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A „konzervatív” nőmozgalmak

és az I. világháború

A női emancipáció folyamatában a 19. század végét és a 20. század elejét igen fontos periódusnak tekintjük. A modern 
nőmozgalmak kialakulásának és terjedésének, a feminizmus első hullámának időszakaként tartjuk számon ezt a kort, 
amelyben egyfelől kirajzolódtak a választóvonalak a különböző értékrendet, ideológiát valló női csoportok, illetve női 
érdekek között, másfelől nyilvánvalóvá vált az is, hogy az egyes csoportok mégsem tekinthetők homogénnek, ugyanis 
az egyes konkrét társadalmi kérdésekben a csoportok egyes tagjai különböző véleményeket fogalmaztak meg. 

A kutatások nagy részében ma is elsősorban a feminista (amelyhez a modernitást kapcsolják), a konzervatív, 
esetleg még mindkettőtől elhatárolva a baloldali megközelítések között szokás határvonalat húzni. 

Mannheim Károly óta a konzervatív gondolkodás jellemzőjeként emlegetjük a változással szembeni elutasító 
attitűdöt (1994). Anthony Quinton ezzel szemben inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy „[a] társadalom állandó 
növekedésben levő dolgot jelent a konzervatív ember számára, s mindaz, ami nő, elkerülhetetlenül változik is” (1995, 19. 
o.). E szerint a konzervativizmuson belül is feltételeznünk kell tehát a dinamizmust, a változó társadalmi viszonyokkal 
való állandó kölcsönhatást, annak ellenére, hogy a konzervativizmusról nagyon határozott jellemzők alapján szokás 
beszélni. Nevezetesen: alapelveiben megfogalmazódik a hagyománytisztelet, a tradicionalizmus, az organicizmus – ez 
utóbbi arra utal, hogy a konzervatív gondolkodás „a társadalmat egységes, szervesen fejlődő, rendezett, élő egésznek 
tekinti, nem pedig alkotóelemei matematikai összegének” (uo. 20. o.). Mindezek mellett fontos ismérvként szokták 
emlegetni még, hogy a konzervatív ember korporatív személyiségként van jelen a világban (Scruton 1995, 24. o.). 

A konzervativizmus és a feminizmus közötti határt is ezeknek a jellemzőknek az alapján szokás meghúzni. 
Lényeges különbséget a kettő között nem abban látok, hogy míg a feministák – Acsády Judit megfogalmazásában – 
„rendszerszerű összefüggést véltek felfedezni a nők különböző területeken való hátrányai között. Ezért jelent meg 
náluk a társadalom legkülönfélébb intézményeinek a kritikája, az oktatástól kezdve a társadalmi munkamegosztáson 
keresztül a mindennapi viselkedési normákig, hiszen összefüggést tételeztek ezek között” (Acsády 1997, 246. o.), 
addig a konzervatív nők ragaszkodtak a tradicionális társadalom nemi szerepeihez, illetve hogy elutasították a femi-
nisták törekvéseit. A különbség abban rejlik, hogy az általános elveken túl – azon túl, hogy a társadalomra organikus 
egészként tekintettek – gondolkodásukat a helyi, az aktuális viszonyok, saját társadalmi tapasztalataik befolyásolták, 
ezeket az egész közösség érdekei és a tradíciók fényében megpróbálták külön is elemezni, értelmezni. Így mintegy 
mozaikszerűen külön is képesek voltak az egyes kérdéseket kezelni, s az egyes társadalmi jelenségekhez, problémákhoz 
különbözőképpen állni, az emancipációs törekvések egyes elemeit elfogadni, másokat pedig kategorikusan elvetni. 

A korszak egyik kulcsfontosságú kérdése, a női munkavállalás körül kialakult polémia jól tükrözi mindezt. Ezt a 
konzervatív nők egy része teljesen elutasította, ugyanis összeegyeztethetetlennek ítélte a nők hagyományos szerepével. 
Másik csoportjuk a nő fi zetésért, professzionálisan végzett munkájára mint kényszerpályára tekintett, ideiglenes álla-
potként kezelte, és csak addig tartotta elfogadhatónak, amíg akadt egy férjjelölt. Ez utóbbi csoport megközelítésében 
tehát tükröződik egyfajta erőteljes pragmatizmus. Látták és értelmezték, hogy egyfelől csökkent a házasságok száma, 
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másfelől kitolódott a házasodási korhatár, illetve bizonytalanná vált a létfenntartás elsősorban a középosztály számára, 
ezért az adott helyzethez alakították elveiket. A konzervatív nők harmadik csoportjában a professzionális munkavég-
zésre úgy tekintettek, mint amely akkor sem állt szemben a társadalmi normákkal, ha nem a létfenntartás kényszere 
miatt döntöttek mellette, hanem hivatástudat 
vagy hivatásszeretet volt a mozgatója. Ezért nem 
is tekintették határkőnek a házasságkötést. Nagy 
számban találunk közöttük tanítónőt, tanárnőt, 
elsősorban szellemi munkát végző nőt. Őket igen 
közelről érintette ez a kérdés, már csak azért is, 
mert munkájukat elsősorban társadalmi szolgá-
latnak tekintették.

Arra is találunk nemegyszer példát, hogy 
különböző élethelyzeteiben, illetve különféle 
tapasztalatai birtokában maga az egyén is átér-
tékelhette a női szerepekhez, a női emancipá-
cióhoz való viszonyát.1 „Ezek a [francia, angol, 
amerikai, olasz] tapasztalatok őszintén beval-
lom, nagyon sokat eloszlattak az itthon belém 
nevelt előítéletekből. Megvallom, ezelőtt én is 
attól féltem, hogy a nagyobb fokú műveltség s 
a nyilvános életpályák megnyitása a nőt igazi 
nőies tulajdonságaiból ki fogja vetkőztetni, a 
családi élettől el fogja idegeníteni. A tapasztalat 
ép az ellenkezőről győzött meg. Okos, jobb és nőiesebb nő válik az olyanból, ki erejét komoly tanuláson megpróbálta, 
ki erkölcsi felelősségének tudatára ébredt, sőt ki az élet nehéz munkájában is próbált a férfi val osztozni. Talán okosabb 
anyák fognak válni abból a nemzedékből s talán derekabb fi akat fog tudni nevelni az (ezt az általános panamizmus 
mai fokán nem hangsúlyozhatom eléggé), mely erkölcsi kiskorúság helyett az erkölcsi felelősségérzetben fog felnőni 
s a férjhezmenetelben – arra utalva nem lévén – nem pusztán jövője biztosításának legkényelmesebb módját, hanem 
egy nemesebb, szentebb kötelesség elvállalását fogja látni.” (Geőcze 1899, 12–13. o.)

A századforduló környékén, az első világháború időszakában a modernitáshoz való viszonyulást jelentette, 
hogy az egyén vagy az egyes csoportok hogyan értelmezték a körülöttük lévő világot és a konkrét eseményeket. 
A modernitásnak vannak olyan strukturális sajátosságai, megkülönböztető jegyei – például a piacgazdaság, az állami 
bürokrácia, az urbanizáció vagy az individualizmus –, amelyek mindenütt jellemzik a modernizálódó társadalmat. 
A modernitás megélése ezzel szemben nagyon különböző kulturális és társadalmi gyakorlatokat eredményezett, 
sajátos, egyedi alakzatokat hozhatott létre. 

 1 Geöcze Sarolta (1862–1928) pedagógus, polgári leányiskolai igazgató. 1904-ben szakszervezeti alapon elindította munkásnők 
szervezését a Budapesti Keresztény Munkásegylet keretein belül mint a Magyar Keresztény Munkásnők Szakosztályát. A „keresztény” 
jelző egyértelmű elhatárolódás volt a szociáldemokrata szerveződésektől. A szakosztály hármas céljául a következőket fogalmazták 
meg: 1. a nőmunkások erkölcsi oltalmazása; 2. anyagi érdekeik védelme; 3. a családi élet ápolása és szilárdítása, szemben a szociálde-
mokrata családbontó irányzattal. 1906-ban az ő vezetésével alakították meg a Magyar Keresztény Munkásnők Országos Egyesületét.
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A háborús évek modernitásról szóló diskurzusában az egyik fontos tematika a békéről szólt. A békegondolat 
hívei a béke kérdését úgy értelmezték, mint a fejlődésnek, az evolúciónak, a modernitásnak a fokmérőjét. Jelen 
tanulmányomban a békemozgalomról szóló diskurzusokon keresztül szeretném igazolni azokat az előbbi felveté-
seket, miszerint a korszakban, az I. világháború végéig (Tanácsköztársaság) – ezek fontos korszakhatárt jelentet-

tek a nőmozgalmak tekintetében is – a női törekvések különféle 
érvrendszerek mentén artikulálódtak és számos együttműködést 
tettek lehetővé. Már csak azért is, mert a béke – illetve a háború – 
kérdése összefüggésben állt számos, nőket érintő tárgykörrel, és 
felerősítette azokat. 

Sir Henry Maine (1822–1888) angol jogtörténész a 19. század 
második felében fogalmazta meg azóta sokat idézett gondolatát: 
„A háború, úgy tűnik, egyidős az emberiséggel, de a béke mo-
dern találmány.”2 Maine elképzelése is rímel a már előbb felvetett 
gondolatra, nevezetesen, hogy a békegondolat és a modernitás 
között a kortársak szoros összefüggést fedeztek fel. Az európai 
békemozgalom születésében egyaránt meghatározó szerepe volt 
az emberbaráti, fi lantropista, pacifi sta gondolatoknak, az indivi-
dualizmusnak, az ember és az erkölcs fejlődésében való hitnek és 
a polgári emancipációs törekvéseknek.3

A polgári békemozgalom hívei 1842-ben tartották az első 
nemzetközi békekongresszust Londonban, a következőt Párizsban, 1849-ben, ahol Victor Hugo elnökölt.

1889-ben megalakult az Union Interparlamentaire (IPU), az a törvényhozó testületek közötti szövetség, 
amelynek tagjai elsősorban politikusok voltak. 

A hágai hivatalos diplomáciai békekongresszust először 1889-ben hívták össze, ahol megalakították az állandó 
békebíróság intézményét is. 

Mindkét mozgalom (a civil kezdeményezésű és a hivatalos) célja az volt, hogy létrejöjjenek azok a feltételek, 
amelyek biztosíthatják, hogy a jövőben békés úton oldják meg a nemzetközi konfl iktusokat. 

A Monarchiában Bertha von Suttner (1843–1914) író, újságíró terelte a béketörekvéseket az intézményesülés 
irányába, amikor 1891-ben életre hívta az osztrák békeegyesületet. Az osztrák egyesület megalapítása után a Mo-
narchia többi országában is meg akarta honosítani a békemozgalmi szerveződéseket. Ennek érdekében felvette a 
kapcsolatot Jókai Mórral, aki elvállalta a magyar békemozgalom vezetését, és akinek elnökletével 1895-ben létrejött 
a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesülete. A magyar békeegyesület vezetői között ott találjuk Berzeviczy 
Albertet, Zipernovszky Károlyt, Zsilinszky Mihályt, Giesswein Sándort. 

 2 Maine 1894. Vö. Wolfrum 2003, 41. o. Idézi Kovács 2012, 1. o.
 3 „Nem csoda, ha ma már egészen más szemmel nézzük, más érzelemmel bírálgatjuk a háborút, ártatlan, erejük teljében viruló 
emberek tömeges gyilkolását; nyájas családi otthonok, meleg tűzhelyek barbár feldúlását. Hajdan ez volt a férfi asság tűzpróbája, 
a legjobb mód és alkalom kitűnni, hírt, dicsőséget szerezni. Ma már száz és száz más tér, más pálya nyílik az érvényesülésre. És a 
köztudatban lassan, de biztosan kialakult az a felfogás, hogy jeles, kiváló, nagy ember lehet bárki, aki az emberiség ügyét – bármely 
dologban – előbbre vitte.” Petz 1909, 12–13. o.
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A magyar parlamentben 1895-ben határozták el az IPU-ba való belépést és ezzel együtt a hivatalos magyar 
képviselőcsoport felállítását. Az interparlamentáris küldöttség állandó vezetőjének Apponyi Albertet választották.

„1890-ben a Londonban tartott békeegyesületek kongresszusa felhívta külön a nőket is, hogy csatlakozzanak 
a mozgalomhoz, s igyekezzenek nagy erkölcsi, társadalmi befolyásukat a béke érdekében értékesíteni.” Így érveltek: 
„…hiszen a nőket hitvesi, testvéri, anyai minőségükben már a természet is a béke apostolaivá avatta” (Petz 1909, 
24–25. o.). 

A magyarországi békeegyesületben tagként is nagy arányban megjelentek a nők: „Mi nők, asszonyok is fel-fel-
emeljük szerényen kérő, aggodalmasan példálódzó szavunkat: azért talán nem illethet bennünket a nőietlenség s a 
hivatlan beavatkozás fájó vádja. Én inkább úgy érzem, mintha a nő – az életet adó anya – vészkiáltásában maga a 
természet, a legjobb, legértékesebb energiáit féltve-védő életgéniusz szólna bele a hosszúra nyúló tervezgetésekbe, 
a nem mindig őszinte tárgyalgatásokba.” (Uo.) Noha a békeegyesületek a háborús években beszüntették hivata-
los működésüket, a békekongresszusokat évente megtartották. A magyar küldöttségben is voltak nők, ha nem is 
hivatalos delegáltként. (Például Zipernovszky Károlyné rendszeresen elkísérte férjét, és a női lapokban beszámolt 
ezekről a kongresszusokról.)

1915. április 28. és május 1. között Hágában rendezték meg a nők nemzetközi békekonferenciáját (International 
Women’s Peace Congress), ahol megalakították a máig is működő szervezetet, a Nők Nemzetközi Békeligáját (Wo-
men’s International League for Peace and Freedom, WILPF), amelynek egyik alelnöke a magyarországi Feministák 
Egyesületének elnöke, Schwimmer Róza volt. 

A médiában és a női egyesületek keretei között mindvégig jelen volt és aktívan 
működött a békemozgalom híveinek tábora. A háború előtti években, 1905-ben 
az International Women’s Council magyar osztályaként létrejött az úgynevezett 
konzervatív nőmozgalom ernyőszervezete, a Magyarországi Nőegyesületek Szövet-
sége (MNSZ). Elnöke először Battyhány Lajosné, majd Apponyi Albertné, alelnöke 
Rosenberg Auguszta, a leánykereskedelem elleni egyesület elnöke volt. Igaz, hogy 
elsősorban konzervatívként defi niálták magukat, a tagegyesületek sorában mégis a 
legkülönbözőbb egyleteket találjuk. Az MNSZ-ben minden felekezet képviseltette 
magát, például a református Lorántff y Zsuzsánna Egyesület, a Katholikus Háziasz-
szonyok Egyesülete és más katolikus egyletek, illetve evangélikus, unitárius, izraelita 
nőegyesületek. Tagja volt a Feministák Egyesülete, a Nőképző Egyesület, a Mária 
Dorothea Egyesület és számos közművelődési és jótékonysági egylet is. Legfontosabb 
törekvésüknek tartották a nők szociális tevékenységének összehangolását, előmozdítá-
sát, amelynek érdekében különböző szakosztályokat szerveztek: alkoholellenes, békemozgalmi, leánykereskedelem 
és prostitúció elleni, szegényügyi, a magyar ipart védő, gyermekvédő és végül 1909-ben választójogi szakosztályt. 

A békeszakosztály elnökéül Zipernovszky Károlynét választották.4 Zipernovszkynét így jellemezte Perczelné 
Kozma Flóra, az unitárius Dávid Ferenc Egyesület alelnöke, az MNSZ választójogi szakosztályának elnöke: „A leg-
nőiesebb fogadtatást, az unokák fölött gyakorolt örökös gondoskodást, a leglágyabb háziasszonyi társalgást és – a 
legjobb kávét, legtökéletesebb kalácsot kapjuk mi ott mindenkor! Midőn azonban kezdődik a zöld asztal melletti 
békeülés, mintegy kihámozódik a lágyhangú nőiesség és gondterhes nagymamaság asszonyi keretéből az egyetemes 
ember! Az ember, aki minden körülmény és minden keret dacára elsősorban az igazságért harcol. […] De ez az 

 4 Zipernovszky Károly mérnöknek, a transzformátor feltalálójának, a magyar békeegyesület vezető tagjának a felesége.

”

„»Midőn azonban kezdődik a 
zöld asztal melletti békeülés, 
mintegy kihámozódik a lágy-
hangú nőiesség és gondter-
hes nagymamaság asszonyi 
keretéből az egyetemes em-
ber! Az ember, aki minden 
körülmény és minden keret 
dacára elsősorban az igaz-
ságért harcol.«



A „konzervatív” nőmozgalmak és az I. világháború16 TANÚK ÉS TANULSÁGOK

energia, ez a harciasság világért sem valami »férfi askodó« nyers és diszharmonikus megnyilatkozás! […] Otthon 
– már akinek megadatik ezen otthon és nem a külvilágban kell a mindennapi kenyérért harcolnia – nőies, házias, 
mindenekfelett anya és nagyanya, de keresi a fegyvert, melynek segítségével hitét, lelkesedését, enthuziazmusát bevi-
hesse a közügyekbe! […] Z. K.-né egyéniségében tehát nemcsak korunk ritka jelenségét látjuk, hanem már a jövendő 

asszony typusát köszöntjük.” (Perczelné Kozma 1909, 6. o.) Zipernovszkyné 
számos beszédében és cikkében hangsúlyozta az emberi fejlődés, a civilizáció, 
a kultúrállam és a béke összefüggését. Az erkölcsi fejlődés törvénye, mint állí-
totta, „…az emberre nézve igenis fennáll. És ha a múltban vérbosszú, ököljog, 
rabszolgaság, zsarnoki uralom, az emberiségtől elválaszthatatlan intézmények 
látszottak lenni, a keresztény, civilizált államokban lassanként megszűntek és 
ott az emberek legalább az államon belül jogrendre, a jog és igazságra alapították 
egymáshoz való viszonyaikat. Hinnünk kell tehát, hogy a további fejlődés nyo-
mán megszűnhetik és meg is fog szűnni a nemzetek közötti vérbosszú és ököljog 
– a háború –, hogy helyet adjon a nemzetek közötti jogrendnek – a nemzetközi 
bíráskodásnak. A további fejlődés első nyomait abban is látjuk, hogy az emberek 
kezdik a háborúk szörnyűségeit szégyenleni és igyekeznek, amint azt ők kifejezni 
szokták »emberiesebbé« tenni.” (Zipernovszkyné 1909, 6–7. o.) Ugyanez 
az érvrendszer jelent meg Perczelné véleményében is, aki különösen a vallás és 
a békegondolat szoros kapcsolatát hangsúlyozta. Amint írta: a békemozgalom 
„egyesíti tulajdonképpen a szükebb helyre centralizálódott hazafi as érzést a 

vallás tágfogalmú humanizmusával! Épen a hazafi as és vallásos érzés […] alapszik tulajonképen azon a rendíthetetlen 
bizalmon, azon az istenhitet dokumentáló nemes optimizmuson, melyet a békemozgalom árul el azáltal, hogy bizik 
a nemzeteknek oly fokú erkölcsi emelkedésében, hogy vérontás nélkül, magasabb emberi módon, békebíróság utján 
legyen lehetséges számukra igazságot szolgáltatni! E nemes idealizmus, isteni optimizmus nélkül nem lehet a XX. 
században igazi és őszinte nemzeti vagy vallási érzést elképzelni!” (Perczelné Kozma 1915, 2: 126. o.)

A katolikus Giesswein Sándor5 a kultúrnépek testvérré válásának kívánalmát szintén a haladás, az európai 
kultúra nevében látta szükségesnek. 

Schwimmer Róza, a Feministák Egyesületének elnöke a magyarországi békeegyesület kongresszusán tartott 
beszédében pedig arra hívta fel hallgatói fi gyelmét, hogy a fegyverkezés és a háború gazdaságilag is rendkívül meg-
erőltető minden egyes állam számára, és a helyzetet még az is súlyosbítja, hogy a szükséges anyagi erőt elsősorban 
a kulturális és a szociális területektől vonják el. Előadásában cáfolni kívánta a békemozgalom ellenzőinek egyik fő 
érvét is, nevezetesen a hazafi atlanság vádját: „Hiába akarjuk respektálni embertársaink jogát, ha a felső hatalom e 
tiszteletet kötelességek megszegésének, sőt esetleg hazaárulásnak minősíti. Az igazságérzés normális fejlesztéséről a 
militarizmus uralma alatt szó sem lehet. Jellem, logika és erkölcs rovására tartják fenn a hazaszeretet, nemzeti érdek, 
férfi as erény jelszavaiba burkolt, népeket sorvasztó intézményt, amely mint a mesék szörnyetege, a népek vérével a 
lelküket is kiszívja.” (Schwimmer 1908, 81–82. o.) A békemozgalom hívei úgy gondolták, hogy lehet tisztelni a 
múlt harcos nagyságait, de a jelenben és főként a jövőben a kulturális és civilizációs eredményeket kell példaképpé 
emelni. Azt is mindvégig hangsúlyozták, hogy az, ha valaki tiszteli más nemzetek polgárait, illetve elismeri mások 
jogait, nem jelenti, hogy háttérbe szorítja saját nemzetét. Kritikájuk egyik kiemelt célpontja az oktatás volt. „Kisfi unk 

 5 Giesswein Sándor (1856–1923) pápai prelátus, néppárti, majd keresztényszocialista politikus.
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és kisleányunknak már elemi iskolai könyveiben hemzseg az oly hazafi as vers, mely a haza ellenségeiről izzó gyűlölettel 
beszél, mely hozsannát zeng a nagy hadvezérek és hódítók emlékének. Még a bibliai történetben is csak úgy kattog 
a fegyver. De hát még az ú. n. »történelem« első adaga, s a 
későbbi folytatása az oktatás során! A hazai történelem jórészt 
csak annak felsorolása, hogy mi hol, kit, mikor vertünk meg, 
s esetleg minket hol mikor vertek meg, s aztán hol bosszultuk 
meg a vereséget. No meg a fejedelmek névsorát s uralkodásuk 
évszámát is illik tudni.” (Lers 1913, 19–20. o.)

A békemozgalom hívei társadalmi állásuk – bár legtöbben 
(mint ahogyan a társadalmi kérdésekkel aktívan foglalkozók 
döntő többsége) a középosztályhoz, annak különböző csoport-
jaihoz tartoztak –, illetve vallási meggyőződésük eltérő volta 
ellenére a jövőben, a modern kultúrállamok evolúciójának 
végpontjaként egy olyan állapotot vizionáltak, amelyben az 
egyének (párhuzamosan folyt a párbajellenes mozgalom is), a 
társadalmi csoportok és a nemzetek egymás közötti konfl ik-
tusaik rendezésében a békés megoldásokat fogják preferálni. 
A nevelésnek ebben kiemelkedő szerepet szántak, s alatta első-
sorban az önuralomra, vagyis a civilizált viselkedésre való ké-
pességek szocializációját értették. Így nemcsak a békegondolat 
széles körben való terjesztését tartották női feladatnak, hanem 
hangsúlyozták az anyai nevelésben, a családi életben, az iskolai oktatásban, a szociális, altruista tevékenységeikben – a 
társadalmi anyaságban – benne rejlő egyedülálló lehetőségeket. Olyan új szerepekre kívánták felkészíteni a nőket, ame-
lyeket elsősorban a háború indukált. Idetartozott a háború sebesültjeinek ápolása, a fronton harcoló katonák ellátása, 
illetve a hiányzó férfi munkaerő pótlása. De ez az új női szerepeknek csak egy részét jelentette, abban pedig eltértek a 
vélemények, hogy ideiglenes állapotként vagy egy természetes folyamat részeként tekintettek ezekre. 

Akik nemcsak a jelennel foglalkoztak, hanem előre is terveztek, azoknak számolniuk kellett az egyre fokozódó 
és a háború következményeképpen felerősödött szociális és társadalmi feszültségekkel is. Nagy szerepet játszott 
ebben – többek között – a különböző felfogásokat képviselő nőket tömörítő MNSZ, amely saját folyóiratokkal6 
rendelkezett, a tagok előadásokat tartottak, konferenciákat, előadássorozatokat szerveztek, a tagegyesületek szám-
talan gyakorlati munkát végeztek, emellett különféle beadványokkal bombázták a törvényhozást. Munkájukhoz 
tartozott a nővédelem, a cselédvédelem, a nemi felvilágosítás és a nemi betegségek kérdése (utóbbi a háborúban 
égető problémává nőtt), a gyermekvédelem, a törvénytelen gyermekek védelme (hadiözvegyek, hadiárvák), a dol-
gozó nők körülményeinek intézményi megteremtése (napközik, óvodák, központi háztartások, gyermekmunka) a 
biztosítástól a bérkérdésig. És ott volt a dilemma, hogy mi lesz a háború után a munkavállaló nőkkel, hogyan fognak 
megoszlani a kenyérkereső pályák és a munkahelyek a nők és a férfi ak között. Valójában ezek a szociális kérdések 
végül a választójog követelésében csúcsosodtak ki. Egyre nagyobb lett a konzervatív körökben is a politikai jogok 
kiterjesztésének támogatottsága, főként a cenzushoz, az érdemekhez kötött választójogé.

 6 Egyesült Erővel, Magyar Nőegyesületek Lapja. Természetesen a többi egyesületi lap is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, többek 
között a Nemzeti Nőnevelés és a feministák lapjai is: A Nő és a Társadalom, illetve A Nő, majd a Nők Lapja is.
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A békeeszmét és ebben a nők szerepét minél szélesebb társadalmi körben kívánták megismertetni. Erre szolgált 
például egy erdélyi előadássorozat, amelynek keretében nemcsak a békeeszméről, hanem a feminizmusról és a női 
választójog kérdéséről is szó esett. A rendezést egyfelől a Feministák Egyesülete, másfelől egy erdélyi unitárius 
lelkészné, Ürmösi Józsefné vállalta magára. Székelyudvarhelyen és a környező falvakban tartották az előadásokat, 
a hallgatóságot a templomokban toborozták. „A békebizottsági előadást óriási érdeklődés mellett, zsúfolt ház előtt 

tartottuk meg a székelyudvarhelyi vármegyeház nagyter-
mében. Mellerné7 lelkes előadásban beszélt a békebizottság 
munkaprogramjáról […] Elmondta, hogy most háború 
alatt munkásságuk folytán ült össze Hágában a nemzet-
közi nőkongresszus annak megbeszélésére, hogy mit te-
hetnének a háború befejezésének siettetésére. Felolvasta 
a határozatokat, melyet hoztak és amelyek legfőbb célja, 
hogy jövőben többé háború ne fordulhasson elő.8 Meg-
magyarázta a nemzetközi nőbizottságnak két alapelvét, 
mely szerint a gondolkozó nők többé nem akarják, hogy 
róluk, az ő fi aikról nélkülük határozzanak és ezért kell a 
nőknek legelőször is a választójog, mellyel beleszólásuk 
van az ország ügyeinek intézésébe! Végezetül felhívta a 
nagyközönséget e bizottságba való belépésre […]. Még Ür-
mösi József unitárius lelkész beszélt pár szóban a világbéke 
eszméjéről; megemlítette, hogy példájaként látja mindig 
maga előtt Giesswein Sándor pápai prelátust, ki e rettene-

tes háború alatt is mindig a világbéke eszméjének rendíthetetlen apostola volt. […] mindenütt óriási érdeklődést 
és együttérzést keltett, melynek látható megnyilatkozásaként 400-nál több tag iratkozott be bizottságunkba.”9

A világháború előtti időszakban a női választójogért folytatott küzdelem csúcspontját az 1913-ban Budapesten 
tartott nemzetközi női választójogi kongresszus és az új választójogi törvény jelentette, amelyből végül kimarad-
tak a nők. 1917-ben ismét napirendre került a kérdés. A világháború következményeképpen a nők választójogával 
kapcsolatban számos új érv is megjelent: hivatkoztak a nagyarányú és sokoldalú munkára, amelyet a magyar nők a 
háború alatt végeztek, és mindazon áldozatra, amelyet a nők hoztak a családban, a munkahelyeken és a társadalom 
különböző szegmenseiben. A nők politikai közreműködésétől egyfelől a háború okozta szociális bajok gyorsabb és 
gyökeresebb kezelését várták, másfelől úgy gondolták, hogy a nő mint politikai jogokkal felruházott állampolgár 
döntő módon fog hozzájárulni annak a nemzetközi törekvésnek a sikeréhez, amely a kultúrnemzetek közötti an-
archia megszüntetését és a háborúk végleges kiküszöbölését tűzte ki céljául (A Nő, 1916. február. 29. o.). (1918-ban 
a nők ismét nem kaptak szavazati jogot.)

 7 Mellerné Miskolczy Eugenia, a Feministák Egyesületének tagja.
 8 A határozatok a következő alapelveken nyugodtak: 1. Egy területet sem szabad erőszakosan annektálni az adott terület férfi  és 
női lakosainak beleszólása nélkül. 2. Minden nemzetet megillet az autonómiához és demokratikus parlamenthez való jog. A nem-
zetközi kapcsolatokat, a külpolitikát demokratikus intézményeknek kell felügyelniük. A határozat pontjait közölte A Nő című 
folyóirat 1915 júniusi számában, 73–75. o. Idézi Acsády é. n.
 9 [N. n.]: Propaganda-út Erdély néhány falujában, Mellerné Miskolczy Eugénia előadásai. A Nő, 1916. február. 32. o.
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A békemozgalom példáján keresztül is jól érzékelhetjük, hogy a modern nőmozgalmak egyes irányzatainak, 
csoportjainak különféle társadalmi kérdésekben kifejtett álláspontja többféle árnyalatot képviselt, az egyes megkö-
zelítések közötti határvonalat sok esetben nem a feminista, konzervatív meggyőződés, hanem az adott probléma, 
az adott helyzet különböző értelmezése adta. Az ehhez hasonló vizsgálatok eredményeképpen jóval sokrétűbbé 
válhatnak elképzeléseink a nőkérdésről, a magyarországi női emancipációs mozgalomról és ebben a konzervatívnak 
defi niált női körök szerepéről. 
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