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A űolcoactbon Q nütővüőa flloodflol oldaláról törtőnC
G

Lllvoi alapján, továbbá ac io cőlvzűz, Ь®а? тоlset oGoaboál- 

litaul: a külüabüöa foaiaieta, anttousrsdotQ olDólot óidról*
А problábaltOr llyoa jollocU foldolfejooáoát több t4n?osá 

indokolja« A n6k táreadalai holysoto do probláoái iránt as 

utóbbi idCbon fokosddá dvaofóUfóáo n?llváml ooc* Bamfe oka
«ОШЯРВ i»QEHJv p

OSt G
, %—.иИь aM eft «>«,_. —.»«Л я-ч. *-f J Aу IlOQf и^зга <що@ш|в

több tdnyosd ocyboeoáo&ttk küvotkösodn^o, ieyi a tároodaloo-
tudanányofc, a afeosgeütaok befolydoánalt, a asocialАжзио Xétó-
230kf továbbá a fiákról osálő taiiulnányol: folloMüldoásoli#1

tűtáooküt is, molyoknak as a föladatulss bioonyitcál:, hoc? 

a fislolácia olóro nocalaposaa as ónba? ooradt.
Пв a különbüaá olkápsoléeeSrot, oloálotokot

oaik

a
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а

porcpolrfciv'át cook а mrniaouo-leuiniűEiua a törtánotoi optl-» 

nisnua őa a politikai roalisnao fllosdflája nyújthat.
А nőmseolm jolonloci scakaosa ast a noenüvokoriott £psda~

>

>*

t

codnlában 3o, ВпгбрбЬшг ás ÉaoQls-Anorikdban kb. 35 ocdc&~ 

Iák e nő* A ooocioliota eresdcofcbtm a Icfjaosaoabb. kioool~
fcodik a Jsovjotunlá, okol а оők aráiba a tomolőabon 5o oná-
öalák*

А пбпок a tdreadolmban betöltött ssoropát éo holyse-
4©d

m®9 A
. QS

terjedő alketá tevákonyeóget folytatnak, о 

a vilác uok orosácábon néc mm valósult те а пбк o^onjocu- 

oáoa. SJáraadolni ©InarodottsáG, olditáletok áo oockülönbOs-*

Ollónál*©

я

a törtéaeti fejlődés alapján váseahetŐ ©1, nivol a

tosnak* fejlődnek rtejolonoáf’Qi, nődooul as ások kösötti
kölcsönhatás ia*



* ) •

А таг^таш~1ш1а±шио alcdi^ kimúlt fi^yolmt for- 

oltott о пок ьшгосшодш. neiysotopo• A lOaeoaikueoi: nosotoi 

esorlnt о fcáardátft csokis о tdroodalon átalakításától, vaeyio
а #

as опЬог folosabaáltdöával, ос mbmríL osabod&d^O@ek moto- 

rontáoővol» a klseákoáa^oláo mind©« fonnádások nocosüntoto- 

odvol.
^badodcrdl boocdlni nindaddic»iiOO J. Ollót oGonoxyoo

a »
«■-4 f «4 «W Л|Ь I... J-Д <>#*> . пи . .   „ -X* —    1ÉIII f   ■ 4 **■ ■--“ —- , b fa I-1 ^-. , I r-t чт-l -~— ‘*'5 - jfr Isort os fg kxsűrda №fl^wna№ a оаошХуос osqöqüdűo lota**
sdodt* A női onanolpdoldaak kát oikon — tdroadeüni do coa-
Ш1 síkon — kell vdabenonnio. В kott6

van, foltdteiosik ©jjynáot, olválasötbatatlcm ocysdotdl.
A család as oloádlocoo kifovotitd láncoson os oeydn 6© 

a társadalom kösött, A család társadalmi ocorop© a táraodal- 

т&т®Шяш&$к Й9$1бй6шш1 ocyütt váltosik*

©teásat pCKllß — niutáaáooltl» ©cynfost cm 

mádon csoport kösvotitd ldnoooonot Jolánt as ocydn da а
»

fosható föl kát OGTöte©Gyén do a társadalom alapvotdon 

oal osonbenállő anttpdluokdnt —> a család a társadalom ©sására 

lo olldt biaonyos funkciókat*“"

aa aktív olonj sohase© stacionárius, barno alacsonyabb for-
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elfoglalt höl^ßoto Q társadalom fe^l&léoo során váltocott, 

kOlönböső formákat öltött* liinéséci váXtoaáoak történtek„ 

do a ocooiöliota társadalmon kívül а nők tol^oa tolómba- 

áltdoa non történt noc*

tott a családra, boalaostóttá, do oéoio fejlődés volt, e

íe a családot, do osaaX, hoar о nőket éo gymookckot bevon
ja a társadalmi tomoléobo, uj öasdasáci alapot toroot a

lokltáoábon*

tok pl, válaostááofí, örökösödési ioQ otb. üsért ^elöntött 

forradalmi vdltosdot Hars, Sncola nésoto, nissorint a nő- 

kérdést a scorvoo résednek tekint ették, to1-

kösötti Idoolóclal bare, a
©sért lényocoo, Ьошг ebben g kérdésben is ttostán lássunk,
boltoson értolnoscük a klaoosikuook ide vonatkozó olnélotét, 

tfoprél-mprc á óbban kibontakosé társadalmi átalakulás



m $ m

flGyoUbető a ndXyrobatd váltooáool: ©Id^olo. ößifooо uj fcdr- 

áőa nosoQt^o doc do bSostotl álláofoclaláora a locGsdlooobb 

rttiglltitt
ad ecyik Пуда kdrddo о ndkdrüda* Arról van eső, &0£7 nllyon 

boly ill

tel ac
loc Ьаозшо tocjávd váltják.

A dolcooat cclkltücooo, bocy bonutaooc mcdnnk a
dőenofct aint táraaűalni proU&aánafe folnortlXdoót* történőt! 

fo^l&ldodt, valamint a riamiota do polgári folfocúool: Is€5— 

sütti Milönbodoeliot« bizonyítva a oantiUita olndlot holyoo-

t

*

r-
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I. sfo-g -:ст fe-sn .3

történeti vieosatokintőot toeyUnk, nllyon io volt о nő 

helysete о oultbon <5o egyáltalában, bocyon uorült fel a

8a
»Ibtorialiota felfogó osorint a türténeleaben ao&a-

tárosé Dosscmt о küsvotloa élet toroolóoo áo ujratöroeléeQ* 

Ш kettő© folyopat, e&rőost a Idtfonntartdoi oosküsöknok a 

lótröhocuoa, ndűfolol aooámk as aoborool: a lótrokocdoa, as

»

aaa

ool éo prostitúcióval*
13 hácaooácolrat olooosvo tapaostalbatjuk, hocy a nők 

holysotóben a Mllünböső tornákon bőiül lónyoctso tartalnl

Í

raboljál: la gö

oastáutytörvdoyt * Db a kdsaoodc tipuo kiindulópont as 

jocu neasetoÓG Xevosetóoóhec, amelyből lecocyosorübbon поп 

tudják na&/arásnl a mcooabb fórodba való dtnonotot. Bőnek 

tamtoáiwosáoa főloc Auootrálict területén történt neg* Itt
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ЩАте зсдшшоогш. шс пашоа oso* а ш тщ/о» Eivüitöaoa о

А «#&• ДОЧвка**#*/1 *3 &У*"* I «Wf'Ü #«**%if** #*, «л jf®' «KW* ♦*д тагдаислоп хоз^шошуох vuitsosost# dög g по аввдр»

а
bon а fölöd fokán állá türscmdl шштк oocboá volt9 Ьа- 

шз m@r tlsotoletboa lo állt* A ciánokban ás másutt io 

ninöonütt a ndk voltok hatalmon.

áolontotto а ЫсЪст°*:;
A ОвОГОООП

do о tasnalőorük fojlddáoo Másott öld. Шmk küvotkos* 

пбщо a -maion посЗоХшхЗоо. At^gíog osorint ü vadonnal: a 

tmmeboé&m ЪоШ1 kollott maradnia* tokintottol a tárcáik 

dolontáirtolonodcdro* a

ОгШш$оЬб1*

А уадоп доогоройбоа a férfit fontooabb bolyhos futtatta

Q

tolo podic as anyajoc noodOntooo volt*

fcosdvo talont 2s013nbüc6 problémát, vae^ia mctörtdnik 

OQT olyan forradalmi váltósán* onoly a пб&здек tttádolt
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Q

lopott.
«

volt# megérint о férfi vetto iiocébo ü hásban 

io ö vosotéot, a tíSt XoioSctu, oocoláato* éXvoaötdMk
robooola^ávd do a i^omoiadtrohosuo puaata öcoracdndvu 

totto#”0 A ötté! о ainéeédloG nocvűltocatt holyso-

о

a

ként enyhébb fomdbo io burkoltok#
A férfiak oc/odurolndml: ólad hoidm о patriarchális 

caalőd ШШЪштб fotóidban nutatkooott nag, mx&gmk Xdnyo-
COü-co

Шг а
lobot bdraoltfik fél

totooéno ooorint fölbontani# ronlosorint cool: о férfi bont-
batéa föl* As ud form kooéí-^oéoébon о £Ш?8сШш6Х adr dél 

látható, a fölöséé ondódra тш»фйА$ a férd pedig

mm*
*

tanultak, legfelsőbb iravooot imi 6a olvaani# cool:io nék- 

kol drintbanbottok. ШшХ oscobos a férfialakok kOlUnböco
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küsdXott tandeäkoodoaifc voltok» melyből a né ki volt sár-
va# midében Jélmdk ma a prootittieid io, aa± a férfiül:

süoq a oáaik éltei, nini a 

mk q proklandeidda, anoly es oct'oc élőtürtőnolar, folya
mán oldio iraoretle» volt*## 4 mmka olod nooooBtdoQ а 

férfi do ad fcöoötti 
oostályeiXontdt, noly e törtdnolcribon föllép, QgyboQoik 

a férfi do a

©üy olyan osoúbonálláoá*

céláébél**. Лй Oloo

a kifojlüdéodvol a

Itt a nékérdd a Xdnyoc©, vccyto a né holysetdnok Idnyo-
coo öocválteséoa, aooly ucyan e tdroedaloa ocdocdro ndcvo
fojldädo» do olyan baladde, aaoly ©cyeoek vloocaosorituoa 

érán drvdnyootil# Jelen tdnánSmál ©о о nékro adsvo dolontott

bátréoyoo bolysotbo korült# öocváltocott holyooto a ooalá-
dón belül, űo

m ollontdtökről do QXloatPoadáöökrdl, molyok küsütt a 

civilisáoid kosdoto dta ooctályolira bomlott tdroadalon dobog
8

a né folldsaddoűt ic a 

de fámában*
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ивдзХов "Д coolád, о ooci$ntula;fdon So gc állóra oroüoto” 

nuskááábon olooosvo a nomcára feámsoác fejlődóoőt act 

Joloato, hoar о baiadáöt о nőaotokmk a türtőnoloabo való

noo fejlődött ki tc&áoacm a pároo M-
a nőkt

V

fórfiuraloaraal« 2or- 

raúoaotoaon oc a Mvőtol ocn tartéo, őa non ^ollonco dlto- 

lánooodcbon. Moson a Mzaaaú&xx vomtkosólac a t&evéB&t
nőc a lO(ßaLodottabbat la, coak fosnálle jtg^kyvl
kiáoloutáonok fogták föl# Gora a törvény, о jocáos

»

öasdaoácl táron lo fordulat kövotkosott bo, a kőt 

noanek a korábbi tároaűalni állapotokból It éoci ocyo:>*

»

a
a

oloŐ coolóddő lett, a tároodalni tomoldobon való róosvőtol- 

bői kiosorult, ;r-dhát a tárcnőaloa politikai életében non 

vobetott rdost, anelyből osorocan küvotkocik, bocy ocollc- 

railog io kiosol^áXtQtott, tanulni, nüvoX&lni káptolon volt*“9
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oliooorto, a feOFOOStdr^OÓC fcosűötén a férfi do nő laton 

előtti ocyoßl^odco eccm a aédon focplsacédott тес» о öS 

aiavotottoocc ошоисо vállait kutoiosasct cooiyot шгошзох 

о ocoroloo 6® а Шк1 ááró figyolnooség# miÜQbtoőképpon 

Mcoayitdák act io» а
olyan ШХЫ okok vazmak, anoly a kőt lény tomőozotőből
кттЬкттШ» nini pl. férfi as értélen, a nő ас éroéfcony-
ö%t аш!у I:ottő^ül: asoroo egységét fo$&z± ki, Mason ma
rJÖXkülBßbetik öcsidet. A nő arra torontóit» bogy a férfi 

segítő társa logyon, a férfi kömény os* a nő ancodolnoo. 
SsooXélotoo pélűdvra a lé őa ocanár boaonlitáodvfil btsonyi- 

tettéi: q nő 6a q férfi nunbdda fcöcütti ЖкШюбоскоЬ. Hi-
fi

toloi. dolcosni, a lé /férfi/ podlg bár nincs nöß a
kütvo* sint atar w 4»* yf *“» ****** ^ 4r m/t* » az oroűaényi tekintve sokkol tübbot

a*

feXülmXda.«10 

"A nők bolysoto liurépo fcülünbücő résedben sáo éo oác.

ioc a
,itKMtJL _*ч. tjL-Jre.4to.iiW№i*«-v /fr t'-k А» /ц-ц-Ц-Д* ,-4 jn. nirfr- *<t^'-. Tnest а Ш1Шт iioiycotot, cm. a loctooo

mé&m чШтфШа 4mm néxté. a férfi és a női 

rooropofí dél filMIXIMIltfik# do ki is océssitotték öcysást* 

qc ocrdrooaXád egy olyan tomoléoi ©cyoécot alkotott» ahol 

a nő ocoropo egyenértékű a férfiéval *
Жтёр^аарбрШп fi 13* oaácadtél eltörd©dŐ nyugöti városi 

Jog MctooitdQ © nőnek a tuladüoa éo örökösödési dogot»
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исуашсу wo ucyomcon ékből t obocyon ©з о nonooi jocbon 

árványooült*11

tlaúrőlac a férfiak ásására bictooit uj lohotőoócokot»

ösovosüo, vacyio a politikai álotbm velő ráocvátol a 

férfiakat órintl coupdn, as ocyotonol; osintöa ooolr a 

férfiak ásására voltai: nyitva*

tdreadalónban elfoglalt helysotébon, a nők oscoSlyilOG
osabaddá váltok.

полоса!: ас € lo9 a t

Váltocác történt a eDaláéi fcötolékolibon ist a kapi- 

taliCDua föl oldotta a Caolád ас icons orbülcai tételeit,

vacyia os ottUonátél távol.
а

"Sajátosan nint áru jolontkocils q prooitucié io, oooly 

ХЮШ otatilruo jolonaéc, váltosik a osol:áoo!: átaXalaildoával 
kapcoolatban Őo befolyásoljál: a törvényok néüoouláoai éo

*



** 13 **

Q

» Q

C

%

boatóólyliác “fiaiolóciáját**,12
JrcókolliötjÜi; q váltósáéra void leányt, do ucyamlt**

abból lsüvothoaott, hocy általában a polcári» birtokoa

lotaridtuo álláofoclaláoa la 

dőlni fcórüóanöfc о nocitdióaóbon, nolyot Itea óo Dncola, 
oajd Bobéi nunkáooáca alapján ieraerbetOnb noc*
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AIX* i*b.!

Л

1. vas,, лщ&ял

lövőn ocytől ОСУis férfiak, oa^át ixxaUkook kodvostok, a 

dogtuddook podig elv roncsára «sélték о törvényi, w*
ooncvo bisonyc?ittől:, hocy a nd aldrendolt koiysoto dei
Tondoldo da ddtdtondny a földön* ösatirairdk kodvolt td- 

nádö volt Oö ókor dtG о ndk cyoncoodcdt hanßoulyosnl* Да

I Moldvát, IriodrlGti lélek-*

ayabb rondüok a férfiaknál, азас holycotübidl fößva korlá- 

tocottabbok a lo2aotdodooik| a kdrdda coal: as, ißy koll-o

lioc kon említenünk őst, косу Ш8Ш olditdlotol: ural-

■*

tárcyilacooan drtoloostdl: pl* Diderot, aki bis ordította, 

boa* a nd — ckárcook a férfi — énkor* Valonivol kdodbb 

Dtuart МШ io q nd pártjára költ*
A férfiak do о nők kösütti kdcsolfocbetd doci OGymaldtlim-
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áocokot küvotoláonok« Kivált osollcoi bSpoooácü nők a Хоя- 
kfilOnböcőbb nápetmál a lockÜlOnböcőbb korocokokbon jolontőo

folfocáoát a nőkről, őo harcolt a 

ollon c
ocoolőlot

cotti "Ügy vdlea, hogy a v<$i$£Ópp beletörődő coborol: utálják 

60 nogvotUs шз ooberioácot» Пел igyokosnot: folcoelni a rd-

toldooikot, a nők Regalt illőt Gon« "Ш a nőnek JoßQ van a 

vdrpaüra lápni, akkor legyen Зоса a ssdnokl ODOlványro 

lőpni io.elb I'üvotoldooikot non tol^ooitoitdk, o6t e 

konvent a nőocyooülotokot folooslatta.
А &X&# ooQSoa »olyanon a noLorüeo vitába biconyoo

Suit. öS a© oka, косу
«ly

□urimorőt ioőnyol* HglSIrtétlk a nők nagyarányú bevonása 

a terooldoboj öttől kosöv© a nők követoldoei oacöaoácilac 

oooQlaposottabbok lettől:» ölara Sotkin Így irt őrről#
tályal-

Q
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Beért nor találkosmnk о nfifcérűéoool q porosotok köroibon#

néc
nékérdést Ö tároGdalaaml- Gcckbcn as oootályaiban, aoolyek

tuop a köcéppolcárcác éo os értelnioéc* volooint a foloo 

tioosor aoaccryai ssánára van nékérűéo, noly о rétocök 

eoctálytiolycoto onorint ndo és cáo foraát ült«e~^
A polcári níhoscnlmk kAsárélac as eoaneipáciéro коз?*

kereten belül tudták olképseXnl# a Gyökeres cdr£eőaX váltó-

kosáét váltott ki saját coctáiyuk férfi tccjaitéli ooorin- 

tük а об boly© as otthon, a család. A olitllra, о küeéiet, 

а ruí&o. os klaérélac a férfi osdnárc adott. Saját oos- 

tályukhcc tartósé nék köcéloti tovékcnyoéoét, oaeropléoét 
csak g külünbös6 látványos jétékonyoáci rondecvényokon lát-

te~
rédütt, bennük cook a látta#

As utéplota asocialiaták is fo&olkostak о ndkérdéoool, 
főképpen Fonrlor és Saint-öinon néootoi terjedtek 01. 

Pouriesvnik 1841—ben oecjolent Pártosban "Sioorioo doc 

Gwutro notibotfoatc Свою Conplotea** nüvo, mely поду íratás-
sül volt a karai cscciclAatákra, valmint as содо! éa fran
cia fgoiniotáSaPB io. A nőt a társadalom fejlődésének sarka-
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*

öS ш
oDborl torodscot суб solo© а bru talitás felett* Л nßi
cipáció folia GS általános шшс±рбо1б toraáosotco tornák©*6*17
Fourier sásoto nár vilácoson tUMtel est g lónyocjoo fordu
latot* hogy a nőkórűéa csőrösem kapcsolóik a társodoloa 

adott vtosonyaihos, ac határossá ooo* Folianerfeo ast a n&~
náoóci váltósáét, colt a tálcás tozmlőű eroáMányo*ött a

dáouk a társadalmi terr-olősbo* ataoly nocváltostatáa* átcsla-

no{ji Bőből orról a Xcüvotkoaákáppou nyilatkocotti "A polcári 
ás utópista Gondolkodók non ártottál; пос о cyökoreo váltós-
tatás osüíioácoosácát. Kiváltodcoo bolysotük folytán a pol-

t

vo tovább а осу a polcári n&aoegoltxsnál* A
is fönnáll tehát os oootályoXlontót, osoly a a
tőkéo&k küzütt tútonc éa onoly viszonyaink fo^lódósóvol
Ocyro ólosodik***10

A nult polcári n&oscalnámk küvotolóooi kösBtt as

»9

% . Jb
(s
t T!
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ra, nort t a nő nultboii, ЗоЮпХос! do oláüvenáo

СУ©ЪМк felét érinti, hloson a női non alkotja о lokoooác
többadcét. náoréost podlc a nő helyseténei: dvosrodoo fo3- 

lődőaőt illetően olyanayire tdvoo elképsoldoel: urolkodnok, 

hogy о folvllécositő
Debisonyitottu a oornisnuo, hogy a aökérűéo nint táp*

о tokirtotbon elkerülhetetlen*«20

oadatol probldm okkor jelemtkosott, onikor q nőket osdloo
*

lécét. As utépiota ösoolciliotákkal ellentétben vilécooan 

do érthetően Mconyitot ték, heсу о nők helyset ének gyülzo- 

roo nocáevltdóéért éo tároadolni ocyenléedgBkért vívott 

hőre oostáXylmrc, csal objektive a kapital$мж ellen irányul, 

nort о néírérúdo о kopltollonuobon neßolühotatlon.

»

-politikai élettel/ necváltooiatta a ntbocoalon követőié
inek a jellenét, Bonyolultabbá, oo!:oMalubbá vélt, ndr 

noncoolí a nékárdée ocyeo oldalait érintette, Ьсшш ашк*

a nőkÍrje,

eoak «érintélocooon* figyelt oda. Jhello Hotfbothan necél-
lapitéoa helytelen, Mason oo 1044-Ьш irt (haőaaáeifi&ilü*
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ßofiol Csirátokban Vem viXáeoaan érsdboltoti a holyoa 

álláopontote «As onbornok as onborhon való IxDsvotXon, 
torndosotoo, osükoácasoríl vicsonya a férfinak a néhös va- 

lé viosonya, libben a toráéocotoo nscboli viosonybon as

too nocíbatárooáso, ШЬт й viszonyban tehát drsálrXXofí осу
osonlálhotő tásyro redukálva ^olonik noc* nonnyiro lott os
озЬегХ lényeg as onbomok tomdasottd, vagy a tosaSoaot
ac onbor lényeivé* ilbbél a viaoGnybőX tehát noe lobot 

Ítélni as enbor océos rüveX&láoX fokát#°^0
Hoztál árt ötödik tehát, hocy as un* nákárdáo ^olonto-

ac onboriodc fodl&láoénofc, olárohalaüáoánek egyik kuXcafon-
toaoágu probláaááa volt# Bbbél felXrotkocü:» hogy a fontio!:-

ol о lidrűáo nogfelolá ndltatáoát. Ók holyooon, ogybökap- 

coolták a tároaáalon átalakításának folyonatával, indokol-
a né, nind pedig a prolotár olnyondoá-ták 9

OS

sásban tormti non a oaabodoáe alapjait, addle a né folasa-

asabadoác nogvalósit áoáhos. Ш ast io iolonti, hecy addle 

non booaélhettink osonólyoo osabadoáerél, anie a női onan- 

cipdciá non valósult n©s naraűáktalanul, he a nßfcnofc nln-
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о ОСУ

kißdxtfa a ooeodlyoof

reália tdsy Xdtocdoét* Cocfcio do kisárdlüc о mteriollota 

törtőnoloDOCOLilulot totto ШвШ, кад о ndkdrddot as 

általános tür&diiolal to$lCáőQ uoaotdboa, as általánoo tár* 

GG&alni ööaaofücüSook tővyCbm lehet do fcoll visogSlnl*
1# ti ff- l?fjSffr Ж *dfi§ •*“» *-» *•'.«* •* **W*/^* •* Jfc. *í' «ММщАуиД ** a<% *Г«|!ЙИе<ИЧ J*ir& М-тШ’Ъ&Ч .л Лист DQftt^yvwBo oiov oí. ouuotí^üj швиц/шй одхопаххаа**

so tát 6в $Oß£Llüoüt olapáaibcm forradolnaoitoák do ocyonjjo-
cuodcdt ao^erectodk*1^3, — irda ölara Sotkiia Гага: Eárolyrdl
vald nocculdkoadod bon*

osorint о 2Cko-bon Dots о ndi atmka klcoál:- 

a kapitalisaiiß kritikdáakdat 

Igtte» do UGSfoaaZdíor látnunk kell a fojjl&ldot io, nort а
odnyoldoát liolyooor- látta,

a
a. ®

A&ldcoafiakvd» hocy a к1ш,зйИшок ndsotolvel, forrodolni 
dlldcpoatáaivul a burocod idooldcuook ara ártottak ocyot, 

Iloivbotlioa delsott küqyvdboc aßt ir^ae “IHadkotton 

túlhaladták korukat, ОСУ olyan vaid-
odc oindlotdaok felfog .tedboa, oooly adc uoc oon osUlotott*

a ♦

. Janók ollonkoöd^dt, cáfolatát пшсдак a mi osoclaliota 

orosdcökban did nők holyooto bisonyS^a, honra asro pdlda



•**

-al
vóit

t

előéleteik erről q kérdésről 
пес a gyakorlatban#

valooulliattak volna

a párlcei forradalnat G nők boldpóso о politikai életbe#
До ооорбпуок eodráoa, a caoeialicta Gesnék eXtorjoddao éo 

a klubok proj(>aaiodá5G nyondn a nők nogérostéfc, hoar fcCícro-
a

Mhős, anoXy forradalom a harc korosakéba érkesett*##
A bursooá őa roforoieta idoológuook orra törekedtek,

hogy Gyöngítsék о néböDgalop politikai aktivitásét éo e

őo

üacolo o ténával foclalkosé ШЮйЫМ^МХ# bogy ők mégis 

csak a £X£* ásásod burásod enboroi voltak, ogy rniátos 

m^hat árosét t világot láttak, sajátos occnűvogon koreos-

a
nők kolyaoto bisonyitja, ahol as ohaéXot gyekorlattá vált,
illetőleg napirenden van, nint lényeges feladat nocpldáaa
a tároadalon egdocőt érintőon#
f ölj©son félroértolnesték a «Gacdaodgi ШввАШ &ésim~ 

tok®-ban osoreplő egyik leglényegQOObb tőtölti nAs oaber-
»
«^4a *##



*»

w,

nálta, oo 2300 nutat аш, Ьосу оЪЪо a nő io bolotortoßaa* 

tbGyorásotufe sQo^int a nő váltocatlaml a odoik sáoeo а 

felfogott vildcmk, c& ö f^rfl áltol oXlonőrisvo. De oe őr-

ао

port, moly tuuotoocm fojlődik a tármdalQoban* ГЗосСУбЫЙй-
öük alapján a nő inkább о főrfimk a taroáoQGthos való vi
deósadban noa^itatkood anlabőlun csupán* TőlooányUnk 

rlnt aa вд ©cyőb, ólat dltudoodnyoo biconyltőka annak, 
aooly a nők ma tolj'
6a próbálja iQasolal. Aßßal vádolták Borsot, косу a nők 

bolycotőt Itt /Ш1 fmtl időoota/ Inkább os ouberi folo-

0,^AL ..Áfa-MM**. & _in, *4 jfjfc, **.&*Jíé* ■vnAn ét Iliiőrto^noöijansfe; a lűtosatöt pseubolta

too tfUnkölői, Gint pl* a noucáa, állatiakká váltak шЬо» 

riok helyett« 0 m tíBk Jelenlegi belysseto őst as elbajluot 

mtatja.*26
asüőoája fojoo&lik ki, aß a lőnyocoo ШшШщ5о, aooly a

ódban tapaoctalbatő* Vagyid aß olldoconodflo kövotkoctőbon

votkoatobon váltak állatiakká. A fárfi ác о об vlaaoaya 

a lo^Oßvotlcnobb, QDolybon klfojooőaőar© Jut a külcoönöa
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ocyo^aroutaltййс$ cool: ccyütt létoshotmk* ás Ш*
bori iényoc IsLfo^Qs&léoQ, CDikor is silaso оосЭДзг&б» since 

ké?nutatáo, oook as icasi léidét ad^ü о viasonyben о □eo'iu- 

taté« magyiro osabadult nac о tempósat adta viaoonytél.

lőtt kt&flaWJeé as állatitél. ást.

to ШС, klfoáöséaü:, косу a nocváltostatáoö io coals abban 

as oootbon válásaikat noc, ka as aobori olldoconUläo dog- 

osüslk és mctítfcénik as «aber! lányosnak a kitoljccoűéoc, 

Dint aeabod éo tudatoa *gyáemét ашйу as elidCßCnttlt nuaim
kerotén bőiül ш noljot védbo. Ikmok as oackOso podle ti-
sárélac cook as oostálylioro lobot.

a*

*

Goldman.

Шаг* nocállapltűm-ivöl
paelchoanalitikue konoopcié^át, aaolyot K. Oillot noofeni- 

ni óta idoolécus uqt áolloasott, Dint о "Xcehotdooaabb ©r6tö
kOpOtti politikában.

io ©lévossHt 0# Fraud

a

nétt ki, oicsorint Q Ii5t non a tőrré ásót határossá noc#
O mem$ OS által,
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a vollüook áttold*

a IÜm alapvető %xOiA$ümaügot határozott döc a
női т®Ы)1$Ш£Т®9 puQGCiVltdßt, Ü fét£MtaftStttOl» VQloaint 

a msohlsnuot, anolyok állitálac mekatárosták a nS aldrosv 

dolt holysotót a tároadulaoban.^

no^ioarelto boMsoDyitani, hocp- о férfiak táraodölni föld
ek

Д » a
bösSoéoo áöSs éöö férfiak gyakorlati tapaoctalatalmk 

^teXjoooácool külöabüsévő toosik karriordílkot
мт ^ n .* -f n mAtmárii* л1 »»Ai 1 iacLturvtXin-1 rt 41 Ifr *» Л 4 «inti i*fi ilruín tntоo osőrt» в ишж ol koll a öiö t * и

«Mfllg шз állatfaj, кедов türténolni £е>32аЫ$зу. As a>*

ад osubáoktiv DÜvolot, кодов objektiv foganat, оа шЬог

Q

9

a mß - éz>*iudatát шз határossá o©c всуиосЯкеш a osösuoiitáeu 

A nß állapota a tároddal аа Qacdoöádí boroaűoskoüáoér:©!: füco-

foálottoőcl fokámk fololt qoc* MMA ű oásépontbál vásolto

* Q

daXoaban boliüvotkosc ainőoáci átalakulás 

coolat alapárul ozolc&Vhat* Cat fov*oci ki 3» Hood, аг:юг11ш1
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iráa# “Поп о temSocot,

föl a fdrfit. 3od о tomdocot,

eidik oXXátüaátdl»‘,~12 В gondolat Idnyago toldöoon r&ilváma-* 

ló mséxvü&Q, soak a táraadaloa fomadalai átaXukuldoa, a
*

ont Шпе iöbbisbcm kifodtotto.
I

*

váltootatása. as ocyik tlyan oladlot volt a bursooá idoold-
caoolx rdosdrdl m un. &Q&süaoác, шмИу olloa Oar^Sk nur u
Horxiuniata Kiáltványban dlooon feXXdptokt tt:%&őUz6nt шзi

а

»

do es oncncipácid ollon hatd tdnyocd volt, ошХу о nőt arra 

kdrhoctatda, bogy oocköskdnt funkcionáldon. A osocioliota 

fOJEYQÜQlon OS OCSTOtlön, ŰDOljT KlOCOSÜntoti О пбкпок QCt Ü

»int aocjátuX drtotdüik, hogy g nootoni torooldoi viosonyok

do аш MvGtcüoo prootitucid io eltűnik mdd«
a prootitueid nogolöiste a kapitallmuot, do
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oo a mcyvároook bicocyoo területein act Jelontotto, hoc? 

a prostitúció tomóccoto <5o skálája oocvdltocoit# Ваий: o~ 

bal tlocián cucdaoácitík voltuk, ahogyan a polgári Gondolko
dik látták 9 oort mrntimUSfc a tíík одак ioy tudták kieoóoci-

állandó ürügytoni Jövodolaükot* »A prostitúció volt

о prootltu-, £Ш

t

káontaiok is исуашшу! kért kellőt t volm flottad« nini a 

férfinak*

i 5

tekintetűk*
d, A ЫЬок о ouakáját apja vagy fdrjo kásában kellőit ol- 

vőoocnioi
3. лз a ooaslálot» ba dolcocik vagy prostituált, vagy a

ООП

kivivői.

too Jog* olnélotáro tŰDaaokodott, fcieárálag Q tiocta nßprob- 

Idnákkal" foglalkocott, est non lápte túl#
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Q

a
saűalaaban do а coolálbem alfoölalt bolyöotükro vonatkozott*
Dósotük ooorint niooo külüabodö a a$k joßl do toljoo folcca- 

böditáoö kUaütt* Soákutodba jutottak, anikar a nauak fcüoUtti 
jogi ©cyonláödűot olisnortdk, 60 a tdnylocoo ananeipdciódrt 

vívott Lollott volna poropoktivdt nyújtani*
Bs a

alapján biBonyitottd vált a Gyakorlatban io,

a volo járó ©Uontdtok 

аодваИшвк« lest & prarUtaeM io, moly abban a tároadalcoban 

VirŰCSOtt,

Julio Baubio, «А Ш« cinü

táo lelőj dn io, *

i

dik taClosakja* Llankcmdlkülisdc oootdn a mnkáboo void jósnak
о változata tülti ki ©oáoc napját***^6
-orDdosotooon ao ollontdt Itt io nonvolt 1 ao огкШ.оо-

kot. Holott

láthatjuk, hoc? nilyoa oboourú ten do Baßolo ollon 

a vád, 1юсу о £1X, osáoad burásod kösdpooctályboli fdrfi
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МмЛжШдьтт m uralkodó oootáiy oaját órűolxoit vddolnood 

uósotöL’ busódtab Ш0* Boórfc hangontattá folvilűcooité csu£:á~ 

Jábao Ише* bocy vüápHtt látni koll ocolmt a kSlXOnbodcekot» 

méltók a Iáilösbüsó oootdlyok aoocoayait elv&aeetddk осу»* 

ndotől* Ctofs rdfcatotott a polcári do a proletár
niadöőni ШШЪо4п£го« valoolnt arxcu Ъбп? о orolotár ußfeos*»" w Лк-аяРW-4F w .w F4MM л' ” ^ у ™ Гида'*.»*' w* т>'" у ^ ■ шкш *уу* ‘**'”г W М»л ЧЧ--~г-£ 1AW'

ь в

Шг52 bitót tett а Мядоэвв áo а оааШ seilett, Dort
coorásito a báaemÜQ a ooaláü alapba* *Ш a bdsaoadc neo vol- 

ш ö о«Ш alapba # akkor óppusy non veim о tOnrd^hosáo
táfgjfB« • в

kitalálja a hácoooácot, Dint oboa? ocy uasé kito-
Ш30 e vic de c sebdákoddá tornóocotót do ttírvónyoit. Л
hácGaöác tokát neo alkolaaskodbat a háaamácot lititC onber
®тбщ@Ьт$ baxш go в Шкёйубшк koll alJmlmskodnto a M-

oBobölyeaettnca: k*U loralo, oral? a айг dítfobSt ooolc&ia,
0 oacol oafltt a
Saertefoeslett go о rácí bobom, boсу о n£ bölcset о а еш-
láűban do Q társadolcobon örök óo oocvdltostathaiatloaf bocy
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A ÖUClXSd OPpU^/j l3«LI2t О tLAS. 000,0..»0*3 Qlj^'Jt> Intи£30,(5Г^/0-l.p Ql»<.Oi3**

dd Mötkoaécoeb éo elouldmmk van alávetve őo a tdroadalni 
üaalooáci vioaoo^ok vdltocdodval együtt alakult» fejlődött*
A bursoodaia Xosoaoűatta a coaládi viocenypul a vocpntCan

coolédlk, óival a eoaládi каре colotok a tástK^dalni-oQSdaoácií

Vcjanoocüz a ooolád о lár^oooo Зосубг© utalt tlorcpn, anikor 

aa alábbiakat ir^a# "A coalád, aa aktiv ölen, oobaoon otaeio- 

náriua, 2зсшоа alaei ibb fomdbdl oacaoabb fórodba balod*1*1* Vi*

I

■*

tök, hoar a coolájiö, aa archooldda, a türtánoloc óo ac
eutrepel^e t#mti1yÉhyogánfl uá dolog volt, do válásában 

cook os löGo-ao évektől fóliád Ott őa ucyonolycm öUocko-

»

elérd об t q kora tás—lokotoócooDOk tartotta ao 

oadalodrél a kortdro primitiv társadalmi tényoi alapéi*

I s^eö I
A

\V
A:r
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M a аосЗосусбоок do Magiatok alaptalanok, oart 

Jngolo soar asakdrtolomol kinutatta, косу et női non Borodnak 

alakuláaát a mcántuladdon katároota dog, noly ao anyakoca 

társaöolmt folosdnolta, a kolydbo a patrlarckátuot állitot-

ашзкаого^4шк cook lelő türaidkdt vooct lodnybo#5*^1
A nyáropolcárok qíisgI аз orwol hodokoctuk, косу a

vol. Xfíy tomdacotoo, hogy ollonostdk do bírálták Шз&*о1о

üuöonányoooa kinutatta, косу о ооаШ, nint nindon ndo tár
sadalmi kdpeddnány, a annrtairtlfii й tulajdoarf aaorgrok alapján 

ОД1&Ш: do váltooik, tollát fosnál állanádon leolotkosdbon
42

A
a nunkáo ocy nockatárosott coaláübdl drkoaott ds косу as

foc^a föl, olyan nyelven dforácoláa, aoit olőonör a család
idban tanult# Ш valdtlanoác, Мшда ШатЁк a kapitolianuo 

vloconyait Xanorve oladoorban arra adtak vdlaaot, косу ni-
mk koll QQcssUsmlo, amok si as oocköao, valamint ni ac,

átvikototlon#uni а



- Зо -
Пасуon ólotosorílon mutatták bo as ollontótakot о coolátl ol
daláról* As Qc&ik oldalon állt a bursooá ooaldö Idoallsácid- 

ja# ЛЩ « jolonlooi polgári coolád alapba? A tÓko, a nagtet»
kifejlett alakban es a család csalt a búr-

саш.оы.ха1а£Ши(за «ло a Еуитяоов prootxsucxo*

А náaik oldalon a haßyoudayoe шв%шЙви%1 kíteÖooÓgek fcü- 

bcaldoa do a dolßosd családoknak as Ipari városokba void 

kHltöaÓoe állt* A tulseuf oltsás bo&aoXadbe»» a tiactaoácl 
folt6tőle!: hiányában, olaooony flaotdoök Dollott, as olde- 

tolan táplálkoolo miatt a nurffcűook családja rooaa IiBrülDd- 

nyok kOelftt ólt*
A astilól órMŰLnek abban nyilvánultak noe* hojy a gyomoke- 

kot potonoiálio om&oerónek tekintették, korán dolcosnl
ktU&tók, sok суезч»- Iso« korán olÍJOGyta «»ülőit аз ©gyedül
való jobb rtoollhotÓo ттбщйЪть Ahhos, Ъо^У a család va
lójában nodöotÓroaÓ noropot kapjon a iároadalcabon,
olóoocltno a társadalom fojlódóodt, ohhos a vAosonyokmk
kall noováltoonln* "Пот а kommunisták találták 1:1 a tároo-
dalosa hatását a neveldero, ált csupán mo^vdltostat ják о ha
tás jellegit, kiragadják a novelist is uralkodó oootály 

bofolyása óléi*«44

niipelei **A ounkuooostály helysei© Angliában?1 cidU munkájá
ban bouuiatfcu milyen elrettenti kürlllcidnyok küsütt óitok a 

proiötóroealádok»" üok oűüiödbffii nindkót ooüld háson kívül
tolj

* VQfjy
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»**

os

A polgári cíoodolkoűók osorint a családra vomtkosd
oorssi másotok több bolyon olpölotl hroálybGn Dearadtak* As 

llyon Óo ctihoc bnooalő ueoállapitáook, bírálatok OUgbtt ocyár~

álláspontba a Caoládról oct a fdlolnükot 

sornyitottae «Нал a
bl-

hanoo ©IdfoXtótolo о ndk Qgyenboßuodedmk# A nocoldáo aea 

о аб viooBQDSoritáoa a konyhába, honon osy olyan társadalom
»

as

i#

*

iránti ficyoleo ö eyoraokok novoláoo пал kerülhet osoabo 

a foclölkosáo ocaboö nocválaostáoávnl. Slianori a katoli
kus ocyhás a dolfíosd nSt, aki bictooitja a család Idtdt,

а *

*
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docpája, anoly q

jdhoe. l&ok as árnyalati különbségek véleményünk osorint 

non légik túl a bursood társadalom jéakaratu bírálatát,

tény korotok köaütt, valléooo nocvilásltáelxm kell értei-

t »

hocУ őst üoasokapcoolta a társadalmat érintő m®r forradalmi 
átalakulással. líagy jelöntöoößot tulajdonítottuk a folvlld- 

cooité
folytatni kell, kolysotük megvet őst ütéséért.

« anolyet a nők és a férfiak körébon odaránt

a

аt

océlockörbon loBorotlonok a nobooon hoscáférhetők voltak.
A 20UC« ocásad folyásáén kibontakooé roformoocsloa vé^erod- 

aényben Dőpdrtl* -is időooukban nacyréost nocosabadult faj
fenntartást tovékonyoécétől, 0 osáltal képoooé válik orra,

. ű

ki. As oarén nind ocabuűabban Őrvésiyoolthoti leányait a 

csoporttal sacobonj os a fordulat Amerikában icon ocoolé-
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a♦

Схвати тг<ш&б polcai olndlotcé: uralkodtok, a nők

шс&втягжЪФ ХОТЕЫмш a B8k Jogaikért isüsdö ШХВпЬтб fe
minista Gsorveoetel: nonootküsi Ironcrooosuaát* Jóllakó,

nősült a válaoctujoc fcdrűóoo* a nők bedr-boa? itt fői
ték polcdri áooalb küvotoldodvol• A fcainiota coscoleo o-
rőtloroácp а boloó осуобс hiányából fokaát; a nők, taint

*

*

oootályérüokoi olXontdtoook*
А nőkdrüdo oarxiota do ontinarsiota folfogdoa aok 

vitát ofcosott os európai oooeialiota oot^alotifebon* As !♦

oirnü aUvóbem*

Irouűkon olndloto a nőkről a kövotkosó volt* a

02érintő tiinoo aóo váXasstáoa* ProuOIion nonbontda a foai~ 

nisnuo do a osocialisnuo to^sdosotoo onUvotGÓgét, kifej
tette, hogy O »őt alá kell renűolnl a fárfinak, a táron-
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ého^t* GDöl^ bietooltja c í&ptf oadaUxo c folooéa éloto« 

•öcűLáXo fölötti rotxiolkoséa áocdt. Dcyilro volt ásóknál:* 

akik as осуогйбЬХоп bőr Gondolatét Qlgmloltdk oo oltor« 

doaotottdfc.47 Шс élotébon taroot ftferteftto* aécotoi oll on*

d*:i02*i00U2*t{ о $Ш
9

bö{& ha ndo ЫмМ néritol: a n&sot» о néooal a férfiakat,
no onhorlaöß arra ItdXtotlki Őrölöd :?omlopé aa&ayoöít kell
шбшйо«"48 Andro booj »A ßflk «So as es&ölecP cdtoü tanulná-
т^й'.хт aot fcoVotolto, косу adj ék caj a 3oßot a nél; tanúié-

osolcdkat mvolhot."49

s
void folruMséoét. A
а!арш, bocy a nők Ые dróttá сшивов pocokra*

Bőből könyvöt *Uß és a osooialicma0 1079-bon Hé- 

жЪвгтйфт jolont ooc. Bőből haoonléon értolaosto a né-

*

ölnycoéa elél* sort a ioctjnikai fo^lföéoo

déo éo a történőin! fo^lodéo büssütt, ©lóé isbon baszott
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ol fc&nyvábon о $©lesét "Cool: okkor hódíthatjtik пос о $öv6t#
bo n©cnyor;|tik a nőket harcootároeknöl:! w'i0
Alláopentiát türfcónolnilos bisonyitotta, hooy ntlyon volt

ai

hotott a termldobon ŐQ oosvolt os as áriáéi olőnyo, hocy 

sokkal olcsóbb volt, 1до a kapitalioták őst igyokostek a

oását kivívta, d© syaltorlatilac Gcyolőro ,t
Пvole.

a

кШгбЫп áriául volt* Bncoloosol oeyUtt оa? önálló osoelo- 

lista a&JOSfíelra létrejöttét esorsaloacták, oooly oaját
uáoácsal 49 cüörvosottol rendolkosott volna* is a cél vo~
sórolto ökot, hoc? fel világosító, ocitáöióo mnkái foly
tassam!; I* nostimstitsáli a sok bolytolcm idooléciátál a

*

, rési osoolőlot.
Adelheid

sábaa i^y irt« «РооаХсюа ooa volt nőkórdéoről* éoaai аю 

joloni aoc róla as ujoácban, о ón ошк őst olvaotao*
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ctálio kérdéot, ттщгйхФ noc^rtottea, о férfiak problébá-
áámk toírlntottoa, akároeok e politikát# Cook ősért akar
ton férfi lonni,

irsékölbotéQk# oilyon aktuális# iddosorü volt Dobol
abban foglaltak océlookCrU toréoactéoo* e2ár-

a nőt

22

»

*

a »

act küvotoli, hogy a »6 lépjen ki a 

kástartáo ősük köréből éo aluden oromét latbavotvo vogyon 

réoct a köcélotbon /moly akkor nár non loos a férfiak ki- 

cárélogoo torOIoto/ <5o ac onborloég kulturális föladatainak

» •••

utéplotának, alvói a nék folocaboditáoát elSmtároXhatatlan-

tél# J Így a ndkérdéat at

Ion általános problémáéблок tekintette, oaoly cook okkor 

fog nocváltosni, ha a tároadalni ollontétok io посогШшок#

oiéut-o
t

vált octat*154

fogéa a tároadalco aindon ogyoa tagadnak a voléűi ogyonlé-
oégot, a küsélotbon valé réocvétolt, as ogyonlé nőnkéért
ogyonlé bért# vagyis toljon ocyonéoguaácöt, somifélo aoc-
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ucy, nint a tfsff Хвсуш а támadóim Ъаоавоо <5о «ßyonäoöti
tccáa* Q fárfihoc haoonl&m legyen d&S^q awa, boa/ tol^oc 

nárfcókben kibontok©»tathaooa шХдаовдуА toot A <5c oeeXlmA 

Щр1ОШ01гВ eo s©t©loaa3g*»oe& toi^oölteoo Згозоосш as oeaei

ÖS

*

ö

q n£k olrjyoril: nöltd holyOkot о táimáaicnbon* Ш а
osoűrxfoy М~fOlyOOQt ПОР lOÖC 0llont00ixlác-00nt009 d©

sosyitoni foe^a holyooouodt. SoraSocetoaon <ü$m IssltUffl
»

а

folfooáoöktdl, hogy aat vallották« гоГошокка! ö forradaX-
oat helyettesíteni ют lohet, ooaklo ü ooooialiota £«**©<*
dalon honhat суШгш*©© váltoeáot a nßk hölysetábon. A pol
gári nSaosgalcsa oödlcl tartását© bisonyltotta, bogy a

ßI
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totto q пЛк bol^aotdt s tdroadolni tsmmlnak osdoto* Xrild~
coaan ollmtdrolto а ШШЗЬ&вб тзМшкжШт adsotoktdl* to* 

vübh nrnit aeon as utm» onolyot te do Ш&Иш oXkosüott#

Liorjék, bögy b&Itftolo» oGocüdlotiß;# fölfogdauk oocvdltoc«

o

t

*

cdnok do ого^бшк toláoo fadX&ldodt а1гж1ш irdaybon ácsol а
kdrddoool ooik ogybo, Ъв&Ж vdltocik oa^ö doc uc одвов

»

«S&G*

forradalmi ás ©IkösdddÜtt а adk £©!:•/со tdnol: a raorrváltootG«-
táoöf vacyio a oaridLota olndlot ^aliorlatbon tUrtdod oon~

*

a. itefe, д-иДййаа гма&йвЗе&
HielGtt fcmásrdtaK ©Ionosadul; о ndkdrödo mrstota ol-
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a
ol©3i helysotét» tolult viaoöáXéuk dog őst lo* ni Tolt о

as ЫВоШжь t*$ osltuácié a Jolloosá* colt Maoriit 

a nék aséloaküsü bovonáaa о tornoXáob©. Л vidéki» falusi 

Iáitok bokoriUtók ooy polcáriocult» CKiO£vosott tároodaleo*

*% улМл% Á _f«_ WSS.äH *£♦.«*, . -,*.í *■*!* teamje* Av ,-fvt **4«' i'5 А V- Л ,.. Л»а*ч *Ч| ЛОв!Пм^ВООА«& ЖШ>ЖЩ0ШтШ&%§ 8ЕЮйХ&Хо1#ШСФ»* А ЯДОЮЗДм.

merném oXárueltáné, titkárnő» out tanításié is a nun-
káoosötáXybáX osárooBik#
TocImilMi föltételük bofolyáoo dUnténök látssott« 109o-tei

a villaaöeoágot bovosotték a szakosítottkoadvo,

a
ЩШ%* Bt tél kosává 00 a osoktor folooéeati a Mstartáoi

, а
val* A nCk tünoceson Döntök át a hác tartási csoktorbél

Bokapcoolédtok a kttlöabbsé támadóin! ücyok vádol-
nábo. AB eükoholisnuo ©Ilon, о raboscűLaaoáe oltörlooéért,
válaaatééocért» otb* Aktlvitáouk a 19# ásásod kosűoto éta

1

«

OS iparosodás kártékony kbvotkomlnyoi ©Ilon» a nacß&abb 

oktatási asint eléréséért* a válási törvény bovoootéóéért»



:h

- 4ö -

Cßlom a vtilam%6$Q&ket vívott boréban ártó ol totáfolrdt.
S aoößal® fontoo probláhdda esete aempede borait előtár- 

bo* Ас 108O-OO ávd: ocoelcliotdit olouoorban о kapitalis

tát ta#

*

a nacdntula^don eredöte” clnü nílvdt. A osoclaliotdli bri-

a »

tioctán őe holyoaon о káráéat illetően, afeils $őt

nyoaott Iielysotbon vonf a tolyzoto /о »61/ codru£&t aint
57

1096-ban
a a

da volt a а

nisuuo tobet 1 Xobotővá о абк o^OfidocwotScdt, sort
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aoqlban kell foelclnla gs anyaoác bistonadaát, a férfi
től VGld osüíioácosoríl fÜGGdo ©Ivótdóét,a50 Шдго! sód volt
tsdpoo folOGGbGüitáoi kaneopcidit о politikai rofosrs onint-
ddro korlátosul, icy kénytelen volt аз raonoipucid troci-

ndlyobboa fokos!!:, ólat ooo őst bámifdle fdrfiollonoa 

vád nocpaGyarásIiatná, v&cy a asavaodjoc puosta roformija 

oocoldhatna#*»^ Xcy őssel a folfocőoával a fonlniata noc- 

Galoatdl távol oaradt, nivol в io fölionorto, h0{^ a nők
lepel ©cyonlőodcdt noo Icáiét coakio a válaastdáocra, as

sód vd-ofolő fejlődött ki, alapvető hatáot Gyakorolt о vi-
lácra* A hővüéo as, anolyet о Gyakorlatban beül ЗдооХя!,
boa? niljob aédokon tudnak a nők ocylltt cooloikodni oly 

caoportkdnt, unely a faradalal váltosáot akarja* llolyok a

a

о

Lenin, Шик do Шс©1а Gondolatainak továbbfoáleostőá© 

do gyakorlati oocvalóűitőjo* A nőkérddot locinkább а gya-
косу küo-

vetlonül ássál kellett asonbendsnie.
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«bocin о nflMtottémrGX ma irt 1ШШ könyvött o q dtfö@é 

tonulaányt.
Clara Zetkin «»

tortooott пбйасого! !:Ocsé - Irta róla

t

»

tele ooeapontáábél fontoo 4® lolentßo* Sóért ejüvoíl »«veröe 

fonalként btt&ődlk vócte, aa a nésete* !юсу a polgärl tároa- 

dalonban 0 n& olnyoaott, néltatlac heüysotben élnök, о

,6o

aö

A föladatunk itt as* boa/ foléteocooíSr as ööstélytuűatdt éo 

bevonjuk 6t os oostályborcba*
Eollantdj

A nők érúokoi őq a nunkéooastály«**

19o5*Bot Moonyltotta,
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'*

9

tőáSaek tartotta, hogy a mnkásoestály folosabodltáoa a 

nőt io fölasaboditjas ola£ dolga volt a nékoi politikai

jél látta,- № vonják 

rdost Önállóan abo a politikai élotbo, ha

vagy ollonkosélec távol tartották férjalkot ás oaját паста- 

kot a karctól*

WíWí^Í *é* ■ >4. «-*«S A* ЁРльЧ W. iJl j)1tl A JHbA« A* rf* il Т5/Л?ч4 r*bl£ M«| <TtM f-t J—■ Jf J..CT jfyy,volt* ы©в vitat folytatott а "«зохашв jaraaoucr ölion,

л“- !"#•* Ч,*\£*Т it1» €#«.•> ли», г -,ЛГ-1 •• Z? %-•» г г, щц|П> /**? я. #*W-Г» А Л*Ь*& «Iói# пм^яв^ршмао а harc a пш пса toijoo,
a vacyonoook javára korldtosott válacstéjocért io*°G2
Зв pociig non náo, nini a forradalan ©IkoyüXéoo, Msonyoo

« ш4 a

»•

os ogyonjoíüoác^ot as élőt minden területén, oogosüntotni а
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♦

t

ayonja, íáoulttá ioosi, m Ifíasl folaoubaditáo ott koodádtk,
araikor a tönocok harca nocezüntoti о otátuot do a kló hdo- 

tartás mar ococialista hástartdood alakul át*
A párt шсу jolontáoácot tulajdonított a шикЙвабк 

nocöolnámk, öostünöoto ákot a ktnönbösd oeyoaületok, klubok
a

tok a fonlniotákkal, okik elsárkootak as ©Iái* íiocy a ndkdr-
а

ódban kritika alá votto Bomotoint áo a többi rovisioniotát, 
okik a foninlotdkhoo haoonláan ssintán cl akarták ess&klteiJlA 

a ndhosüülaat a mnkdanoßßaloatdl# Buaditotta a sdkots *A
и* lőcsünk ocyik

шЬ.,,СЗ

folytatniuk, propaganda tovdkoay odúikban © folfocdoukct
torjoostottdk. Loninnök Clara Sotkinnol folytatott bosodl- 

aotdoo során foloorUlt, hoc/ о MutttŰc asm! vádolják
a látosd ococlalicnuot, bocy a nők aránya alaeaony a poli
tikai vosotdo kUlönböcő toríilotoin. Шв koll korosul as
utat hős adjuk, kutatni koll a nédssorokot, unolyokkel bo
tudjuk vonni a kösálotbo dkot*64

Poltátlonül flcyoionbo kellőt t vonni ant a tdnyt, ni- 

oaorint a nők non aoorotik а osdcodpldot do a fonaalicnuot*
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«ober nor kecoüXéoét jelentette*

Cl

technikai, oáoréoct erkUleoi noontorláadml: éo aoanléXo» 

tőnek cyOkoroo átfemáléoát*
üönté jolontéoéö! volt аз о rendeleti amiy a kéro-

ocyifc Írjon fontoa problémáját képed no io ennek ns elvre!: 

a aocvaléoitáoa*
A Joevjeiimié 1936-00 alkotmányának 122* cikkelye kimondja, 

косу WA Gcovjettmlébc® о nét о férfival oeyonXé jecefe lile-
tik гзос ninimi téren* tehát a öaodaoáci* állami, kulturálté,

fftársadalmi éo politikai élőtbon egyaránt#*
.isoket GQ olvokot о líonnnsnloto Xnternocimálé io 

jábo vetteз “A né éo férfi toljon e&yenjOQtteáöát о törvény

estäk&eoo nitaállt шпак elismerését. hon/ ш
OGÜQlni firakoié, tokát a társadalomnak kall vállalnia о 

Gyermekek éo g oorauiékoruűk novel totó óénak terhét 5 ocor- 

vooott, folvilácooité ködjáratot аз ellen a folfo/jío éo

60
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bnn bUrtőrS mcyalőüitáocim

ХбшХЗошк í:k»c* ÜXotvo törököd;} оаок ас oloálot сзг«korlat- 

ban történő valóra váltására, капш több boocáűübon, fölösé-
laldoalbaii a különböző копдоеюаиоакю követolto, b&aj őst

a nocilXotő

й

forradalco kockát e&ébufcm*
19Ю, novanbor Ю~6п а tXmkáenők X, Ooocoroücorosdci

noly aoontooltotto osokot as erküXcai olapolvokot,
•tended о Xoor. annak, копу törváztybo ik

tattuk a 

ecüntetto a
ki,

volt, rcivcl a nők Így noísosabadulkattak a fércek 

oágdtól, a rőgi boiclaoß^udookon, a nőket ooborostbba noo
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vevő állapotokon oz ocy fontos ut volt*

I
a

ártőkooobb oadhukra, aint a fáz-flak*»70 üaorinto ha a férfi
otlff «lválaasthatatlan & & éo a politilail <$ lőttől»
on uőe inkább taßZ a nCkr*o* voa/ia ЪшхШюа hasonlóan m

súlyt fektetett a nők háztartási

»*

a#

sok# *A nyilvános átkosdók, ЪШл&Ш:* óvodák «•* osoL ások ös

ioényiá * *

»

» Iiofíy a nő a

a nőre adc a loctelássebbolnyooott,

Iti
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foál6ödo6t. Щхай<ш!с1| oki jásaml Gondolkodott, látnia kOl~ 

lett, /ЫЛеабйо, ővo-
9

fojlődáaával holyoo politikai intdakoddooSdsol ocoknek aa

uá

hat^ák-o a epembaevoláo feladatait?

1 *

6«а*ЪЪ, do шэр kiöárdXacoa funkoid^a. Lobötodc©o-ö a fcorlá-
*

a

loiül a IX» viXáöiitboru után volt árcákolboto, a

Q

4 дУд gw., trtft i-i ■. jy- -r ,*? Ми» ш ’■% fifc «С a A y*t-*-’* <r ^aoi^bp oemipalált alrűotéo^v©! ** 

aaülG, fáradt laooavárá аооволу lőtt
otthosülo,

olioDort idoál, okinak
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nobsSoodgot Jolontott a osabadorarolomoX kapoaolatoo 

kiUünbößd felfocáaök tiestásása* Do Zomailac kapcoo- 

Iddott aa
io*

kitorjooatottdk. Da a vágod
veim koncopcio Doclohotoacßi оок savart fosott a

I

lotto fel* ilrtbotü volt as isgotottoág a osooioXlantmt do
.0 olndlotol: körül. Dofcor.

"bolopdcni" ,

adnyai mgy vémbm о a£k fölaoabaditáaávöl kapcsolatos
kárdáookot tárgyalta# o©g koll á

páoiát akart, anely lobotővő tooci о n£k vömére, hogy

fölállított korlát dáláto 1® áo oa ut a nagyobb ocabad-

t

hogy рос kell próbálni átdlnl a áüvá tároodoXnánok időál
lóit a noglóvö világban. Л u6 folssobaditáoa ártolnosdöo 

oserlnto annyit áolontott, aint aa akarat
>#
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boa g cserelem egyenlő teremtmények kösött lehetetlen.
A nők cook abban a tudatban cselekedhetnek véleménye alap 
ján, hogy osámukra oseretni do osorotve lenni - torsul ásol: 
nélkül - loliototlen.73

IJésetére megítélésünk sserint a savarosság a 3ellen
ző . Egyáltalán пш értett© 

cadalómban, hogyan váltoshat 

télén volt as öossefüggést felismerni a társadalmi váltó
sáé éo a nőkérdd о megoldása kösött, Ahhoz, hogy a nő а 

tároadalómban as egyenjoguoág minden feltételével, le
hetőségével rendelhessék, ahhos oleőoorban a társadalom*

, hogy ni a nő helye a túr- 

helyset e, ogyaserüon kép-

юак kell megváltosnla, egy olyan társadalomnak kell létre
jönnie, amely bistősitja onáaára a megfelelő helyet. Es 

a társadalom pedig cook a kommunista társadalom lehet, 

amelyhez nem reformok utján, hanem forradalom által jut 

el as emberiség.
A nő hivatása nemcsak a cserelem, hanem g termelés,

ahol kifojthoti és bisonyithatja egyenran
gúságát a férfiéval. As ogéss asabadssorolem, mint termi
nus nem maraiota eredetű. "Egyébként es a asabadeserolon 

eo non uj, se nőm kommunista. Salán emlékszik rá, hogy 

például a múlt ásásod küsepe táján a szépirodalomban 

- a ssiv folenbaditása - cinon hirdették. A burssoásia 

gyakorlatában astán IdLderült, hogy es nem egyéb, mint a 

testiség fölszabadítása*"7^ - mondja Lenin Clara Zotkinnek.
Eohát a ocabadö ser elem polgári jellegű. Est a kér

dést elemei 1. F. Агшшйшк Írott levelében ío« "Egy dolog
ban már most meg kell mondanom a véleményemet j

a kősóiét otb • #
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*

Зв vállában ma proletár, 2vsam burseoá kövotoláo.
4т»

teái?

а
3*
3. A Vűliáoi eláitálotoístál?
4* A pűpc tilalmától cto?
5# A «tdroodölni« olfíltálotoktat

láttSkÖrti /portiosti vocy fciopolfíári 

vocy polcári ártolnlaócl/ b&royosottdl?
7# A törvény, a blráoác;» a Medöreéc bdfclyáltáX?
S* A

б* A

üolzfőlo árnyalatot felooi-olton /porosa доп volanomsyit/*
I^rilván ün a ü-2o, pontra, Ьсшоз 1-7-ro vacy 1-7-

a

ont a conúolatot. * а

шаР» led a G-Xo* pontban focPLclta&Xuxs kooonlit, oda afcfcor 

lo, lm Iks^eSe ma oo volt а stsárál<3ka#
e Doüoro tároaddonban a ХосЬбЬоо&ШЪЪ, а
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IögLűxa&aabb 9totíblőv6a oostályol: őst 4rt 41: «GsabadasoroX-
ron% Ciliről a Ü40i pontban van ásó, óppon ocóri

cs 1-2* pont c lefífoatooabb, auután 1-7. ©c podic

Mt a
Vööoó’ korlátok aóiküli шо! ólet* Jg podic oseaban áll a 

hocnuráüta orkölccool, & IrcoDunlcrta tároodalao coUéEvd tu
daton focyoinot joloat о vakfoeyelca bolyott, aert as

Л Write.«* «ИМ» Ä1СУ VuiOOLUiJUt OOß. Ä

ast áoloutotto,
folosabaclitdodnok folyamatát a asorolon torülotón non

tjodacoreieu kc&ütt.
Clara Sotkiunel folytatott boosóXcotóodbon Lenin 

utalt a blrbodt "pohár vis« oloálotro, aaolyot olvotott 

Óo aaolyet a oursooásia ад állított be, Ьад a
Üostün, a osorelQBl osükoóc-

#

lot kiolócitóoo, olyan
Ш os

ii’óuoic ОЗУ rácsát fálrovocotto, Lanln loocücosto a
oscaaália életre nooesok a toncuScsotl aáottoát&x botsak, 

banga os le, onl sár kultúrává lett* Pootoe itt la a 

b©lyoo ososudlio áiotro való folkóasitóo óo uovolós, uort

a
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OQpdöt, jocuk von *

fajjá.* VQlláöi ШЮпЪаЗщйгЬСХ• Д onoroloa nlsdon опрос!
vomtkocáoiől nontooül^On, A kcmuniota orkőlcoh&s tar- 

tosllc, tiostolni I:oll a naoíSnŐlot Мсоцуос intinitéodnak 

tiostolotbon tortándt, a váláo biötoöitűodt la. 

bonin foslalicocott о
ö vallüc

tdrocdalrd. én Gnsrnci Sielysotbon 416 nőktől, mcyoa kcvőo 

GCövotoőci dllcaa baálnnüő hivötalooon tdnocptni aß с,Ъог-
A*•#

a nő OG^át Irlvdn-

A miönbüőe nyilvánvaló, kntomk oaaol kapoooiűtos fol- 

£qí3&qcl ém a osociollotü állas intőűkodőooi Őoosorüon 

fonaltól: dulláot оЬЪш a 

olo^őn ОСУ
a Ж*
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bocy cook <5о kisárdlac oo áolonti ft osülotdooSGbályocáo 

losléz&QC9№bb ©osfcüsdt* A ocülotd £S3caMl^£3GdoIi0s tartóst
foíjjnsáoűótláe jósa do tudatoooáca Idnyocoo foltdtolo а

а
»

*

uok ollootnonddot koll nocoldcmi, d© boiyotto nap,

:*

As ©cyőn Joeáncsk ds a kösöoode $©с$пок, tohdt ac ©®rdn

kdrlioctatáo* boayatlilc, о boaláaa do csonnyo, а nftoA or-

78tölti ©1 a l©c©l©vonobb osöllenü de legjobb cnborokot."
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ooját basájában. vßiaOia vilác

а

#

hoßy öilyon fcássiáaofckel kall & acosotkissi ntossalonmk
ei-

9

hásiaoerooBy <$© a® anya tekostjor.toGitáoát osolí^üá osociálio 

intásnányok stb* fcáydáoát* napirendre koll tOsai továbbá
a t£h család áo MzmáeŰ0Q$ valonint politikai ás kös$osi
bolysotát.®75

»

a vásbovltolávol* A
fol-

nyonán fcsműalni változások mnttik vößbo a csov^ot nák
diétában, Эз as üt cnonbon 1Шз0о1хзосв olloatnonüdaokkal
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a hatalma orocác osinto kled-olooatol: a háborúba, a 

rálac а абк nuaká^ábúl ált, okik rocyogőan bcbicony ttották,

iüoolóciai vdltöcáo*
t»

lot,»00

A viXác^orradolni folyami ooyik jalioGsotoosáGö 

abban áll, hoсу в£2Д*о több uá #

áo

A nák boiysoto m ^oleatőa fociddáо után eiaoo
OoashaoGban fontoo oooropükkol, különösön non, ha ficyo-

1.8П,

hoc.
rocrll:ávároaban os Ш82 Hők Vilácfconfowjneiááánck 3ol- 

osavat »Bcsronláaác» fc^lCdda, bdko% a oorrond és
füOJáo losikuoi oláhoaditanl a fdrflak őo a nSk осзгоШб-

a I
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tinin* őo kulturálio fojlCdóobont olimornl © tták növekvő 

hossdűáruldefmnk tmhoeadait as állomok köcötti baráti

»Fol kall aa

tök* Ш oliraorjffi: act la, nennyi tohotoácoo őo positiv
Jb.j*árí .f.-у .-'Ti. -*•> -Mv *^| •№»»■«? ÍÍ», *<*j!? á uv4.«Si МС-, " лЛк*,-1 is*S'-4b?Kii» *«-ä J? Á, -о-- -Л* ^ -л- *'•'*,-@.-«£^’3 v-v и --vb * *& 'JfjttarOOcIOxi-ll SlOSSujŰruXáot tlOlXoStwlk Ewltotlflilfl ö QWŰLt**

jelentőd,
GS olyan csonldXotot 6a ol&LtáXotei, noiy

t

A I

üon ao^íilönbOstotáo, ioGSoáctölön, es onbori oáltáodcot
tárnája, Qs ecberi jocot odrti 6a 

kövotkocoáiayekkol jár a 

fejiődáaáro«*01

»

nivol a
nyoláa elleni harcba. Est a odlt jelölto aoc □ 

ta őa aaniráopűrtó:: drtokocloto* mikor ácsol a £©Xbiváo~

ei

“növeljók hossájáruláoukat о tárműalni bclaüáo őa a bdko

oipdcidjárak alapvető foltőtoldt



- Э9 -

а

loosoroléaőrt 4а а báko Ufóért folhiváooöl fordult о vl-
“q bőto a

A

t &

О

viosont bursooá
pártok botfolyáoa alatt állnak# Kialakultak olyan osálaCo-cea

j, ^Vcrüa Harisnyák"



- 6o -

q Szocialista Intermcionálé irányításával funkcionál.
A kapitalista országokban sorra jönnek létre és 

szűnnek neg "hazafias1* nőszervezetek, amelyek általában 

coljaikat tekintve szélsőjobboldaliak, 

nőoosgalora heterogén jellegét, társadalmi és osztályjel
legű. különbözőségét, ami természetesen elkerülhotо11 önül 
politikai és eszmei szempontból is sokoldalúsághoz, zűr
zavarhoz vésőt*

io jolzi a

nőhozralmak о tokén orosárokbtm

Szembetűnő sajátosság, hogy az utóbbi másfél évtizod-

jelentek a politikai, gazdasági feladatok és követelések.
28bb szervezet kibővítette hagyományos tevékenységének ke
reteit és nagy érdeklődést mutat a társadalmi-gazdasági és 

politikai problémái: iránt. Ezt as osztályok és a politikai 
erők kölcsönös viszonyának, valamint a nemzetközi helyzetnek а 

megváltoztatása idézett elő.
A kapitalizmusból a szocializmusba valé forradalmi 

átmenőt korában a nőkéröés a burzooá társadalom egészét 
átfogja, Így a nézőpontok is módosultak. Hatással van 

erre, és nagy mértékbon befolyásolja a szocialista orszá
gok osirányu eredményei, változás történt a kapitalista 

országok asszonyainál: helyzetében, harcainak formáiban és 

jellegében is. A nők szerepe a modora kapitalista társa
dalomban közel sem felel meg tényleges társadalmi-politi
kai helyzetüknek*

~í*v

v .

V * 6ft\vVU
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А nők осзш'4omeé&ácet vívott harc fokosóddodt ©Idő
sorban es váltotta ki# hog? as Egyesült ÁLlanokbon оо о
fogott tőkén orosásobbon e hatvanas ővokbon több nő kos

zt alakította kis as autonatlsáeiő Őo a aópooitóa küvot-

neraiyloőöo. Fejlőitek a asolgÜltutüaoSz, nalyok ©cyrdoct 

ook nőt fo^olkootatnok, rated őst időt osabaőStonok föl a 

MstaytáookbaTi, neidet a aSk MsonkivUll ranfe&válXaltea 

fordíthatnak. Dssol ©cyldoáttloe növokoslk a nők iokolá- 

cottoácp» OBokkápootteéfí© la.

>*

nívói a nők ficotőoo lé^wgMND olocoosyabb a férfinkétől 

pl# qű USA-ban a nők átluGfisotéoo a férfi átloíjfiaotéoé-

»

alatta

*

As oléooűotlwoéo tudatosítása a hatvanas óvókban 

koßdCdött# oocóolont Dotty Frlodaa ttA nőioaaÓQ titka* 

oloü könyv©! könyvében kovoooxi tlltakoelk a nők hátrányos 

holycoto alatt. “A aő öppucy, mint a férfi

»
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korlát oc&Uk a «tiootán néproblé-
a• a

nopoltéko olloni harccal ia* A $oloiHoc& asokaacban as álta
lános donokratikuo feladatok nocoldám olképcolhotetlon g 

dolgosé aófc hoosáéárulása nélkül*
A nókérdéo a kapitalisauoban nocolühatatlan, ©at nyllvánva-

A fonlnisaua iránysata ao ШЛ-Ьеш aa 196o-aa óvok
aáoodik felében fojlodött ki Kason о Xdb néven* A korábbi
fonlnieta irdnysataktél oltóruon as cnbori kapcoolatofc 

©Céeaénok átalokitáoáról booséltok, óo ldoolóclai tánadáat 

intéstől: astboo olyan intésnény ollen» noly ckadályocsu őst
о váltostatáot# IJoatürtént a noscplon öaosofocáoa osorvosoti-

.К Ш wS , íl * jhA Mifl “3 *-*1*1« JM*' ’T.5*'JS -Ä» iv?fr/?? (Я uw .»l1*, 1C«. Mill, <ti>4 л jm uít iM.An•iÖG ŐO xuOOxÓ(yLü*zJLü,Q 3.0# хУunysouCl ФШ1|41 24»CHCE3xetíw

19CG-ban éött létroj novoj

oélíö a nők o^onáocuoácámk kivivám, a nékkel oaonboni 

dioskrininácié leküsdéoo anélkül, boa/ oc a fönnálló rond- 

osort voosélyestetné*
♦

rövid idő alatt a Woaen* о üb locbofolyáooaabb 

oroaácoa ooorvévé vált as Jcyoaült Álladókban, noly külön-
A
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Stopjai ártolniodcioír* kDsüllcalmaottak, osabodfoclolkosá- 

mai:» а тшквштвоШ: nCcxsokolétmk k6pvloo26i3 jóoódu

ШвШШ torülotőn.®5
A a

»

portja alkotja. ЯшШтИммадюк abban ngftffáml dog# 

ontcotolik Dacukat a férfiaktól# támadják ókét* Gcarintük 

с nők kötoloocóco óbban von, hocyi "fóliásadjónak о férfiak 

ollon ás ooótrocibolják oa uralkodó "férfi oovinlsouet” # a 

patriarehiátust óo annak niodon formáját* A náforrudaloo

el-

hivatott orra, bocy lerántaa о férfiakat a piodoostálról őo
Sbot kiváiteácjoiktál"06 - iPáo Kató OUlett 1970-

9

jolosavuk ookckat ©lijoostott a nóaosfjalcotól.
A neofODinlSDUo mindkét ir&qrsata as CSA határain kl» 

völ 1© oltorjodt. Hollandiában a "Шк foleoabadltdoa” c*

a radikális ocdmyboc tartósnak, k(S16nb8&6 politikai okoló-

határosé irácyoata lőtt# olvel a baGyooányoa foniniaauo
ooákutcába jutott. В dosgqIod idoolóausai a vdloácból ki-
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voiíofcü utat a «аШГ&rzxi>MLmbüüin fol# I&ok a 3äi~
ГбХес öß ОДМоа, uö ос ВГЗШВДкш бс а többi bapitalia-

07

olyan intusb©üoö©krol van qüŐ, steiyefe tol^oo értékben al-
kainasijat6b 60 oegeogedhetfob a 4*Müagl ma&mmtom* Crrо
nár а ЮешшИтвдЬ iö felhívták fiolátokét , boey а пбк tol«*
áoo ©cyoa^öcuöilßa a fcapitaXXcnuo keretei IsÖeÖtt eXkdpselho-
tétlent 

»6 as 6t uöc£Llot6 helyre#
А №яИв||ШШШбк a kiilUnbüco árnyalatok oUcndr© io

ocyoéceo ob iüooX6ßl4^a» нотеАг-писр? «* oostüly^ollt^dboii Is#**
гееопйб, abban, bocy f6 oái^a* о а&а©0©эй*а oltóritdoo ас
antiinporialieta bare utcáról а эгёасЮдео refosoofc útjára.
uolycfe а feanálld kapituiiatu táraoűalBst nöo veocályecte* 

tik« A п*о£е&1п1&оав a boámmá rend 4HBftÉUiri»^# de
a nőkdrddc fakorlát 1-#

Ход "caüteok void" oXsdcpteXt ^oXcgoőg*

ben vioaűálja © béradat, A proletariátus "ад vívhat3a Ui
a toliöo ©sobQílaácot* *ai£ ши viv^a ki a c0 

mbodaáfpt”60 - iráa Lenin, do tovább ooey áo világoson
a teijoo

rdost”. A faára alkalnusva est, ицу érteisaeBbetjak, hoa/ о
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• hodl

dlк ol,

cook Qß oostályhoro utján lobet nosoMoni, жсз fic^olnot 

fordítanak a п&эооепХоо noc^ildaditáoára , a komuniota 

befolyás »övoXöoöro, vnlonint a fooinlsnuc МОШШ for-

ideológia telepiedet о röhoßcoXonbßn előoc-iti a
*

i*v., »ttUüiP. Piffiiaa,

A főjlődd аввай&ЛЛил 616 пШ: Öntudatánál: őo politikai 
aktivitáoárok páratlan csőrtől«*! növektöőso, ogyre ocőteoobb-
kOrti rőaovőtoXUk a sápok estttapir leitete harcában, a do-
nakratikuo n8aOBQQlnat а vilác «Ш tőroőcjőbora olyan, ac

»

a a
I

еш itteni nfcoarxilnalmt, ссШхтЬоо hatásukat do tokintőlyü-
kot őo ©ssol id аоаз/опсitvo о ЬаШ1 erőkéit
Aaot a bursdoá etettetek; oneiytkot Asolo, Afrika, őo

loti ölvüisdeiő tosro^ros as afro«ássici nők lolki- 

pccicholóciai adtuknak őo kulturális l»cy arányaiknak ooe~
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foXolom mm М$1жьеск &вт> кед ° ourGí^i~pr^;pa t ii :ш** 

o&lon уЩта^афтк & iármGalcoban, Ga a Св&ШЪап olfoer 

bit Bsárt оааг«пШ: dllitúlüc os aacraolpá*

MoolGcueclk a

vocation Lüvotfeeaafxsayel ^árt a ooolád osoropo 6e a
kok sovolGoáro fordított idC oeE&fceat» a váláook safe- poáie 

a£tt* nitiüeot Kolotos ol lobot korSlai, fea a Л шщжее&*
оск а »cooMdi ШвЬвХз* aollott* A nbik <5rv&c, 1ю£у

a keleti el

vei as olcoó nutíteaspőt aa olGcoGgocsdl io maróbb odrták- 

ben adásidő a fárfil lakosodé* SbMl látásik as isporbllsnue
tároécbon lodátcsóüo folyamtokbos,

дао!^ ©syráöSt t&3Q@atJa a ísaplteliota tescolác fodlCDStóoosoi:

elnoradott vlosoa^alt, aint a nők álotfajaddát* kápcácGt,
nu:l:uv4c-sGcGt, agvm&a&mléoé* illetően.

táoílra törekedve о koioti táwjsOcÜoakban ocyoo nyugati öcs- 

oiaidGtaoofc positiven árt&íolik as iosld.j arosdötfíbaa поот^ко-
rooodott olyan osokáaöküt io» nint a tíSk olisülüsitdoo» ш!
ölváloostja őket о körayoaá viláctál, akodályocsü а осообХуХ-
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3ájan dppon а пШШз vcüá vieacoybon nyilvánul aac a Xoo- 

vilác^oabbaii, alvói a Horda радгсашшШ! ж kitovtlsmiM a 

aÖI: ás tdrfiak kttoOltl ©i^roulStloaeác# A 

oc^onáOGaodc oiáráoo осуооога doloc* I© kon jp&mi eo
•lditáletekot* Moson jogaim Oár ninűont bistcolt©ttok

ШШ

ádk, hogy a világ kát ollontátoo гшйшжт a goedog áo 

ssocány országokra ©ősük* osárt a foáláüd, агео&ф ©rood- 

gokban non cdlosoffU as ott őlG ndk baredaok tánoouiáoa a 

támadóin! ооуоа^ockodcdrt, olí'os;;:? о feoüvoo© cpsöac^ct 

alapot kőül 

oSasfo*
, a többi шток kCvotkoa»

ft

a lenini noodllapitűo, begy о ndk tomoláoben türtá:i£ bo~

auölyck a nCk ipari unokába tUrtoní bovaaáoáatu irányul* 

nők* vo£3T táénocptádlx QSt c patrlGrc&Qio áXoifomdt, дао&у
kisírta qg ily on nanfcát m&oláoak áo atápiMtlfeusak* A lo-

odülg ®ág 2Ш lápott ki a bdskörüli de a оеоШ! vioconyok

»

ti fojláéMfcot« nbvoii IbSlláodpüsott o>tt olyan álot-
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9

föladat bárul, norfc a űloaMninócióa kívül 

nóoniUk asdnoo óléitélőtökkel, anöXyek a nőket tűvoltartJÓk 

о maoalnäbtäl« Oonfcio a tároodaloi raratoocoöstáoban való

foo kell

^faSU^Jla,

•*

pontjait noí^últootaoüü о öwí&síuoüöI ImpeaoXaibaa* miß 

1930-ixm álm Plus pápa onöiklilfájdbaa akarói őséit, boa? a 

"férfi a főj, a né podác a oslv, boa? oiébbi kUtoloooÓGO 

vosotni, as utóbbié oaoi.’Qtai*. äs ütvomo óo botvumo óvok-

cnbori tovéíionycéc ocyotlon területe oinoo Bárra a i*Sk olOtt*ib

a
oúcooaóc helyreáll it ttodért a aóláiol Isapooolatbua*

Ennek an as oka, boa? as oarhóamk ficyolcDbo kellett 

vo»~iio ast a tényt, boa a fcatoXüiuook tübboécét a nék alkot*
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^ál:, ha non akarja, hoey oXforűuldamk as oeyhdstdl» tdnoeaí- 

nia fcoll а nól: törolrvdaoit, helysestül: i^GvdXtostatáadra*
äs u3 hoXyaethes alhalmshoűva as ecyhds m tiltahocik 

a autftabdrok tőrülete nutatkosó oc^onlótXoaoóaol: oXXoa*

kajánnal:, negált astetta horhos VltathatatXaznek tartó ha
talmát a téefatib, őst binoayit&i, Ьс^ЗГ a nC fölött, «Зррвду 

vsSxst áladon ochor fölött, cock ocjotlon uralkodó - es laton
Ш*

Шайш uáitdooktól fUeeotlezaül vdXtosatXan rnraüt a 

шоНсжш r© иосэдэа, anoly a Msaaoac ixitécne Gyónok

sóodt Olaaaorosdcbaa, neoativun vlosonyult a osülotdaasc-
bdlyosdo nlndon fornd^dlios. ao

akarja nccvdltootetni* Mdl£ tífeoeatda követoldooiket, 

die druokolnot nou voocóiyostoti.
IJoodllaplthat düh, horsy mpdaiiMxm a dBoozgalosb jo- 

laniGa tafßß&üam umttik koroostUX,

gait óa nónihóppon Javítják Mysoti&ot a t drezdaiamban.
OS noD acüatoti

*t

«BdnaSra a toi;J ос oc/os^oma&aot 6c a valóodeoo csaladod-
rat* Lenin követkeseteoon hirdette, hocy as dltaX-dnoa do- 

Dohratilma nibocoaloa da a osocialisouadri folyó forradoX-
ni oostdlyharc olasc&ithatatXan, eivdXaasthatatXan ©syodetdl*
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in * üaJSBGa.^ - sCvjgosmagsEg

A bevésettben utaltunk rá» hogy niárt aktuális, 

időocorü ш io a nőkérdéooel való foslalkosás* А поток 

voláoásoe ecyenjoguoáoámk ©lérőeo a társadalmi élet va
lamennyi szférájában а komntmlcous Beáméra mindig а Xec- 

fontosabb föladatok egyikét kőpostо és tevékenysége fői
rányát jelöntötte ás 3elönti ш iß. As qs elmélet, amely 

a mindennapok gyakorlatában nyert megvalósítást, Harr» 

Bügels, Bőből 6c Lenin elméleti munkásságain alapultak* 

Ssért szükséges g klGGOSUrasok tanításait na io figye- 

lenbe venni és a mai helyset alapján a nemsoti eaj át os
ságoknak megfelelően alkalmsai, hogy valójában minden
nemű különbség megszűnjön a nő helysetét illetően a kü- 

lönbgső társadalmakban. Bbbor nagy cserepet vállalt éo 

vállal a IToDSotkasi Demokratikus líőssüvotség la, do а 

föladat elsősorban a komponistákra vár, mórt a női: toljon 

felssabaditáaa csokis a konmuniata társadalom vlesonyai 
kbsött valósulhat meg* Eszel azért kell tiostobán lennünk, 

mivel as erőviszonyok a szocializmus javára változtok, de 

őssel együtt erősödött cs ooatályharo s Így a nőle bizonyos 

reformokat tudtak és tudnak elérni о tőkés társadalmakban, 

amelyek szélesítik jogaikat Sa némiképpen javították hely* 

setükot.
Act azonban tudnunk kell, hogy a kapitaliota társadalom 

és e пешек valóságos társadalmi ogyenlőoógo e társadalom 

keretén belül összeegyeztethetetlen.
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Leóin állhatatosén 6a kövotkeoetooen hirdette as 

általános demokratikus nénjosgalon őü в osoclolinnuGÓrt 
folyó osstályhorc ölosakithatátién kapcsolatát. Jolontőo 

eredmények osülottek, őst igaoelja о пбк megvált osott hely
set© a asocialieta világröűüeeerben, de maék ellenére 

aég icon ook a megoldásra váró probléma, A cél eléréséhez- 

sokoldalúan figyelembe kell venni в nókérdéo mai felveté
sét, a IdilönhÖBÓ orssdgokban. Essél kapcsolatban vált ok- 

tuolitácaá as a probléna, nely as Önálló nóssorvonctek 

fennállásával függ öocce. létrejöttük és raegosilárdulá- 

cuk oka, пш a nők osubjektiv óhajának es erödiaénye, ha
nem a nókórdóo sajátosságai, a nók sajátos érdekei kosták 

létre. Est már 19о7-ben hangsúlyoste Kellontáj aeocony 

a r.-5k о1вб nemsotkösi konferenciáján, vagyio abhos, hogy 

orodxaényoteot érhessenek el, tömörülni, csoportosulni kell 
különböző szervesetekbe, nort оcyságlen van as erő, 

öoocefocáaban.
As ilyen osörvösetekben a különböző pártokhoz és osö- 

voteégoeekhos tartósé nők, különbé só álláspontokat képvi- 

colnek, különböső követ ©léseket dolgosnak ki éo eloólotoik 

io eltérőek. Beért van e аагэ&йишагак nagy jelentősége, 

mert a konnunlsták feltárták о hagyományos f«diniemé éo 

jolologi fonnál idoológtájának tarthatatlanságát, igyokos- 

tek as általános demokratikus harc felé irányítani а nő
sz orvosotok tevékenysógét, amely igen öoosetott éo bonyolult 

munkát igényelt.
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A tesooá de liiopol^bi iüooldcidl: Xoloploodoo a ad*
щиа@а1«рЬш oldoocitotto de olßoociti a сзошро1о11ошо кшт
tdreaclalni báoioánok bővlRCaőt9 m $щтЛйМшт ollm ШШ0
Ьазгйв&йк osls nillido l3ödoosp©oáisoís Oígfite Хоф&Ъейшю&ЬЪ ош* 

patát BCTGlto de sereli M®öló$L®ílag io» 3q4H ooXltotto

í#

хахкозtatott öS/, p а

doXeatteaanafc рсроШЬШг is« {&« q tdbdc «*ов&&Ьаа a sdt; 

go #Xe6kt akik elresatik áXXáoubat, I» olbocodiáooL: valóak*

bős bdpoot dübbenotoeím ХоезозгакНок» A sadk fadtráaytHJ bolya«-

eoto a klaoesilxtöok olrsdiot© ©lapján oa le helytálló» vacate 

bolysGiük aooroe baosoíOeedeben áll orosdguk fíosáoaági do
*

do чШшхШяШьбйШ a aßk ЪвЗ#я#Ш*№ to*
Gta^oo problem a fajiddá osíosáűoisbau as IrdetuOatlem-

a ndpoeaponOot а» *

tamáosefteom jolontda báayocUík а пбк ШзЩ. koarUlt do körül
1:1» titontat jtiLont а »B&anflfcttlioda folosdooláoo, q foglal-
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kostatottoág bistooitáoa, a ssegény ség leküsddoe, a demog
ráfiai problásák, oa élolmisserhiány9 as éhhalál, a kőpadé 

éa a osakképséo bistooitáoa, a InkáSholysot Javítása# 

Jelentős dudások mellett, nínt IdLgérő jelenség os évosá- 

sadoa előítéletek éo hagyományok lektlsdécG,
A kapitalista orsságo&bon a nők ogyonjoguságát qs 

alkotmány do néhány törvény eUroortes de a Gyakorlatban 

as érvényesülése korlátoson. Saáuoo megoldatlan probléma 

kosütt osoropol még na io» hogy általában nincsenek nog а 

másfeleid osociálio feltételek /böleoődo, óvoda da náa lő- 

tooiteónyek/ о igy a nők non tudnak ölni а пшжшюз való 

jogukkal, ninca nádjuk orra» hogy továbbképzők magukat. 
Дз időosakoa válságok, as infláció, a sunkanéllrUliség lo 

őkot érinti elsősorban#
A asocialiota orsságokban аз alkotnány, a törvény- 

íiosáo ivgsitotto a férfiöl: do a nők egyenjogúságát, A gya
korlatban ia érvényesítőt tél:, do megoldatlan problémák aág 

vannok pl, a női: kHsdlotl tevékenysége, vesotő funkcióba 

körűié odi lök megfelelő aránya 

oságon 197o* február X7-I8~án es ШСЛР Sösponti Dioottoá- 

ga határosátot hocott e nők társadalmi holysotévol kap- 

coolatban, A határosat nyomán minőségi váltosáook tíírtén- 

tok, megindult a fellendülés* As orodményék as oloő idő- 

bon icon látványosai: voltai: pl, gyenaokgondosBáel segély 

bevezetésé nők vesető beoostáoba kerülése, as egyenlő mun
káért egyenlő bárt Glvénok mögvalőeitáaa otb,

SorúéGSOtocon asonbun a későbbiéi: oorán osdnoo olyan 

nehésséggel kollott éo kell oscabo aéenüöfc, amely a jolon

kielégítő otb, Dagyaror-
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föladatát jolonti, cool: példaként oüiMtft néhányat« о

* a'I

bistooltáou otb.
А соаШшк a tároadoloabon botültütt caогорбго ads 

шсзгоЬЪ flsyolaot Ш fordítanunk. aivol a eoul&l a ÍUű£3* 
vénye as uralkoüé tárocOalni vloconyokrul:, Iiossáéár-uX as

not kell farditur*! US anya, a eoooagaévédolauro. c ooalád-
a

XXX.
további föladatait в "XSasánk népoooűéoi Iiolysoténök alá- 

kuiáoa noGy foatooaáau noasetl do tároadolai ücy. ősért
állandó ficyolnot iodayol* üoot iccét olya» osokoosba ér-

2b texudocotoocai ölválcasthatatlaaul öoosofücG a nék holy- 

sot évol, emi ast jolonti, büß? tovább boll davitoai ásókat 
a oacduoáci# kulturdlio. tudati de doci feltét oltóiét »űaolyofc
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Vélenéoyttok mmlat ott áó a n€t boltot о 9 ott raocoMott 

q nékéartéa* óból jó a férfiül: bolysoto 6a о (ЯГвГСЫЫ. 
Sülit DiMm ocjroo scyéné* kXokbsöocößoikd * a ofiöládokd

diót ш kerüldöa ©одз&зоа! ©scabs* ólat kibókitbototlon
©Ilontdt*

tdroű&ol**
Ollóс ШП ©ásniuk, ott q férfiak ooo loíiotnsk oso?:* ás
osyik foltétoloai a taleftkot* аз olmXaostott loliotooúco* 

kért podiG küsöo о foleléosóc* Aa ©IdttUak álló folaűo-
a

*

«OreofrlMlgM»» As dllmpolcéri dogok a focleükostaiott-
adß torUXotéit, © kOcóloti tevékenyedében* a kulturális 

óo a соаШ! vicsorgóban Шрté&eűLxai döloatdodaü ©Xurolaa**
♦

*

lépés irár^as о абк МвоабОб róocvétolo s «toedabXUag

a»
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