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Apáti Tímea

A nagyváradi jótékony célú nőegyletek a XIX. sz. végén 
és a XX. sz. elején*

A feminista elvek beszivárgása a nagyváradi női társadalom körébe

A nők mozgalmának kezdetei a XVIII. sz. végéig nyúlnak vissza, amikor Angliá
ban Mary Wollstonekraft a világon először ki meri jelenteni, hogy „a nőknek csak 
a civilizáció ostobaságaiban és bűneikben volt részük, a gyümölcseit eddig nem 
élvezhették

Franciaországban a mozgalom csirái a nagy forradalom idejében bontakoztak ki, 
amikor a nők és a férfiak mint egyenlő polgárok vállvetve harcoltak egy jobb életért. 
Napóleon Törvénykönyve 1804-ben elrabolja a francia nőtől a forradalomban szerzett 
jogait. Az 1848-ban közzétett Érzelmek Kiáltványa-ban a nőklubok kinyilvánítják: ma
gától érthetődő ténynek tekintik, hogy „minden férfi és nő egyenlőnek születik”* 1 2. A nők 
az egyenlőség értelmében „követelni kezdték a teljes egyenjogúságot a polgári jogok 
gyakorlásában. Választók és választhatók akarnak lenni. A községi állami tisztségek 
kivétel nélkül nyitva legyenek előttük. A köztársasági elnök felváltva férfi és nő le
gyen.”3 Az efféle következtetéseket a férfiak azonban nem nézték jó szemmel, és egyre 
inkább hangoztatták véleményüket, miszerint „e követelések túlnyomó része merő utó
pia. Kik nyilvános szereplésre vágynak, kulturális és jótékonysági téren ideális, lényük
nek megfelelőbb tevékenységi tért találnak, mint a közhivatalokban”.4

Nagy Britanniában útnak indul a szüfrazsett mozgalom. Az általuk terjesztett 
elvek alapján 1893-ban Uj-Zélandon a nők választójogot kapnak, majd 1902-ben 
az ausztrál nők is választókká váltak.5

* Jelen tanulmány az ОТКАТ 029149. sz. pályázat támogatásával készült.
1. Magyar nagylexikon, 1998,380.
2. Uo.
3. Alvinczy Sándor: A francia nők, 1893, 109.
4. Uo.
5. Magyar nagylexikon, 1998,288.
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A magyar nők egy részének helyzete különbözik az európai nők helyzetétől, mi
vel jogokkal rendelkeztek, „választójogukat 1848 előtt olykor, de nem gyakran, s 
nem mindenütt személyesen gyakorolták a nemes özvegyek a követ- és megyei tiszt
viselő-választásoknál.”6 Olykor politikai tisztségeket is betölthettek kiskorú gyerme
keik feletti gyámságuk idején. Nagyváradon 1904-ben kezdi meg munkáját a megye
házán az első tisztviselő nő.7

Beniczky Irma véleménye szerint „a nő egyenjogú a férfival, mert éppoly szelle
mi tehetségekkel bír, mint amaz, csak a kör különböző, amelyben működnie kell.”8 A 
körök összefonódása azonban „nem történhetnék másként, ha csak tökéletesen fel 
nem forgatjuk a természet törvényeit, melyek szerint a nő az elfogadó képző, a férfi 
pedig a teremtő princípiumot képviseli. Üdvös lenne-e ezen két princípiumot a világ 
rendszabálya által meghatározott helyeikből elmozdítani, és azokat fölcserélni? Azt 
nehéz lenne elhinni.”9 A nő tehát nem közéleti lény, az ő politikai joga természetelle
nes „ő nem működhetik hatalom, hanem csak befolyás által, közvetve és nem közvet
lenül, mint alárendelt s nem mint fő személy.”10 11 Tevékenységi köre az otthon terem
tésére korlátozódik. Ennek az otthonnak „templomnak kell lenni, ahol a napi gondok
tól üldözött férfi menedéket találjon, szentélynek, hol kipihenve magát, új tevékeny
ségre ébredjen”." Az asszony csak a férj karrierjének építésére használhatja fel ere
jét. A szavazati joga legyen férje kezében, hiszen elképzelhetetlen, hogy a nőnek a 
férjétől eltérő véleménye legyen, nem vállalhat felelősséget magáért, nem lehet saját 
véleménye, nem gondolkozhat önállóan, hiszen még csak neve sincs, az asszony csak 
a férje felesége, vagyis XY-né, X-úr neje.

A kialakult helyzetnek az eredete a férfiak és a nők közötti gazdasági kapcsolato
kon alapszik. A fizikai adottságokból kifolyólag a férfi mindig a külső munkákat 
végezte el, amelyekért később fizetés járt. A nő a házi munkát végezte, ami gyakran 
észrevétlen, és soha nem fizetett. Feladatköréhez tartozik a gyermekszülés, hivatása 
az anyaság és a szexualitás. „A férfi és a nő jogi egyenrangúsítását igenis lehet köve
telni anélkül, hogy azért az erkölcsi és az értelmi egyenlőségben hinnénk. (...) Nincs 
férfi, akiben még valami érzéki ne volna, nincs férfi, aki semmiképpen sem lenne jó, 
s nincs nő, akire ez a valóságban érvényes volna. A legalacsonyabban álló férfi, tehát 
még végtelenül felette áll a legmagasabban álló nőnek, oly magasan felette, hogy

6. Dr. Máday Andor: A magyar nő jogai a múltban és a jelenben, 1913, 115.
7. Uo., 126.
8. Benicky Irma: A nő hivatása, 2.
9. Uo., 8.
10. Uo., 7.
11. Weisz Károly: Leányaink és jövőjök, 1881,30.
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összehasonlítás és rangsor kettejük közt nem is illendő.”12 A jogi egyenlőség nem egy 
reális egyenlőség.

A felsőbb körökben „élvezeti cikknek, piperebabának tekintik a nőt, ahelyett 
hogy értelmes, öncélú, egyenjogú bajtársat látnának benne.”13 A nő társadalmi rang
jától függetlenül a férje szolgálójává vált, az emberiség felébe, nevelés által bele
oltják a szolgaság csíráit. „Az emberi jellem evolúcióját jobban sértő, ravaszabb s 
rombolóbb hatású erőt alig képzelhetünk, mint a szolgaság szokásainak állandó 
beoltása az emberiség egyik felébe -  az egész emberiség anyjába.”14

A természetes köreiből a nőt nem szabad kiemelni, hiszen „mihelyt a nő a ház 
légkörét elhagyja, hogy a nyilvános életben szerepeljen, súlypontja meg van hábo
rítva. A tulajdonságokból, melyek a nőt nővé teszik megfoszttatik, (...), s minden 
ereje megfeszítésének dacára mégis a férfit nem pótolhatja.”15

A nők emancipációjának egyetlen útja a tanulás. A gyerekek taníttatása sokba 
került, de a fiúk érdekében a szülők könnyebben hoztak áldozatot. A lányok eseté
ben a szülők többsége megelégedett az első négy osztály elvégzésével, néhány 
zene és illemtan órával. Nagyváradon a századforduló idején nem volt igazán sok 
választásuk az iskolát tekintve. Ha a család nem engedhette meg magának, hogy 
külföldre küldje tanulni, egyedüli lehetőség a tanítóképző maradt „de ki tagadhat
ná, hogy a tanítói bizonyítvány megszerzése, a négy tanítóképző osztály elvégzése 
nem szolgálja a szülők elképzelését amikor a lányaik felső oktatásra gondolnak.”16

A nagyváradi szülők 1912-ben17 próbálkoztak egy felsőfokú lányiskola létreho
zásával, de még a hatóságok jóindulatával sem sikerült az első világháborúig ilyen 
iskolát létrehozni. Hasonló próbálkozások történtek a román lakosság részéről is.18 
Nagyvárad polgárai már felismerték, hogy az „aki a nőt oktatja, a hazáját és nem
zetét biztosítja”19. Hiszen „a nők nevelése fontosabb a férfiak nevelésénél, mert a 
férfiak nevelése mindig a nők műve.”20 A hatóságok mégsem léptek a helyzet meg
változtatása érdekében.

12. Weininger, Nem és jellem, 1913, 233.
13. Dr. Máday, i.m., 193.
14. Charlotte Perkins Gilmon, A nő gazdasági helyzete, 21 A.
15. Weisz, I.m., 30.
16. Nagyváradi Napló (e.k.: N.N.), 1912, 271. szám, 1.
17. Uo., 17. szám, 1 : „A nagyváradi szülők körében most mozgalom indult meg, az akció 

intézői beadványt akarnak benyújtani a városhoz, hogy kérjen a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztertől Nagyvárad részére is egy nyolc osztályos felsőbb leányiskolát.”

18. 1868-ban a román lakosság körében kezdődött egy ilyen irányú mozgalom, a ’80-as 
években létrehoztak egy egyesületet az adományok összegyűjtésére.

19. Szabadság, 1901, 44. szám, 1-2.
20. Benicky Irma: i.m., 81.
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A Nagyváradi Királyi Jogi Akadémia sem fogadott nőnemű növendékeket, a 
rektor megígéri 1913-ban, hogy abban az esetben, ha a minisztériumban aláírják 
benyújtott kérvényét, nő hallgatókat is fel fognak venni. 1914-ig egyetlen női név 
sem található a hallgatók között.

A tanulás mindenképpen elősegíti a nők felszabadulását a férfiak uralma alól. 
De ki is az emancipált nő? A század elején így írták őt le: „az a nő ki szellemileg 
szabad, ki természetes hivatásának magasztos és fontos kötelmeit helyesen felfog
ni és teljesíteni képes; ki nem hajol meg gyáván az előítéletek zsarnok hatalma 
előtt, ki a ház jó tündére, családja boldogítója, gyermekeinek nevelője, férjének hű 
társa, ki lelkiismeretesen megosztja vele az élet terheit, ki komolyan gondolkodni 
képes.”21

Bár saját jogai megszerzése érdekében gyakran kénytelen a férfi ellen fordulni, 
a nő soha nem felejtheti el Kant filozofikus igazságát, miszerint „csak a férfi és a 
nő együtt teszik az embert.”

A nőegyesületek megjelenése Nagyváradon

A XIX. század második felében az ipar és a kereskedelem fejlődésének következ
tében Nagyváradon, hasonlóképpen Magyarország több városához, a polgároso
dás tanúi lehetünk. Az életmód és a gondolkodás új irányt vett, az értékrendek 
megváltoztak. E változások következtében itt is megjelenik „a társas életnek egyik 
korabeli alapsejtje az egyesület, amely most a szabad és egyenlő személyek meg
határozott célra alakult önkéntes társulása, a modern polgári társadalom szülöt
te.”22

1873-tól, miután egy körrendelet kimondta az egyesülési szabadságot, gomba
mód szaporodnak el Nagyváradon a különböző egyletek és egyesületek. Az egye
sületek működését, függetlenül attól, hogy milyen jellegű is a tevékenysége, alap- 
szabályzatban kell rögzíteni, és ezt a törvényhatóság révén a belügyminisztérium
hoz kell felterjeszteni. Az alapszabályok elfogadása és az egylet bejegyzése után 
működése hivatalossá válik. 1904-ben a városban 72 egyesület tevékenykedett, de 
ez a szám négy év alatt kevesebb mint a felére csökkent.23

A város egy jellegzetes színfoltja volt a nőegyletek jelenléte. A XIX. század 
második felében az iparosodás, az új felfedezések alkalmazása a mindennapi élet
ben változásokhoz vezettek az emberek életében. A lakások világítása, melegítése,

21. Uo., 239.
22. Fleisz János: Város, kinek nem látni mását, 1996, 113.
23. Uo., 113.
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vízzel való ellátása és a szennyvíz-elvezetés higiénikusabb körülményeket biztosí
tottak, és a nők életét is megkönnyítették. Életük esetenként radikálisan megválto
zott a fizetetlen munkákra fordított idő tartama csökkent. Az asszonyok megismer
hették a „szabadidő” fogalmát. Ez idő eltöltése fölött szabadon határozhattak.

Bátorság híján és tradíciók hiányában eleinte a nyert szabadidőt otthonukban 
töltötték el kézimunkával, olvasással stb; de később az emancipációs eszmék meg
érkezésével már tovább lépnek, és kulturális, vagy jótékonysági feladatokat karol
nak fel az első „ártatlan időszakban”, majd feminista emancipációs köröket hoz
nak létre és azokban tevékenykednek a második, már „erőszakos időszakban”.

A szegény családoknál a nő munkája nem újdonság, és nem annyira az emanci
páció jele, mint a szükség megnyilvánulása. A vagyontalan polgári családoknál a 
szükség elősegíti az új elvek érvényre juttatását. A nők munkája viszont csak kivé
teles esetekben megengedett, például ha a családfenntartó meghal, és az addig 
eltartott asszony vagy leány kénytelen munkából eltartani magát és esetenként csa
ládját is.

Sokkal inkább megfigyelhetőek a változások a gazdag polgári és nemesi csalá
dok hölgy tagjainak gondolkodásában, akik nincsenek rászorulva a munkára. Kö
reikben a szabadidő soha nem volt ismeretlen fogalom. Anyagi helyzetük nem 
tette szükségessé, hogy dolgozzanak. „A vagyon pedig épp oly kínzó bilincs, mint 
a szegénység. Nagyon nehéz megérteni, ha olyas valaki dolgozni akar, akinek nin
csen szüksége rá.”24 Minden vagyona és társadalmi helyzete ellenére Bihar megye 
leggazdagabb lánya, egy gyapolyi földbirtokos egyetlen lánya, Schwartz Liza „min
denáron dolgozni akart. Érezte, hogy van nagy ereje és tehetsége a munka elvégzé
sére, ezért nem akart megelégedni azzal, hogy ő született milliomos nő, hanem 
egész ember is akart lenni. Be akart iratkozni az egyetem bölcsészeti fakultására, 
gimnáziumi tanárnővé akarta magát kiképezni, de milliói nem engedték, hogy ezt 
a tervét keresztül vigye”. Mint jó gyermek „vágyairól lemondani nem tudott, a 
szüleivel szemben nem akart engedetlen lenni, ezért meghalt.”251913 októberében 
a gyapolyi kastélyban önmaga vetett véget életének egy pisztolylövéssel.

A helyzetet egy hölgy felismeri és elküldi véleményét közlés céljából Iosif 
Vulcannak, a Família című román lap főszerkesztőjének: „ha nem lenne a kaszinó, 
én nem ülnék itthon. De így, ahogy beesteledik, a férjem veszi a kalapját, és esté- 
ről-estére egyedül megy el szórakozni. Milyen jó lenne, ha nekünk, nőknek is len
ne ilyen találkozóhelyünk! De mi nem találkozunk, csak ha egy-egy új ruhát csi
náltatunk, és bosszantani akarjuk vele barátnőinket”.26

24. N.N., 1913,232. szám, 5.
25. Uo.
26. Família, 1900, 49. szám, 584.
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Nyilvánvaló a találkozás lehetőségének hiánya, de az egyletesítési hullám már 
elérte Nagyváradot és segít megoldani a helyzetet. Megvolt tehát a lehetőség az 
első lépés megtételére a közéleti szereplés felé. A nők saját egyleteket alapítanak, 
saját lényükre jellemző célokkal.

Nagyváradon az első jótékonysági nőegyesületek a XIX. század második felé
ben jelentek meg, és sikerrel folytatták tevékenységüket a XX. század elején is. 
Jellemző tevékenységük az árvák és szegény családból származó gyerekek segíté
se. Ennek érdekében iskolákat és árvaházakat hoztak létre. Idővel e tevékenységek 
mellett már az emancipáció útján haladó hölgyek egyre inkább foglalkoznak az 
anyák és gyermekek gondozásával, a fiatal lányok taníttatásával és munkába he
lyezésével. A váradi nők nemcsak a hátrányos helyzetűek gondjai megoldásához 
járultak hozzá munkájukkal, de elősegítették a város társadalmának korszerűsödé
sét is új elvek terjesztésével.27

A Bihari és Nagyváradi Nőegylet

Az egylet létrehozása körül 1863-ban báró Gerliczy Félixné tevékenykedik, aki 
január 19-én benyújtja az egylet alapszabályait. A bihari nők kitűzött célja, hogy 
„egyesülve enyhítsék a sok helyt mindinkább terjedő nyomor fájdalmait, és buz
dítva, lelkesítve, sikerteljesen terjesszék a részvét érzetét.”28 Mint ilyen nem je
lenthetett semmilyen veszélyt az állam számára, mégis a benyújtott alapszabályok 
csak három év múlva, 1866. április 20-án29 jutnak elfogadtatásra. Tevékenységü
ket Bihar vármegyére terjesztették ki. Az első terveik közé tartoztak egy árvaház 
és egy menedékhely létesítése, idős hölgyek számára.

Az 1908-as év folyamán az egylet alapszabályait megváltoztatták, és céljául 
kitűzték „az általa Nagyváradon Erzsébet királynétól elnevezett Erzsébet leányár- 
vaháznak, valamint a szintén általa Nagyváradon alapított elszegényedett és mun
kaképtelen úrinők számára létesített »női menhely« fenntartása és fejlesztése; s 
ezek mellett ínségekben és nyomorban levő egyeseknek és családoknak az egylet 
anyagi erejéhez mért segélyezése.”30

Az említett árvaház 1872-ben kezdi meg tevékenységét. 1871-ben ajótékonysá- 
gi egylet vezetősége nagy erőfeszítések árán megvásárolt egy ingatlant, „azonban

27. N.N., 1912,247. szám, 1.
28. FilialaArchivelorStatutului Jud. Bihor. PrimariaMunicipului Oradea (Polgármesteri 

iratok [A továbbiakban: FASJB] 171 csomag, 10.
29. Uo., 28.
30. Uo., 176 csomag, 18.
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tőkéje egy nagyobb részét ezen házba fektette be, az árvaház ellátására jelentéke
nyen kevés összeg marad, mint amennyi az egylet kívánsága.”31 Ezért az árvaház 
beindítása céljából, a polgármesteri hivataltól egy sorsjáték engedélyezését kéri.

Az árvaház vallási megkülönböztetés nélkül fogadott be 5 és 11 év közötti árva 
lánygyerekeket. Elsőbbséget élveztek a teljesen árvák, de „kivételes esetben oly 
gyermekek is felvétettek, kik ugyan nem teljesen árvák, de a szülőknek vagy anya
gi nyomora, vagy erkölcsi süllyedtsége miatt az elhagyattatás veszélyeinek voltak 
kitéve”, ez esetben azonban a szülők kénytelenek elfogadni a nőegylet által sza
bott feltételeket.

A nőegylet vállalja, hogy az általa fenntartott árvaházban védenceit „felserdült 
korukig ápolni, ruháztatni és az élet minden szükségletével ellátni fogja, azokat rend
hez, tisztasághoz, munkássághoz szoktatni, különösen a háztartás köréhez tartozó 
foglalkozásában gyakorolni a körülményekhez képest vagy helyben, vagy nyilvá
nos iskolákban oktattatni, szóval azokból az életre kiható szoktatás és taníttatás által 
a társadalomra hasznos tagokat nevel.”32 A tanulni vágyóknak alapítványi támoga
tást, szállást árvaházi munkát és fizetést biztosítottak tanulmányaik befejezéséig.

A növendékek 14 éves korukban bizonyítványt kapnak, és megbízható családok
nál nyernek elhelyezést szolgálókként. A kapcsolat a fiatal lányok és a nőegylet kö
zött nem szakadt meg. Az egylet a lányok anyja maradt ameddig szükségük volt rá.

Ha növendékei közül valamelyik „magasabb szerű hajlammal és tehetséggel 
rendelkezik, igyekezni fog módot látni, hogy a hajlam és a tehetség az árvaház 
által keresett módon, nagy életcéllá fejlődhessék, és tökéjjé vitethessék.”33

Az árvaház nevelési módszereinek sikere „az egyszerűségben, minden fény
űzési és tíindöklési feleslegnek mellőzésében, a rend, tisztaság, pontosság uralmá
ban, a folytonos munkássághoz szoktatásban, a szorgalom megkövetelésében, a 
testi és szellemi ügyesség kifejlesztésében, a jó erkölcs és vallásos érzelem tiszta
ságában”34 rejlett.

A Bihari és Nagyváradi Nőegylet által alapított árvaház már 1879-től az „Er
zsébet Árvaház” nevet viseli, és 1901-ben az egyesület, egy magyarországi Szent 
Erzsébet képével díszített zászlót adományozott az intézménynek.35

Ebben az évben egy növendék távozik, kettőt pedig felvesznek az árvaházba. A 
nőegylet elnöknője özv. báró Gerliczy Félixné, tiszteletbeli elnöke pedig Tisza 
Kálmánné Degenfeld Ilona grófnő volt.36

31. Uo., 171 csomag, 31.
32. Uo., 35.
33. Uo., 36.
34. Uo., 37.
35. Nagyvárad, (e.k.: N), 1901, 139. szám, 6.
36. Bihar vármegye és Nagyvárad, 1900. (e.k. Bihar vármegye ...), 351.
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Az árvaház lehetőségei korlátozottak voltak, 1900-ban 40 növendéke, majd 1912- 
ben csak 25 növendéke volt. Ekkor egy lány ellátására 236 koronát és 64 fillért37 
költött a nőegylet.

Létezésének huszonötödik évfordulóján, 1893. január 6-án, az árvaház halijá
ban egy táblát avatnak fel, amely I. Ferencz József árvaházi látogatását örökítette 
meg, amire 1890-ben Nagyváradon került sor. „Továbbá betöltötték azt az alapít
ványi helyet, mely az egylet ő Felségének kegyes adománya és számos nemes 
emberbarát hozzájárulása révén létesítetett.”38 A felvétel általános feltételei a kö
vetkezők voltak:

1) Bihar megyei vagy nagyváradi illetőség;
2) teljes vagy félárvaság;
3) hogy leánygyermek legyen;
4 )  szegénység;
5) hogy az illető árva gyermeknek édes atyja a m.kir. honvédségénél szolgált;
6) legkevesebb 6 és legfeljebb 10 életév.39
Az árvaházat egy külön választmány vezette, amelyik 12, majd 15 tagból állt.40 

Feladatai közé tartozott határozni a felveendők személyéről és számáról. Minden 
négyezer korona alapítvány után a növendékek létszámát eggyel szaporíthatták.41

Az elhagyott úrhölgyek támogatására a Bihar megyei és Nagyváradi nők egyle
te segélyezési pénztárat működtetett. Majd létrehozta a Lujza Otthont „hol valaha 
jobb napokat átélt agg úrinők találnak menhelyet az élet viszontagságai elől”.42 Az 
intézmény létrehozásában nagy részt vállalt özv. báró Gerliczy Félixné, született 
Korniss Lujza grófnő, aki 42 évig töltötte be egylet elnöki tisztjét. 1912 nyarán 
bekövetkezett halálakor43 az egylet egy éves gyászt rendelt el. A gyász idején az 
elnöki szék betöltetlen maradt, az egylet nem szervezett matinékat, előadásokat. 
Gyászruhákat készítettek az árvaház növendékei számára, és gyűjtést szerveztek 
egy szobor elkészítése érdekében. Az egy év lejártával 1913 októberében az egylet 
elnökévé választják Des Echeroles Kruspér Sándornét, a megboldogult elnök lá
nyát. Az árvaház halijában leleplezik az elkészült szobrot.44

A jótékonysági egylet főként adományokból tartotta fenn magát. A legjelentéke
nyebb adományok az alapító tagok részéről érkeztek, mint például Bogdondij Vincsené,

37. FASJB., 947 csomag, 14.
38. Uo., 230 csomag, 76.
39. Uo., 78.
40. Uo., 798 csomag, 1.
41. Uo., 176 csomag, 27.
42. Uo., 230 csomag, 17.
43. N.N., 1912, 45. szám, 1.
44. N.N., 1913, 248. szám, 4.
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aki 20.000 koronát adományozott, vagy Gerliczy Félixné, aki 800 koronát adomá
nyozott. Dr. Schlauch Lőrincz püspök pedig évente 7.200 koronát adományozott az 
egyletnek jótékony célra45. Az 1908-as év folyamán az egylet összbevétele 150.023 
korona volt, amiből 14.883—at költött el. Tagjainak száma ugyanakkor 506.46 Az ado
mányokon kívül az egylet bevételeit gyűjtésekkel, előadások szervezésével, sors
jegyek árusításával növelte.

A nőegylet hölgyei „kik az ötletekben éppúgy mint a jóságban egyaránt kifogy
hatatlanok”. Egy álarcosbált rendeztek 1901 januárjában, „hogy a jövedelemből 
gyarapítsák a nőegylet egy nemes intézményének, a nők menedékházának alap
ját.”47

A szóban forgó egylet kulturális tevékenységet is folytatott. Évente szervezett 
jótékony célú estélyeket, mint például 1903. november 19-én a Fekete Sas termé
ben megrendezett hangverseny48, amit hajnalig tartó tánc követett. Des Echeroles 
Kruspér Sándorné született báró Gerliczy Stefánia 1909 februárjában közli a ható
ságokkal, hogy az 1908-as év decemberében megszervezett gyűjtés következtében 
500 korona gyűlt össze a karácsonyfa alapba.49 Az elnöknő 1910 tavaszán hang
versenyt rendez „az árvaház és a tuberkulózisban szenvedő nők javára”.50 A Bihari 
és Nagyváradi Nőegylet folytatja tevékenységét és 1917-ben is gondoskodik az 
Erzsébet Leányárvaházról és a Lujza Otthonról.51

A Nagyváradi Jótékony célú Izraelita nőegylet

A nagyváradi jótékony célú egyletek közül kiemelkedik a vallási alapon létreho
zott izraelita nőegylet. Az egylet alapszabályait 1871-ben hagyták jóvá, de később 
1888 decemberében kisebb változásokra került sor, főként az egylet belső szerve
zésében és az egylet vagyonának őrzésével kapcsolatban.52

Az egylet célja: „a szegények segítése különösen a nőnemhez tartozó szegé
nyek segélyezése, kiváló tekintettel a betegekre, a keresésképtelenekre, özvegyek
re és árvákra, egy izraelita árva lányháznak felállítása, bármely oly intézménynek 
alapítása, vagy előmozdítása, mely által a hitfelekezeti lányok és asszonyok erköl-

45. Bihar vármegye ... ,351.
46. Fleisz, i.m., 113.
47. N ,1901,6.
48. N.N., 1913,265. szám, 5.
49. FASJB. 798 csomag, 167.
50. N.N., 1913, 265. szám, 5.
51. Uo. 1123 csomag, 159.
52. Uo. Nv. Álvt. Polgm.-i iratok, 146 csomag, 90.
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csisége emeltetik és keresésképességük fejlesztetik.”53 A nők keresésképességé
nek fejlesztése, mint cél egyedülálló a nagyváradi nőegyletek körében. A nagyvá
radi nők tisztában voltak a nők taníttatásának szükségességével, és felismerték 
jogaikat a fizetett munkához. Ennek ellentmond a túlzott gondoskodás az egylet 
tagjainak erkölcseiről: „oly tag, ki a közerkölcsiséget sértő valamely tett által je l
lemét beszennyezi, a választmány egyhangú határozatával az egyesületből min
denkorra kizárható.”54

A kezdetektől, egészen az 1899-ben bekövetkezett haláláig Schwarcz Jakabné 
töltötte be az elnöki tisztséget. Egy év múlva 1990-ben új elnöknő kerül az izraeli
ta nőegylet élére Schwarcz Ábrahámné személyében, aki ugyancsak haláláig, 1913- 
ig tölti be e tisztséget.

Megalakulásától kezdve a Nagyváradi Jótékony célú Izraelita Nöegylet egyik 
célja egy árvaház létrehozása. Ennek csak 1905-ben sikerült a kapuit megnyitni.55 
A megnyitáskor 6 és 16 év közötti 15 izraelita árva, vagyontalan lánynak nyújtott 
otthont. Az egylet nem tartott fenn iskolát, a növendékek népiskolákban, majd 
kereskedelmi vagy ipari iskolákban tanulhattak. Az árvaház elhagyása után a lá
nyok elhelyezkedhettek tanult szakmájukban, vagy megbízható családoknál szol
gálhattak. Az árvaház minden neveltjére az egylet 250 koronát költött évente. 1910- 
ben az árvaház vagyona 45.917,15 korona, fenntartására 4.959,19 koronát költöt
tek és 14 lány nevelkedett ott.56

Minden év végén az ünnepek közeledtével az izraelita hölgyek ruhákat osztot
tak ki a szegény gyermekeknek. így történt 1911 decemberében is, amikor „a Nagy
váradi Izraelita Nőegylet 100 fiú és 100 lány gyermeket ruházott fel, (...) a fiúk 
csizmát és harisnyát, a lányok kendőt és cipőt kaptak.” „A nőegylet liberális felfo
gásáról ismét tanúbizonyságot tett, amennyiben a segélyben valláskülönbség nél
kül részesültek a gyermekek. (...) Nem kellett itt megalázkodni, kezet csókolni, 
amit adtak jó  szívvel adták. A szegény apróságok örömmel vették a régóta nélkülö
zött ruhadarabokat.”57

I. Ferencz József megkoronázásának huszonöt éves jubileuma alkalmából az 
izraelita hölgyek egylete „egy 2.000 forintos alapítványt tett azon célra, hogy an
nak kamatai a koronázási évforduló napján egy, esetleg több nagyváradi illetősé
gű, jó erkölcsű szegény sorsú izraelita leány kiházasítására fordíttassanak”.58 „Az 
alapítványösszeg »Koronázási Jubileumi Alapítvány« címen kamatozás végett a

53. Uo., 114.
54. Uo., 115.
55. Uo., 947 csomag, 14.
56. N.N., 1911, 100. szám, 7.
57. Uo., 286. szám, 5.
58. FASJB. 235 csomag, 7.
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Bihar megyei Kereskedelmi Ipar Termény és Hitelbanknál helyeztetik el. (...) Az 
adomány odaítélése (...) az egylet választmányára bizatik, mely szavazati többség
gel határoz. Szegény árva leányok más szegény leányok fölött elsőbbséggel bír
nak.”59 Egy vezetőségi gyűlés alkalmával, 1901-ben elhatározták, hogy az 1901-es 
évben 300 koronát fognak kiosztani 5 menyasszonynak.60

Az izraelita nőegylet támogatta az ortodox-izraelita nők által fenntartott nép
konyhát pénzadományokkal és alapanyagokkal. Az 1910-es évi költségvetésből 
kiderül, hogy „havi segélyezésre 8.208 koronát, házassági segélyekre 200 koronát, 
szegényeknek kiosztott fára 1.174 koronát, iskolás gyermekek felruházására 64.196 
koronát, tisztán segélyezésre 102.239,6 koronát fordított az egylet.”61

Az egylet anyagi helyzete gyakran irigylésre méltó volt. Alapításkor a vagyona 
60.000 korona volt, és már az első évben 8000 koronát költött.62 1908-ban vagyona 
1.261.119 koronajövedelme abban az évben 14.202 korona, kiadása pedig 13.403 
korona volt. Az egyletnek akkor 600 tagja volt.63 Az egylet vagyona 1910-ben 
összesen 126.679,02 korona64, amihez hozzájárul még az árvaház vagyona. A szük
séges anyagi alapokat a nőegylet gyűjtésekből és művészi előadások szervezésé
ből teremtette elő. Az általa szervezett hangversenyekre, dalestekre, táncestélyek
re és matinékra ajegyek eladása nem ütközött különösebb nehézségbe. A közösség 
érdeklődését általában a program és a nemes cél vonzotta. A szép bevételeket min
dig valamilyen előre kitűzött jótékonysági célra fordították. Az előadások szerve
zése sem volt egyszerű feladat. A szervezőknek meg kellett küzdeniük a helyi bü
rokráciával. Egy 1902-ben kiadott szabályrendelet értelmében „minden közmulat
ság, előadás tekintet nélkül, hogy belépő díj mellett vagy anélkül rendezik, rendőri 
engedélyezésre szorul.”65 A bevételből a város szegényei javára az engedély fejé
ben különböző összegeket kellett fizetni. Kivételt képeztek a jótékonysági egyle
tek által öncélra szervezett előadások. Ez okból kerül az izraelita nőegylet ellentét
be a városi Tanáccsal. Tevékenysége indokolttá teszi a mulatságokra kijáró adó 
elengedését.66 Ennek ellenére a tanács határozata szerint köteles fizetni, ha nem a 
szegény alap számára, akkor a rendőri felügyeletért.67

59. Uo., 19.
60. N.N., 1901, 131. szám, 5.
61. N.N., 1911, 100. szám, 7.
62. Bihar várm ...., 351.
63. Fleisz, i.m., 113.
64. N.N., 1911, 100. szám, 7.
65. FASJB. 517 csomag, 1.
66. Uo., 978 csomag, 1.
67. Uo., 9.
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A jótékony célú izraelita hölgyek számos előadást szerveztek minden évben, 
főként farsang idején. Évről-évre a legelegánsabb és a legszínvonalasabb koncer
tekkel és mulatságokkal vonzották nemes céljaikhoz a város közönségét. 1900. 
március 17-én a Nagyváradi Izraelita Jótékony Célú Nőegylet, egy hangversenyt 
rendez, Márkus Emília és Perwny Irén budapesti énekesnők és a Szigligeti Szín
ház művészeinek, Bródy Sándornak és Gál Gyulának a vezetésével. Az előadást 
reggelig tartó tánc követte, amihez a zenét Homza Miska és cigányzenekara bizto
sította.68 Az 1901 -es kemény tél idején a szegény családok és a népkonyha segélye
zése érdekében megrendezik A kenyér hangversenyét,69 Ugyanabban az évben az 
egyletnek sikerült megnyernie egy este erejéig Bech Vilmost, a budapesti operahá
zi kórus tagját, és Székely Irén volt nagyváradi primadonnát. A Szigligeti Színház 
meghívására érkezett a városba Krammer Teréz, a bécsi és budapesti operaházak 
énekesnője és férje, az ismert hegedűművész, Recht Sándor.70 Főként helyi részt
vevők segítségével sikerült megrendezni 1907. március 2-án. Sándor Erzsiké kis
asszony, drezdai szerződéssel rendelkező magyar énekesnő dalestjét.71

Kiemelkedő kulturális értéke volt az 1911. március 12-én megrendezett mati
nénak.72 Meghívott énekművészek voltak Vágó Lénárt Gitta és Beregi Oszkár. Az 
új ötletek sem hiányoztak az izraelita nők köreiből. Rendhagyó zenei hangver
senyt szerveznek a katonazenekar szereplésével a Sebes-Körös parti sétányon 1911 
tavaszán.73 Az izraelita nőegylet által szervezett esték a helyi elit részvétele miatt 
mindig elegáns események voltak. Minden alkalommal biztosítva volt a magas 
művészeti színvonal és az elegáns környezet. A rendezvények színhelyéül a Fekete 
Sas, majd a Vigadó termei szolgáltak.

A Népkonyhát Fenntartó Ortodox - Izraelita Nőegyesület

Az izraelita nők körében létrejött egy, az előzőekben említettnél kisebb méretű 
egylet is. Ennek tevékenysége egy szegények részére létesített népkonyha fenntar
tására korlátozódott. Az említett konyha 1895-től működött, de az egylet csak 1901 
októberében74 kezdi meg hivatalosan működését.

68. N.N., 1900, 50. szám, 4.
69. N.N., 1901, 10. szám, 5.
70. N.N., 1904, 55. szám, 5.
71. N.N., 1907, 55. szám, 5.
72. N.N., 1911,58. szám, 11.
73. N .N, 1913, 149. szám, 6.
74. FASJB. 511 csomag, 148.
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Az 1901. február 24-i gyűlésen megfogalmazott alapszabályból kiderül az egy
let célja: „a nagyváradi ortodox izraelita hitközség által létesített népkonyha fenn
tartása és fejlesztése; a tagok személyes közreműködése mellett a kezelést és élel
mezést a népkonyhában az egyletnek kijelölendő hatáskörében teljesíteni, odahat- 
ni, hogy Nagyváradon valláskülönbség nélkül minden éhező legalább egyszer na
ponta mérsékelt árban s mennyiségben, ha az egylet vagyoni ereje megengedi, 
teljesen ingyen, rendes, egészséges táplálékot kapjon.”75 Következésképpen az 
egylet megnevezése: Népkonyhát Fenntartó Nagyváradi Orthodox - Izraelita Nő
egyesület (az egylet pecsétje alapján). Létrejöttekor 10 alapító tagja volt és 300 
rendes tagja, de tagjai száma három év alatt megduplázódik.76 A városi tanács évente 
200 koronával segítette a népkonyhát, ezt az összeget 1905-ben 300 koronára emel
te,77 majd 1909 januárjában 1.000 koronára.78 A megnövekedett összegű segélyt 
azonban a keretek hiánya miatt többszöri kérelem után sem folyósítottak az egylet
hez, 1910 novemberében még a múlt évben megítélt összeg sem érkezett meg.79

Az ortodox-izraelita nők konyhája nem működtethetett volna a lakosság segít
sége nélkül. Példa értékű egy önmagát megnevezni nem kívánó személy 200 forin
tos adománya, akit az 1900-1901 évek különösen hideg tele indított meg. Adomá
nyából „kétszer hetente vasárnap és hétfőn 10 héten keresztül mindenkor 100 sze
gény részére ingyen ebédet”80 osztottak ki. A nincstelenek számára a konyha nem
csak élelmet biztosított, hanem tél idején az egyetlen hely volt, ahol menedéket 
találhattak és melegedhettek. 1908-ban a konyha 200 személyre főzött naponta. 
Iskolások számára naponta biztosítottak 10 filléres rendes ebédet, amelynek előál
lítása 30 fillérbe került.81

Szükség esetén gyűjtéseket szerveztek, mint 1911 tavaszán, amikor sikerült 
összegyűjteni 60-80 ingyen ebéd árát olyan személyek számára, akik már a 20 
filléres alacsony árat sem tudták kifizetni.82 1912-ben a konyha a Zöldfa utcán 
tevékenykedett, naponta 200 adag ételt készített el. Ebédelni naponta két csoport
ban lehetett a déli órákban. Az egylet naponta 50 gyermek ebédjét ingyen biztosí
totta. „A nemes lelkű hölgyközösség az emberbaráti érzés egész melegével veszi 
gondjaiba az éhezőket.”83 A népkonyhát fenntartó egylet elnöknője Kurländer

75. Uo., 521 csomag, 204.
76. Uo., 186.
77. Uo., 696 csomag, 69.
78. Uo., 89.
79. Uo., 90.
80. N, 1901, szám, 4.
81. FASJB. 696 csomag, 90.
82. N.N., 1911,295. szám, 4.
83. N.N., 1912, 250. szám, 1.
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Rafaelné, majd az elnökséget Diósi Lajosné veszi át 1913-ban, amikor a konyha 
naponta 100 ebédet osztott ki ingyen, és 1500 korona adóssággal rendelkezett.84

Nők más nagyváradi jótékony célú egyletekben

Nagyváradon a XX. század elején nemcsak a nő egyesületek tevékenykedtek a 
jótékonysági szférában. 1911-ben összesen 35 ilyen jellegű egylet létezett.85 Több
ségük nem volt nőegyesület, tagjaik közé mégis számos nőt sorolhattak.

A jótékonysági egyletek évente különböző összegeket kaptak segélyezési prog
ramjaik támogatásaként. 1911-ben az Osztrák-Magyar Monarchia Belügyminisz
tériuma egy körlevelet indított el, amiben felkéri a vármegyét, hogy készítsen ki
mutatást az 1910-es év folyamán jótékony célra elköltött összegekről. Nagyvárad 
város rendőrfőkapitánya felkérte a jótékony egyesületek elnökségét, hogy vála
szoljanak az alábbi kérdésekre: „1) Hány egyénnek nyújtott egyesületük segélyt? 
2) Jótékonysági egyletük közsegélyekre az 1910-es évben mily összeget fordított?”86 

Nagyváradon úttörőnek számított az 1842-ben megalakult Nagyváradi Koldus 
Ápoló Intézet.87 Néhány év múlva 1855-ben alakult meg a Bölcsőde Egylet, amely 
felveszi az „Erzsébet” nevet. A város három részében három bölcsődét és három óvo
dát tart fenn.88

A Gyermekbarát Egyesület 1888-ban alakult meg „A téli hónapokban évente 100- 
120 iskolás gyermeknek 91.000 ebédet szolgált ki, 20.422 korona költséggel és 1.000 
gyermeket ruház fel 12.000 korona költséggel”.89 Az említett egyesület körein belül 
jön létre a Fehér Kereszt Egyesület amelyiknek elnöke Bulyovszky József és alelnök- 
nője pedig özv. Des Echerolles Kruspér Sándorné.

A Protestáns Jótékonysági Egyesület a század első évében alakult meg. Célja az 
„evangélikus református vallású segélyre szorult szegényeket, betegeket segélyezni, 
elhagyott vagy árva vagyontalan gyermekek elhelyezéséről s neveléséről gondoskod
ni, s protestáns kulturális célokat szolgálni.” Az egylet választmánya „legalább 15 
férfiból és 15 nőből” és legfeljebb 30 férfiból és 30 nőből állt.90 Az egylet egy vegyes 
kórust is működtetett, mely révén részt vállaltak a város zenei életéből is. A kórus 
vezetője egy ideig Gerencséri József volt, aki „a kórusmuzsika műveléséért harcolt.”9'
84. N.N., 1913,262. szám, 7
85. N.N., 1911,260. szám, 6.
86. FASJB. 696 csomag, 69.
87. Bihar várm...., 351.
88. FASJB. A római-katolikus püspökség iratai, 197 csaomag, 19.
89. Bihar várm.......351.
90. FASJB. Református püspökség iratai, 9 csomag, 1-2.
91. N.N., 1903, 39. szám, 7.
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Az evangélikus református hölgyek önállóan is cselekedtek. Egy orgona-hang
versenyt rendeztek 1906-ban a Körös utcai gótikus stílusú evangélikus templom
ban. A résztvevők helyi művészek, az egylet férfi és nö tagjai valamint a vegyes 
kórus. A hangverseny igen sikeres volt, ezért megismételték.92 1909 januárjában egy 
nagyszabású zene estélyt rendeznek, a nagyváradi F. Károly Leóna és más helyi 
művészek közreműködésével.93 Az evangélikus hölgyek egy teadélutánt szerveztek 
1913. február 4-én, amely esemény méltó befejezése volt az az évi farsangnak.94

A Bihar megyei román nők 1914 júniusában próbálkoztak egy nőegylet létre
hozásával. A Félix fürdői alapító gyűlésen az egyletbe „47 tag, 13 alapító és 12 
örökös, 22 rendes és 10 segéd tag iratkozott be”. Még az alapítás napján a nagyvá
radi román hölgyek felveszik a kapcsolatot az aradi román nők egyesületével és az 
Osztrák-Magyar Monarchiában élő román nők egyesületével, amelyik éppen azon 
a napon, 1914. június 8-án Szebenben tartott kongresszust. Az egylet célja „a ro
mán nők kulturális és gazdasági felemelése, az özvegyek és árvák megsegítése”,95 
továbbá a leányiskolák és intézetek támogatása, varró háztartási tanfolyamok szer
vezése. Az egylet hivatalos bejegyzését a háború késleltette.

Az első feminista szerveződések Nagyváradon

A számos feminista elveket terjesztő újságcikk magazin, és könyv megjelenése 
felkeltette az itteni nők figyelmét is. A Nagyváradi Feminista Egyesület 1911-ben 
jött létre. Az egyesület értelmi megalkotója és elnöknője Glüchlich Vilma. Az egye
sületnek május 30. gyűléséig „37 felnőtt és 66 fiatal tagja van. (...) A bátrak csapa
ta ez -  úgymond -  mert valóban nagy bátorság kell hozzá, hogy valaki Magyaror
szágon feminista legyen.” Az egyesület fő célja, „hogy a társadalom tagjai közül 
nemre való tekintet nélkül emberi joga legyen mindenkinek, aki épeszű és felnőtt.” 
A nagyváradi feminista szervezet „humánus és szociális program alapján áll, szo
ciális munkát kíván kifejteni, és segítségére siet majd mindenkinek, akin jogtalan
ság történik.”96 Létrejön egy gyakorlati szakosztály, melyet Rechtné Bauer Zsófia 
fog vezetni, s főleg állásközvetítéssel foglalkozik, továbbá ápolónői és gépíró tan
folyamot szervez.

A feministák egy másik kísérlete a lányok oktatási és tudási színvonalának 
emelését célozta. Tudományos tanfolyamokat szerveztek, ahol a fiatal lányok a

92. N.N., 1906, 85. szám, 5.
93. N.N., 1909, 5. szám, 8.
94. N.N., 1913,29. szám, 9.
95. Viorel Four, Cultura românilor din bihor (1849-1918), 1992, 104.
96. N.N., 1911, 122. szám, 4.
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reáltudományokkal, mint például: fizika, kémia, matematika és technika ismer
kedhettek. A tanfolyamok népszerűek voltak, annak ellenére, hogy a sajtó élénken 
bírálta ezeket. A közvélemény csak egy egyszerű helynek tartotta ezeket „ahova el 
lehet menni hazulról, (...) egy pompás ürügy, amivel a kisleány szépen felöltöz- 
ködhetik és megteheti a maga körsétáját Nagyváradon, úgy, ahogy azt már a ked
ve, a vágyai, az ábrándjai megkövetelik.”97

1911-ben a feministák „szülői értekezletet” tartottak, amely elnevezés valójá
ban kulturális eseményt takar. Népszínmű felolvasásról van szó, amit 20 fillér be
lépődíj mellett rendeztek meg. Ez alkalommal bocsátották útnak az anyavédelmi 
programjukat is, aminek első feladata, egy szoptató szoba létrehozása a szövődé
ben.98 1913. november 15-én a választmányi ülésen a feminista hölgyek elhatároz
ták, „hogy anya és csecsemő védelmi munkásságuk körébe felveszik a város által 
dajkaságba adott csecsemők felügyeletét is.”99 A feminista mozgalom hatására azok 
a nagyváradi lányok, akik diplomát akartak szerezni, és később kenyeret keresni, 
1913-ban látogatták a „Gerő akadémiát”. Gerő Sándor lakásában esténként 8-10 
lány gyűlt össze, hogy tudományos kurzusokat hallgasson.100

A nők szavazati jogaiért küzdők világegyesületének VII. kongresszusa alkal
mából, amit 1913. június 15 és 20-a között rendezték meg Budapesten, egy 27 
államból érkező hölgyekből álló küldöttség Nagyváradra látogatott, és itt a bíróság 
munkáját figyelte meg.101

A feminista egylet tagjai nem tagadták meg női mivoltukat, és vállalták „a vá
ros által családokhoz kiadott csecsemők és gyermekek védnökségét”.102 1916-ban 
létrehoztak egy intézményt, az anyák és gyermekeik ápolása céljából.

Az általunk tanulmányozott időszakban a gazdasági változások maguk után von
ták a társadalmi változások szükségességét. A kor haladó elvei, a nők felszabadu
lásáról és politikai jogairól, megérkeznek a Sebes-Körös partján kifejlődött és egyre 
erősödő városba is, Nagyváradra.

97. Nagyváradi Élet, 1911, 18. szám, 1. melléklet, a N.N., 148. szám
98. N.N., 1911,239. szám, 2.
99. FASJB. 978 csomag, 102.
100. N.N., 1913, 231. szám, 3.
101. FASJB. 978 csomag, 59-60., a szüfrazsettek kongresszusa
102. FASJB. 978 csomag, 104.
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Résumé

Tímea Apáti: Ladies’ charity clubs in Nagyvárad at the end of the 19th and at 
the beginning of the 20th centuries

All over Europe and Hungary civil organizations, which mobilized voluntary groups 
to handle problems of everyday existence, were produced by the society of the 
civil era. The essay is to analyse the associations, civil organizations founded by 
Nagyvárad women in the age of the dualism. The range is fairly wide. It spans the 
social, cultural associations as well as the various charity councils and feminist 
societies vigorously fighting for emancipation.
The paper not only lists the associations founded by women, but it also details 
their everyday activities. Although the activities of the ladies’ clubs covered a 
fairly wide scale of public life, the vast majority worked on the basis of religion 
and were involved in social, charitable activities.
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