializáció és urbanizáció, a gazdasági és társadalmi változások tehát
a századfordulóra lényegesen megváltoztatták az addigi uralkodó ideológiákat,
és a nõk– elsõsorban a városiak – számára kitágultak a lehetõségek. A középosz-
tálybeli nõk fõként szabadidejük növekedése és a háztartásvezetésben kivívott
önállóságuk miatt, a munkásnõk pedig bérerejük miatt részt kértek a közéletbõl,
és nyilvános színterekre vágytak. A mezõgazdaságból élõ nõk (családok) élete
sokkal lassabban változott meg, Magyarországon még a két világháború között
is sok helyütt szinte érintetlen volt a paraszti életforma.

A divat és a szépségápolás

A nõi emancipáció lépései között feltétlenül meg kell említenünk a divatot, an-
nak megváltozását. A divat minden korban az egyik legékesebb bizonyíték arra
vonatkozóan, hogy az emberek külsejüket illetõen milyenné akartak válni, hogy
milyen volt az ideális ember képe. Ugyanakkor egy-egy kor ruhadarabjai arról is
szólnak, melyek voltak a felhasznált anyagok, színek, formák, és érdemes vizs-
gálni azt is, hogy miért éppen azok terjedtek el.
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93. Utazó ruhák és nyári öltözékek 1891-ben
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685 Magyar nyelven F. Dózsa Katalin foglalta össze legalaposabban és legszínesebben a divat-történetet
fentebb már idézett könyvében. Letûnt idõk, eltûnt divatok… i. m.

686 Ware i. m. 3. o.
687 Beniczky I.: A divat szélsõségei… i. m. 9. o.

A XIX. század második felében a nõk valamennyi rétege szemtõl-szembe ke-
rült a divat különbözõ jelenségeivel. A fejlõdõ könyvkiadás és a sajtó „házhoz
szállították” az új modellek rajzait.685

A városiasodó életforma, az egyre-másra nyíló nagyáruházak szintén állandó-
an „szem elõtt” tartották a ruhákat, cipõket és kiegészítõket. A társasági élet
színtereinek kiszélesedése, a különbözõ szabadidõs tevékenységek elterjedése, a
nõi munkavállalás mind-mind magukkal vonták a ruházat megváltozását. Ware
szerint például Amerikában a századvégen az „új típusú amerikai nõ” öltözeté-
ben is gyökeresen szakított a hagyományokkal. A nõ, aki korábban több méter
anyagból készült ruhákban járt, nehéz fûzõket, alsószoknyákat hordott, most
kényelmes, szabad mozgást engedõ ruhadarabokat kezdett viselni, melyek lénye-
gesen egyszerûbbek voltak, mint anyja, nagyanyja ruhái.686 Az amerikai történet-
írásban „petticoat-rebellion”-nak nevezett változás tehát Európában is végbe-
ment.

A korabeli magyarországi könyvekben és folyóiratokban szinte túlnyomórészt
a francia divatról tudósítottak az írók, és a századvégen az angliai viseletekrõl,
melyek a mindennapi (otthoni) és sportruházatra voltak hatással. Beniczky Irma
úgy magyarázta ezt akkoriban, hogy „valamennyi népek közt a franczia az, ki a
divaton uralkodik (…), mert a divat összeillik nemzeti jellemével és ingerlékeny,
élénk szellemével, mely mindig ujat ohajt és talál fel egész a legvégsõ szélsõsége-
kig…”687 Beniczky az „afrikai vadnõkkel” hasonlította össze európai társnõit, és
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688 Uo. 10. o.
689 Csepreghy Ferencné: Divatlevél. Uj Idõk 1897. június 6. III/24. 530. o.
690 Tini-Fini. Veréb Jankó 1887. január 23. III/4. 29. o.
691 Blaha Lujza naplója. (Közreadja: Csillag Ilona) Gondolat, Budapest, 1987. 161. o.
692 Stetina Ilona: A divatról. Nemzeti Nõnevelés 1880/2. 459–463. o.
693 Gerando A.: Háztartástan… i. m. 36-37. o.
694 A nõkrõl a férfiaknak – Farsangi prédikáczió. Pécsi Figyelõ 1892. február 24. XX/16. 1.o.

megállapította, hogy „Bizony a mivelt nõvilág is csak úgy piperézi fel magát
virággal, levelekkel, állatbõrökkel, csõrökkel, karmokkal, tollakkal, kagylókkal,
gyönggyel, fémekkel, üveggel stb., csak azzal az egy különbséggel, hogy amazok
ezen tárgyakat inkább természetes állapotban viselik, mi meg mesterségesen, sõt
részint mûvészileg átalakítva.”688 A századvégen Csepreghy Ferencné (a Divat
Újság szerkesztõje 1894-tõl) az Új Idõk hasábjain másként vélekedett. Azt írta:
„A franciák szellemes találékonyságuknál és mesébe való jó ízlésüknél fogva
úgyszólván az egyedül hivatottak arra, hogy a divatos öltözködés terén õk legye-
nek a szóvivõk és zászlótartók.”689 A Veréb Jankó címû pécsi vicclap, amely gyakran
tette élcelõdés tárgyává a nõi divatot, 1887-ben ezt a viccet közölte errõl a té-
máról:

„– Jaj, édes Finikém, de sok baj is van a világon! A mama
válni akar a papától. De jól is teszi! Úgy kell a papának,
megérdemli.
– Ne mondd, kérlek! S vajjon mi okból?
– Nem akar a papa nekem a kaszinó-bálra ruhát hozatni
Párisból; hanem azt akarja, hogy – Pécsett csináltassuk!!”690

Blaha Lujza, a neves színésznõ is el volt bûvölve a francia fõváros divatjától,
naplójában – párizsi utazásáról írva – az ottani ruhákról is beszámolt. Részletes
leírást adott még a mosólányok ünnepi viseletérõl is.691

A század 70-es és 80-as éveiben elsõsorban a túlzásoktól és nagyzolásoktól
óvták a nõket az újságírók. Stetina Ilona a Nemzeti Nõnevelésben szintén „az
ember õstermészetében élõ vágyakról és ösztönökrõl” beszélt a divatmajmolás-
sal kapcsolatosan, és õ is úgy vélte, hogy a nevelés, az akaraterõ kifejlesztése, a
takarékosságra való hajlam fejlesztése útját állhatja a divat túlkapásainak és a
nõk esztelen költekezéseinek.692 De Gerando Antonina is azt gondolta, hogy a
tetszeni vágyásnak nem lehet köze a fényûzéshez, szerinte is nevelni kell a helyes,
egyszerû, célszerû öltözködésre.693

A Pécsi Figyelõ egyik újságírója egy évtizeddel késõbb viszont úgy látta, hogy
a nõk öltözködési szokásainak a férfiak vágyai a mozgatói. A nõ azért „öltözkö-
dik feltûnõen a legújabb divat szerint, hozatja a bécsi ruhát, párisi kalapon és
brüsszeli csipkén alul nem is beszél, tömi a vállait, czipõire himez máslikat, mert
hisz életczélja a férfiúra utalja, ahhoz kell sorsát kötnie, valamivel csak kell egyet
meghódítania, akivel átküzdje a földi nyomoruságokat…”694 Több lapban is gú-
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nyolták a fûzõt, a krinolint és félkrinolint, majd az ezeket felváltó turnûrt. A vicc-
lapoknak is állandó témája volt a nõi öltözetek és a „nõi hiúság” kifigurázása.
1890-ben például az alábbi képaláírás jelent meg a pécsi Veréb Jankóban:

„ – Jaj, Mici, ez a ruha olyan jól áll nekem, hogy szinte kedvem volna temp-
lomba menni.”695

Ugyanakkor, e gúnyolódások mellett az országos lapokban, magazinokban
rendszeresen helyet kaptak a fõúri hölgyek kelengyéjét bemutató leírások, a far-
sangi szezon ruhakölteményei. 1894-ben például a Vasárnapi Újság közölte gróf
Károlyi Gyula menyasszonyának, Károlyi Melindának a kelengyéjét. A ruhada-
rabokat túlnyomórészt Worth párizsi szabóságánál készítették el. „A menyasszo-
nyi ruha nehéz elefántcsont szinü Satin Duchessebõl készült, egyszerüsége mel-
lett rendkivül elegáns.”696 Ezenkívül estélyi ruhák, színházi öltözet, diner-ruha,
utcai ruha, úti ruha, pongyolák, házi ruhák és különbözõ kiegészítõk képezték a
kelengye részét.

1895-ben ugyanebben a lapban közölték Wenkheim Kriszta grófnõ kelengyé-
jének leírását, mely jórészt Magyarországon készült, a Monaszterly és Kuzmik
utódai kezébõl. Menyasszonyi ruhája mellé õ is két estélyi, két színházi, két láto-
gató és három utcai ruhát csináltatott, valamint három felöltõt és számos „mati-
néruhát”.697

695 Veréb Jankó 1890. szeptember 7. VI/36. 282. o.
696 Iza: Divatlevél. Vasárnapi Ujság 1894. október 21., 41/42. sz. 696–697. o.
697 Vasárnapi Ujság 1895. február 17. 42/7. sz. 109. o.
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1909-ben megjelent egy könyvecske, mely minden szükséges tudnivalót, így a
ruhatár leírását is tartalmazta „magyar úrinõk” számára. Eszerint az úrinõ leg-
szükségesebb ruhái: 2 reggeli pongyola, 1 trotteur-ruha, 1 díszesebb posztóruha,
1 selyem vagy bársonyruha, 2 vászonruha, néhány egyszerû selyem és zafír ing-
blúz és egy-két csipkés fehér blúz, diner-ruha, soirée-ruha, sportruha, lovaglóru-
ha, vadászruha, Lawn-tenisz-ruha, korcsolyaruha, automobil-kosztüm, bicikli-
ruha, úszóruha, kivételes toilettek (például vatikáni toilette, bridge-kabátok stb.),
kabátok, kesztyûk, esernyõk, napernyõk, legyezõ, ékszerek, fátyolok és kala-
pok.698 A felsõ réteghez tartozó nõk ruhatára tehát nemhogy szerényebbé vált
volna, inkább bõvült az évek során, hiszen az új szabadidõs elfoglaltságok, tevé-
kenységi formák újabb ruhanemûket kivántak (például „automobil-ruha”- mo-
delleket).

A középosztályok, sõt az alsó rétegek hölgytagjai pedig megpróbálták lehetõ-
ségeikhez mérten utánozni az elõkelõbb nõk ruhadivatját. Ezen „igyekezetre”
vonatkozóan érdekes adalékokat nyújtanak például azok az egyházvizsgálati jegy-
zõkönyvek, melyek a századvég–századforduló táján keletkeztek. Az egyházi elöl-
járók több esetben elmarasztalták híveiket „romló erkölcseik” miatt, a nõket

698 A magyar urinõ – Holzer csász. és kir. udv. és kamarai szállitó cég negyvenéves fennállásának évfordu-
lója alkalmából 1869–1909. Az Újság karácsonyi melléklete, Budapest, 1909.

96. Elõkelõ hölgy ebédlõ ruhája 1895-ben
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699 Ráday Levéltár, Budapest, Felsõ-Baranyai református egyházmegye egyházlátogatási jegyzõkönyvei
1886. 494/886. III/31.

700 Uo. Felsõ-Baranyai… 335/886. III/4.
701 Uo. 1499/886. IV/2.
702 Ráday Levéltár, Budapest, Az Alsó-Baranya-Bácsi Egyházmegye egyházainak állapota 1885-ben
703 Errõl a témáról l. még bõvebben: Major Szilvia: Az Alsó- és Felsõ-baranyai református falvak vallás-

erkölcsi állapota egy dualizmus kori Canonica Visitatio tükrében. Szakdolgozat. PTE BTK, Pécs,
2001. kézirat

704 Alice: Párisi divatlevél. Vasárnapi Ujság 1895. március 31. 42/13. 203. o.

általában „fényûzõ” öltözködésük kapcsán intették meg. Az 1880-as években
Baranya megye református falvait vizsgálva például megállapították a jelentést
tevõk, hogy a divatos, drága ruhákat „városi nõk” illetve vásározó kofák hozták
divatba a baranyai aprófalvakban. Nagyharsány leányai a jelentés szerint még
akkor is „nem egy, hanem több rendbeli selyem ruhával diszelegtek”, ha szüleik
szegények voltak.699 Old község asszonyairól azt írták, hogy még lopni is képe-
sek annak érdekében, hogy selyemruhára való pénzhez jussanak. „… mert a se-
lyem hosszú szoknyára sok kell, – egynek-egynek a legnehezebb selyembõl van
6–8 öltözet.”700 Jól kiolvasható az is a leírásokból, hogy a hagyományos paraszti
ruházat és népviselet a mindennapi öltözködést jelentette, a divatos, „városi”
holmikban (melyekbõl gyakorta csak egyetlen egy öltözetnyi volt) ünnep- és va-
sárnapokon jártak. Szerdahely lakóiról ezt jelentették: „Hétköznap saját szötte-
fonta ruhájokba és többnyire mezétláb vagy bocskorba járnak, de már vasárnap a
bocskort kiszoritja divatbol a csizma, a kis bundát és szür kankót a fekete csuha,
a nõk az eddigi sárga és piros csizma helyett füzött cipõt viselnek, s a téli kis
czifra bunda helyett selyem (…) járja, sõtt a saját szötte-fonta ruhájok fölé is egy
boltban vett de saját magok által vart virágos fél szerü szövetet vesznek fel.”701

Alsó-Baranyából, Bellye községbõl is azt jelentették, hogy még a napszámos nõk
körében is dívik a selyem és a bársony.702 Több lelkész is úgy vélte, hogy sokan
azért nem járnak el rendszeresen a templomba, mert szégyenlik magukat, amiért
nincs divatos ruhájuk. Végsõ soron tehát az erkölcsi romlás egyik jelét látták a
divatozásban, egyesek pedig egyenesen úgy tartották, hogy a fényûzésre való
vágy az egyik oka a vallásos érzés kiüresedésének, az erkölcsi hanyatlásnak, a
csökkenõ gyermekszámnak.703

A századforduló talán legjelentõsebb divattal összefüggõ változása az volt, hogy
a fûzõ fokozatosan teret veszített az öltözködésben. Dr. Crocq statisztikai számí-
tásait idézték minduntalan, aki kimutatta, hogy száz fiatal hölgy közül 45 a túlsá-
gos fûzésbõl eredt betegségekben hunyt el, és a többiek is életre szóló bajokban
szenvednek.704 Ám szinte ennek a cikknek a megjelenésével egy idõben a Vasár-
napi Újság hasábjain még mell- és vállfûzõket reklámoztak, melyeket a fõvárosi
Haris bazárban árultak. Bizonyos „P.” ajánlotta „ismert kitûnõ szabásu saját gyárt-
mányait, valamint párisi, negligé- pánczél- és mell-vasfûzõket zár-kapoccsal.”

Jászai Mari, a felvilágosult és „fûzõ-ügyben” is radikális gondolatokat valló
híres színésznõ ezt írta egyik gúnyos újságcikkében: „Mindenütt ott van, pedig
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sehol sem kell. A vékonynak fölösleges, a vastagnak mártíromság. Hány szegény
jó tyúk, a ki a csibét viszi a bálokba, hány szegény anya ájuldozik az ülõhelyén –
mert éppen ülni kínos benne – míg a leánykája ugrál, nevet, nem is képzelve,
hogy a szegény anyja kéket-zöldet játszik a kíntól, mert fûzõben van az illendõ-
ség kedvéért. A vastagot szebbé nem teszi, mert »valahol csak ki kell jönnie«
annak a soknak ugyebár, és szebbé (…) nem tesz bennünket.”705

A fûzõ végül lekerült a nõkrõl, de Morris új nõideálja, a derékban bõ övvel
összefogott ingruhát viselõ hölgy eleinte erkölcstelennek tûnt.706 A XX. század
elejére azonban Amerika- és Európa-szerte lazább, kényelmesebb és rövidebb
lett a nõk ruhája, nagyobb mozgásszabadságot engedve számukra a munkavég-
zésben, a sportban, az otthoni és társasági színtereken. A divathóbortok, a fény-
ûzés azonban nem tûntek el ezekben az években sem… A századelõn a korábbi
divatrajzokat felváltották a fekete-fehér (néha színezett) fotók az újságokban. A
Vasárnapi Újságban például rendszeresen közölték az elõkelõ hölgyek báli ruhás
fényképeit, néha oldalakon át. E képek tanúsága szerint nagy divat volt – külö-
nösen az idõsebb hölgyek körében – az, hogy „magyaros” ruhába öltöztek fel:
mezõkövesdi „lánynak”, kazári „menyasszonynak” öltözött testes asszonyságok
láthatók a képeken.

97. Ormánsági nõi viselet a századfordulón

705 Jászai Mari: A divatról. Uj Idõk 1897. február 21. III/9. 187. o.
706 F. Dózsa Katalin i. m., 38–39. o.
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98. Has- és csipõfûzõ. Fûzõreklám egy
1907-es újságból

99. Nõi cipõk reklámja 1873-ban
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100. Mezõkövesdi menyecske egy jótékony
elõadáson
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101. Najád krém reklámja

102. Díjnyertes frizura az 1912-es
fodrászversenyen
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103. Nõi kalap- és frizuradivat 1914-ben

A korabeli divatos öltözködés elengedhetetlen kelléke volt a csinos cipõ, a
megfelelõ kesztyû, kalap, napernyõ és egyéb kiegészítõk.

A korabeli divatos, ápolt hölgyek esetében nagy mûgonddal készültek a frizu-
rák is, egyrészt a napi módi szerint, másrészt az alkalomhoz, az életkorhoz, csa-
ládi állapothoz illõen.

Az újságok hirdetéseiben a ruhanemûk mellett a századvégen és századelõn
már tetemes mennyiségû szépítõszer reklámját is megtalálhatjuk. Kínáltak svéd
nyírfabalzsamot, szeplõ- és hajhullás elleni kenõcsöket, Najád arckrémet, hajfes-
tékeket, szagoló sókat és illatosítókat, Leichner-féle zsírpúdert és hermelinport,
pipere hölgyport, Csillag Anna hajnövesztõszert és egyebeket, sõt a korabeli arc-
szépítõ mûtétek hirdetéseit is olvashatjuk a lapokban.

Az újságok többségében az 1910-es években a reklámok között a kebelnövesz-
tõk és haskötõk mellett megjelentek olyan hirdetések is, amelyek „nõi reticule-
kamarát”, „önmûködõ hangszereket” (gramafont), teniszütõket és korcsolyaci-
põket ajánlottak a hölgyek figyelmébe. Mindez mutatja a szórakozási formák
átalakulását, kiteljesedését.
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104. Párizsi divatképek 1914-ben

Az 1910-es években a divatfotókon jól látható, hogy a divat valóban nagyon
sokat egyszerûsödött. A divattudósítók azonban többször is megállapították, hogy
egy-egy idényen belül jobban megváltozik a divat, mint amennyire a nagymamák
és dédanyák ruhája különbözött egymástól.707 A divatban az egyszerûség mellett
utat tört magának a merészség. A „modern lány” az elsõ világháború kitörésének
évében felhasított szûk szoknyákban járt, „lehellet-könnyû gázok (!?) és tüllök”708

vették körül, és a tudósító szerint még a legemancipáltabb nõ sem álmodott ilyen
divatról lánykorában.

707 S… i Bella: A tavaszi divat. Vasárnapi Ujság 1913. április 13. 60/15. 296. o.
708 S… i. Bella: Tavaszi divat. Vasárnapi Ujság 1914. március 1. 61/9. 173. o.
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már felismerhetjük, 1867 után, az Osztrák-Magyar Monarchián belül vett jelen-
tõsebb lendületet, jóllehet, a nõi szavazati jog kivívása csak 1918 után történt
meg.

A nõkkel kapcsolatos vélekedés megváltozása szorosan összefüggött a gazda-
sági és társadalmi életben betöltött szerepük és súlyuk átalakulásával. Ennek okait
több tényezõben kereshetjük és találhatjuk meg. Egyrészt a liberális és szocialista
eszmeáramlatok kibontakozása és terjedése volt a mozgató. Mindkét áramlat
irányzatai – ugyan más-más kiindulópontból – a nõ férfivel való egyenlõségét
hirdették állampolgári értelemben. Másrészt azok a gazdasági változások jelen-
tették a hátteret a nõi élet átalakulásához, amelyek végsõ soron az eszméket is
létrehozták. A gazdasági változások eredményezték egyrészt a nõk századvégen-
századfordulón bekövetkezett nagyarányú munkábaállását, másrészt pedig a tech-
nikai fejlõdés következtében átalakult a nõk közvetlen környezete, megváltozott
a háztartási munkák természete. A gazdasági változások a mûvelõdési viszonyok
javítását vonták maguk után, így a nõk (lányok) is fokozatosan megjelentek a
különbözõ oktatási intézményekben. Az 1868-as népoktatási törvény kétségkí-
vül az egész vizsgált korszak egyik kulcstörvénye, melynek eredményei a nõtör-
ténetet illetõen is a századfordulóra már világosan látszanak az írni-olvasni tudás
arányait és egyéb, mûveltségi viszonyokra utaló forrásokat tanulmányozva.

A megváltozott élet- és munkakörülmények, a nõkrõl vallott felfogások ár-
nyaltabbá és modernebbé válása hozzájárult a viselkedési szokások, a szabadidõs
tevékenységek, a sport és a divat gyökeres átalakulásához. A XX. század tizes
éveiben már egy teljesen más nõ áll elõttünk, mint fél évszázaddal korábban. A
politikai és eszmei irányzatok sokszínûsége és gyakran éles szembenállása a ma-
gyar nõmozgalmon belül is számos irány kialakulását eredményezte. A különféle
társadalmi rétegek nõtagjainak egyletei, szervezetei azonban a századelõre már
nagyjából egyetértettek abban, hogy ki kell vívni a nõi választójogot. A legradi-
kálisabb követeléseket a szociáldemokraták fogalmaztak meg, míg a keresztény
eszmeiségû egyletek ragaszkodtak a hagyományos nõi ideálhoz, és erõiket a jóté-
konykodásra fordították. A nõmozgalom több vezetõjét és támogatóját ott talál-
hatjuk az 1920-as, 30-as évek politikai életében is.

dualizmus kora a nõk emancipálódásának szempontjából a magyar törté-
nelem fontos idõszaka volt. Az a jogkiteljesítési folyamat, amelynek csí-
ráit – részben külföldi példák hatására – a reformkori MagyarországonA
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A sajtótermékeket és nõkrõl szóló könyveket vizsgálva jól kidomborodik a
nõkrõl való vélemények gyökeres átalakulása, a nõkép szinte teljes megváltozása
1867-tõl (és a megelõzõ idõkbõl) 1914-ig. A változás elsõ jelentõs lépése az 1880-
as évektõl érhetõ tetten, és szorosan összefüggött a leányközépiskoláról, az eset-
leges gimnáziumi érettségirõl folyó vitákkal és a nõi munkavállalás kiszélesedé-
sével. A tanult, dolgozó nõ, aki az 1860-as 70-es években gyakorta gúny tárgya a
lapokban, a századelõre elõkelõ helyet vívott ki magának a nyomtatott mûvekben.

A nemzetközi nõtörténettel összevetve a magyar nõkre vonatkozó vizsgálódá-
sainkat, megállapítható, hogy az USA-hoz és Nyugat-Európához képest tapasz-
talható bizonyos fáziskésés a magyarországi emancipáció lépéseit tekintve. (Pél-
dául az egyetemek megnyitása, a nõegyletek szervezõdése vagy a nõk munkába
állása vonatkozásában). Ám ez – Amerika államait kivéve – nem túl jelentõs, sõt,
az 1910-es évekre szinte már nem is tapasztalható. A magyar nõmozgalmak a
XX. század elején betagolódtak a nemzetközi szervezetek közé, és egyenrangú-
ságukat mutatja a több ízben is Budapesten rendezett konferenciák ténye, vala-
mint külföldi kapcsolataik. Ami pedig a választójog megadását illeti, közismert,
hogy Magyarországon számos európai országot megelõzve élhettek a nõk – jól-
lehet, szigorú cenzusos renden belül – választói jogukkal.

A forrásokból jól látszik, hogy Magyarországon a nõemancipáció szempontjá-
ból abszolút módon Anglia, Franciaország és Amerika volt a pozitív, a követendõ
példa. Ezen országokra vonatkozóan az írók, újságírók híreiket jórészt az igen-
csak széles nemzetközi sajtóból, a nõkrõl szóló alapmûvekbõl merítették, illetve
személyes (utazási) tapasztalataikra építettek.

Oroszország, Svájc és Skandinávia a nõképzés miatt fordult elõ többször is a
cikkekben. A német nõk elsõsorban a szervezeti élettel, a munkásnõk életmódjá-
val és követeléseivel összefüggésben kerültek megemlítésre, elsõsorban a szociál-
demokraták írásaiban. A magyar nyelvû újságokban szinte sohasem emlegették
semmilyen vonatkozásban az osztrák nõket, ami rendkívül meglepõ az Osztrák-
Magyar Monarchia keretei között élõ magyar értelmiségiek esetében. Ugyanez
vonatkozott a Magyarországon belül élõ más nemzetiségekre, akiknek nõirõl a
magyar nyelvû lapok szinte még „mutatóba” sem írtak. Negatív példaként emlí-
tették több esetben – elsõsorban a nõemancipációt ellenzõ konzervatív írók –
Törökország és Albánia példáját, és kiemelték, hogy Magyarországon a nõk hely-
zete ezen országokhoz képest igen jó, és nincs mire törekedni. Ugyanezen szer-
zõk az 1880-as éveiben gyakorta idézték az orosz nihilista mozgalmat, és rámu-
tattak, hogy ide vezet, ha a nõk tanulnak.

Amennyire egyoldalúan és sarkítottan fogalmaztak egyes magyar szerzõk a
külföldi nõkkel kapcsolatban, olyan hamis és gyakran negatív képet vázoltak
olykor a magyar asszonyokról a külföldi kortársak. Ezért írásaik csak érdekes
adalékok, de semmiképpen sem alapvetõ források lehetnek a magyar nõk törté-
netét illetõen.

Kutatásaink alapján az alábbi magyar sajátosságokat állapíthatjuk meg az 1867-
1914 közötti nõtörténet vonatkozásában: Magyarországon a dualizmus kezde-
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tén a nõk család- és vagyonjogi szempontból kedvezõbb helyzetben voltak leg-
több európai kortársnõjüknél, ezért ezen a téren alig tapasztalható küzdelmük,
és így a sajtóból és könyvekbõl is hiányoznak az ezzel kapcsolatos írások. A poli-
tikai jogok megszerzését ugyan több nõszervezet is célul tûzte ki, de a források
alapján érezhetõ, hogy a magyar nõk több milliós körét ez a kérdés csak nagyon
kevéssé érdekelte még a XX. század elején is.

Hazánkban talán a legnagyobb vitákat váltotta ki a nõkérdés kapcsán a nõk
tanulása illetve munkavállalása. Az oktatásüggyel kapcsolatosan nem csak a tör-
vényhozók és pedagógiai szakemberek hallatták szavukat, de megszólalt az újsá-
gok hasábjain a „közvélemény” hangja is: olvasói levelek tömege árasztotta el az
érettségivel, egyetemi képzéssel kapcsolatos írásokat közlõ lapokat. Kétségkívül
ez volt az egyik olyan téma a dualizmus kori Magyarországon, amely leginkább
felbolygatta a kedélyeket, és pró vagy kontra állásfoglalásra „kényszerítette” a
magyar értelmiségi réteg számos tagját. Míg e kérdéssel kapcsolatosan az erõvi-
szonyok meglehetõsen kiegyenlítettek voltak, a nõi munkavállalás, a nõi hivatás
kérdésében többen voltak a nõk családban betöltött szerepét kiemelõk. A nõk
nagyobb arányú munkavállalása hazánkban inkább csak az 1880-as évektõl kezdve
bontakozott ki, és az iparosodás legintenzívebb szakaszaiban is jóval magasabb
volt a mezõgazdaságban munkát vállaló, illetve cselédként szolgáló nõk száma.
Többek között ezzel is magyarázható a munkásnõk szervezkedésének alacsony
foka a századforduló táján, és a dolgozó nõk jogi védelmének megoldatlansága,
ennek a kérdésnek Nyugat-Európához viszonyított fáziskésése.

Az otthon, a háztartás átalakulása, a divat változása, a nõi sportok térnyerése
ugyan sokszor külföldi példák nyomán történt, de mindegyik területen megfi-
gyelhetünk magyar fejlõdési sajátosságokat.

Összegzésképpen elmondható, hogy a magyarországi nõk, bármely társadal-
mi réteghez tartoztak is, a dualizmus idõszakában megtették a legfõbb lépéseket
az emancipáció útján, jóllehet, társadalmi helyzetüket, nemzetiségüket, világné-
zeti meggyõzõdésüket tekintve eltérõ nagyságú volt a lépések hossza. Bár a tech-
nikai-gazdasági változások valamilyen mértékben mindenkinek az életén könnyí-
tettek, az átalakulások igazi haszonélvezõi ebben a korszakban a közép- és felsõ
osztályok (városlakó) nõi voltak, akik származásuknál és neveltetésüknél fogva
még akár vagyon híján is könnyebben felülemelkedtek nehéz helyzetükön, mint
paraszti vagy munkáscsaládból származó társnõik.

T  Ö S S Z E G Z É S  t
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JÁNOSSY Gábor: A feminizmus Magyarországon. A szerzõ kiadása, Szombathely, 1911.
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MEDVE Imre: Magyar gazdasszony teendõi. Budapest, 1875. II.k.
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T  F E L H A S Z N Á LT  F O R R Á S O K  t

holgyek.p65 10/13/2008, 10:17 AM213



T 2 1 4  t

T  H Ö L G Y E K  N A P E R N Y Õ V E L  t

SIRISAKA Andor: Anyósok könyve. Pécs, 1900. (A könyv reprint kiadása: Pannónia Könyvek,
Pécs, 1992. Szerk.: Szirtes Gábor)

SIKOR József: Házasodjunk! Franklin, Budapest, 1876.
SOMOGYI Géza: A nõkérdés – hazai viszonyainkra való tekintettel. Igló, 1879.
STELLA (Stern Ármin): Nõkrõl nõknek. A Pécsi Figyelõ Kiadása, Pécs, 1897.
SZABÓ József: A nõk felsõbb oktatása. Kolozsvár, 1902.
SZABÓ Richárd: Nõk világa. Petrik Géza kiadása, Pest, 1871.
SZALAI Pál: A magyar nõk védelmérõl. Markovits és Garai tsv.; Budapest, 1901.
RÉZI néni (Dolesko Teréz): Szegedi Szakácskönyv. Burger Zs.-né kiadásában, é. n.
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SZTEHLO Kornél: A házassági elválás joga, Magyarországon és az ország erdélyi részeiben. Gya-

korlati használatra. Franklin Társulat, Budapest, 1890.
TAUFFER Vilmos: A szülészet (bábaügy) állása hazánkban mint a gyermek és gyermekágyasok

nagy halálozásának egyik tényezõje. Javaslatok a szülésznõi intézmény fokozatos fejleszté-
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Blaha Lujza naplója. (Közreadja: Csillag Ilona) Gondolat, Budapest, 1987.
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1985.
Jászai Mari emlékiratai. Budapest, é.n.
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Külföldi szerzõk korabeli magyarra fordított mûvei
CATHREIN Gyõzõ: A nõi kérdés. Gallovich Jenõ fordító saját kiadása, Budapest, 1904.
GIDE Pál: A nõk joga II. k. – Tanulmány a nõ magánjogi helyzetérõl a régi és új jogban. MTA,
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Budapest, 1907.
A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. In:

Magyar Statisztikai Közlemények Új folyam, I. rész Általános népleírás II. rész A népesség
foglalkozása. Szerk. és kiadja: Az Orsz. M. Stat. Hivatal, Budapest, 1893.

A Magyar Szent Korona országainak 1900. évi népszámlálása X. rész Végeredmények össze-
foglalása. In: Magyar Statisztikai Közlemények 27. kötet Athenaeum, Budapest, 1909.

A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása VI. r. – Végeredmények összefog-
lalása. Athenaeum, Budapest, 1920.

A Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlõdése 1904/05–1907/08. – In: Ma-
gyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat, 31. kötet. Athenaeum, Budapest, 1913.

Magyarországi rendeletek tára 1867–1914.
Magyar Törvénytár 1867–1914.
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A KÖTETBEN SZEREPLÕ KÉPEK
ÉS ÁBRÁK FORRÁSAI

o
Képek

1. kép John Stuart Mill portré. Vasárnapi Ujság 1872. szeptember 1. XIX./35. 423. o.
2. kép A Pesti Divatlap címlapja 1847-ben
3. kép Az Életképek címlapja 1846-ban
4. kép A Hölgyfutár 1854-ben
5. kép A Nõvilág fejléce 1860-ban
6. kép Vasárnapi Ujság 1882. szeptember 10. XXIX./37. 581. o.
7. kép Az Élet címlapja 1892-ben
8. kép Uj Idõk 1896. január 5. II/2. 29. o.
9. kép Az elveszett turnûr. Veréb Jankó 1887. február 27. III/9. 67. o.

10. kép Faragó József karikatúrája: Asszonyok klubja. Új Idõk 1898. dec. 18. IV./51. 545. o.
11. kép Nõi békebíró Amerikában. Vasárnapi Ujság 1872. június 2. XIX./22. 268. o.
12. kép A Kaszinó-bálon. Veréb Jankó 1887. február 13. III/7. 51. o.
13. kép Férj és feleség. Veréb Jankó 1887. január 2. III/1. 5. o.
14. kép A mai anyák. Veréb Jankó 1887. március 20. III/12. 93. o.
15. kép Szépségverseny gyõztese. Vasárnapi Ujság 1882. szeptember 10. XXIX./37. 593. o.
16. kép Szépségverseny. Uj Idõk 1900. november 18. VI./47. 453. o.
17. kép Tonelli Sándor fotója: Az „ifjú Magyarország” a tengeren. Magyarok a nagy vizen.

USA-ba vándorló magyarok. Vasárnapi Ujság 1908. 55./9. 174. o.
18. kép 1907-es budapesti szocialista tüntetés nõi választójogot követelõ résztvevõi. Szava-

zati jogot a nõknek! Vasárnapi Ujság 1907. október 20. 54./42. 847. o.
19. kép A Nemzetközi Nõi választójogi kongresszus Budapesten. Vasárnapi Ujság 1913. júni-

us 22. 60/25. 491. o.
20. kép Damjanich Jánosné portréja (Vastagh György festménye nyomán). Vasárnapi Ujság

1877. január 28. XXIV./4. 49. o.
21. kép Magyar Gazdasszonyok czinkotai nevelõintézete. Vasárnapi Ujság 1907. október 13.

54/41. 813. o.
22. kép Magyar Gazdasszonyok czinkotai nevelõintézete. Vasárnapi Ujság 1907. október 13.

54/41. 816. o.
23. kép Veres Pálné Beniczky Hermin és gr. Teleki Sándorné. Vasárnapi Ujság 1873. augusz-

tus 17. XX/33. 388. o
24. kép Az Országos Nõképzõ Egyesület Intézetébõl. Vasárnapi Ujság 1899. szeptember 24.

46/39. 655. o.
25. kép Jelfy Gyula fotója: Az Országos Nõképzõ Egyesület fõzõiskolája. Vasárnapi Ujság

1907. február 10. 54/6. 108. o.
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26. kép A Lorántffy Zsuzsanna Egylet diakonisszái. Vasárnapi Ujság 1907. szeptember 29.
54/46. 786. o.

27. kép Jótékony ünep a budai bástyán (a budai Mária-Erzsébet egylet rendezésében). Vasár-
napi Ujság 1895. május 19. 42/20. 317. o.

28. kép Báró Eötvös József. Vasárnapi Ujság 1866. május 13. XIII/19. 225. o.
29. kép Zirzen Janka. Vasárnapi Ujság 1878. augusztus 25. XXV/34. 541. o.
30. kép Trefort Ágoston. Vasárnapi Ujság 1882. szeptember 10. XXIX/37. 581. o.
31. kép Tánctanfolyam 1882-ben. Vasárnapi Ujság 1882. január 29. XXIX/5. 72. o.
32. kép Csipkekészítõ tanfolyam egyik tanterme az iparmûvészeti iskolában. Vasárnapi Ujság

1907. augusztus 4. 54/31. 620. o.
33. kép Észak-amerikai nõtanodák. Vasárnapi Ujság 1873. július 20. XX/29. 345. o.
34. kép Wlassics Gyula. In: 1000 éves a magyar iskola. Szerk.: Balogh László. Korona Kiadó,

Budapest, 1996.
35. kép Faragó József karikatúrája: A leánygimnázium felavatása. Uj Idõk 1896. december

20. II/52. 536. o.
36. kép Leckeóra a leánygimnázium nyolcadik osztályában. Uj Idõk 1900.febr. 14. 125. o.
37. kép T. A.: Ének a leányokról. A háztartási iskola növendékei. Uj Idõk 1898. május 22.

IV/21. 445. o.
38. kép Lányok fizika órán 1908-ban. Vasárnapi Ujság 1908. március 8. 55/10. 181. o.
39. kép Hugonnai Vilma. Uj Idõk 1897. május 30. III/23. 506. o.
40. kép Torma Zsófia. Vasárnapi Ujság 1882. szeptember 24. XXIX/39. 621. o.
41. kép Nõ írógéppel. Vasárnapi Ujság 1879. július 20. XXVI/29. 465. o.
42. kép Budapesti Nagyvásár. A postás-sátor hölgyei. Vasárnapi Ujság 1908. május 10. 55/

19. 383. o.
43. kép Könyves Kálmán fotója: Kukoricza-kapálók. Vasárnapi Ujság 1907. március 10. 54/

10. 182. o.
44. kép A Batthyány-szigeten (a pesti Városligetben). Vasárnapi Ujság 1872. május 5. XIX/

18. 221. o.
45. kép A budapesti távirdaközpont – A Morse osztály. Vasárnapi Ujság 1907. november 9.

54/45. 896. o.
46. kép A tanítógyûlés a képviselõház termében. Vasárnapi Ujság 1874. augusztus 30. XXI/

35. 549. o.
47. kép Balogh Róbert fotója: Kalivoda Kata és modellje. Vasárnapi Ujság 1913. március 16.

60/11. 209. o.
48. kép Asszonyok mint villamoskalauzok 1914-ben. Vasárnapi Ujság 1914. augusztus 23.

61/34. 668. o.
49. kép Ferenc Ferdinánd családja. Uj Idõk 1909. október 17. XV/42. 353. o.
50. kép Balogh Rudolf fotója: Paulay Erzsi színésznõ kis fiával. Vasárnapi Ujság 1913. szep-

tember 28. 60/39. 773. o.
51. kép Nestlé tápszer-reklám. Uj Idõk 1909. július 25. XV/30. 88. o.
52. kép Faragó Géza plakátja: Jó Pajtás. Vasárnapi Ujság 1913. február 23. 60/8. 148. o.
53. kép Dörre Tivadar rajza: Karácsonyi vásár Budapesten a Városház-téren. Vasárnapi Ujság

1890. december 21. XXXVII/51. 842. o.
54. kép Szakácskönyv-hirdetés. Uj Idõk 1896. december 13. II/51. 524. o.
55. kép Takarék-tûzhely hirdetés. Vasárnapi Ujság 1875. november 7. XXII/45. 718. o.
56. kép L’Aignac: A villamos konyha. Uj Idõk 1909. május 2. XV/18. 444. o.
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57. kép Alter és Kiss nõi készruha-hirdetése. Vasárnapi Ujság 1878. október 20. XXV/42.
676. o.

58. kép Lotz-féle ruhamángorlók hirdetése. Vasárnapi Ujság 1874. június 7. XXI/23. 367. o.
59. kép Kneipp maláta kávé hirdetése. Vasárnapi Ujság 1895. május 12. XLII/19. 312. o.
60. kép Goró Lajos rajza: Husvéti kép a fõváros utczáiról. Vasárnapi Ujság 1903. április 12.

50/15. 236. o.
61. kép Pulszky Polyxenia Vasárnapi Ujság 1880. május 16. XXVII/20. 311. o.
62. kép Barabás Miklós festménye: Beniczkyné Bajza Lenke. Új Idõk 1899. november 15. V/

45. 420. o.
63. kép Sétaruhák. Vasárnapi Ujság 1891. május 10. XXXVIII/10. 307. o.
64. kép Kiránduló leányiskola az Országház elõtt. Vasárnapi Ujság 1907. június 30. 54/26.

522. o.
65. kép Fürdõkosztüm-hirdetés 1909-bõl. Uj Idõk 1909. május 30. XV/22. 551. o.
66. kép Fürdõzõ hölgyek a velencei lidón. Vasárnapi Ujság 1907. szeptember 8. 54/36. 720. o.
67. kép Goró Lajos rajza: Az Ezredévi kiállítás corsójából. Vasárnapi Ujság 1896. október

18. 43/42. 693. o.
68. kép Korcsolyázás a pesti városligetben. Vasárnapi Ujság 1872. január 7. XIX/1. 4. o.
69. kép Columbus – legújabb korcsolya-találmánya. Vasárnapi Ujság 1890. november 30.

XXXVII/48. 788. o.
70. kép Korcsolyázás a pesti városligetben. Vasárnapi Ujság 1874. január 18. XXI/3. 36. o.
71. kép Linek Lajos rajza: Korcsolyázók. Vasárnapi Ujság 1907. szeptember 22. 54/38. 755. o.
72. kép Kronberger Lili mûkorcsolyázó világbajnok. Vasárnapi Ujság 1908. február 2. 55/5.

90. o.
73. kép Balogh Rudolf fotója: Fölvontatják a szánkót. Téli sportok Budapesten. Vasárnapi

Ujság 1909. január 24. 56/4. 74. o.
74. kép Csiling-csiling… Uj Idõk 1898. július 31. IV/31. 97. o.
75. kép Kerékpár-futtában. Uj Idõk 1898. november 13. IV/46. 429. o.
76. kép A nõoktatás az Éjszak-Amerikai Egyesült Államokban. Vasárnapi Ujság 1896. márci-

us 15. 43/11. 164. o.
77. kép Bér Dezsõ rajza: Tennis-pályán. Vasárnapi Ujság 1907. július 21. 54/29. 581. o.
78. kép Nõk vítõr-mérkõzése a magyar Athletikai Klub vívóversenyén. Vasárnapi Ujság 1895.

június 2. 42/22. 363. o.
79. kép Izabella fõhercegasszony fotója: Tátrai bölényvadászat 1907-ben. Vasárnapi Ujság

1907. február 17. 54/7. 121. o.
80. kép A Henrik herceg automobil-verseny 1909-ben. Uj Idõk 1909. június 20. XV/25. 607. o.
81. kép Steinschneider Lili, az elsõ magyar aviatikusnõ repülõgépén. Vasárnapi Ujság 1912.

augusztus 18. 59/33. 670. o.
82. kép A báli idényre! Báli ruha hirdetés. Vasárnapi Ujság 1873. január 19. XX/3. 36. o.
83. kép Táncrendek 1896-os bálokból. Uj Idõk 1896. február 16. II/8. 180. o.
84. kép Uher Ödön fotói: Tánczosnõk az idei farsangról. Vasárnapi Ujság 1909. február 14.

56/7. 134. o.
85. kép Strelisky, Uher és Goszleth és fia fotói: Tánczosnõk az idei farsangon. Vasárnapi

Ujság 1914. február 22. 61/8. 150. o.
86. kép Bálterem. Vasárnapi Ujság 1903. február 8. 50/6. 88. o.
87. kép Zelesny Károly fotója nyomán: A Pécsi Új Színház. Vasárnapi Ujság 1895. október 6.

42/40. 660. o.
88. kép Blaháné Kölesi Lujza. Vasárnapi Ujság 1875. június 27. XXII/26. 401. o.
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89. kép Goró Lajos rajza: Bálba készülõ hölgyek. Vasárnapi Ujság 1891. február 1. XXXVI-
II/5. 75. o.

90. kép Tini-Fini. Veréb Jankó 1887. január 2. III/1. 5. o.
91. kép Õnagysága és a Juczi. Veréb Jankó 1887. január 23. III/4. 28. o.
92. kép Kimenõ ruhák. Vasárnapi Ujság 1890. március 30. XXXVII/13. 209. o.
93. kép Utazó ruhák és nyári öltözékek. Vasárnapi Ujság 1891. június 7. XXXVIII/23. 375.

o.
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