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Madarász Anita 

 

Az angol női választójogi mozgalom kibontakozása 1908-ig 
 

„Az élet színpad. A szereplők a sors, a hagyományok által ki-
alakított szerepet játsszák ezen a színpadon. De akadnak 
olyanok is, akik nem hajlandók a kijelölt szerepet játszani. És 
ezeket meggyötri, megkínozza a sors. Én is ezek közé tarto-
zom. De lehet, hogy azok, akik nem játsszák el kijelölt szere-
püket, olyanok, mint az útjelzők. A későbbi kor számára mu-
tatják az irányt, mialatt ők porba sújtva állnak az út keresz-
teződésében.”1 

(Mary Wollstonecraft, a mozgalom előhírnöke) 

 
 

A női választójogi mozgalom kezdődátuma 1866, amikor ebben a kérdésben az 
első petíciót benyújtották a parlamentben. A nőkkel kapcsolatos kemény és merev 
sztereotípiák révén a politikusok két kézzel ragaszkodtak az elmélethez, miszerint a 
nők a konyhába valók, nem pedig a parlament soraiba. A politika számba vette a 
női választójog megadásával járó esetleges következményeket, s olykor túlzó kifo-
gásokat felsorakoztatva, 1918-ig mindig ellene léptek fel a képviselők. Az 1903-tól 
1914-ig tartó időszak történéseit és hangulatát börtönbüntetések, fenyegetések, 
kétirányú támadások, halálesetek, rongálások, düh és elkeseredettség határozta 
meg. Ebben a szenvedélyekkel teli periódusban kézzelfogható eredmények nem 
születtek. A nőkhöz többször nem méltó viselkedés, a rendőrök olykor kegyetlen 
intézkedései, a kormány kitérő, halogató politikája, embertelen lépései (pl. mes-
terséges táplálás) megbotránkoztatták a közvéleményt. Még 1914 elején is úgy 
tűnt, hogy a női választójogi mozgalom napjai végleg leáldoztak, amikor is fordulat 
következett be. Kirobbant az első világháború, a szerepek módosultak, szükség lett 
a nőkre, s munkájukra. A fáradságos, bizonytalan négy évet valahogy meg kellett 
köszönni a nőknek is: megadták a választójogot, hogy az asszonyok beleszólhassa-
nak országuk politikai életébe.  

A tanulmány a fentebb vázolt politikai atmoszféra bemutatására vállalkozik. 
1866-tól 1908-ig veszi sorra az eseményeket: a nőmozgalom szervezeti kibontako-
zását és a kormánypolitika válaszlépéseit. Hogy miért zárták ki a nőket a politikai 
életből? Nincs egyértelmű válasz. S hogy a nők miért akarták oly elemi erővel a vá-
lasztójogot? Az alábbiakban remélhetőleg választ kapunk a kérdésekre.  

A női választójogi mozgalom Angliában volt a legerősebb és egyben a legkitar-
tóbb. Általában leegyszerűsítő módon használjuk a szüfrazsett kifejezést és az 
egész mozgalomra ráhúzzuk ezt a jelzőt, pedig ez helytelen: a mozgalom két irányú 
volt, így különbséget kell tenni a szüfrazsiszták és a sokat emlegetett szüfrazsettek 
között. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szüfrazsettek hivatalos szer-

                                                 
1 KERTÉSZ Magda: A szüfrazsettek. Kossuth, Budapest, 1979. 38. (KERTÉSZ). 
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vezetének (Nők Társadalmi és Politikai Uniója - Women’s Social and Political Union 
- WSPU) megalakulása előtt már beszélhetünk választójogi mozgalomról, amely 
követelte a változást, noha nem olyan intenzitással, mint a századforduló után. Az 
angol emancipációs mozgalmon belül hamar elkülönült a mérsékeltebb és viszony-
lag békésebb irányzat, melynek tagjai – a szüfrazsiszták - „csak” politikai jogokat 
követeltek (Női Választójogi Társaságok Nemzeti Uniója - National Union of 
Women’s Suffrage Societies - NUWSS). A másik irányzat radikálisabb taktikához 
folyamodott,s valóban, 1903-tól, a szüfrazsettek szervezete, a WSPU megszületése 
fordulópontot jelentett a mozgalom történetében: új politikával állt elő, s a radiká-
lis, sokszor megdöbbentő cselekedeteik megosztották a közvéleményt. A politika 
felvette a harcot (leginkább) a szüfrazsettekkel szemben, és nem kívánta módosí-
tani a választójogi törvényt, amely egyértelműen kizárta a nőket a választásból. 
1918 februárja nem teljes sikert, de mégis fontos állomás: a nők megkapták a vá-
lasztójogot, korlátozva ugyan, de a nagy többség élhetett ezzel a „kiváltsággal”.  

 
A politika és a választójog 
 
A századfordulóra 7 millió férfi – Anglia és Wales férfilakosságának a kétharmada 

– választhatott, s közülük jó néhányan a munkásokból kerültek ki. 1832-ben született 
meg a Nagy Reformtörvény (The Great Reform Act),2 amely 650 ezer embernek adta 
meg a választójogot (14 millióból).3 Összességében a férfiak egyötöde kapta meg a 
jogot. A törvény azonban kizárta a nőket. Az angol történelemben a „férfiszemély” 
(male person) kifejezés használata óta a nőket törvényesen megakadályozták abban, 
hogy szavazzanak a parlamenti választások alkalmával.4 1867-ben lépett életbe a 
Második Reformtörvény (The Second Reform Act),5 amely szavazati jogot adott a kö-
zéposztálynak és nagy számban a munkásoknak. Ez utóbbi kategória képviselői közül 
választhattak azok, akik háztulajdonosok voltak (egyévi helyben lakás után), és a vá-
rosi lakásbérlők, ha évi 10 fontot, valamint azok a vidéki bérlők, akik évi 12 font bér-
leti díjat fizettek.6 A reform 2,5 millió férfi háztulajdonosnak biztosította a választójo-
got. John Stuart Mill, westminsteri parlamenti képviselő (1865-től),7 e törvény meg-
születésének idején készítette el az első előterjesztést a nők korlátozott választójo-

                                                 
2 A kormány a reform elfogadásának időszakában whigekből állt (1831-es májusi választások ered-

ményeként). A lordok 1832 áprilisában elfogadták a törvényt, de májusban már módosításokat követel-
tek. Charles Grey kormányfő lemondott, az uralkodó (IV. Vilmos) Wellingtont bízta meg kormányalapí-
tással, ez azonban csak 10 napig tartott. Grey ismét a kormány élére került, majd június 4-én végre el-
fogadták a törvényt. A reform véghezvitele jelentős lépés volt, hiszen képviselethez juttatta az ipari 
burzsoáziát, ezzel megnövelve az alsóház súlyát. VADÁSZ Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes törté-
nelem. Korona Kiadó, Budapest, 2005. 167. (19. századi egyetemes történelem …)   

3
 Uo. 167.  

4 Diane ATKINSON: Votes for women. Cambridge University Press, 1988. 7. (ATKINSON). 
5 Az 1867 februárjában benyújtott javaslat az előzőhöz mérten csökkentette a választásra jogosultak számát. A 

tervezetet Disraeli pénzügyminiszter készítette el, a kormányfő Derby volt. 19. századi egyetemes történelem… 179.  
6 Uo.179.  
7 NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin: A női választójog külföldön és hazánkban. Lap- és Könyvkiadó Kft. Bu-

dapest, 2001. 39. (NAGYNÉ SZEGVÁRI). 
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gával kapcsolatban. 1884-ben született meg a Harmadik Reformtörvény (The Third 
Reform), amely 5 millió férfit jogosított fel a szavazásra (ez a férfilakosság kb. két-
harmadát jelentette). A dolgozó férfiak jelentős része megkapta a lehetőséget, hogy 
leadja voksát a parlament tagjaira, akik – véleményük szerint – érdemben tudják 
képviselni érdekeiket a parlamentben.8 A nők azonban továbbra sem élhettek a sza-
vazás lehetőségével.  

S bár a nők a parlamenti választójogot nem kapták meg, a helyi politikai életben 
azonban részt vehettek. Az 1870-es évektől egyre több nő jelöltette magát iskolai 
bizottságokba, gyámhatóságokba, községi tanácsokba és később, megyei önkor-
mányzatokba. Az 1890-es években ugyanis enyhítették a gyámhatósági jelöltekkel 
szemben támasztott vagyoni követelményeket, s emellett szocialista csoportok is 
megjelenek, s mindez arra bátorította munkásosztálybeli nőket, hogy ők is jelöltes-
sék magukat. A helyi választott testületekben való részvételük lehetővé tette azt, 
hogy hatást gyakoroljanak az állam jóléti politikájára.9 A 19. század jelentős részében 
a nők politikai szereplését a helyi közösség vagy család ösztönözte és nem a pártok. 
Az 1880-as évek kezdetétől a választójog kiterjesztése, valamint a fizetett kortesek 
alkalmazásának tilalma miatt a pártvezetők arra buzdították a nőket, hogy a két nagy 
politikai párt érdekében dolgozzanak. A nők is csatlakoztak a 19. század végén létre-
jött szocialista csoportokhoz, és 1900 után a Munkáspártnak dolgoztak. Az új hely-
zetben azonnal felvetődött, hogy mi legyen a nők szerepe? És saját politikai identitá-
suk megteremtése érdekében elkülönülten, önállóan kell-e szerveződniük?10 

Ezek és más kérdések már a nők mozgalmának kezdetekor megfogalmazódtak. 
Bessie Rayner Parkes11 például úgy gondolta, hogy Az Angol Nők Lapja (English 
Woman’s Journal12) című folyóirat megmutathatná, hogy a nők együttműködés 
esetén mire lennének képesek, s a lap a politikai életben is utat mutathatna a nők-
nek. Emily Davies szerint - az előző elgondolással szemben - sokkal fontosabb, hogy 
a nők és a férfiak egyenlő feltételek mellett dolgozzanak együtt, és elítélte a ne-
mek között felmerülő bármilyen kibékíthetetlen ellentétre utaló célzást. Hasonló 
kérdések fogalmazódtak meg a korai nőmozgalmi szervezetekben: a választójogi 
egyletek gyakran aktív férfitámogatással jöttek létre és sok férfit lehetett találni a 
munkatársak között is, ugyanakkor voltak olyan szervezetek is, melyek a férfiaktól 
elkülönülten működtek.13  

A századfordulóra az összlakosságnak csak igen csekély hányada helyeselte a 
nők választójogának elérését. Miért nem támogatták őket? Úgy vélték, a nőket 

                                                 
8 A törvény a nőkön kívül kizárta a legszegényebb férfiakat, a munkaadójuk otthonában élő szolgá-

kat, a bűnözőket s az elmebetegeket. ATKINSON: 7.  
9 June PURVIS (szerk.): Women’s History: Britain, 1850-1945. Routledge, 2004. 225. (PURVIS). 
10

 PURVIS: 226.  
11 Bessie Rayner Parkes és Barbara Leight Smith nevéhez köthető röpiratok indították meg a női vá-

lasztójogért folyó első petíciós hullámot. Az egyik petíciót 26 ezer férfi, a másikat 30 ezer nő írta alá, s a 
parlament elé kerültek. NAGYNÉ SZEGVÁRI: 39.  

12 1858-ban Madame Belloc szerkesztésében indul útjára az English Woman’s Journal. NAGYNÉ 
SZEGVÁRI: 39.  

13 PURVIS: 226.  
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megvesztegethetik a politikusok; ha bekerülnek a politikai életbe, nem mennek 
férjhez, nem lesznek gyermekeik, és kihal az emberiség; ráadásul a nők érzelmes 
lények, így képtelenek józan politikai döntést hozni.14 Ezek az elképzelések ma már 
túlzónak tűnhetnek, de abban az időben ezt komolyan gondolták. A fő ok, amiért a 
nők nem kaptak választójogot a 20. század elején az volt, hogy a legtöbb politikus 
még nem kötelezte el magát a gondolat mellett. A többség csak akkor lett volna 
hajlandó támogatni a női választójogot, ha abból a saját pártjuk is profitál. Ezért 
ellentmondásos javaslatokat látunk arra vonatkozólag, hogy a pártok megnyerjék 
maguknak a nőket. A szocialisták feltételezték, hogy a nők pozíciója az otthoni 
modellben problémát jelenthet: a nők visszatarthatják a férfiakat a politikai aktivi-
tástól, miközben az ipari tapasztalat hiánya miatt nem lesznek fogékonyak a szo-
cialista propagandára. A nők befolyását a többi családtagra azonban felismerték, 
emiatt fontosnak tartották megnyerni őket és felkelteni érdeklődésüket a szociális 
reformok iránt.15  

Az angol szociáldemokraták 1883-ban nyilatkoztak először a női választójog 
kérdésében. A párt szerint a nők választójogáért azért nem érdemes harcolni, mert 
a jog csupán egy réteg, a jómódú asszonyok számára lenne biztosítva. Ez az állás-
pont arra vezethető vissza, hogy az 1884-es választójogi reformtörvény elfogadta-
tásának idején a választói jogosultság kiterjesztése még mindig jelentős vagyoni 
kötöttségekkel párosult. Ezért akkor sem lehet demokratikus választójogról be-
szélni, ha a nőknek a férfiakkal egyenlő esélyeket biztosítanak.16  

A konzervatív párti17 politikusok általában hittek abban, hogy a dolgokat úgy 
kell megtartani, ahogy azok mindig is voltak. Tartottak attól, hogyha a nőknek 
megadnák a lehetőséget a szavazásokon a véleményük kinyilvánításához, akkor az 
új szavazók nem rájuk, hanem a liberálisokra vagy az új Munkáspártra szavaznak.18 
A párt azonban remélte, hogy mozgósítani tudja a nőket, jóllehet a párt lapjainál 
nem vették figyelembe őket. Egyelőre azt a megbízást kapták, hogy a becsület és a 
vagyon védelmére ösztönözzék a férfiakat.19  

A liberálisok20 alapvetően nem ellenezték a női választójogot, jóllehet ők is tar-
tottak attól, hogy majd az ellenfeleket, a konzervatívokat és a Munkáspártot fogják 
támogatni.21 De nem mindig voltak megengedőek. A kormányon lévő Gladstone-
féle liberális párt ellenezte a női választójogot. Jól tükrözi ezt J. Bright 1870-es vá-
lasztójogi javaslata, amely lehetővé tette volna a nők számára a választást, s a par-

                                                 
14 ATKINSON: 9.  
15 PURVIS: 226.  
16 NAGYNÉ SZEGVÁRI: 40.  
17 A tory elnevezés helyett 1846 óta beszélhetünk konzervatívokról. 19. századi egyetemes történe-

lem… 180.  
18 ATKINSON: 9.  
19 PURVIS: 227.  
20

 A whigek esetében 1867 után jogos a régi név helyett a liberális elnevezést használni. Ekkor a 
whigek és a „peeliták” (1846-ban kiváltak a tory pártból) egyesülése hozta létre a liberális pártot. 19. 
századi egyetemes történelem … 180.  

21 ATKINSON: 9.  
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lamenti bizottságban a második felolvasás során többséget szerzett. A kormány 
nyomásának hatására azonban a parlament a javaslatot 220:94 arányban elvetet-
te. A következő évben ismét napirendre került a módosítás, de 220:151 arányban 
ismét leszavazták. Ennek ellenére az eredmény egyértelműen jelzi a női választó-
jog gondolatának lassú térhódítását.22  

A Független Munkáspárt 1893-től kezdte meg működését az 1892. évi választá-
sokon a Westminsterbe jutott bányász, Keir Hardie szervező munkájának köszön-
hetően.23 A párt attól tartott, hogy ha nem az összes felnőtt jogú kapja meg a vá-
lasztójogot, nem fogja tudni lefölözni azt a hasznot, amely a választójogi törvény 
változásában következne be. Ez mit jelent? Ha a vagyonnal bíró nők megkapják a 
választójogot, de munkásosztálybeli társaik nem, akkor a konzervatívok és a liberá-
lisok jelentős előnyre tehetnek szert. Miközben a Munkáspárt próbálta megvalósí-
tani a felnőtt választójoggal kapcsolatos elgondolását – minden férfinak és nőnek 
legyen választójoga –, sokan úgy vélték, először valamennyi férfinak meg kellene 
kapni ezt a jogot.24  

A nők szerepével kapcsolatos ellentmondásos pártálláspontok dacára jelentős 
számú nő dolgozott a politikai pártoknak. 1918 előtt a fő pártszervezetekbe nem 
tudtak bejutni, ezért alacsonyabb szintű tagozatokban dolgoztak.25 A konzervatív 
irányultságú nőket 1884-ben felvették a Primrose Ligába (Primrose League), ahol 
megszervezték a Hölgyek Előkelő Társasága néven futó szervezetet (Ladies Grand 
Council). Ezekben a társaságokban növelték a nők politikai érdeklődését és kép-
zettségét, valamint propagandista szervező, illetve korteskedő képességüket erősí-
tették.26 A liberális párti nők különösen agresszívan viselkedtek a saját nemük joga-
it illetően. Helyi Női Liberális Társaságok (Women’s Liberal Associations - WLA) 
alakultak szerte az országban az 1880-as évek folyamán, és ezek együtt csatlakoz-
tak a Nők Liberális Föderációjához (Women’s Liberal Federation - WLF) 1887-ben. 
Közülük néhányan úgy vélték, a WLA olyan lehetőség, amely révén közvetve segí-
teni tudják férjeiket, vagyis a nők politikai életbe való bekerülésével támogatni 
tudják a liberális politikát. Mások, a már elkötelezett feministák azért választották 
a szervezetet, hogy külön szerveződjenek önrendelkezésük megvédése érdekében. 
E hölgyek a liberalizmust igyekeztek előbbre vinni, miközben a teljes állampolgár-
ság iránti követelésüket is érvényesíteni akarták.27 

A három nagy szocialista csoport – a Fabiánus Társaság (Fabian Society),28 a 
Szociális Demokratikus Föderáció (Social Democratic Federation - SDF) és a Függet-

                                                 
22 NAGYNÉ SZEGVÁRI: 40.  
23 Keir Hardie tapasztalatai alapján kívánt a munkások érdekében politizálni. Nézetei közel álltak a 

fabiánusokéhoz, lásd: 28-as jegyzet. Sikert csak a Hardie kezdeményezésére, a trade-unionok és a 
Fabiánus Társaság támogatásával 1900-ban létrehozott Munkáspárti Bizottság hozott. 19. századi egye-
temes történelem… 184.  

24 ATKINSON: 9.  
25

 PURVIS: 227.  
26 Uo.  
27 Uo.  
28 A Fabiánus Társaság a radikális polgárság legfontosabb szervezete volt, s a Munkáspárt egyik 
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len Munkáspárt (Independent Labour Party - ILP) – az 1880-as és az 1890-es évek-
ben jött létre, s a nők előtt is megnyitották a kaput. A gyakorlatban azonban el-
enyésző számú nő töltött be párttisztséget, miközben a mozgalomban, mint szó-
nokok, szervezők, írók és pénzkijárók szerepeltek. A szocialista csoportok lehető-
séget nyújtottak a munkásnők számára, hogy bekapcsolódjanak a politikai életbe. 
A szocialista politikát valló nők meg voltak győződve, hogy a női emancipációhoz a 
legjobb út az, ha férfiak mellett dolgoznak a mozgalomban, és mindkét nem szá-
mára változásra törekednek. Ők tették lehetővé, hogy a mozgalom megvitassa 
„nőkérdés”-t. Ők mutattak rá a nők elnyomásának és politikai egyenlőtlenségének 
anyagi alapjaira.29   

 
A választójogi küzdelem története a századfordulóig 
 
Habár a női választójog kérdése már az 1830-as években felvetődött, csak az 

1860-as években jött létre egy kisebb választójogi mozgalom Nagy-Britannia na-
gyobb városaiban, így Londonban, Manchesterben, Bristolban, Birminghamben és 
Edinburghban.30 Az angol nők választójogi küzdelme az 1840-es években alakult át 
szervezett mozgalommá. Ebben az időben léptek színre a chartisták is, akik a válasz-
tójog kiterjesztését követelték. Több chartista vezető a népi chartába (People’s Char-
ter) be akarta iktatni,31 hogy az általános választójog követelése a nők választójogát 
is jelenti. A többség azonban nem támogatta ezt a javaslatot, mondván ez a követe-
lés csak késleltetné a férfiak választójogának széleskörű megadását.32 A nyilvánosság 
és a sajtó azonban lehetőséget teremtett arra, hogy ez a „női kérdés” folyamatosan 
napirenden legyen. 1851-ben jelent meg a Westminster Review-ban egy nagy vissz-
hangot kiváltó tanulmány „A nők megfosztása a választójogtól” címmel Később 
ugyanez pamfletben is megjelent John Stuart Mill aláírásával. Ezen felbátorodva, 
1853-ban, Mrs. Henry Pochin „A női választójogról” címmel újabb pamfletet jelente-
tett meg.33 1866. június 7-én terjesztették be – Elizabeth Garrett (később Mrs. 
Garrett Anderson) és Emily Davies – a nők jogkiterjesztésének kérvényét a parla-
mentben.34 Ez a dátum fontos mérföldkő a női választójog történetében, mert elin-
dítja a parlamenti javaslatok hosszú sorát. Benjamin Disraeli az alsóházban a nők ér-
dekeinek védőjeként kommentálta a javaslatot: „Egy országban, amelyet asszony 
kormányoz, s a nők…egyházi tisztviselők és szegényfelügyelők lehetnek, nem látom 

                                                                                                                  
elődje. NAGYNÉ SZEGVÁRI: 38.  

29 PURVIS: 228. 
30 ATKINSON: 10.  
31 1836-ban hozták létre a Londoni Dolgozó Férfiak Szövetsége nevű radikális szervezetet. Két év 

múlva a programjukról - The People’s Charter - a mozgalmat chartizmusnak nevezték el. A követeléseik 
közé tartozott a titkos választójog, évenkénti titkos választás, vagyoni előírások felszámolása. BEBESI 
György (szerk.): A hosszú 19. század rövid története. Comenius, 2005. 142.  

32
 KERTÉSZ: 49.  

33 NAGYNÉ SZEGVÁRI: 39.  
34 Elizabeth CRAWFORD: The Women’s Suffrage Movement in Britain and Ireland. Routledge, 2008. 

172. (CRAWFORD). 
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be, miért ne lehetnének parlamenti választójoggal felruházva.”35 A választójogi tör-
vényjavaslat vitájára 1867. május 20-án került sor. John Stuart Mill egy módosítást 
próbált keresztülvinni, miszerint a „man” mellé a „woman” kifejezést is vegyék fel, 
illetve, a „man” kifejezés helyett alkalmazzák a „person” szót alkalmazzák.36 Az el-
képzelés 73:194 arányban megbukott. Mill 1869-ben elvesztette mandátumát, de az 
általa képviselt ügy nem tűnt el nyomtalanul, hiszen több követője is akadt. Így Jacob 
Bright megszervezte a női választójogot pártolók csoportját a parlament soraiban. Ez 
a lépés elindította a kampányolás időszakát. Az első nagyobb rendezvényre London-
ban került sor 1869. július 17-én. A törvényhatóságokról szóló törvényben (Municipal 
Corporation Amendement Bill, 1869) biztosították a nők számára az önkormányzati 
szervekben a képviseleti jogot, a férfi választóknál meglevő egyenlő vagyoni feltéte-
lek mellett. A törvény két szempontból is jelentősnek bizonyult: példaként szolgált a 
további választójogi küzdelemhez; Európában a nők ezzel a lépéssel először jutottak 
polgári jellegű képviseleti joghoz.37 

A nők szavazati jogának egyik legbuzgóbb képviselője és támogatója Lydia 
Ernestine Becker lett.38 Egy tudományos kongresszus alkalmával értesült először a 
női választójogi küzdelemről, mikor az egyik résztvevő felolvasta a követelésüket. 
Lydia Becker azonnal csatlakozott a mozgalomhoz, s amikor 1867-ben létrehozták 
a manchesteri nőbizottságot, őt választották meg első titkárnak, amely pozíciót 
élete végéig betöltötte.39 Eközben választójogi társaságokat alapítottak Manches-
terben, Londonban, Edinburghban, Bristolban és sok másutt is. Mindegyik szerve-
zet ugyanazt a célkitűzést próbálta megvalósítani: a nők ugyanolyan arányban kap-
janak szavazati jogot, mint a férfiak. A bizottságokban résztvevő nők számára idő-
vel világossá vált: ha bármit el akarnak érni, akkor a közvéleményt is a maguk olda-
lára kell állítani. A manchesteri nőbizottság ezért folyóiratot indított, melynek első 
száma 1870 márciusában jelent meg A nők szavazati jogának lapja címmel (a fő-
szerkesztője Lydia Becker.)40 A bizottságok igyekeztek szövetségre lépni egymással, 
természetesen úgy, hogy közben szervezeti és anyagi függetlenségüket megőriz-
zék. Így jött létre 1871-ben a Nők Szavazati Jogának Országos Szövetsége (National 
Society for Women’s Suffrage). A tagok nagy része a liberálisokban reménykedett, 
kisebb hányada pedig a konzervatív pártnál látta a jövő kulcsát.41  

Közel 40 évnyi békés kampányolás, petíciógyűjtés, a parlamenti képviselők tá-
mogatásának elnyerése és számos találkozó után, a női választójog megszerzésé-
nek ügye nem került közelebb a céljához. A legtöbb politikus nem vette igazán ko-
molyan a követelést, és ironikusan kezelték a kérdést, amikor az alsóházban meg-
vitatták. Negyven év leforgása alatt tizennyolc vita hangzott el a képviselőházban. 

                                                 
35 NAGYNÉ SZEGVÁRI: 39.  
36

 Karen OFFEN: European Feminisms 1790-1950. Stanford, 2000. 142.  
37 NAGYNÉ SZEGVÁRI: 40.  
38 Lydia Becker biológiai és csillagászati tanulmányokat folytatott. 1865-ben Manchesterben tele-

pedett le. Tevékenységéről Charles Darwin is elismerően nyilatkozott. KERTÉSZ: 53.  
39 Uo. 53.  
40 Uo. 54. 
41 Uo.  
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Három törvényjavaslat sikeresen el is jutott a szavazásig. Ugyanakkor mindhárom 
esetben csak egy elenyésző kisebbség támogatta a javaslatot.42 Az angol politikai 
rendszerben a kormánytól függött, hogy a törvényjavaslat keresztülmegy-e a sza-
vazáson. Ha úgy gondolták, más dolgok fontosabbak, akkor a parlamenti képvise-
lők nem sokat tudtak tenni az ügyért: így volt ez a női választójoggal is.  

 
Szüfrazsiszták és szüfrazsettek 
 
A szüfrazsiszta mozgalomban szinte kizárólag középosztálybeli asszonyok vettek 

részt, akik figyelmen kívül hagyták az iparban dolgozó nők rettenetes körülményeit. 
Ezért követeléseikben nem szerepelt, és nem is szerepelhetett a munkásnők prob-
lémáinak gyors megoldása.43 A szüfrazsiszták békésebb, mérsékeltebb, törvénytiszte-
lőbb módszert alkalmaztak a WSPU-val szemben.44 Szervezetük, a NUWSS, 1897-ben 
jött létre, Mrs. Millicent Garrett Fawcett elnökségével, aki úgy vélte, hogy a választó-
jog a szociális, a gazdasági és a politikai reformok egyik kulcsa. A célkitűzés egyszerű 
volt és világos: „Támogatni a nők parlamenti választójogának követelését; ehhez 
ugyanazok a feltételek kellenek, amelyek a férfiak esetében kellettek vagy kellhet-
tek”.45 Nem követelték, hogy minden nő megkapja a választójogot, de azt igen, hogy 
a nőknek a férfiakkal azonos körülményeket biztosítsanak. Az nem szerepelt szándé-
kaik között, hogy bárkit is valamelyik politikai pártban elhelyezzenek. A NUWSS több 
szempontból ugyanazt a stílust folytatta, amelyet a 30 évvel korábban alapított tár-
saságok elkezdtek. A propagandamunka csendben zajlott. A nőket felkészítették, 
hogy tudjanak beszélni az ügyükről, úgy, mint a képzett szónokok. A helyi nők fizet-
tek egyesületük megszervezéséért a saját lakhelyükön.46  

A szüfrazsiszták keményen dolgoztak azért, hogy Londonban és a jelentősebb 
városokban, településeken támogatókat találjanak. 1914-re több, mint 600 társa-
ság, egylet működött (több mint 100 000 taggal), és a NUWSS volt ezek közül a leg-
régibb és legnagyobb nemzeti szervezet, amely a nők választójogáért küzdött.47 

Annak ellenére, hogy a szüfrazsiszták alapvetően nem foglalkoztak a munkásnők 
helyzetével, az 1890-es években a nők egy csoportja a NUWSS-en belül keményen 
dolgozott azért, hogy megszerezze a munkásnőknek a választójogot. A „radikális 
szüfrazsiszták” néven ismertté váltak számára a választójog többet jelentett, mint az 
egyenlőség szimbóluma.48 Mozgalmuk Északnyugat-Angliában, Lancashire-ben és 
Cheshire-ben jött létre és főleg ezeken a területeken működött a későbbiek során is. 
A radikális szüfrazsiszták több, mint 100 női gyapjúmunkást buzdítottak arra, hogy 
csatlakozzanak a NUWSS-hez.49 A szervezet egyik tagja így írta le munkájukat: „A ta-

                                                 
42 KERTÉSZ: 55.  
43

 Uo. 56.  
44 Jose HARRIS: Private lives, public spirit: Britain 1870-1914. London, 1993. 29.  
45 ATKINSON: 10.  
46

 Uo.  
47 Uo.  
48 Uo.  
49 ATKINSON: 11.  
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gokat elküldték a gyárkerületekbe, hogy tartsanak gyűléseket és, hogy beszé l-
jenek a nőkkel a gyárkapuknál és az otthonaikban. Ez a munka szükségszerűen 
lassú, mert elég nagy a terület, de az összes dolgozónk jelentette, hogy a nők  
nagyon érdeklődnek az ügy iránt, közülük sokan, főleg az adófizetők, elég ke-
ményen sérelmezték kirekesztésüket a választójogból…Nem nehéz megszerezni 
az aláírásokat, csak egy nagyon kicsi hányad tagadja meg. A kemény munká-
nak van egy olyan része is, ami az esti házról házra járást tartalmazza, amikor 
is gyűléseket tartunk, és aláírásokat gyűjtünk.”50 Sok gyármunkás, különösen a 
gyapjúüzemekben dolgozók kívántak a politikai élet részeseivé válni, hogy emelked-
jen az alacsony bérük, javuljanak az élet- és munkahelyi körülményeik. 1900-ra a női 
gyapjúdolgozók voltak a legtöbben Nagy-Britanniában a fizetett női gyármunkások 
között. A legtöbb gyapjúgyárban könnyen létszámfölénybe tudtak kerülni a férfiakkal 
szemben, gyakran kettő egy arányban. Közülük sokan szakszervezeti tevékenységet 
is folytattak, ugyanakkor nem volt jelentős erejük a szakszervezeti mozgalmon belül, 
amely különösen ellenséges volt azokkal a férjezett nőkkel szemben, akik munkát 
vállaltak valahol.51 

A szüfrazsiszták házról házra jártak, korteskedtek, illetve helyi szakszervezeti ta-
lálkozókon szónokoltak. Több választójogi bizottság vállalta, hogy koordinálja a 
kampányt helyi és nemzeti szinten is. 1903-ban a Lancashire és Cheshire Női Textil 
és Más Dolgozók Védelmi Bizottsága (Lancashire and Cheshire Women Textile and 
Other Workers Representation Committee) kifejezetten a munkásnők választójo-
gának kampányolásáért jött létre. Alapítói, Esther Roper és Eva Gore-Booth, meg-
próbáltak támogatást szerezni liberális politikusoktól, a szakszervezeti mozgalom-
tól és a Munkáspárttól (amely ebben az időben még egy kisebb pártnak számí-
tott).52 Gyakori volt, hogy a munkásnők magukkal vitték gyermekeiket a mozga-
lomba lépésük után, mikor korteskedtek a támogatásért, vagy amikor ellátogattak 
a nyilvános gyűlésekre. Az utazó szónokok elviselték a kényelmetlenségeket: sok-
szor a padlón aludtak, és eltűrték a kegyetlen bánásmódot azoktól az emberektől, 
akik nem értettek egyet nézeteikkel.53  

A szüfrazsiszták csupán a formális egyenjogúsítást sürgették, nem törekedtek arra, 
hogy megváltoztassák a fennálló hatalmi viszonyokat. Nem láttak a társadalomban oly 
meghatározó éles ellentéteket, az embereket nem osztályhelyzetük, hanem a nemük 
alapján választották szét.54 Ugyanez a szemléletmód jellemezte a másik, harciasabb, 
tettekre kész politikát képviselő szüfrazsettek csoportját is. A választójogi mozgalom 
tényleges képviselője az 1903-tól működő manchesteri Nők Társadalmi és Politikai 
Uniója, tehát a WSPU lett, melynek élén Mrs. Emmeline Pankhurst állt. 55   

                                                 
50 Uo. 12.  
51

 Uo.  
52 A Pankhurst család aktívan részt vett ebben a szervezetben, és Christabel (később társalapítója és 

vezetője a WSPU-nak) sokat tanult Ester Ropertől és Eva Gore-Booth-tól. Uo. 
53

 ATKINSON: 12. 
54 KERTÉSZ: 58.  
55 Az Unió tagjai hetente összejöttek, s mindenki tetszés szerinti összeggel hozzájárult a közös ki-

adásokhoz. KERTÉSZ: 73.  
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A szüfrazsettek  
 
A szüfrazsett szervezet szemléletmódja nagyon különbözött a NUWSS-től, bár 

kezdetben hasonló elvek mentén haladtak. Mrs. Pankhurst56 az életrajzában a követ-
kezőképpen fogalmazta meg céljaikat: „…biztosítani a nők számára a parlamentben 
a szavazati jogot, ahogy az a férfiak számára biztosítva van vagy biztosítva le-
het…Tettek, s nem szavak, ez volt a mi állandó mottónk.”.

57 A tetteik és a kampányo-
lás módja miatt szüfrazsettekként kezdték őket emlegetni, amely nevet a Daily Mail 
újság adta nekik 1906-ban.58 A Pankhurst család tudta, hogy csak úgy lehet haladást 
elérni, ha a közvéleményt „felrázzák”, és az embereket érdekeltté teszik a kérdés-
ben. Tudták, hogy ez ellenséges érzelmeket fog kiváltani, de úgy gondolták, hogy az 
ellenségesség sokkal előremutatóbb a közönynél.59 „Mi világosan felfogtuk, hogy a 
magukat liberálisnak mondó kormánytagok ellenezték a választójogot, és mindaddig 
harcolni kell ellenük, amíg kormányon vannak…Először is a mi tagjaink kizárólag 
egyetlen célt tartanak a szemük előtt. Minden erejüket egyetlen dologra összponto-
sítják: a férfiakkal való politikai egyenlőségre. A WSPU egyetlen tagjának figyelme 
sem oszlik meg a választójog és más szociális reformok között.”60 

Első fellépésükre 1904. február 20-án került sor Manchesterben, a Szabad Keres-
kedelem Csarnokában (Free Trade Hall), ahol aznap Winston Churchill tartotta be-
szédét. Az előadás végén Christabel Pankhurst, Emmeline Pankhurst lánya megkér-
dezte, benyújthat-e javaslatot a nők választójogáról. A kérdést elvetették, arra hivat-
kozva, hogy nem tartozik a tárgyhoz.61 Az elkövetkező évek bizonyították be, hogy a 
szüfrazsettek minden eszközt – jót és rosszat is egyaránt – bevetettek, hogy elérjék a 
vázolt célkitűzést. Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy meggyűljön a bajuk a hatósá-
gokkal és kiváltsák a közvélemény ellenszenvét. A törvénysértés egyik jellegzetes 
példája volt az, mikor Christabel Pankhurst-öt, és Annie Kenneyt62 letartóztatták egy 
liberális találkozón történt tiltakozás miatt 1905 októberében.63 „A liberális kormány 
ad-e választójogot a nőknek?” Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket azonban figye-
lemre sem méltatták a jelenlévők. Végül a két tiltakozót „kidobták” a találkozóról és 
később az utcán elkövetett vétségért büntették meg őket. A két nő felismerte, hogy 
az ügyüknek szüksége van a nyilvánosságra. Annie Kenney-t háromnapi börtönbün-

                                                 
56 1898-ban a radikális szellemű Dr. Richard Pankhurst elhunyt, magára hagyva özvegyét, 

Emmelinét négy gyermekkel és nagyon kevés pénzzel. Emmeline munkát vállalt, támogatta őt Eva- Gore 
Booth és számos olyan asszony, aki érdekelt a manchesteri politikai körökben. Trevor LLOYD: 
Suffragettes International. 1971. 45. [a továbbiakban: LLOYD (1971)]. 

57 ATKINSON: 15.  
58 Uo. 
59

 LLOYD: 46.  
60 ATKINSON: 15.  
61 KERTÉSZ: 76.  
62

 Annie Kenney oldhami nélkülöző munkáscsaládból származott, s ezért már tízévesen pamutüzemben dol-
gozott, tizenhárom évesen már napi tizenkét órát. Közben esti iskolába járt, hogy képezze magát. KERTÉSZ: 75.  

63 A liberálisok a manchesteri Szabad Kereskedelem Csarnokában tartották nagygyűlésüket, hogy 
megkezdjék választási kampányukat. Uo. 78.  
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tetésre ítélték az obstrukció és a rendzavaró magatartása miatt, míg Christabel tíz 
napot kapott az őt letartóztatni igyekvő rendőrök elleni fellépése okán (ütlegelés, és 
leköpés).64 Ez a fajta „nőhöz nem méltó” viselkedés, sokkoló hatású volt. A közvéle-
mény negatív hozzáállását az is erősítette, hogy nem igazán foglalkoztak a női válasz-
tójog problémájával. Úgy vélték, hogy Isten akaratából a férfinak uralkodó, a nőnek 
alárendelt szerep jut az életben.65 Miért kellene ezen változtatni? Ez a szemlélet pe-
dig vajmi keveset segített a szüfrazsett célok elérésében.  

Az 1906-os év sok szempontból jelentős dátum: a Liberális Párt földcsuszamlás-
szerű győzelmet aratott az általános választásokon.66 Emiatt az egész szüfrazsett 
mozgalom optimistán tekintett a jövőbe. Sylvia Pankhurst így emlékezett vissza 
erre a pillanatra: „Nagy sírás volt, amikor a Konzervatív Párt uralma véget ért. Új 
eszmények, új politikai nézetek következtek.”67 

A WSPU még ebben az évben áthelyezte a központját Manchesterből Londonba. 
Először egy hétszobás irodában működtek a Strand-en a Clement Kocsmában (1912-
ben a Lincoln’s Inn Házba költöztek).68 Ez a helyszín több szempontból is kedvező fek-
vésű volt a korábbihoz képest: közel helyezkedett el a Fleet Street-hez, és a Law 
Courts-hoz, valamint a Westminsterben lévő alsóházhoz. A kedvező térbeli elhelyezke-
désen kívül volt még egy oka a költözéshez vezető döntésnek. A nemzetet fel kellett 
„rázni”, hogy érdeklődést mutasson a női választójog iránt, és ezt a célt a legjobban a 
fővárosból lehetett elérni, a parlament és a központi kormányzat „otthonából”. 

A WSPU abban különbözött a többi női szervezettől, hogy Mrs. Pankhurst Lon-
donra összpontosította minden figyelmét. Míg a többi szervezet az egész országban 
erős volt, addig a WSPU működését leginkább Londonra korlátozták, s igyekeztek 
minél inkább felkelteni az újságok figyelmét. A brit sajtót a londoni lapok dominálták, 
és ha az egyik arról számolt be, hogy a rendőrség közbelépése miatt egy Londonban 
tartott szüfrazsett gyűlést félbeszakítottak, arról hamarosan az egész ország értesült. 
Hasonló gyűlések az ország többi pontján kevesebb figyelmet kaptak.69 A Clement 
Kocsmában70 volt a szüfrazsett műveletek központja.71 A zavarkeltés volt az egyik 
leghatásosabb fegyverük: a politikusokat felszólalásaik közben félbeszakították,72 fo-

                                                 
64 Könyvében így emlékezett meg az esetről: „Nem volt az valódi köpés, képtelen lettem volna rá, 

csak az ajkammal imitáltam. Talán még akkor sem tudtam volna leköpni a rendőrt, ha azért abban a 
pillanatban megadják a szavazati jogot. De szerencsére nem is volt rá szükség, a csucsorítás elég volt a 
hatóság bántalmazásának vádjára.” Uo. 80.  

65 Uo. 77.  
66 Az 1906 januárjában megtartott parlamenti választások már nem a konzervatívoknak kedveztek: 

csak 157 képviselői helyet szereztek, míg a liberálisok 377, az ír nacionalisták 83, a Munkáspárt pedig 29 
képviselőt juttathattak be a parlamentbe. 19. századi egyetemes történelem… 185. 

67 ATKINSON: 16.  
68

 CRAWFORD: 177.  
69 LLOYD: 62.  
70 A Clement Kocsmájának megnyitását követő 18 hónapon belül a szüfrazsettek könnyen azonosít-

hatók voltak. ATKINSON: 19.  
71 A WSPU első londoni fiókegylete 1906-ban nyílt meg Canning Town-ban, a dokkoknál lévő mun-

kásnegyedben. Uo. 17.  
72 Lloyd George, Asquith, Churchill, illetve Campbell-Bannermann miniszterelnök beszédeit folya-
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lyamatosan kérdezték, hogy mondanivalójukat sehogy se tudják elmondani. A liberá-
lis parlamenti képviselőket a választási kampányok során a nevetség tárgyává próbál-
ták tenni; a kampánytalálkozókkal kapcsolatban krétafeliratokat írtak fel a járdákra, 
és a szüfrazsett „cserkészek” kerékpárokkal járva igyekeztek feltüzelni a külvárosi 
lakosságot a politikusok ellen. Nagygyűléseket szerveztek, propagandaszövegeket 
írtak és terjesztettek szerte az országban. Munkásosztálybeli nőket toboroztak az 
ebédidőben megtartott találkozókon, az üzemek kapuinál.

73
 Sok pénzre volt szükség 

ahhoz, hogy finanszírozzák az országos méretű kampányt és az önkénteseket, akik 
nap mint nap azon fáradoztak, hogy toborozzanak és támogatókat szerezzenek a női 
választójogért vívott harcukban. A demonstrációk, delegációk küldése a parlament-
be, a bemutatók és bazárok megszervezése, mind-mind hatalmas összegeket emész-
tettek fel. A „Szónokok Osztályai” (Speakers Classes) nyújtottak segítséget azon ta-
goknak, akik több nyilvános szereplést akartak. Ju-jitsu (judo) leckéket ajánlottak 
azok számára, akik „vissza kívánták verni a huligán támadásokat”. A gyűlések sora 
és a hetente megjelenő, a ’Választójogot a nőknek’ (Votes for Women) című újság 
folyamatosan informálta a támogatókat és új tagokat toborzott a szervezet számára. 
A pénzgyűjtések és az ékszeradományok hozzájárultak a kampány pénzügyi alapjá-
hoz.74 Bárhol is voltak, a szüfrazsettek mindig az Unió három színét viselték: a bíbort, 
a fehéret és a zöldet. A bíbor a méltóságot, a fehér a tisztaságot, a zöld pedig a jövő 
reménységét fejezte ki.75 

A női választójogi mozgalom két szárnya – a WSPU és a NUWSS – keményen 
dolgozott azért, hogy üzeneteit eljuttassa a politikusokhoz és a nagyközönséghez. 
A politikában és a stílusban megnyilvánuló különbségek ellenére a két szervezet jól 
tudott együttdolgozni, legalábbis a kezdeti években. Mrs. Fawcett, a NUWSS elnö-
ke így dicsérte a WSPU merész politikáját: „Véleményem szerint, anélkül, hogy 
megbántanám a mozgalmat, ők az elmúlt tizenkét hónap alatt többet tettek az 
ügynek a gyakorlati politika részévé tételéért, mint amit mi képesek voltunk meg-
tenni ugyanennyi év alatt.”76 

A szüfrazsettek 1906. február 19-én tartották első demonstrációjukat London ut-
cáin. A felvonulások ettől kezdve egyre gyakoribbá váltak.77 1906 májusában az új 
liberális miniszterelnök, Sir Henry Campbell-Bannerman beleegyezett abba, hogy 
kapcsolatba lép egy küldöttséggel, amely számos szüfrazsisztát, szüfrazsettet és poli-
tikust foglalt magában. A találkozón a miniszterelnök bírálta saját kabinetjének né-
hány miniszterét a haladó gondolkodás hiányáért és biztosította a delegációt, hogy a 
női választójog mellett foglal állást. Ezzel szemben kollégáit megosztotta a kérdés. A 
miniszterelnök pedig egyszerűen azt mondta nekik: „folytassák a támadást”.78 1906 

                                                                                                                  
matos közbekiabálásokkal szakították félbe. A legélesebb támadások Asquith pénzügyminisztert, a ké-
sőbbi kormányfőt érték, mivel szemben állt a női választójogi mozgalommal. KERTÉSZ: 90. 

73 ATKINSON: 17.  
74 Uo.  
75

 Uo. 19.  
76 ATKINSON: 19.  
77 CRAWFORD: 177. 
78 ATKINSON: 21.  
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októberében a NUWSS bejelentette, hogy saját, független férfi politikai jelölteket ál-
lítanak azon liberális politikusokkal szemben, akik szembehelyezkedtek a női szavaza-
ti jog megteremtésével. Ez az új és sokkal agresszívabb politika egy újabb lépés volt a 
szüfrazsiszták által képviselt végcél számára. Ez volt az első alkalom, hogy a NUWSS 
közvetlenül a szavazók elé akart állni azért, hogy elképzeléseit keresztülvigye.79 A 
NUWSS első londoni felvonulását 1907. február 9-ére szervezte. A rossz időjárás mi-
att a demonstrációt „sáros menet” (Mud March) – ként kezdték emlegetni, s ezen 
alkalommal mintegy 4.000 nő vonult át a Hyde Parkból az Exeter Hall-ba.80 A Mun-
káspárt alapítója, Keir Hardie és a jól ismert írók, például H. G. Wells, a női választó-
jog támogatása érdekében felszólaltak a felvonuláson.  

A szüfrazsettek sem tétlenkedtek ezen idő alatt. Az 1906. október 23-án meg-
nyílt parlament egyik ülésén a szüfrazsettek egy csoportja megérkezett a képvise-
lőházba, hogy megszerezze a képviselők ígéretét miszerint hamarosan fontolóra 
veszik a női választójog kérdését. Mikor kérésüket elutasították, néhány nő felmá-
szott a képviselőház előcsarnokában lévő ülőhelyekre, hogy tiltakozó beszédet 
tartsanak, s ezalatt a többiek kart karba öltve védték a szónokokat. Az események 
ilyetén fordulata a rendőri beavatkozást igényel: tíz nőt letartóztattak. Fenyegető 
és sértő szavak használatával, valamint a béke nyilvánvalóan szándékos megzava-
rásával vádolták meg őket. Az érintett nők inkább azt választották, hogy két hó-
napra börtönbe mennek, minthogy büntetést fizessenek. Ez az incidens kedvező 
helyzetet teremtett a WSPU számára, hiszen nyilvánosságot és új tagokat hozott a 
mozgalomnak.81 

1907-től a WSPU megkezdte a szembehelyezkedést a parlamenti képviselőkkel 
az időközi választásokon. E kampány során, amely eltartott egészen 1914-ig, az el-
ső világháború kitöréséig, a WSPU számos időközi választáson hallatta a hangját. A 
liberális parlamenti képviselők vereséget szenvedtek, sok szavazatot veszítettek, 
természetesen a szüfrazsettek nagy örömére. Nehéz megmondani, hány szavazat-
tól fosztották meg a liberálisokat. A szavazók ugyanis inkább más ügyek miatt vok-
soltak a liberálisok ellen. Bármi is volt azonban az eredmény, a WSPU a saját győ-
zelmének könyvelte el.82 

Annak ellenére, hogy az összes WSPU tag ugyanazért a célért tevékenykedett, el-
kerülhetetlen volt, hogy néhányuk eltérő véleménye idővel konfliktusokat okozzon. 
A választójogért folytatott küzdelmet sokan az életüknek és egyben halálos harcnak 
tekintették. 1907 őszére változások mentek végbe a WSPU-n belül. Mrs. Pankhurst-
öt és a lányát, Christabelt keményen bírálták vezetési stílusuk miatt. Kritikusaik közül 
néhányan létrehoztak egy új szervezetet, a Nők Szabad Ligáját (Women’s Freedom 
League - WFL), amely első irodáit a Buckingham Street-en nyitotta meg, a Strand-től 
délre (később 1908-ban a Robert Street 1-be, Adelphibe költöztek).83 Az első konfe-

                                                 
79 Uo.  
80

 LLOYD: 54.  
81 Uo. 22.  
82 LLOYD: 22.  
83 CRAWFORD: 177. 
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renciáján Charlotte Despard elnök, a következőket mondta: „A mi ügyünk nemcsak a 
női választójog, hanem az emberi jogok és a női nem problémái összességének az 
összekapcsolása.”84 A WFL gyorsan fejlődött: 1914-re az újságuk, „A Választójog” 
(The Vote)85 már nagyon jól fogyott, körülbelül negyvenezer tagjuk volt hatvan fiók-
szervezetben egész Nagy-Britannia területén. Ez a szervezet erőszakosnak minősült, 
támadta a kormányzatot és egyben bírálta a WSPU durva kampányát. Több mint száz 
tag került börtönbe különböző bűncselekmények miatt, amelyek elkövetése során az 
érintettek tiltakoztak a kormány tétlensége ellen. A WFL működtette az 1909-ben 
létrejött Women’s Tax Resistance League-t. Az a politika, melynek eredményeként 
1911-ben elutasították a népszámlálási kérdőív kitöltését, a WFL egy másik kampá-
nya részének tudható be.86  

Egy másik problémát Sylvia Pankhurstnek a WSPU-ból történő kizárása jelen-
tett 1914-ben. Christabel erősen helytelenítette testvére kapcsolatát a munkás-
nőkkel87 és bírálta szervezetét, a Kelet-londoni Szüfrazsettek Föderációját (East 
London Federation of Suffragettes). A föderáció első központja Bowban jött létre, 
egy pék használaton kívüli üzletében. Sylvia kiképezte a nőket szónokoknak, pará-
dékat és gyűléseket szervezett, valamint küldöttségekben vett részt a munkásnők 
oldalán. A központjaik a szociális munka centrumaivá váltak a körzetben és a he-
tente megjelenő újságjuk a „The Woman’s Dreadnought”, a munkásosztálybeli 
szüfrazsetteket informálta a választójogi küzdelem állásáról.88 Christabel nem 
egyezett bele ebbe a kampányba és mikor lehetetlennek bizonyult testvérének 
megfegyelmezése, Sylviának azt mondta, hagyja el a WSPU-t. Sylvia és a Kelet-
londoni Szüfrazsettek Föderációja felindultan ugyan, de tántoríthatatlan meggyő-
ződéssel folytatta működését.89 

 
Választójog és pártpolitikai lojalitás 
 
A választójog követelése a munkásmozgalmon belül is polarizálta a nézeteket 

és politikai prioritások meghatározásának kísérleti terepévé vált. Amikor a válasz-
tójogi kampány 1900 után a Lancashire-i munkásnők aktív részvételével megújult, 
támogatói a munkásmozgalmon belül amellett érveltek, hogy a női választójogi 
követelésüknek kell megadni az elsőbbséget: kapják ugyanazt, mint a férfiak, vagy 
egy „korlátozott választójogot”. Amikor ez az elképzelés nem valósult meg (a 
Munkáspárt90 nem támogatta), a szüfrazsiszták dilemma elé kerültek.91  

                                                 
84 Andro LINKLATER: An Unhusbanded Life. 1980. 121.  
85 1910 októberében jelent meg az első szám. A. E. METCALFE: Woman’s Effort. 1917. 145.  
86 ATKINSON:. 22-23.  
87

 Christabel nem becsülte sokra a munkásnők mozgalmát, mert a munkásnőket műveletleneknek 
tartotta, s úgy vélte, kemény munkájuk miatt keveset tehetnek a nőmozgalomért. KERTÉSZ: 135.  

88 ATKINSON: 23.  
89

 Uo. 24. 
90 A Munkáspárt elnevezést 1906 januárjától vált használatossá, előtte Munkásképviseleti Bizott-

ságról beszélhetünk. 19. századi egyetemes történelem… 185.  
91 PURVIS: 232.  
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A WSPU vezető tagjai 1907-ben felvették ugyan a kapcsolatot a Munkáspárttal, 
de a képviselőválasztások idején ellenségesen viszonyultak hozzá. Mások, így 
Isabella Ford, Selina Cooper és Ethel Snowden elutasították a Munkáspárttal 
szembeni politikát, s inkább arra törekedtek, hogy hagyjanak fel a párton belüli ak-
tív szerepléssel és teljes erővel, illetve odaadással végezzék a választójog megszer-
zéséért folytatott munkát. Ebből kiindulva a NUWSS-en belül többen a szakszerve-
zeti fiókok, tanácsok és helyi szocialista csoportok felé fordultak annak érdekében, 
hogy elérjék a céljukat, a két mozgalom egyesítését.92 A nők egy csoportja a mun-
kásmozgalmon belül sokkal óvatosabb politikai módszerrel élt a „korlátozott vá-
lasztójog” követelésével kapcsolatban. Vagy elutasították, hogy a választójogi kér-
dés prioritást élvezzen, vagy a felnőtt választójogért szálltak síkra, amely alapján 
minden 21. életévét betöltött férfi és nő lehetőséget kapna, hogy szavazzon. A Női 
Munkás Liga (Women’s Labour League) vezetői például, vonakodtak konfliktusba 
keveredni a Munkáspárttal ebben a kérdésben, és elutasították a „korlátozott vá-
lasztójog”, mint hivatalos politikai célkitűzés elfogadását.93    

1908 után a békés felvonulásokat és szónoklatokat, propagandaakciókat felvál-
totta egy erőszakosabb, mindkét fél számára durvább atrocitásokat hozó cselek-
ménysorozat és politikai atmoszféra, így ez a dátum mindenképpen korszakhatár-
nak tekinthető. A választójoggal kapcsolatos konfliktusok 1912-ben mérséklődtek, 
amikor a Munkáspárti Konferencia elfogadott egy határozatot, mely szerint a párt 
semmilyen további választójogi kibővítést nem fog támogatni addig, amíg a nők 
nem fognak ebbe beletartozni. A döntés eredményeként, a NUWSS szövetséget 
kötött a Munkáspárttal: pénzügyi, valamint gyakorlati támogatást nyújtott a párt 
jelöltjei számára az időközi választásokon egészen az első világháború kitöréséig.94 

1914-ig a nők részvétele a politikai tevékenységben mindenütt bonyolult kér-
déseket vetett fel a pártlojalitás és saját nemük iránti szolidaritás tekintetében, va-
lamint arra vonatkozóan, hogy milyen álláspontot képviselve törekedjenek részt 
venni a közéletben. A nők, bekerülve a politikai életbe, nem csupán a férfiakkal 
egyenlő részesedésre törekedtek, hanem a politikai gyakorlat és értékek megvál-
toztatására is. A nők parlamenti életben való részvételének követelése, az egyenlő 
jogok liberális elgondolásán és azon az elváráson alapult, hogy a nőknek legyen be-
leszólásuk azokba a törvényekbe, melyek hatással vannak az életükre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Uo. 
93 Uo. 232.  
94 PURVIS: 232. 
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