
ÁLLÁSTALAN DIPLOMÁSOK 
Á NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁG IDE3ÉN 

MAGYARORSZÁGON

A gazdasági válság hatására Európa-szerte diplomás „fölösleg” mutatkozott. Hazánk
ban a válságot megelőző években is — egyáltalán a két világháború között mindvégig — 
nagy problémát okozott az állástalan diplomások nagy száma. Egy 1933-ban készült 
hivatalos összeállítás a korszak első évtizedének mérlegét közli. A közölt adatok jól 
mutatják, hogy az 1920. évi XXV.tc.-vel bevezetett zárt szám (numerus clausus az egye
temi felvételek korlátozására) hogyan érvényesült. A Trianon utáni Magyarországon a 
világháborút megelőző évekhez képest az értelmiségi létszám ugrásszerűen megnöveke
dett. Ez nem csupán a világszerte érvényesülő jelenséget, vagyis a szakképzett munka 
iránt megnövekedett igényt juttatta kifejezésre, hanem a más országokhoz került terü
letekről beözönlő értelmiségi létszám jelenlétét is mutatta. A 100 000 lakosra jutó dip
lomások száma 1913 és 1931 között a következő módon alakult: 1 9 1 3 -9 7 , 1920 -  
209, 1 9 2 2 -2 5 6 , 1931 -  183.

A felmérés szerint az 54 514 diplomás közül állás nélküli 10 034. A diplomás mun
kanélküliek számát csökkentő intézkedések elégtelenségét joggal teszi szóvá az idézett 
jelentés, mint ahogy a megoldás ajánlott módjai is reális szemléletet tükröznek: „Az 
egyetemek túlnépesedésének problémája bár már a világháború előtt is jelentkezett, a 
világháború után vált krízissé. A visszatérő leszereltek, a háborúban részt vevő orszá
gok gazdasági helyzete egyaránt a szellemi munka terén túlnépesedést keltett. A szelle
mi dolgozó keresték minden országban azon szervezeteket, amelyek révén helyzetüket 
javíthatnák. Nemzetközi szervezetet is hívtak létre. Ezen szervek által végzett statiszti
kai felmérés megmutatta a munkanélküliek számát és azok állandóan növekvő ínségét, 
és meggyőzte az illetékes köröket arról, hogy az összes foganatosított rendszabályok, 
állásközvetítés, hivatásválasztási tanácsadás, a férjezett asszonyok alkalmazási tilalma, 
szellemi szükségmunka mind csak symptomatikus jelenségek.” „Egyetlen orvosság adó
dik: új munkaalkalmak teremtése. Nem megszüntetése, hanem gyarapítása a helyek 
számának. Mindez azonban a világ gazdasági fellendülését igényli.” 1

Az értelmiségi munkanélküliség csökkentésére irányuló állami intézkedések kezdet
től fogva két egymással párhuzamosan, illetve egymást váltó jelentkező irányúak. Egy
részt az egyetemek képzési rendjét érintő intézkedéseket adnak ki, számunkra e kör
ben a felvételt szabályozó rendelkezéseknek van nagyobb jelentősége. Másrészt az ál
lás nélküli diplomások kenyérgondjain kívánnak segíteni. E két cél jegyében alkotott 
intézkedések körében olyan kényszerintézkedéseket is találhatunk, amelyek az állam- 
polgári jogegyenlőséget sértik. A nemi, faji és osztály megkülönböztetés mindvégig jelen 
volt az ellenforradalmi korszakban, de különösen élessé vált a gazdasági válság éveiben. 
A harmincas évek végén a náci ideológia hatására pedig a faji törvényhozás (első és má
sodik zsidótörvény) nemcsak a diplomásokat sújtja, hanem egy általános jogkorlátozó 
rendelkezés részeként jelentkezik a hivatáskorlátozás.

NAGYNÉ SZEGVÁRI KATALIN
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A továbbiakban tehát előbb a diplomások munkanélküliségét érintő általános intéz
kedéseket kívánjuk felidézni, majd a nőket sújtó különleges intézkedéseket tesszük 
vizsgálat tárgyává, ezúttal mellőzve az első és második zsidótörvény (1938, 1939) jog
fosztó rendelkezéseit.

Az állástalan diplomásokat érintő jogi szabályozás 
a harmincas évek első felében

Az állástalan diplomások nehéz sorsát mutatja be, s külföldi példákat idézve intézkedé
seket sürget az „Egyetem” c. lap már 1932 elején.2 Dlés József egyetemi tanár, képvi
selő a képviselőház 1932. évi május 2.-án tartott ülésén, amelyben az 1932/33. évi költ
ségvetést tárgyalták, az állástalan diplomások sanyarú sorsáról s a kérdéssel kapcsolato
san kialakított elképzelésekről tartotta meg nagy érdeklődés mellett beszédét.

ülés professzor az értelmiségi munkanélküliség egyik fő okát abban jelöli meg, hogy 
az ifjúságot nem praktikus pályákra nevelték a kiegyezést követő évtizedekben, hanem 
a hivatalnoki pályára zúdultak a társadalom középrétegei éppen úgy, mint a felemel
kedni vágyó kisemberek fiai. — A megoldások között elsődlegesnek tartja az új munka
helyek létesítését, különösen a falu kulturális és szociális igényeinek kielégítésére. A 
közvetlenül esedékes tennivalók között a hivatali állások racionalizálását jelöli meg, s 
példaként említi az 1930. évi 67. tc-ben a megyei igazgatás intézményeit átformáló 
megoldásokat. Így azt, hogy csökkenti a magasabb hivatali státusok számát, ugyanak
kor bevezeti a „közigazgatási gyakornoki” állást. E státusok a létminimumot biztosít
ják. Hasonló megoldást javasol az igazságügyi adminisztrációban (itt 400-500 díjnoki 
hely létesíthető), a központi igazgatás szerveinél, valamint az alájuk rendelt intézmé
nyeknél. Figyelemre méltó Berki Gyula és Wolff Károly felszólalása. Berki a hivatali 
apparátus nagymérvű felduzzasztását a koalíciós kormányzat idejére teszi. (1907— 
1908-ban a közalkalmazottak száma 92 000-rel növekedett.) Szükségesnek tartja köz
munkák megszervezését, termelő- és fogyasztási szövetkezetek alakítását, a magas jö
vedelmek megadóztatását. Mindkét felszólaló hangsúlyozza, hogy a racionalizálási in
tézkedéseket, s a magasjövedelmű státusok megszüntetését nemcsak az állami, hanem 
a magánszektorban is alkalmazni kell.3

Az 1934. évi február 27-én tartott minisztertanácsi ülésen az állástalan diplomás if
júság helyzetét egységesen szabályozó miniszterelnöki rendelet kiadását határozták el. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tervezete alapján egy hét szakaszból álló jog
szabály született, amelyet a 2390/1934. ME. sz. rendelet formájában publikáltak. A 
rendelet rövid tartalmi summázata: az állástalan fiatal diplomások helyzetének nyil
vántartására javaslattevő szervként az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága 
— ÁDOB — alakult, ugyanakkor a megfelelő (szociális, tanulmányi) szempontok figye
lembevételével három kategóriát létesítettek, s az alkalmazottak havi 80-100 pengő 
fizetésért -  segély díjasként -  szükségmunkát kapnak. A rendelet követően a különbö
ző tárcák és állami szervek, valamint intézmények (egyetemek, kulturális létesítmé
nyek) kaptak meghatározott keretben fiatal diplomásokat.4
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Az 1935—36-ban készült alkalmaztatási listák jól mutatják, hogy az állástalan diplo
másokat nemcsak a közhivatalok, hanem az egyetemek és közművelődési intézmények 
is alkalmazták. így pl. az Országos Széchenyi Könyvtár 15 személyt (közöttük két 
nőt), az Országos Levéltár 6 férfit, a Magyar Történeti Múzeum 5 főt (közöttük egy 
nőt), az Országos Képzőművészeti Múzeum 1 férfit, hogy csak a kiemelkedő intézmé
nyekről szóljunk.5 A vidéki kutatóintézetek, egyetemek és középiskolák ugyancsak 
kaptak fiatal diplomásokat.6 -  A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen mű
ködők külön figyelmet érdemelnek, szám szerint 23-an7. Azért emeljük ki szerepüket, 
mert egy 1935-ban a minisztériumhoz intézett egyetemi kérvényből kitűnik, hogy a 
fiatal értelmiségiek milyen sikeresen működtek, s az egyetemi képzés színvonalát mi
lyen jelentős mértékben emelték.8

Az ÁDOB intézményének, jelentőségének növekedését mutatja az is, hogy más mi
nisztériumok is egyre nagyobb számban alkalmazták őket, — megjegyzendő, hogy ily 
módon olcsó és jól kvalifikált munkaerőhöz jutottak. 1936-ban a földművelésügyi mi
nisztérium már 147 személyt (közöttük 2 nőt) alkalmaz. Hivatás szerinti megosztás
ban van közöttük állatorvos, okleveles közgazda, mérnök, vegyész, középiskolai tanár 
és jogász. Ugyanígy a közlekedésügyi minisztérium 159 személyt (közöttük a nők lét
száma nem derül ki a forrásokból), az igazságügyi minisztérium 74 személyt, a belügy
minisztérium pedig közel 100 főt alkalmaz.9 A fiatal diplomások fő munkaadója azon
ban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium maradt, habár egy 1936-ban keletkezett, 
a pénzügyminiszterhez intézett átiratból az derül ki, hogy az engedélyezett létszám
kontingens az előző évi 264 főről 168 főre csökkent,10 hozzáfűzhetjük, hogy e tárca 
alkalmazta a legtöbb női diplomást a bölcsészeti kart végzők közül.

Külön figyelmet s a forrás jelentős részének közlését érdemli a csurgói munkatábor 
ügye. -  1936 nyarán Longauer Imre hittanár az Új Kor szerkesztőségéhez fordul nyílt 
levéllel, s az ifjúsági munkatáborok széles körű bevezetését kívánja sajtó útján propa
gálni. Felsorolja azonban azokat az „eszközöket” is, amelyekkel a munkanélküliséget 
radikálisan lehetne orvosolni. A reformgondolatok között akadnak szociális radikaliz
musról, antifeminizmusról s burkolt antiszemitizmusról (utalás a bankok által alkalma
zottak vallására) tesznek tanúbizonyságot. Megjegyzendő, hogy a NÉP (Nemzeti Egy
ség Pártja -  a kormánypárt) helyi titkára, miként az idézetből látjuk, elhatárolja magát 
a munkatábort szervező lelkésztől.11

Az értelmiségi munkanélküliség terén az ország területi rendezése után következett 
be változás. A változás jeleként — foghatjuk fel, hogy miniszterelnökségi felügyelet alá 
került az értelmiségi munkanélküliségi ügyek kormánybiztossága (4960/1939.ME 
sz.r.). A Pénzügyminisztériumban 1939. november 22-én tartott értekezleten pedig 
megállapodás született, hogy „a Minisztertanács határozata alapján az ideiglenesen fog
lalkoztatott főiskolás munkaerők közül azok nyernek főiskolai képesítésű gyakornoki 
kinevezést, akik 1937. június hó 30-ig nyertek alkalmazást. Az ÁDOB listán szereplők 
számának csökkenését mutatja az, hogy a csatolt listából kitűnően a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium 51 alkalmazottja nyert így kinevezést, közülük 20 nő,12 (más 
adat szerint 97).13
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A numerus clausus (egyetemi felvételi zárt szám) módosítása 
a gazdasági válság és a fasizálódás időszakában

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 12.000/1928. sz. rendeletével szervezett Fő
iskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet a gazdasági válság időszaká
ban a numerus clausus évenkénti megállapítása érdekében rendszeres felméréseket vég
zett, az egyetemre jelentkező diákok számát, ezen belül a nők és zsidó származású hall
gatók létszámát is tudakolta. A minisztériumhoz érkező adatok jól mutatják a felvett 
nők és zsidó hallgatók számán keresztül a felügyeleti hatóság korlátozó tevékenységét 
az egyetemek által lebonyolított felvételik során.

A gazdasági válság világszerte a szellemi munkaterületek túlzsúfoltságára, a „szelle
mi proletariátus” kialakulásának veszélyére terelte a figyelmet. A Bureau International 
d’Éducation IV. ülésszakára készült minisztériumi beszámoló jelentésnek is ez a fő té
mája. Megjegyzendő, hogy a minisztériumi jelentés előiratának évszáma 1933, maga a 
jelentés azonban 1934-ben készült el.14 Szandtner Pál igazgató az intézet jelentésében 
1933-ban a „numerus clausus” alá eső főiskolákra várhatólag jelentkező diákkontin
gens (az évben 3053 fő) az egyetemi numerus clausus által érintett főiskolai tanszakok 
között várható megoszlásáról kimutatást készített, megkülönböztetve a fiú-leány, il
letve keresztény-zsidó hallgatók várható jelentkezési arányát. E szerint a főbb szakok
ra a jelentkezési arány a következő: jogi karra a tervezett 180 helyre a jelentkezés 957, 
ebből fiú 955. Vallás szerint keresztény 504, zsidó 453. Orvosi karra a jelentkezők szá
ma 582, ebből fiú 453, leány 129; keresztény 416, zsidó 166. Bölcsészettudományi fa
kultásra 141 hallgató jelentkezését várták, ezek közül 69 fiúét és 72 leányét, keresz
tény volt 107, zsidó 34. A közgazdaságtudományi karon viszonylag kevés a jelentkező, 
mindössze 80. Ebből fiú 56, leány 24, vallás szerinti megoszlásban keresztény 64, zsidó 
16. A műegyetem nagyobb jelentkező gárdát vonzott, de érdekesnek tarthatjuk, hogy 
az ún. „humán” szakhoz képest itt is viszonylag alacsony a jelentkezők száma. A vár
ható 294 jelentkező mind fiú, vallás szerint keresztény 227, zsidó 67.

A nőhallgatók egyetemi felvételének korlátozása

A minisztérium a gazdasági viszonyok rohamos romlása miatt, s az egyetemi jelentke
zők magas számára is tekintettel, a nőhallgatók számarányának további korlátozását 
határozta el. Félredobva a szemérmes módszereket, ismét felújítja az első világháború 
utáni jogfosztó gyakorlatot, de immár a rendeleti úton történő korlátozás eszközéhez 
nyúl. Azokon a karokon is, ahol eddig még nem volt női numerus clausus, azt elrende
li. Az 53.000/1927.IV.sz. rendeletben biztosított felvételi szabadság a nők részére a 
végrehajtás során alkalmazott korlátozást jelentett, mert a felvételi bizottságok a nyílt 
szakokon is a férfiakat részesítették előnyben. A korlátozó rendelkezés (elsősorban az 
orvoskaron) arra vezetett ugyanakkor, hogy más területeken (mint a pedagógusképzés) 
női túlsúly jelentkezett. A nőkkel szemben liberálisabb és nem túlzsúfolt vidéki egye
temeken, valamint a gyógyszerészeti szakon és bölcsészeti fakultáson a más helyekről
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eltanácsolt nőhallgatóknak nagyobb bejutási lehetőség nyílott. Dy módon a tanári pá
lya „elnőiesedésének” jelenségei már ekkor megfigyelhetők, itt a nők aránya az 50%-ot 
is meghaladta. Nagyon jelentős korlátozásként értékelhető tehát a minisztériumnak 
1934. augusztus 16-án kiadott rendelete, amely két fakultáson és három szakon (orvo
si, bölcsészettudományi fakultások, valamint a gyógyszerészeti, közgazdasági, kereske
delmi szak) zárt számot rendel el a nőhallgatók felvételére. „Értesítem a tek. Tanácsot 
— olvashatjuk a minisztérium rendeletében —, hogy az egyetemet végzők elhelyezkedé
sének megkönnyítése céljából szükségesnek tartom az egyetemre felvehető nőhallgatók 
számának korlátozását. Evégből elrendelem, hogy az 1934/35. tanévre felvehető I. éves 
hallgatók külön rendeletben megállapított létszámon belül nőhallgató az orvosi és böl
csészettudományi karon legfeljebb 30 (harminc), a gyógyszerészeti tanfolyamon pedig 
50 (ötven) százalék erejéig vehető fe l . . .” A műegyetem tanácsának címezve olvashat
juk: „ . . . a  közgazdasági és kereskedelmi szakosztályokon mindössze 30 (harminc) szá
zalék erejéig vehető fel . . . ” 15 A nők egyetemi felvételének további korlátozására az el
lenforradalmi korszakban nem került sor.

Az 1934. évi jogszabályban körülírt felvételi korlátozás hatását akkor értékelhetjük, 
ha a hallgatónők létszámalakulását a harmincas években bemutatjuk, s egyben össze
vetjük az 1920/21. tanév adataival. A kimutatáshoz tehát három év adatait vetjük ösz- 
sze: az 1920/21. tanévet (amelyben, mint előbb már láthattuk a nőket sújtó korlátozá
sok érvényesültek), az 1930/31. tanévet, amely az 1927-ben kiadott korlátozások hatá
sát tükrözi, s végül az 1936/37. tanévi létszámot, amely már az 1934-es korlátozás ha
tását is mutathatja. Előbb a férfi és nőhallgatók változását mutatjuk be, vagyis az ösz- 
szesítő eredményeket:16

Az egyetem 
székhelye

1920
férfi nő

1930
férfi nő

1936
férfi nő

Budapest 5014 786 4201 997 4093 897
Debrecen 398 43 1252 141 1101 154
Pécs 479 167 1292 122 1419 118
Szeged 1105 186 1482 297 1218 247
összesen: 6996 1182 8227 1557 7831 1416

Hallgatói összlétszám: 1 9 2 0 -8 1 7 8  
1 9 3 0 -9 7 7 7  
1 9 3 6 -9 2 4 7

Miként a fenti kimutatásból kitűnik,a vidéki karok közül elsősorban a szegedi, másod
sorban a debreceni tudományegyetemen találhatunk jelentősebb nőhallgatói réteget. 
A szegedi tudományegyetemen különösen azért, mert a bölcsészeti fakultástól elkülö
nítve, itt épült ki a matematikai és természettudományi kar, s külön gyógyszerészeti 
tanfolyam is van.

A három év adatait összevetve, jelentős strukturális módosulást láthatunk a nők ka
rok közötti megoszlásában. így mindenekelőtt szembetűnő jelenség, hogy mennyire
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csökken az orvoskari képzés volumene általában s ezen belül a nőhallgatóké. Ez az el
lenforradalmi korszak szociálpolitikáját is érintő sajnálatos adat. Különösen a budapes
ti karon szembetűnő e jelenség. A tudatos egyetempolitika, amelyet Klebelsberg foly
tatott erre részben választ ad. A miniszter a túlzsúfolt budapesti egyetemekkel szem
ben a vidéki egyetemek megerősítésére törekedett. A másik figyelemre méltó tendencia 
a bölcsészettudományi képzés összvolumenének lassú, de állandó emelkedése, amely 
tíz év alatt jelentős módosulást hozott. Ennek okát ugyancsak Klebelsberg kultúrpoliti
kájában lelhetjük, amely minden szellemi torzulást tükröző tartalmi jellemzője mellett 
bizonyos vonatkozásokban pozitívan értékelhető, például abban is, hogy az alsó- és kö
zépfokú iskolai képzés terén nagyarányú fejlesztést hajtott végre.

A nőhallgatóknak a különböző szakok közötti megosztottságát tekintve az orvoska
ri képzésben részvételük fokzatosan csökkenő, míg a bölcsészeti képzésben rohamosan 
növekvő. Ez a tendencia 1920 és 1930 között nagyon erős, míg 1936-ban a csökkenés 
a már idézett 1934-es rendelet hatása.

A diplomás nők munkanélkülisége mint a férfi diplomások helyzetét is érintő kér
dés mind a nemzetközi, mind pedig a hazai fórumokon vita tárgya volt. Mint legszem
betűnőbb jelenséget azt lehetne megfogalmazni, hogy a férfiak munkanélküliségének 
enyhítésére a női diplomások szmának csökkentését látták legcélravezetőbb módszer
nek. Egy külügyminisztériumi jelentésből, amely 1937-ben Párizsban rendezett kong
resszusról számol be, képet formálhatunk a női diplomások helyzetéről. A nemzetközi 
fórumokon hozott döntések diszkriminatív jellegűek. A jelentés Mme M. L. Puech be
számolóját idézi.17 Az egyetemet végzettek nemzetközi szervezete 1931-ben foglalko
zott az értelmiségi munka válságával, s felkérte a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt (Bu- 
reau Internationale du Travail), hogy a Nemzetek Szövetsége mellett működő Szelle
mi Együttműködés Bizottságával együtt foglalkozzék a kérdéssel. 1934-ben a Nemze
tek Szövetsége tagállamaihoz felhívást intézett, majd 1936-ban a Szellemi Együttmű
ködés Bizottságának felhívására ankétot is rendezett, végül felmérést végeztetett. Mind
ezek figyelembevételével a következő -  a nőket is érintő -  intézkedéseket javasolta: 
állandó statisztikai nyilvántartást a szellemi munkaerő helyzetéről, új állások létesíté
sét, a nyugdíjba vonulás korhatárának leszállítását, hivatásokra orientáló intézmények 
létesítését, nyugdíjasok munkavállalási tilalmát, a férjezett nők alkalmazásának tilal
mát, az egyes hivatáskörökben érdekvédelmi szervezetek szervezését (ügyvédek, orvo
sok részére zárt szám mellett), egyetemi tájékoztató irodák szervezését, egyetemi ta
nársegédi állások szervezését, a munkaidő csökkentését stb. A javasolt intézkedések kö
zül a nők számára igen sérelmes az, amely a nők egyetemi felvételének tilalmát, illetve 
korlátozását kívánja kimondani. A nőket sújtó megszorítások ellen az egyetemet vég
zett nők szervezete tiltakozott, a gazdasági válság miatt azonban nem sok hatással.

A diplomás nők nemzetközi szervezetét 1919-ben az Egyesült Államok, Anglia és 
Kanada egyetemet végzett női alapították. A 15 év alatt (1934-ig) 33 államban hoztak 
létre nemzeti keretek között ilyen egyesületeket. A szervezet célját az alapító okirat a 
következőkben határozta meg: „az egyetemet végzett nők nemzetközi szövetségének 
célja a barátság és a megértés elősegítése a különböző nemzetek egyetemet végzett női 
között, érdekeik ápolása, a rokonszenv és együttműködés fejlesztése országaik kö
zött.” 18 Magyarország 1926 óta tagja a szervezetnek (hazai források szerint 1925 óta).
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A szellemi pályán működő magyar nők lapja19 az egyesület megalakulását Kornis Gyu
la professzor, befolyásos kultúrpolitikai személyiség, a nők egyetemi tanulmányainak 
ellenzője, „Nők az egyetemen” c. tanulmányának (1925) megjelenéséhez köti. Kornis 
e cikkére a „Válasz”-t Ritoók Emma adja meg a Napkelet hasábjain (e lapot Tormay 
Cecil író, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szervezetének, a korszak kormányhű nőszö
vetségének elnöke szerkeszti). Az 1934-ben megfogalmazott, programot is tartalmazó 
„Rövid tájékoztató” kiemeli a nemzetközi összeköttetések ápolásának fontoságát, a 
magyar kultúra ismertetésének kötelességét, ugyanakkor teljes politikamentességet hir
det.20 A diplomás nők nemzetközi szervezete 1934-ben hazánkban tartott kongresz- 
szust. 1935-ben az európai politikában a jobbratolódás általánossá válik. Ebben a lég
körben magyar „sikernek” számított, hogy a Népszövetség ülésén Laval francia külügy
miniszter mint a Nemzetközi Szellemi Együttműködés Bizottságának előadója javasol
ta Tormay Cecil beválasztását a bizottságba. Az ajánló sorok nem kívánnak kommen
tárt arra, milyen hanyatlás állt be a diplomás nők helyzetében: „Curie asszony halála 
óta nincs női tagja a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának... javasolom, 
hogy erre a helyre a kiváló magyar írónőt, Tormay Cecilt válasszuk be, akinek regény
írói, történetírói, kritikusi munkássága általános elismerést aratott.”21

1935 eseményei nemcsak „fényes” külföldi sikereket hoztak, hanem az egziszten
ciális problémákat panaszoló cikkek is szaporodtak az egyesület lapjában. Sándor Em
ma cikke aggódva kérdezi: „Milyen pályák állnak nyitva a most érettségizett leányok 
előtt?”22 Az általa rajzolt kép szomorú. „A most érettségizett leány az orvosi pályán 
magánpraxisra nem számíthat, a biztosítóintézeteknél való elhelyezkedésre kevés lehe
tősége van, legfeljebb a fogorvosi és orvoskozmetikusi pályán számíthat elhelyezkedés
re. A tanári hivatás körében „jóval kisebb a csonka ország felvevőképessége, mint 
amennyit a négy egyetem évenként kibocsát.” A gyógyszerészeti pályán a legszomo
rúbb az elhelyezkedési lehetőség, 1935-ben csak Budapest területén a cikk szerint 
1500 állástalan patikus volt. A vegyészeti pálya „a nők számára talán a legtöbb kilátást 
nyújtja, miután gyáriparunk — főleg a gyógyszer- és konzervgyárakra gondolok — erő
sen fejlődik”. A művészeti pályáról ugyancsak lehangoló információt ad „aki elég jó
zan, hogy a megélhetést is figyelembe vegye, annak határozottan a zenepedagógusi és 
iparművészeti pályák ajánlhatók” . A számításba jövő pályák között ajánlja a gyógype
dagógusi, egészségügyi védőnői, iskolanővéri pályákat.

Az orvosnők problémáit, a velük szemben alkalmazott nyűt jogfosztó elhelyezési 
gyakorlatot teszi szóvá a Magyar Országos Orvos Szövetség 1935. május 5-én rendezett 
ülésén dr. Madarász Erzsébet. Hasonló megnyilatkozásra kényszerül dr. Ungár Margit 
az Országos Ügyvédi Kamara 1935. augusztus 12-én tartott ülésén.23 Megjegyzendő, 
hogy az Ügyvédi Kamara kevéssel ezelőtt nyitotta meg kapuját a nők előtt, amelyet a 
külföldön végzett és nosztrifikált diplomával rendelkező nők vehettek igénybe, mint
hogy 1945 előtt hazánkban a jogi fakultásokra nők nem iratkozhattak be.

Az egyetemet végzett nők nemzetközi szervezete az állástalan diplomások érdeké
ben nemzetközi fórumokon is eljárt. A 19. Nemzetközi Munkaügyi Konferenciára me
morandumot nyújtott be azoknak a szellemi pályán működő nőknek védelmében, aki
ket a férfiak munkanélküliségének csökkentése érdekében elmozdítottak állásukból.24 
A harmincas évek végén a gazdasági válság által okozott munkanélküliséget a háborús
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konjunktúra mérsékelte. A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége ismét ostrom alá 
vette a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot az eddig lezárt hivatásterületek, kü
lönösképpen pedig a jogi pálya megnyitása érdekében. Az 1938. június 18-án kelt kér
vény megismétli azokat az érveket, amelyeket az 1923-ban és a későbbiekben beadott 
kérvények tartalmaztak. Hivatkozott a nők megváltozott gazdasági helyzetére, a ke
nyérkeresetre utalt nők helyzetére és arra is, hogy a nők az értelmiségi pályán megáll- 
ták helyüket.25 Az 1939 decemberében megismételt kérvény az ország területi gyara
podásával összefüggésben a felvidéki területen élő nők hátrányos helyzetét helyezi ké
relme középpontjába. A Csehszlovák Köztársaság ugyanis polgári demokratikus jellegű 
alkotmányos berendezkedése következtében a nők egyetemi tanulmányaiban jogegyen
lőséget valósított meg, s a jogi pályára is engedte őket (létszámuk egyébként a 10%-ot 
sem érte el). A harmadik kérvényt, amelyet a jogi pálya megnyitása érdekében az Egye
temet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete terjesztett be a minisztériumba, az 
1942. június 3-án kelt intézkedés „ad acta” tette.26

Jegyzetek

1 Haász Aladár 1933. szeptember 15-én kelt, bizalmas jelzésű, az egyetem túlnépesedése ügyében 
összehívott genfi konferenciára készült jelentése szerint az 54.514 diplomás hivatás szerinti 
megoszlása a következő: jogász 16 617, középiskolai tanár 4489, orvos 6958, gazdász 665, 
mérnök 5856, mezőgazdasági szakember 2691, bánya- és erdőmérnök 889. polgári iskolai tanár 
2968, állatorvos 756.0L K. 636. 24.063/1933.

2 „Nagyarányú megmozdulás az elhelyezkedni nem tudó, diplomás egyetemi ifjúság érdekében” 
(Kostyál) -  arról tudósít, hogy Illés József egyetemi tanár, országgyűlési képviselő vezetésével 
és az ő kezdeményezésére bizottság alakult, amelynek felét egyetemi tanárok, felét pedig a volt 
és jelenlegi ifjúsági vezetők alkotják. E bizottság konkrét javaslatokkal kíván a kormányhoz 
fordulni, pártközi konferenciát kíván összehívni a kérdés megbeszélésére. Hivatkozik a cikkben 
dicsért „szociális megoldások”-ra a fasiszta Olaszországban és a német náci mozgalomban: „Mus
solini bölcs keze, mely felülről hozta a megoldást... És figyelemmel néztünk át Németországba; 
ott holnap ugyancsak felülről intézik el azt, amit eddig alulról szeretnek megoldani.” Egyetem, 
1932. márc. 1.

3 Az 1931. évi július 18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai Képviselőházi Napló Vl.k. -  
A költségvetés előadója Temesvári Imre, aki már hivatkozott a gazdasági válság leküzdésére lét
rehozott ún. „33-as bizottság” tevékenységére. E bizottság többször állást foglalt az állástalan 
diplomások ügyét illetően is. Uo. 1932. május 2.

4 A VKM az egyes minisztériumoknak és hatóságoknak a következő létszámban bocsát fiatal dip
lomást rendelkezésre: Pénzügyminisztérium: 310 fő. Belügyminisztérium: 73 fő, Földművelés- 
ügyi Minisztérium: 69 fő. Külügyminisztérium: 3 fő, Igazságügyminisztérium: 5 fő. Közigazga
tási Bíróság: 6 fő. OL K.636 14616/1934.
Az 1934 nyarán tartott miniszteri értekezleten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 
előterjesztett javaslat 3. és 4. pontjában már összekapcsolódik az egyetemi felvételi rendszer 
reformjának igénye az állástalan diplomások sorsáról való gondoskodással. -  Átirat a társmi
niszterekhez az 1934. évi nyári miniszteri értekezleten a VKM részéről előterjesztendő és az ér
tekezleten megbeszélendő ügyekben: „3. A diplomás állás nélküli ifjúság elhelyezésére irányuló 
akciónak jelenlegi formájában való likvidálása, az egyéb társminisztériumokban való intézmé
nyesítése, a munkaalkalmak felkutatásának és létesítésének rendszeresítése.” „4. A szelekció 
további érvényesítése az egyetemeken és a főiskolákon a tanulmányi rend és a vizsgarend módo
sításával, a vizsgára bocsájtásnak bizonyos feltételekhez kötésével. A minősítési törvény revízió
ja” . A K.305. VKM töredék iratok. 1962/1934.eln.sz.irat.
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5 0L  K. 636 20016/1936.
6 Így csak példaszerűen említve: A Tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet, amely két női diplo

mást is alkalmazott, OL K. 636 18904/1936., valamint a soproni leánylíceum két női középis
kolai tanárt. 19797/1936. sz.

7 A Jog és Államtudományi Kar 1 férfit, az Orvostudományi Kar 6 személyt, közöttük két nőt, a 
Bölcsészettudományi Kar 9 személyt, közöttük 2 nőt, a Könyvtár 1 férfit, a Csillagvizsgáló In
tézet 3 személyt, közöttük 1 nőt, a Földrengési Observatórium 1 férfit, a Gazdasági Igazgatóság 
3 férfit -  végül ún. tanulmányi segélyesként a 23 főn kívül 6 személyt alkalmaztak, közöttük 
1 nőt. OL K. 636 20015/1936.

8 A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának felterjesztése a foglalkoz
tatott diplomások ügyében (részlet): ,,Az állástalan diplomások elhelyezésével kapcsolatosan 
Nagyméltóságod segíteni kívánt a szellemi tudományokon és az egyetemeken ép e szakok szük
ségleteinek pótlására méltóztatott állástalan diplomásokat beosztani. Ez az intézkedés kitűnően 
bevált és, hogy csak a saját helykeretünkre korlátozzuk észrevételeinket, a proszemináriumi 
rendszer kiépítése után, amely a szellemi szakokon a képzést szemmelláthatóan elmélyítette és 
rendszeresebbé tette, a segéderők már nem volnának nélkülözhetők, sőt egyes pontokon újabb 
segéderőkre volna szükség.” OL K. 636 29805/1935.

9 OL K. 636 25071/1936.
10 OL K. 636. 16613/1936.
11 Longhauer Imre hittanár nyílt levele az Oj Kor szerkesztőségéhez, (Részlet) „Tudom jól, hogy a 

munkatábor nem végleges megoldása az ifjúsági munkanélküliségnek. Az utcán való tüntetéssel 
azonban nem lehet eredményt elérni. Segélyek nem méltók az egészséges munkabíró ifjúkhoz. 
Az ifjúság törvényes eszközökkel munkát követel, mert ehhez joga van. Az ÁDOB és ÁKOB 
(előbbi a főiskolát, utóbbi a középiskolát végzettek munkanélküliségét orvosló szervezet -  szer
ző) szép munkát végzett, de gyökeres orvoslást nem tudott elérni. A munkanélküli táborokba 
tömörült ifjúsággal lehet majd eredményt elérni, van még jó néhány ezer hely az állásnélküli fi
úk részére... Eddig már eleget szónokoltunk az akcióról, most már kezdjük el az akciót. A fővá
rosi és vidéki Prohászka Munkaközösségekkel pedig a következő témákat kérjük a legsürgőseb
ben feldolgozni:

Hány férjes asszony van állásban az állami és magánvállalatoknál, akiknek helyét fiatal em
berekkel lehetne betölteni?

Hol van több gyermek, az állásban levő asszonyoknál vagy pedig ott, ahol az asszony nincs 
állásban?

Hogyan küzdik le az ifjúsági munkanélküüséget Olaszországban, Ausztriában, Németország
ban, Bulgáriában és Lengyelországban?

Hány 30 éven felüli agglegény van Magyarországon. A külföldön müyen agglegényadók van
nak?

Hány olyan nyugdíjas van, akiknek 200 P-n felüli nyugdíja van s mégis állásban van?
A vállalatoknál, bankoknál milyen a keresztény ifjúság arányszáma?. . . ” A NÉP (Nemzeti 

Egyesülés Pártja, -  kormánypárt, szerző) párttitkárának levele. Csurgó 1936. júl. 22. részlet a 
levélből: „bátor vagyok közölni, hogy Longhauer hittanár úr jelentőségnélküli és komolytalan 
éhségsztrájk-kezdeményező elgondolásával sem mint ember, sem mint párttitkár nem azonosí
tom magam, így nem vagyok hajlandó a történtek után vele vállvetve dolgozni a munkatábor 
megszervezésében. A munkatábor megszervezését ... a folyó nyáron megvalósíthatatlannak és 
keresztülvihetetlennek tartom. . .” OL K. 636.24506/1936.

12 OL K. 636. 38000/1939.
13 OL K. 636. 38903/1939.
14 OL K. 636. 12546/1934-es sz. irat előirata a 20649/1933. sz. irat.
15 OL K. 636. 21106/1934. sz.
16 OL K. 636. 21104/1933., valamint a 28476/1936. sz. iratokhoz csatolt statisztikai kimutatások, 

amelyek a nőhallgatók létszámát közük. A 28476/1936. sz. irat meüetti statisztikai kimutatás
nak a Szegedi Tudományegyetemre vonatkozó anyagát nem hozzuk teljes terjedelmében, mert
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sajnos az Apponyi Kollégium és a polgári iskola tanárképző adatait a kimutatás nem tartal
mazta.

17 A Külügyminisztérium 34500/1937. sz. alatt megküldi a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
riumnak az Egyetemet Végzett Nők Nemzetközi Szövetségének jelentését az 1937. július ló 
tól 21-ig Párizsban tartott tanácsülésről. Puech, M. L.: Hommage des Femmes Diplomes. OL K. 
636. 29391/1937.

18 International Federation of University Women. OL K. 636. 14244/1934.
19 Magyar Női Szemle. Szerkeszti Magyary Zoltánná dr. Techert Margit, az Egyetemet és Főiskolát 

Végzett Magyar Nők Egyesületének elnöke. Magyary Zoltán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
tériumban magasrangú tisztviselőként irányította a magyar felsőoktatási intézményekkel kap
csolatos ügyintézést. Egyébként neves közigazgatástudós.

20 OL K. 636. 14244/1934. sz.
21 Magyar Női Szemle. 1935. május-június.
22 Magyar Női Szemle. 1935. május-június.
23 Magyar Női Szemle. 1935 május-június, illetve 1936. szeptember-október.
24 Magyar Női Szemle. 1935. július-augusztus. A Nemzetközi Szövetség hírei.
25 OL K. 636. 23013/1938.
26 OL K. 636. 38723/1939.
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