
 Cherchez la femme! 

Avagy vagy csak háttérből mozgathatja a gyengébbik nem a szálakat? 

Ne ijedjenek meg a kedves olvasók, de Ádámtól és Évától kezdődik ez a történet, miszerint 

a nő a férfi oldalbordájából lett. De ezért vajh’ más jogokat és kisebb befolyást érdemelnek 

asszonyaink, leányaink? Bárcsak megérhette volna Teleki Blanka ezt a wlassicsi 

törvényváltoztatást, akire tanítványai – címlapfotónk hölgyei – ma is hálával emlékeznek! 

A kifejezés Dumas „Párizs mohikánjai” c. művéből vált a közbeszéd részévé, miszerint minden 

sikeres férfi mögött egy nő áll. De vajon szabad-e a nőknek kitörni a férfiak árnyékából? 

Nézzük meg legelébb, milyen circumstanciák jellemzik a gazdagabb nemzeteket! Egyre több 

nő vállal munkát, de miért? Bizony, ott is a szegénység miatt. Mivel eddig nem volt sok nő az 

iparban és a kereskedelemben, ezért a szakmájukban úttörőnek számító nem egyesületekbe 

tömörül. Az eddig legsikeresebb egylet, a „Kaufmannischer und gewerblicher Hilfsverein für 

weibliche Angestellte” Berlinben jött létre, 1889-ben. 7400 tagjának helyszerzést, 

betegsegélyezést és önképzést biztosít. 

De milyenek az itthoni viszonyok?  

Jövőre lenne 90 éves Teleki Blanka, aki alapjában változtatta meg Magyarországon a nők 

taníttatásának kérdését, institutumával segítette a fiatal leányok művelődését, és ezt erős 

ellenszélben képviselte. Pesti leánynevelő institutumát 1846-ban nyitotta meg, de nem sokkal 

később be kellett zárnia kapuit.  

Tekintsünk vissza az 1843-as országgyűlésen történtekre. 

Sokáig a nemesek özvegyei rendelkezhettek választójoggal, és ez a rendszer a fiúsítást is 

engedélyezte (ezért van például, hogy Mária Teréziát nem királynőként, hanem királyként 

kezelték). Vagyis ily’ módokon kerültek nők döntés- és hatalmi helyzetbe. 

A 43-44-es reformországgyűlésen komolyan felmerült a nőemanczipáció kérdése, amiről 

akkor még Európa legelőrehaladottabb államaiban sem esett szó. Október 17-én tárgyalták 

Zsedényi elaborátumát, miszerint a polgárfeleségekre is ki kéne terjeszteni az özvegyi 

választójogot. Hogy milyen fogadtatásban részesült ez? Pont a liberális politikusok bírálták a 

javaslatot, a konzervatív Zsedényi ellen. Klauzál, Lónyai érvelése leginkább a női gyöngédségre 



alapozta a szavazásra képtelenséget. Összességében csekély többséggel, de megbuktatták a 

nőemanczipáció eme gyenge szárnypróbálgatását.  Később, amikor újra előkerült a téma, 

Palóczy gúnyosan célozgatott rá, hogy a nők részvételével az electióknak nem lehetne többé 

megőrizni csendes mivoltát.  

Ezután, 71-ben, Madocsányi Pál adta be a több özvegy nő által aláírt instantiát, amelyben azok 

választójogukért esedeznek. Ennek hatásáról csak annyit jegyez fel a képviselőház, hogy a 

kérvényt „derültség fogadta”. 

Most viszont, december 19-én elfogadták a Wlassics miniszter által kezdeményezett 

innovátiót, miszerint a nők közpályákra képesítést szerezhetnek. Még mindig csak kérvény 

benyújtásával bonyolítható le a felvételi eljárás és csak doctori és bölcsészeti karokra 

érvényes. De ez akkor is óriási változás, és 60 év disputa előzte meg! Magyarország 

bebizonyíthatta, hogy megfelelő körülmények között lehetséges a felvilágosult, korral haladó 

eszményeknek érvényesülnie.  

Azt kívánom, hogy a nőemanczipációt Teleki Blankához hasonló erős nők vezessék, és a férfiak 

támogatásával sikerre vigyék a jövőben! Hadd éljek végül Vasvári Pál szavaival, aki azt mondta 

Teleki Blankáról: „Ez az asszony ember! Ember, akinek akarata, célja van!” 
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