
hogy a külföld  mintájára „parókát" nem viselnek. Es 
ime : ma már különféle  copfok  nélkül nem lehet öl-
tözködni. Copfos  világot tsiünk. Aztán mennyi pénzébe 
kerül az államnak a sok külföldi  szövetek behozatala, 
mennyit takaríthatnánk meg az egyszerűbb, honias öl-
tözékkel nemzetünk és magunk Bzámára. — A finom 
glace-keztyük után Párisba küldünk, hol tudvalevőleg 
évenkint 2 és fél  millió keztyüt kéazitnek és 100 mil-
lió frankot  vesznek be csupán keztyükből. Mi pedig csu-
pa gazdálkodásból a szövetnek való s a keztyünek 
való fonalat,  nyers bőröket is külföldié  küldjük, hon-
nan feldolgozva,  jó drágán ismét visszavehetjük. Egy 
gyalog séta-öltözéknek világos szürke, vagy barna se-
lyemruhának kell lennie, rojtokkal, bojtokkal, gazdag 
gombkötő diszitésekkel. Milyen szép egy kékes füst-
szinü selyemruha, melynek tunique-je és dereka búza-
virágszínű selyemmel van kihimezve. Hát még egy 
Bzalmasárga ruha, créme-színű felső  ruha vagy díszítés, 
vizkék ruha crém-csipkékkel stb. milyen pompás és 
gazdag öltözék a mai világban. Es észre sera vesszük, 
hogy mindezekkel milyen szépen eltértünk a nemzeti 
viselettől, ami oly kiváló büszkesége volt mindig a 
magyarnak. 

Most már furcsán  hangzik ezek mellett a régi 
magyar leányok „pártája", az asszonyoknál a „főkötő", 
vagy a fűző  váll, utrakelve a mellény, a puha szattyán 
kis csizma. Bethlen Miklós igen csinos emléket ha-
gyott ránk a XVHI. század magyar nőinek báli vise-
letéről, amikor „önéletírásában" igy szól Bánfi  Ágnes-
ről : „Feje bc volt fedve  tulajdon szép hajával, mely 
is szépen egybe levén szedve, a fejének  hátulsó részén 
nagyobb, vastagabb és magasabb konty volt csinálva, 
mint rendesen a mi erdélyi asszonyaink szokták visel-
ni ; fején  volt egy olyan koszorúja, minőt minden le-
ányok Magyarországtól a lovantei tartományokig visel-
nek. Ezen koszorúk vagy «az esztendő különböző ré-
szein teremni szokott virágokból, vagy drágán kivarrva, 
vagy különböző szinü drágakövekből szoktak csinálva 
lenni, és ugy köriték az egész fejet,  hogy annak csak 
a felső  része és a hajból csinált megfodoritott  teker-
csek, melyek a homlok körül állanak, láthatók. A mi 
uri asszonyaink vállat viselnek, mely is elől befüzetik 
és testökhöz szorittatik, mind alól, mind leiül egy kis 
arasznyi hiányosságig, ez alatt van egy melltartó. Ezen 
vállakhoz ujjakat, szük és karokhoz álló hasonló ma-
tériából, mint a vállak boritéka, de ezen (elül még egy 
ingujjat patyolatból vagy más igen vékony selyem ma-
tériából akasztanak, mely is két-három övnyi bőséggel 
leér a kezek fejéig,  alól meg lévén préinezve valamely 
szinü bársonynyal és hasonló Bzinft  bojtos rojttal. A mi 
asszonyaink mindezen öltözéken fellil  még hordanak 
vállakra kötött és az övekig érő kis palástot vagy 
mentét, a melynek széleit mentőkben egyik kezökkel 
összefogják,  a másikban tollakból készült legyezőt tar-
tanak, melyben egy kis tükör is van." — Igy irja le 
Bethlen az akkori nők viseletét Ha pedig a mai nők 
öltözékét akarnók hiven papirra tenni, sok ivet be kel-
lene Írnunk s még akkor is hiányos lenne munkánk. 

Ma már a baladás korszakát éljük. Ami beillett 
a XVIII. század keretébe, azt a XlX-ik Bzázad már 
megvető mosolylyal fogadja.  A fraucia  divat nálunk 
is tanyát ütött és mi odahagyjuk a pártát, a főkötőt, 
a mentét s veszünk helyettök idegen hajat, három mé-
teres Bchleppeket, oldalt vagy hátul gomboló kabáto-
kat, finom  brüsseli csipkéké'.. „Hjah, mert más is vi-
seli, én sem maradhatok e l ' , rendesen ez a válasz. 
Erre irja a költő, hogy : 

„Fiispánuét alispán lé, »zt eskddtné látja, 
1 apleánynak grófiéin;rél  késiül a kabátja; 
Pestit majmol debreceni, debrecenit túri, 
No férfiak,  most kell ám még azt a főidet  túrni I" 

Igaz ugyan, hogy a meggondolatlanok azt mond* 
ják ezekre, hogy „romlásnak indult hajdan erős ma-
gyar", mert lenézzük nemzeti viseletünket, hogy „pusz-
tulunk, veszünk" s acrém-csipkékés drága nehéz selyem 
szalagok foszlányaiban  vagyoni megsemmisülésünket 
látják. Sőt többre is meunek kárhoztatásaikban. Azt 
is morik állitari, hogy némely család elszegényedését 
egyenasen a fényűző  divat befolyásának  köszönheti, s 
a családok végromlása után következik a nemzet és 
annak elszegényedése. De mi, tisztelt hölgyeim, ne 
hallgassunk az ilyen beszédekre. Öltözködni csak kell 
s ha már erre szükségünk vau, akkor mégis csak előnyt 
adhatunk a párisi szövetnek a háromszéki székely 
Bzöttes mellett. Igaz, hogy ez aránytalanul kevesebb 
költséggel járna, de ez nem tesz semmit. Ha a bolti kon-
tók kissé hosszura nyúlnak is, az még nem nagy szeren-
csétlcnség.üzért ha a férj  Brassóba, vagy Pestre megy, 
el kell látni megbízásokkal 8 a férjek  rendesen jószi 
.vüek szoktak lenni. 

Kissé nehéz volna már ezeken változtatni. Ü3 
megvallom, nagyon szeretném, ha azt a hírhedett női 
emancipációt épen a nök kezdenék el és saját magu-
kon. Ha kivonnák magukat a fényűzés  csábító bűv-
köréből és reformálnák  önmagukkal a férfiakat  és igy 
a társadalmat is. B. e. gróf  Mikó Imre is találóan 
mondja, hogy „a polgári törvényeket a férfiak,  a tár-
sadalmi erényeket és erkölcsöket a nők teremtik." A 
nő tehát önmagáért nincs kényszerítve a külső csillo-
gásra, a társadalomért azonban köteles megmaradni 
azon szűk, de kellemes körön belül, melyet édenné, 
virágzó kertté varázsolhat mások seámára is. 

Ha nincs lélek, mely őt kiemelje társai köréből, 
hasztalan minden külső divat. Az ifjúság  meghal; 
a szépség halála után üresen marad az élet. Csak egy 
visszacsengő melódia a multakra való emlékezés. Az 
udvarlók serogo napról-napra apad, az arc rózsái her-
vadnak s előáll az unalom még a család körében is. 
De ha a nő szive szeretettel van tele, ha keble nemes 
tulajdonságait mindvégig megtartja, akkor sem ő, sem 
a férj  nem veszi észre, hogy a nő korosabb lett; 
egyszerre vénül meg a pár s a beszédes ajkak dalia-

moseága, a szemek mosolygása megmarad a késő véa-
ségig is. Smiles is azt kívánja a jó nőtől, hogy férjét 
ne csak szeresse, de meg is értse őt Simítja szépen 
a gondok redőit s a boldogság a családban zavartalan 
marad. 

A magyar nőnek különösen szép hivatása van 
a társadalomban. Hisz mi férfiak  mindent a nők ked 
véért teeziink. Mi szorgalmasok, jó férjek,kedélyes  csa-
ládapák lehetünk, csak a nö a k a r j a. Nincs szük-
sége a nőnek láncokra, egyetlen mosolyával magához 
fűzheti  környezetét. 

Talán felesleges  ia jellemzését adni azon magyar 
nőnek, ki „csöröl-pöröl, ver a mit lát", a ki saját 
fellegvárában  — a konyha mellett valóságos „hódító 
hatalmasság," künn az udvaron kérlelhetetlen ellensége 
minden rendetlenségnek s kinek nyelve záporeső, ha 
jogtalanul van támadva és szive lágy, ha szánakozni 
kell; ki lehajol a legutolsó morzsa-hulladék után is : 
és egész kamráját kész szívvel süti főzi  s tálalja elé 
vendégének ; kinek mosolygó szemeiben a jóságnak 
egész tárháza ragyog, ki kérni keveset szokott, meg-
boosátni mindig hajlandó, kinek egész élete ezen egyet-
len feladat  megoldásában foly  le: szeretni. 

— Miért van az embernek a feje  ? — kérdezi 
valaki egy társaságban ! „Azért, hogy legyen a kalap-
ját hová tenni", — felelék  rá. 

— S a nő miért van? „Azért, hogy legyen, a 
kit cifrán  felöltöztessünk  és bálba vagy Bétálni elvi-
hessük-" 

Mindenesetre igen materiális gorombaság. 
A nö leghelyesebben Bzólva — azért van, hogy 

legyen k i t s z e r e s s ü n k , vagyis legyen a földön 
lény, a ki szerelmével bennünk a szeretetet fel  tudja 
k e l t e n i . 

Es csakugyan, a nővel szemben a férfi  — hogy 
kissé travestáljak — nem egyéb, mint a teremtés saj-
tóhibája* Az alkotó létrehozta az első embert akarat-
tal, szilárdsággal, lángészszel, erővel felruházva,  és be-
látta, hogy a mfl  nem tökéletes. Kijavította egy gyönge, 
leheletszerű, önmegadásig szerény, csak szeretni tudó 
lénynyel : a — n ő v e l . Es a teremtés tökéletes lett. 
A nőnek minden ereje ezon gyöngeségben áll; minden 
hivatását, életcélját azon hiba kijavításában tölti el, 
mely a férfi  eszményből örökre kizárva marad. Szé-
pen mondja Madách is, hogy „lehet nö, ki egész éle-
tében egyebet nem tett, mint s z e r e t e t t : majd 
mint gyermek, majd mint nő, majd mint an}'a ; mig a 
férfi  életében a szeretet vajmi csekély ürt tölthet csak 
be B azon férfiú  valóban sivár életre néz vissza, ki 
egyebet sem tett, mint Bzeretett." 

A nőt tehát nem értelme, de Bzive teszi nővé ; 
nem fényes  tulajdonai után itéljűk őt, hanem szép 
lelke által válhatik csak ki. S ha látsz nőt, kit mű-
veltsége, hajlamai és tehetségei egy sorba helyeznek 
a férfi  mellé: bizonyos lehetsz afelől,  hogy nem a nő 
eszméjét látod magad előtt. Zrinyi líona a hős lelkű 
magyar nő, kit honszeretéte sok férfiú  fölé  emelt, aligha 
maradt volna a történelem előtt oly eszményi fenség-
ben, ha igen gyakran és igen válságos körülmények 
között jelét nem adta volna nőÍ6égének, ha meg nem 
indult volna akkor, midőn a félti  hidegen maradt. 
Hogy többet ne emlitsek fel  : Zrinyi Ilona férjének 
Tököli Imrének nemcsak szivében, de politikai elvei-
ben is osztozott s mégis midőn megtudta, hogy férje 
elfogatta  gr. Koháry Istvánt, Leopold hivét, mindent 
elkövetett szigorú fogságának  enyhitésére. Mikor ér-
tésére esett, hogy Koháry dohos, penészes börtönben 
Binlődik s oly embertelenül vtn láncra verve, hogy 
kézcsuklóin a vas már csontig vágott be: előállott a 
nö. Jüs Zrinyi Ilona férjének  leghalálosabb ellenségét 
titkon táplálta, bilincseitől megszabadította s így életét 
menté meg. Az akkori időben egy Zrinyi Ilona bátor-
sága és női szive kellett ahoz, hogy a Tököli kérlel-
betetlensége bár ennyire ÍB megtörött. Mindnyájan is-
merjük Apafi  Mihályné befolyását  férjére,  mely nél-
kül sok ártatlan vér folyt  volna el Apafi  fejedelem-
sége alatt. Különben a nők politikai tekintetben ma is 
sokszor irányadók. Követválasztások alkalmával csak 
a nőt kell megnyerni a jelöltnek és minden készen 
van. „Nők az alkotmányban" mindig nagy szerepet 
játszanak. Magam is meglepetve halottam a minap egy 
nö ajkairól azon megjegyzést, hogy a Tisza-kormány 
alapjában ingatag volt s az állam integritása ilyen 
kormányzási elvek mellett nem tartható fenn.  Ha Tisza 
hallo'.ta volna, Bokát adott volna neki egy jó tanácsért 
a mai válságos percekben. Természetesen okkal-mód-
dal folynak  be nőink is a politikába, legtöbbje azon-
ban többre becsüli az édes otthont, a meleg tűzhelyt, 
hol a boldog egyszerűség lakozik. Kerkapoly minister 
elhunyt anyja egyik legszebb példánya volt az egy-
szerűségnek. Még a „tekintetes asszony" cimet is visz-
szautasitotta, mert — a mint mondani szokta — fia  a 
„tekintetes miniszter ur" tekintetes ur ugyan, ő azon-
ban csak Kerkapolyné asszony és semmi más. Jószívű, 
gondos anya volt s fiának  jövőjét mintegy megjósolva, 
többször mondá szomszédnöinek : „ha én király vol-
nék, első számadómmá tenném." Mikor felment  lakni 
fiához  Budára, semmiképen nein tudták rávonni, hogy 
régi életmódját abba hagyja. Felvitette régi ágyát, 
székét, ruháit s azokat használta. Ha fia,  a miniszter 
egy-egy derültebb tavaszi napon melegebb kabát nél-
kül talált kimenni, jól megleckéztette érte ; s ilyenkor 
szokta mondani: „a gyermekek mindig azt hiszik, hogy 
okosabbak, mint mi." 

A történelem számos példáját emliti az olyan 
magyar nőknek kik szivök tisztaságát, erkölcsük és 
szokásaik egyszerűségét a legváratlanabb szeretettel 
hozták összhangzásba. Es ilyenkor a nő neméhez mér-
ten csodákat mivel. A női bátorság magasztos jelene-
tei előttünk állanak a múltból. A magyar nemzet 
büszke a mult idők nőire. És én mégis azt állítom, 
hogy a nő valahányszor bátor, vitéz, kőüies jelenetek-

ben tündöklik, sohasem kereshetjük annak rugóját 
egyebütt, mint a s z e r e t e t b e n . Ha ezen vonáson 
kivül eső indokai volnának a régi hősies jellemvonása 
nők történelmi tényeiknek : azonnal megszűnnék előt-
tünk a n ő ; ez a szeretet legközelebbről a férj,  apa, 
fiu  vagy testvérrel szemben nyilatkozik s ez vezette 
és vezeti ma is a nőt általánosabbra, a h a z a s z e r e -
t e t r e . Eger hős női, mint egy család gyermekei 
oltalmazták és védték meg a várat. Wesselényi Pálné, 
Béldi Zsuzsánna, mikor Hadadvárat ostromolták, ngy 
viselte magát, bogy bármely hadvezért bámulattal tölt-
het el hősies elszántsága. Mikor az ellenség kapitánya 
azt izente neki, hogy ha tovább is mer dacolni, min 
denkit leöldöstet a várban s Wesselényinének haját 
vágatja le: haragra gyuladt a nő s dacosan válaszolta 
vissza, hogyha neki sikerül kézre keritni a kapitányt, 
füleit  fogja  levágatni. Mikor aztán Wesselényiné huszá-
rai kíséretében kirohant s az ellenség által már-már 
elfogatott  volna: pisztolylyal vetett végett életének. 
Szentgyörgyi Ceciliát Galambóc váránál vívott győzel-
mében férje  Rozgonyi István iránti forró  szerelme ve-
zette. Ezt énekeli a költő is: 

„Egy árra szii sem beazéli 
Zsigmond győzedelmet, 
Mind a világ, azélea világ 
Kozgonyi Cicellét." 

Igen, mert a győző n ő volt még akkor is, midőn fér-
fiasan  győzött. Széchy Máriát a történelem hibáztatja 
Murány feladásáért.  Es ez u hibáztatás legfényesebb 
elégtétel a női nemnek. Lehetett ugyan nagyravágyás 
benne, de nagyobb volt annál szerelme Wesselényi 
Ferenc iránt s ő életveszélylyel segítette be a falakon 
azt, a kit szeretett s birtokába juttalá a várat, a mit 
különben csepp vérig védolmozett volna. 

Ez a bátorság tehát nem jellemvonása a nőnek, 
csak c kötelességérzet, a szeretet okozatos szüleménye. 
Igaz, hogy e tekintetben a magyar nök túlszárnyalják 
a többi nemzeteket, de nagyon csalódnánk, ha a hő-
siesség jellemvonását keresni találnók a magyar nő-
ben is. 

A nő és különösen a magyar nő jelleme, ha kül-
sőleg nyilatkozik, leggyakrabban feltaláljuk  azt a k ö-
n y ö r ü l e t e H s é g b e n . A hol egy könyet kell le-
törölni, a hol bánatot kell vigasztalni, egy üldözöttet 
belogadni, egy szerencsétlent gyámolitni, mindig ott 
van egy n ő. Tudvalevőleg az első kórházat is nő ala-
pította. Radákné, Damjanicsné nevét a humánus inté-
zeteknél, a botegek, szegények ápolásánál mindnyájan 
ismerjük. Vörösmarty anyjához zarándokoltak a kör-
nyék betegei és szegényei. 

Beszélünk mi igen sokat a nőkről s gyakran 
nem a leghizelgőbb alakban, vádoljuk fényűzéssel,  hiú-
sággal, a mit pedig inkább a társadalom légköréből 
sziv be már gyermekkora óta, elmondjuk uzt is, hogy a 
nök iskolája igen szükkörü s hogy az „ ö n i s m e r e t 
nehéz tudományát — mint Voltaire mondja — csak a 
t ü k ö r b ő l ismerik, mort órahosszat eláldógálnak 
mellette :" de feledjük  a külsőségek mellett a legfon-
tosabbat, hogy a nő BZÍVO mindennel felér  a világon. 
A virág már magában szép, csak azért mert v i r á g ; 
a nő épen azért mert nő , becsűlésüukre mindig ér-
demes lesz. Csak tért kell adnunk és a nő befolyása 
meglátszik rajtunk. Hány meg hány jeles férfi  köszön-
hette nejének azt, amivé lett. Ha az odaadásig szerető 
hü nő nincs oldala mellett, sokszor ragadta volna a 
a kétségbeesés talán szélsőségekre is. 

Kisfaludy  Sándor aligha Szegedi Róza iránti 
szerelmének nem köszönheti, hogy felülemelkedett  a 
a középszerűség színvonalán. Zrinyi Pétert neje nem 
beszélhette le az összeesküvésről s mikor a férj  lefe-
jeztetett, megőrült utána s pár év múlva sírba szállt. 
Széchenyi azt írja nejéről: „Neki köszönöm lelkemnek 
nemesbültét, mert ő szerettette meg velem az erényt 
s neki fogom  köszönni üdvözülésemet is." Battyány 
Lajosnak kivégeztetése előtt nejéhez intézett utolsó 
levele megfejti  ki volt neki Zichy Antónia a nemes 
lelkű hölgy ; ezzel zárja be a szomorú levelet : „o so-
rokban ismétlem még egyszer hálámat és csodálatomat 
a te tiszta szerelmed mindazon kincsei iránt, melye-
ket megérdemelni soha sem tudtam ; s oly igaz, a 
mint a halál küszöbén állok: ez bennem a hibának 
egyetlen tudata, mit magammal a sírba viszek." Pár 
óra múlva a nemes gróf  főbe  lövetett. Zrinyi Ilona 
Bzerelme férje  iránt oly nagy volt, minőt a történelem 
alig mutat fel.  Minő kedvesen hangzik e pár sor, me-
lyet férjéhez  intézet egyik leveléből mutatok fel:  „Vajki 
nagy dolog volt — irja — minden időben az igaz 
szeretet. Es igy édes szivem, uram, ha jól lészen 
dolgunk, együtt vigadjunk, ha pediglen akárminémi 
ellenkező dolgunk leszen, egymást vigasztaljuk és 
együtt legyünk, mint isten akarja, együtt viseljük a ke-
resztet." Gr. Mikó Imre „Nőink hivatása" cikkében 
szintén a legmelegebb elismeréssel rója le elhunyt 
kedves neje iránti háláját, mikor az irja: „Egyikét a 
föld  angyalainak adta volt nekem is mindennél drá-
gább birtokomul az ég, drágábbat e világ kincseinél, 
legjobbikát a női lelkeknek, nemének ékességét, ki-
nek emlékezetét csak áldani tudom : neki és szép lel-
kének köszönöm a nőnem iránti magas képzeteimet; 
neki, kit most is őrködni hiszek magam fölött.  Az ő 
szelleme befolyiUa  alatt irom e sorokat, az ő üdvözült 
lelke ösztönöz gyönge igyekezeteimben, ez imádott 
léleknek kivánom és most is kedvét keresni. Áldott 
legyen emléked, korán elköltözött jó lélek, drága hit-
vesem I Nekem te voltál legfőbb  boldogságom 1" Jókai 
házas élete huszonötödik évfordulóján  ki meré mon-
dani: „én mindent feleségemnek  köszönhetek." S 
csakugyan alig van két lélek, mely jobban megér-
demlő egymást, mint ők. Jókai ueje azon sajátságos 
női genius, a mely Jókai női alakjaiban elénk ragyog; 
az ő szelleme suhan át minden olyan női alakon, a 
hol az akaraterő kehemmel és gyöngéd szeretettel 


