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KORTÖRTÉNETI DOKUMENTUM.
Írta. SCHWIMMER RÓZSA.
A „Huszadik Század” decemberi számát,*
a lap szerkesztősége kortörténeti dokumentumnak nevezi. Ez a kiválóan érdekes füzet tényleg
kortörténeti dokumentum: sokkal jobban az,
mint ahogy talán a füzet szerkesztői és megírói
maguk is sejtik.
A füzetnek egyik célja, hogy francia fordításban megjelenő kiadása „az egész művelt
emberiség előtt, mely állapotaink és törekvéseink iránt érdeklődik. feltárja ennek az országnak valódi állapotát”. Ezt a célt is nagyobb
mértékben érték el, mint ahogy a szerkesztőség tán kívánta. Valószínűleg akaratlanul, de
állapotainkat nemcsak feltárták, hanem sokat
el is árultak abból, ami „a művelt nyugat közvéleményének Magyarországon joggal visszatetszik”, ami a Huszadik Század szerkesztőségének azonban mégsem „fáj”.
A művelt nyugat közvéleményének régen
feltűnt, s Magyarországról beszélve vagy írva,
mindig visszatetszéssel előbukkan az a megfigyelése, hogy a nő itt kizárólag csak sexuális
értékelés tárgya.
Az Eighty-klub nálunk járt küldöttsége legpregnánsabban fejezte ki, amit előtte és utána
sok külföldi észrevett és felrótt nekünk: „Ahol
politikáról, tudományról, művészetről volt szó,
kizárólag csak férfitársaságot találtunk. A magyar asszonyokat csak az utcán láthattuk, nő
* Ε füzet elolvasását mindenkinek legmelegebben ajánljuk, de
különösen azoknak, akik a nőket szeretik konzervativizmustól
vádolni.

meg bizonyos speciális budapesti helyeken,
ahová bennünket elcipeltek”.
A H. Sz. füzete a magyar tudományos
radikalizmus hű tükrét adja. Az is úgy tesz,
mintha Magyarország csak a férfiak országa
volna, amelyben a nő jogi, gazdasági és társadalmi helyzete javításra nem szorulna, mintha
az összes orvoslandó baj a férfiaké volna s
mintha az orvoslás, a társadalmi munka szintén kizárólag csak a férfiak dolga lenne, vagy
szűkebbre fogva: csak a Huszadik Század vállain nyugodnék.
A füzet francia kiadása meg fogja mutatni
a művelt nyugatnak, hogy amint a magyar
dzsentri és az arisztokrata csak lóról, meg
effélékről diskurálva veszi szájába a nő szót,
amint a szocialistáink csak ha a feministák
szidásánál elkerülhetetlen, beszélnek a nőről,
úgy t. c. polgári radikálisaink, vagy bocsánat:
az elfogulatlan, tudományos, párton fölül álló
szociológusaink is alkalmasint csak pajzán
kedvük titkos perceiben tudnak „a” nőről, de
a tudományos munka, a társadalmi kritika, a
demokratikus haladásért folyó küzdelem hősi
óráiban egyedül vannak, maguk közt. Wir
Männer unter uns.
„Demokratikus haladásért sóvárgó modern
elméik” lelki szemei csak leláncolt férfitömegeket látnak, csupán elnyomott férfiak jajja
jut el „demokratikus haladásért sóvárgó modern elméik” lelki füléhez s mintha valamennyien lombikban születtek volna s utódaikat is abból varázsolnák elő, modern elméik
csak a férfiak demokratikus haladásáért sóvárognak.
Andrássy választójogát ismertetve és annak
bírálatában mindenről szó esik, csak a nőkről
nem, mindent hibáztatnak, csak a nők kizárását nem, mindenféle statisztikai felvétel hiányát
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felpanaszolják, csak a nőkről teljesen hiányzót nem keresik, stb. stb.
Kiállíthatják szociológusainknak a bizonyítványt, hogy önmagukhoz hűek és következetesek. Ők már Kristóffy idején – 1905
szeptember havában – kimondták a sentenciát,
hogy nem tehetik nevetségessé az általános
választójogért folyó küzdelmüket azzal, hogy
a nők választójogára is kiterjesztik. Nekik a
nők választójoga még mindig az a „komoly
tudósokat nevetségessé tevő” komédia, amely
jó a nevetséges feministák lejáratására, de
össze nem kapcsolható az általános választójog
eszméjével.
Amikor a „modern demokrácia legkülönbözőbb árnyalataihoz tartozó férfiakhoz” olyan
körlevéllel fordult a H. Sz., amely Andrássy
tervezetének minden hibáját felsorolja, de egy
szóval sem emlékezik meg a nők kizárásáról,
sőt – nem firtatjuk tendenciózusan-e – még
a tervezetben nyíltan használt „férfi” szót is
a megtévesztő „polgárral” helyettesíti, alkalmasint nem sejtette, hogy a válaszokban milyen
leckét kap majd az igazi demokráciából.
Az általános választójog jelszavának felvetése óta rengeteg sok irka-firka, többékevésbbé komoly, tudományos és tudománytalan írás jelent meg e kérdésről. Ezen írások
alapos tanulmányozása, állandó figyelemmel
kísérése azt a meglepő eredményt adta, hogy
a radikálisok, a demokraták írásain kívül nem
jelent meg nyomtatvány, amelyben a nők
választójogának kérdését ne tárgyalták volna.
Ellene, vagy mellette, opportunistikusan, nemzeti, gazdasági vagy ipari szempontból, szóval
valahogyan mind tárgyalták és tárgyalják a
kérdést, akik vele hivatva vagy hivatlanul
foglalkoznak. Teljesen mellőzni, olybá venni,
mintha nőkérdés egyáltalában nem léteznék,
nőmozgalom Magyarországon még nem éreztetné kultúrtermő hatását, ezt csak a demokratikus haladásért sóvárgó modern elmék, a
radikalizmust monopolizáló szociológus-radikális
demokraták merték. Igen: merték!
Mert óriási bátorság kell ahhoz, hogy a
kultúra és civilizáció védjegyét a nemi uralom
fentartását célzó eljárásra is alkalmazzák.
S hogy a magyar radikalizmus párját
ritkítja e bátorságában, azt a külföldi szaktekintélyeknek a H. Sz.-ben közölt válaszai
igazolják. Ausztria (Emil Reich, Rudolf
Goldscheid),
Németország
(Ferdinánd
Tönnies, Franz Oppenheimer), Norvégia
(G. Castberg), Franciaország, (Georges
Renard), Svájc (A. Forel), Belgium (G.
de Greef), Anglia, (Keir Hardie, Alfred R.
Wallace, Walter Crane) és Dánia (Georg
Brandes) szociológusai és szociálpolitikusai csinos
leckét adtak magyar kollégáiknak, amikor
válaszaikban a magyar választójogi reform
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tervezetéről beszélve, magától értetődően belevonják a nők választójogának kérdését is.
A művelt nyugaton nemcsak a közoktatág, a közigazgatás, a politikai pártélet külömb
a „miénknél, ott a demokrácia és a radikalizmus
is jobb és értékesebb.
Mi, akik Magyarországon a radikalizmus
és demokrácia igazi szellemét ápoljuk, fájdalommal látjuk e szellem hivatalos nemi megbélyegzését. „Férfiassá” tételét valaminek, ami
nem lehet egyik vagy másik nem monopóliuma.
Ha kárörvendő lehetne az ember valamin,
ami a saját kárát is jelenti, akkor nekünk,
radikális magyar asszonyoknak most örülnünk
kellene azon, hogy a H. Sz., decemberi füzetének francia kiadásával, a művelt külföldnek
végre a mi radikális demokráciánk valódi
lényegét maga is bemutatja. A külföld objektív
informálásánál mindenkor szégyenkezve szolgáltunk hírekkel a radikális demokrata táborból, félve, hogy – mert a tények oly homlokegyenest ellenkeznek a demokrácia szellemével – a hihetetlen dolgokat objektivitásunk
rovására írhatnák az igazságos emberek. Most
leghivatalosabb igazolást nyernek a mi régebbi
informálásaink.
A magyar nők igényeinek, követeléseinek
figyelembe vétele, becsületes támogatása, objektív megértése épen ott nem talál talajt, ahol
keserű szemrehányással illetnek egyes osztályokat, mert miattuk „a mélységből felszakadó
kulturális törekvések, szabadulási vágyak visszhangra nem találva hullnak vissza”.
Helyszűke miatt csak lapunk jövő számában közölhetjük a nyugati demokrácia nyilatkozatainak azt a kivonatát, amely gyönyörű
bizonysága annak, hogy az igazi demokrácia
nem restellí a nőnemet is a társadalmi politika
faktorának elismerni. „Bátorság a szabadsághoz; bátorság a nagylelkűséghez; bátorság a kultúrához”: ez
nemcsak az „erős és tartós államhatalomnak
a legjobb receptje”, hanem az igazi demokráciáé
is. Ezzel a bátorsággal el kellene ismerníök
Brandes-nek a tervezett pluralitásról tett
megjegyzésének elemi igazságát: „Mindenesetre a férfiakra háramló eme igazságtalanság
távolról sem oly nagy, mint az összes nők
kizárása”.

AZ ORVOSNŐK TÖRTÉNETÉBŐL.
Írta: DR. STEINBERGER SAROLTA.

Nem kell azt hinni, hogy orvosnőkkel csak a legutóbbi időkben találkozunk, mert a nők, mint orvosok,
már a legrégibb időkben, a primitív néptörzseknél is szerepeltek.
Kétségtelenné teszik ezt az alapos kutatások, melyek
igazolják, hogy a művészetek és tudományok története
nem az egiptomiak, föníciaiak vagy khaldeaiaknál kez-
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dődik, hanem a legrégibb népfajoknál, a primitív” népeknél. Az orvosi tudomány eredete is az első históriai
népektől indul ki. A primitív epochában már ismertek
különböző gyógynövényeket, sőt sebészettel is foglalkoztak
a primitív orvosok, kiknek képzettsége nem mondható épen
elhanyagoltnak. És ez nemcsak a férfíorvosokra, hanem
ép így vonatkozik az orvosnőkre is. Mert orvosnőket
találunk a világ minden részében, csakhogy az, hogy
a nő orvos lehessen, már a primitív epochában is, az
ő társadalmi pozíciójuktól volt függővé téve.
A primitív népfajoknál az asszony szerepköre igen
különböző. Majd alsóbb lény a nő, majd egyenrangú
a férfival, majd pedig igen jelentékeny szerepe van. Például a Saharában, a Tuaregeknél, bár ezek muzulmánok,
szigorú monogámia uralkodik és az asszony egyenjogú
a férfival. Férjeikkel vadászatra járnak, még háborúba
is elmennek. Sőt az is előfordul, mint a lengyel Jean
Kubary a Palau szigeteken találta, hogy a nőknek, épen
úgy mint a férfiaknak, külön gouvernementjük van. A nők
helyzete itt általában igen jó és befolyásuk hathatós.
A kamcsadáloknál a nő értelmi fejlettség tekintetében a férfi felett áll. A lengyel Benoit Dybovszki állítja,
hogy itt a növényvilág ismerete kizárólag a nő tulajdona, ők készítik a kenőcsöket, főzeteket, szóval az orvosi
és gyógyszerészeti művészet az ő kezükben van.
Borneo szigetén az Olo-Maanyan néptörzsnél csak
nők foglalkoznak a gyógyítással.
A Szumatra sziget közelében fekvő Wias szigetén
minden kisebb városnak is megvan a maga férfi- és nőorvosa.
Dél-Amerika primitív népeinél is lehet orvos a nő.
Candelier ismerteti egy ottani orvosnőnek a kezelését, kit
betegségében hozzá hivattak.
Afrikában a különböző néptörzseknél lévő orvosnőkről Bartels ír. Sőt Ausztráliában is vannak orvosnők.
Van az orvosi tudománynak egy ága, a szülészet,
mely teljesen a férfiorvosok működési körén kívül esett.
Szülészettel és mindennel, mi vele járt, több századon át
csak nők foglalkoztak, kiket a tapasztalat igen ügyesekké
tett e téren, úgy hogy nagyobb műtéteket is végezték.
Otthagyva a primitív epochát, ha az ókort tanulmányozzuk, azt találjuk, hogy nagy az orvosnők száma.
Az egiptomiaknál és görögöknél az orvosi tudomány
eleinte monopóliumot képezett a papi kaszt kezében,
S miután Egiptomban és Görögországban a nőket szintén
részesítették a szent méltóságokban, így, mint papnők,
természetesen részt vettek a gyógyításban is.
Görögországban a nők helyzete fokozatosan azon a
három fázison megy keresztül, mely megfelel ezen országban az általános história három epochájának, t. i. a
heroikus, a független Görögország és a római Görögország periódusának. A heroikus időkről fogalmat nyújtanak Homér munkái. A munkákból kitűnik, hogy az
asszony teljesen egyenjogú a férfival.
Ebben az epochában a nőnek úgyszólván kötelessége volt a gyógynövényeket ismerni és azokból készletet tartani raktáron.
Hogy a nyilvános vélemény mennyire kedvező
magatartást tanúsított a nővel szemben, bizonyítja a
híres filozófus Plato, ki tanítványai közé több nőt is
felvett és aki elismeri a nők tehetségét úgy a filozófiai,
mint a medikai tanulmányok terén.
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Aristoteles kívánja, hogy a nőket kellően oktassák.
Az V. olympiáda idejében, mikor egynéhány filozófiai iskola megkísértette elvenni Aesculap papjaitól az
orvosi tudományra való előjogukat: az új iskolák, különösen a Pythagoras vezetése alatt álló, mely különböző
orvosi és higiéniai kísérletekkel foglalkozott, ép úgy
oktatta a nőket, mint a férfiakat. Sőt Pythagoras halála
után felesége Theano, ki több orvosi munkát is írt,
vezette tovább az iskolát két fiával együtt.
Az orvosnők szereplése csak a Pythagoras halálát
követő századból nem ismeretes. De már Hippokrates, a
legnagyobb görög orvos elismeréssel beszél az orvosnőkről.
Sokrates dicsérte anyját, Phénératé-t, mint ügyes bábát.
Görögország a második periódusban, t. i. függetlenségének elvesztése után is, vezérszerepet játszott még a
tudomány és művészet terén. Görögország civilizálta
Rómát és egész a középkor elejéig hatalmas befolyást
gyakorolt az akkor ismert világra. És miután nagy elterjedtségnek örvendett a görögöknél a nők tudományos
képzettsége és az orvosi gyakorlat űzése: természetes, hogy
később- a görög-római szakban is nagy az orvosnők száma.
Ez időkben nem ökonómiai vagy szociális revolució
késztette a nőket az orvosi foglalkozásra, hanem az ő
független helyzetüknek természetes következménye volt
az orvosnő institúció kifejlődése.
Az ezidőbelí orvosnőkről a legelső ismertetéseket
Plinius szolgáltatja. Ő több orvosnőt említ. Érdekes adatokat találunk az orvosnőkről Galenus könyvében.
Az ezidőbeli sírfeliratok is bizonyítják a nők orvosi
működését. Egy tudományos expedíció 1892-ben Ilos
ókori város romjaiban egy görög női szobor talapzatot
fedezett fel a következő felírással: Ilos város tanácsa
méltányolva Antiodus, Diodotos leányának orvosi ügyességét, saját költségén emeltette e szobrot. De másutt is
akadtak ily szobrokra; például Corycas keresztény temetőjében és Seleucia temetőjében: Basilé és Thecle orvosnő
jelzéssel.
Négy századdal később élt A s ρ a s i a nevű orvosnő,
kí több tudományos munkát hagyott hátra.
Rómában nem volt rendezett orvosi kar az első
századokban, csak később, mikor Caesar a görögöknek
megadta a polgárjogot, vándoroltak be a görög orvosok
és köztük orvosnők is Rómába. A görög orvosnők példáján felbuzdulva, csakhamar a római nők is foglalkoztak orvosi tudománnyal. És hogy tényleg voltak római
orvosnők, bizonyítja Octavius Horatianusnak harmadik
könyve. Azonkívül kiviláglik ez más költők műveiből is,
kik a medica kifejezést használják. Martiális mondja
egy epigrammban: orvosok érkeznek, orvosnők mennek.
A talált sírfeliratok is emellett bizonyítanak. A berlini
múzeum őriz egy darab márványt a következő sírfelirattal: az isteni és szent Primulának: medica. Ilyen sírfeliratokat leltek még Capua, Florenze, Verona és Lyonban.
A kereszténnyé lett római nők között is van
orvosnő, így a szent Prokop martyr anyja, Theodosia.
Sőt Itáliában az első kórház alapítója, egy Fabíola
nevű nő, kít az egyház ezért szentté avatott.
Ám elég az ókorból, lássuk, milyenek a viszonyok
a középkorban?
Téves volna azt hinni, hogy a görög-római civilizáció
fáklyái kialudtak Itáliában akkor, mikor a római császár-
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ság a barbárok zsákmánya lett. Ez a civilizáció fennállott
még sokáig, A góthok érintetlenül hagyták, a longobárdok
nem bántották. A VI-ik századtól a ΧI-ik, századig –
bár ez időt általában barbárnak tartják – mégiscsak volt
bizonyos kapocs az antik és középkori civilizáció között.
Láttuk a viszonyt, mely a görög-római civilizáció
és a nők orvosi gyakorlatának űzése között Itáliában fennállott. T. i. míg az virágzott, addig a szokások és vélemények kedvezőek voltak az orvosnőkkel szemben és így
a s a l e r n ó i orvosnők létezésének magyarázatánál nincs
szükségünk arra, hogy mint Renzi a kereszténység jótevő
befolyását idézzük. Természetes eredménye volt ez az
antik kultúra folytatásának.
(Befejezése következik.)

A FÉRFI ÁLLÁSPONTJA A NŐK
MOZGALMÁVAL SZEMBEN.
A Feministák Egyesületében előadta:
DR. HANNS DORN,
a közgazdaságtan tanára a müncheni műegyetemen.

A nőkérdés összefügg valamennyi nagy társadalmi kérdéssel: a munkáskérdéssel, a középosztály helyzetével, az agrár- és iparpolitikának,
a lakáspolitikának, a birtokreformnak, a munkanélküliségnek, az általános műveltségnek kérdésével egyaránt; sokszor szinte úgy látszik,
mintha középpontja volna valamennyinek. Ezért
kell vele foglalkozniuk a férfiaknak is; mert
nemcsak a nők sorsát érinti, de minden férfiét is.
Mint kenyérkeresőnek, mivel ott találja a nőt
pályáján, versenyeznie kell vele; mint polgárnak,
foglalkoznia kell a nő politikai követeléseivel,
amelyek a férfiéval egyenlő polgárjog megszerzésére irányulnak; mint családapa, elhalványulni látja a háziasszony régi ideálját, amelynek helyét önálló, büszke női típus foglalja el,
a küzdő asszony típusa, amely sokszor győz,
de itt-ott elpusztul a harcban. Csak gondolatszegény embert hagyhat hidegen mind e jelenség.
Sokáig nem törődtek a férfiak a nőmozgalómmal; csak akkor fordult feléje figyelmük,
mikor veszélyeztetve látták saját érdekeiket.
Ekkor támadtak az ellenzők mindenféle árnyalatai: a merev antagonistáktól az engedékenyekig, az erélyesektől a finomakig.
Voltaképpen csak 2 szélső álláspontja lehet
a férfinak a nőmozgalommal szemben: vagy
korlátlan híve, vagy határozott ellens é g e; az átmeneti álláspontoknak, midőn egyikmásik pontban helyeslik a mozgalmat, nincsen
jelentőségük. Mert vajjon a „részben helyeslők”
tennének-e valamit a nőkért, ha a mozgalom
nem léteznék? Semmiesetre. Pedig a látszólag
részben hívek nagy tömeget alkotnak, míg a
korlátlan hívek csapata kicsiny. Vájjon mi
okozza ezt?
Az ellenvélemények okait 3 főcsoportra
lehet osztani, aszerint, amint s u b j e c t í v
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élményeken,
vagy az anyagi érdekek féltésén, vagy a férfinem érdékeinek féltésén alapulnak.
A s u b j e c t í v élmények jogosulatlan
általánosításokat vonnak maguk után, amelyeket
általános érvényű ítéletekre alapítani meg sem
próbálnak. Giziczky német szociológus mondja:
„Mindenki s a j á t feleségéről, anyjár ó l , n ő t e s t v é r é rő l í t é l . ” T u d ó s o k , a k i k
más nyilatkozatokban óvatosak, elhamarkodva
ítélnek e mozgalomról.
A versenytől félti a férfi saját társadalmi állását, saját családja érdekeit és nem
törődik a közérdekkel.
A férfinem érdekét féltők azt a bibliai mondást akarják érvényben tartani, amely
a keleti erkölcsök kifejezője: „Ő legyen a te
urad.” Védelmezik a férfitörvényeket, a férfi
erkölcsi szabadosságát.
Mindezek a szempontok megakadályozzák
az elfogulatlan ítéletet és a nők mozgalmának
még több ellenséget szereznek titokban, mint
ahány nyíltan színt mer vallani.
Lássuk, hogyan mutatkoznak ezek a subjectív és nemi averziók a nőmozgalom tevékenységének 4 főtörekvésével: a munkaköveteléssel,
a műveltségnek, a házasság reformjának és a
teljes polgárjogoknak követelésével szemben?
A munkakövetelés ellen 3 főérvet vonultatnak fel:
1. hogy mindenkor a fogyasztás képezte a
nő munkakörét; ez történelmi alapon könnyen
megcáfolható: az állattenyésztő férfinak a földmívelő asszony volt élettársa, a vadászaton
szerzett zsákmányt a nő dolgozta föl, a fonást,
szövést, varrást a jobbágy felesége éppen úgy
végezte a földesúr nejénél, mint ma a műhelyben. A németországi céhek tagjai közt a XIII.
sz.-tól kezdve voltak nők is. Csak amikor a
céhek elpusztulnak és a férfi kezd félni a nőtől, mint versenytárstól, akkor tartja nehéznek
számára a posztónyírást, férfiruhakészítést stb.,
holott addig szívesen rábízta volt; akkor védekezik sztrájkkal, bojkottal a nőmunkások ellen.
Párhuzamos fejlődés mutatkozik a földmívelés,
de még a szellemi munka terén is; hiszen a középkorban a szellemi javak megtartói a nők voltak; a renaissance korában számos nő tanított főiskolákon; 1479-ben magában Majna-Frankfurtban 50 orvosnő volt; mégis, mikor a műveltség kereső foglalkozásra képesít, el akarják tőle
zárni a nőt. Minden mesterségesen támasztott
nehézség ellenére Németországban 1895-ben 15
millió kereső férfi mellett 61/2 millió nőt találunk, akiket az ipar fejlődésével járó munkamegosztás vitt ki saját háztartásukból. A
fejlődő ipar fölöslegessé tette a sörnek, szappannak, gyertyának, fehérneműnek, ruhának, harisnyának otthon készítését, tehetővé tette a gépek
használatát varrásra, kötésre, fehérnemű tisztítá-
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sára stb. stb. Egy-egy munkakört vett ki a
háziasszony kezéből és tökéletesebb, olcsóbb,
produktívabb munkát végzett helyette. Közgazdasági szempontból legyőzte a háziasszonyt, ha egyes részletmunkák minőségében
nem is tudta még utolérni. A háztartási munka
gazdasági értéke csökkenőben van, technikája
fejletlen, a technika mai fejlettségének nem
felel meg; a múlt viszonyaihoz volt szabva,
már pedig visszafelé nem fordíthatjuk az idő
szekerét.
2. A nő munkakövetelésének ellenségei
azzal is érvelnek, hogy a nő csupán háztartási
munkára alkalmas, egyébre nem. Más téren
nagynak elismert elmék felületes mondásait
szokták idézni ennek tanúsága gyanánt. De itt
fölösleges érvekkel hadakoznunk: az az 5000
orvosnő, aki az Egyesült-Államokban éppen
azon a pályán működik, amelyre a priori
legalkalmatlanabbnak tartották a nőt, olyan
fényes ténybeli cáfolat, hogy ahhoz foghatót
az elmélet keresve sem találhatna.
3. Azt állítják, hogy a nő mint versenytárs károsítja a vele egy téren dolgozó férfiakat.
Ez az érv közgazdasági téren rövidlátásra vall.
Mert vájjon mikor elégíthetők ki jobban a
családnak, a népnek szükségletei? Akkor-e, ha
annak egyik fele, a férfi, tökéletes technikai
felszereléssel dolgozik, míg a másik, a nő, fejletlen munkaeszközöket használ, vagy akkor,
ha mindketten felhasználják a modern technika összes vívmányait? Átmeneti nehézségeket okozott, áldozatokat
követ e l t a haladás minden l é p é s e : az első
gépek, az első vasutak, az első gőzhajók, minden újítás a technika terén egy-egy embercsoport vesztét okozta, amely már nem tudott
hozzá, alkalmazkodni; de azért az egész emberiség szempontjából mindegyikük egy-egy lépés
volt a könnyebb boldogulás felé. Munkafölösleg csak átmenetileg létezhetik, míg a társadalom alkalmazkodik a technika újabb színvonalához; a munka szervezésének, eloszlásának
hibája lehet csupán. Minél többen vesznek részt
az emberiség kultúrmunkájában, minél inkább
fokozódik a verseny, annál jobban érvényesül
az egyéni tehetség, annál inkább javul a munka
minősége.
A nő k ü z d e l m e a m ű v e l t s é g é r t
kevesebb ellenállásra talál, ha nem jelent egyúttal pályára készülést; ez utóbbi esetben pedig
egyet jelent a munkaköveteléssel és azonnal
jut, mihelyt ez diadalmaskodik.
A h á z a s s á g r e f o r m j á é r t folyó
küzdelemnek 2 főcélja van: 1. a. szerelem
egyénítése, 2. mellékcéloktól függetlenítése. A
fejlettség alacsony fokán ismeretlen az egyéni
szerelem; érdekek, mellékcélok szerepelnek: a
a férfi a nő munkaerejében rejlő gazdasági értéket, a nő saját ellátását kívánja megszerezni.
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Az érdekházasság, mint barbár viszonyok maradványa, pusztulásra hívatott. A férfinak
elvileg lehetetlen e törekvést elleneznie, de
mégis idegenkedik tőle, mert vagy nem látja
tisztán, vagy félreérti a célt. Az asszonyok
gazdasági függetlenséget, önrendelkezési jogot,
szabad választást, könnyebb válást, gyermekeikhez több jogot, általában nagyobb szabadságot
követelnek a házasság terén. Ez kényelmetlen
lehet a férfira nézve, mert nagyobb igényeket
támaszt vele szemben és fokozza a válás
eshetőségét; de azért nem jelent erkölcsi viszszafejlődését. Hiszen szaporítja a házassági
lehetőségeket, elejét veszi igen sok súrlódási
alkalomnak s a férfi önérzetes élettársat kap
alázatos szolgáló helyett; ha tehát nem rövidlátó, saját érdekében sem ellenezheti a házasság reformját.
A nők polgárjogáért folyó küzd e l e m ellen a férfi teljesen ugyanolyan érveket hoz fel, mint az abszolút uralkodók alig egy
évszázaddal ezelőtt a férfiakéval szemben. Ezek:
a nő politikai tevékenysége mind a nőre,
mind a közéletre veszedelmes; tönkreteszi a
családi békét, a nőiességet és a közélet terére
oly munkaerőket állít, akik nem képesek azon
működni. Pedig csak körül kell néznünk, hogy
észrevegyük, hányféle szociálpolitikái munkásságot fejt ki a nő már ma is. Az alkohol elleni küzdelem, a békemozgalom, az erkölcsi
kérdések terén méltányolják nagyterjedemű
tevékenységét; csupán az állam munkájára
hozna veszedelmet? Erőszakos egyenlősítésről beszélnek; pedig a nőnek éppen azért van szüksége polgárjogokra, mert közte és a férfi között lényeges eltérések vannak s ezért a férfiak
sohasem fogják kielégíteni a nőnek valamennyi
jogos igényét. Féltik a közéletet az elnőiesedéstől; pedig a férfiasság nagyratartott fogalma
az ököljog korából való s így ma teljesen jogosulatlan. A nő polgárjoga a fejlődésnek követelése; ethikai szempontból ugyanolyan nagy
problémája az emberiségnek, mint volt annak
idején a rabszolgaságnak, vagy a jobbágyságnak
megszüntetése.
Ha a férfiak attól tartanak, hogy átmenetileg káros lesz a nő felszabadulása: ám készítsék elő reá, tanítsák; tekintsék kollegának
minden téren és fogadják be szakmájuk szervezeteibe. Adják meg neki a szabadon választható munka jogát, teremtsenek intézményeket
az anyaság és kenyérkereső munka összeegyeztetésére; engedjék művelődni, szabad és önérzetes emberré lenni, mondjanak le a polgárjogok monopóliumáról. Ellenállásuk erőfecsérlés,
amely nem tartóztathatja fel a fejlődés menetét.
Ez kötelességeket ró a férfira, mint egyénre is:
nem szabad saját apró kényelmei kedveért
akadályoznia a nő munkáját; leánygyermekét
is komoly pályára készítse elő; respektálnia
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kell a nő egyéniségét a házasságban is, bíznia
felelősségérzetében és megadnia szabadságát.
De mindez ne legyen ajándék, kegy, mert
akkor elveszti értéket. hanem önkéntes, tudatos
viselkedés.
Hogy a kultúra építőköveit a belső élet
szolgálatába állíthassuk. hogy a megváltozott
viszonyok között megtaláljuk ismét az élet
biztos útját és harmonikus formáját: arra
okvetlenül szükséges, hogy a férfi is közreműködjék a nő teljes egyenjogúsításáért folyó
küzdelemben.
G.

GLOSSZÁK.
A helyzeti kvalifikáció. A Magyar Hírlap nov.

25-iki száma a szokott feministafalástól feltűnően elütő
mérsékelt hangon vezércikkezik a feministákról. Ebben
tagadja, hogy a választójog kenyérkérdése a nőnek,
pedig hogy a férfiaknál az, azt a Μ. Η. sokszor elismerte. Azt mondja a cikk továbbá – Dózsa Istvánnénak
helyettes anyakönyvyezetővé való kíneveztetésével kapcsolatosan – „Igen: a nőket előbb a gyakorlati élet
körülményei közé kell helyezni, közhivatalokba kell állítani, hogy ottan megszerezzék azt a helyzeti kvalifikációt,
melynek birtokában már nem kell döngetniök a népképviselet házának kapuit, mert akkor megnyílnak azok
előttük, önként, magától értődőleg.” Halvány sejtelmünk
sincsen, mi lehet az a rejtélyes „helyzeti kvalifikáció”,
amelyet c s a k a köz hivatalokban lehet szerezni. De
végtelenül fájlaljuk, hogy a magánirodákban, tantermekben, laboratóriumokban, a betegek ágyai mellett, a művésznők atelierjeíben, az ipari munka műhelyeiben, a
földmívesasszonyok munkatemplomában nem található
a helyzeti kvalifikációnak parlament-kapukat varázsütésre
megnyitó csodaszere. Hátha, hátha mégis?
Az anya joga. A lapok törvényszéki rovatai hírt
adtak a minap a következő esetről: Néhány virgonc
gyerek hógolyóval dobálta meg az automobilján mellette
elszáguldó Rock gépgyárost. Ε szörnyű sérelemért a
gyáros úr – aki gépkocsiját megállította – úgy boszulta
meg magát, hogy felpofozta a gyerekeket és egyiknek
léket vert a fejébe. Ennek az anyja könnyű testi sértés
miatt beperelte a tréfát nem értő urat. Első fokon felmentették a tettét nem tagadó gyárost, mert az anyának nem v o l t j o g a perelni, ez az apa joga.
Második és harmadik fokon megváltoztatták az ítéletet
és 100 korona pénzbüntetésre ítélték a brutális embert,
végre a negyedik instáncia, a Kúria, újból felmentette a
vádlottat azzal, hogy az a két bíróság, amely őt elítélte,
törvényt sértett, amikor tudva azt, hogy a gyermek apja
él, az anya panasza alapján tárgyalta a dolgot. Úgy-e,
anyák! igazuk van a költőknek, akik azt mondják, hogy
a gyermek sorsa az anya kezében van?
A feleség joga. Ezt az esetet is a törvényszéki
rovatból böngésztük ki: Egy féltékeny budapesti ügyvéd
megleste a levélhordót és elkérte tőle a postáját. Észrevette, hogy a levélhordó kezében a feleségéhez címzett
levél is volt. Azt is elkérte. Amikor a levélhordó az átadást megtagadta tőle, előbb szóval szidalmazta, aztán
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alaposan el is verte. A levélhordó hatóság elleni erőszakoskodás címen beperelte a derék ügyvédet. S bár az
összes tanúk terhelően vallottak az ügyvéd ellen, a
bíróság felmentette, azzal az indokolással, hogy jogos
felháborodásban támadt a levélhordónak, mert mint férj,
nemcsak átveheti a feleség leveleit, hanem követelh e t i azok átadását. Úgy-e, asszonyaim, igazuk van a
férfiaknak, ha azt mondják, hogy túlzás, ha mi egyenlő
jogokért küzdünk, mert hiszen mi amúgy is a család
megbecsült urai vagyunk?
Közszemérem. Ha gondolkodó, komoly asszonyok, vagy – horribile dictu – feminista hajadonok felemelik szavukat a fehér rabszolgák, a prostitúció páriái
érdekében, akkor a világ felháborodik: nem a XX. század emberi társadalmának így feltárt szégyenén, hanem
azon, hogy „ezekről a dolgokról” a nyilvánosság előtt
mernek beszélni, még hozzá tisztességes nők. De amikor
életbe lép egyetlen racionális intézkedése annak az abszurd
rendeletnek, amely rendszabályozni akarja a szabályozhatatlant, amikor a középkori intézmény rabszolgáinak
központi és ingyenes vizsgálata megkezdődik: akkor a
hatóság meghívja az összes lapok tudósítóit és telekürtölteti
a sajtót ezzel a k ö z é r d e k ű eseménnyel, részletes leírását adatja az egész intézménynek. Nem voltunk ott közelben a megnyitás napján, de a sajtó közlései szerint a
pellengér összes kínjai várták azokat, akik kötelesek voltak ott megjelenni; az utca egész kegyetlenségét is kiélvezhetik ezután a rendőrség humánus bánásmódja mellett; a kabarét dalnoka pedig tréfás versben hirdeti mindazoknak, akiket illet, hogy a bestiális ösztönöknek új
érvényesülési teret nyújt – az erkölcsökért aggódó rendőrség.

Nesze semmi, fogd meg jól. A Nemzeti Nő-

nevelésben olvassuk: „A vallás- és közoktatásügyi ministerium leiratot intézett az országos polgári iskolai egyesülethez, válaszolván az egyesületnek ama kérésére, hogy
az országos közoktatási tanács tagjaiul tanítónőket is
nevezzen ki. Azt mondja Apponyi minister a leiratában,
hogy az egyesületnek idevonatkozó javaslatát indokolt
esetekben és ha az üresedések engedni fogják, hajlandó
lesz megfontolás tárgyává tenni. Addig is – úgymond
a minister – oly esetekben, amelyekben különlegesen a
nők oktatása körébe vágó kérdések tárgyaltatnak, meghívások útján lehet a kívánságnak eleget tenni. Kérte az
egyesület azt is, hogy az országos tanszermúzeum bizottságába is neveztessenek ki tanítónők; a minister azonban
ezt a kívánságot egyelőre függőben hagyandónak
t a l á l t a. Lapkollégánk e közlése még élesebb színben
tünteti fel a tanítónők érdekképviseletének, a Mária
Dorottya Egyesület félévi jelentésének következő részét:
„Titkár jelenti, hogy az egyesületet meghívták a nők
választójoga érdekében Amsterdamban tartott nemzetközi
kongresszusra, az egyesület azonban nem képviseltette
magát azon, mert ilyen mozgalmaktól távol áll. Molnár
Viktor államtitkár felszólítására a Rudolf szobor leleplezést ünnepén öt tag képviselte az egyesületet.” Amíg a
tanítónők testületei „az ilyen mozgalmaktól” távol
állnak, és megelégszenek azzal, ha loyalis ünnepeken
sorfalat állhatnak, vagy „tömeget” képezhetnek, mindaddig a kormányok a tanítónők érdekeinek kérdéseiben
tovább is „indokolt esetekben hajlandók lesznek a dolgot
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megfontolás tárgyává tenni”: legtöbbnyire e megfontolás
vége persze, hogy „a kívánságot egyelőre függőben hagyandónak tartják”.
A Hét rekordja. Hozzászoktunk ahhoz a
brutálisan durva modorhoz, amellyel egy-egy szellemeskedő tollforgató a függetlenségre törekvő asszony ügyét
letárgyalja; de hogy női ideál gyanánt a ludat állítsa
elénk, az A Hétnek diadala; nehéz eldönteni, melyik a
bámulatosabb oldala: a szellemi színvonal vagy az anatómiai abszurditás? Hogy merőben önkényes kombináción
alapuló hamis idézetet fűz egy minden tekintetben kiváló
asszony nevéhez, aki egészen más asszociációkkal köti
össze a szabadság fogalmát, mint ama piszkosságukban
is részben plagizált sorok írója; hogy ez az Ausztriából
ideszármazott polgártársunk nagyon furcsa nézetet fog
alkotni a magyar sajtó korrektségéről és színvonaláról, –
ez nem érinti A Hetet, amely hajdanában a nyugati kultúrának és a felszabadult eszméknek akart képviselője
lenni. Keresve sem találhatnánk jobb bizonyítékot a nő
függetlenségének jogosultsága mellett, mint az i l y e n
férfihangot.
Mondjuk ki, ami a szívünkön van. Ezzel
a bevezetéssel könnyít szívén az E. U., mikor a 70 éves
idősb gróf Teleki Sándornéról kisüti, hogy nem feminista,
hogy nem hódol az ultramodern jelszavak l e g t e t s z e t ő s b j é n e k , a gyermekek felvilágosításának. A magunk
részéről is szívesen elismerjük, hogy az ünnepelt, akinek
jóakaratú tevékenységét méltányoljuk, nem tartozik a 70
éves asszonyok között azokhoz a kivételekhez, akik még
megértik az új szellemi áramlatokat; de ezt a 70 éves
asszonyoktól általában még a feministák sem kívánhatják;
a természet törvényei szerint az élet delén túl lévő emberek általában nem szoktak új ideológiák felé hajlani.
Csak egy nagy hibát látunk T. S.-né működésében: azt,
hogy a vezetése alatt álló intézetet alapítójának, Veres
Pálnénak szellemével homlokegyenest ellenkező irányban
fejleszti. A Nőképző-Egyesület, amely alapszabályainak 1.
pontja szerint vagyontalan leányok megélhetésére eszközt
nyújtani hívatott, megszüntette tanítónőképzőjét, visszafejleszti gimnáziumát, hogy Veres Pálné neve alatt luxusiskolát tartson fenn. Ez öreg hiba; Veres Pálné volt
hazánk első feministája, utódai pedig visszafelé akarnák
tolni az idő szekerét, mert nekik személyesen eléggé kedveznek a jelenlegi viszonyok. Veres Pálné sem saját helyzetével volt elégedetlen; de egyik rövid és velős mondása
szerint: „Egyenlő jog mindenki számára, ez az igazság
diadala”. S ha már napirenden van, hogy kimondjuk
ídősb gróf Teleki Sándornéról „ami a szívünkön van”,
akkor ezt ki kellett mondanunk.
Nő mint anyakönyvvezető. Ha farkaslakta erdőségen veszélybe kerül egy kocsi vagy szán, a rajt ülők
úgy iparkodnak az utánok iramodó farkasokat maguktól
minél távolabb tartani, hogy jó messzire eldobnak valami
koncot. Amíg a farkasok azt megeszik, vagy megenni
próbálják, addig a jármű egy darabbal arább jutott,
közelebb a megmentéshez. Erre a képre emlékeztetnek
azok az apró koncok, amiket a feminista mozgalomnak
dobálnak a hatalom szekerén ülők. Angliában már mindent ledobáltak, hiszen már a polgármesterséget is megemésztik – a farkasok. Nálunk az anyakönyvvezetőséget
dobták le a múltkoriban, amott az egyetemi tanárság
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konca repül ki. És a hatalom szekere rohan, száguld,
mintha mi, akik a választójogot követeljük, valóságos
farkasok volnánk. Pedig mi nem akarjuk szétmarcangolni
a szekéren ülőket, csak fel akarunk kapaszkodni melléjük,
hogy együtt irányítsuk a szekér útját, mert tűrhetetlen,
hogy kerekei tovább is rajtunk keresztül gázoljanak. Az
apró ajándékok nem tartóztathatnak bennünket utunkban.
Hiába vágtat el előttünk a hatalom szekere, mi utói fogjuk érni – a nők választójogát.

SZÜLŐI KÖTELESSÉGEK ÉS
GYERMEKI JOGOK.
Írta: H. FOLKART, Berlin.
A nők manapság energikusan látnak munkába azokon a pályákon, amelyek – néha küzdelmek árán –
megnyíltak előttük. Ezeket a küzdelmeket rendesen a férfiak tiltakozása idézte elő, akik oly pályák megnyitásában,
melyek eddig csak az ő számukra voltak hozzáférhetők,
előjogaik csorbítását látták. Leányaink ezen küzdelme
mellett különös figyelmet érdemel a szülők állásfoglalása
a leányok pályaválasztásának égető kérdésében. Ezen a
téren még mindig sok előítélettel találkozunk, előítéletekkel,
amelyeket nem tudunk megérteni, ha a szülői szeretet és
a szülői kötelességtudás szempontjából vizsgáljuk a dolgot. Polgári és tisztviselői körökben az úgynevezett jobb
családokban is vajmi gyakran az az uralkodó felfogás,
hogy a leányok csak a házi munkára valók, hogy az
iskola és házasság közötti időt csak házi munkával, a háztartásban való foglalatoskodással szabad kitölteni. Gyakran
halljuk azt a kérdést is: „Mi hasznunk van nekünk, szülőknek a leányainkból, ha reggeltől estig elfoglalja őket előbb
a tanulás, később a kenyérkereset? Hogyan lehetnek akkor
öregségünkben támaszaink? Különben anyagilag sem bírjuk lányainkat kenyérkeresetre kiképeztetni, mert már a
fiúk iskoláztatása is nagyon drága”.
Ez a szülői kijelentés annyival is indokolatlanabb,
mert rendesen ott hangoztatják, ahol legkevésbé gondoskodhatnak a leányok későbbi megélhetésének biztosításáról. Éppen azok a szülők, akik legjobban felpanaszolják,
hogy a kenyérkereseti munka megfosztaná őket leányuktól, mondják ki leggyorsabban az igent, ha leányuk férjhezadásáról van szó. Nem gondolják meg, hogy családos
leányuk sem lehet öregségükben támaszuk, mert hiszen a
férje és a gyermekei iránti kötelességeit kell elsősorban
teljesítenie. Úgy látszik tehát, hogy a leányok kenyérkereseti munkájával szemben fennálló ellenszenvet nem csupán
a taníttatás költségeitől való rettegés idézi elő, hanem még
valami: az a nézet, hogy a kenyérkereső nő nehezen kap
férjet. Világos ezzel szemben, hogy vagyontalan leányok
sokkal könnyebben eveznek be a házasság révébe, ha a
maguk keresményéből is meg tudnak élni, mint hogyha
a „házi kisasszony” tétlen életét élik. Nem természetes-e
ily körülmények között, hogy kenyérkeresetre neveljenek
minden leányt, akinek a jövője anyagilag nincs feltétlenül
biztosítva? Miért van pénz a fiúk taníttatására, ha nincs
a lányokéra? Miért hoznak a szülők a fiúk taníttatása érdekében néha súlyos áldozatokat? Hiszen voltaképen a leányokat ugyanazok a jogok illetik meg, mint a fiukat és
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feltétlenül jogos az a követelés, hogy az ő taníttatásukról
is gondoskodni kell, hogy annak az összegnek egy részét,
amelyet ma csupán a fiuknak szánnak, a leányok kiképzésére kell fordítani. A legridegebb szociális ellentétek
épen akkor állanak elő és akkor támad belőlük gyűlölet,
irigység és ellenségeskedés, ha a szülők halála után a fiúk
jól jövedelmező, előkelő állásokat foglalnak, el, a leányok pedig nehezen tengődnek napról napra, és esetleg
rokonaik támogatására is rászorulnak. Hogy a maguk
hibáján kívül kerültek ebbe a kellemetlen helyzetbe, azt
rendesen mindenki elfelejti.
A leányok taníttatásának költsége egyébként nem
vág nagyobb rést a szülők vagyonán, mint a kelengye
beszerzése és a hozomány kifizetése. A leánynak mindenesetre joga van szüleitől a jövője biztosítását kérni, akár
valamely kenyérkereseti pályára való kiképzés, akár tőkepénz alakjában.

MAGÁNTISZTVISELŐK ÉS KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK
ANDRÁSSY VÁLASZTÓJOGI TERVEZETE ELLEN.
Élénk érdeklődés mellett tartották meg november 29-én
a főváros tisztviselői és kereskedelmi alkalmazottai azt a
nagygyűlést, amely a pluralitás és a nyílt szavazás ellen
és a nők s z a v a z a t i j o g a m e l l e t t foglalt állást.
A tárgy előadója dr. Kreutzer Lipót volt, aki magas
színvonalú előadásban mutatta ki a pluralitás veszedelmeit
még azok számára is, akik élvezetébe jutnak. Követelte
a titkos szavazást, mint az egyetlen módot, amely az
alkalmazásban levő egyénnek lehetővé teszi a választójog
gyakorlását. Követelte a nőkre kiterjedő szavazati jogot,
mint az igazságosság alapfeltételét. Melyen járó fejtegetéseit nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenvoltak. A gyűlésen röviden felszólalt Willhelm Szidónia is, aki kifejtette, hogy a férfikollegáknak elsőrangú gazdasági érdeke,
a női kollegák minden téren való egyenjogúsításáért
küzdeni. Hogy a férfiak ezt már felismerik, annak szép
bizonyítékát látja e gyűlésen is, amikor a férfíkollegák
olyan határozati javaslatot nyújtottak be, amely a nők
politikai egyenjogúsítását követeli. Végül a határozati
javaslathoz módosítást indítványozott, amelyet az előadó
magáévá tett.
Pfeiffer Sándor a határozati javaslat szövegét jobban
óhajtja predzírozni és többek közt azt kívánja, hogy az
alant közölt szövegben megfelelő helyen álljon, hogy a
nagygyűlés szolidaritást vállal a választójogi küzdelemben
„a szervezett munkássággal”.
Az előadó Pfeiffer Sándornak ezt az indítványát
nem tette magáévá, míg a többit elfogadta. A gyűlés az
előadó által elfogadott módosításokkal egyhangúlag elfogadta
a következő határozati javaslatot:
A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak
1908 november 29-én megtartott nagygyűlése kimondja,
hogy a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak,
híven ahhoz az állásponthoz, amelyet 1907 június 29. és
30-án megtartott országos kongresszusukon elfoglaltak:

1909

1. változatlanul ragaszkodnak a nőkre is kiterjedő,
községenként és titkos szavazással egybekötött és egyenlő
választójoghoz;
2. helytelenítik tehát a pluralitás elvét, amelyen a
parlament előtt lévő törvényjavaslat fölépül, mert ellentétben van a jogegyenlőség eszméjével és megakadályozza
a népparlament megszületését, pedig az alkalmazottak
osztályának széles rétegei csak a népparlamenttől várhatják sorsuk igazi megjavulását;
3. kárhozatosnak ítélik a nyílt szavazást, amely a
magántisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak, de a köztisztviselők és általában a függő helyzetben levők szabad
véleménynyilvánításának megakadályozója, amely a
választójog gyakorlását számos társadalmi osztályra nézve
illuzóriussá teszi, amely a korrupciót állandósítja és az
alkotmánynak is veszedelmét jelenti;
4. szervezeteik útján felszólítják az országgyűlési képviselőket állásfoglalásra a pluralitás és a nyílt szavazás ellen
és a választójognak a nőkre való kiterjesztése mellett;
5. a nagygyűlés a tavalyi kongresszuson hozott határozatához képest ismételten kijelenti, hogy a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak az általános választói
jogért készek a legelszántabb küzdelemre is és e küzdelemben a gazdasági élet minden ágának munkásaival
szolidaritást vállalnak;
6. a nagygyűlés végül kimondja, hogy magántisztviselő, vagy kereskedelmi alkalmazott többé ne adja az
olyan jelöltre szavazatát, aki a plurális választójogot és
a nyílt szavazást elfogadja.
Nagyon csodáljuk, hogy a különben jól informált
Magántisztviselők Lapja és a „Kereskedelmi Alkalmazott”
azt közli, hogy az eredeti javaslatot fogadta el a nagygyűlés, holott az előadó az általa is elfogadott módosításokkal bocsátotta szavazás alá.
A jelenvoltak egyöntetű józanságról tettek tanúságot,
amikor Pfeiffer Sándornak ezúttal kissé túlradikális indítványát nem fogadták el. Mert az indítvány elfogadása
azt jelentette volna, hogy az összes magántisztviselők és
kereskedelmi alkalmazottak csatlakoznak a szervezett
munkásságnak nemcsak a legutóbbi, hanem, az azt megelőző kongresszuson is elhatározott országos sztrájkjához.
A nagygyűlésen jelen voltak tudva ezt, ismerve továbbá
a magánalkalmazottak elégtelen szervezettségét, nem mondhattak ki ilyen súlyosan kötelező, de keresztülvihetetlen
határozatot. Bizonyos, hogy egy országos sztrájk méreteit előre meghatározni nem lehet, nem lehet sohasem
tudni, hányat visz magával a lelkesedés, a közhangulat.
Lehet, hogy a szervezetlen tömeg is csatlakozik majd a
munkabeszüntetéshez, de erre számítani nem lehet és nem
szabad. Pfeifer Sándor, a politikus, bizonyára átlátja
maga is, hogy nem lehetett olyan határozatot hozni,
amelynek keresztülvitele előre is kétséges. Mindenesetre
kívánatos volna, hogy az ilyen nagygyűlések Magyarország összes alkalmazottai nevében a legradikálisabb
határozatokat hozhassák, de ehhez előbb az összes alkalmazottak szervezése szükséges. A nagygyűlésre érkezett
számos üdvözlő-sürgöny közül felemlítjük az aradi és
szombathelyi nőtisztviselők táviratát.
W.
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LEVÉL EGY – TÖBB – SOK
APÁNAK.
Írta: H ERMANNÉ . L UDVIG B LANCA , Medgyes,
Kedves Barátom! Nagyon gyakran kell gondolnom
arra a beszélgetésünkre, mikor azt a kijelentést tette: „Azt
megengedem leányaimnak, hogy tanuljanak s minden
lehetőt el is fogok követni arra nézve, hogy tanulhassanak,
zenét, irodalmat és nyelveket, vagy akármit, ami nekik
tetszik, de azt nem, hogy valamiféle pályára menjenek”.
Nagyon sokszor hallottam ezt a kijelentést azelőtt is,
azóta is, de sohasem döbbentett úgy meg, mint éppen
amikor ön mondta ezt. Vajjon mi adhatott okot arra,
hogy egy ennyire felvilágosodott ember, aki elég jól
ismeri az élet mai viszonyait és követelményeit, így gondolkozzék a leányai jövőjéről? S próbáltam ezt a kérdést
sokfélekép megfejteni. Gyengének és tehetségtelennek tartaná leányait arra, hogy valamely hivatásnak – mely
emberi erejüket teljesen igénybe venné – becsületesen
megfeleljenek? Ezt nem hiszem. Vagy lealacsonyítónak
tartja azt a munkát, melyet bármely téren azért végzünk,
hogy megkeresve magunk megélhetési módunkat, megszűnjünk másokra nézve terhesek lenni; szembe tudjunk
nézni az élet minden változásával kétségbeesés nélkül s
anélkül, hogy szabadságunkat, vagy még ennél is szentebb tulajdonságainkat kelljen feláldoznunk? De hisz ha
ez lealacsonyodás, akkor meg kellene vetnie maga-magát,
mert hisz maga is dolgozik a mindennapi kenyérért,
maga is ügyvédkedik s ezen hivatásának szenteli az
életét? Mihelyt azonban ide jutok, hogy maga is, azonnal
hallom a büszke ellenvetést: „Igen mert én férfi vagyok,
nekem kötelességem, hogy megkeressem a mindennapi kenyeret magam és családom számára, nekem kötelességem, hogy kiállják az életbe, szembe a viharokkal, mert én férfiú vagyok”, s hallom a lesújtó megvetést:
„leányom azonban csak leány, akit én eltartok és gondozok, s aki ezért engem szórakoztatni köteles; később
pedig ha asszony lesz, eltartja a férje, aki mellett meglesz mindene, mint ahogy megvan az én feleségemnek s
aki szintén nem fog tőle egyebet kívánni, mint hogy
üdülésére, pihenésére legyen”. S ön azt hiszi, felemelő s
nagy dolog ez a nagy kötelességteljesítés, pedig már ez
a fogalom: k ö t e l e s s é g ebben az esetben tévedés. Ön
ha szegény, ha gazdag, nem kötelességből megy kenyérkereső pályára, hanem k é n y s z e r ű s é g b ő l . Ha szegény, akkor kényszerőségből, mert máskép nem kapja
meg a mindennapi falat kenyeret, mert máskép nem
szerezhet magának ruhát, lakást; s rendes munka nélkül
nyomorultabbul pusztul el, mint télen a kivert kutya. Ha
gazdag, akkor is kényszerűségből megy pályájára, mert
hajtja erre hivatása, melynek nem állhat ellent, akármilyen könnyen megélhetne nélküle. Ön éppen úgy,
mint minden férfi, nem akkor határozza el, hogy igenis
fog kenyeret keresni családjának, mikor már családja van
s esetleg éhezik, hanem mikor a k é n y s z e r ű s é g
folytán megtanult és tud keresni; mikor már megkezdte
járni azt a pályát, melyre a kényszerűség vitte, akkor
alapított családot, amelyet szintén ilyen kényszerűségből
el is tart. És kedves Barátom, ebben az esetben, a kényszerűségre nézve semmi különbség sincs a férfiak és
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leányok közt. Nem beszélek a proletárság, vagy a munkásosztály leányairól, sem a legfelsőbb arisztokratákról,
mert nagy tévedés volna ilyen elbírálás esetén egy kalap
alá fogni ilyen különböző osztályokat, csupán a középosztály leányairól. S ezeket a leányokat kenyérkereső,
munkaadó pályára a kényszerűség viszi. Egyformán
kényszerűség akár szegény hivatalnok, vagy tanító, tanár
az apjuk, aki 6-9 gyermeket nem képes eltartani; akár
jobbmódú kereskedő, bíró, ügyvéd, katonatiszt vagy bármi
állású olyan ember, aki leányának módot adhat arra,
hogy kedve szerint fejlődjék, tanuljon és haladjon. Csupán
az a különbség, hogy az előbbi esetben a gyomor éhsége,
az utóbbi esetben a szellem és munkaerő éhsége lesz az,
amiből a kényszerűség kiindul. Itt Ön azt az ellenvetést
tehetné, hogy az Ön esetében, vagyis a jómódú emberek
esetében tévedek, mert ott a gyomor éhsége nem fordulhat elő; a szellem éhségének pedig kenyérkereső, vagyis
hivatásos pálya nélkül is eleget lehet tenni, éppen azzal,
amint Ön megengedi egy k i s zene, egy k i s irodalom,
egy k i s fizika, egy kis nyelvismeret csillapítja az éhséget eléggé. Nem bizony! Ha az ember becsületesen megéhezik s igazi jó étvággyal enni akar, nem megy a
cukrászdába, hogy fagylalttal, meg krémes szelettel, meg
kuglerbonbonnal töltse meg a gyomrát, hanem hazamegy s jóízűen megeszi ebédjét, álljon az csak kenyérből és levesből, vagy 4-5 fogásból. Az a tanítás, amelyet ma a leányok – akiket nem engednek hivatásos
pályára – kapnak, nem egyéb, mint értéktelen hamuzsírral és szódával felfújtatott, alkörmössel festett cukrászsüteményekkel való túltömés és gyomorelrontás.
S az a pihenés, amit Ön mond, meg az a szórakozás,
melyet az így nevelt leányok férjüknek, vagy atyjuknak
nyújtanak, szintén nem egyéb, mint ilyen cukrászdai,
nem is igazi citrommal, hanem citromsavval kevert
limonádé. – Talán, sőt mindenesetre egészen egyenlő
értékű ez a kétféle éhsége a leányoknak, csupán egy
különbség van köztük, ami abban áll, hogy egyik előbb
ébreszti fel a kényszerűséget, a másik később, abban
azonban mindegyik megegyezik, hogy evés közben meghozza a másikfajta étvágyat is. Sokkal szerencsésebbek
ma még azok a leányok, akiket a családi gyomoréhség
hajt pályájukra, és pedig azért, mert ezeknek szülei előre
megérzik az éhséget s a leányt már gyermekkorában
bizonyos neki megfelelő pályára nevelik, úgy, hogy nem
is jutnak el a leányok maguk az éhezésig, hanem folyton fokozódó erővel haladnak; közben megjön szellemük
étvágya is s pályájuk ennek is kielégítést és folyton új
tápot adva, nagyon gyakran, sőt mondhatom a legtöbb
esetben megelégedetten élnek. Nem ilyen szerencsések
azok, a kiknél a kényszerűség a szellem éhségéből fakad,
mert ezeknél roppant hosszú ideig húzódik a dolog. Először megkapják a nép- és polgári iskolai rendes tanítást,
ami alapnak megjárná s így hiányt nem éreznek, – azután
viszik Őket Sanct-Pöltenbe, Bécsbe, a különböző angol
és nem angol, irgalmas és nem irgalmas kisasszonyok
cukrászdájába, hogy ott válogassanak nekik a különböző
angol, francia, német mintára készült tortákból. Hogy
némely helyen a nyalánkságokat otthon gyártják, s esetleg a gondolatlisztet jobban megőrlik, vagy kevesebb
butaságvaníliát kevernek a pép közé, az mit se változtat a dolgon, azért izmok, meg erő nem fejlődnek-e
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habcsókokból, csak a gyomor kap tölteléket. S ez megy
addig, amíg véletlenül valami külső, nem a családból
eredő tényező közbe nem jön. Ha nagyon egészséges a
leány, akkor egyszerűen undort kap a belétömött ürességektől – ha kevésbbé egészséges, akkor valamivel
később émelygést és fejfájást kap tőlük, de ezek néha
oly későn jelentkeznek, hogy akkor már nem lehet segíteni a bajon s a leányok maradnak vagy fényes toilettekben templomba és bálokba járó bábuk s lesznek később
elkeseredett, az egész világot gyűlölő s a fiatalságnak
újra nyalánkságokat dugdosó vén kisasszonyok, vagy
általánosan kedvesnek elismert, mindenről fecsegni, de
semmiről beszélni nem tudó, hopszpolkákat zongorázó
asszonyok. Hogy az ilyenek, ha egészségesen falatozó
parasztot, étvággyal kenyeret rágicsáló gyermeket – akarom mondani egy tanítónőt, doktornőt, jókedvű postáskisasszonyt, vagy vígan dolgozó chemikus, vagy technikusnőt látnak, mit éreznek, hogyan szeretnének beleharapni ezek kenyerébe, – azt láthatjuk elégszer.
Vannak azonban olyanok is, akik elég jókor észreveszik, hogy hitványság, amit kapnak – legtöbbnyire
akkor, mikor férfiakkal összekerülnek s észreveszik azt,
hogy azok milyen más eltartásban részesülnek. Barátjaikon a leányok nemcsak azt látják csakhamar, hogy
azok dohányoznak s verekesznek, hanem észreveszik azt
is, milyen dolgokkal foglalkoznak s akkor barátjukon,
vagy szerelmesükön keresztül felébred szellemük s megérzi, hogy mire van szüksége. Ha aztán olyan könnyű
volna a cukrászda után becsületes ételrendre szokni,
akkor nem is volna baj; csakhogy az elkényesedett,
elhitványodott gyomor nem bírja egyszerre az átmenetet,
akkor jön a rengeteg veszteség. Először takarítást tartani, hogy minden hitvány dologtól, a tudás mindenfajta
látszatától megszabaduljanak; elfelejtsék azt a könnyed
módot, amellyel megszoktak nagy dolgokat kicsinyeknek
tekinteni s semmiségekről úgy beszélni, mintha mély
értelmű dolgok volnának; azután alapokat lerakni s újra
kezdeni legelőlről építeni. Legjobb erői azonban elpazarolódnak azalatt, míg ez az átalakulás megtörténik s egész
élete s minden munkája sínleni fogja azt, hogy nem
használhatta azt az időt, ami a gyűjtés és erőgyakorlás
ideje volt, tényleg arra.
Itt azonban ön már nem enged tovább beszélni s
beleszól: „Kérem, kérem, Ön nagyon félreértett engem.
Vannak nagyon sokan osztálytársaim közt, akik csakugyan így taníttatják leányukat, mint mondja, de ezeket
én éppenúgy elítélem, mint ön. Én pusztán a pályaválasztást zártam ki, de azon kívül aztán egészen komoly
munkát és rendszeres tanulást követelek – fog a leányom
foglalkozni először is zenével...”
„Igen? Tehát elvégzi a zeneakadémiát?” „Egyelőre
csak tanul, de ha odáig jut, el is végezheti.”
„Tudja Ön miben áll az? Mihelyt elvégzi, vagy
végzi, vagy csak el is kezdi, már pályát választott, még
pedig a zeneit. Mert ha valaki zongoráz kedvtelésből, az
játszhat 1-2 órát naponkint s megelégedhet azzal, hogy
megtanul egy-egy darabot, ami tetszik neki, de aki az
akadémiát akarja végezni, annak naponta 3-4-6-8 órát
kell játszania; rendszeresen kell tanulnia zeneelméletet,
zene- és művelődéstörténetet; zenei szerkezettant; kell
magának összhangzatokat szerkesztenie s ha képes rá:
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zenedarabokat írnia. S ha Ön mindezt megengedi, akkor
már megcáfolta előbbi kijelentését, mert olyan munkát,
amelyet egy bizonyos irányban 8-10 évig rendszeresen
végzünk, csakugyan hivatásból kell végeznünk.”
„S ha ezt nem engedem?” „Akkor zenéből süteményt
adat csak leányának.”
„De én nemcsak zenét akarom, hogy tanuljon,
hanem, mint mondtam, irodalmat is.”
„Hisz azt már tanult a polgári iskolában.”
„Mi az? Én azt akarom, hogy bővebben foglalkozhasson vele...
„Igen ám, kedves Barátom, de akkor nemcsak a mi
irodalmunkat kell ismernie, hanem legalább még két más
nyugati népét, hogy összehasonlítást tehessen, ehhez kell,
hogy azok nyelvét tökéletesen bírja, vagyis hogy ugyanazt tanulja, amit a nyelv- és irodalomszakon a polgári
tanítónőképzőkben, vagy az egyetemen tanulnak...
„De minek ilyen túlhajtásokba menni? Nem elég
ha egy bővebb irodalmat átnéz?”
„Hogyne – egy kis zene, egy kis irodalom…”
„Vagy vegye kérem, nem szép, ha egy ilyen lány
a történelmet tanulja...
„Miért ne? Csak az a kérdés, mit ért Ön történelemtanulás alatt. Úgy mellékesen egy kis sok egyéb közt meg
lehet tanulni Hunyadi, meg Izabella királyné stb. meséjét.
De lehet komolyan is tanulni a történelmet, megismerve
régi korokat, összevetve a mai élettel, modern viszonyokat
következtetni a régiekből, de ehhez a népeket, a helyet is
kell ismerni, a gazdasági viszonyokat is, vagy politikai
és fizikai földrajzot.. ...
„Nem, ennyit nem, mert akkor nem jutna ideje a
többire. Nézze kérem, én úgy gondolom ezeket összeegyeztetni, mint a középiskolában a fiúknál, mint mondjuk egy reáliskolában. Annyit és olyan bőven mindenből
és éppen olyan komolyan – azután ...
Magam is folytathatom fenti mondásával, – azután
menjen férjhez s legyen tudásával és szerzett ismereteivel
szórakoztatója férjének ... „Te csak virág légy, drága
csecsebecs', haszontalan, de szép s ez érdemed ...”
Nagyon sajnálatos volna azonban, ha a férjnek csak
fecsegő társra volna szüksége s viszont nagyon jó volna,
ha minden leány éppen mikor készen van a férjhezmenésre, megkapná férjét, vagy minden apa élne addig,
míg leánya férjhez megy” és minden férj, amíg felesége
meg nem hal. A férjhezmenés egy bizonytalan „ha” –
még azokra nézve is, akiket jámborán apai kötélen vezetnek egy kérő elé; a házasélet, az igazán boldog házasélet egy még bizonytalanabb „ha”, még azoknak is, akik
már beléeveztek; s az élet maga egy még legbizonytalanabb „ha” mindenkire nézve.
S ha Ön olyan gondos családapa, amilyennek
tudom, akkor nem fogja leányát ilyen háromszorosan
elrémítő „ha”-nak kitenni, hanem be fogja látni, hogy a
középosztály minden leányának éppen úgy kell tanulnia,
mint fiainak.
Hogy privát úton apai tanítással-e, vagy nevelővel,
vagy iskolában, de el kell végeznie a középiskolát, azaz
annak tananyagát – azért, hogy meg legyen a becsületes
alapja arra, hogy bármiféle irányban tovább haladhasson
s legyen általános műveltsége, amivel a férfi mellett
megállhat, s el kell végeznie valamely kenyérkereső
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pályára jogosító felsőbb tanulmányt, amelyről szóló
okmánnyal a férfi nélkül is megállhat és megélhet.
Ha ezt megengedi leányainak, akkor nyugodt lehet,
hogy soha nem fognak éhezni, ha árvák, ha özvegyek
lesznek, ha elválni kényszeríti őket az élet attól, akire
rábízták magukat; hogy nem fog szellemük elparlagiasodni s nem lesznek gágogó libák soha, hogy büszke
önérzettel és tudással fognak dolgozni mások boldogításán; önbizalommal és megelégedéssel gondolnak mindig
vissza minden eltöltött évükre s reménnyel és kedvvel az
előttük állókra. Lehet, hogy lesznek gyengeségeik is, de
szellemi és testi erejüket használó leányok nem fognak
elzülleni soha s nem is fognak férjhez menni vásárból;
sem egy elhibázott házasságban zsarnok, vagy iszákos
férj oldalán élni kényszerűségből.
Igazán erkölcsössé és szabaddá csak így teheti
leányait s férjük igazi megértő élettársává, segítő párjává
is csak így lehetnek!
(Befejezése következik.)

SZEMLE.
Andrássy karácsonyi cikkéből. A Magyar
Hírlap karácsonyi számában Andrássy Gyula gróf
vezércikket írt az általános választói jogról, amelyben
igazolni akarja, hogy a választójog nem az emberi jog
kérdése. Franciaországra, mint az általános választójog
klasszikus hazájára, hivatkozik, ahol még sincs minden
állampolgárnak választójoga. „Hogyan fér meg az emberi
jog egyenlősége elvével”, kérdezi Andrássy, „hogy a nő,
bármilyen a tehetsége, a képzettsége és a jelleme, emberi
méltósága ellenére nem szavazhat, a legbutább férfi pedig
szavaz? Egy Madame de Sévigné, egy Katalin cárnő
sohasem választhat, a hülye férfinak azonban van szavazatjoga”. Engedje meg a miniszteri cikkíró, hogy e kérdésre válaszoljunk: ezek a tények sohasem férnek meg
az emberi jogegyenlőség elvével. Továbbá ellenkeznek az
igazság szellemével, a szociális ethikával és mindazzal,
ami egy népet belsőleg naggyá tehet. Egyébként Franciaország már régen nem az általános választójog ideális
földje: elébe került Finnország, Norvégia, Ausztrália,
Újzéland, Idaho, Wyoming, Utah és Colorado. Ezek az
általános választójog igazi hazái.
Andrássy karácsonyi cikke egyébként érdekes visszhangra talált a Népszavában, amely bámulatosan alkalmazkodik Andrássy hangneméhez. Amikor Andrássy
„korainak” jelentette ki a nők választójogát, a „Népszava” helyeselte Andrássy válaszát. Amikor Andrássy
azon csodálkozott, hogy a nők választójogot k ö v e t e l nek, mert ő úgy tudta, hogy nők csak kérni szoktak,
akkor a visszhang így szólt:
„A női v á l a s z t ó j o g o t , amikor a férfiakét
is pluralitással nyomorítják meg, nem lehet aktuálissá
tenni. A feministák azonban másként vélekednek s
ezért nem elégednek meg a budapesti demonstrációkkal,
hanem újabban a vidékről is sürgetik a női választójogot, így az utóbbi napok alatt Zsolna, Kaposvár,
Arad, Érsekújvár, Makó, Szombathely, Ivándárda,
Kecskemét, Zombor, Temesvár, Nagykikinda, Nyitra,
Nagysurány, Nyíregyháza, Brassó, Kolozsvár stb.
városokból érkeztek sürgönyök Andrássy Gyulához.

11

amelyek valamennyien a női választójog törvénybeiktatását követelik.
Igen, követelőznek ők is, akik eddig denunciálással, szociálistaszidással és koalíciós bizalomnyílvánítgatásokkal akartak sikereket elérni. („Népszava” 1908
november 8.)
S most, amikor Andrássynak is szeget üt már,
hogy a nő emberi méltósága ellenére sem szavazhat,
a „Népszava”, amely a választójogi küzdelem aktualitása óta a leghatározottabban visszautasította a nők
választójogát, egyszerre felfedezi feminista szívét és váltig erősítgeti, hogy hiszen régen mondja ő ezt már!
S ha Andrássy ma-holnap Asquith példájára azt találná
mondani: „Nem bánom hát, csináljátok meg a nők
választójogát!” a „Népszava” bizonyára diadalittasan
üt a mellére: Úgy-e, hogy ugye: Nem mondtuk mindig, hogy benne van a programmunkban a nők választójoga, tehát Andrássynak meg kell csinálnia? Hiába
okvetlenkedtek, meg követelőztek azok a feministák,
mégis megcsináltuk.
Asquith kormánya a nők választójogáért.
A politikai nőmozgalom legfontosabb eseménye Lloyd
George angol pénzügyminiszter december 5-iki beszéde.
Ettől az eseményről a mi sajtónk csak azt emelte ki,
hogy zajongással, lármával félbeszakították a miniszter
beszédét. Pedig ennél sokkal fontosabb, amit a miniszter
a félbeszakítás ellenére is elmondott. Hivatalos megb í z á s b ó l kijelentette, hogy a miniszterelnök a ház
feloszlatása előtt választójogi reformjavaslatot nyújt be.
Nem e l l e n z i , hogy e javaslatához a női választójogra
vonatkozó pótindítvány is hozzájárul. A kormány tagjainak
nézete a nők választójogáról megoszlik, kétharmada
barátja, egy harmada ellenzi. A miniszterelnök azonban
sem kormány-, sem pártkérdést nem csinál a dologból,
így hogy a kormány és az óriási többségen levő kormánypárt tagjai teljesen szabadon járhatnak el. Ez az
a n g o l nők v á l a s z t ó j o g á n a k biztosítása, mert
a ház 620 tagja közül 430 feltétlen híve a nők választójogának és Asquithnek Lloyd George által tolmácsolt
elhatározása biztosíték arra nézve, hogy végre valamennyi
olvasáson keresztül ment az eddig mindenkor csak
második olvasásig jutott javaslat. Megeshetik, hogy mire
Andrássy tervezete parlamenti tárgyalás alá kerül, Angolországban tető alatt lesz a választójogi reform, amely a
nőknek is megadja a szavazatot.
Coeducatió. Hessenben néhány éve kísérleteznek
e téren. Hivatalos jelentések szerint a fiuk szorgalma és
rendszeretete javult a leányiskolatársak jelenléte által, a
leányok pedig komoly versenyben kitűnő tanulási eredményeket mutatnak fel. Hessen fíú-középiskoláit jelenleg
157 leány látogatja.
Gyermekolvasószoba. Hamburgban nyilvános
gyermekolvasószoba nyílt meg, amelyben a hamburgi
tanítóság által összeállított ifjúsági könyvtár áll a kicsik
rendelkezésére. Önkéntes szociális munkát végző nők
teljesítik a szolgálatot. Egy második ilyen olvasószobát
is hamarosan megnyitnak majd.

A tanítónő társadalmi értékelése. A térképen

alig található felvidéki kisközség tanítónőjétől kapjuk a
következő panaszos levelet: „Talán jelentéktelen a dolog,
de elpanaszolom, mert olyan jellemző a mi társadalmi
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értékelésünkre, amely még a silány fizetésünk mögött is
elmarad: Egy felvidéki pap, (L. M.) egy isten igéjét,
testvériséget hirdető, látszólag magasabb szellemi nívón
álló egyén, a múltkoriban egy egyházi ünnepélyre meghívta a határ nyolcadik falujának a gazdáit és bíráit,
de a helybeli és a szomszéd községek okleveles, működő
tanítónőit nem. A meghívottak feleségestől jöttek, de
bennünket, magános diplomás leányokat mellőztek. Mi
talán nem illettünk az egyházi ünnepély fényéhez?
Mennyi előítélettel kell nekünk egyáltalában megküzködnünk, akik a kultúra és felvilágosodástól elmaradt,
sötétben botorkáló nép közé kerülünk tanítóknak! Ahogy
az a pap, úgy a többi úgynevezett »művelt« ember is
nehezen érti meg, hogy minden demokratikus érzelmű,
egyenlő jogok diadaláért és érvényesüléséért lelkesülő
ember őszinte kívánsága, hogy egyenlő jogok, egyenlő
törvények védelme és benefíciuma illesse meg mindazokat, akik a társadalmi élet munkásai, az emberi jogok
harcosai, a szellemi élet pótolhatatlan kiegészítő részei.
Ha tényleg jelentéktelen eset is, amit H–k J–a okl.
tanítónő felpanaszol, leveléből kiérezzük a független nő
társadalmi értékeléseért vívott harc keserveit. Azt hisszük
azonban, hogy a nő egyenjogúságáért folyó küzdelemnek
minden rangú és rendű nőt körülövező szolidaritása bo
kárpótlás ezekért a kicsinyes tűszúrásokért.
Különféle hírek: Svájcban egy nőt neveztek ki
olyan fogház igazgatójává, melyben férfi-rabokat őriznek. – Moszkvában mezőgazdasági tudományos f e l s ő b b tanfolyamokat nyitottak nők számára. – Az első női újságíró mostan kapta meg az
engedélyt, hogy a c s e h tartománygyűlésen
mint t u d ó s í t ó jelenjen meg. Érdekes, hogy ezt a
jogot Plahminkowa kisasszony, a cseh politikai nőmozgalom vezetője nyerte el. – A hamburgi gyermektörvényszéknél,, dr. Anna Schultz ügyvéd a minap védőként
működött. Ez az első eset, hogy Németországban nő aktív
ügyvédi működést fejtett ki. – A bajor igazságügyi kormány elrendelte, hogy az összes gyermektörvényszékeknél mint védők női ügyvédek szerepelhetnek.

IRODALOM.
BEÉRKEZETT ÚJ MŰVEK
Bírálatukat fentartjuk magunknak.
A t á r s a d a l o m. Szerkesztette Stein Lajos.
A Műveltség könyvtára sorozatában. Athenaeum irodalmi
és nyomdai r. t. kiadása. Ára 24.– korona.
Kovács G á b o r : A népesedés elmélete. Debrecen, Hegedűs és Sándor kiadása. Ára 6.– K.
Ferenci Imre: A magyarországi háziipar és a
budapesti otthoni munka. Budapest, A törvényes munkásvédelem magyarországi egyesületének kiadványa.
Compte r e n d u du I. Congrés international,
contre le duel. Budapest.
Miklós J u t k a : Élet õ felségéhez. Versek.
Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf. Ára 3.– K.
Else Lüders: Das Interesse des Staates am
Frauenstimmrecht. Berlin, Verlag des Preussischen Landesverein für Frauenstimmrecht. Ára 20 Pf.
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Ε számmal kezdődik az 1909. évi előfizetés.
Kérjük a t. előfizetőket, hogy az 1909.
évi előfizetési díjat (egy évre 6 kor.) haladéktalanul szíveskedjenek a kiadóhivatalba (VI.
Andrássy-út 83) beküldeni.
Díszes bekötési táblák 2 K-ért, esetleg
hiányzó lapszámok 50 f-ért megrendelhetők a
kiadóhivatalban.

VÁZSONYI-PENSIÓ
előkelő otthon hölgyek és családok számára,
Arany János utca 5. I. és II. em. Telefon 113-68.

ERKÖLCSI FOGALMAK.
Írta: MULTATULI.

Az újságban állt: Jansen és Peters e n kisasszony házasságot kötöttek.
Petersen kisasszony most Jansenné. Ez
annyit jelent: Jansen úr megígérte Petersen
kisasszonynak, hogy nem hagyja őt Gretchen
állapotában kószálni. Ezt az anyakönyvi hivatalban tanúk előtt megígérte. És bejegyezte a
nevét egy könyvbe, amelyben később pontosan
megtalálható, Petersen kisasszony gyermekeinek ki az apja, hogy megállapíthassák, ki
köteles a tandíjat megfizetni meg az oltási
költséget.
De ha Petersen kisasszony Jansen úrral
egy hajlékba ment volna, mielőtt vagy
anélkül, hogy a biztosítást az anyakönyvbe bejegyezték, tisztességtelennek minősítették volna. Gyermekeit akkor törvénytelen
vagy természetes gyermekeknek nevezik,
így
pedig
törvényesek,
azaz
természetellenesek. A természetellenesség túlságos mértéke folytán törvényesek. De velejében a dolog
egyszerű pénzügy. Amikor Jansen úr térdre
borult és Petersen kisasszonnyal illendően
közölte, hogy jövendő gyermekei anyjává
akarja emelni, akkor a kisasszony szűziessége
attól a kérdéstől függött, Jansen úr meg tudja-e
óvni attól, hogy Gretchen állapotában járkáljon.
Úgy látszik, Jansen úrnak jövedelmező üzlete
van. Ha Petersen kisasszony enélkül beleegyezik, akkor nagyon tisztességtelen lett
volna. De így nagyon erényes, sőt büszke
erényére, hiszen látjátok: az egész világnak
elmondja, hogy ezentúl Jansen úrral egy hajlék
alatt lakik.
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Az egyesületek tagjai díjtalanul kapják a lapot.
megbízásából 29-én Steiner Riza vál. tag mondotta a
Tisztelt Tagtárs!
Mai lapunkhoz mellékelünk egy belépési nyilat- tartalmas felvételi beszédet.
A többi határozat foganatosításáról is beszámolunk
kozatot. Kérjük, hogy pártoló-tagot szerezzen egyesületünknek és a csatolt belépési nyilatkozatot még e hó rovatunk keretében.
Megtekintettük együttesen ebben a hónapban az
15-ig szíveskedjék hozzánk visszajuttatni.
Pártoló-tag lehet férfi, nő, cég, társaság, szóval Iparművészeti Múzeumot és négy szerdai összejövetelt
bárki, aki magát legalább évi 6 korona pártoló-tagsági r e n d e z t ü n k . E z e k e n H a r k á n y i E d e d r . , U n t e r díj fizetésére kötelezi. A pártoló-tagok is díjtalanul kap- b e r g H u g ó d r . , S z a b a d o s K l o t i l d , T u s z k a y
ják hivatalos lapunkat és összejöveteleinket csakúgy láto- Ödön dr. mint előadók részesítették nagy élvezetben
tagtársainkat. Úgy a komoly, mint a vidám tárgyú
gathatják, mint a rendes tagok.
Azért kérjük most főképen a pártoló-tagok szer- előadásoknak meg volt a nagyszámú látogatója, akik
zését, mert a rendes tagok szervezése állandó köteles- egy kellemesen eltöltött est emlékét vitték magukkal.
ségünk lévén, erre külön fel sem szólítjuk tisztelt Tag- Ε helyütt is felhívjuk tisztelt Tagtársaink figyelmét a
szerda esti összejövetelekre. Akik eddig még nem látotársat.
További belépési nyilatkozatokat, telefon-felszólításra gatták ezeket, el ne mulasszák a jövőben; csak az
élvezheti egyesületünk intézményeit, aki kiveszi a maga
is, készséggel küldünk.
részét belőlük.
Kereskedelmi szakoktatás. Decemberi számunkban közöltük az Országos Ipari és Kereskedelmi TanácsJANUÁRI ÖSSZEJÖVETELEK:
nak azt a határozatát, hogy a nők számára továbbra is
6-án, az ünnep miatt, nem tartjuk meg a szerdai csak az egy esztendőre terjedő kereskedelmi szaktanfolyaestélyt.
mokat tartja fenn, mert azokat teljesen kielégítőnek véli.
10-én kirándulás. Találkozás d. e. ½ 10 órakor az Ezen határozat ellensúlyozására a következő felterjesztést
egyesületben, vagy ½ 11 órakor a zugligeti villamos vég- intéztük úgy a kereskedelemügyi, valamint a vallás- és
állomásnál. Pontos megjelenést kérünk, mert a jelzett közoktatásügyi ministeriumhoz és a főváros tanácsát arra
ídőn túl nem várunk. Ebédet hozzon mindenki magával. kértük, hogy a maga részéről is támogassa ezen mozgalVisszatérés a városba d. u. 5 órakor.
munkat:
13-án, szerdán este Madzsar J ó z s e f dr. elő„Abban a súlyos küzdelemben, melyet a középadása: »D ARVIN ÉS A DARVINIZMUS « címen.
osztály leányai vívnak a megélhetésért, egyesületünk
már 11 esztendő óta törekszik a tisztviselői pályán
15-én, pénteken este 7 órakor
dolgozó nők helyzetét javítani.
El is értünk eredményeket a fizetések fokozása és a
TAGÉRTEKEZLETET
pályán dolgozók erkölcsi színvonalának emelése tekintartunk egyesületünkben, lapunk hathatós fellendítése tetében, ezen elért eredmények azonban aránytalanul
csekélyek a nagy munkához képest, melyet 11 esztendő
érdekében.
Kérjük tisztelt Tagtársat, hogy ezen az értekezleten óta egyesületünk kifejtett.
Az eredményes munka legnagyobb akadálya az
okvetlenül megjelenjen. Sokat várunk a tagtársak együttes volt, hogy a női tisztviselők nem részesülhetnek kellő
megbeszélésétől; csakis az eszmecsere útján érhetünk el előképzésben, mert nem állanak rendelkezésükre azok
a szakiskolák, amelyekre, mint a kereskedelmi irodák
tökéletes eredményeket.
20-án, szerdán este F i e b e r Henrik dr. elő- munkásainak, okvetlenül szükségük van.
Szükség van a rendszeres, három esztendőre kiterjedő
adása: »RÉGI ÉS MODERN MŰVÉSZETI ÍZLÉS« címen.
női kereskedelmi iskolákra egyrészt azért, hogy a pályára
27-én, szerdán este Z i p e r n o v s k y Károlyné kerülő leányok megállhassák helyüket a férfikollegák
előadása: »A BÉKEMOZGALOMRÓL «
mellett, de szükségük van ezekre azért is, hogy előDecemberi krónika. December havában tartott menetelük biztosítva legyen és tisztességes megélhetésük
tétessék. Megszívlelendő az a körülmény is,
választmányi ülésünkön az iroda jelentette, hogy 257 állás- lehetővé
hogy a tisztviselői pályán működő nőnek rendszerint
üresedés, 54 állást kereső és 32 elhelyezés volt. A választ- nem csupán a saját személye eltartásáról kell gondosmány tudomásul vette a pénztáros jelentését és elhatározta, kodnia, hanem igen gyakori eset, hogy elaggott szülők
hogy miután a nagy számban levő rendes tagok díjai vagy egész családok eltartásának kötelessége hárul az
nők vállára.
nem fedezik az egyesület fokozódó kiadásait, felszólítja ilyen Jól
tudjuk, hogy az egy évi női kereskedelmi tana tagtársakat pártoló-tagok szerzésére. Ezen az ülésen folyamokon már több ízben tettek kísérletet arra nézve,
24 rendes és 2 pártoló tagot vettünk fel. A választmány hogy azokat két évig tartó tanfolyamokká egészítsék ki.
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Minthogy azonban a rendezés nem volt egységes, nem
terjedt ki valamennyi tanfolyamra és a második évfolyam
látogatása nem volt kötelező, ez a kísérlet természetesen nem válhatott be. Ennek egyenes következménye
másrészt a zugiskolák óriási térfoglalása, amelyek a tisztviselőnői pályát teljesen iskolázatlan és szellemi munkára
nem alkalmas egyénekkel árasztják el.
A nők kereskedelmi szakoktatásának ez az elhanyagolása különösen feltűnik most, amikor a férfitisztviselők
előképzése terén az a törekvés nyilvánul meg, hogy a
kereskedelmi iskolákat négy évi tantervre alapítsák, míg
ugyanakkor a nőtisztviselők számára az egy évre terjedő
kereskedelmi tanfolyamokat elegendőnek véleményezi a
Kereskedelmi Szakoktatási Tanács.
Egyesületünk munkája a gyakorlati élettel áll
szoros összefüggésben; gyakorlati tapasztalatok bírnak
bennünket arra, hogy Nagyméltóságodnak az alanti
statisztika kapcsán bizonyságot adjunk arról, hogy a
rossz előképzés folytán számtalan munkaalkalom marad
kihasználatlan.
Mindkét félre nézve ingyenes állásközvetítő osztályunk utóbbi éveinek jelentései a következők:
1902. évben volt: 227 állásüresedés, 228 állást
kereső, 107 elhelyezés;
1903. évben volt: 481 állásüresedés, 247 állást
kereső, 138 elhelyezés;
1904. évben volt: 572 állásüresedés, 348 állást
kereső, 200 elhelyezés;
1905. évben volt: 854 állásüresedés, 410 állást
kereső, 250 elhelyezés ;
1906. évben volt: 1151 állásüresedés, 396 állást
kereső, 311 elhelyezés;
1907. évben volt: 1133 állásüresedés, 581 állást
kereső, 331 elhelyezés;
az idén a május havában tartott közgyűlés óta
volt: 663 állásüresedés, 432 állást kereső, 226 elhelyezés.
A fenti számokból kitűnik, hogy évről-évre több
nőtisztviselőt kívánnak alkalmazni az irodák, de kitűnik
másrészt az is, ami kérésünk indokolása szempontjából
fölötte fontos, hogy megfelelő kínálat mellett sem tudtuk
az összes munkára vállalkozó nőket a nagy számban
rendelkezésünkre álló üres állásokba elhelyezni, csupán
azért, mert előképzettségük nem felelt meg a munkaadók
által támasztott nagyobb igényeknek. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy egyesületünk állásközvetítését kizárólag
gyakorlattal bíró tisztviselőnők, vagy olyan nők vehetik
igénybe, akik a női kereskedelmi iskolát elvégezték, tehát
a rendelkezésre álló legjobb anyag, úgy még kétségtelenebb az a tény, hogy csakis a rossz, elégtelen előképzettség lehet oka annak, hogy a nagy kereslet dacára
sem lehetett az összes álláskeresőket elhelyezni.
Egy tárom évre terjedő női kereskedelmi iskola
létesítésének engedélyét 1908. év március havában a
Magántisztviselők Országos Szövetségével egyetemben
kértük a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrtól.
Ez a kérelmünk a mai n a p i g e l i n t é z e t l e n
maradt.
Mai kérésünk oda irányul, hogy Nagyméltóságod
a m. kir. kereskedelemügyi minister úrral egyetemben
méltóztassék oda hatni, hogy a fiúk számára meglevő
kereskedelmi iskolákba leánynövendékeket is vegyenek
fel, vagy sürgősen létesíttessenek három évre terjedő, a
fiúiskolákkal azonos tervű, női kereskedelmi iskolák és az
egy évre terjedő női kereskedelmi tanfolyamok, mint az
előkészítésre alkalmatlanok, szüntettessenek meg.
Bízunk benne, hogy Nagyméltóságod fenti kérésünket – tekintetbe véve a női kereskedelmi szakoktatás közgazdasági horderejét is, – rövidesen és kedvezően
Intézi el...
Vasárnapi munkaszünet. Tudvalevőleg a kereskedelemügyi ministeriumban tartott ankéten, amelyen
nagy számban voltak munkaadók és csak igen kevés
munkásszervezet képviselője, megegyezés jött létre a két
ellentétes fél között a vasárnapi munkaszünet tárgyában.
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Noha ezen a szakértekezleten Szterényi államtitkár vezette
a tárgyalásokat és a nagy nehezen létrejött megegyezést
mint végérvényeset vette tudomásul, mégis másképen és
pedig kedvezőtlenebbül hangzik a vasárnapi munkaszünet
tárgyában kiadott legújabb szövegű javaslat. Úgy látjuk,
hogy még súlyos harcaink lesznek, míg célunkat, a teljes
vasárnapi munkaszünetet törvény biztosítja.
Adományok. Üdülőtelepünk javára Kurfürst Anna,
Nagy Lujza és Urbach Olga tagtársak 3 koronát, Kanzler
Irma tagtárs 3 koronát, Steiner Riza 2 koronát és Heringer Miksa (Goldberger Gizella tagtárs útján Brassó)
1 koronát adományoztak. Nagyobb mennyiségű befizetési
lapot: Blumgrund Janka tagtárs, a Magyar ruggyantaárúgyár r.-t. (Schnur Nelly tagtárs útján), Hírschl és
Társa és Győző Béla és Társa cégek küldöttek.
Keresünk nőt, aki tisztviselőnők számára penziót
rendezne be. Nagy számban vannak a fővárosban olyan
egyedülálló tisztviselőnők, akiknek tiszta, rendes lakásra
és ellátásra van szükségük. Természetes, hogy mérsékelt
ár mellett kellene a penziót nyújtani. Magános nőnek,
aki jó gazdasszony, ez állandó megélhetést biztosít csekély
tőkebefektetés mellett.
Arad.
December havi munkásságunk oda terjedt, hogy az
itteni társadalomban egyesületünk ellen uralkodó téves
felfogásokat gyökeresen megváltoztassuk s hogy ez
mennyire sikerült, legjobban egyesületünk virulása bizonyítja.
December hó folyamán három alkalommal ismertettük és vitattuk az ipartörvénytervezetet, amikor is
elfogadtuk a Központunk által kidolgozott s a kereskedelmi miniszter elé terjesztendő memorandum tartalmát.
Legutóbbi választmányi ülésünkön, részint kilépések,
részint lemondások folytán megüresedett tisztségekre a
következőket jelöltük ideiglenesen: titkár Spádi Adél,
könyvtáros Barcza Etelka, számvizsgáló Reiner Irén,
ellenőr Oprin Emília. Választmányi tagok: Spitzer
Hermin, Pataki Rózsa, Hell Erzsi, Hubert Róza, Weísz
Szerén, Reyer Jeny, Groszmuk József és Fischler Adolf né,
kiket a választmány egyhangúlag ideiglenesen meg is bízott.
Köszönetet kell mondanunk Taub Aranka kartársunknak munkásságáért, s amidőn lemondását a titkári
állásról a legnagyobb sajnálattal vesszük tudomásul, azon
reményünknek adunk kifejezést, hogy mint eddig, úgy ezentúl is egyesületünk legbuzgóbb tagjai közé számíthatjuk.
Ugyanakkor alakítottunk tagszerző bizottságot, melynek tagjai: Hubert Róza, Hell Erzsi és Reyer Jeny,
ülésezik minden szerdán este 7–8-íg. Könyvtári bizottságot, tagjai: Simony Ilona, Schiller Anna és Barcza
Etelka, ülésezik minden csütörtök este 7–8-ig. Tanügyi
bizottságot, tagjai: Oprin Emilia, Reiner Irén és
Bísám Helén, ülésezik minden vasárnap d. e. 11-12-ig.
Vigalmi bizottságot, tagjai: Fischlerné Spádi Berta,
Koczián Justin és Groszmuk József, ülésezik minden
kedden este 7-8-ig.
Január havi programmunk: 6-án, szerdán este
6 órakor Egyesületünk helyiségében Pichler Fülöp
előadása: „A nő és az alkohol” címen.
17-én, vasárnap este 6 órakor egyesületünk helyisé-
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gében Spádi Adél előadása „Az álláskeresés örömei”
címen.
Mindkét előadásra a belépés díjtalan, felkérjük tisztelt Kartársainkat, úgyszintén kültagjainkat és ezeknek
vendégeit, hogy az előadásokon minél számosabban szíveskedjenek megjelenni.
Vasárnaponként és minden ünnepnap délután 3 órától
kezdve egyesületünk helyisége a tagok rendelkezésére áll.
Az együttlét kedélyességénék emelésére teával is szolgálunk (1 csésze tea 30 fillér). Reméljük, hogy tagtársaink
szívesen élnek ezzel az alkalommal.
Január hó folyamán, később meghatározandó napon,
Schwimmer Rózsa fog ny ilvános előadást tartani.
Felkérjük továbbá tisztelt Kartársainkat, hogy a
t a g s á g i d í j a i k a t minél p o n t o s a b b a n szíveskedjenek Egyesületünk pénztáránál lefizetni, nehogy hátraléktorlódások származzanak.
S PÁDI A DÉL .

Szombathely.
Ε lapok hasábjain most egy éve számoltam be
megalakulásunkról, létezésünkről, – most pedig megnyugvással állapíthatom meg, hogy azóta fejlődtünk,
megerősödtünk. Akkor 55 rendes és 74 pártoló tagja volt
egyesületünknek, ma 68 rendes és 93 kültagot számlálunk.
Azonban nem a taglétszám megnövekedésében látom az
elért legjelentősebb eredményt, hanem inkább azon körülményben, hogy fel tudtuk kelteni a nagyközönség legélénkebb érdeklődését, amely állandó figyelemmel kíséri
működésünket. És ha nem is jár az érdeklődés nyomában kivétel nélkül mindig helyeslés, legalább alkalmunk
nyílik arra, hogy mozgalmunk célját, s tulajdonképeni
mivoltát megismertessük. Egyesületi működésünk keretében felvetett kérdések és eszmék nem egyszer a helyi
sajtót is foglalkoztatják, amelynek nyomán mi is elmondjuk
véleményünket a nyilvánosság előtt, s az ilyen eszmecserék
mindenesetre jók arra, hogy tisztultabb fogalmak jussanak
a köztudatba a mi félreismert mozgalmunkról.
Nézetem szerint azonban jóval több eredményt
érhetnénk el, ha rendes tagjaink mindnyájan segítenének,
vagy legalább érdeklődnének ügyeink iránt, annyira, mint
a nagyközönség! Sajnos, ez az eset nem áll fenn, s kevés
kivétellel még a választmánynak is csak egy része vesz
részt munkásságunkban. Itt kérem tehát fel tagtársainkat,
tanúsítsanak több érdeklődést működésünk minden ágazata
iránt, mert számbavehető eredményt elérni csak közös erővel
lehet. Mindenekelőtt fizessünk pontosan tagdíjakat és keressük fel minél gyakrabban kényelmes, szép helyiségünket.
Még nem volt alkalmam megemlékezni a november
27-iki dr. Hans Dorn-féle előadásról, amely erkölcsi és
anyagi tekintetben egyaránt pompásan sikerült. Hans
Dorn dr.-t méltatni felesleges, aki kiváló előadását hallgatta, – pedig sokan hallgatták, tömve volt a megyeháza nagyterme – az hálás egyesületünknek, mely alkalmat adott ezen értékes, tudós ember megismerésére.
December 12-iki háziestélyünket szintén nagy közönség látogatta s a szereplők osztatlan tetszésben részesültek,
Taloveczky Vilmának, Statzenberg Vencelnek, Lax Margitnak, Laub Vilmának, Halász Aladárnak és Engel Gézának
f. hó 19-iki választmányi ülésünk jegyzőkönyvi köszönetet szavazott szíves közreműködésükért
Januári programmunk a következő:
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10-én délután 5 órakor egyesületi helyiségünkben
Huszár Pál dr. pénzügyi titkár előadása az „Adóreforméról.
17-én házi estély, este 8 órakor a polgári leányiskolában „Trombitás Erzsi előadása: Miért kell a nőtisztviselőnek a választójog?” címen.
24-én délután 5 órakor egyesületi helyiségünkben
Kaufmann Adolfné előadása az „Evulució”-ról.
31-én d. u. 5 órakor a polgári leányiskolában
Czeglédy Tivadar, a lánczpusztai tejgazdasági szakiskola
igazgatójának előadása a következő címmel: „Nők a
tejgazdaságban, dániai, norvégiai és schlesvig-holsteini
tanulmányutam nyomán”.
Végül itt közlöm a t. tagtársakkal. hogy Ráday
Gyula tanár úr szívességéből különböző rendszerű írógépek felett rendelkezünk, s igen mérsékelt használati díj
ellenében tagtársaink megtanulhatják a gépírást. Jelentkezéseket elfogad a titkárság; tornatanfolyamra is még
mindig lehet jelentkezni.
TROMBITÁS ERZSI.

Temesvár.
Komoly munkálkodásunk által lassan, lassan, de
látható eredményeket értünk el. Kezdenek már bennünket
és egyesületünket komolyan venni. Az érdeklődést ifjú
egyesületünk iránt mutatja a dec. 13-án tartott társas
estélyünk óriási sikere. Hangversennyel egybekötött 5 órai
teát rendeztünk a városi vígadóban. A nagy terem
zsúfolásig megtelt a legelőkelőbb közönséggel, a város
polgármestere is eljött meghívásunkra s legnagyobb megelégedését fejezte ki az egylet vezetőinek a sikeres rendezésért. Ez első nyilvános szereplésünkkel úgy erkölcsileg,
mint anyagilag nagy sikert arattunk.
A feministák egyesületének előadásaira nagy élvezettel járunk; tagjaink (egyletí helyiségünkben) belépti
jegyet kapnak. G l ü c k l i c h V i l m a „A női hivatásról”
és Mellerné „A háztartás reformjáról” tartott tanulságos előadásait nagy élvezettel hallgattuk.
Programmunk j a n u á r h ó r a : 3-án délelőtt
10 órakor taggyűlés. Tárgy: Jelentés a szaktanfolyamok
érdekében tett lépésekről. Már most ís felkérjük t. tagtársainkat, hogy a szaktanfolyamokat a legkomolyabban
vegyék. Az utolsó jelentésünkben már említettekhez még
az itteni felsőbb leányiskola igazgatója, Μ á r s i t s
Rozina is megígérte egyletünk támogatását. „Magyar
helyesírás és polgári okirattani” tanfolyamat kész vezetni.
Elegendő jelentkezés esetén francia tanfolyamot ís nyitunk,
melynek vezetésére E i s e n s t ä d t e r I r é n k. a. vállalkozott. Mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy tagjainknak tett ígéreteinket betartsuk. Kérjük tehát t. tagtársainkat, hogy a január 3-án tartandó gyűlésünkön
s a j á t érdekükben okvetlenül megjelenjenek.
A tanfolyamok beosztásáról a helyi sajtó útján
fogjuk tagjainkat értesíteni.
Állásközvetítőnk eredményesen működik: könyvtárunk is egyre szaporodik az adományozott könyvekkel.
Ez úton még egyszer kérjük tagjainkat, hogy
a gyűléseken, valamint a vasárnap délelőtti összejöveteleken megjelenni szíveskedjenek. Minél több érdeklődést
tanúsítsanak egyesületünk tevékenysége iránt, annál hathatósabb lesz munkánk, annál intenzívebben fejleszthetjük egyesületünk működését.
LÖWINGER SZERÉN.
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A hátralékos tagdíjakat január 15-ike után
bírói úton hajtjuk be; Kérjük különösen vidéki
tagtársainkat: kíméljenek meg bennünket is, önmagukat is e kínos intézkedéstől. amely fokozza kiadásukat ís.
Megjelent a Feminista Naptár! Tetszetős kiállítása és olcsó ára (1,50 K) egyaránt megkönnyíti terjesztését. Számunkra az is fokozza értékét. hogy Marie
Lischnewska, dr. Marie Raschke és Lily Braun képei
Máté Olga tagtársunk felvétele nyomán készültek,
aki jelenleg Berlinben a fényképész - pályára készül.
A naptár kapható egyesületünkben és Károlyi György
papírkereskedésében (V., Dorottya-utca 10.). Lapunk címképe az I. heti képet mutatja nagyított alakban. Egyetlen
tagtársunk otthonában se hiányozzék a naptár !
Az újév alkalmából tagtársaink figyelmébe ajánljuk a t a g s z e r z é s kötelességet, amelyre ez a legalkalmasabb idő; különös sikerrel folytatják egyesületünknek ezt az erősítését Engel Berta, Gémessy Aranka,
Schwimmer Rózsa és Spádi Adél tagtársaink; bármelyé
kük egyesületünkbe címzett felszólításra szívesen megadja
az erre vonatkozó útbaigazítást minden tagtársunknak.
Politikai propaganda-alapunkra újabban befolyt:
Dirnfeld Erna gyűjtőívén:
Dirnfeldné A. Franciska ...................20.–
Dirnfeld Janka (harmadik adomány) 4.–
Müller Emma .................................... 4.–
Kovács Károlyné ................................ 5.– 33.–
Mellerné Miskolczy Eugénia gyűjtőívén:
Meller Sarolta ................................. 10.–
Heim Emília gyűjtése ....................... 3.– 13.–
Bihari Mór dr. ............................................50.–
Kármánné E. Márta (zászlóért).................. 4.–
G. E. dr. (zászlóért) .................................... 5.–
Klein Józsefné (zászlóért) ............................ 4.–
Goldberger Gizella gyűjtőívén:
Weisz Zsigmond Brassó ..................... 5.–
Böhm Géza Arad ............................ 3.–
Valkó Hugó Budapest ..................... 1.– 9.–
Schnur Nelly ................................................
4.–
Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesülete .......
20.–
Trombitás Erzsi Szombathely .....................
30.–
S. A. ............................................................
10.–
G. J., P. P. és K. L.-né havi járulékai ...
4.–
Losonczy P. Temesvár ............................
100.–
Eddigi gyűjtésünk .......... ............................. 1310,90
Összesen ................. 1 596,90

JANUÁRI MUNKATERV:
8-án, pénteken d. u. 1/2 6-kor egyesületünkben:
Schwimmer Rózsa: VÍG És KOMOLY ÚTI
EMLÉKEK HOLLANDIÁBÓL ÉS NÉMETORSZÁGBÓL.

14-én, csütörtökön d. u. 1/2 6-kor egyesületünkben:
A NŐK VÁLASZTÓJOGA A CSALÁDANYÁK SZEMPONTJÁBÓL. Előadó Ungár Dezsőné.
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27-én, szerdán d. u. ½6-kor egyesületünkben:
S z ü l ő i é r t e k e z l e t , melynek tárgya: HOGYAN
VÉDELMEZZÜK GYERMEKEINKET A PORNOGRÁFIA

ELLEN? Előadó Deményné P e i s n e r E l l a .
Retorikai tanfolyam a politikai bizottság tagjai
és politikai munkára vállalkozó tagtársak számára. Vezeti
Schwimmer Rózsa. Az órák megállapítása céljából jelentkezni kell j a n u á r 8-án, pénteken d. u. pontban 5 órakor
Schwimmer Rózsa fent említett előadása előtt egyesületünk Gyakorlati Tanácsadójában.
Nyomtatványaink terjesztésével nagy szolgálatot
tesznek ügyünknek tagtársaink. Most különösen aktuálisak: Vélemények a nők v á l a s z t ó j o g á r ó l .
Ára 30 f., tagoknak 20 f. Az o r s z á g g y ű l é s i
v á l a s z t ó j o g k i t e r j e s z t é s e a nőkre. Ára
20 f., tagoknak 10 f. Minden tagtársunk tartsa köteles-

ségének, hogy elolvassa Charlotte Perkins Gilman;

A nő g a z d a s á g i h e l y z e t e című munkáját,
amely mozgalmunk tudományos alapelveit tartalmazza.
Ára 5 K, tagoknak 4 K.
Decemberi krónika. Időszerű megbeszélésnek szenteltük az első decemberi értekezletet, amelyen ügyvezetőnk
A vásárló közönség k a r á c s o n y i köteless é g e i r ő l beszélt. Megértetni igyekezett a közönséggel,
hogy az a határozatlanságból, időbeosztásunk rendszertelenségéből eredő munkatorlódás, amelyet mind az utolsó
karácsony előtti napokban, mind egy-egy új évszak vagy
utazási idő beálltakor eszközölt tömeges megrendelések és
vásárlások idéznek elő mind az ipar, mind a kereskedelem
terén, mennyire káros hatásúak az alkalmazottakra és
milyen könnyen volnának elkerülhetők. Röviden ismertette az e bajok orvoslására Amerikában Consumer's
League, Németországban Käuferbund, Franciaországban
Ligue des Acheteurs néven keletkezett vevőszövetkezeteket és ajánlotta ilyenek létesítését hazánkban is. A fels z ó l a l ó k k ö z ü l S z i r m a y O sz k á r n é a r r a a k á r o s
hatásra mutatott rá, amelyet magukra a gyermekekre
gyakorol a karácsonyt megelőző izgalom. F e 11 n e r
Gyuláné, Márkus Dezső dr., D i r n f e l d
J a n k a és mások a munkaviszonyok javítása érdekében
kívánták a vevőközönség közbelépését és vitatták annak
módozatait.
Szülői értekezletet tartottunk december 11-én és
folytatólag 28-án A s z ü l ő k feladatáról f e l n ő t t
gyermekükkel szemben. Az előadó, P i k l e r
Blanka kifejtette, hogy a szülők jóakatú, de rosszul
alkalmazott szigora milyen gyakran teheti szerencsétlenné
felnőtt gyermeküket, de főkép leányukat. Szükségesnek
tartja, hogy a szülői tekintélyt nagyobb gyermekeknél
igazi baráti viszony váltsa fel. A b i z a l o m a legbiztosabb kapocs szülő és gyermek között; ez teszi lehetővé,
hogy a szülő ne parancsokkal, hanem jó tanáccsal igazítsa útba gyermekét, anélkül, hogy csábítaná annak
önállóságra törekvését. D e u t s c h Ernő dr., F e 11 n e r
Gyuláné, Kurucz Zsigmondné, G l ü c k l i c h
Vilma és mások felszólalásaikban a kérdés részleteit
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tárgyalták és egyes helyzetekre vonatkozó útbaigazítást
kértek vagy adtak. Márkus Dezső dr., a foly tatólagos értekezlet előadója, mint apa, engedékenységet, a
gyermek megértésére törekvést tart szükségesnek a szülők
részéről. Nyomatékosan hangsúlyozza a szülők péld á j á n a k nevelő hatását. D i r n f e l d J a n k a a fiatal
leányok foglalkoztatására s z o c i á l i s munkát kíván,
amelyben az anyák maguk járhatnának elől jó példával.
Szirmay Oszkárné különös fontosságot tulajdonít
a s z o c i á l i s é r z é k fejlesztésének.

A nőtisztviselők és a nők választójoga címen

tartotta egyesületünk III. szakértekezletét a nők választójoga tárgyában. Előadó ezúttal Trombitás E r z s i
tagtársunk, a Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesületének
titkára volt, aki a gyakorlatból vett példákkal illusztrálta,
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amit elméletileg bizonyítani öntudatos nőtisztviselőknek
ma már fölösleges: hogy az a különbség, amely férfi- és
nőtisztviselők között előképzés, fizetés, nyugdíj, betegsegélyezés stb. dolgában ma nemcsak fennáll, de szemlátomást
növekszik, mint azt legújabban a postatisztviselők és
állami díjnokok esete mutatta, csakis a politikai jogok
elnyerése után szüntethető meg. A nagyszámú hallgatóság lelkesen fogadta az előadó találó megjegyzéseit és
kitűnő fejtegetéseit. Spádi Adél, az Aradi Nőtisztvíselők Egyesületének titkára lelkesen csatlakozik az előadó nézetéhez és örömmel fogadja el a választójog követelését kifejező határozati javaslatát. Schwimmer
Rózsa külföldi példákkal is igazolja, hogy politikai jogok
híján a nőtiszt viselők mindenütt ugyanolyan szomorú
tapasztalatokat tettek s ezért most világszerte elsősorban a
választójogért küzdenek. Az értekezlet egyhangúlag elfogadta a nők választójogát követelő határozati javaslatot.

