
A Z E G Y E T E M I N Ő K É R D É S 
M A G Y A R O R S Z Á G O N . 

Az EGYETEMI nőkérdést röviden így tehetjük fel: Megengedjék-e az 
illetékes hatóságok, hogy nők is végezzenek egyetemi tanulmányokat épúgy, 
mint a férfiak? Az okok, melyek e kérdést a XIX. sz. folyamán fel-

vetették, azon változások voltak, melyeket az újkor hozott egyrészt az emberek 
gondolatvilága, másrészt a gazdasági élet terén. 

A mult századokban minden nő, aki a családban élt és a ház körül fog-
lalatoskodott, közgazdasági szempontból fontos és hasznos produktív munkát 
végzett. Az élelem, a ruházat, az apróbb közszükségleti cikkek legnagyobb 
részét nők állították elő. Kézimalmon őrölték a búzát, kenyeret sütöttek. 
Fontak, szőttek, varrtak, tollat fosztottak, szappant főztek, gyertyát öntöt-
tek és még egy-két generációval mielőttünk a nagyasszonyok gyógyították 
egész falvak betegeit. 

A régi udvarházban helyet talált nemcsak a ház asszonya és kisasszonya, 
hanem húgok, nénék, nagynénék, sógorasszonyok, a pártában lévők, az öregek, 
az özvegyi sorba kerüllek is. Ezek mind hasznosítani tudták magukat a ház 
körül, munkájuk számottevő gazdasági értéket jelentett. A technika fejlődésé-
vel egyre több oly tevékenységet vett át a gyár, ami azelőtt házimunka volt 
és a gőzmalom elfoglalta a poétikus kézimalom helyét, amelyik mellett egy-
kor, Gellért püspök idejében, a magyarok szimfóniája zengett. 

A házimunka terjedelme és az egyetemes közgazdaság szempontjából való 
fontossága egyre csökkent, a nők ideje és ereje különösen a városokban óriási 
mértékben felszabadult. Ha ez az idő és erő, ami ezelőtt gazdaságilag fontos, 
produktív munkára fordíttatott, most parlagon marad, ezt a köznek meg kell 
éreznie épúgy, mint az egyes családnak. A családok tehernek kezdték érezni 
a sok improduktív női tagot, a komoly termelő munka egész súlya a férfira 
nehezedett, aki a változott viszonyok között nem birta és nem akarta többé 
eltartani a sok diványpárnát himző vénkisasszony rokont. Ezek érezték, hogy 
nincs helyük a családban és kenyérkereső pálya után néztek. A társadalomra 
nézve ez volt az egészséges fejlődés útja, mert a ház körül feleslegessé váló női 
energia ily módon ismét produktívvá lett. A dolgozó nő egymás után hódított 
tért a különböző életpályákon és mikor világossá lett, hogy a középosztály 
leányainak jórésze is kenyérkeresetre van utalva, megindult a harc azért, 
hogy ezt a városi középosztály tipikus életformái közt, a diplomás pályákon 
tehessék. 

A gazdasági fejlődéssel párhuzamos a szellemi fejlődés. Az emberi mél-
tóság megbecsülése vezérgondolata az új kornak, ennek eredménye, hogy las-
sanként megszűnik a parasztok jobbágysága, a négerek rabszolgasága és a női 
nem jogfosztottsága. 

Az emberek jogérzéke tiltakozik az ellen, hogy embertársaikat, akik 
tanulni és tökéletesedni akarnak, eltiltsák ettől. Gróf Széchenyi István mondja, 
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hogy nem olyan kegyetlen dolog valakit halálra vagy életfogytiglan fogságra 
ítélni, «mint az embernek lelki tehetségit fogva tartani. . . halhatatlan részét 
csorbítani. Ily tettért az egykori Bíró előtt soha nem lehet megfelelni.» (Stádium, 
116 old.) 

Egyrészt az az új meglátás, hogy a nők a férfiakkal egyenlő értékű em-
berek, másrészt annak felismerése, hogy a modern társadalomnak hasznosí-
tania kell a házimunka alól felszabaduló női munkaerőt, előtérbe hozták az 
egyetemi nőkérdést, mert ez jelenti mintegy szimbolumként az utolsó szót 
a dolgozó nők ügyében. 

A női munka és ezzel együtt a női műveltség értékét legelőször a közép-
kori tradicióktól mentes Amerika ismerte fel és cselekedett ehhez képest. 
1837-ben alapították az első női főiskolát Amerikában Mount Holyooke Semi-
nary-t. Magyarországon az első szó a nők főiskolai képzésének érdekében ekkor 
már elhangzott. Nyiry István filozófus, pataki professzor 1835-ben értekezett 
az Akadémián a nőknek a tanuláshoz való természetadta emberi jogáról. (Nyiry 
István Nőjogtan. A Magy. Tud. Társ évkönyvei, 1837 ) De Nyiry szava nálunk 
kiáltó szó volt a pusztában, — Amerika pedig ebben az időben a komoly cselek-
vés terére lépett. 1842-ben veszik fel a New York állambeli genovai egyetemen 
az első orvostanhallgatónőt, és a következő években nagy pénzáldozatok árán 
felépülnek a sokezer leányt befogadó nagy női kollégiumok : 1861-ben Vassar, 
71-ben Smith, 75-ben Wellesley, 79-ben mint Harvard affiliált intézete, Radcliffe 
és végül 1880-ban Bryn Mawr. (Inst. of. Int. Ed. Guide Book. New York, 
1923. 53. 1.) 

Európában elsőnek a zürichi egyetem fogadott be leányt 1864-ben és 
ettől kezdve Zürich lett Mekkája a tanulni vágyó leányoknak. Megjelentek az 
úttörők 1865-ben Münchenben, 1868-ban Párisban és 1869-ben Edinburgban 
is. (N. N. 1891. 346.1.) A londoni egyetem 1878-ban adott nőknek legelső ízben 
egyetemi fokozatot és nemsokára bebocsátottak nőket az ősi Cambridge és 
Oxford tanternmeibe is. Az első női főiskola Angliában az 1849-ben alapított 
Bedford College volt. (Yearbook of the Universities, 1926. W. H. Dawson 3. 1.) 
Németországban Heidelberg és Göttinga vettek fel legelőbb női hallgatókat. 

A XIX. század utolsó negyedében a nyugati légáramlat mihozzánk is 
elhozta az egyetemi nőkérdést. Ez az idő Magyarországon lázas alkotások kora 
volt, kultúrpolitikusaink körültekintvén látták, hogy századok mulasztását 
kell pótolni. A legelhanyagoltabb kultúrterületek egyike, melyre pillantásuk 
esett, a nőnevelésé volt. A nemzet asszonyainak, anyáinak túlnyomó része 
ezidőben analfabéta. Elemi oktatásra volt szükség, majd tanítónőképzők fel-
állítására : ezek Eötvös és Zirzen Janka alkotásai voltak. A női polgári iskola 
Csengery Antal fáradozásainak köszönhette létrejöttét, majd Veres Pálné 
vezetése alatt és Deák Ferenc támogatásával megindul a hosszú küzdelem egy 
magasabb műveltséget adó női iskoláért. Ennek eredménye, hogy Molnár 
Aladár tervei szerint Trefort Ágoston megszervezi és felállítja a felsőbb leány-
iskolákat, jóllehet hazaárulás vádjával illetik azért, hogy ilyen szükségtelen 
dologra költi az ország pénzét. 1876-ban jelenik meg Molnár könyve : A nő-
nevelés hazánkban, melyben a felsőbb leányiskola ügyét védi, ugyanebben 
a kötetben egy kisebb tanulmányt hoz az amerikai egyetemekről, ahol nők és 
férfiak együtt tanulnak. Molnár Aladár nem foglal állást a nők egyetemi tanul-
mányai mellett vagy ellen, talán nem is jut eszébe, hogy ilyesmi lehetséges 
nálunk, ahol alig lehet meggyőzni a társadalmat a felsőbb leányiskola szükséges-
ségéről, csak regisztrál, de ebből a regisztrálásból is árad már az új idők levegője. 
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A nők egyetemi tanulmányainak kérdését nálunk konkrét formában 
gróf Hugonnai Vilma esete vetette fel, ki Zürichben az egyetemen orvosdoktori 
diplomát szerzett. 1880-ban hazajött és a kultuszminiszterhez folyamodott, 
hogy engedélyt nyerjen érettségi vizsgának valamely hazai állami gimnázium-
ban való letevésére, oklevelének honosítására és az orvosi gyakorlatra. A kér-
vényt a miniszter az egyetemekhez és a Közoktatásügyi Tanácshoz küldötte, 
választ kérve a következő kérdésekre: 

a) Bocsáthatók-e nők érettségi vizsgára. 
b) célszerű és helyes-e a mi viszonyaink között nőknek az egyetemi 

hallgatást megengedni, 
c) megengedhető-e nőknek orvosi gyakorlat. 
A budapesti egyetemi tanács a három világi kar meghallgatása és egy-

hangú javaslatai alapján mindhárom kérdésre igennel felelt. Ugyancsak igenlő 
választ adott a kolozsvári egyetem, helyesnek és célszerűnek mondván az 
engedély megadását. A Közoktatási Tanács szintén javasolta, hogy Hugonnai 
Vilma megkapja az érettségi letételére vonatkozó engedélyt. 

1881. évi március 13-án Hugonnai grófnő le is tette az érettségi vizs-
gálatot a budai főgimnáziumban a 17.670/80. sz. alatt nyert engedély alapján, 
melyet «szoros kivételkép és minden ebből vonható következtetés nélkül» 
kapott. Az érettségi után Hugonnai Vilma ismét kérvényt adott be a buda-
pesti orvoskarhoz, zürichi diplomája nosztrifikálása végett. Az egyetem a diplo-
mát nem honosította, hanem Hugonnai Vilmát orvosi szigorlatra bocsátandó-
nak vélte. Hugonnai Vilma ekkor felségfolyamodvánnyal fordult Ferenc József-
hez kérve, hogy engedtessék meg neki az orvosi szigorlat letétele. Legfelsőbb 
kézjeggyel ellátva érkezik a kérvény Trefort Ágostonhoz, ő azonban terjedel-
mes felterjesztésben fejti ki érveit a kérés teljesítése ellen. Hiedelembe és köz-
erkölcsiségbe ütközik az ilyen újítás — mondja — és földmívelő hazánkban 
legalább is időelőtti, midőn az uralkodó többi országaiban sem engednek nőket 
orvosi gyakorlatra. Hugonnai Vilmát illetőleg pedig kivételnek helye nincs, 
ő tudta, hogy oly térre lép, melyre lépni «joga nincsen», példája más nőket is 
hasonló «rendellenes» eljárásra késztetne és végül Hugonnai Vilma magát semmi 
olyan rendkívüli szolgálat által ki nem tüntette, mely a kivételt megokolttá 
tenné. Ferenc József meg is engedte a kérelem tagadólagos elintézését. (Vall. 
és Közokt. Min. irattára. 16.136/82. sz.) Hugonnai Vilmának 15 évig kellett 
még várnia, míg megnyiltak az egyetem kapui és ő 1897-ben letehette az orvosi 
szigorlatot, 24 évvel azután, hogy beiratkozott a zürichi egyetemre. 

Trefortnak, ennek a kiváló és felvilágosodott államférfiúnak nagy ellen-
szenvét a nők egyetemi tanulmányai iránt talán az okozta, hogy abban az idő-
ben Magyarországon még az úriasszonyok túlnyomó többségének is elemi és 
középfokú műveltségre volt szüksége. Félt, hogy társadalmunk akkori éretlen-
ségében elriad a tudós nők gondolatától és meghiúsítja az ő középfokú kultúrát 
teremtő munkásságát. De tévedett Trefort, mikor azt mondotta, hogy Hu-
gonnai Vilmának nem volt semmi kivételes érdeme vagy szolgálata, mert az 
ő 24 esztendei mártiromságára csak kivételes lelkierejű asszony vállalkozhatott 
és az ő úttörő munkája sokat, nagyon sokat jelentett a magyar nemzet nagyobb 
felének egyetemes kultúrájára nézve. 

Hugonnai Vilma kudarca után egy ideig reménytelennek látszott a hely-
zet. 1891-ben emeli fel szavát a nők orvosképzése érdekében György Aladár, 
kiváló kultúrpolitikus, kinek hazai iskolaügyünk sok egyebet is köszön. Ebben 
az időben a dolgozó magyar nőknek egyetlen egyesülete volt a Mária Dorothea 
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Egyesület. Ennek 1891 szeptember 19-én tartott tanítónői szakosztályi ülésén 
olvasta fel György Aladár «Nők mint orvosok» című tanulmányát. Elmondja, 
hogy az Egyesült Államokban 3000 női orvos működik. Minden művelt ország-
ban, Kínában, Orosz- és Törökországban, sőt Kállay Béni kezdeményezésére 
Boszniában is alkalmaznak női orvosokat. Sok sikeresen működő orvosnő nevét 
sorolja fel, kik a külföldön erkölcsi és anyagi sikert értek el. Aktualitásukból 
ma sem vesztettek a következő sorok: Nem a férfival versenyez a tanítónő, 
ki megélhetésre módot keres ebben a korszakban, midőn, a mindinkább mér-
gesedő élet-halálküzdelem mindenkitől megfeszített munkát igényel, nem a ter-
mészet törvényét szegi meg az orvosnő, ki tehetségét felhasználva, önállóvá lesz 
ebben a korszakban, mely százezer és százezer nőt kényszerít arra, hogy csa-
ládot sohase alapítson. Ám dobjon követ, aki elvont fogalmakkal játszik, arra 
a nőre, kinek saját hibája nélkül családi körön kívül kell élnie, mert nyomo-
rogni vagy élősködni nem akar : az elfogulatlan ember nem ismerhet áthág-
hatatlan korlátokat s tudja, hogy miként az utazó ügynök s tengerész is lehet 
jóindulatú családapa : a tanítónő s orvosnő sem szűnik meg igaz nő lenni, ha 
neveltetése helyes s egyénisége nem félszeg. (N. N. XII. évf. 341. 1.) 

A felolvasás hatása alatt a Mária Dorothea Egylet elhatározta, hogy 
kérvényt intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez nőorvosok képesítése 
érdekében. 1892 január 25-én kelt ez a kérvény, szép, gömbölyű tanítónő írással 
írva. Vajjon ki lehetett az a fiatal tanítónő, aki magáévá tette az ügyet és dol-
gozott érte, pedig az ő életpályája akkor már megvolt szabva és csak mások-
nak, csak a jövőnek dolgozhatott. Ki volt? Anonyma, nem találtam meg sehol 
a nevét. 

Jóllehet a Mária Dorothea Egyesület kérvényét az akkori elnöknő, gróf 
Csáky Albinné, a vallás- és közoktatásügyi miniszter felesége írta alá, a minisz-
térium mégis némi aggodalommal fogadta az ügyet. A referens kifejti, hogy ez 
nem orvosi, hanem társadalmi, erkölcspolitikai és népgazdasági kérdés. Nyil-
vánvaló ugyan, hogy ha nők az orvosi pályára bocsáttatnak, ott jól-rosszul 
megállják a helyüket épúgy, mint a férfiak, de nem ez a kérdés, hanem az, 
hogy milyen társadalmi következményei lesznek az újításnak. Utal arra, hogy 
Hugonnai Vilma orvosi működését is ilyen szempontból nem engedélyezték 
annak idején. Mindenesetre ajánlja a külföldi nőorvosok működésére vonat-
kozó megbizható adatok gyüjtését. Ez meg is történt, adatokért a közös külügy-
minisztérium útján a londoni, párisi, berlini és berni követségekhez, továbbá 
a bécsi kultuszminiszterhez fordul gróf Csáky. Beérkezvén a válaszok, elküldet-
nek véleményezés végett a budapesti tudományegyetem orvoskarához. 1895 
április 2-án kelt válaszában (1601/1895. V. K. M. sz.) összegezi a kar a kül-
földről jött jelentések tartalmát és azt mondja, hogy azok nem biztatók. Igaz, 
hogy ennek a végeredménynek a megállapítását úgy látszik nyelvi nehézségek 
is befolyásolták pl. az angol jelentés egyik passzusát, melyben az van, hogy az 
angol orvosegyesület regisztereibe felvett női gyakorló orvosok ellen eddig 
panasz nem volt — úgy fordítja hibásan a pesti orvoskar, hogy az angol orvos-
egyesület nem regisztrál női tagokat, azaz nő nem űz orvosi gyakorlatot Angliá-
ban. Az orvoskar nem sokat vár az orvosnőktől, szükségesnek sem látja orvos-
nők képzését, de méltányossági szempontból nem akarja azt meggátolni. A nők 
erkölcsi, szellemi és fizikai tekintetben alkalmasak az orvosi pályára, de szigo-
rúan ki kell kötni, hogy csak a férfiakéval egyenlő előképzettség mellett bocsát-
tassanak az egyetemre. Az orvoskar ezen jelentését az egyetemi tanács magáévá 
teszi és pártolással terieszti fel a miniszterhez épúgy, mint az orvosi és böl-
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csészeti karok igenlő válaszait arra a kérdésre, hogy bocsáthatók-e nők gyógy-
szerészi pályára. Ez ellen felír a Gyógyszerész Egylet és hazának, társadalom-
nak romlását jósolja, ha a gyógyszerészi pályát is kikezdi az átkos nőeman-
cipáció. (38.946/1995. V. K. M.) 

Wlassics Gyula ezidőtájt foglalta el a miniszteri széket, modern gondol-
kodással és fiatalos ambicióval magáévá tette a nők ügyét és elhatározta, hogy 
sikerre viszi azt, jóllehet a közvélemény nálunk erre még nem volt érett. Az a 
felismerés vezette, hogy Európaszerte foglalkoztak az üggyel és nyilvánvaló 
volt, hogy előbb-utóbb mindenütt be fogják hozni ezt a hasznos újítást. Wlassics 
nem látta be, hogy miért legyünk mi az utolsók. Csendben kellett cselekednie; 
ha ankétet hiv össze, vagy törvényhozás elé viszi az ügyet, talán évekig vitáztak 
volna felette és az eredmény kétséges lett volna. Miniszteri rendelettel ilyen 
fontos ügyet nem lehetett szabályozni, azt a következő miniszter visszavon-
hatta volna. Királyi rendelet kellett, de itt nehézséget jelentett Ferenc József 
konzervatív egyénisége Bánffy miniszterelnök maga is ellenezte a nők egye-
temi tanulmányait és biztosra vette, hogy a király nem fogja kiadni a ren-
deletet, de Ferenc József nem akarta kedvét szegni kegyelt fiatal miniszteré-
nek azzal, hogy megtagadja első kérését Engedett hát, jóllehet Wlassics nem 
titkolta előtte, hogy ez csak az első lépés, a későbbi következmény a nők egye-
temi egyenjogúsága lesz. (B. Wlassics Gyula közlése.) 

Érdekes a felterjesztés és a legfelsőbb elhatározás aktája. (38.946/95. V. K. 
M. sz.) Kitűnik ebből, hogy az ügy referense (dr. Tóth Lajos) eredetileg minisz-
ter rendeletet tervezett, mely az összes világi karokat és a műegyetemet is 
megnyitotta volna a nők előtt. A megokolásban elmondja, hogy a nő helye 
a családban van ugyan, de miután egyre több művelt és előkelő nő nem talál 
megélhetést a családon belül, ezeknek lehetőséget kell adni, hogy nekik meg-
felelő életpályákon kereshessék meg a kenyerüket Igaz, hogy a bajon gyöke-
resen csak a társadalmi viszonyok célirányos megjavításával, a családalapítás 
megkönnyítésével lehetne segíteni, de addig is, míg ez megtörténik, a kor-
mányoknak kötelességük, hogy «a ma fennálló nem normális állapotokon» 
legalább tünetileg segítsenek, a nőknek diplomás életpályákra való bocsátásával. 
Ez a miniszteri rendelet nem ment ki, az egyetemnek és a műegyetemnek 
szánt kiadványtervezetek át vannak húzva kék ceruzával. Sok leány van 
Magyarországon, akinek sorsa és végzete volt az a kék ceruza, mely a jogi 
karnak és a műegyetemnek megnyitását 3—4 évtizeddel hátralökte. 

A Ferenc Józsefhez intézett felterjesztés előadja az ismert argumen-
tumokat a nők nehéz megélhetési viszonyairól, de emellett említi a társadalom-
nak azon törekvését is, hogy nők általában magasabb tudást szerezhessenek. 
Felemlíti, hogy ma a középosztálybeli nő semmivel sem járul a családfő kere-
setéhez, ezért a házasságkötésnél egyre fontosabbnak tekintik a nő vagyonát 
és háttérbe szorul az egyéni érték. Ebből viszont a családi élet hanyatlása, 
proletariátus és prostitució szaporodása következik. A tudományos készültség 
nem kárára, de hasznára lesz a családi életnek. Megemlíti még a felterjesztés, 
hogy ezen véleményt az 1895 okt. 23-án tartott minisztertanács magáévá tette. 

A királyi rendelet maga 1895 nov. 18-án kelt és megengedi, hogy nők 
a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályákra való léphetés céljából egye-
temre bocsáttassanak. (65.719/95.) Ez a rendelet volt nálunk 32 éven át az 
egyetemi nőkérdés alapokmánya és fő jogforrása. 

Az első években kevés leány folyamodik felvételért, főleg olyanok, kik 
tanulmányaikat külföldön kezdték. Érdekes döntést hoz a minisztérium egy 
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leány ügyében, ki azzal kéri felvételét az egyetemre, hogy ő nem óhajt sem-
milyen pályára lépni és «tisztán a tudomány iránti szeretetből» akar tovább 
tanulni. A referens megjegyzi, hogy a kérelem teljesítése «merően ellenkeznék 
az ez ügyben legf. helyre intézett legal. előterjesztéssel és a 65.719/95. sz. a. 
kiadott rendelettel, melyekben határozottan kimondatott, hogy a nők csupán 
a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályákra való előkészület céljából léphet-
nek az egyetemre. Akik ezen szorosan vett, exkluzive meghatározott kategóriába 
nem tartoznak — amatőrök, dilietánsok —, az egyetemre fel nem vehetők.» 
(55.499/1896. V. K. M. sz.) Nem is vették fel. 

Leánygimnázium ebben az időben nem volt, érettségi bizonyítványt 
csak üggyel-bajjal, magánvizsgákon szerezhettek a leányok. Ellenszenvvel, 
elfogultsággal kellett küzdeniök, nem csoda, hogy az úttörők nagyrészének 
egyénisége keserű és félszeg lett. A legtöbben zsidó és német származásúak 
voltak, ez a gyakorlati kultúra iránt fogékony elem ismerte fel legkorábban 
az egyetemi tanulmányok hasznosságát. Baj volt, hogy ezek az első 
évfolyamok nyilván nem tudták megszerezni a tanárság rokonszenvét. 1903-ban, 
tehát nyolc évvel a befogadás után, ez már foglalkozik az egyetemre nem való 
nők visszaszorításának gondolatával (35.138/1904. V. K. M.) Javaslatát el-
fogadja a minisztérium is és kialakul az a rendszer, hogy rendes tanulókul 
csak a jelesen érétt nőket veszik fel, az elégséges érettségivel birókat elutasítják. 
Az orvoskar hiába tiltakozik, arra hivatkozva, hogy az életben az elégséges 
diák gyakran jobban beválik, mint a jeles. 

Ezidőtájt megalakult a Feministák Egyesülete és ettől kezdve úgyszólván 
évről-évre ostromolja egyenjogúsítás iránti kérelmeivel a hivatalos tényezőket, 
de úgylátszik, hogy a hangnem nem volt szerencsésen megválasztva. Ez időtől 
fogva a hivatalos tényezők egyre kevésbbé rokonszenveznek az egyetemi nő-
mozgalommal ; a kérvények egyszerűen ad acta tétetnek. 

1914-ben a Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége fordul Jankovich 
Béla miniszterhez, kérve, hogy nyissa meg a jogi kart és műegyetemet a nők 
előtt. (30.220/1914.) A kérvényt gróf Apponyi Albertné írta alá. Ez a kérelem 
elutasíttatik azzal a megokolással, hogy már amúgyis túlprodukció folyik az 
említett tudományszakon. Ezt az adatot érdemes megjegyezni, látjuk belőle, 
hogy a szellemi proletariátustól való félelem nemcsak csonkamagyarországi 
jelszó, hanem már régebben is jó szolgálatokat tett a nők ügye ellen. 

Ebben az időben sajtókampány is indul a nők érdekében, de a bekövet-
kező világháború folyamán elalszik ez a kérdés. 

1917-ben került ismét napirendre, amikor a Nőegyesületek Szövetségé-
nek ismételt kezdeményezésére gróf Apponyi Albert akkori miniszter október 
19-én kelt előterjesztésében azt kéri a minisztertanács hozzájárulásával, hogy 
egy újabb királyi rendelettel nyittassanak meg nők számára az összes egyetemi 
és műegyetemi karok. (114.835/1917.) Erre a felterjesztésre már nem érkezett 
válasz a legfelsőbb helyről Mégis fontos ennek a mozzanatnak az ismerete, 
mert láthatjuk, hogy a felelős és törvényes kormány már 1917-ben kész volt 
az egyetemek teljes megnyitására és nem kommunista ötlet, hanem a régebbi 
elhatározás lényegének megvalósítása volt az, hogy később Lovászy minden 
korlátozás nélküli felvételt engedélyezett (206.626/918.) Ez a rendelet a tör-
vényes jogrend helyreálltával hatályát vesztette. 

Hatálya elveszett, de miután forradalmi intézkedésnek tartották, hatása 
megmaradt, az egyetemi nőkérdéssel szemben való reakció formájában. A kom-
munizmus bukása után a budapesti egyetem orvoskara kimondja, hogy nőket 
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fel nem vesz, azon megokolással, hogy kiegyenlítődjenek az előnyök, melyek-
hez a nőhallgatók a hadbavonult férfihallgatók rovására jutottak, de azért is, 
mert a női orvosok nem válnak be. Ettől kezdve az orvoskar 1926-ig nem vett 
fel nőhallgatót. Hirdették, hogy a bölcsészkarnak is így kellene eljárni, főleg 
a háború utáni évek férfi fiatalsága, melynek nem volt kellemes konkurrencia 
az egyetemen az alaposan készülő, szorgalmas női elem. Emberileg érthető 
volt ez és helyes volt, hogy a katonaviselt diákoknak minden lehetséges ked-
vezés megadassék, de nem volt méltányos az a követelés, hogy a diákleányok, 
akik elvégre nem tehettek róla, hogy nem voltak katonák és akiknek az életébe 
közvetve ugyancsak belegázolt a háború, kiirtassanak az egyetemről. Az ifjú-
ságnak ilyen hangulata azért volt fontos és veszedelmes, mert a háború utáni 
években addig nem látott befolyásra tett szert a hallgatóság az egyetemen és 
sok professzor véleménye az ifjúság hangulatát tükrözte vissza. Két évi meg-
feszített munka, cikkek, előadások és főleg az egyes főemberek meggyőzése 
után a diákleányoknak sikerült ezt a hangulatot nagyrészben megváltoztatni 
és 1923-ban már elmondhatták, hogy az ifjúság velük van. Midőn az ifjúság 
többségének támogatása biztosítva volt, a leányok a cselekvés terére léptek. 
Megjegyzendő, hogy ebben az időben több befolyásos, hatalmas külföldi nő-
szövetség ajánlotta fel a magyar egyetemi nőkérdésben való intervenciót, 
a magyar diákleányok azonban nem kértek ebből a támogatásból, mert azt 
tartották, hogy a régi törvény szerint áruló az, ki az ország dolgáról idegenekkel 
tanácsot ül és aki a csonkaország nehéz helyzetét használja ki saját céljai 
elérésére. Harcukat becsületes fegyverekkel akarták megvívni. 

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének női 
szakosztálya 1923 április 25-én a kultuszminiszterhez fordult és kérte az összes 
egyetemi fakultások és a műegyetem megnyitását. (7328/1923.) Csatlakozott 
a kérelemhez a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége is. A kérvényt az egye-
temi hallgatónők továbbítás végett gróf Klebelsberg Kunonénak adták át, ki 
hathatós szószólója volt az ügynek, úgymint előtte a nagy kultuszminiszterek 
feleségei. Megkezdi a sort gróf Csáky Albinné, a Mária Dorothea kérvényének 
aláírója, nem hihetjük, hogy közömbösen nézte volna az ügyet Wlassics Gyu-
láné, aki a nőnevelésért annyit dolgozó Csengery Antal leánya volt —, Apponyi 
Albertné, majd Klebelsberg Kunoné vették kezükbe az ügyet, mert felismerték, 
hogy ez nem néhány kócos suffragette ötlete, hanem a nők egyetemességét és 
ezen át a nemzet egyetemességét érintő ügy. 

A jelenlegi vallás és közoktatásügyi miniszter az ügyet a legteljesebb 
megértéssel fogadta és a kérvényt véleményezés végett megküldte az összes 
egyetemeknek. (155.123/1923.) 

Elsőnek a műegyetem határozott és azt a biztató választ adta, hogy az 
építészi és közgazdasági karokra korlátolt számban hajlandó nőket is felvenni. 

A közgazdaságtudományi kar közölte, hogy kereskedelmi és mezőgazda-
sági szakosztályain a nőhallgatókat a férfiakkal azonos feltételek mellett veszi 
fel. A közigazgatási és külképviseleti szakcsoportokra nem vesz fel nőket, mert 
ezek nem tudnának elhelyezkedni. Megjegyzi még a dékán, hogy tapasztalata 
szerint jogi tantárgyakkal nők alig vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni. 

A budapesti Pázmány Péter tudományegyetem összes karai mereven 
elutasító álláspontra helyezkedtek. Az orvoskar kijelenti, hogy annak idején 
komoly okokból foglalt állást a nők felvétele ellen és rendületlenül kitart ezen 
állásfoglalása mellett, nem vesz fel nőhallgatót, jóllehet a folyamodók között 
talált olyanokat, kiknek kérését maga is méltánylandónak ítélte. 
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A jogi kar közli, hogy megváltoztatta eddig többízben kifejezett állás-
pontját és jelenleg időszerűtlennek tartja nők felvételét. A hittudományi kar 
tiltakozik az eddigi alapelvektől eltérő rendezés ellen, a bölcsészeti kar pedig 
válaszképen beküldi dr. Kornis Gyulának «Nők az egyetemen» c. tanulmányát. 
E tanulmány a nő testi és lelki alkatának ismeretét tekinti a legfontosabb 
problémának. Azt mondja, hogy ha feleltünk arra a kérdésre, hogy milyen 
a női lélek természete, akkor megfelelhetünk arra is, hogy a köz érdekében 
kívánatos-e, hogy nők orvosok, bírák, közigazgatási tisztviselők, mérnökök 
legyenek. Megállapítja, hogy az átlagos női lélek intuitiv, emocionális, abstrak-
cióra, tudományos munkára, alkotásra az eddigi tapasztalatok szerint az átlagos 
férfiaknál kisebb mértékben alkalmas. Fejtegetéseinek eredménye pedig az, 
hogy sem az orvosi, sem a jogi, sem a mérnöki pályák nincsenek összhangban 
a női lélekkel. 

Amilyen egyhangúan negatív választ adtak a budapesti karok, olyan 
egyhangúan igenlő válasz jött a szegedi egyetemtől. A math. term. tud. kar 
elismeri a nők kenyérjogát, nyissuk meg valamennyi fakultást, — mondja — 
a természet úgyis szelektálni fog és fogja téríteni a nőket a nem nekik való 
pályától. A bölcsészet, nyelv és tört. tud. kar sem látja akadályát annak, hogy 
minden főiskola megnyittassék a nők előtt. Az orvoskar szerint nők az egye-
temi tanulmányok idején lépést tartanak a férfiakkal, kitünő gyógyszerészek 
lesznek, kórházban, laboratóriumban mint segéderők, a férfiaknál jobban be-
válnak, lelkiismeretesség, szorgalom, igénytelenség dolgában az előbbieket felül-
mulják, jóllehet önálló orvosi gyakorlatban a férfiaknál kevésbbé érvényesülnek. 
A jogi kar álláspontja, hogy érettségi bizonyítványok között nemek szerint kü-
lönbséget tenni nem lehet és a jogi fakultásokra való felvétel mellett foglal állást. 

Majdnem ilyen egyhangú Debrecen igenlő válasza. A hittudományi és 
bölcsészeti karok nagy többséggel ajánlják a kérelmek teljesítését. A jog- és 
államtudományi kar javasolja a nőkre vonatkozó különleges feltételek teljes 
eltörlését. Az orvoskar előadója is igenlő választ készített elő. Ezzel szemben 
dr. Orsós Ferenc indítványára a kar elvetette az előadói javaslatot és oda-
konkludált, hogy további engedmények helyett inkább az eddigiek megszorítása 
kívánatos. Azt mondja az Orsós-féle határozat: «A nők szabadsága mellett 
foglalunk állást, midőn meg akarjuk tartani ott, ahová a természet rendelte, 
a neki meg nem felelő pálya bilincseitől felszabadítva, biztosítani akarjuk, hogy 
életrendeltetésének megfelelő, egészségesebb, nyugalmasabb életet éljen». 

Pécs válasza ismét egyhangú igenlés. Igenlő választ adnak az egyetem 
hittudományi, bölcsészeti és orvos karai. A jogi kar előadója szerint a felvetett 
kérdés nem a nőkérdés egy részlete. «Nem is humanitási kérdés, hanem a nem-
zeti lét vagy nemlét elsőrangú kérdése . . . Kultúránkat a hozzáférhetés szem-
pontjából akként kell szervezni, hogy a nemzeti művelődésnek részesévé lehes-
sen a nemzeti életközösség minden tagja . . . akár férfi, akár nő.» Ajánlja, hogy 
a kar foglaljon állást a nők bebocsátása mellett és a kar egy szavazat ellenében 
összes szavazataival a javaslatot elfogadta. 

Mialatt ezeknek a javaslatoknak a beérkezése folyt, több magánember 
folyamodványa érkezett a miniszterhez, leányuknak a budapesti orvoskarra 
való felvétele érdekében. (35.475/1925.) Ezek leküldettek az egyetemre, de zárt 
kaput találtak. Hiába foglalt állást a nők bebocsátása mellett Szeged, Pécs, 
Debrecen, hiába bocsátotta be őket London, Páris, Berlin, sőt Prága és Buka-
rest is, a budapesti egyetem ebben a kérdésben szembe fordult a világegye-
temmel. 
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Ekkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926 aug. 6-án rendeletet 
intézett a budapesti egyetem tanácsához, (56.338/1926.), melyben kifejti, hogy 
ezidőszerint már nem állnak fenn azok az okok, melyek annak idején a leányok 
kizárására indították az orvoskart. 1919—20-ban 1500-an folyamodtak fel-
vételért, míg 1925—26-ban alig 300-an. Az orvoskar határozatát revizió alá 
kell venni, mert szabályokba ütköző, jogot és közérdeket sértő a kar eljárása, 
mely megakadályoz a tanulásban olyanokat, akiknek erre hajlamuk, kedvük, 
alkalmuk, képességük van. A miniszter felhívja a kart, hirdesse ki, hogy nők 
ezután beiratkozhatnak úgy az első, mint a felsőbb évfolyamokra. 

A nők felvételével járó sok huza-vona megérlelte a kultuszminiszterben 
azt a meggyőződést, hogy az egyetemi nőkérdést törvényhozás útján kell szabá-
lyozni. Törvényjavaslatot készített elő a nőnevelésről, melynek alapgondolata 
az volt, hogy a létért való küzdelemre a nemzet adjon a nőknek a férfiakéval 
egyenrangú lehetőségeket és tudásbeli fegyvereket. Gróf Klebelsberget, ki ezt 
a törvényjavaslatot személyesen kezdeményezte, a modern élet problémáinak 
kristálytiszta meglátása vezette. Sajnos, a törvényjavaslat kodifikátorai nem 
egészen így látták a kérdést. A miniszter visszaküldte a javaslat első tervezetét 
azon utasítással, hogy kiküszöbölendő minden egyenetlenség, mely az egye-
temre való felvételeknél a nők hátrányára mutatkozik, pl. az egyetemre való 
felvétel korhatárául 22 év. A végleges szövegben ezek már nem szerepelnek, 
de azért mégis benne maradt néhány rejtett akna, olyan, amely lent a gyökér-
nél, a középiskolánál gáncsolja el vagy nehezíti meg leányok számára az egye-
temre jutást. Ilyen az a sérelmes pont, hogy leányok csak betöltött 10. évük 
után kerülhetnek középiskolába, míg fiúk a betöltött 9-ik év után; továbbá 
az, hogy a liceumi érettségi csak papiroson jogosít egyetemre, ténylegesen latin 
és görög tudás nélkül az egyetemek legtöbb tudományszakára nem iratkoz-
hatnak majd be a liceumot végzett leányok, úgy mint a reáliskolát végzett 
fiúk — amire csak érettségi után fognak rájönni. A lényeges, az alapgon-
dolat azonban törvénnyé lett és az 1926. évi XXIV. t.-c. kimondja, hogy 
a női középiskola és a férfi középiskola érettségije közt nincs különbség, azok 
egyformán jogosítanak az összes főiskolákra. Ezzel elvileg befejezett tény lett 
a nők egyetemi egyenjogúsítása. A gyakorlati élet követelményeire való tekin-
tettel fennáll még néhány korlátozás, de ezeket változott körülmények között 
egyszerű miniszteri rendelettel meg lehet majd változtatni. Az elvek tisztázva 
vannak, az épület, melynek alapjait Wlassics vetette meg és kupoláját Klebels-
berg rakta föl, készen áll, csak még a törmeléket, téglahalmokat kell elhor-
dani előle. 

* * * 

Talán nem lesz felesleges, ha szemlét tartunk azon főbb érvek felett, me-
lyeket a fennebb ismertetett elvi harc foiyamán a nők egyetemi tanulmányaival 
szemben felhoztak. 

Ezek között első helyen állnak Kornis professzor tanulmányának érvei. 
Szerinte a női lélekkel a tudományos munka nincs harmóniában, nők a diplomás 
pályákra általában kevésbbé alkalmasak, mint a férfiak, ott csak másod-
rendű teljesítményt tudnak felmutatni. Sorra vehetnők Kornis professzor 
adatait, melyekkel ezen véleményét támogatja; elmondhatnók, hogy milyen 
kevéssé győznek meg a nők tudományos pályára való alkalmatlanságáról olyan 
«jellemző» adatok, mint pl. az, hogy az egyetemi hallgatók közül 20% szeretné 
felcserélni működési körét mással, míg az egyetemi hallgatónők közül 45%, sőt 
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az utóbbiak közül 32% ki is mondja, hogy férjhez szeretne menni. Háború 
esetén a tudós ifjaknak legalább ilyen magas százaléka volna hajlandó ott-
hagyni önszántából az egyetemet — mondhatnánk erre. De ha nem is tudnánk 
a fő tételt (azt, hogy nők kevésbbé alkalmasak) megcáfolni, akkor is fenntartjuk, 
hogy egyedül ennek a tételnek igazsága nem dönti el az egyetemi nőkérdést. 
Az, hogy a férfiak alkalmasabbak az alkotó tudományos munkára, nem jelenti 
azt, hogy a nők egyáltalán nem alkalmasak és különösen nem jelenti azt, hogy 
az egyetemekről kirekesztendők. Ha lehet, akkor a kevésbbé alkalmasoknak is 
módot kell adnunk arra, hogy magukat magasabbrendű munkaerővé képezzék. 
Ha pedig limitálni kell: annak megállapítására, hogy kik az alkalmasabbak, 
ajánlatosabb a versenyvizsga és a colloquiumok módszere, mint az a primitív 
osztályozás, hogy ez fiú, az leány. 

Ami azt a gyakori állítást illeti, hogy a nőkből sohasem váltak szellemi 
nagyságok, ezt meg lehet cáfolni egypár névvel: II. Katalin és Mária Terézia ; 
Sappho és Lagerlöff Zelma ; Diotima, ki Sokratest tanította bölcseségre és Mme 
Curie. Mostani magyar irodalmunk egyik vezéralakja nő: Tormay Cecile és 
korunk lelkét legigazabban egy nő, Papp-Váry Elemérné fejezte ki a magyar 
Hiszekegyben. Igaz, hogy ezek még nem jelentik az emberi szellem csúcspontjait: 
Shakespeare, Michelangelo, Newton még mindig nem támadt a nők közül. De 
abból, hogy valami eddig még nem volt, nem következik, hogy ezután sem lesz. 
A magyar nemzet sem adott eddig az emberiségnek Shakespearet, Michelangelot, 
Newtont, de azért joggal hihetjük, hogy a következő századokban ilyen is fog 
telni fiatal népünktől. 

A nők sohasem voltak olyan kedvező helyzetben, mint a férfiak arra, hogy 
intelligenciájukat kifejlesszék. Kornis professzor azt mondja ugyan, hogy 
«voltak korszakok, amikor a nő művelődésének lehetősége ugyanaz volt, mint 
a férfié, pl. a renaissance és mindig voltak a művészetnek és a technikának 
olyan területei, amelyeken a nők a férfiakkal az alkotásban egyenlő, sőt ked-
vezőbb feltételek mellett versenyezhettek: ilyen a festőművészet, zene, köl-
tészet.» — Igaz, hogy a renaissance idején egy szűk kör asszonyai tanulhattak 
latinul és görögül, de elképzelhetetlen, hogy beállhattak volna tanítványoknak 
a nagy mesterek műhelyeibe, ahonnan az alkotók támadtak. Ami pedig azt 
illeti, hogy pl. a költészet művelését a nők mindig a férfiakével egyenlő fel-
tételek mellett űzhették, erre példa gyanánt legyen szabad felhoznom, hogy 
Magyarországon századokon át üldözték és tilalmazták azt, hogy nők írni és 
olvasni tanuljanak. Ime egy-két adat: 1533-ban a salvatorianus szerzetesek 
gyűlése eltiltja a női rendtársaknak, a Begináknak, hogy írni tanuljanak vagy 
tanítsanak. (Egyháztört. Emi. II. 473 1.) Pázmány egyik beszédében mondja, 
hogy jóllehet tudja, a község nagy része más véleményen van! ő mégis üdvösséges 
dolognak tartja, hogy a keresztény leány olvasni tanuljon. Az írástanításról még ő 
is jobbnak látja, hogy hallgasson. Mikes Kelemen, aki megjárta Franciaországot, 
egész apológiát ír az írástudó nőkről. De még a XVIII. században sem akart 
engedni az előítélet. Két régi írónőnk, Molnár Borbála és Dukai Takács Judit 
életrajzából tudjuk, hogy felnőtt korukban maguktól, titokban tanultak meg 
írni. Takács Judit, ki Berzsenyi kortársa volt, mikor atyja íráson érte, térdre-
borulva könyörgött kegyelemért. Erre csak nem lehet azt mondani, hogy itt 
a nőknek egyenlő, sőt kedvezőbb feltételeik voltak a költészet művelésére! 
Egyenlő chanceok még ma sincsenek a tudomány terén. Vegyük tekintetbe, 
hogy miután az egyetem a nőktől jeles érettségit követelt, többnyire már a 
középiskolában agyonfáradt leányok érkeztek az egyetemre a mult évtizedek 
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folyamán, akiknek nagy része úgy, mint a férfi eminensek legnagyobb része is, 
az egyetemen letört és nem tudott tovább haladni. A budapesti orvoskar sok-
szor hangoztatta és Hoor professzor meg is írta (A nők orvosképzése), hogy a 
30 év óta nevelt sok száz és ezer nő közül egy sem lett kiváló orvos. — Hiába 
soroljuk fel ezzel szemben sok kitünő orvosnő nevét, ezeket a közönség nem 
ismeri, mert férfi orvosokat is csak azután kezdi jóknak és neveseknek tekin-
teni, miután az egyetem legalább magántanárrá habilitálta, nőket pedig ezideig 
elvből nem habilitáltak egyetemeink. Ez circulus vitiosus. 

De ha mindezek után mégis megmaradunk azon állítás mellett, hogy nő 
a tudományos munkában általában másodrendű munkaerő, szorgalmas, lelki-
ismeretes, igénytelen, de nem vezérségre való, vajjon nem mondtuk-e ki épen 
ezzel, hogy nálunk Magyarországon igen nagy szükség van egyetemet végzett 
nőkre. Népünk természetrajzánál fogva, nálunk mindig, minden munkában 
túlsok a vezér és túlkevés a közkatona. Nálunk mindenki parancsolni akar és 
senki sem hajlamos az engedelmességre. Ezzel szemben a nő született segítő-
társ, aki ösztönösen alárendeli magát, amint a magáénál nagyobb erővel, a 
magáénál nagyobb tehetséggel találkozik és ha szereti a munkáját és megérti 
annak célját, a legnagyobb önfeláldozásra képes. 

Mi Magyarországon a munkaorganizáció terén még nem jutottunk el 
annak az egyszerű alapigazságnak a felismeréséig, hogy másodrendű munkát 
nem szabad elsőrendű munkaerővel végeztetni. Sok olyan másodrendű munkát 
ismerünk, amihez diploma kell, ezeket idővel kitűnően el fogják látni egye-
temet végzett leányok. 

Elmondja Kornis professzor, hogy az egyetem a nőt elvonja hivatásától, 
az egyetemet végzett nők kétharmada nem megy férjhez. De nem az egyetem 
rontja a férjhezmenés esélyeit, hanem többnyire azok a leányok mennek egye-
temre, akiknek úgyis kevés reményük van a férjhezmenésre, a csúnyák és a 
szegények. Ha ugyanezek nem mentek volna egyetemre, valószínűleg még az 
egyharmad is pártában maradna. Akik férjhez mennek, azokból többnyire 
jó feleség válik. A házasság csak nyerhet vele, ha a házastársak kultúrája közös, 
ha érdeklődésük egyirányú. A gyermekáldást illetőleg pedig az egyetemet vég-
zett nők álláspontja merőben ellentétes a modern divathölgyével. Azok a nők, 
akik megtanultak gondolkozni, jóformán valamennyien tudják, hogy a női 
élet beteljesedése a gyermek. 

Arra az ismert ellenvetésre, hogy azért nem szabad nőket egyetemre 
engedni, mert férjhez mennek és kárba vész a reájuk fordított költség, azt 
feleljük, hogy az a kultúra, mely a családon át a nemzet vérkeringésébe megy 
át, nem hiábavaló. 

Vizsgáljuk meg a külföldi példákat, vagy csak az amerikai példát, mert 
erről Kornis professzor is megjegyezte, hogy különösen fontos, miután ott 
vannak a legrégibb tapasztalatok. Münsterberg nyomán azt mondja, hogy 
Amerikában is ott van csak igazi tudományos munka, ahol a nők ki vannak 
zárva az egyetemről és példákul hozza fel Harvardot, Yalet, Columbiát. Itt 
legyen szabad egy tévedést helyreigazítanom: az említett helyeken nem a maga-
sabbrendű tudományos munkából vannak kizárva a nők, hanem az egyetem 
alsóbb tagozatából, az undergraduate schoolból. A felső tagozatban azután 
nemcsak, hogy felveszik a leánytanulókat, de Harvardon pl. női tanár is van : 
Miss Hamilton. Legyen szabad az említett intézetek évkönyveire hivatkoznom, 
mint legilletékesebb forrásokra. Kornis professzor Münsterberg adatai alapján 
azt is állítja, hogy Amerikában a nőknek a szellemi pályákra való tódulása 
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folytán a családi élet tönkre megy és öngyilkosságba rohan a faj. Az amerikaiak 
nem szaporodnak és ezért elsősorban a nő szellem itúlfinomodása felelős. — Ezzel 
szemben legyen szabad felhoznom a következőket: az Egyesült Államokban 
117 millió ember él, ennél többre a nemzetnek nincs szüksége. Ez más helyzet 
mint nálunk magyaroknál, hol egy maroknyi népet kell féltenünk a föld színé-
ről való eltörléstől és ahol még oly messze vagyunk a húszmillió magyartól, 
aki betöltse a Kárpátok medencéjét. Az Egyesült Államok területét a 117 millió 
ember betölti, ha ennél sokkal több lenne, hódító háborúra lenne szükség. Az 
amerikai családnak átlag 3-4 tagja van, ami azt jelenti, hogy általában a 
gyerekek száma kettő és három között van. (Survey Graphic 1927. dec. 
267. 1.) A faj nem fogy, de egyelőre semmi szüksége arra, hogy szaporodjék 
Ezért is korlátozza a bevándorlást. Ez a faj, melynél a nőknek oly domináns 
és állítólag kárhozatos szerepe van, megteremtette a maga tömegei számára 
a földkerekségén létező legkedvezőbb anyagi, erkölcsi és szellemi feltételeket. 
Családi életük vonzó, őszinte, igaz. Nem a botrányperek hőseiről, hanem az 
átlagról beszélek. A válás gyakori ugyan, de rossz házasságot két évi amerikai 
tartózkodásom alatt egyet sem volt alkalmam megfigyelni. Hét pár közül egy 
elválik, hat pedig ideális harmóniában és egyetértésben marad együtt. Az 
amerikai gyerekek gyönyörűek és belőlük lesznek a világ legszebb leányai és 
a világbajnokságokat nyerő amerikai fiúk. Korunk tipikus hőse, aki a háború 
utáni években a legnagyobb erkölcsi és anyagi sikert aratta, az óceánrepülő 
Lindberg, nem véletlenül amerikai és úgylátszik nem ártott meg neki, hogy 
az édesanyja diplomás asszony. 

De tökéletesen igaza van Kornis professzornak —ne a külföldi analógiákat 
nézzük — «irányelvünket csakis a magunk társadalmi feltételei szabhatják 
meg.» (48. 1.) Mikor ezt leírom, lelki szemeim előtt elvonul egy sereg leány, 
csupa eleven alak, akikkel valaha együtt játszottam a homokban, a történelmi, 
úri középosztály leányai, akiket virágkorukban ért a nagy összeomlás. Ez főbe-
lőtte magát, az férjhezment egy pohos hadiszállítóhoz, ez cseléd lett, az utolsó 
lopott, azután filmszinésznő lett, azután más lett, végül veronált vett be és 
meghalt 24 éves korában. A vagyonuk elveszett és ők nem találtak más 
k iu t a t . . . A másik oldalon pedig azok állnak, akiket középiskola és egyetem 
hozzászoktatott az élethez; igaz, hogy ezek sem boldogultak könnyen de 
végül mégis talpra álltak és nem kellett magukat sem eladniok, sem elpusztí 
taniok. Igaz, hogy a B-listák korában a diploma nem jelentett számukra minden 
esetben biztos és azonnali elhelyezkedést, kenyérkeresetet, de ezek a leányok 
megtanultak gondolkozni és válságos, viharos pillanatokban velük volt az 
az erkölcsi támasz, amit a magasabbrendű lelki csiszoltság, a tudás ad. Nem 
frázis az, hogy «Wissen ist Macht», a tudás hatalom, erő és segítség az élet 
minden körülményei között. Ha reméljük is, hogy a mult évtizedek katasztrófái 
nem fognak megismétlődni, azt tudnunk kell, hogy a háborúelőtti Magyar-
ország patriarkális élete és jóléte sem jön vissza. Hideg szelek fújnak és aki 
teheti, edzze meg a leányát, hogy az szembe tudjon nézni az időjárás minden-
féle viszontagságával. Igaza van Kornis professzornak : a saját társadalmunk 
vizsgálatából kell kiindulnunk. De milyenek a mi állapotaink? Buday «Meg-
csonkított Magyarországba szerint 1910 és 1920 között Csonkamagyarországon 
a lakosság félmillió emberrel szaporodott. Ezek közül 370.000 volt nő és csak 
130.000 a férfi. De nem elég az, hogy a számarány ilyen nagy eltolódást mutat, 
gazdasági helyzetünk még a számszerint meglévő férfiak számára is nehézzé 
teszi a házasságkötést. Legrosszabb a középosztály helyzete, ott a férfiaknak 
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hozzávetőleges számítás szerint egyharmada nősül meg, egyharmada pedig 
nem az elszegényedett keresztény középosztályból keres magának feleséget. 
A legoptimisztikusabb számítással is feltehetjük, hogy középosztálybeli lányaink 
50%-ának felteszi az élet azt a keserű kérdést, hogy öngyilkos, prostituált vagy 
dolgozó nő akar-e lenni. Ezzel szemben szánalmasan tehetetlenül hangzanak 
azok a pium desideriumok, hogy legyenek jobb erkölcsök, legyenek jobb gazda-
sági viszonyok, az állam segítse elő a családalapítást stb., ami mind igen kívá-
natos lenne, de nincs meg és reális kilátás sincs rá, hogy a közel jövőben meglesz 
és egy csapásra megoldja a problémát. Nekünk a gyakorlati élet valóságaival, 
adottságaival kell számolnunk. 

Erősen hangsúlyozom ezt, mert arra az érvre, hogy a gyakorlatban, a való-
ságban életkérdés a nők kenyérkeresethez és ezzel kapcsolatban diplomához 
való joga, — azt feleli nagytudású ellenfelünk, Kornis Gyula : «Az egye-
temi nőkérdés nemcsak rideg gazdasági kérdés, hanem a kultúra kérdése is, 
s mint ilyen egyben világnézeti probléma. A világnézeti problémák eldöntésé-
hez pedig nem a valóság tényének ismerete elsősorban a fontos, hanem az 
értékek hierarchiájáról táplált meggyőződésünk, mely a lélek irracionális tala-
jából fakad». Ezt a tételt ugyanis mi nők nem fogadjuk el! Nem fogadjuk el 
tárgyalási alapul, hogy az egyetemi nőkérdés gyakorlati eldöntésénél nem az 
élet valóságainak ismerete fontos, hanem a világnézet, az elgondolás; vala-
mely léleknek, akár a legnagyobb léleknek, irracionális talajából fakadó érzelem. 
Azok, akiknek feladatuk, hogy az egyetemi nőkérdésben döntsenek, nem 
tekinthetnek önnönlelkükbe, nem vehetik elsősorban érzelmeiket és világ-
nézetüket figyelembe ; hiszen a bírónak sem szabad ilyen szempontok szerint 
ítélnie, hanem minden pörös ügynél arra kell néznie, hogy mi a valóság, mit 
mondanak a tőle független tények. Teóriák nevében nem szabad kivenni a 
kenyeret azoknak a kezéből, akik a százszorszent élet nevében kérik azt. Jel-
lemzően elgondolásszerű pl. Kornis professzornak arra való utalása, hogy az 
egyetemi nőkérdést igenlőleg azok válaszolják meg, akik (az egyén gazdasági 
önállóságra való absztrakt jogát» előbbre valónak tartják, mint «a családi és 
nemzeti szolidaritást s a faj egészségét.» (47. old.) Ezt tudtommal nem tartotta 
soha egy magyar államférfi sem, aki az egyetemi nőkérdést előbbre vitte, leg-
kevésbbé tartjuk mi, a közvetlenül érdekeltek! A faj érdeke mindig előbbre-
való, mint az egyén joga, de az egyetemi nőkérdés esetében a kettő nem ütközik 
össze, hanem ellenkezőleg, támogatja egymást. 

Aki az egyetemi nőkérdésben dönteni akar, annak tudnia kell, hogy ez 
nem világnézetek elméleti problémája, hanem az élet gyakorlati kérdése, mely 
mögött emberi sorsok, életpályák indulnak és vergődnek. 

A gyakorlati élet adottságaiból óhajt érveket meríteni pl. a debreceni 
orvoskar, megokolván azon határozatát, melyben az összes vidéki egyetemi 
karok közül egymaga fordul szembe a nők egyetemi tanulmányaival. Lássuk 
az érvelést! «A nő szabadsága mellett foglalunk állást, midőn a neki meg nem 
felelő pálya bilincseitől felszabadítva biztosítani akarjuk, hogy életrendeltetésé-
nek megfelelő egészségesebb, nyugalmasabb életet éljen.» Ez szép. De vajjon 
tudja-e biztosítani a debreceni orvoskar az egészséges, nyugalmas családi életet 
a dolgozó nők tízezreinek? Nyilván nem. De az orvoskar tovább megy és Orsós 
professzor indítványa szerint a következőképen ír : 

«Végül, ha aztán helyet is biztosított magának a nő a tudományos pályán 
akár mint orvos, akár mint más, elfoglalt egy helyet, melyből önmaga él, holott, 
ha ugyanezen helyet férfi töltené be, nőül vehetné a nőt, akinek célja férjhez-
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menni és ketten vagy többen élhetnének ugyanezen állás jövedelméből». — Elő-
ször is nem bizonyos, hogy a nő önmaga élne a jövedelemből; hiszen van sok 
családfenntartó nő. A másik ravaszság ott van, hogy a férfi, ha állásba jut, 
«elvehetné» a nőt, de sokszor nem veszi, hanem agglegény marad. A debreceni 
orvoskar tudhat példákat az ilyesmire. Mit csináljon «a nő» ebben az esetben? 
Azt mondjuk neki, hogy ne menjen kenyérkereső pályára, készüljön a magasztos 
női hivatásra, majd a férfiak állásba jutnak, érezni fogják, hogy kötelességük 
jövedelmükből egy nőt eltartani és családot nevelni a hazának, ezek közül egy 
majd elveszi őket. A derék férfiak pedig állásba kerülnek, úgy érzik, hogy jöve-
delmük nekik is kevés, lemondásokra nincs kedvük, hacsak a leánynak pénze 
nincs, pártában marad és ha nem készült másra, mint a női hivatásra, idővel 
morfint vehet be vagy leugorhat a negyedik emeletről. Alaptalan állítás, hogy 
a férfiak azért nem tudnak nősülni, mert a nők elfoglalják előlük a helyeket. 
Ennek bizonyítására lássunk néhány adatot, például a kultuszminisztérium 
szorosan vett fogalmazói karáról. Ide nőt eddig fel nem vettek, tehát női kon-
kurrencia nem ártott a házasodási lehetőségeknek, Mégis azt találjuk, hogy 
69 fogalmazó közül csak 43 nős, nőtlen 26. A nőtlenek közül csak három van 
35 éven alul és ha ezekről feltesszük is, hogy mindhárman meg fognak nősülni, 
még mindig igaz marad az, hogy a fogalmazói karnak több mint egyharmada 
egyáltalán nem alapított családot. Nem tudtam megállapítani, hogy a nősek 
közül hányan tartják el tényleg feleségüket és hányan vettek el vagyonos 
leányokat, akik egyébként is megéltek volna. De megállapítottam a gyermekek 
számát és az is érdekes. Hatvankilenc ember közül 40 egyáltalán nem nevel 
gyereket. Egy gyermeke van hét családnak, két gyermeke 14 családnak, három 
vagy annál több gyermeke nyolc családnak. Midőn a jelenlegi, női konkurren-
ciától mentes helyzetben olyan az ország egyik legelőkelőbb diplomás statusá-
nak családi állapota, hogy 69 ember közül mindössze nyolcnak van akkora 
családja, hogy az népszaporodási szempontból számbavehető, kérdem, vál-
hatik-e ez az állapot a közre nézve lényegesen rosszabbá, ha néhány nő is be 
fog kerülni és egyedül él jövedelméből, amint azt most is megteszi a férfiak 
egy harmada. A férfiaknak ezt a jogát senki sem vonja kétségbe, miért teszik 
ezt ők és rendszeresen épen az agglegények mivelünk szemben? Itt sem elgon-
dolásokból, hanem az élet adottságaiból kell kiindulni. Ámbátor elgondolással 
is rájöhet az ember, hogy ha egy nő a világon van, annak étel, lakás, ruha kell. 
A leszegényedett középosztály férfiai egyszerűen nem képesek ellátni és eltar-
tani családjuk összes nőtagjait. Ha a nők nem tudnának keresni, a férfiak 
összeroskadnának a teher alatt. Ezért nem szabad úgy beállítani a dolgot, 
hogy a nők, ha keresnek, a férfiak elől veszik el a kenyeret. A dolgozó nő pro-
dukciótöbblet, fogyasztás terén pedig nem jelent lényegesen többet, mert ha 
nem dolgozik, ennie akkor is kell. Ezzel szemben a munkátlan nők terhet, sőt 
mérgező és robbantó anyagot jelentenek egy modern társadalomban. Ezek 
a nők, akik egy konzervatív ideológia hatása alatt semmi másra nem készültek, 
mint a női hivatásra és csak azzal tudnak számolni, hogy őket egy férfi el fogja 
tartani — oly sokan vannak — szemben azzal az aránylag kevés férfivel, aki 
képes és hajlandó ezt megtenni, hogy őrületes és tisztességtelen verseny fej-
lődik ki közöttük, ami viszont korunk erkölcstelenségének egyik főoka. Ha a 
nők nagy tömegei tudnák, hogy az élet javait munkával, tudással, lelki kiváló-
sággal is megszerezhetik, akkor a nemzet erejének és vagyonának a jelenleginél 
sokkal kisebb részét pazarolnák testük cicomázására. Ha összevetjük ezeket 
az ú. n. női hivatásra nevelt, kétségbeesetten bálozó és zsurozó teremtéseket 
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azokkal a náluk társadalmilag nem alábbvaló leányokkal, akik hasznos pro-
duktív munkát végeznek, az előbbiek lelkében a nemzetközi jazzmuzsika 
visszhangját fogjuk meglelni, míg a magyarok szimfóniájának ősi ritmusa 
a dolgos nagyasszonyok lelki utódainak, a dolgozó leányoknak lelkében zeng 
tovább. 

Magyarországon azért is fontos, hogy legyen minél több diplomás pályán 
dolgozó, úri középosztályból való leány, mert ezek példát adnának az alsóbb 
néposztályoknak. Szép hazánkban a munkának általában nincsen becsülete, 
a dolgozó nőt meg épen le szokás nézni. Nagy János szabómester leánya megvan 
győződve arról, hogy ő sokkal különb valaki, ha otthon hever a diványon és 
«házileány»-nak hívják, mintha beállna az apja műhelyébe és szabónő lenne 
belőle. Ebben a meggyőződésben egész közfelfogásunk támogatja, pedig a he-
nyélő nők tömege kárára van a társadalomnak. E kár felismerése és az ehhez 
alkalmazkodó életmód gyorsan terjed Európaszerte, de itt van már azokban az 
államokban is, amelyekkel nekünk versenyeznünk és egykor talán mérkőznünk 
kell. Aki szétnéz Csehországban, bámulva látja, hogy milyen erősen résztvesz 
a női nem a nemzet minden munkájában, anélkül, hogy ez a nép szaporodásá-
nak vagy a családi életnek kárára lenne. 

Meg kell értenünk, hogy a nemzet, mely nem fogja tudni elhelyezni és 
okosan felhasználni a női munkaerőnek azt a nagy tömegét, amit a modern 
technika a házimunka alól felszabadított, kulturális és gazdasági haladás terén 
nem fog lépést tarthatni Európa művelt országaival. Ahhoz, hogy Európában 
megtartsuk helyünket és hogy a Duna mentén visszaszerezzük a bennünket 
jogosan megillető vezérszerepet, ehhez olyan nemzedéknek kell előállnia, amely-
ben nincs felesleges ember és elpazarolt erő. Munkába kell állítanunk minden-
kit, aki munkára képes. Fel kell ismernünk, hogy a nemzet nem nélkülözheti 
azt a női munkaerőt, melyet az anyaság mindennél szentebb hivatása és a ház-
tartás vezetése de facto le nem köt. Fel kell ismernünk, hogy a női munkaerő-
nek a kor szellemében való átszervezése egyik legnagyobb, életbevágó nemzeti 
feladatunk, mert amint Kossuth Lajos mondja : «A létért való küzdelem nagy 
versenyében mindig azon nemzeteké az előny, melyek a kor irányával magukat 
legjobban azonosítják». (Iratai 9. köt. 229. old.) Bobula Ida. 
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