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Szomorú jubileum. 
Írta: SZILÁGYI GÉZA. 

Ha egyáltalában kedvünk lehetne most arra, hogy meg- 
jubiláljunk valamit, az idén decemberben huszadik év- 
fordulóját ülhetnők meg annak az —· akár feminista, akár 
antifeminista szemmel nézve egyképp — eseménynek, hogy 
Magyarországon az egyetem kapui is megnyíltak a nők 
előtt. De a világháború elveszi kedvünket a jubilálástól, 
főképpen olyfajta jubileumtól, amely a legnapfényesebb 
béke közepett is nagyon szomorú egy jubileum volna. 

Hogyne volna szomorú! Hiszen igazságtalanságot le- 
hetetlen igaz embereknek jólélekkel megünnepelniök, akár- 
milyen tiszteskorúvá öregedett is már az az igazságtalanság. 

Wlassics Gyulának Berzeviczytől rosszul megfejelt 
egyetemi reformja kezdettől fogva igazságtalanság volt: 
a nőket bebocsátotta az egyetemre, pontosabban szólva 
az egyetemnek bizonyos fakultásaira, de nem azon az ala- 
pon, amelyen a férfiak juthatnak az egyetemre és nem azok 
mellett az előfeltételek mellett, a melyeknek kimutatását az 
egyetemi   tanulmányokra  kívánkozó férfiaktól követelik. 

A férfinak, ha a szükséges előfeltételek meglétét iga- 
zolja, joga van arra, hogy beiktassák az egyetem rendes 
hallgatói közé. A nőt, ha a kellő előfeltételeket ki tudja 
mutatni, még nem illeti meg semmiféle jog. Neki aláza- 
tosan esedeznie kell a nagyméltóságú vallás- és közokta- 
tásügyi miniszter úrhoz, méltóztassék legkegyesebben meg- 
engedni, hogy hallgatónak beiratkozhassék az egyetemre, 
Neki semmihez sincs joga, neki kegyért kell folyamodnia, 
csak azért, mert nőnek született. Ha ez nem megalázó 
igazságtalanság, akkor semmisem az. 

De nemcsak a fölvétel alapja más, amikor férfiról és 
más, amikor nőről van szó, hanem a felvétel feltételei is 
nemek szerint alakulnak. Férfitól untig elég, ha akár csupa 
elégséges sorakozik is egymás mellé érettségi bizonyítvá- 
nyában, mégis akadálytalanul rendes egyetemi hallgató lesz 
belőle. Nőtől sokkal többet követelnek. Ha nem jelesen 
érett, nem is folyamodhatik a minisztériumhoz kegyképpen 
azért a rendes hallgatói minőségért, amely már elégsé- 
gesen érett férfi kollegájának is minden folyamodás nélkül 
kétségtelen jogul jut. Nőnek született, tehát csak az ő jeles 
érettségi bizonyítványa ér annyit, mint a férfinak elégséges 
bizonyítványa. Ha meg csak jól, vagy ments isten, elégsé- 
gesen érett, legfölebb rendkívüli hallgatónak iratkozhatik 
be — azt is csak miniszteri kegy alapján — és csak azután 
juthat be a rendes hallgatók paradicsomába, miután erre 
két félévi sikeres kollokválással férfihallgatótól meg nem 
követelt külön érdemeket szerzett. 

Húsz esztendővel ezelőtt, mikor a maradiság még 
főbenjáró bűnnek tekintette a nőnek egyetemre kiván- 
kozását, nagy sikernek ünnepelhettük, hogy a nő akár meg- 
alázó módon is — mert kegyet kérni ott, ahol jogunk 
van valamire, mindig megalázó — akár igazságtalanul meg- 
súlyosított feltételek mellett is, de mégis csak bejuthat oda, 
ahonnan oly sokáig makacsul kizárták. Húsz esztendővel 
ezelőtt is megalázás volt a megalázás és igazságtalanság 
az igazságtalanság, de talán az az enyhítő körülmény szól- 
hatott valamelyest mellette, hogy kieszelői és elkövetői arra 
hivatkozhattak, hogy minálunk vadonatúj, kipróbálatlan do- 
loggal kísérleteznek, amelynek eredményeit még nem sejt- 
hetik, amelynek következéseit még nem számíthatják ki. De 
azóta letelt húsz esztendő. Húsz esztendeje járnak nők az 
egyetemre és a legparányibb baj sem történt. A női egye- 
temi hallgatók az egyetem legkifogástalanabb viselkedésű, 
legállhatatosabb szorgalmú, legjobb eredménnyel   vizsgázó 
 

hallgatói közül valók. Mindenképpen kitesznek magukért 
és díszére válnak az egyetemnek, kivétel nélkül valameny- 
nyien, nemcsak azok, akik jeles érettségi bizonyítványt hoz- 
ván magukkal, elejétől fogva rendes hallgatók lehettek, ha- 
nem azok is, akik jó vagy elégséges érettségi bizonyítvány- 
nyal csak a kollokviumos próbaidő leteltével szerezhették 
meg a rendes hallgatói jelleget. 

Húsz esztendő bizonyságot tett róla, hogy a női egye- 
temi hallgatók semmivel sem alábbvalók férfi kollegáiknál. 
Húsz esztendő alatt a büntetőtörvénykönyv legsúlyosabb 
büntetései is elévülnek, ahhoz azonban húsz esztendő sem 
volt elegendő, hogy a nőknek egyetemre jutása elől el- 
enyésztesse az igazságtalan megalázást jelentő, kétféle mér- 
tékkel mérő, mindenképpen alaptalan és oktalan előítéletet, 
A nőt húsz esztendő után is még mindig csak kegyelemből 
veszik fel az egyetemre, a nő érettségi bizonyítványa még 
két évtized után sem egyértékű a férfiéval, a nőnek még 
most is jeles osztályzattal kell kérelmeznie azt, amit a férfi 
már elégséges kalkulussal is megkövetelhet. És teljes értékű 
munkában eltöltött, kifogástalan sikerekkel bővelkedő húsz 
esztendő sem tudta még eljuttatni a nőket odáig, hogy az 
egyetem orvosi és bölcseleti karán túl — ahová a copfos 
óvatosság félelme két évtizeddel ezelőtt internálta őket — 
bekerülhessenek a jogi fakultásba is, helyet foglalhassanak 
a műegyetemen és többi főiskoláink tantermeiben. 

Húsz esztendő alatt a nők ügye az egyetemen egyet- 
len lépéssel se haladt előre. Mindössze annyi történt, hogy 
a női hallgatók száma jelentékenyen megszaporodott, de 
még mindig az egyetem bölcseleti és orvosi karára korlá- 
tozott felvételük még folyton csak a közoktatásügyi kor- 
mány kegyelmi ténye és még egyre sokkal szigorúbb fel- 
tételekhez van kötve, mint a férfiaké. 

Az egyetemnek a nők előtt megnyílása huszadik év- 
fordulóján mit jubilálhatnánk tehát: a nők másodrendűsé- 
gének együgyű elméletéhez konokul ragaszkodó maradiságot, 
a nőt a férfival egyjogúnak világért el nem ismerő kon- 
zervativizmust, a nő érvényesülésében veszedelmeket rettegő 
korlátoltságot. 

Keserű szívvel elfordulunk ettől a   csúf  jubileumtól. 
 




