
"Az asszonyi állat arra rendeltetett öröktől fogva, hogy a férfiú uralkodjék felette, maga 

feje után nem bírván cselekedni".  

 

   Ezt  Aquinói Szent Tamás mondta, jóval a támakörünk időbelisége előttről. Cikkünkben 

szeretnén bemutatni ennek a mondatnak a fals voltát és azt, hogy ugyanannyi említésre méltó 

nő van mint férfi, csak az a krérdés hajlandóak vagyunk e észrevenni őketA nők mindig is az 

elnyomott feléhez tartoztak a világban.  Az emberek világát a hatalom és a pénz köré építették  

fel. Ma ( és mióta megjelent a felesleg) ezek azok az értékek amikkel vezetni lehet.  Ebben 

mindig a férfiak voltak jobbak, egyszerűen a természetükből fakadóan alkamasabbak De ez nem 

jogosítja fel a őket , hogy a nőkf elé helyezzék magukat. Szeretnénk bemutatni  erős 19. századi 

nőket, akik nem hatalom miatt lettek elismerendők, hanem hisszük, hogy valami sokkal tisztább 

és finomabb harc miatt. Szemezgettünk a legnagyobb nők között a 19. Században annak 

érdekében, hogy megmutassuk, nincs igaza Szent Tamásnak. 

 A férfi szerepek, általánosan (ha úgy itéljük meg, ahogyan a nőket szokták) a család védelme, az 

anyagi biztonság megteremése, és valahol a szigorú, de szeretettetljes elvárások állítása a 

gyerekekkel szemben.  A nők szerepe általános paraszti családban  (a 19, században és már 

előtte is) a gyermeknevelés, főzés, házkörüli állatok ellátása, ruhák varrása, víz forrallása, és a 

család megtartása stb..  

Viszont paraszti szempontból nem tudjuk vizsgálni a híres nőket, hiszen kiugrási lehetőség a 

paraszti sorból szinte soha nem jött létre ezért említjük,  Rothschnek Olga Margitot

  



aki nemesi származású és három évig írja naplóját az arisztokrata életről  (1891-1893-ig). 

Mondatait a vizsgált időszak végén fogalmazza meg, de az egész századra ráhúzhatóan 

fogalmazza meg.  Margit ír a családi hálóról, és magáról az arisztokrata viszonyokról a korban. 

Gondolatai szerint  a férfi szerepe abszordum,  Ő dönt a család pénzügyeiben, az üzleti 

döntésekben, őket tartják a család valós szereplőinek.Sokszor említi  azt a mondás, hogy, 

“csendet most a férfiak beszélnek”. És ez átfogóan mutatja, azt a kettőséget amit a mindenkori 

nőkenk át kell élniük. Nincs szükség, a női “csevegésre”. De beemelhetnénk gondolatokat, 

Gárdonyi Géza: Ida regénye című könyvéből is. Ezt azért olvastuk el (az elejét)hogy ,pontos 

képet kapjunk a fiatal nők taníttatásáról    hiszen a regény eleje  ábrázolja azt a gyermekkort, 

amit sok nőnek meg kellett élnie az úri környezetben. A lányok tanittatítási éppen, csak 

elkezdődött(a század második felében), amit haladásnak minősíthetünk hiszen a magyar 

iskolázottság a század elején indult el,  és akkor is csak a kivaltságosak engedhették meg 

maguknak. Század eleji gondolkodásmód szerint, a nőknek nincs szükségük oktatásra, a 

legfontosabb az a háztartásbéliek irányítása illetve annak hiányában, a ház körüli tehendők 

elvégzésének megtanulása, és a gyermeknevelés. Ebben a műben (Ida)a  föszereplő egy 

klastormban nevelkedik.  A könyv kapcsán betekintést kaptunk egy akkori keresztény 

lányneveldébe , és emiatt jelentjük azt ki, hogy az olvasottak alapjám  hogy a katolikus 

kersztény eszme és főleg a Biblia tanítása mélyen ellehenítetlenítette   a nők egyenjogúságát 

(de nem csak ebben a korban). Egyedüli szakmák között amiben a 19. század egészében 

elismerést és reprezentációt kapott a női nem, az a színészet és színház világa. Sok 

színész/operaénekesnő van akiket megemlíthetünk. Hollósy Kornélia(opreénekesnő)  Déryné-

Széppataki Róza(vándorszínész) ők a legnagyobbak, de még sok más mnői művész van aki 

kiemelhetnénk.. 1884-ben létrejött a Magyar Állami Operaház, ami számos női tehetségnek 

adott/ad lehetőséget  

     A 19. században elengedhetetlen név  ( bár nem a színészet kategóriába sorolható) Brunszvik 

Teréz, akit mi a gyerekek megmentőjének  nevezünk. Újjító gondolatai miatt rengtegeg 

gyereknek adott akkora figyelmet ovodáin keresztül, amit otthon nem kaphattak volna  meg. 

Főleg Budapesten hozott létre lelenceket, bölcsödéket, és óvodákat. Móricz Zsigmond: a kondás 

legszennyesebb ingje című művében is olvashatjuk, hogy a parasztvilágban a kisgyerekek 



felügyelte nem mindig megoldható a dolgozó nők számára, nem tudnak megfelelő figyelmet 

biztosítani  ezért (a mű szerint) beleássák a  hideg földbe,a legkissebb gyerekeket  nehogy  

elfusannak. Ez kitaláció, de sajnos nem áll messze az  igazságtól. Ide tartozik az iskolázatlanság 

problémája. Megoldást abban szeretnének találni hogy a megfázott kisgyereknek, hogy 

lefektetik a földre.Ebbe később a kisgyerek belehal, annyira megfázik. Nehéz a gyerekek sorsa 

is, ezért is formabontó alak Brunszvik Teréz, aki segít az elesetteknek és sokszor árvákat is karol 

fel. 1828 június elsején felállítja a monarchiában első óvodát Angyalkert néven. 

  

 

(az egyik  csapattagunk hatvani, és ott óvodát is neveztek el Brunszvik Terézről) 

 

   Nem szabad az 1848-as  március 15-i szabaságharcot sem elfelejteni, hiszen egyrészt vér 

nélkül, győzött a forradalom Pesten. Az eufórikus boldogságban lévő tömeg, színházba ment 

este. Bár a darabot (Bánk Bán) nem tudták befejezni, az egyik főszerepet Jókainé Laborfalvy 

Róza játszotta, akihez székely származása miatt a hatszínű kokárda is köthető. A csapatunk 

egyik tagja székely, így közel áll hozzánk a színésznő. 

    Konklúziónk a következő: hibás csak a férfiak szemszögéből vizsgálni a történelmet, igaz 

politikai és hatalmi szempontból kevés nőt említhetünk, de mégis minden erős férfi mögött áll 

egy szerető anya, és a család szerepében (a 19. században és most is) elengedhetetlen szerepet 

kap az anya , és a különbség ami a két nemet meghatározza, nem kellene, hogy okot adjon a  

kirekesztésre, mint ahogy ebben az értekezésben is látszik, igenis vannak említésre méltó női 

szereplők bármerre is kalandozunk a történelemben. 
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