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Nőegyletek A duAlizmus kori mAgyArországoN

Kéri Katalin

bevezetés

A�társadalmi�önszerveződés,�a�civil�egyesületek�története�az�utóbbi�években�a�kutatói
érdeklődés�középpontjában�áll.�A�külföldi�és�hazai�kutatási�törekvések�értékelő�bemuta-
tását� nyújtja� Tóth� Árpád� 2005-ben� megjelent� munkája� (Tóth� 2005).� A� szerző� fontos
megállapítása�az�a�kutatástörténeti�előzmények�vonatkozásában,�hogy�„a�nyugati�szak�-
iro�da�lom� az� egyesületi� jelenség� értelmezését� –� kialakulásának� okait,� összefüggéseit� –
tekintve�sem�egységes,�és�az�interpretációk�különbsége�mögött�az�egyes�nemzeti�fejlő-
dések�eltérései�mellett�szemléleti�különbségek�is�fellelhetők.”�(Tóth�2005:20)�A�kutatások
fókuszában�különböző�témák�állnak,�például�az�egyesületi�jog�alakulásának�vizsgálata,�az
egyesületi�tagok�adatainak�feltárása�és�összevetése�(egyes�települések,�de�akár�országok
között�ívelően�is),�az�egyleti�tevékenység�elemzése,�továbbá�a�társaságokkal�kapcsolatos
hatás- és� recepciókutatások.�Az�egyesületi� tevékenység�vonatkozásában�több�modell� is
körvonalazódott� az� eddigi� kutatásokban,� és�mind�hangsúlyosabbá� válik� a� feltárásokban
az�összehasonlító�szemléletmód,�valamint�a�társadalomtörténeti�alapozás.�Mind�nagyobb
figyelem�fordul�a�nők�különböző�szervezetekben�való�szerepvállalása�felé�is�(Bukta–Gősi
2018:13–29).

Ebben�a�tanulmányban�a�dualizmus�kori�hazai�nőegyletek�fejlődéstörténete�a�bemu-
tatás�tárgya,�nemzetközi�kontextusba�ágyazottan,�és�egy�vidéki�helyszín,�Pécs�nőegyleti
életének� részletező� leírásával.� A� 19–20.� század� fordulóján� jelentősen� megnövekedett
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számban�működött� egyletek� között� fontos�helyet� foglaltak� el� a�női� társaságok.� Ezekre
éppen�úgy�jellemző�volt�itthon�és�külföldön�is�az,�ami�általában�a�korszak�egyesületeire:
céljaikat,�működési�feltételeiket,�tagságukat�tekintve�meglehetősen�sokszínűek�voltak.�Az
árvákat,� rossz� anyagi�helyzetben� lévőket,�betegeket� istápoló,� kifejezetten�karitatív� céllal
alakult�egyletek�mellett�olvasókörök,�művelődési�és�nőoktatási�céllal� létrejött�társaságok
éppúgy� voltak,� mint� a� munkásnők� érdekeiért,� illetve� a� női� munkavállalási� lehetőségek
kiterjesztéséért� küzdő,� távlati� célként� a� nők� általános� választójogát� is� bevezetni� kívánó
egyesületek.� Széles� körű� és� sokoldalú� tevékenységüket� áttekintve� kijelenthető,� hogy� a
nőegyletek� fontos� szerepet� játszottak� a� társadalmi�modernizáció� fontos�pillérének� szá-
mító�nőemancipációs� folyamatokban�éppúgy,�mint�a�polgárosodás,�a�városiasodás�elő-
mozdításában,�illetve�a�szociális�gondoskodás�terén.

Női egyesületek külföldön

A�19.�század�második�felében�Európában�és�Magyarországon�is�(főként�a�nagyobb,
jelentősebb� városokban)� nagy� számban� alakultak� nőegyletek,�melyeknek� létrejötte� és
működése� az� egyesülési� és� gyülekezési� jog� elismerésének,� valamint� az� egyre� erősödő
nőemancipációs�mozgalmaknak,� illetve� a� társadalmi� heterogenitásnak� is� következmé-
nye�volt.� Ezek�az�egyletek�eleinte�nagyrészt� jótékonykodással� foglalkoztak,�a� szegény-
ügy� megoldását� tűzték� ki� célként,� és� gyakorta� valamely� vallásfelekezet� vagy� egy-egy
város� felsőbb� társadalmi� rétegekhez� tartozó�hölgytagjait� tömörítették.�A� századvégen
aztán�megjelentek�a�különböző�munkásnő- és�feminista�egyesületek� is,�valamint� jelen-
tős� számban� a� polgári� (általában� felekezet� nélküli,� illetve� felekezetközi)� szervezetek.
Ahogyan�a�női�egyletek�száma�nőtt,�világszerte�sor�került�a�különböző�szerveződések
közös� szövetségekben� való� tömörülésére.� Az� USA-ban� 1890-ben� a� női� egyesületek
nemzeti� tanáccsá�alakultak� (National�Council�of�Women),�1888-ban�Londonban�pedig
megalakult�a�Nemzetközi�Nőtanács� (International�Council�of�Women) 11�ország�egyle-
teinek� részvételével� (Cathrein� 1904:8).� A� tanács� elnöke� Zerelda� Wallace� volt� (Cott
1987:20).� Németországban� az� 1894-ben� létrejött� Német� Nőegyesületek� Szövetsége
(Bund�Deutscher�Frauenvereine)�a�századfordulón�131�nőegyletet�fogott�össze,�és�körül-
belül� 50� ezer� tagja� volt� (Cathrein� 1904:7).� 1906-ban� létrejött� az� egyik� legátfogóbb,
�leg�erő�sebb� érdekérvényesítő� transzatlanti� összefogás,� a� Nők� Nemzetközi� Választójogi
Szövetsége� (International� Woman� Suffrage� Alliance),� melynek� Carrie� Chapman� Catt
(New�York)�volt�az�elnöknője.�Az�alapelvek�közül,�melyeket�hat�pontban�foglaltak�össze,
az� első� így� hangzott:� „Úgy� a� férfiak,� mint� a� nők� egyenlően� az� emberi� nem� szabad
és független� tagjainak� születtek;� ugyan�olyan� módon� felruházottak� értelemmel� és
�te�het�ség�gel,�és�egyenlően� jogosultak�egyéni� jogaik�és�szabadságuk�szabad�gyakorlásá-
ra.”� (IWSA� 1906:4)� Ez� a� szervezet� rendszeresen� tartott� konferenciákat,� amelyeken
magyar� küldöttek� is� részt� vettek� (1904-ben� Berlinben� egyedül� Bédy-Schwimmer
Rózsa, 1906-ban� Koppenhágában� pedig� már� öt� magyar� küldöttnő� vett� részt)� (IWSA
1906:39–41).
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országos nőegyletek magyarországon

Hazánkban�is�már�a�19.�század�elején�léteztek�jótékony�célú�női�egyesületek,�a�napó-
leoni�háborúk�okozta�nyomor�enyhítésére.�Elsőnek�tekinthetjük�ezek�között�az�1817-ben
Pesten�megalakult�Pesti�Jóltévő�Asszonyi�Egyesületet�(Pesther�Wohltätiger�Frauenverein),
melynek� létrehozását�Hermina�főhercegnő�kezdeményezte,�és�amely�bécsi�mintára�ala-
kult,�és�budai� ikerszervezettel� is�rendelkezett�(Tóth�2005:59).�A�század�második�felében
több� újabb,� a� jótékonykodást� fő� célként� kitűző� egylet� alakult,� és� a� civil� szerveződések
sorában�megjelentek�a�politikai� nőegyesületek� is� (Burucs� 1993:15).� 1861.�március� 15-én
hozta�létre�özv. Damjanich�Jánosné,�özv. gr. Batthyány�Lajosné�és�gr. Zichy�Pál�Ferencné�a
Magyar�Gazdasszonyok�Országos� Egyesületét,�mely� fő� céljait� így� fogalmazta�meg:� „Az
egyesület�a�női�hivatások�betöltését�tüzte�czélul�maga�elébe,�és�pedig�az�anyai,�hitvesi�s
gazdasszonyi,�és�a�honleányi�hivatás�teljesítését�egyaránt,�s�ezt�egyfelől�kiállítások�és�ver-
senyek�rendezése,� jutalmak�kitűzése�–�másfelől�árvaházak,�óvodák,�bölcsődék,�növeldék
állítása�által�kívánta�elérni.”�(Á.�R.�1877:50)�Az�egyesület�fontosnak�tartotta�a�szabadság-
harcban�meghalt�hősök�árváinak�támogatását,�ezért�a�tagok�1866-ban�egy�árvaházat� is
felállítottak,�és�ehhez�kapcsolódóan�az�ott�élő�lányok�számára�elemi�és�polgári� iskolát� is
szerveztek,� ez� 1906-ban� Cinkotára� költözött.� Az� egyesületnek� saját� újságja� is� volt,� a
Magyar�Gazdasszonyok�Hetilapja.

Az� 1866-ban� alakult� Pesti� Izraelita� Nőegylet� is� felállított� árvaházat,� majd� 1869-től
ingyenkonyhát,� 1910-től� pedig� gyermekágyas� otthont�működtetett,� és� számos� további
módon�segítette�a�nőket�és�a�szegény�sorsúakat�a�fővárosban�(Burucs�1993:16).

A� dualizmus� korában� az� egyesülési� jogot� külön� törvény� nem� szabályozta,� de� több
rendeletet� alkottak� ezzel� kapcsolatosan,� például� 1873-ban� és� 1875-ben� (Szabóné�Varga
2014:3–6).�Ez�utóbbi�évben�a�belügyminiszter�által�kiadott,�május�2-án�kelt�1508.�körren-
delet� politikai,� humanisztikus,� nyerészkedési,� közművelődési� és� gazdászati� egyleteket
különböztetett�meg.

1869-ben�alakult�meg�a�hazai�nőnevelés�egyik�legfontosabb�civil�szervezeteként�szá-
mon� tartott,� a� lányok� alsó- és� középfokú� oktatásának� kiterjesztését� célul� tűző,� végül
1895-ben� a� nők� egyetemre� kerülését� is� nagyban� elősegítő� Országos� Nőképző� Egylet
(ONKE),� Veres� Pálné� Beniczky� Hermin� felhívása� nyomán.� Az� egylet� első� bevételei� több
forrásból� származtak.� Egyrészt� alapítványi� pénzekből� és� adományokból� gazdálkodtak,
másrészt�évi�50�ezer�forint�segélyt�kaptak�a�Vallás- és�Közoktatásügyi�Minisztériumtól,�és
mindezt�kiegészítették�még�azokkal�a�bevételekkel,�amelyek�bálok,�felolvasóestek,�hang-
versenyek�során�gyűltek�össze.�Ezeknek�a�pénzeknek�a�segítségével�az�egylet�tagjai�tag-
intézeteket�nyitottak,�melyekben�egy�elemi�és�három�felsőbb�osztály�működött�leányok
számára.�Az�első� felsőbb� leányiskolájuk� 1869-ben�Budán� 14�növendékkel�nyílt�meg,� és
iskolájuk�példátlan�népszerűségét� jelzi,�hogy�25�év�múlva�már�900�végzett�növendékük
volt,�és�addigra�már�(1881-től)�a�budapesti�Zöldfa�utcába�tették�át�az�iskola�székhelyét�(ez
ma�a�Veres�Pálné�Gimnázium).�1893-ban,�az�egylet�negyedszázados� jubileuma�alkalmá-
ból� megjelent� emléklapokban� azt� olvashatjuk,� hogy� bár� a� „magyar� férfiak� lovagiasak,
áldozatkészek,� szerelmesek,�de�»korlátolt�elméjüek«,�mert�az�alapos�nőképzésnek�útját
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állták”,�a�nőt�csak�a� társas�élet�és�nem�a� ‘komoly�élet’� számára�nevelték,� főleg�külföldi
nevelőnők� segítségével.� A� leírás� szerint� azonban� szerencsére� voltak� olyan� nők� is,�mint
Veres� Pálné,� akik� felkarolták� a� lánynevelés� eszméjét� (Emléklap…� 1893:16).� Ez� az� iskola
alakult�át�a�legelső�hazai�leánygimnáziummá�1896-ban,�Wlassics�Gyula�1895-ös�rendelete
nyomán,� mellyel� bizonyos� egyetemi� karokat� megnyitott� a� nők� előtt� (Ladányi–Nagyné
Szegvári� 1976;�Kéri�2018:456–479).�Ugyancsak�1869-ben� jött� létre�a�hazai�óvodáztatást
és�óvónőképzést� segítő�Pest-Budai�Nevelési�Nőegylet,�mely� 1872-ben�változtatta�nevét
Magyarországi�Központi�Fröbel�Nőegyletre.�Az�egylet�védnöke�Majláth�Györgyné,�alelnö-
ke,�majd�elnöke�Rosenzweig�Saphir�Sarolta�volt,�aki�a�gyermekkertek�szervezésében�tett
munkálkodásáért�1887-ben�királyi�kitüntetésben�is�részesült�(Szabolcs–Réthy�1999:367).

1884-ben�Zirzen�Janka�kezdeményezésére� jött� létre�egy�másik,�a�hazai�nőnevelés�és
tanítónői� szakma� szempontjából� fontos,� szintén� országos� egylet,� a� Mária� Dorothea
Egyesület,�mely�Magyarország�„rendes”�tanítónőinek�negyedrészét�tömörítette.� (Össze-
sen�3744-en�voltak�ekkor�hazánkban�a�tanítónők,�köztük�mintegy�ezer�apáca.)�Az�egye-
sület�József�főherceg�leányának�védnöksége�alatt�állt.�Főbb�célkitűzései�a�következők�vol-
tak:�a�nemzeti�nőnevelés�megszilárdítása�és�fejlesztése�és�a�tanítónők�anyagi�és�társadal-
mi� helyzetének� javítása� (Csáky� 1895:4).� 1895-ben� az� egyesületnek� 4� vidéki� köre� volt,
összesen�1153�tagot�számlált;�Kolozsvár,�Újvidék,�Fiume�és�Győr�jelentették�a�vidéki�körök
központját.�A�Csáky�Albinné�által�szerkesztett,�az�egyesület�10�éves�fennállása�alkalmából
kiadott� kötetből� megtudhatjuk,� hogy� jelentékeny� könyvtárral� rendelkeztek,� és� 11� saját
kiadású�kötetük� is�volt.�Fontos�szerepük�volt�a� lányok�és�nők�számára�kiadott�olvasmá-
nyok�szemlézésében,�tágabban�a�női�olvasói�szokások�formálásában,�az�irodalomról�szó-
ló�tudományos�viták�lefolytatásában�(Pogány�2009).�Rendszeresen�tartottak�más�témák-
ban�is�tudományos�előadásokat�és�írtak�ki�pályázatokat.�Az�egyesület�működésének�első
szakaszában�például� az�alábbi� témákat�vizsgálták:� a�magyar�nyelv� tanítása,� kézimunka-
oktatás,�háztartási� iskola� szervezése,� serdülő� lányok�célszerű�nevelése,� idegenajkú� (fran-
cia)�nevelőnők�hatásának�ellensúlyozása�stb.�1889-ben�a�fővárosban�létrehozták�a�tanító-
nők� otthonát,� ahol� folyamatosan� 8� fő� lakhatott.� Az� Eperjeshez� közeli� fürdőhelyen,
Cemétén�még�üdülőt�is�létesítettek�tanítónők�számára�(Borbíró�2007:193).

Az� 1870-es� évek� kezdetén,� a� háziiparban� és� gyáriparban� egyre� nagyobb� számban
munkát�vállaló�nők�összefogására�Országos�Nőiparegylet�névvel�olyan�szervezet�jött�létre,
amely� céljait� így� fogalmazta� meg:� „…szóbeli� előadások� és� sajtó� útján� eloszlatni� azon
előítéleteket� s� elhárítani� azon� akadályokat,� melyek� a� női� keresőképesség� kifejtésének
útjában� állanak,� s� lehetővé� tenni,� hogy� a� nők� magukat� önerejükből� fenntarthassák.”
(Máday�1913:160)�Elhatározták�az�alábbi�gyakorlati�lépéseket:�női�ipari�iskola�létesítése;�a
képzett�növendékek�álláskeresésének�segítése;�a�nők�által�készített�munkák�árusítására
állandó�munkabazár�szervezése;�pénzbeli�segélynyújtás�a�nők�önálló�ipari�tevékenységé-
nek�megkezdéséhez.

Az� 1890-es� években� –� főként� a� Rerum�Novarum� és� a� nyugati� keresztény-szociális
eszmék�és�pártok�működésének�hatására�–�Magyarországon� is� alapítottak�egy� keresz-
tény� nőegyesületet.� Az� Országos� Katolikus� Nővédő-egyesület� 1896-ban� jött� létre,� és
munkájába�bekapcsolódott�a�jeles�szervező�egyéniség,�Farkas�Edit,�és�pár�év�alatt�vidéken
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és�a�fővárosban�16� leánykört�és�20�nővédő�egyesületet� létesítettek� (Szántó�1984:506).
Az�egyesület�keretei�között�gróf Pálffy�Pálné�1907-ben�megszervezte�a�Katholikus�Házi-
asszonyok�Országos�Szövetségét,�mely�1908-tól�kivált�az�egyesületből,�és�önálló�alapsza-
bályzat�szerint�működött�tovább.�Fontos�feladatuknak�tartották�a�család- és�nővédelmet,
valamint�a�szegények�és�az�árvák�támogatását�(Burucs�1993:17).�Hanuy�Ferenc�közremű-
ködésével�létrejött�az�Egyetemi�Hallgatónők�Szent�Margit�Köre,�Korányi�Sarolta�életre�hív-
ta�a�Katolikus�Tisztviselőnők�és�Női�Kereskedelmi�Alkalmazottak�Országos�Szövetségét,
Buttkay�Antal�pedig�megszervezte�a�Katolikus�Leányok�Szövetségét.�Az�1903-ban�létre-
jött�Keresztényszociális�Párt�is�odafigyelt�a�nőkre,�cselédotthonokat�hoztak�létre,�a�sárvári
műselyemgyárban� és�más�munkahelyeken� foglalkoztatták� a� rászoruló� nőket.� 1908-ban
Prohászka�Ottokár�támogatásával�megalakult�a�Szociális�Misszió�Társulat,�melynek�kere-
tében� apácák� gondozták� a� „züllött� leányokat”� és� az� elhagyott� gyerekeket.� Nővédelmi
Hivatalt� is� állítottak,� 1912-ben� pedig� megalakult� a� Katolikus� Női� Tanács� (Szántó
1984:506).�1909-ben�Budapesten�megszerveződött�a�Katholikus�Női�Patronage,�melynek
tagjai�fogház-missziót�is�elláttak�(Burucs�1993:17).

A�századvégen�a�nők�egyre�nagyobb�csoportjaira�kiterjedő�munkába�állás�következ-
tében�és�a�külföldi�példák�hatására�mind�több�és�több�nővédelmi�egylet�alakult.� Ilyenek
voltak�például�a�Magyar�Országos�Segélyező�Nőegylet�(1879);�a�Lujza�Egylet�(1892),�mely
célul� tűzte� ki,� hogy�munkahelyet� keres� az� arra� rászoruló� nőknek� (György� 1892:273);� a
protestáns� szellemű,� sokoldalú�oktatási� és� segélyezési� feladatot� felvállaló� Lorántffy� Zsu-
zsanna�Egylet�(1892)�Szilassy�Aladárné�vezetésével;�a�Teleia-egylet�(1893);�a�cselédpártoló
Mártha-egylet;� a�Magyar�Háztartási� Iskola� Egylet;� a�Művelt� Nők�Otthona� Egylet� (1897).
Kaiser�Gizella,�majd�Bédy-Schwimmer�Rózsa�vezetésével�1897-ben�megalakult�a�Nőtiszt-
viselők�Országos�Egyesülete,�mely�azoknak�a�magukat�polgári�osztályhoz�soroló�nőknek
volt�a�szerveződése,�akik�a�jól�fizető�pályák�megnyitásáért,�a�férfiakéval�egyenlő�bérezé-
sért,� egyenlő� iskoláztatásért� és� emberi� bánásmódért� küzdöttek� (Aranyossi� 1963:45).� Ez
az�egylet�a�németországi�„Kereskedelmi�Alkalmazottak�Egyesületét�(Verein�für�weibliche
Handels� angestellte)� tekintette�példaképének”� (Kelbert� 2013:122.).�A�képzések,� tovább-
képzések�megszervezése�mellett�nagyon�sokrétű�tevékenységet�folytattak�az�állásközve-
títéstől� a� segélyezésen� át� a� könyvtárak,� üdülők� létesítéséig,� saját� lap� kiadásáig� (Kelbert
2013:122).� Ebből� az� egyesületből� szakadt� ki� az� 1900-as� évek� elején� két� önállóvá� váló
egyesület.� Egyrészt� a� tanulmányban� később� bemutatásra� kerülő� Feministák� Egyesülete
1904-ben,�másrészt�a�munkásnők�problémáinak� radikálisabb�megoldását�kívánó,� 1904-
ben� létrejött�Magyarországi�Munkásnő� Egyesület,�melynek� titkára�Gárdos�Mariska� volt.
Ő tevékenykedett�az�egyesület�lapjaként�1905-től�megjelentetett�Nőmunkás főszerkesz-
tőjeként�is.�1912-ben�a�lapnak�1445�budapesti�és�1963�vidéki�előfizetője�volt,�és�összesen
6000�példányban�jelent�meg�(Buchingerné�Ladányi�1912:542).�Az�egylet�programjában�a
nőoktatás,�az�anya- és�csecsemővédelem,�a�női�választójog�kivívása,�a�munkahelyi�és�ott-
honi,�nőkkel�szemben�alkalmazott�durva�bánásmód�megszüntetése,�a�női�dolgozók�fize-
tésemelése�is�szerepelt�(Kaba�2008:8).

1904-ben�Batthyány�Lajosné�elnökletével,�a�későbbi�elnök,�Rosenberg�Auguszta�kez-
deményezésére�megalakult�az�International�Women�Council�magyar�osztálya,�Magyaror-
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szági�Nőegyesületek�Szövetsége�néven.�A�szövetség� leginkább�a�hazai�karitatív� jelleggel
működő� nőegyesületeket� fogta� össze.� 1909-től� kezdve� ez� a� szervezet� lapot� is� kiadott,
Egyesült�Erővel címmel,�Perczelné�Kozma�Flóra�és�Szemere�Ilona�szerkesztésében�(Máday
1913:178).�A�szövetségnek�1909-től�Női�Választójogi�Szakosztálya�is�szerveződött.

A feministák egyesülete

A� Feministák� Egyesülete� külföldi� példák� nyomán� ugyancsak� 1904-ben� alakult� meg
Magyarországon.� 1906-ban� 342,� 1907-ben� 507,� 1910-ben� 700� tagot� számlált� (Szapor
2004:204).� A�Magyar�Országos� Levéltárban� őrzik� azt� a� tetemes�mennyiségű� iratanya-
got1,� melyek� segítségével� bepillantást� nyerhetünk� az� egyesület� életébe,� célkitűzéseibe.
A kezdeti� időkben� a� tanári� végzettséggel� rendelkező,�Magyarországon� a� legelső� egye-
temre�beiratkozott�nő,�Glüklich�Vilma�volt�az�elnök,�és�a�tagok�havonta�tartották�összejö-
veteleiket� a� fővárosban.� Ezen� alkalmakkor� jegyzőkönyveket� is� vezettek,�melyek� alapján
látszik,�hogy�a�választójog�folyamatosan�a�követeléseik�közé�tartozott,�és�megpróbáltak
„több�fronton”�is�harcolni�ennek�kivívása�érdekében.�Egyrészt�ez�a�szervezet�is�belépett�a
fentebb� említett� Nemzetközi� Választójogi� Szövetségbe� (Feministák…� 1916:539).� Más-
részt�igyekeztek�minél�több�támogatót�megnyerni�itthon,�Magyarországon�is.�Leginkább
a� hazai� közélet� neves� férfiúit� (írókat,� politikusokat,� tudósokat),� akik� közül� néhányan
�Lukács�György�volt�közoktatásügyi�miniszter�elnökletével�a�századelőn� létre� is�hozták�a
Férfiliga�a�Nők�Választójoga�Érdekében�nevű�szervezetet�(Nagyné�Szegvári�1969:104).

Emellett�az�egyesület�foglalkozott�a�nőnevelés�és�a�nők�munkába�állása�körüli�problé-
mákkal.�1906.�április�14-én�úgy�határoztak,�hogy�küldöttséget�menesztenek�Apponyihoz,
mely�kéri�a� lányok�egyetemre�való�felvételét�korlátozó�miniszteri� rendelet�visszavonását
és�a�jogi�fakultás�megnyitását.�Májusi�ülésükön�a�korszakban�sok�vitát�kiváltó�koedukáció
kérdését�tűzték�napirendre.�A�cselédkérdés�is�megtárgyalásra�került�az�összejöveteleken,
mert�azt�az�egyleti�tagok�megoldatlannak�vélték.�Fontos�feladatnak�tartották�a�háztartási
munkakörök� specializálását,� mert� véleményük� szerint� csak� ez� tette� volna� lehetővé� az
igen�nagyszámú�háztartási�cseléd�továbbképzését.�Fontos�szerepe�volt�az�egyesületnek�a
nők�nem�formális�tanulási�módjainak�támogatásában�is�(Kereszty�2013:26–36).

A�Feministák�Egyesülete�a�források�szerint�több�külföldi�szervezettel�is�élénk�és�folya-
matos� kapcsolatot� tartott� fenn.�A� gyakorta� váltott� levelekből� kiderül,� hogyan�próbálták
megismerni�a�nyugati�törekvéseket,�és�nemzetközi�szinten�egyeztetni�a�mozgalmi�lépé-
seket.�Több�olasz,�német�és�angol�nyelvű�levél�is�tanúskodik�arról,�hogy�a�külföldi�–�hiva-
talos�vagy�magán�–�partnerek�nagyra�értékelték�a�magyar�szervezet�tagjainak�erőfeszí-
tését.� Mindezt� az� is� bizonyítja,� hogy� az� egyesület� 1905-ben� az� IWSA� (International
Women’s� Suffrage� Alliance) tagszervezete� lett.� Az� egyesülethez� 1905� és� 1908� között
érkezett�vagy�onnan�küldött� levelek�tartalmilag�három�fő�téma�köré�csoportosíthatóak:
1. a�Feminista�Egyesület�mindig�tájékoztatta�külföldi�partnereit�arról,�hogy�milyen�lépése-
ket� tesznek�Magyarországon�a�nők� felszabadítása,�a�választójog�kivívása�érdekében,�és
ugyanilyen�tartalmú� levelek�érkeztek�a�külföldi�eredmények�bemutatásával;�2. konferen-
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cia-meghívók;� 3. újságoktól� jött� válaszlevelek� beküldött� cikkekre,� ismertetésekre.� Több
levélből� is�kiderül,�hogy�a�Feministák�Egyesülete�gyakran�kért�külföldről�anyagi� támoga-
tást�működéséhez,�ám�a�jelek�szerint�a�partnerszervezetek�ezzel�kapcsolatosan�nem�tud-
tak� segíteni.� Ez� derül� ki� például� Chapman�Catt�Amerikából� írott� egyik� leveléből� is� (Kéri
2018:166).

Az�egyesület�1907-ben�kiadott�jelentése�szerint�több�alkalommal�is�jártak�külföldi�ven-
dégek� Budapesten,� és� egy-egy� előadásban� fejtették� ki� gondolataikat� a� nőkérdés� vala-
mely� területéről.�Henriette� Fürth� Frankfurtból,�Maria� Lischnewska�Berlinből� érkezett,� de
járt� itt�Chapman�Catt�és�az�első�holland�orvosnő,�Aletta� Jacobs� is.�Az�érintett� témák:�a
nők� választójoga,�munkába� állása,� a� nemi� felvilágosítás,� illetve� a� prostitúció� voltak.� Az
első�világháború� időszakában�az�egyesület�a�háború�ellen� foglalt� állást,� küldötteik� részt
vettek�az�1915-ös�hágai�békegyűlésen�is.�Jászai�Mari�(aki�ezekben�az�években�számtalan
fellépést� és� jótékony� gyűjtést� vállalt� a� katonák� és� sebesültek,� illetve� a� hozzátartozók
megsegítésére)�keserűen�írta�emlékirataiban,�hogy�a�háború�ellen�a�feministák�sem�tud-
tak� semmit� tenni,� szerinte� csak� szavak� voltak� azok,� amiket� nyújtani� tudtak� (Jászai…
1927:216).�1907-től�1949-ig� jelent�meg�az�egyesület� lapja,�A�Nő�és�a�Társadalom,� illetve
(1914-től)�A�Nő címmel,�ennek�cikkanyaga�pontosan�és�részletesen�tükrözi�a�tagok�mun-
káját�és�törekvéseit.

pécsi nőegyleti élet

A�korszakban�több�vidéki�településen�is�–�különösképpen�a�városokban�–�különféle
helyi�nőegyletek�alakultak,�melyek�gyakorta�nem�voltak�hosszú�életűek.�Több�olyan�város
is�volt,�ahol�2-3�felekezet�is�szervezett�saját�társaságot.�Egyes�vidéki�egyletek�kapcsolód-
tak�országos� tömörülésekhez� is,� például� a�Magyarországi�Nőegyletek� Szövetségéhez,� a
Feministák�Egyesületéhez�vagy�a�Nőtisztviselők�Országos�Egyesületéhez.�Európai�szinten
is�különlegesnek,�egyedinek�számított�egy�olyan�hazai�vidéki�egylet�(a�Feministák�Egyesü-
letének� tagszervezeteként),� a� Balmazújvárosi� Szabad� Nőszervezet,� amelynek� tagjai
parasztasszonyok� voltak,� vezetője� pedig� Bordás� Istvánné� Rokon� Tóth� Sára� (Acsády–
Mészáros�2018).

Az�egyleti�élet�az�egyik�legjelentősebb�vidéki�városban,�Pécsen�is�a�dualizmus�éveiben
lett�igazán�pezsgő.�A�városban�1871.�március�3-án�alakult�meg�a�Pécsi�Nőegylet2.�Elnöke
1892-ig�Cseh�Kövér�Anna�volt,�és�az�egylet�indulásakor�5878�forint�alaptőkével�rendelke-
zett.�Az�egyleti�tagok�tevékenységi�körébe�tartozott�a�jótékonykodás�és�különböző�ren-
dezvények�szervezése.�Két�oktatásügyi�próbálkozásuk� jelzi�a�nő- és�gyereknevelés� iránti
érdeklődésüket,� intézményalapítási� kezdeményezéseik� azonban� szerény� sikerrel� jártak.
1877–1881�között�egy�női�kézműiskolát�működtettek,�de�csak�csekély�számú�érdeklődő
akadt;� 1879-től�pedig�gyermekkerti�óvodát�nyitottak� (Kéry� 1893:14–15).�A�Pécsi� Figyelő
című�újság�és�a�helyi�sajtó�más�orgánumai�rendszeresen�tudósítottak�az�egyleti�bálokról
(például�1892-ben�álarcosbált�rendeztek�a�Király�utcában�lévő�épületben,�a�Hattyúban)�és
a�Tettyén�tartott�majálisokról.�A�műsoros�estek,�teadélutánok�és�jótékony�vásárok�bevé-
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teleit�szegény�sorsú,�egyedülálló�öregek�és�sokgyermekes�családok�megsegítésére�fordí-
tották.�(A�kimutatások�szerint�évi�1800–2000�forintot�költöttek�el�erre�a�célra.)�Rendsze-
resen� (3� évenként)� újjáválasztották� a� vezetőségi� tagokat,� akik� között� a� szabályoknak
megfelelően�megtalálható� volt� az� elnök,� az� alelnök,� a� főtitkár,� a� jegyző,� a�pénztáros,� a
számvizsgálók,�a�háznagy�(a�Mária�utcai�székház�házigazdája)�és�egy�vigalmi�bizottság.

Pécsen�egy�másik�nőegylet�is�működött�a�dualizmus�első�éveitől�kezdve.�1869.�június
15-én�jött�létre�a�Pécsi�Izraelita�Nőegylet,�első�elnöke�Fuchs�Verona�volt3.�A�nőegylet�célja
elsősorban� a� jótékonykodás� volt.� A� tagok� a� rendezvények� bevételeiből� és� az� adomá-
nyokból�a�helyi�izraelita�közösség�szegényeit�támogatták,�de�mindig�találtak�módot�arra
is,�hogy�külső�kéréseknek�adjanak�helyet.�Az�egyletet� jelentős�összegekkel� segítették�a
pécsi�egyházmegye�püspökei,�Dulánszky�Nándor,�Hettyei�Sámuel�és�Erreth�János�főispán
is� (Radnóti� 2006:144).� Az� 1903-ban� elfogadott� és� 1906-ban�módosított� alapszabályok
szerint�az�egyesületnek�választó�és�választható�tagja�volt�mindenki,�aki�évente�18�koroná-
nak�megfelelő�egyenes�adót�fizetett.�Az�Izraelita�Nőegyletnek�voltak�közös�megmozdu-
lásai�az�Országos�Izraelita�Patronázs�Egyesülettel�éppúgy,�mint�a�Pécsi�Nőegylettel.�Előbbi-
vel�több,�az�országos�szegénység�enyhítésén�fáradozó�programban,�utóbbival�1888-ban
a�Pécsi�Országos�Vásár�és�Kiállítás�nőipari�pavilonjának�berendezésénél�működött�együtt
(Árvai�2015).

Kifejezetten�önművelési�célokat�szolgált�a�város�(Baranya�megye)�harmadik�nőegyle-
te,� a� Pécsvidéki� Tanítónők� Egyesülete.� Rendszeresen� tartottak� műkedvelő� előadásokat,
amelyeken�a�tanítónők�maguk� is�gyakorta�felléptek,�zenéltek,�énekeltek�és�színdarabo-
kat�adtak�elő.

1907-ben�megalakult�a�Pécsi�Nőtisztviselők�és�Kereskedelmi�Nőalkalmazottak�Egyesü-
lete,�melynek�elnöke�először�Kertész�Teréz,�majd�Rosenspitz�Berta�volt.�Ez�az�egylet�–�bár
a� Feministák� Egyesületével� szoros� kapcsolatokat� ápolt� –� 1909-ben� feloszlott� (Kelbert
2013:124).

Összegzés

A�19–20.�század�fordulóján�–�miként�más�nyugati�országokban�is�–�Magyarországon
sok�száz,�köztük�több�tucatnyi�női�egyesület�alakult.�A�különböző�nőegyesületeknek�és
szövetségeknek� a� dualizmus� kori� Magyarországon� elsősorban� szociális,� oktatásügyi� és
gazdasági� természetű�követelései�voltak,�de�közülük�egyesek�politikai� jogkövetelésekkel
is�felléptek.�1909-ben�a�Vasárnapi�Újság�cikkírója�a�magyarországi�nőegyesületek�szövet-
ségének�éves�közgyűléséről�tudósítva�megállapította,�hogy�körülbelül�száz�egyesület�tag-
jai� képviseltették� magukat� a� budapesti� rendezvényen.� Célkitűzéseiket� tekintve� abban
egyetértettek�az�országos�és�helyi�hatókörű�különböző�egyletek,�hogy�feladatuk�védel-
mezni�az�öregeket,�a�betegeket�és�a�szegényeket;�hogy�küzdeniük�kell�a�tudatlanság,�a
nyomor,� a� pálinka� ellen,� és� többé-kevésbé�megegyezett� a� véleményük� abban� is,� hogy
szükség�van�a�női�választójog�kivívására.�Az�újságíró�megjegyezte,�hogy�az�egyesületek-
nek�közös�politikai�programja�nincs,�és�szerinte�ez�szerencse,�hiszen�ha�a�nőegyleti�tagok
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is�politizálnának,�akkor�az�egységüknek�vége�lenne,�mert�lennének�közöttük�is�48-asok,
67-esek,�radikálisok�és�konzervatívok�(Feminista�kongresszus�1909:983).

A�dualizmus�kezdeti�időszakának�egyletalapítási�hullámáról�másrészt�ugyanakkor�az�is
megállapítható,� hogy� a� századvégre� leapadt,� és� a� korábban� pár� taggal� vagy� akár
nagyobb�érdeklődés�közepette�létrehozott�nőegyletek�száma�is�csökkent.�György�Aladár
egy�korabeli�vezércikkében�abban� látta�a�hanyatlás�okát,�hogy�mindenütt�túl�sok�egylet
alakult,�melyek�egy� része�nem�volt� igazán�életképes.�Ő�az�alábbi� tevékenységi� köröket
javasolta�kora�női�egyesületeinek:�szegények�felkeresése,�támogatása;�betegápolás;�mun-
kaszerzés;� szegény� tanulók� segítése;� rabok�és� „bukott”�nők� felemelése;�elemi� csapások
esetén� segítségnyújtás� (György� 1882:1–2).� Az� egyletalapítási� kedv� csökkenésének� a
folyamatosan�egymásba�alakuló,�átrendeződő,�nagyobb�szövetségekbe�tömörülő�egye-
sületi� „mozgás”�mindemellett� éppúgy� háttéroka� lehetett,�mint� annak�belátása,� hogy� a
nőegyletek�lehetőségei�gyakran�gazdasági�és�érdekérvényesítési�szempontból�is�korláto-
zottak�voltak.�Ezzel�együtt�azonban�világosan�látszik,�hogy�a�női�egyesületek�tagjai�nem
csupán�bálok�és� jótékony�bazárok�szervezésével�foglalkoztak,�tagjaiknak�fontos�szerepe
volt� országos� vagy� helyi� viszonylatban� a� nőemancipációs� folyamatok� századfordulós
kibontásában�és�a�szociális�háló�megerősítésében.

A�tématerülettel�kapcsolatos�további�kutatások�mind�az�egyletek�alapításával,�műkö-
désével�és�megszűnésével,�mind�pedig�az�egyes�egyletek�tevékenységi�köreinek,�kapcso-
lati�rendszerének�pontosabb�megismerésével�kapcsolatosan�hozhatnak�még�új�eredmé-
nyeket,� ami� nagyon� fontos� ahhoz,� hogy� a� dualizmus� korának� társadalmi,� gazdasági,
művelődésügyi�és�politikai�változásait�még�árnyaltabb�módon�megismerhessük,�kiemelt
figyelmet� fordítva� arra,� hogy� a� civil� szerveződések�miként� járultak� –� járulhatnak� hozzá
bármely� történelmi�korszakban�–�a� társadalmi�problémák�megoldásához�vagy� legalább
enyhítéséhez.
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to�eliminate�them,�and�4. the�formation�of�one�or�more�institutionally�organized�groups
to� mobilize� participants.� I� emphasize� that� the� social� structure� of� the� given� society
determines�social�movements�in�connection�with�the�mentioned�factors�or�through�the
mediation� of� these� factors;� therefore,� the� determinative� effect� of� the� social� structure
prevails�in�principle�only�with�a�certain�probability.
Keywords: concept�of�social�movement,�determinedness�of�social�movement,�motives
for�participating�in�movement
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Nőegyletek�a�dualizmus�kori�Magyarországon

A�tanulmány�a�dualizmus�kori�hazai�nőegyletek�fejlődéstörténetét�mutatja�be,�nemzetkö-
zi�kontextusba�ágyazottan,�és�egy�vidéki�helyszín,�Pécs�nőegyleti�életének�részletező� le�-
írá�sá�val.�A� téma�korábbi� szakirodalmának�áttekintése�mellett�a� tanulmány�korabeli� írott
forrásokra�épít:�sajtócikkek,�levéltári�anyagok�és�emléklapok,�memoárok�adatait�is�feldol-
gozta�a�szerző.�A�forráselemzésekből�kiderül,�hogy�a�19–20.�század�fordulóján�jelentősen
megnövekedett� számban�működött� egyletek� között� Magyarországon� is� fontos� helyet
foglaltak�el�a�női�társaságok.�Ezekre�éppen�úgy�jellemző�volt�itthon�és�külföldön�az,�ami
általában� a� korszak� egyesületeire:� céljaikat,� működési� feltételeiket,� tagságukat� tekintve
meglehetősen�sokszínűek�voltak.�Az�árvákat,�rossz�anyagi�helyzetben�lévőket,�betegeket
segítő,� kifejezetten� karitatív� céllal� alakult� egyletek� mellett� olvasókörök,� művelődési� és
nőoktatási�céllal�létrejött�társaságok�éppúgy�voltak,�mint�a�munkásnők�érdekeiért,�illetve
a� női�munkavállalási� lehetőségek� kiterjesztéséért� küzdő,� távlati� célként� a� nők� általános
választójogát�is�bevezetni�kívánó�egyesületek.�Széles�körű�és�sokoldalú�tevékenységüket
áttekintve�a�tanulmány�megerősíti,�hogy�a�nőegyletek�fontos�szerepet�játszottak�a�társa-
dalmi�modernizáció� fontos� pillérének� számító� nőemancipációs� folyamatokban� éppúgy,
mint� a� polgárosodás,� a� városiasodás� előmozdításában,� illetve� a� szociális� gondoskodás
terén.
Kulcsszavak: női�egyesületek,�társadalmi�modernizáció,�nőtörténet,�várostörténet,
szociális�gondoskodás
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The�study�presents�the�developmental�history�of�Hungarian�women’s�associations�in�the
dualistic� era� (1867–1918),� embedded� in� an� international� context,� with� a� detailed
description�of�the� life�of�a�women’s�association� in�a�provincial� location:�city�of�Pécs.� In
addition� to� reviewing� earlier� literature� on� the� topic,� the� study� also� builds� on
contemporary�written�sources:� the�author�has�also�processed�data� from�press�articles,
archives� and� memoirs.� Source� analyzes� show� that� in� the� turn� of� the� 20th� century,
women’s� societies� occupied� an� important� place� in� Hungary� among� the� number� of
associations�operating�significantly.�They�were�just�as�characteristic�of�the�associations�of
the� era� at� home� and� abroad� as� they� were� quite� diverse� in� their� aims,� operating
conditions�and�membership.� In�addition�to�the�charities�for�orphans,� the�poor,� the�sick,
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their�wide-ranging�and�diverse�activities,� the�study�confirms�that�women’s�associations
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„A kedvezőtlen társadalmi körülményeket, és e körülmények miatti tar-
tós  elégedetlenséget  tekintve  főleg  a  kiszolgáltatott  társadalmi  osztály
körében  kellene  szerveződniük  társadalmi mozgalmaknak.  Azonban  ezen
osztály  tagjai  általában  a  legkevésbé  képesek  arra,  hogy  intézményesen
szervezett csoportokat és (kvázi-intézményes) hálózatokat hozzanak  létre
érdekeik  érvényesítésére,  valamint  arra,  hogy  e  csoportok  és  hálózatok
révén alkalmanként mozgósítsák a kiszolgáltatott osztály tagjainak a széle-
sebb  körét.  Főleg  egyrészt  azért, mert  egyénileg  csekély  erőkkel  rendel-
keznek, és valószínűleg csoportos erejük sem lenne elégséges a mozgalom
eredményességéhez,  valamint  a  hatalmi  helyzetben  lévőkhöz  fűződő
érdekellentét miatt a legjelentősebb ellenállásra számíthatnak.”

(Farkas Zoltán)

„A 19–20. század fordulóján jelentősen megnövekedett számban műkö-
dött egyletek között fontos helyet foglaltak el a női társaságok. … Az árvá-
kat, rossz anyagi helyzetben lévőket, betegeket istápoló, kifejezetten kari-
tatív  céllal  alakult  egyletek mellett olvasókörök, művelődési  és nőoktatási
céllal  létrejött  társaságok  éppúgy  voltak,  mint  a  munkásnők  érdekeiért,
illetve a női munkavállalási  lehetőségek kiterjesztéséért küzdő,  távlati  cél-
ként  a  nők  általános  választójogát  is  bevezetni  kívánó  egyesületek.  Széles
körű és sokoldalú tevékenységüket áttekintve kijelenthető, hogy a nőegyle-
tek fontos szerepet játszottak a társadalmi modernizáció fontos pillérének
számító  nőemancipációs  folyamatokban  éppúgy,  mint  a  polgárosodás,  a
városiasodás előmozdításában, illetve a szociális gondoskodás terén.”

(Kéri Katalin)

„Az  egyes  szervezetek  ellehetetlenítésére  irányuló  törekvések  tevé-
kenységi területeik marginalizálását is jelenthetik egyben. … Másfelől azon-
ban az állami támogatások elvesztése lehetőséget jelenthet számukra arra,
hogy  függetlenedjenek  a  központi  forrásoktól,  és  helyette  az  ál lam pol gá -
rok tól származó forrásokra építsenek. Ez elősegítheti céljaik újradefiniálá-
sát, valamint azt, hogy alaposan megtervezett, hosszú távú tevékenységek-
be  kezdjenek,  melyek  nem  függenek  az  állam  által  véletlenszerűen  kiírt,
egyszeri tevékenységeket támogató pályázatoktól. … Paradox módon tehát
a  civil  szektor  feletti  kontroll  erősítésére  irányuló  törekvések  hozzájárul-
hatnak annak emancipálódásához.”

(Agnieszka Bejma)

„A  civil  szervezeteknek,  függetlenül  attól,  hogy  fogyatékossággal  élők
képviseletét  vagy  a  turisztikai  szolgáltatók  képviseletét  látják  el,  szerepük
lehet  abban,  hogy  a  turisztikai  szolgáltatások  akadálymentesek  legyenek.
Előbbieknek fontos szerepe, feladata van a társadalom szemléletformálásá-
ban is, de megfelelő információkkal tudják segíteni a turisztikai szolgáltató-
kat  is  abban,  hogy  olyan  szolgáltatásokat  nyújtsanak  és  olyan  kialakítása
legyen az adott helyszínnek, amelyet a sérült emberek is tudnak használni.”

(Gondos Borbála)
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