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Izland parlamentje törvényjavaslatot fogadott el, mely – a férfiakkal teljesen egyenlő
feltételek mellett – a k t í v és p a s s z í v
v á l a s z t ó j o g o t ad minden 25 éven felüli
nőnek.
A stockholmi kongresszus az osztrák és
a magyar meghívás közöl a mienket fogadta
el egyhangúlag, nagy lelkesedéssel, Í9í3-ban
tehát hozzánk jönnek a világ legkiválóbb
asszonyai, hogy küzdelmünkben támogassanak bennünket. Két évünk van a kongresszus
előkészítésére: de hatalmas feladat vár is ránk.

A STOCKHOLMI KONGRESSZUS.
Írta: S CHWIMMER R ÓZSA .
Befejeztük a legnagyszerűbb kongresszust, amelyet
valaha a nők választójoga érdekében rendeztek. Nagy szó,
mert a választójogért folyó küzdelem folyamán Berlin,
Kopenhága, Amsterdam és London is rendezett már
fényesebbnél fényesebb kongresszust. Csak eleven, a társadalom legszélesebb rétegeit intenzíven érdeklő kérdések
gyűjthetnek ilyen embertömeget, gyújthatnak olyan lelkesedést, mint az, amely a stockholmi kongresszust a választójogi mozgalom diadalmas fénypontjává avatta.
Stockholm, a kongresszusok városa, még sohasem
látott vendégül ekkora nemzetközi tömeget és előző kongresszusaink egyikét sem tüntette ki a világhírű kiváló
asszonyok ekkora száma. Nagyasszonyunk Mrs Chapman
Catt, Selma Lagerlöf, Rev. Shaw, Vera Hjelt (finn országgyűlési képviselő és országos iparfelügyelő), Helena Westermark, dr. Thekla Hultin (finn képviselő), dr. Anna
Lozelles (finn képviselő), dr. Christine Bonnevie, a deáklánynak nézett ifjú norvég egyetemi tanár, aki a
kormány hivatalos küldötte Anna Rogstadt képviselő
helyett képviselte Norvégiát, dr. Alfrid Borelius a lundi
egyetem tudós tanára, a sok világhírű ügyvéd, orvos,

művész, városi tanácsos, államhivatalnok stb. jelenléte
magában demonstráció volt annak az állapotnak abszurditása mellett, hogy a választójogot előbb minden haszontalan suhancnak is megadják, mielőtt azon kezdenének
gondolkodni, hogy a Lagerlofök is részesüljenek ebben a
legfontosabb önrendelkezési jogban.
A választójog óriási haladása mellett a kongresszusok
a nemzetközi tapasztalatok kicserélésére mind nagyobb időt
igényelnek. Egyikünk sem csodálkozott azon, hogy a
jun. 9-én kezdett tárgyalásokat 18-ika helyett csak 23-án
fejezhettük be. Igaz, hogy közben két napot demonstrációs kirándulásokra fordított a kongresszus 1300 tagja.
A napirenden levő kérdések fontos anyagot szolgáltattak
a további küzdelemre.
Először a körül forgott a vita, hogyan szolgáltassanak propaganda-anyagot azok az országok, amelyekben a
nők már élnek politikai jogaikkal, hogyan helyesbítsék a
róluk terjesztett hamis híreket és mivel szolgálják általában a választójogért még küzdő nőket. Alapos és igen
érdekes vita után Miss Marshall azon indítványával
szemben, hogy Angliában kőnyomatost adjanak ki a
nőmozgalom nemzetközi híreinek közvetítésére, elfogadták
a magyar indítványt, amely a Szövetség hivatalos lapjának szerkesztőjét kötelezi, hogy fontosabb aktualitásokat
sürgöny útján közöljön az egyes országok feminista
sajtójával. A „választójogi országok” képviselői sorra
fogadkoztak, hogy híven kitartanak a mozgalom mellett,
amíg minden ország asszonyai velük egyenlő jogokat
élveznek. A nők szolidaritásának e gyönyörű kifejezése
persze hálás visszhangra talált a küzdő táborban.
A napirend második tárgya is a „választójogi országok” képviselőit szólaltatta meg. Miss Hodge (Ausztrália),
Mrs Kate Sheppard (New-Zealand), Vera Hjelt (Finnország), Mrs Betzy Kjelsberg (Norvégia) és Mrs Marcia
Townsend (Amerika) bő statisztikai anyaggal felszerelt
előadásokkal igazolták, hogy a politikai választójog mindenütt nagyon kedvezően hat a nők gazdasági helyzetének emelésére. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve
csak ezekben az országokban tud érvényesülni. Ugyan-
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csak szakemberek adták le tapasztalatokon alapuló véleményüket a községi választójog hatásáról. Miss ChristalMacmillan (Anglia), Laufig Asmundson (Island), Climy
Dreyer (Dánia) és Jenny Wallersted (Svédország) előadásai
szintén igazolták, hogy a nő helyzetére vonatkozó kérdésekben is szigora törvényszerűségek érvényesülnek: kiderült, hogy a községi választójog apró előnyöket hozott
ugyan hébekorba az asszonyok egyes csoportjának, de
gazdasági helyzetük á l t a l á n o s emelésére semmi befolyással nem volt és a politikai választójogot nemcsak hogy
nem siettette, hanem határozottan hátráltatta. Angliában,
ahol még a polgármesteri tisztséget is betölthetik, Amerika számos államában, Svédországban, ahol számos nő
városi tanácsos, Dániában és sok más országban a nők
politikai küzdelmét parányival·sem vitte előbbre. A községi választójog birtokában levő asszonyok hiába sürgettették száznál több angol város tanácsával a nők politikai
választójogát, Asquith akaratával szemben az egész községi választójog hatástalannak bizonyult.
Élénk érdeklődéssel hallgatták a napirend negyedik
pontjának tárgyalását. A vita akörül forgott, milyen
eszközökkel lehet a közvéleményt legkönnyebben a választójognak megnyerni és az egyesületek taglétszámát
emelni. Amit ebben a vitában tanultunk, azt remélhetőleg
alaposan kipróbálhatjuk majd otthon. Itt egyébként meg
keli jegyezni, hogy éppen a mi módszerünket tartották
mindenfelé kiválóan ügyesnek, célszerűnek és utánzásraméltónak.
(Folytatjuk.)

A FÉRFILIGA EGY ESZTENDEJE.
A férfiliga a nő választójoga érdekében a nyár elején
jutott el fennállásának első évi fordulójához. Nagy érdeklődés mellett megtartott közgyűlését a liga elnöke, Dirner Gusztáv dr. egyetemi tanár a következő beszéddel
nyitotta meg:
„Egyesületünk első évi munkájáról a választmány
jelentésében számolunk be. Nem dicsekedhetünk vele, hogy
sokat dolgoztunk, és azzal sem, hogy kézzelfogható eredményeket értünk volna el. Egyelőre be kell érnünk azzal,
hogy segítettünk a köztudatba vinni a nők, választójogának politikai jelentőségét és hogy ezzel nemcsak ellenzést
idéztünk fel, hanem a kritikát is kihívtuk.
Mind a két körülményt örvendetesnek kell tartanunk, mert azt bizonyítja, hogy komoly dologról van szó.
Az ellenzésnek a. a módja persze, hogy úgynevezett népgyűléseken nem engednek minket szóhoz éppen
azok, akik a demokrácia jelszavával agitálnak, olyan
brutális, hogy nem fakadhat meggyőződésből, hanem csak
személyes ellenszenvből. Szimpátia és antipátiának fontos
politikai és társadalmi kérdések megoldásához semmi köze.
Ez elől tehát ki kell térnünk.
A kritikának azonban szívesen és készségesen állunk
elibe, még akkor is, ha kissé lesajnál, vagy ha destruktív
tendenciákkal, internacionális és kozmopolita törekvésekkel
vádol s kérdi: összhangban áll-e a mi törekvésünk a magyar nemzeti társadalom teljes kifejlődésének mindenekfelett álló érdekeivel?
Meggyőződésünk arról, hogy nemes és igaz ügyet
szolgálunk akkor, amikor a nők polgári egyenjogúsítását
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követeljük, sokkal erősebb, semhogy a lesajnálás elkedvetleníthetne. Mi ideál után törekszünk, a no igaz megbecsülésének ideálja után, és lehetséges, hogy azt nem
érjük el egykönnyen; de ez az ideál lelkesít, erősít és
harcra késztet.
A romboló tendencia vádja azonban igaztalan is,
alaptalan is. Azok a magyar nők, akik nálunk szociális
kérdésekkel vagy közügyekkel egyáltalában foglalkoznak,
eddigelé csak a művelődés és felvilágosodás terjesztésén
dolgoztak és dolgoznak, e nehéz munka keserű kenyerét
eszik. anélkül, hogy eddigelé valami elismerés jutott volna
nekik. Sem ők, sem mi férfiak, akik e munkájukat élvezettel látjuk és nézzük, sőt támogatni is jónak, igazságosnak találjuk, a polgári jogok kiterjesztésében a nőkre,
romboló hatást, destruktív tendenciát felfedezni nem tudunk és különösen ott nem, ahova unosuntalan mutatnak
az ellenzők és kritikusok, t. i. a családban. A belső felszabadítás itt nem jelenthet rombolást sem a két fél között, sem a jövő generáció tekintetében; mert, ha bizonyos – pedig ezt megengedik a kritikusok is –, hogy
a családi élet körül baj van, akkor ennek csak a javulását és javítását kívánhatja maga a nő is és ezt fogja
szolgálni a szavazattal bíró nő is, sőt jobban, hathatósabban, mint a továbbra is alárendeltségre szorított asszony,
feleség és anya.
Az internacionalizmus vádja meg éppenséggel unalmas ma, amikor már haladottabb stádiumban vagyunk,
t. i. a nemzetek, sőt a nemzetiségek erős ön tudatosságának fejlődési fokozatán, mi mellett az internacionális
eszmeáramlatok csak megtermékenyítőleg hatnak és a gőz
és villamosság segítségével kellőleg ki is használtatnak,
mert a nemzetek eljárnak egymáshoz, hogy egymástól
tanuljanak. Erre nézve világos példák, hogy nagy nemzetek tudományos egyetemei cserébe küldik egymáshoz
tanáraikat, nemkülönben az, hogy tavaly itt járt nálunk
Roosevelt, az idén pedig visszaadta a látogatást Apponyi.
Ki tagadhatná, hogy az utóbbi ezzel az útjával hazáját
is szolgálta, bár internacionális érdekekben is járt.
A nők választójoga, amely Amerikában már 42 éve
látott először napvilágot s azóta Ausztráliában, de Európában is valóra vált néhány államban, kétségen kívül
internacionálís érdekű eszme. Ott, ahol eddig megvalósult,
a nemzeti társadalom érdekeivel sehol sem jutott, aminthogy nem is juthatott, ellenkezésbe. A nők sehol osztatlanul nem állottak egyetlen politikai párt szolgálatába,
hanem meggyőződésük szerint szavaztak. Nálunk, ebben
a propedeutikus stádiumban sem lehet ilyesmit tapasztalni; az illető kritikus nagyon tapasztalatlan, mikor
állítja, hogy a nők e küzdelmükben a szocialisták szekerét tolják. Olvassa csak el a Népszavát, ott meglátja,
hogy ellenségeiknek tekintenek és azt bizonyítják, hogy a
kormány kedvében járunk.
Egészen bizonyos, hogy a szavazó magyar asszony
sem fogna összeütközésbe jutni a magyar nemzeti társadalom helyes kifejlődésével, annál kevésbé, mert hiszen a
férfiaknak kell ezt a jogot megalkotni, ők pedig nagyon
jól értenek a körülbástyázáshoz.
A férfiliga csak azért alakult, hogy megmutassuk a
készséget a felismert sok baj egyik hathatós orvosszerének
a nyújtásához, abban a meggyőződésben, hogy elég volt
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az elnyomatásból, hadd jöjjön már a felszabadulás, t. i.
a nő egyenjogúsítása a férfival. Ennek a nivelláló törekvések között elől és előre kell mennie, nem következnie
majd, valamikor, ahogy ígérgetik elleneseink is, kritikusaink is.
Ne bátortalanodjunk el tehát se kritikától, se ellenségtől, se közönytől, hanem szálljunk ezekkel szembe,
küzdjünk bátran, hittel és meggyőződéssel a nők szavazati jogáért.”
Demény O t t ó titkár jelentéséből a következő
részletet emeljük ki:
„Ligánk alakulása a múlt évi általános képviselőválasztások idejébe esik, de az idő rövidsége miatt a választási harcokban aktív részünket nem vehettük ki, hanem
csak közvetve használtuk fel minden képességünket arra,
hogy a képviselőjelöltek ügyünket felkarolják. Sikerült is
néhány képviselőjelöltet arra bírnunk, hogy programmbeszédjében a nő szavazatjogának szükségességére utaljon,
de, sajnos, éppen az ügynek legjelesebb harcosai nem
jutottak be a mostani parlamentbe. Ellenben a képviselőház összeillése után kérdőívet küldöttünk minden egyes
képviselőnek kitöltés céljából, hogy megtudjuk mi a mostani képviselőház véleménye a női választójogról, akarja-e
azt az illető képviselő, ha igen, milyen mértékben, ha
nem, miért nem. A beétkezett válaszok, melyekért ezúton
mondunk hálás köszönetet, nagyrészt a női választójognak
korlátolt behozatala mellett szólnak, a nagyszámú be nem
étkezett válaszok azonban nagy csalódással töltöttek el
bennünket és még inkább megérlelték azon meggyőződésünket, hogy minden erőnkkel küzdenünk kell célunk eléréséért.
Hogy nem küzdünk elérhetetlen célért, annak
bizonyítékát látjuk abban, hogy immár még egy európai
állam, Portugália adta meg a nőnek az őt illető szavazati
jogot.
Számot adhatunk egyik alapszabályszerű feladatunk
teljesítéséről, amidőn jelentjük, hogy három propagandisztíkus nyomtatványt adtunk ki, nevezetesen megjelentek
az egyesület kiadásában dr. Dirner tanár út, át. Márkus
Dezső úr füzetei, végül pedig az „Adatok a nő választójoga köréből” című röpirat. Ezeket a legszélesebb körökben
terjesztettük és a könyvekhez mellékelt visszaküldött és
aláírt belépési nyilatkozatok szép száma bizonyítja ebbéli
agitációnk sikerét.
Ez évi történetünk kimagasló pontját a Parisból
meghívott Broda tanár úr előadása képezte, ki eljött
nekünk megmondani, hogy milyen jótékony hatással volt
a nők szavazati joga törvénybe iktatása Norvégiára, Finnországra és Ausztráliára. Mindezekben az országokban
igen jótékony és felfrissítő hatással volt a kultúrára a
nőknek a parlamentbe való bevonulása, amit leginkább
abból láthatunk, hogy igen fontos és égető törvények
hozattak, még pedig főleg alkoholellenes, munkásjóléti,
anya- és gyermekvédelmi és egyéb szociális ügyekben.
Egy hazai előadót is sikerült megnyernünk és jelenthetem, hogy Reinitz Ernő tagtársunk „A nő választójogának értékelése férfiszempontból” című előadásában
igen érdekes világításban tárgyalta a választójogi mozgalmat”.
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Az egyhangúlag megejtett választások eredménye:
Elnök: dr. Dirner Gusztáv,alelnökök: Zipernovszky Károly
és dr. Popovics V. István, titkár: Reinitz Ernő, ügyész,
dr. Vikár Géza, pénztáros: dr, Csury Jenő, ellenőrt
Fleissig Sándor. – Választmány: dr. Balassa József, dr.
Bálint Lajos, Beké Manó, Benedek János, Demény Ottó,
Éber Antal, gr. Edelsheim-Gyulai Lipót, Gerő Ödön,
Györgyi Kálmán, dr. Hajós Lajos, gr. Károlyt Imre,
dr. Kelen Ferenc, László Arthur, dr. Lers Vilmos, Lőw
Adolf, dr. Medgyes Simon, Pikler Gyula, dr. Polányi
Károly, dr. Rácz Miksa, dr. Salgó Jakab, Szász Zsombor,
Székács Antal. – Vidékiek: dr. Doktor Sándor Pécs,
dr. Edelmann Μ. Nagyvárad, dr. Engel I. Nagysurány,
dr. Görög Gy. Beregszász, Jánossy Gábor Szombathely,
dr. Kenéz Gyula Debrecen, dr. Máday Andor Neuchátel,
dr. Pándy Kálmán Nagyszeben, dr. Pataj Sándor Zombor. – Számvizsgálók: Murányi Ernő, Salgó Béla,
Baneth Sándor.
A napirend után Hajós Lajos dr. egyetemi
magántanár magas színvonalú előadást tartott „A nők
érdekei és szellemi képességei a választójog szempontjából”
címen. A tudományos meggyőződés erejével állapította
meg, hogy férfi és nő között szellemi értékkülönb·
s é g n i n c s és hogy a nő gyakorlati érzékével nagymértékben előmozdíthatja a társadalom fejlődését, ami
már magában véve indokolttá teszi, hogy ezen érzékének
kifejlesztésére az egyetlen eszköz, a közvetlen politikai
befolyás rendelkezésére álljon.
Az előadást élénk vita követte, mely után a közgyűlés az elnök buzdító szavaival véget ért.

A PERZSA NŐ ÚJ CSAPÁSON.
Írta: SAINT NIHAL SINGH, Kalkutta.
A perzsa nő ma válaszút előtt áll. A mögötte
húzódó göröngyös úton egymásután sorakoznak a poligámiának, a ρ u r d a h-nak, a visszás válási törvénynek
és a női alsóbbrendűség tanának intézményei. Előtte a
pálya, mely a rabszolgasorból felszabaduláshoz vezet és
természetes képességei kifejlesztésének alkalmat ad. Amint
most félénken habozik ezen a ponton, a társadalmi egyenlőtlenség és a h á r e m még ott kísértenek előtte. Századokon át önállósága és felelősségérzetének elfojtását tapasztalta, így hát természetes, hogy ingadozik, beforduljon-e
az új útra, mely a múlt visszásságából és jogtalan állapotából kivezeti őt. De ma már bizonyos, hogy Irán
haladó asszonya csak rejtett bátorságát vizsgálgatja és
készülődik az üdvösséghez vezető vakmerő lépésre. Ez a
változás gyors és forradalomszerű, valószínűleg már a
közel jövő meghozza a radikális változást a perzsa nők
életében.
Ez a színvalóság egy kissé szokatlanul hangzik
nyugaton, mert ott megrögződött az a vélemény, hogy
maga a muzulmán hit felelős a mohamedán nők elnyomatásáért. Az igazhívőnek ma még szabad többnejűségben élnie; a nőkre hátrányos házassági törvényeket
még alkalomszerűen jóváhagyja a szent „Sheriat” és a
nők lefátyolozását és egy elkülönített lakosztályban fogvatartását – hogy néhány legközelebbi rokonán kívül más
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férfi ne láthassa – bár nem szerepel a vallás cikkelyei
között. idáig mégis a mohamedánizmus parancsának
tekintették.
De ma már új élet támad a muzulmán világban,
magát az izlámot is másképpen magyarázzák és ez a
modernizált mohamedánizmus határozottan ellenzi a nőknek mélységes homályban tartását. Mióta a muzulmánoknál a vallás elválaszthatatlanul összeszövődött a társadalmi élettel, csupán a hit felszabadulása nyithatja meg
a pályát a nők egyenjogúsításához. Látjuk is, hogy
ugyanaz a hitvallás, mely eddig a nőket bilincsbe verette,
új értelmezésében ledönti a jognélküliség korlátait és felszabadítja őket az ősi rabszolgasorból.
Hogy miképpen dolgozik az ébredő izlám a muzulmán nők emancipálásán, élénken vázolta egy művelt
perzsa asszony e sorok írója előtt. Elmondta, hogy a
Korán csak oly esetben engedi meg a többnejűséget, ha a
férj képes is, meg akarja is teljesen egyenlő elbánásban
részesíteni összes feleségeit. Azonban még nem létezett oly
férfi a föld hátán, aki képes lett volna ennek a követelménynek megfelelni és egynél több asszonyt teljesen egyforma elbánásban részesíteni. Sőt mi több, Mohamed
próféta – ismervén az emberi természetet – a szentírás
azon szakaszában, melyet a poligámia szentesítésének
tekintenek, éppen az ellenkezőjét akarta elérni. Más szóval
a mohamedán vallás egyenesen megtiltja a többnejűséget –
habár ezt egy kissé körülményesen teszi. Ezt egy perzsa
nő mondta, ami magában véve is fontos. Ez röviden
körülírja a modernizált izlám állásfoglalását, melynek
értelmében a nők javáért készül síkra szállni.
A mohamedán vallás modernizálásával még más
két nevezetes tényező is segítségére jött a perzsa nőknek.
Az egyik: a nyugati nők inváziója a sah birodalmába;
a másik t a modern női nevelés bevezetése a nagyobb
városokban. A letelepedett nyugati nők példája a benszülött nőket hasonló előnyök elérésére serkenti, mert elnyomott helyzetük tudatára ébresztik őket. Erősen
vágyakoznak modern műveltség és tudományos képzettség után, hogy osztozkodhassanak nyugati testvéreik előnyös helyzetében, akik náluknál annyival több szabadságot élveznék, mert nem rabszolgáknak, hanem szabad
embereknek tartják magukat.
A városi perzsa nő nem egészen műveletlen. Sokan
– főleg a magasabb osztályhoz tartozók – tudnak írni,
olvasni és kívülről tudják a Korán néhány szakaszát.
Az igaz, hogy ez nem használhat nekik sokat. De a
most fejlődő generáció leányainak már sokkal előnyösebb
a helyzete. Anyák, kik nem járhattak iskolába, most
arról gondoskodnak, hogy leánygyermekeiket képeztessék
valamely nyilvános intézetben. És ezek a kis leányok
úgy szolgálják anyjuk és más nőrokonuk javát, hogy
hazatérve elmondják mindazt, amit az iskolában tanultak.
Ma a leányok legnagyobb része európai és amerikai
hittérítők által alapított és vezetett iskolába jár, vagy
olyanokba, hol modern perzsa tanítók oktatnak. Ez utóbbiak
közül legismertebb a Rashid kán által alapított női
akadémia, melyei francia iskolának is hívnak. Ebben az
iskolában a három alaptudományon kívül háztartási
dolgokat is tanítanak és pedig hímzést, varrást, hazai és
európai főzést stb. A felsőbb osztályokban nyugati mes-
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terek műveit olvassák, melyekből magukba szívják a
szabadabb élet és tevékenység vágyát. De még az a nő
is, ki egy vagy más okból tanulását az alsóbb osztályoknál kénytelen megszakítani, már át van hatva a modernizáció és demokrácia szellemével.
A műveltebb férfiak már általában kívánják leányaik
iskoláztatását, míg a konzervatívek küzdenek ellene, irtózva
a modern műveltségtől. De fátyolviselési fogadalmat még
a szabadelvűbb férfiak is tétetnek a leányaikkal. A purdah
ősidők óta a szemérmetesség megóvására állt fenn Perzsaországban és eddig csak a rosszhírűek rázták le a hárem
oltalmát. így hát természetes, hogy az iráni leány nem
ellenkezik apja akaratával. Ámbár hébe-korba akad olyan
is, aki visszautasítja a régi szokások követését és egyszersmindenkorra elveti a fátyol viselését. Egy fiatal teheráni
hölgy ily módon tüntette ki függetlenségét. És tényleg,
iskolái elvégzése után – szilárdsága bizonyítására –
munkát vállalt, amivel önmagát és édesanyját fenntartja
és emellett teljesen európai életmódot folytat. Útjai nem
voltak örömteljesek, de azért nem hátrált és ma vezetők
egy kicsiny, de folyton növekvő csapatnak, mely híven
követi Őt.
_____
(Folytatjuk.)

GLOSSZÁK.

Választójogi nép(?)gyűlések. Haladjon

bár csigalassúsággal, egy-egy apró lépést mégis
csak tesz a demokratikus választójogért küzdő
férfiak vezetősége a nők követelésének megértése felé. Garbai Sándor, a szociáldemokrata párt szónoka törte meg Kassán a jeget
egy rövid, de határozott befejező mondattal.
amely szerint a társadalmi bajok orvoslására
szolgáló eszköz gyanánt óhajtott általános választójognak „nemcsak minden férfira,
hanem minden asszonyra is ki kell
terjednie”. – Ugyancsak Garbai fejtette
ki Szombathelyen, hogy a nők minden munkából és minden nyomorúságból egyaránt kiveszik részüket, kijár tehát nekik a jogkiterjesztés ugyanolyan alapon, mint a férfiaknak. –
Nagyváradon Ágoston Péter, a szociáldemokrata párt intellektueljeinek egyik kimagasló képviselője, határozottan kijelentette,
hogy a párt programmja alapján áll és az
általános
választójog
fogalmát
nem is értelmezheti másképpen, mint
úgy, hogy az a nőkre is kiterjed. –
Ehhez a kijelentéshez Justh Gyula is csatlakozott. – De hogyan egyeztetik össze a logikusan gondolkozó férfiak e kijelentéseket
gyakorlati eljárásukkal? Hogyan tűrheti Justh
Gyula, a parlamentáris formáknak elismerten
hívatott őre, hogy a népgyűlések vezetősége
a határozati javaslathoz jelentkezőknek nem
adja meg a szót addig, míg a határozati javaslatot elfogadottnak nem nyilvánították? hogy
a benyújtott módosítás fölött szavazást egyszer
sem engedtek meg? hogy a nép gyűlésén
hívatlan vendégeknek címezzék az asszonyo-
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kat? Mik hát az asszonyok, ha a néphez sem
tartoznak?
Reálpolitika. A pénzügyminiszter utasította a máramarosmegyei pénzügyigazgatóságot, hogy a denaturált szesz
eddig 32 fillérben megállapított árát emelje fel 44 fillérre,
mert a nép „italként élvezi” az olcsó spirituszt, ami a pálinkafogyasztás rovására történik. Milyen hatalmas közgazdasági genialitás párosul ebben az intézkedésben mélyreható szociális megértéssel. A pénzügyminiszter, mint reálpolitikus, bölcsen számol azzal a körülménnyel, hogy a
nép, a szegény nép szereti az italt, tehát f e l e m e l i az
oláhság népitalának az árát. Ezzel nyilvánvalóan nem azt
éri el, hogy a felemeltárú szesznél is jóval drágább pálinka
fogyasztására szokik rá az a népréteg, melynek alkoholfogyasztásától várja a miniszter úr első sorban az államháztartás pénzügyi egyensúlyát. Azt sem éri el vele – igaz,
hogy nem is akarja, – hogy végre-valahára leszokjék a
nép a szeszfogyasztásról, – hanem eléri vele azt, hogy az
az irtózatos nyomor és szenvedés, amelyben a lakosság eme
legnagyobb rétege eddig is sínylődött, még valamivel súlyosabb lesz, mert az amúgy is túlontúl szűk jövedelemből
még több vándorol a pálinkáshoz, de még kevesebb jut kenyérre, lakásra, ruhára és hasonló felesleges fényűzési cikkekre. De kár, hogy az a pénzügyminiszter nem nő. Milyen
szépeket lehetne ebből az alkalomból szavalni a női rövidlátásról, a részletmunkáról, amely a végcélt szem elől téveszti, a véges agyvelőről, amely nem látja át, hogy a
pálinkából befolyó jövedelem százszorosán nehezedik az
államkasszára kórházak, fegyházak, elmegyógyintézetek
költségei révén.
A gondűző. Sokan voltunk mi pestiek akiknek feltűnt az a rendkívül élénk forgalom, amely a legutóbbi
napokban a dohánytőzsdékben volt észlelhető. Nagypénzű
emberek tömérdek szivarfélét vásároltak össze, de szerény
jövedelmű hivatalnokok és lateinerek is szokatlanul nagy
mennyiséget váltottak magukhoz a többé-kevésbé rosszillatú „gondűzőből”. Egyszerűen az történt, hogy a pénzügyminiszter felemelte a dohányfélék árát és a takarékos
férfiak minden pénzüket szivarba és cigarettába fektették
bele addig amíg az áremelés életbe nem lépett. Nyilvánvaló, hogy ez a „megtakarítás” nem egy család élelmezésében hagyott nyomot a hónap amúgy is szűkös utolsó
napjaiban, de arra is tudunk esetet, hogy tisztes családapák
adósságokba keveredtek, csakhogy szenvedélyüket kielégíthessék. Egy-egy végleg kifosztott trafik előtt valóságos
zendülés tört ki, nem is szólva arról a rengeteg panaszról,
amely a sajtó készséges hasábjain látott napvilágot. Az
élelmiszer- és lakásdrágaság kérdése sokkal kevesebb szívet
dobogtatott meg egy-egy vezércikk erejéig, mint a szivardrágaság réme. Vájjon ilyen általános lett volna-e a feljajdulás, ha olyan élvezeti cikk drágulásáról van szó.
amelyet csaknem kizárólag nők fogyasztanak? Az erősebb
nem gyengesége ez? Vagy csakugyan annyi a férfigond,
hogy okvetlenül gondoskodni kell gondűzőről? Hát vájjon
miért nem akarják akkor, hogy a politika súlyos gondjából a nők is kivegyék a maguk részét?
Kényszerképzetek. Egy feminista asszony fejtette
ki ismételten országszerte, a nevelés hibáit ostorozván, hogy
a gyermekkorban az agyvelőbe rögzített képzelek milyen
zsarnoki módon befolyásolják a későbbi felnőtt ember gon-
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dolkozását. Ilyen kényszerképzet az is, hogy mindenben a
férfié az elsőség; az asszonynak várnia kell, míg „rákerül
a sor”. Vajjon mit szólnának a magyar szociológusuk, ha
valaki azt indítványozná, hogy e g y e l ő r e c s a k a
szőke á l l a m p o l g á r o k k a p j a n a k választójogot, a barnák várhatnak! Nem ugyanennyire véletlen
dolga-e, ha valaki asszonynak születik? Nem ugyanilyen
tarthatatlan-e Justhék kényszerképzete, hogy „ez a kormány,
ez a parlament nem fogja megadni a nők választójogát.”
Ha Justh Gyula azt hiszi, hogy ez a kormány, ez a parlament meg fogja adni önként a férfiak választójogát: nagy
csalódások várnak reá. Annyit fognak megadni, amennyit
az egyesült, jogot követelő tömegnek és vezéreinek gazdasági hatalma tőlük kikényszerít. Az asszonyok segítsége –
amely nem kapható már ma puszta ígéretek fejében –
nagyobb tömeget, nagyobb hatalmat, nagyobb eredményt
jelent. Félre hát a kényszerképzetekkel, a papíros-elvekkel,
az e l m é l e t i demokratizmussal, küzdjön minden progresszív gondolkozású ember az igazi, tehát a nőkre is kiterjedő á l t a l á n o s v á l a s z t ó j o g é r t !
Az udvarias rendőrség. A jónevű operaénekes
házasodni készül. Van egy kis rendezni való ügye a
házassága előtti időből, olyan ügye, melynek a gyökerei
abba az időbe nyúlnak vissza, amikor még nem volt hírneves operaénekes, hanem tehetséges, de szegény fíú, akit
egy köztiszteletben álló család képeztetett ki. Hála fejében – mit is tehetett volna egyebet – viszonyt kezdett a
ház asszonyával. Később rendesen fizette egy ideig az
alimentáció és a taníttatási költség fejében békés egyetértésben megállapított díjakat, de ebben a kellemetlen kötelességbe hamarosan beleunt. Most azután szép, fiatal úrileánnyal kötendő házasság előtt állva, volt oka attól
tartani, hogy a megcsalt asszony, az elhagyott gyermekkel esetleg megzavarja a házasságkötés fennkölt aktusát.
A rendőrséghez fordult oltalomért és a rendőrség – óh
nem utasította vissza megbotránkozással ezt a megbízást,
hanem szigorú őrizet alá vette az elhagyott szerető házát
is és a lakodalmas házat is, nehogy a „bestia” skandalumot csapjon. De a bestia mégis kiszökött a házból
gyerekestől, mire a gyilkosokat és rablókat atyai elnézés·
sei kezelő rendőrség útközben elfogta és egyszerűen őrizet
alá vette az asszonyt és a gyereket az esküvő idejére.
A laptudósítónak pedig, aki a hihetetlen eset körülményeiről a rendőrségen informálódott, – készségesen felajánlotta az őrizetet elrendelő tisztviselő a rendőrség szolgálatait hasonló esetre, hangsúlyozva, hogy bárkinek készséggel megteszi ezt a kis szívességet. Vajjon beszámol-e
a rendőrség erről a dicséretes cselekedetéről a legközelebbi
kék könyvben. És vajjon lesz-e, aki illetékes helyen szóvá
teszi a személyes szabadságnak ezt az arcpirítóan brutális
megsértését?

Rólunk ismét nélkülünk. Ki tudja leg-

jobban. mi kell a munkásnőknek? Talán bizony ők magok? Nagy tévedés! A képviselőház munkásügyi bizottságának előadója, – a
pénzügyminiszter. – a főváros szociálpolitikai
előadója. – a nyugalmazott kereskedelmi államtitkár stb. Rémlik, mintha léteznék a nőknek olyan szervezete, amely nálunk is, mint
régebben Finnországban, Norvégiában, Dánia-
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ban a munkásnőket képviselő szervezete, állást
foglalt az éjjeli munka eltiltása ellen, ha
az csak a nőkre vonatkozik. De ki törődik
evvel? Mi közük a nőknek a nők ügyéhez?
A pénzügyminiszter futólag említi azt a „csodálatos női mozgalmat”, hogy a nők maguk
protestálnak legjobban e törvény életbeléptetése
ellen, de fölöslegesnek tartja megvizsgálni, hogy
mi indította őket a protestálásra? Ugyanakkor
egy függetlenségi lapocska, kikelve a feministák népgyűlési agitációja ellen, azt találja, hogy
a feministák minden bűne ellenére a parlament
mégis kénytelen volt egy lépést tenni előre, a
nők éjjeli munkájának szabályozására. Optikai
csalódás! A feminista agitáció vitte a nők jogainak ügyét annyival előbbre, hogy a szocialisták hivatalos lapja is kénytelen saját tétlenségét rágalmazással igazolni, a függetlenségi
lapocska pedig vezércikkben dühöngeni a jogfosztottak felszabadítására irányuló küzdelem
ellen. A nők éjjeli munkájának tilalma pedig
egy lépés visszafelé, félreismerése a munkapiac
egészséges viszonyait lehetségessé tevő alapfeltételeknek, szolgai utánzása – csupán a
kapitalista érdekek erősebb védelmével – egy
nemzetközi megállapodásnak, óvatos intézkedés, nehogy a „férfiak éjjeli munkáját is eltiltó rendelkezéssel a külföldnél többet tegyünk
és evvel nevetségessé váljunk”. így a székesfőváros szociálpolitikái előadója, aki bizonyára
szükségesnek tartja, hogy Budapest is keresztülmenjen valamennyi fejlődési stádiumon, amelyet
Parisnak, Londonnak, Berlinnek, Bécsnek az
elmúlt századokban kikerülnie nem lehetett.
Az elnéptelenedés ellen. Lannelongtte párisi szenátor törvényes intézkedéseket célzó, most benyújtott
javaslatában többek között követeli, hogy 3 vagy többgyermekes tisztviselők előléptetés tekintetében előnyben
részesüljenek, a harmadik gyermektől kezdve minden
gyermekért 200 frank fizetésemelést kapjanak és ugyancsak a harmadiktól kezdve minden gyermek után 100
frank nyugdíjemelést a gyermek 16 éves koráig. A három
és többgyermekes anyák jutalmazására nincs intézkedés a javaslatban, pedig tán neki is van valamelyes
része ebben a processzusban. Viszont az sem tonik ki a
javaslatból, a férfiak törvénytelen gyermekeik után is
megkapják-e a pótlékot. Pedig micsoda szédítő lehetőségeket rejtene még csak ez az intézkedés magában!

A NŐK VÁLASZTÓJOGA.
A stockholmi kongresszus megnyitó ünnepélyén elmondta:
C ARRIE C HAPMAN -C ATT elnök.
A svéd parlamentben néhány héttel ezelőtt egy
egyetemi tanár a nők választójogának tárgyalása alkalmával nagy ékesszólással fejtegette, hogy: „A nőmozgalom már elérte, sőt túl is lépte a tetőpontját, a választójogi küzdelem hulláma pedig ezután rohamosan el fog
simulni.. Akik hallották őt, akik látták miképen mon-
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dotta ezt, azok nem kételkedtek abban, hogy hiszi, amit
mond. A férfiak többnyire hisznek abban, amit óhajtanak. Írta Julius Caesar. Ehhez járul még Leman is,
aki fölényes modorában, de tréfásabban, mint kívánta
volna, így szólt: „Mi megengedtük ennek a mozgalomnak, hogy idáig fejlődjék, de most már útját álljuk!”.
Íme egy második légy is rászállt a haladás közmondásos
kerekére és megparancsolta, hogy többet ne forogjon. Ez
az ember már azért is érdemes figyelmünkre, mert tipikus
képviselője annak a minden országban fellelhető férfinek,
aki egy nagy kérdés viszás oldalának a bölcselője, a
modern Józsua, aki megparancsolja a napnak, hogy álljon
meg és hisz abban, hogy az szót is fogad.
Darwin születése előtt sok, sok évszázaddal egy
hindu ezeket írta: „Folyam partján állok. Nem tudom
merről jönnek a vizek és merre mennek. Oly mély és
lassú az ár, hogy nem veszem észre, vájjon észak felé
folyik-e, vagy délfelé. Rejtély e dolog előttem. De ha
felmegyek a hegycsúcsra, a folyam ezüst fonállá változik, mely végigkígyózik a dombok között és a síkon át.
Látom teljes egészében: a túlsó hegyekből fakadó forrásától egészen a távoli tengerig, amelybe ömlik. Többé
nincs titok.” Így ezek az iskolakönyvek közé temetkezett
egyetemi tanárok, ezek a rövidlátó politikusok nem látnak keresztül a haladás eseményeinek értelmén. Előttük
a nőmozgalom megmagyarázhatatlan rejtély, zavaró
tünete a társadalom harmonikus fejlődésének. De nekünk,
kik a nemzetközi szövetség ormán állunk, honnan megfigyelhettük e mozgalom minden megnyilatkozását az
egész világon, nem titok a dolog. Korszakok távolában
fakadó forrásától, nemünk elleni kegyetlen igazságtalanságok miatti tiltakozások között követhetjük útját századokon át minden emberöltőn keresztül egészen a mai
napig, mikor elénk tárul a nők teljes felszabadulásának
aranyos tengere. Mások elmélkedhetnek a nőmozgalom
felett, de előttünk az megdönthetetlen, pozitív dolog. Hajdan csak egyes nők szétszórtsága és össze nem tartozásai
képezték. Ε korszak alatt a nők teljes vakságra voltak
kárhoztatva tudatlanságuk miatt, mert a társadalom megvonta tőlük a művelődés lehetőségét és hallgatniok kellett,
mert a társadalom megtiltotta, hogy beszéljenek. Küzdöttek elnyomatásuk ellen egyenként és egyedül, mert a
társadalom nem engedte meg szervezkedésüket; szegénységben éltek, mert a törvény megtagadta tőlük a vagyon
ellenőrzésének jogát, sőt még a keresetük összegyűjtését
is. Csoda-e, ha a nemi jobbágyság ezen korszakában
kiáltásaik az igazságért elfojtódtak és hogy tiltakozásuk
nem jutott el a kor történetírói füléhez. Szerencsére ez
már elmúlt és e szakadozott és látszólag jelentéktelen
küzködésekből, melyek évszázadokra terjedtek, kifejlődött
a mai nőmozgalom tiszta átértettségével és határozott
céljával.
Ε modern mozgalom politikai jogokat követel a
nőknek. A nők közvetlen befolyását követeli a törvényhozásba, mely a nép jótétét intézi. A választójogot szükségletei és kívánságai egyedüli méltó és becsületes megvalósító eszközének ismerte fel.
Emberöltő, vagy akár egy század is elvonulhat,
míg az előzményeket siker követi; de ha egyszer az okot
felismerik és tisztába jönnek vele, az eredmény oly biz-
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tosan bekövetkezik. mint ahogy éj követi a nappalt. A mi
okunk már mindenki előtt világosan áll. A világ először
gúny kacajjal fogadta. majd vitatkozni kezdett felette – és
ma mily álláspontot foglal el irányában? A civilizált
világ minden parlamentjében és minden politikai párt
titkos tanácsában úgy foglalkoznak e kérdéssel. hogy azt
előbb-utóbb meg kell oldani; a viták már nem is a dolog
jogosságával foglalkoznak. hanem a végleges megoldás
mikéntjével. Ellenfeleink talán nem vették észre e tényt.
de mi. kik már hosszú idő óta éber figyelemmel kísérjük
mozgalmunk haladását. mi. kik annak minden változata
tünetével tisztában vagyunk. láttuk az ellenséges erőket
fokonként elsorvadni – egyenként és összevéve – úgy
hogy végtére nem maradt más hátra szánalmas kifogásoknál a megoldás elhalasztása érdekében. Ekkora fejlődés
nem lehet tünete a „rohamosan elsimuló hullámnak”.
Az elért előnyök említésénél az összetartó, türelmes,
legyőzhetetlen nők nagy seregét kell dicsérnem. Minden
országban vannak már gyakorlott tollú nők; ékesszólás
és humor jellemzi a nők szónoklatait. amikor közös
ügyüket védik. Sőt mi több. már nagygondolkodású.
bátor és hajthatatlan férfiakból álló csoportok is egyesültek a nők felszabadításának céljából. Az ellenfél. mely
c s a k i s elavult hagyományokkal és beteges indulatokkal
van felfegyverezve. oly biztosan fogja megadni magát
ellenállhatatlan hatalmunknak. mint amilyen bizonyos a
holnapi ébredés.
Ezek a mi bizonyosságaink. Azok osztozkodhatnának velünk hitünkben. Most engedjék meg, hogy
néhány ránk vonatkozó tényt elmondjak.
Az első nemzetközi konferencia megtartására irányuló
óhajtás kilenc évvel ezelőtt hangzott el és akkor Washington
városában tartottuk meg. Ekkor még csak öt országnak
volt szervezett nőmozgalma. Idősorrendben így követ·
keztek ez országok: Egyesült Államok. Nagybritannia.
Ausztrália. Norvégia és Németalföld. Két évvel ezután.
1904-ben a világszövetség Berlinben tartott kongresszusán
Kanada. Németország. Dánia és Svédország csatlakozásával gazdagodott. Ε kilenc ország egyesületei képezték a
szervezett nemzetközi mozgalmat és igen kevés remény
volt arra. hogy a szövetséghez újabb országok is fognak
csatlakozni. Mindazonáltal ma. hét évvel későbben 24
nemzeti egyesületet és két levelező csoportot számít szövetségünk tagjai közé. Bizonyítékai ezek a rohamosan elsimuló hullámnak? Inkább beszéljünk büszke dicsekvéssel
a brit birodalomról. ahol lankadatlanul folyik a választójogi küzdelem. Még több. A világon a díjat fizető tagjaink száma hétszeresére szaporodott az utóbbi hét év
alatt és kétszeresére növekedett a londoni kongresszus óta.
Magában Nagybritanniában, ahol azidőtájt ellenfeleink
bizalmasan híresztelték, hogy a mozgalom már visszafejlődésben van. segítőnk. a National Union háromszorosára
növelte tagjainak számát. háromszorosára fiókegyesületeit
és megkétszerezte pénzalapját azóta. A két militans
egyesület taglétszámban és pénzalapban hasonló haladásról számolhat be és tizenkét új független választójogi
egyesületet alapítottak ez országban. A tagok létszáma
és a propaganda alap az Egyesült Államokban szintén
háromszorosára emelkedett és a többi nemzeti egyesületek
hasonlóképen a tagok. a pénzalap és a tevékenység emel-
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kedéséről adnak számot. A feministák hadserege hónaponként. hetenként szaporodik a meggyőzöttek lelkes csapataival. Jelen kongresszusunkon öt nemzet fér fi ligájának
kiküldöttjét üdvözölhetjük. Mozgalmunk mindenütt óriási
arányban növekedik. Eszerint két dologról nyújthatunk
bizonyságot: először. hogy a nőmozgalom nem elsimuló
hullám. hanem hatalmasan növekedő dagály, amely
mindent elsöpör útjából; másodszor. hogy senki emberfia. akár egyetemi tanár. semmilyen parlament. vagy
kormányhatalom nem tartóztathatja fel útjában. A nőmozgalom haladás a társadalom fejlődésében és az örök
igazság áll mögötte.
Akik nem ismerik munkásságunkat. kérdezhetik,
vájjon mit végez a férfiak és nők e hatalmas tömege?
Amit emberi ész kigondolhat, amit emberi türelem alkotni
képes, azt ők megteszik. hogy e közömbös világot gondolkodásra tanítsák. John Stuart Mill 1867-ben a brit országgyűlésen tartott híres beszédében ezeket mondotta: ..Megengedem, hogy a nők ügyének egy nagy hiánya van:
ők nem tartanak meetingeket a Hyde Parkban és nem
tartanak tüntető felvonulásokat Islingtonban.” Az angol
képviselőház hahotázva felelt erre a furcsa ötletre. De John
Bull és Uncle Sam és mind az egész összessége a törvényhozóknak, lomha és nyakas. Kigúnyolták a nők okszerű
kívánságait és visszavetették kérvényeiket.
Más módhoz kellett tehát folyamodni. A Hyde
Park sok feminista tüntetésnek lett a színhelye, melyek
egyike nagyobb volt, mint amelyet az angolok egész története felmutathat és e hét szombatján egy hosszabb
precesszió fog London utcáin végigvonulni, mint bármely
elődje, mely valamely jog kivívásának zászlaja alatt tör.
tént. Nincs az az odaadó, önmegtagadó, kényszerítő
komolyságú mozgalom a férfiak hasoncélú mozgalmai
között, mint amilyen az angol nőké. Azt hiszem, hogy
a Nagybritanniában tartott demonstrációk sokasága, az e
célra gyűjtött pénzalap nagysága és a foglalkoztatások
tömege jóval felülmúlja az egész világ mozgalmát a férfiak választójogáért. A férfiak választójogi mozgalma
sohasem termelt oly eredeti taktikai fogásokat, oly bámulatos szervezettséget és mesteri elővigyázatosságot. És
mégis azt állítják, hogy a nőnek nem való választójog.
De azért reméljük, hogy semmilyen más állam kormányának makacssága nem fogja a nőket oly idő-, pénzes eropocsékolásra kényszeríteni, mint az angolé.
De a demonstrációk és a szokatlan tevékenység túllépték Nagybritannia határait. Tavaly télen kétezer nő
vonult fel a kanadai parlamenthez; ezren és ezren jelentek meg az Egyesült Államok fővárosainak törvényhozó
testületei előtt. Newyork utcáin néhány hét előtt a város
legintelligensebb nőiből álló menet vonult végig tüntetve
a törvény igazságtalansága ellen. Svédország teljesen
megtöltötte a stockholmi nagy cirkuszépületet. Magyarország, Németország, Franciaország „demonstrál”, de
– véleményem szerint – mozgalmunkat sehol sem segítik elő oly önfeláldozó odaadással, szenvedélyesebb
tűzzel, mint Csehországban. Tanítónők, munkásnők esténkint gyűléseznek, örömest áldozva fel pihenő óráikat napi
munkájuk után, hogy Csehország asszonyait felszabadítsák. Országainkban ezer meg ezer győlést tartanak
évente és a szétosztott röpiratok száma milliókra rúg, hogy
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Igazságért elhangzó kiáltásainkat a világ legelrejtettebb
szögletébe is elvigye.
Kétségtelenül sok kemény küzdelem vár még reánk,
de munkában a képzett nők esze, hogy megoldja a küzdelem problémáit. Kezek állnak készen minden fárasztó
munkára – igen, a nők élete minden áldozatra kész.
Mert tudjuk, hogy ügyünk mögött a kérlelhetlen logika
áll és hogy növekvő hadseregünk hatalomban is gyarapodik. Ezek oly dolgok, amik az egész világon visszhangoztatják a mi amerikai vezérünk, Susan B. Anthony
szavait: „Bukás lehetetlen!”
Optimizmusunkat nemcsak erőink fokozódása okozza,
hanem a már elért eredmények is azt beszélik a világ.
nak, hogy a teljes győzelem nem késhet soká. Az 1904ben szövetkezett kilenc nemzeti egyesület közül nyolc már
annyi változást vívott ki hazája törvényeiben, hogy a nők
teljes politikai felszabadulása már egészen elo van készítve. A mostani kongresszuson képviselt 24 nemzet
közül 15-ben a nőknek ma több politikai joguk van, mint
volt 7 évvel ezelőtt. Ma már szabad a német nőknek
politikailag szervezkedniök; egyházi választójogot kaptak
a nők Svájcban és Németalföldön; az iparhatósági tanácsokban befogadták őket Franciaországban, Belgiumban
és Olaszországban, végül aktív és passiv politikai választójogot nyertek Ausztráliában, Finnországban, Norvégiában
és Washington államában.
Delegátusaink között találunk finn országgyűlési
képviselőnőket, egy parlamenti tagot Norvégiából, egyegy iparfelügyelőnőt mindkét országból. Hét esztendővet
ezelőtt ezen állásokból még ki voltak zárva a nők.
De győztünk még küzdőterünk határain túl is.
Portugáliában egy új egyesület keletkezett, mely
egészen új csapáson kezdte a küzdelmet. Dr. Angelo
Carolina orvosnő észrevette, hogy az új alkotmány nem
tiltja el a nőt a választójog gyakorlásától, ezért felvételét
követelte a választópolgárok jegyzékébe és mikor visszautasították, a legfelsőbb törvényszékhez felebbezett, hol
dr. Alfonso Costa bíró megítélte követelését. Eszerint
ebben az országban ma már van egy nő, aki egyenlő
jogokat élvez hazája férfilakosságával. Dr. Angelo Carolina
már le is szavazott. Tíz nőtársa kíséretében ment az
urnához, ahol a jelenlévő férfiak tiszteletteljes ovációval
fogadták. Ε mozgalom egy ezer női tagból álló szervezetből indult ki, amely a köztársaság megteremtését tűzte
ki céljául. Ε választójogi egyesület új és kicsi, de a köztársaság elnöke és három képviselő híve a további jogkiterjesztésnek. Igazán különös volna, ha a portugál nők
minden küzdelem nélkül elnyernék politikai jogaikat,
melyeket oly soká tagadnak meg a többi ország szenvedő
nőitől. De az igazság hasonlóan a természeti erőkhöz,
mindig a legkisebb ellenállás útján halad és ezért szoktak
váratlan események bekövetkezni. Rendkívüli szeretettel
és szívélyességgel üdvözöljük szövetségünk e majdnem
győzelmes új csoportját. Hálával és büszkeséggel hozattunk egy portugál zászlót gyűjteményünk részére és
reméljük, hogy legközelebbi kongresszusunkon portugál
nők is lesznek majd köztünk.
Bosznia és Hercegovina 1910 február 20-iki új alkotmánya szerint, melyet az osztrák és a magyar birodalom
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is megerősített, a férfiak négy osztálya szavazhat. Az
első osztály földbirtokosokból áll, kik legalább 140 korona
adót fizetnek birtokuk után, ideszámíttatnak az özvegyek
és leányok is, de ez utóbbiak csak követ útján adhatják
le szavazatukat, ami azonban csak mellékkörülmény. Az
első választás 1910 májusában történt, amikor 78 nő
adta le szavazatát, kik közül 76 mohamedán, 1 szerb és
1 római katolikus. Mikor megemlítjük, hogy e mohamedán ország annyira megfeledkezett a Korán tendenciájáról,
hogy e kis jogot megadta asszonyainak, az – ha látszólag nem is bír külön fontossággal – mégis említésre
méltó, amennyiben a huszadik század tisztító szelének a
nyomát látjuk benne.
Szövetkezésünk óta tartott kongresszusaink mindegyikén alkalmunk volt újabb és újabb győzelmekről beszámolni. Az elmúlt év legfigyelemreméltóbb sikerét az Egyesült
Államokban értük el. A vagyon, népesség és politikai
befolyás tekintetében legelső amerikai államot: Washingtont
megnyertük. Itt megemlítendő, hogy az Egyesült Államok
mindegyikében a férfiválasztók többsége határozhatja el a
nők választójogát. Washington államában 1:3 arányban
szavaztak a nők választójoga mellett. Ε fényes eredményt
főleg a szomszédos, női választójoggal bíró államok
– Wyoming, Idaho – bevándorolt férfi és női lakóínak
agítációs munkája vívta ki. Valóban az Egyesült Államok
női választójoggal felruházott öt államának példája mérhetetlen hasznára válhat a többi országok népeinek.
Az igaz, hogy ezen államok még újak és lakosságuk
gyér. Még annyira újak, hogy gyermekkoromban úgy
tanultam földrajzkönyvemből, hogy ezen államok legnagyobb része a nagy amerikai pusztasághoz tartozik.
De egy emberöltő csodálatos változást vitt bennük véghez.
Modern gazdálkodás a pusztát termékeny vidékké alakította át, melynek zamatos gyümölcsei utat leltek az
egész világ piacaira. Búzájuk kenyerét minden nép élvezettel eheti. Bányáik aranyat, ezüstöt szállítanak az egész
világ pénzverdéinek; hegyeik telvék másodrendű drágakövekkel; szenük és vasuk rengeteg gyárat lát el munkával és vállalkozással. Az egész világ hajóin Washington
rengetegeiből kivágott árbocok vannak és egész hálózata
a vasutaknak fedi e területet, hogy a tengerhez vigye
termékeit, ahol a világ leghatalmasabb kikötője veszi azt
fel. Oly elemek, melyek nagyvárosok felépítéséhez és a
népesség fenntartásához szükségesek, itt bőven megvannak.
Ezen öt államnak területe egyenlő Anglia, Írország, Skótország, Wales, Man szigete, Norvégia, Svédország, Dánia
és fél Németalföld területével. És segélyforrásai oly gazdagok, hogy lakosainak száma szintakkorára fog szaporodni, mint ezen európai országoké. Tekintsük csak,
hogy az elnyert női választójog biztosítva van már a
következő nemzedék még meg nem született leányainak,
ami e diadalokat még nagyobb jelentőségővé teszi.
Lehetetlen a messze jövőbe tekintenünk anélkül,
hogy egy ellenlábas birodalomra ne gondoljunk; arra a
szigetvilágrészre, a mi hőn szeretett, Ausztráliánkra. Régi
monarchiák gúnyolódhatnak fiatalsága fölött, de jövőjét
megirigyelhetnék. Területe majdnem akkora, mint egész
Európáé, segélyforrásai ép oly dúsak, mint változatosak.
Lakói fáradhatatlanok, folyton új utakat kutatnak tökéletesebb vállalkozásokkal a létfenntartás küzdelmének a
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megkönnyítésére – és e világrész nemsokára teljesen be
fog népesedni.
Ázsiában volt a civilizáció bölcsője, Európa volt
ifjúságában tanítója és vezetője, de férfikora itt fog
kifejlődni. Útmutatásért már most sem fordul minden
esetben Európához. Új fejlődés ott jön létre, ahol a
tradíciónak és régi szokásoknak kevés a befolyása. Amint
Európa Ázsia fölé kerekedett, úgy – nemcsak lehetséges,
de valószínű is – hogy Ausztrália demokráciájával, jogegyenlőségével ifjú erejével, kísérletezési hajlamával kifogja
szorítani Európát a civilizáció vezető állásából. Tekintsünk a jövőbe és gondoljunk arra, hogy az emberi szabadság vidám szelleme uralkodik az új országok felett és
legyünk meggyőződve, hogy ilyen helyen elért győzelmeinknek óriási jelentőségük van.
(Folytatjuk.)

GYERMEKPRODUKCIÓK.
Írta: GLÜCKLICH VILMA.
Miközben örvendetes fejlődést mutat a gyermek testi,
anyagi jóléte iránt a társadalomban megnyilatkozó érdeklődés, csodálatos nembánomságot tapasztalunk avval a
szellemi rombolással szemben, amelyet kapzsiság és
pszichológiai tudatlanság okoznak napról-napra a gyermeki egyéniségekben.
A gyermektanulmányozásnak fontos, de nehéz kérdése volna: milyen visszahatást vált ki a gyermeki
pszichéből a nyilvános szereplés, a közönség elismerése,
a sajtó dicsérete? Ha sikerülne objektív megfigyelő módszerekkel megállapítanunk az ilyen alkalommal elpazarolt
energia-mennyiséget, az idegszálak túlerőltetéséből származó kimerültséget: megdöbbentő eredményekre jutnánk.
Az a passzív szerep, amelyet a mai nevelés szán a
gyermeknek; az a csekély bizalom, amelyet benne szülei
és nevelői keltenek, az alakoskodásnak és kifelé élésnek
korai megszokása okozza, hogy a gyermek környezete
csak az extázist látja, amely a szokatlanul izgató körülményekkel jár, de figyelembe sem veszi az utána következő depressziót, amelynek kiheverésére még pihenőidőt
is ritkán enged a gyermeknek.
Aki az iskola padjain, kényszerű passzivitás természetellenes helyzetében figyeli meg a gyermeket, szinte
mathematíkai pontossággal ellenőrizheti azokat a kilengéseket, amelyekkel a gyermek alkalmazkodási, tűrési
képessége az egyensúlyhelyzetből kitér. Nem sok kell
hozzá: elég az iskolai ünnepély, amelyen szerepelnie
kell, a táncpróba, amelyen be kell mutatnia az elért
eredményeket, az osztályvizsga, amelyen belesülhet az
ember a feleletbe – és az élénk gyermek, helyét nem
találva, fészkelődik, a munkában résztvenni képtelen; a
csendes természetű gyermek pedig sápadtan, lélekzetét
visszafojtva ül helyén, minden kérdésre fölrezzenve,
mintha mély álomból keltenők. S itt a legnagyobb baj
nem az iskolai munka terén föllépő veszteség, hanem az
a túlsúly, amelyet az iskolai munkától amúgy is természetellenesen megterhelt idegeknek el kell viselniök.
Minden olyan tanító, akinek pedagógiai munkája nem
merül ki a feladott lecke kikérdezésében, jól tudja,

115

mennyire csökken az egyes növendékek felfogó és emlékező
képessége az ilyen nyilvános szereplések előtt és után.
Sokszor hetek kellenek ahhoz, hogy ismét rendes, nyugodt
medrébe térjen a gyermek viselkedése; nem egy esetben
pedig állandó nyomot hagy lelkében az egyszer átélt
izgalom. A koravén gyermektípus, amely olyan lehangoló
hatást gyakorol minden a gyermekek iránt érdeklődő
felnőttre, igen nagy részben származik a kis gyermekek
„társadalmi” szerepléséből, amely nemcsak utánzó ösztönüket serkenti alkotásra túlságos nagy mértékben, de
módosítólag hat egész magatartásukra.
A gyermekkor szellemi életét a külső hatások intenzív, hosszantartó feldolgozása jellemzi; a normális gyermek friss energiájú idegrendszere szinte éhesen várja a
befogadásra alkalmas impressziókat, amelyek nála sokkal
élénkebb és tartósabb visszahatást keltenek, mint a felnőttnél. Az első néhány virágszál, melyet maga szedhet,
megfigyelések bő forrássá, de egyúttal élénk érzelmeket
keltő fontos esemény is számára; mindazok a mellékkörülmények, amelyek hozzákapcsolódtak: az a környezet, amelyben termett, azok a személyek, akik a
gyermekkel együtt élték át ezt az eseményt: hosszú
időn át foglalkoztatják emlékezetét, fantáziáját, érzelmi
világát· Pedig itt nagyon egyszerű, legkevésbé sem
izgató benyomások kis csoportjáról van szó.
Képzeljük most a gyermeket a nyilvánosság előtti
szereplésében (akár a Közjótékonysági Egyesület akarja
az ő rovására segíteni a szegény gyermekeket, akár az
Anya védő- vagy Ingyentejegyesület károsítja a csecsemők
javára a gyermekművészt, akár szülei akarnak pénzt
keresni rajta, akár tanítói akarnak dicsőséget szerezni
bemutatásával) és pillantsunk bele a gyermeki agyvelő
műhelyébe. Teljesen idegen, a mindennapitól merőben
eltérő környezet, amelynek minden zuga, minden tárgya,
valamennyi személye izgatja a gyermek megfigyelő
ösztönét, impressziókra éhes agyát. De mindezekre nézni,
bármelyikükhöz nyúlni szigorúan tilos; csakis a betanult
produkcióra szabad gondolni, csak azt nem szabad elfelejteni, csak azt kell hibátlanul végigcsinálni. A kii
felfedező – mert minden egészséges gyermek az, ha új
környezetbe jut – kénytelen lemondani összes szellemi
vágyai követéséről; szolgailag kell hogy ismételje, amit
már unalomig tanult és ismételt. Még ha nem kísérné is
az előadás minden pillanatát a felsülés félelme; ha nem
előzte volna is meg a hetekig tartó készülés izgalma:
már a gyermek erős tudásvágyának ez az erőszakos elnyomása is elég káros volna szellemi egészségére. De a
produkció befejezését újabb izgalmak követik: a taps
részegítő hatása, a gratulációk, a tapintatlan felnőttek
megjegyzései, akik értelmetlen tárgynak nézik és olyan
gyanánt dicsérik a gyermeket, egyéni fejlődése feltételeinek
minden mérlegelése nélkül.
Szerencsés véletlen, ha a csodagyermek ép kedéllyel,
a végsőig felcsigázott hiúság nélkül kerül ki ebből a
dicsőséges szereplésből; teljes lehetetlen azonban, hogy
nagy energiaveszteséget ne szenvedjen, amelynek pótlása
annál nehezebb, minél nagyobb a dicsőség. Mert a
sikert újabb meg újabb szereplés, ünneplés követi, a
szegény kis művész gyermekkora egészen elsikkad, az
ünneplés erőszakosan teszi felnőtté, időnek előtte véníti meg
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Erre a veszedelemre rámutatnunk ma annál időszerűbb, mert a gyermek vezetésére hívatott tanítóság
mindjobban elveszti érzékét iránta; nem tudjuk, ki vagy
mi sarkallja ambícióját olyan nagy mértékben, hogy
még mindennapos újsághírekkel és a várható előkelőségek
nevének hirdetésével is fokozza az ünnepségek izgató
hatását. Gazdasági szempontból is súlyos károkat okoz ily
módon, amennyiben a szülők hiúságát felcsigázva, arra
bírja őket, hogy ünnepi díszruhákra költsék keservesen
szerzett filléreiket, ahelyett hogy a gyermekek étel- és
levegőszükségletét elégítenék ki a tőlük telhető legnagyobb
mértékben.
_____

SZEMLE.

Az asszonyi szolidaritás diadalmenete. Ugyanakkor, mikor Stockholmban 24 országnak több mint ezer
asszonya tanácskozott a választójogi küzdelem további
teendőiről, Londonban június 17-én, a hatalmas brit birodalom minden részéből a koronázásra összegyűlt tenger nép
szemeláttára olyan hatalmas felvonulást rendeztek az angol
asszonyok minden rétegeinek ezrei, aminőt az angol
sajtó őszinte vallomása szerint sohasem látott még a föld
egyetlen világvárosa sem. A menet 7 angol mérföld hoszszuságú volt, 3 órán át tartott és nézőközönsége sok százezernyi főből állott. A nők választójogának művész-hívei
festői látványossággá tették a felvonulást: Jeanne d'Arc
megszemélyesítése, – a 700 börtönviselt suffragette ezüstnyilas csapata, – a múlt asszonyainak politikai hatalmát
feltüntető történelmi felvonulás, – a brit birodalom minden
egyes részét képviselő festői csoportok, amelyek mindegyike
az illető ország címere körül csoportosult nemzeti öltözetben: lebilincselték minden néző figyelmét és ráirányították
arra a visszafejlődésre, amely a nők politikai jogai terén
Angliában (csakúgy mint Magyarországon) a XIX. század folyamán beállott. A koronázás külföldi vendégei és a
Londonban lakó külföldiek közül is sokan csatlakoztak a
menethez, közöttük Pogány Willy festőművész, mint a
magyar csoport vezetője. A legrégibb arisztokrata családok asszonyait, a legmagasabb hivatalt viselő emberek
feleségeit csakúgy ott lehetett a menetben látni, mint a
legkülönbözőbb foglalkozások dolgozó asszonyait. A k özös c é l é r t f o l y ó k ü z d e l e m h á t t é r b e s z o r í t o t t a még az o s z t á l y e l l e n t é t e k e t is. Végül
az Albert Hall fogadta be a néptömeg egy részét, ahol a
Women's Social and Political Union tartott nyilvános
nagygyűlést, míg a választójogért küzdő más egyesületek
más helyiségben fogadták be a közönség kiszorult részét és
külön gyűléseket tartottak. Ezeken a gyűléseken jutott nyilvánosságra, hogy A s q u i t h miniszterelnök, akinek ellenkezése nem engedte eddig, hogy a nők választójogára vonatkozó törvényjavaslat a második olvasásnál tovább jusson, Lord Lyttonhoz intézett levelében k ö t e l e z ő e n
megígérte, hogy a parlament legközelebbi
ü l é s sz a k á ba n t e l j e s e n k i e l é g í t ő a l k a l m a t
ad a nők v á l a s z t ó j o g á r ó l s z ó l ó törvényj a v a s l a t t á r g y a l á s á r a . Végül közölték a hallgatósággal, hogy a propaganda c é l j a i r a rendez e t t g y ű j t é s eredménye e l é r t e a 2.000,000
shillinget. Vivat sequentes!

1911.

Az osztrák választások és a nők. Az
osztrák nők választójogi testülete, a bécsi
„Stimmrechtskomité” értékes munkát végzett
a most lezajlott és oly szenzációs eredménnyel
végződött
képviselőválasztásoknál.
Számtalan
agitációs gyűlésben álltak a nőegyletek a nők
választójogát komolyan követelő jelöltek mellé
és akiket elég megbízhatóknak tartottak, azok
érdekében igen nagy és hathatós személyes
agítácíós munkát is végeztek. Munkásságuk
olyan számottevő volt, hogy tekintélyes bécsi
lapok külön cikkekben számolnak be róla,
különösen kiemelve az ötödik kerületben kifejtett agitációt, melyben ismert feminista vezetők mellett színésznők és színházi alkalmazottak vettek nagyszámban részt.
A newyorki nők tűntető felvonulása. Május
havában az amerikai suffragistek is tüntető felvonulást
rendeztek New-York utcáin. Sok ezer asszony vett részt
ebben a felvonulásban, mely zseniális rendezésével,
imponáló méreteivel a nagy londoni felvonulásokra emlékeztetett. Festői csoportosítás, művészi kivitelű zászlók a
nők választójogát követelő feliratokkal, százezrekre menő,
lelkesen éljenző tömeg volt a külső képe a demonstrációnak. A közös cél érdekében egyesült legkülönbözőbb
társadalmi osztályokhoz tartozó nők harmonikus munkája
megadta azonban a demonstráció nagy, mélyreható jelentőségét is. A tőke és munka képviselői egymás mellett
haladtak és egyformán érezték, hogy saját külön osztályérdekeiket nem sértik meg, ha egy mindnyájukat sújtó
igazságtalanság megszüntetése érdekében egy táborba
tömörülnek. A milliárdos asszonyok mellett ott láttuk a
munkásnő-szervezetek százait; csupán Pensylvania és
Massachusets állam hetvenöt munkásnő-szervezettel vett
részt a menetben. A demonstráló csapat a felvonulás
után az Union Squaren gyülekezett, hol mintegy húszezer főnyi hallgatóság előtt az amerikai választójogi nőmozgalom legkiválóbb szónokai nagyszabású beszédeket
tartottak.
Női kőművesinas. A szegedi iparhatóságnál egy
ottani építészi vállalkozó cég Vezér Karolint jegyeztette be
szerződéses kőművesinasnak. Paulas Erika, Préda Ilona és
Erdélyi Szeréna építészeink után ő a negyedik, aki Magyarországon erre a pályára lép. A „Délmagyarország” Vezér
Karolin következő nyilatkozatát közölte:
– Tizenhatesztendős vagyok és négy polgári iskolát
végeztem – kezdette. – Az atyám, Vezér János, néhány
évvel ezelőtt postatiszt volt Szegeden. Míg az apám élt, elég
jó módban élt a családunk. Az édesapám azonban három
évvel ezelőtt meghalt és akkor magunkra maradtunk a
beteges édesanyámmal és két, nálamnál fiatalabb testvéremmel. Rövid három esztendő óta sok küzdésen, nyomoruságon mentünk át. Az anyám és én tartottuk el a családot.
A varrás azonban így kettesben nagyon szaporátlan foglalkozás. Azonkívül semmi jövőre sem nyújt kilátást. Amint
az ember megöregszik, olyan mértékben fogy az ereje, az
energiája is. Elhatároztam tehát magamban, hogy valami
olyan pályára lépek, ahol számot tarthatok arra, hogy
valaha még önálló ember lehet belőlem és tisztességes meg-
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élhetést tudok nemcsak magamnak, de a testvéreimnek is
szerezni,
A szegedi lapokban megjelent egy rövid kis hirdetés.
Egy építész cég, ahol most vagyok, keresett a vállalathoz
kőművesinasokat. Én nem haboztam. A kívánt előképzettség – négy polgári – megvolt, a jelzett időben tehát eljöttem ide jelentkezni. Bizony egy kicsit dobogott a szívem.
Az előszobában velem együtt marcona fiúk állottak, akik
gúnyosan néztek rajtam végig, amint megtudták, hogy mit
akarok. A mérnök úr azonban nem nevetett ki. Nagyon
is komolyan kérdezgetett tőlem mindenfélét és mikor látta,
hogy az elhatározásom szilárd és megmásíthatatlan, fölvett.
Azóta már meg is kötöttük a szerződést és én be vagyok
jelentve az iparegyesületbe, mint kőművesinas. Még ugyan
benn dolgozok az irodában, rajzolgatok, de a jövő héten
már kimegyek a falra. Hála istennek erős, egészséges szervezetem van, amit a munka csak edzeni fog. Ami pedig a
férfimunkásokat illeti, hát eleinte – ezt az építész úrnak
köszönhetem – öregebb munkások közé fogok kerülni,
akik ahelyett, hogy kigúnyolnának, majd jóakaratú tanácsokkal és útbaigazításokkal fognak ellátni.
— Mit csinál majd, ha fölszabadul?
— Hát akkor kőművessegéd leszek, éppen úgy, mint
a férfiak.
— És számít arra, hogy így többet fog keresni, mint
a varrással?
— Természetesen. Hiszen nem maradok mindig segéd. Majd lesz belőlem még építési vállalkozó is. Engem
az élet kényszerített erre az útra. És meg is maradok, ki is
tartok ezen az úton, amelyen éppen úgy boldogulhatnak a
nők is, mint a férfiak.
Nők az iparfelügyeletben. Európában 1910-ben
84 nő volt alkalmazva az iparfelügyeletben. Közülök 29
Németországban, 5 Ausztriában, 2 Belgiumban, 1 Dániában, 18 Franciaországban, 18 Angliában, 1 Olaszországban, 1 Norvégiában, 7 Hollandiában és 2 Finnországban
működött.

Színésznők szervezkedése. Ismeretes,

hogy a német és újabban az osztrák színésznők szintén rájöttek arra, hogy érdekeik védelmére a szervezkedésnél jobb eszköz nem
áll rendelkezésükre. Németország több nagy
városában tartottak már szervező gyűléseket.
melyeken kimondták, hogy szervezkedésükben
szoros kapcsolatot kívánnak fentartani a radikális nőmozgalommaL A gyűléseken elfogadott
határozati javaslatokban színházi törvényt sürgetnek, mely tekintettel legyen a színházi alkalmazottak speciális kívánságaira is. A német
törvényhozás már foglalkozott is a határozati
javaslatokkal, rokonszenves felszólalásokkal
fogadta őket és a kormányhoz terjesztette fel
a szervezkedő színésznők kívánságait.

Házassági tilalmak Amerikában. A. „Eugenic
Review” hosszabb cikkben ismerteti az északamerikai
unió egyes államainak házasságtiltó rendelkezéseit. Unokatestvérek összeházasodása csaknem minden államban tilos.
Kaliforniában nem házasodhatnak idióták, sem javíthatatlan iszákosok. Indiana az epileptikusokra is kiterjeszti
ezt a tilalmat, sőt olyanokra is, akik elmebetegségük
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ellen őrültek házában vagy szanatóriumban kerestek gyógyulást. Connecticut állam még messzebb megy, megtiltva a házasodási mindazoknak, akiknek a személye
nem biztosíték arra nézve, hogy utódaik öröklött kóros
hajlamok nélkül jönnek a világra. Pennsylvania és Oregon
törvényhozása is csatlakozott ehhez a felfogáshoz, de a
két állam kormányzóínak még aggodalmai vannak az
irányban, hogy vájjon szabad-e a családalapítás áldásától
a beteg vagy bűnös embereket megfosztani.
Különfélék. Gyula város képviselőtestülete a most
rendszeresített harmadik t i s z t i o r v o s i állásra dr. Κ u rt u c z V a l é r i a gyermekmenhely! alorvost választotta
meg egyhangúlag. Az új tiszti orvos hivatalból tagja a
városi tanácsnak. – A cs. kir. osztrák orvostársaság
Teleki Dóra dr. ismert bécsi nőorvost tagjává választotta. Ő ennek a tekintélyes orvostesületnek első nőtagja.
– Az osztrák vasúti miniszter dr. Posauner Máriát,
a munkaügyi miniszter dr. Kleinsasser Ε b b á t a
minisztérium könyvtárosává nevezte ki, mindkettőt
rendszeresített állami tisztviselői állásban. – A norvég
tudomá ny os a ka dé mia dr. B o n n e v i e Kr i s z t i ná t ,
aki biológiai kutatásaival nagy hírnevet szerzett, tagjává
választotta. Az új akadémikus az egyetlen használatban
levő norvég biológiai tankönyv szerzője, – Koloradóban
Helene Wickson asszonyt megválasztották állatni
közoktatásügyi főfelügyelővé. – A lundi (Svédország)
egyetemen dr. phil. Hilm a Borelius kisasszonyt a modern
irodalom magántanárává nevezték ki. – A „Deutsche
medizinische Wochenschrift” szerint Németországban az
utóbbi években erősen megnövekedett az orvosnők száma.
Míg 1908-ban 55, 1909-ben 65 orvosnő működött Németországban, 1910-ben már 102-re növekedett számuk.
A 102 orvosnő közül Berlinre jut 39 (1909-ben 21),
Münchenre 6, Frankfurtra 6, Drezdára 6 és Hamburgra 4.
Németország további 10 városának 2–2 orvosnője van.
míg 28 község 1-1 orvosnővel rendelkezik.
Leányok fiúiskolákban. Leányoknak a fiúk számára fennálló középiskolákba való bebocsátását kérik a
német parlamenttől egy 10.336 aláírással ellátott beadványban. Az aláírók közül 3139 tanító és tanítónő, 660
más pályán működő kenyérkereső nő és 6537 szülő.
Zwickau, Arolsen és Lemgo városok már megnyitották
középiskoláikat a leányok előtt.

IRODALOM.

Dr. Hermann von Petersdorff: Königin Luise.
Velhagen und Klasing. Bielefeld und Leipzig. Ara?
Amikor a császár tavaly Königsbergben ünnepelte nagynevű őse, Luiza királyné emlékét, dörgedelmes tiltakozást
mondott a modern nő politikai törekvései ellen és Luiza
királynét állította oda ideális példának. A derék úr sokszor blamálta magát, de ritkán annyira, mint amikor a
politizáló nőt szembeállította avval az asszonnyal, aki egész
életén át harmonikusan összeegyeztette a család és az
állam javáért való küzdelmet. Petersdorff könyve a
kiadócég „Frauenleben” sorozatának első füzete; vonzó
képét festi a küzdő és szenvedő asszonynak.
Käthe Schirmacher: Moderne Jugend. Ernst
Reinhardt. München. Ára 3 Μ. Szerző a modern ifjúsá-
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got ideális törekvéseiben támogatni, az ideálokat fenyegető
veszedelmek ellen edzeni akarja. Szembeállítja a nevelés
irányát a világ igazi tanulságaival és abból azt a következtetést vonja le, hogy mélyreható változásokra van
szükség, ha a neveléssel gyermekeink boldogságát akarjuk fokozni. A fiúk és a leányok létért való küzdelmét
külön fejezetekben ismerteti és erős életakaratot szuggeráló fejezettel zárja be érdekes és értékes művét. Kívánatos, hogy az ifjúság olvassa ezt a neki szánt, jó könyvet.

Karl

Ert:

Die

Anmassungen

der

Frauenbe-

wegung. Karl Marhold, Halle a/d. Salle. Ára 2 M.
A füzet Möbiusnak van ajánlva, Ez teljesen kimeríti a
programmját. Előre megmondja mi a tartalma. De azért
ne sajnáljuk a fáradságot: vágjuk fel a füzetet, hiszen
már régen nem élveztünk tudományos színezetű antifeminizmust. A szerző epés antifeminizmusa valóságos
dührohamot produkál, ha a feministák béketörekvéseire
gondol. Ha egyébért nem, már a háború kiküszöbölésére
irányuló törekvéseikért is máglyát érdemelnek a feministák – Kari Ert úr véleménye szerint. Ha az ember
mérgében megfordul a sírjában, Möbius örömében nyugodtan a helyén maradhat.
BEÉRKEZETT MŰVEK*.
Demetrius S c h r u t z : Mütterchens Ehrenbuch. Lieder zum Lobe von Mutter und Kind. Aus den
Werken deutscher Dichter. Anton Heidelmann, Bonn a/Rh.
1911. Ára?
Bericht über den IX. Internationalen Wohnungskongress, Wien, 30. Mai bis 3. Jtm£l911. Herausgegeben
von Bureau des Kongresses, Wien. 2 kötet. Ára?
B a l á s h á z y P é t e r : Forrongások. Regény.
Singer és Wolfner. Budapest 1911. Ára 3.50 korona.
Lövik Károly: A préda. Regény· Singer és
Wolfner. Budapest 1911. Ára 3.50 korona.
Anna M e r e t t a : Mann und Frau des 20.Jahrhunderts. Otto Gollmann, Troppau 1911. Ára 50 fillér·
Mavro S p i c e r : Das Weib im Kriege und in der
Politik. Zagreb 1911. Ára 50 fillér.
Robert M i c h e l s : Die Grenzen der Geschlechtsmoral. Frauenverlag, München und Leipzig I9ÍÍ. Ára
3.50 márka.
E r i c h Holm: Henrik Ibsens politisches Vermächtnis. Xenien-Verlag, Leipzig Í9J0. Ára?
Kapos Andor: A tanító; Horváth Ákos:
Pompeji utolsó estéje. Két színmű. Modern Könyvtár
35. sz. Ára 40 fillér.
Τ ο 1 s t ο j: Az életről. Modern Könyvtár 36–39.
szám. Ára 40 fillér.
Dr. E. Meirowsky: Geschlechtsleben, Schule
und Elternhaus. Johann Ambrosius Barth. Leipzig, 1911.
Árat 40 pfennig.
* Bírálatukat fentartjuk magunknak.
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Nagy S á n d o r : Az élet művészetéről. Modern
Könyvtár 40. sz. Ára 40 fillér.
D o s z t o j e v s z k y : A nagybácsi álma. Modern
Könyvtár 41–44. sz. Ára 1 kor.
Ehe? Zur Reform der sexuellen Moral. írta:
Hedwig Dohm, Dr. Anita Augspurg, Dr. Helene Stöcker,
Adele Schreiber, Dr. Käthe Schumacher, stb. Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur, Berlin.
Ára 2 márka.
Dr. F r i t z Back: Das Ungarische Ehegesetz.
Man'scher k. u. k. Hof-Verlag. Wien, I9Í0. Ára:?
Dr. Carl U h 1: Über das Geschlechtsleben und
seine Gefahren. Johann Ambrosius Barth. Leipzig, Ι9Π.
Ára: 20 pfennig.
Dr. G e r t r u d Bäumer, Dr. Agnes B l u h m
stb.: Frauenbewegung und Sexualethik. Eugen Salzer.
Heilbronn a. N., Í909. Ára főzve: 2.40 márka, vászonkötésben: 3 márka.
Paul Kühn: Die Frauen um Goethe. Klinkhardt
und Biermann. Leipzig, 191 í. Ára fűzve: 5 márka,
kötve: 6 márka.
J u l i e J a e g e r und I s o l d e ν. Wolzogens
Italienische Renaissancegewänder umgestaltet für neue
Frauentracht. Eugen Diederichs. Jena, I9Í0. I., II. füzet.
Ára füzetenként 1.50 márka.
Erdős Renée: János tanítvány. Evangéliumi
színjáték három felvonásban. EKE. könyvkiadótársulat.
Budapest, 1911. Ára: 5 korona.
Will Atkinson: For Freedom. Metropolitan
Press. Seattle U. S. A. Ára:?
B a r o n d'Esto u r n e l l e s de C o n s t a n t :
Woman and The Cause of Pence. New-York.
W o me n 's E n fr a n c h i s e me n t B i l l : S e c o n d
Reading. London, 1911. May 5 sh.
J e a n F i n o t : La Charte de la Femme. Paris.
Ára 1 frc.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Méltatlankodó vidéki. Minthogy az Egyetértés
tajtékzó vezércikke nagyrészt személy elleni támadás, a
megtámadottra bíztuk: kíván-e válaszolni. – Válasza ez:
„a c i k k mind a Nagyváradon történtekre, mind a
szociáldemokraták lapjának magatartására, mind ügyünk
érdemére és agitációnk módjára vonatkozólag abszolút
tájékozatlanságot árul ugyan el, de t ö r e k v é s e i n k k e l
szemben nem r o s s z a k a r a t ú . Azért lapunk szűk
határai között ellene fordulni nemcsak helypazarlás, de
rossz taktika is volna; nincs kizárva, hogy idővel értékes
barátot nyer ügyünk abban az íróban, akinek figyelmét
most a harag tereli felénk, mert élénk fantáziája rémmesévé dagasztott egy ártatlan és a lapokban torzítva
közölt párbeszédet”.
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A p á l y á z a t n y í l t : résztvehetnek benne olyan
24 éven aluli fiúk és leányok is, akik az ifjúsági csoportnak nem tagjai.

JÚNIUSI KRÓNIKA.

JÚLIUSI MUNKATERV.

Az idei nyárnak a munka j e g y é b e n kell
lefolynia. Ott k e l l lennünk minden o l y a n
népgyűlésen, amely pártközi és amely a
v á l a s z t ó j o g k é r d é s é t tűzi n a p i r e n d r e !
Azon keli lennünk, hogy a férfirendezőség d é l u t á n r a
tűzze ki a gyűléseket és ne zárja ki azokból eleve a
munkásasszonyokat. Plakátjaink kiragasztásával, röpíveink
osztogatásával, nyomtatványaink árusításával, új tagok
toborzásával kell a köztudatba vinni ezt a rövid és velős
jelszavunkat;

Általános választójog

cs ak a z , a me l y
a nőkre is k i t e r j e d .
F ü r d ő h e l y e k e n mindenütt készséggel engedik
át egyesületünknek a gyógytermet, ha t a g t á r s a i n k
v á l l a l j á k a feminizmust és annak egyes részletkérdéseit ismertető e l ő a d á s o k r e n d e z é s é t . Ugyancsak
kitűnő propagandaeszköznek bizonyult C e c i l y Hamilt o n bohózata: Hogyan k a p t a k a nők választójogot?

Szerezzünk új tagokat!

G o n d o s k o d j u n k propagand a-k ö l t s é g e i n k
fedezésére szánt gyűjtésekről!
Ifjúsági csoportunk június 17-én tartott értekezletén elhatározta, hogy a nyár folyamán:
1. mozgalmat indít azoknak az igazságtalan és
sérelmes intézkedéseknek megszüntetésére, amelyek az
egyetemi nőhallgatók munkáját megnehezítik.
2. a nyári hónapok folyamán 2-hetenkínt, szerdán,
tehát j ú l i u s 12-én és 26-án d. u. 6 órakor vitaértekezletet tart „A nő és f é r f i t á r s a d a l m i együttműködése” címen;
3. a vítaértekezletek utáni vasárnapokon, tehát
j ú l i u s 16-án és 30-án e g é s z n a p o s kirándul á s t rendez Budapest környékére;
4. a gyári munkásnők g a z d a s á g i helyz e t é t alapos tanulmány tárgyává teszi és az adatok
gyűjtése és feldolgozása tekintetében l e g k i v á l ó b b
munkát 50 Κ p á l y a d í j j a l t ü n t e t i ki.

Peres Sándor s í r e m l é k é n e k l e l e p l e z é s é n
ügyvezetőnk vezetése alatt 6-tagú küldöttségünk vett részt.
Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy a gyászünnepély női
s z ó n o k a elkerülte az ilyen alkalommal gyakran tapasztalható üres szentimentálizmust és e helyett szemléletes,
megkapó képét adta e kiváló ember egyéni fejlődésének,
sajátos tulajdonságainak.
Kerti ünnepélyünk sikere anyagi szempontból
kielégítő, amennyiben a tiszta jövedelem máris 500 koronán
felül van. Pénztárosunk s ü r g ő s e n kéri az elszámolások beküldését, mert az ünnepélyre vonatkozó pénztári
eredményről be kell számolnia. Az ünnepély erkölcsi sikere
minden tekintetben kitűnő; a közönség a legjobb hangulatban élvezte a neki nyújtott humoros előadásokat t a
Kolozsváry-féle női quartett énekét, a humoros népgyűlést,
Huszár Károly előadását; továbbá a 18-ak művészi plakátkiállítását, a szépművészeti-, nyomtatvány- és virágkiállítást stb. Az egész tisztességes sajtó elismerően nyilatkozott az ünnepély színvonaláról és propagandisztikus
hatásáról; ellenségeink pedig megint egyszer leleplezték
önmagukat, mert rágalmaikat sok száz ember ellenőrizhette és így róluk ítéletet alkothatott.
Pályaválasztási értekezletünk növekedő fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egy alkalommal már lehetetlen befejeznünk az összes, nők előtt
nyitva álló pályák ismertetését. Különös köszönettel tartozunk ezúttal Demjén Géza dr. székesfővárosi tanácsjegyző úrnak, akinek közbenjárására ezidén kétszer is volt
szíves a tanügyi tanácsnok át meghívóinkat szétküldetni
és a főváros elemi, polgári és felsőbb leányiskoláiban
szétosztásukat, illetőleg kifüggesztésüket hivatalból elrendelni. Helyszűke miatt csak annak rövid megemlítésére
szorítkozunk, hogy B á l i n t Aranka dr. az óvónői,
tanítói és tanári pályát, B e r k o v i c s n é a ruhavarrás
művészetét, BreitnerThyra dr. a vegyészt, Β r ó d y
Aranka a fogtechnikus, C s i s z é r S a r o l t a nővér
az ápolónői, Erdélyi S z e r é n az építőmesteri, Győri
I l o n a dr. az orvosi, Hacker B o r i s k a az iparművészeti, I l i á s Margit a gyógyszerész, Pogány
Paula a fényképész, nőtisztviselő és gyorsíró, Révész
I s t v á n a kertészeti, S t e i n e r Riza a lithographus,
Szabó J ó z s e f dr. a gyermekgondozónői pályát
ismertette.
A p á l y a v á l a s z t á s r a vonatkozó egyéni
ú t b a i g a z í t á s t Gyakorlati Tanácsadónk
nyújt f e n t j e l z e t t h i v a t a l o s óráin.
Nagyváradi fiókegyesületünk máris megkezdte a
Rechtné Bauer Z s ó f i a vezetése alatt működő
Gyakorlati Tanácsadó alapvető fontosságú munkáját.
Ottani tagtársaink szép számmal vettek részt az ottani
választójogi népgyűlésen és lelkes hangulatban támogatták
ügyvezetőnknek a határozati javaslathoz benyújtott módosítását: hogy az általános választójog jelzői között szerepeljen ez is: „a nőkre is k i t e r j e d ő”. Noha
Ágoston Péter, sőt elméletileg J u s t h Gyula
is a nők választójoga mellett nyilatkozott, a parlamenti
jogok kiterjesztéseért küzdő demokrata férfiak imparlamentáris módon jártak el és nem bocsátották szavazásra
az indítványt. Nagyváradi tagtársaink pontos névjegyzékét türelmetlenül várja a kiadóhivatal.
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Az egyesületek tagjai díjtalanul kapják a lapot. – Évi tagdíj rendes tagoknak 12 K, kültagoknak 6 K.
Buzdítsnk csatlakozásra az iskolákból most kikerülő nő tiszt viselő-jelölteket!
Üdülőtelepek. Lovranai és balatonszemesi üdülőtelepeinket július 1-én adtuk át a használatnak. Sajnálattal
látjuk, hogy tagtársaink még mindig nem értékelik egyesületünknek ezt az intézményét úgy. ahogy arra fontossága
miatt igényt tarthatna. Még mindig vannak könnyelműen
jelentkezők, akik helyeket foglalnak le, még mielőtt biztosan tudnák, hogy igénybe vehetik-e azokat és ezáltal megfosztanak más tagtársakat az üdülés lehetőségétől. Ilyen
esetek most is előállottak és végül is azt eredményezték,
hogy még most is vannak üres helyek a telepeken, melyekért
a lakást fizetnünk kell, dacára annak, hogy kellő kihasználásukat tagtársaink nem tették lehetővé. Hogy hasonló
kellemetlen és költséges incidensek elkerülhetők legyenek,
kérjük mindazokat a tagtársainkat, akik a telepek valamelyikére jelentkeztek, tekintsék a jelentkezést k ö t e l e z ő
erejűnek és ne vonják azt valóban kényszerítő ok nélkül
vissza. Azokat viszont, akik netán mégis megüresedő helyekre reflektálnak, arra kérjük, jelentsék be ebbéli szándékukat mielőbb í r á s b a n .
Szerdai összejöveteleink tekintetében a sportbizottság programmváltozást fogadott el. Júliusra ugyanis
úgy határozott a bizottság, hogy szerdai összejöveteleinket
nem a Várkert-kioszkban. hanem a Borárostér-Újpesti
hajók fedélzetén tartjuk meg. A Boráros-térről 8 órakor
induló hajót választottuk, mely Vámház, Eskü-tér, Tabán,
Lipótváros, Batthyány-tér, Margitsziget, Császárfürdő és
Óbuda állomásokon is vesz fel utasokat. Hisszük, hogy jó
szolgálatot teszünk tagtársainknak ezekkel a dunai összejövetelekkel, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy közvetlen közelből élvezhessék az üdítő dunai levegőt és azt a
páratlanul szép látványt, melyet a kivilágított Dunapart
nyújt. Reméljük, hogy igen nagy számban vesznek majd
részt ezeken az összejöveteleken. Menettérti jegy ára 44 fillér.
Kirándulások. Júliusra két kirándulást tervezünk
és pedig tekintettel a várható hőségre, rövid kirándulásokat,
nevezetesen:
16-án Farkasrét – Kakukhegy – Makkos-Mária – Zugliget. Találkozás a Déli vasúti villamos megállónál reggel
8 órakor.
30-án Piliscsaba. Találkozás a nyugati pályaudvar
indulási csarnokában 8 óra 45 perckor.
Tennisz. A reggeli tenniszpartiekra most, a szabadságok idején még elfogadunk néhány előjegyzést. Jelentkezni
az irodában lehet.
Üzleti záróóra. Az üzleti záróóra rendezésére irányuló társadalmi akció eddig még nem vezetett pozitív
eredményre. Megtanultuk ebből az akcióból, hogy kicsinyes,
aprólékos emberek számára nincs kötelező ígéret, nincs aláírás, nincs méltányosság, amíg rendőr nem áll a boltjuk
ajtaja előtt. Ennek a szomorú ténynek a felismerése bennünket nem lep meg, mert első perctől fogva tudtuk, hogy
az üzleti záróóra rendezése csakis törvényes úton lehet eredményes, de nem sajnáljuk a társadalmi akcióval járó tetemes költséget és fáradságot, mert eredménytelensége mellett
értékes tanulságokkal szolgált és hatalmas érvet szolgáltatott máris a törvényes rendezés kisürgetéséhez. A vásárló
közönség nevelése nem kilátástalan, a sajtó is szimpatikusán
fogadta az akciót kevés és lényegtelen kivétellel, a parlamentbe is eljutott már a hulláma Vázsonyi Vilmos felszó-

lalásában, úgy hogy a törvény talaja már meglehetősen elő
van készítve. Örömmel értesültünk a záróórabizottság legutóbbi ülésén arról is, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban megvan a hajlandóság a szükséges törvény elkészítésére, sőt az illetékes államtitkár nagyon radikális álláspontot foglalt el a záróórabizottság elnöke előtt a kérdés
rendezésére vonatkozólag tett kijelentésében. A bízottság
most elhatározta, hogy kidolgozza a törvényjavaslatot és
szabályrendelet-tervezetet, melyet küldöttségileg nyújt át a
miniszternek. A Magántisztviselők és Keresk. Alkalmazottak Országos Szövetsége nagygyűlésben foglalkozott a záróóra kérdésével és szintén a törvényes rendezés szükségességét hangoztatta, a Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége pedig egyesületünk indítványára brassói közgyűlése
határozatából kifolyólag a vásárló közönség szempontjából
is kérelmezi a záróóra-törvényt, másrészt pedig a vevőközönség szervezését is kötelességévé tette a szövetséget alkotó
89 egyesületnek. Ugyanez a közgyűlés, melyen egyesületünket Pogány Paula alelnök képviselte, indítványunk alapján a kereskedelmi felügyelet kérdésével is foglalkozott.
Nyugdíj. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé a nyugdíjbiztosítás szükséges voltát. Ne halasszuk a biztosítás megkötését arra az időre, amikor fizetésünkből könnyebben
fedezhetjük a járulékokat, inkább kössünk kisebb összegre,
fiatal korban nyugdíjbiztosítást, mert az összeget bármikor
felemelhetjük, de az elmulasztott éveket nem pótolhatjuk.
Kérjenek tagtársaink a belépésre vonatkozó alapszabályokat
a Magántisztviselők Országos Egyesületétől V., Báthory-u.
5. Az alapszabályokban többféle táblázat van felsorolva,
tetszés szerinti összegre való nyugdíj-biztosítás megkötésére.
Pöstyén fürdő igazgatósága kérésünkre igazolt tagjainknak a fürdőárakból 50% engedményt ad. Tudvalevőleg többi hazai fürdőnk is ad kedvezményt, ha tagtársaink
ajánlólevelet visznek egyesületünktől. Lukács-, Császárés Hungária-fürdők uszodáiba mérsékelt árú jegyek állanak
a tagtársak rendelkezésére.
Temesvár.
Választmányunk júniusi gyűlésén elhatározta, hogy
akciót indít egy létesítendő Nőtisztviselő-Otthon érdekében.
Átiratot intézünk a vasúti, posta- és távírdai alkalmazottakhoz, azután felszólításokat teszünk a napilapokban közzé,
hogy tudjuk, hányan vennék igénybe ezt az igazán üdvös
és szép intézményt. Kellő számú jelentkezés esetén azután
a város és különböző testületek anyagi támogatását is
reméljük megnyerni. Penziószerűen tervezzük az otthont,
ahol a vidéki nőtisztviselők olcsó, de azért jó ellátást és
kellemes otthont nyernének, míg most többé-kevésbé
megfelelő magánházaknál kénytelenek egyedül élni.
Egyesületünknek is javára válnék ez az intézmény,
ennek keretében megvalósulhatna mindnyájunk vágya:
mi is otthont nyernénk, volna állandó helyiségünk, aminek olyan nagy hiányát érezzük most minden munkánkban. Reméljük, hogy sikerül a tervünk.
Addig is több érdeklődést kérünk az egyesületi ügyek
iránti
L UKÁCS M ARGIT .
Szombathely jelentése lapzártáig nem érkezett be.
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A NŐTISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉVI JELENTÉSE.
Előterjesztetett az 1911. évi április hó 30- án megtartott XIII. rendes közgyűlésén.
Úgy a tisztikar, valamint az egyes bizottságok
buzgón végezték munkájukat, mindenki becsületesen állott
helyén és megtartotta tisztségét a mai közgyűlésig. Választmányunk nevében mondunk köszönetet e helyütt is
mindazoknak, akik fokozott munkásságuk által segítették
egyesületünk fejlődését.
Folytatva intézményeinkről szóló jelentésünket, örömmel konstatálhatjuk, hogy üdülőtelepünk közkedveltség és
népszerűség tekintetében azt a helyet foglalja el tagtársaink
között, amelyet méltán megérdemel. Azok a tagtársak,
akik egyszer az üdülőtelepen voltak, állandó lakói óhajtanak maradni a telepnek. Miután azonban nem lehet
egyesületünk célja, hogy ilyen nagyarányú intézményt
tagtársaink közül aránylag kevesen vegyenek csak igénybe,
ezt az alkalmat is felhasználjuk arra, hogy a tagtársakat jelentkezésre szólítsuk fel. Természetesen elsősorban
azokat, akik eddig még nem voltak a telepen. Az üdülőtelepnek fokozottabb igénybe, tele arra is rákényszeríti
majd tagtársainkat, hogy megfelelő szabadságidő elnyerésére nagyobb súlyt helyezzenek, amiért addig, míg a
törvény nem biztosítja szabadságidejüket, nekünk kell
mozgalmat kifejtenünk.
Az elmúlt nyáron Fenyőházán és Balatonlellén volt
üdülőtelepünk. Igénybe vette 33 tagtárs 440 napon keresztül. Lakást és a Balaton mellett fürdőket díjtalanul nyújthattunk tagtársainknak.
Ez évben az Adria partján Lovranában béreltünk
helyiséget üdülőtelepünk céljaira, A jelentkezések arányában a Balaton partján is fogunk ismét bérelni.
Kedvezményes vasúti jegyet többszöri kérésünk dacára
nem engedélyezett üdülőink számára a minisztérium.
Kezdeményezésünk eredményéképpen a Ferenc József
kereskedelmi kórház megnyitotta az idén női Duna-uszodáját, amely tagjaínak díjtalanul áll rendelkezésére.
Ugyancsak egyesületünk beadványa következtében orvosnőt nevezett ki, Hauser Emma dr,-t.
Áttérve egyesületünk beléletére, jelenthetjük a tisztelt
Közgyűlésnek, hogy ez még az előző évek élénkségét is
meghaladta.
A rendszeres gyakori összejöveteleken kívül is gyakran látogatták a tagtársak egyesületünk helyiségét. Ezt
nagy örömmel tapasztaltuk és csak növelte azt a régi
óhajtásunkat, hogy helyiségünket bővíthessük. Ezt azonban
csak akkor valósíthatjuk meg, ha tagtársaink zöme a
tagdíjfizetések terén nagyobb lelkiismeretességgel fog eljárni.
Erre mindenféle okból nagy szükség volna.
Az idei szerda-estéket felolvasásokkal és zeneszámokkal a következők voltak szívesek vonzóvá tenni:
Glücklich Vilma, Schwimmer Franciska, Sípos Dezső,
Gyagyovsky Emil, Hajós Fülöp, Hajós Fülöpné, Hollós
Zoltán, Martos Viktor, báró Proff Kocsárdné, Schnur
Rózsi, D. Lengyel Laura, Szabados Clotild, H, Szederkényi Anna, Bardócz Kriszta, Nemes János, Schwimmer
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Rózsa, Rózsavölgyiné Fried Margit (Ego), Zipernovsky
Károlyné, Reichenhallerné P. Irén, Lobstein Sándor,
Grossmann Janka és Fieber Henrik dr.
Ε helyütt is hálás köszönetet mondunk az élvezetért,
amelyet előadásaikkal tagtársainknak szereztek.
A téli szerdai összejöveteleken kívül tavasszal és
ősszel vitaestéket rendeztünk, amikor is egy-egy bennünket
közelről érintő társadalmi vagy szakkérdést vettünk vitatárgyul. Sok értékes akció ezeknek az eszmecseréknek
köszönheti indítását.
Nyáron át a budai várkertrakpart kioszkjában folytattuk a szerdai összejöveteleket.
A szerdai összejöveteleken kívül 15 kirándulást rendeztünk, ezek között kiemelkedik a pünkösdkor a dobsínai
és az aggteleki barlang megtekintésére és a Tátrába rendezett két nagyobb kirándulásunk. Borsodi Aranka és
Rudas Ignác tagtársakat nagy köszönet illeti e kirándulások rendezéséért. Úgy a nagyobbak mint a kisebb kirándulások, amelyeket a télen át sem szüntettünk be,
mindig igen látogatottak és kedélyesek voltak. A kirándulások mellett az idén tornával és tenniszezéssel ellensúlyozzuk a zárt levegőn töltött órák káros hatását.
Két nagyszabású estélyünk volt az idén. Az elsőt
december 17-én lapunk, a Nő és Társadalom, rendezte
az Uránia Színházban. A jelenvoltaknak kedves emlékük
lesz a magas színvonalú irodalmi estély, melynek műsorán
kizárólag a nőmozgalom céljait szolgáló szépirodalmi
művek szerepeltek. Irodalmi munkával vagy személyes
közreműködéssel hozzájárultak az est sikeréhez: Csergő
Hugó, Csillag Teréz, dr. Dienes Valéria, Kaffka Margit,
Medgyaszay Vilma és Nagy Teréz, valamint a Színművészeti Akadémia növendékei.
Fényesen sikerült az idén is egyesületünk állásközvetítője és üdülőtelepe javára rendezett nagy estélyünk.
amelyet Í9íí. január I4-én tartottunk meg a Fővárosi
Vígadó összes termeiben.
Az estélyen felléptek: Krammer Teréz, Kápolnai
Irén, Pap János, Sarkady Aladár, Roubál Vilmos és
Stefanídesz Károly. Mind nagy szeretettel karolták fel
ügyünket és olyan brilliáns művészettel gyönyörködtették
a jelenvolt nagy közönséget, hogy estélyünknek ez a
része is túlemelkedett a szokásos egyesületi hangversenyek
színvonalán. A közreműködők mellett nagy köszönet
illeti vigalmi bizottságunk minden egyes tagját. Önzetlen
buzgalmuk biztosította estélyünk erkölcsi és anyagi síkerét.
Állásközvetítőnket és üdülőtelepünket igénybevevő tagtársaink fogják élvezni munkásságuk gyümölcseit; az ő
nevükben ez alkalommal is köszönetet mondunk nekik,
kérve további fáradhatatlan kitartásukat a munka mellett.
Könyvtárunkban is élénk forgalom volt ez idén.
Gyarapodott 50 kötettel, úgy hogy mostani állományunk
971 kötet. A könyvtárt 143 tag 297 alkalommal vette
igénybe.
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Schnur Rózsika tagtársunk vetette fel az eszmét
egy szerdai vitaestén, hogy próbálkozzunk meg ismét a
vasárnap délutáni összejövetelekkel. Előadásokkal óhajtotta az összejöveteleket vonzóbbá tenni. A kora tavaszszal kísérletet tettünk erre nézve. A melegebb napok beálltával azonban jobbnak láttuk a vasárnap délutáni öszszejövetelek rendszeresítését az őszi idényre halasztani.
Lapunk „A Nő és a társadalom” az idén is összekötő
kapocs volt az egyes tagtársak és az egyesület központja
között. Hozta Összes közleményeinket, szakcikkeket és
azonfelül hasznos, szórakoztató olvasmánya volt a kartársaknak.
Szervezettségünk erejét a szakoktatás reformjának
sürgetésén kívül egyéb létérdekünkbe vágó javítások kezdeményezésére használtuk. így egy tagértekezletünk határozatából emlékiratban fordultunk a kereskedelemügyi
miniszterhez, kérve a kereskedelmi irodák és üzletek
számára az iparfelügyelethez hasonlóan megvalósítandó
kereskedelmi egészségügyi felügyelet létesítését. Erre a
felügyeletre kérésünk értelmében nők és férfiak egyaránt
volnának alkalmazandók.
Válaszában a miniszter arról biztosította egyesületünket, hogy a folyamatban levő törvényelőkészítési
munkálatok során kívánságunkat megfontolás tárgyává
fogja tenni.
A miniszterhez intézett beadványunk támogatására
felkértük a betegsegélyző pénztárakat, mint velünk egyformán érdekelt testületeket.
Az év folyamán ismét egyszer veszedelem fenyegette vasárnapi munkaszünetünket. A munkaadó-szervezetek felfüggesztését kérték a karácsony előtti három
vasárnapra. A kereskedelemügyi miniszterhez intézett
sürgönyben tiltakoztunk a felfüggesztés ellen, megindokolva
tiltakozásunkat aszal, hogy éppen a karácsony előtti idő
nagyobb forgalma kétszeresen teszi szükségessé a vasárnapi pihenőt. Hasonló értelemben emelt óvást még több
kartársi egyesület és a tiltakozás azzal az eredménnyel
járt, hogy csak egy vasárnapra függesztették fel a munkaszünetet. Egyesületünk részt vett a munkanélküliség elleni
nemzetközi egyesület magyar csoportjának megalakításában.
A Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Egyesületei
szövetségbe akartak tömörülni: módot kerestek, hogy
egyesületünk is tagja lehessen az új szövetségnek. Részünkről nem találkoztak ellenkezéssel, de úgy látszik,
hogy a szövetséget magát nem tudták még megalakítani.
Az e tárgyban folytatott tárgyalások eddig eredményre
nem vezettek.
Az üzleti és vele együtt az irodai záróra kérdése ez
évben is többször foglalkoztatta választmányunkat. El is
határoztuk egy nagyobb akció indítását a záróra törvényes rendezése érdekében, de határozatunk végrehajtását
felfüggesztettük, mert időközben a főnökök és alkalmazottak testületeinek kiküldöttei nagy közös akcióra egyesültek a főváros polgármesterének vezetése mellett. A főváros állásfoglalására a K. A. O. E. elnökének, Taubner
Vilmos törvényhatósági bizottsági tagnak interpellációja
adta meg az impulzust. A testületek kiküldötteiből alakult
végrehajtó-bizottság, melyben egyesületünket az elnök
képviseli, azt az álláspontot foglalta el, hogy a záróra
kérdésének törvényes vagy szabályrendeleti rendezését
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tartja leginkább czélravezetőnek, a törvény számára pedig,
melynek megalkotását a testületek közös beadványban és
a főváros útján is kérelmezik, a talajt nagyszabású társadalmi mozgalom által készíti elő. Az egyesületek kötelezték magukat a mozgalom legteljesebb támogatására,
ami természetesen az egyesületek minden egyes tagjára
azt a kötelezettséget rója, hogy bevásárlásait feltétlenül
este nyolc óra előtt végezze, A mozgalom máris nagy
hullámokat vetett és előreláthatólag meg is lesz a kívánt
eredménye, ha mint vásárlóközönség is teljesítjük szociális kötelességünket.
Magánúton értesültünk az elmúlt év folyamán,
hogy a posta, távíró és távbeszélő nőalkalmazottai a költségvetésben tervbe vett fizetésrendezés egyik-másik pontját
magukra nézve sérelmesnek tartják. Több ízben értekeztünk velük, segítségükre voltunk felterjesztéseik kidolgozásában, kérésük azonban süket fülekre talált, mert a
tervezet már ki volt dolgozva és azon az illetékes fórum
nem óhajtott változtatni. A tárgyalások során több ízben
sajnálkozásukat fejezték ki póstás-kartársaink, hogy oly
kevés köztük az egység, az egyetértés és oly nyilvánvaló
a szervezkedés hiánya. Reméljük, hogy ez a lecke használt nekik és hogy most már tömegesen fognak egyesületünkhöz csatlakozni.
Postás-kartársaink egyik legkiválóbbját, választmányunk tagját, Szenczy Margitot elragadta a halál tőlünk
és súlyos veszteséget okozott ezzel úgy egyesületünknek,
mint karunknak, melynek egyík legértékesebb tagját
gyászoljuk benne.
Évek óta érezzük szükségét egy intézménynek,
melyben kartársainknak otthont nyújthassunk. Anyagi
eszközök hiányának tudható be, hogy est az otthont még
eddig nem sikerült berendeznünk. Sorsjáték rendezését
terveztük, hogy a szükséges tőkét megszerezhessük, azonban szakemberek tanácsára egyelőre függőben tartjuk ezt
a tervünket, mert jelenleg nem biztat elég kilátással a
sors j áték-rendezés.
Örömmel jelenthetjük, hogy megvalósíthattuk az
elmúlt évben programmunk egyík sarkalatos pontját s
megtettük a döntő lépést üzleti elárusítással foglalkozó
kartársaink szervezése terén. Április 9-én megalakult
egyesületünkben a Női Kereskedelmi Alkalmaz o t t a k O r s z á g o s E gy es ü l e t e. A z e gy e s ü l et
alapszabályai most járják a hatósági jóváhagyás törvényszabta útját. Amint visszakerülnek a jóváhagyott alapszabályok a minisztériumtól, a nyilvánosság előtt is megkezdi az új egyesület működését. Az új szervezet előreláthatólag sok munkát ró majd kezdetben egyesületünkre,
de szívesen hozzuk meg a tőlünk kívánt áldozatot, mert
kötelességünknek tartjuk, hogy a szervezkedés előnyeit
kiterjesszük a kereskedelem nőalkalmazottainak erre a
legnagyobb mértékben kihasznált csoportjára is.
Irodánk személyzetében nagyobb változás állott elő
az elmúlt évben. Titkárhelyettesünk, Duschkau Erzsi, hat
évi eredményes munkásság után megvált állásától. Ezt az
alkalmat is felhasználjuk, hogy hálás köszönetet mondjunk Duschkau tagtársunknak kitartó, eredményes munkájáért, mellyel egyesületünk céljainak szolgálatába állott.
Reméljük, hogy új tartózkodási helyén, Győrött is számíthatunk kipróbált munkaerejére. Állását Kiss Zsófia
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tagtársunk foglalta el; hisszük, hogy benne is értékes
munkaerőt nyertünk.
Vidéki fíókegyesületeink közül az aradinak rendkívül
sok bajjal kellett az elmúlt évben megküzdenie. Helyiséget ismételt ígéretek dacára, sem kapott a várostól. vezetésre alkalmas embereit is elvesztette részint betegség,
részint elköltözés folytán. Választmányunknak több tagja
ismételten járt Aradon és igyekezett az egyesületet újból
talpra állítani, de helyiség és munkatársak hiányában
végül is jobbnak láttuk működését egyelőre felfüggeszteni.
Reméljük, hogy ez a kényszerű pihentetés nem lesz
hosszú. Szombathelyi és temesvári fiókegyesületeinkről
csak jót mondhatunk. A szombathelyi már régen kivívta
magának azt a megbecsültetést, melyre az idei munkásságával is rászolgált, a temesvári pedig szintén a legkomolyabb szociális munkásságot fejti ki. Különösen eredményesnek látszik temesvári egyesületünknek a felső kereskedelmi iskola ügyében kifejtett propagandája, melyet a
helyi sajtó nagyon kedvezően fogadott és amelynek –
ha a jelek nem csalnak – a legrövidebb időn belül meg
is lesz a kézzelfogható eredménye. Ezt az egyesületet is
több ízben meglátogatta egyesületünk volt elnöke, Schwimmer Rózsa, aki ma is lankadatlan buzgalommal vezeti
vidéki szervezkedésünket.
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Újabb vidéki csoportokat nem tudtunk ez évben
alakítani. Nem azért, mintha az érdeklődés hiányzott
volna, még egyenes megkeresések is étkeztek hozzánk
vidéki kartársak részétől, hanem kizárólag pénzhiányból.
A szervezkedés legszükségesebb fegyvere, a pénz hiányzott, úgy hogy vidéki hálózatunk kiépítését szüneteltetnünk
kellett az elmúlt évben.
Az elmúlt évben is résztvettünk azoknak a nagy
testületeknek a munkájában, amelyek a tisztviselői kar
szociális mozgalmaiban és a nőmozgalomban munkálkodó
egyesületeket igyekeznek egybefoglalni. Már régebben tagja
egyesületünk a Magántisztviselők Országos Szövetségének
és a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének, a Feministák Egyesületéhez pedig az elmúlt évben csatlakoztunk
testületileg.
Tisztelt Közgyűlés! Ezekben számoltunk be a múlt
évi munkásságunkról. Kérjük annak megbírálását és a
felmentvény szíves megszavazását.

