I. évfolyam

Budapest, 1914 február 5.

Az élet beszél.

3. szám

Melyik anyáé Melyik anyát becsüli a társadalom
az elsőbbség? többre, a törvényest vagy a törvényK i b o n t o m a r e g g e l i l a p o k a t é s a k ö v e t - telent? – A törvényest.
Mi újsag. kezőket találom ma: »A kenyér megdráS melyik anyát becsüli többre a törvény és a jog ? – A
gult!« A háztartási budgetnk bánja, de azért természetesen törvénytelent.
a közélelmezési bizottságokban nincsen helye a nőknek. A Bizonyíték: az új polgári törvénykönyv, amely a törvénysajtójavaslatot, a gondolat szabad terjesztésének gúzsba- telen gyermek és anyja viszonyára vonatkozóan a 119.§-ban
kötését rendőrkézre bizó törvényt elfogadták. A mi gondo- megállapítja, hogy a »gyermek törvényesítése megszünteti
lataink, a mi női sajtónk is bánhatja, de azért természetesen az anya szülői jogát.« Szóval a házasságon kívül született
a parlamentben nem szólhat hozzá nő.
gyermek anyjának van szülői joga, a
Sőt a javaslat ellen tiltakozó ellenzéki
törvényes vagy törvényesített gyermek
gyűléseken sem hallgatják meg a nők
anyjától pedig megtagadják ezt a jogot.
szavát. Új építésügyi szabályzatot alÉr té k-ös s zeA
lapok
törv énykottak, de azért tovább is a legsötéhasonlítás.
széki rovatában az
tebb lyukat szánják konyhának, ahol
alábbi két ítéletet találtuk egymás mellett:
nők – háziasszonyok és cselédek –
I. »Krausz Henrik gépkereskedő 1912
töltik életük javarészét. Tovább is kéévi május 22-én 600 korona értékben
nyelmetlen, szükségleteinket semmibe se
írógépet vásárolt részletre az Újlaki
vevő alkotmányokat kell »otthonokká«
Béla-cégtől. A vétel a tulajdonjog fenvarázsolnunk. Mert nő csak nem lehet
az építési szabályzatot alkotó testület
tartásával jött létre és ennek dacára
tagja? Már mint nálunk MagyarorszáKrausz 150 korona részlet lefizetése után
gon. Mert máshol lehet.
1912. november havában a gépet 100
Egy dreadnoughtot bocsájtottak az
koronáért elzálogosította. A törvényszék
elemére. Hozzájárultunk mi, nők ahhoz,
Krausz Henriket háromhónapi fogházra
hogy a kultúránktól elvont százmillióinkat ilyen halált okádó szörnyetegekre
ítélte.«
költsék? Létszámemelést határozott el
II. »Léb József gyertyámosi (Torona parlament. Közömbös-e előttünk, hogy
tál)
fűszeres a boltjába járó
11-12
fiaink közül további hatvanötezret kell
éves
leánykákat
cukorral,
csemegével
eltépnünk a kultúrától, tanulástól, termelő munkától, hogy a gyilkolás mesmagához édesgette, a pult mögé csalta
terségére oktathassák? Nincs-e közünk
és ott erőszakot tett rajtuk. Egy 11 éves
kivétel nélkül mindenhez, ami a körüleányka
megbetegedett és így kiderült
löttünk őrült iramban forgó életben
a
gyermekrontó
bűne. A nagykikindai
történik? S mégis vannak nők, kik
törvényszék
hathónapi
börtönbüntetésre
tétlenül tűrik a nő kizárását mindazokról a területekről, ahol sorsáról dönítélte a fűszerest. Ezt az ítéletet most a
tenek megkérdezése nélkül.
szegedi tábla helybenhagyta.«
Szemlélő
Ha megnézed,
kikhez
Tehát 450 korona elsikkasztása hámennek feleségül leáromhavi, számos 11-12 éves gyermek
nyok, világosan látod, mennyire irtózmegrontása pedig hathavi elzárást ér a
tak ezek attól, hogy saját munkájukkal
kizárólag férfiak kezében levő igazBuschmann Hedvig
tartsák fenn magukat.
ságszolgáltatás tarifája szerint.
ruhatervező művésznő
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A nő a közegészségügy
szolgálatában
Írta: LUKÁCS GYÖRGY v. b. 1.1. orsz. képv.

A nő teljesen egyenértékű a férfival. Van az életnek
egy és más tere, amelyen a férfi talán többet produkál,
viszont azonban vannak olyan működési körök, amelyeken a nő működése határozottan fölötte áll a férfiénak, úgy hogy végeredményben a mérleg mégis csak
a két nem egyenértékűségét állapítja meg.
Végig mehetnénk a köz- és a magántevékenység
széles birodalmának minden területén, hogy megrajzoljuk
valamennyiben a nő munkájának és cselekvésének tartalmát s egyszersmind megállapítsuk annak értékét is.
A jelen sorokban azonban tartózkodunk ilyen hosszabb
taglalástól s a nőnek csupán egészségügyi téren való
tevékenységét kívánjuk néhány tárgyilagos szóban mérlegelni.
Az egészségnek a nemzeti életre való döntő fontosságát szükségtelen bizonyítanunk. A kulturális és
közgazdasági verseny mai kolosszális arányai között igazán csak lélekben és testben egyaránt erős, egészséges
nemzet képes előrehaladni, olyan eredményeket produkálni, melyek az emberiség1 fejlődésében, tökéletesedésében számot tesznek. Innen az, hogy minél műveltebb, minél fejlődöttebb valamely nemzet, annál
nagyobb gondot fordít a szellemi és testi erők kiképzésére és konzerválására.
A test ápolása, az egészség megőrzése napról napra
nagyobb és nagyobb gondoskodás tárgyát képezi, noha
e részben is folyton nehezebb feladatok elé állítja az
embert a fejlődés, mert a törvényes együttélés, nevezetesen pedig a városi élet folyton szaporítja az egészségre hátrányosan ható káros befolyásokat. Jól esik
konstatálnunk, hogy az egészség megóvásának nagy
feladata java részben a nők vállára nehezedik s ezek

az úgynevezett gyönge vállak dicsőségesen elbírják a
reájok rakott terhet.
A testápolás, az egészség megőrzése fontos feladatát már akkor kezdi gyakorolni a nő, amidőn abba
az állapotba jut, melyben a jövő nemzedéknek van
hivatva életet adni. Az a nő, aki az anyával étel
lögös útját rójja, magára nézve kénytelen betartani biz o n y o s h y g i e n i k u s r e n ds z ab á l y o k at , a me l y ek kel nemcsak magának használ, hanem különösen használ annak az új generációnak, amelynek életet ad. Majd
következik a gyermekápolás, később a gyermeknevelés feladata. Mind a két nagy családi és
társadalmi feladat túlnyomó részben a nők vállaira nehezedik. Az anya a gyermek testi jólétének igazi gondozója, testi kifejlődésének öntudatos irányítója. Az anya
az, aki gyermekét megtanítja a testi egészség fentartásánák alapvető tudnivalóira és e részben is előkészíti
azt a talajt, amelyet később az iskola van hivatva
megművelni. Az anya a családnak mondhatnám igazi
házi orvosa is, mert azokat a mindennapos, kisebbrendű
megbetegedéseket, melyek különösen a gyermek életében elég sűrűen fordulnak elő, a tapasztalt anya maga
kikúrálja, anélkül, hogy külön orvosi segély igénybevétele válnék szükségessé. A családban a nő, az anya
a család egészségének őre, az orvos csak az
útmutatást, az irányítást adja meg, az egészség megőrzéséhez szükséges gyakorlati tennivalókat gondos női
kezek intézik.
Azonban nemcsak a család szűkebb körén belül,,
hanem kint a nagy társad alomban is a nő az
egészség őre. A betegségből való mentesítés orvoslásból és ápolásból áll. Az orvos megállapítja a bajt és
megteszi rendeléseit az ellen, ezeknek a rendeléseknek
végrehajtása, gyakorlati alkalmazása teszi az ápolás
sokszerű, komplikált és fáradságos feladatát. A nők
újabban az orvoslásból is kiveszik a magok részét,
mert hiszen már nagy számban vannak nőorvosok,
akik épen úgy beváltak az életben, mint a férfi orvosok.
Az ápolás munkáját pedig szinte kizárólag a nők
végzik. A nőt vele született finomabb bánásmódja, érzőbb természete a sok figyelmet, türelmet és kíméletet
igénylő ápolási teendők teljesítésére kiválóan alkalmassá
teszik. Svédországban a legjobb körök foglalkoznak
ápolással, egyetemi tanárok leányai választják állandó
életfoglalkozásul a betegápolást. Minthogy pedig a gyógyulás főtényezője a gondos ápolás, bízvást elmondhatjuk, hogy a betegek meggyógyításában a nőké az érdem oroszlánrésze.
Ha pedig azt a filantropikus társadalmi
munkát tekintjük, mely azt ismeri céljául, hogy egészséges, erős nemzedékeket neveljünk a hazának, ennek
a munkának túlnyomó nagy részét megint csak a nők
teljesítik. Az anya- és csecsemő-védelem, általában a gyermekvédelem és az ezzel kapcsolatos
nagyon sok irányú társadalmi cselekvőség, ha nem is
kizárólag a nőnek munkaterét képezi, mégis a nőnek
ez irányú munkásságához képest elenyészően Csekély
a férfi tevékenysége. Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk az alkoholizmus és a tüdővész ellen való
küzdelem terén, amennyiben az emberi társadalom ezen
két nagy ellenségével szemben harcra sorakoztatott csoportokban nemcsak számuknál fogva, hanem lelkesedésük, munkára készségük és kitartásuk folytán határozottan a nőké a vezetőszerep.
Ha ezek után még egy futólagos tekintetet vetünk
az egészségnek azon általános feltételei felé, amelyek
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létesítése által a megbetegedések ellen megelőzőleg,
prophylaktikusan védekezhetünk, ezen a téren is a
nőké a pálma. Hiszen köztudomás szerint a t i s z t a ság az emberi egészség legelemibb, legáltalánosabb, leghatékonyabb előfeltétele. A magasabb kultúrfokot elért
emberben – féniban és nőben egyaránt –meg van a
tisztaság rajongó szeretete, a nő lényének azonban
annyira sajátossága a tisztaságra való törekvés, hogy
még a legprimitívebb viszonyok között is megtaláljuk
a nőnél a tisztaság kultuszát. Tisztasága a testnek, tisztaság a ruházkodásban, a táplálkozásban, tisztaság a
lakásban, tisztaság az élet minden vonatkozásában a
nőnek szinte lényébe oltott tulajdonsága illetőleg törekvése, Mái pedig a tisztaság maga az egészség. Hiszen
absolut tisztaság esetén a fertőzésnek – már pedig
ebben van az emberi egészség megtámadásának az ősforrása – még csak a lehetősége is ki volna zárva.
A tisztaságra való tudatos és folytonos törekvése folytán is legerősebb támasza tehát a nő a közegészségnek.
Nem folytatom tovább, hanem fejtegetéseim eredménye gyanánt megállapítom, hogy hatalmas szerep az,
melyet a nő visz a közegészségügy terén. Ezen a téren
is hatalmasabb, nagyobb a befolyása mint a férfié.
Mennyi á l d á s s a l j á r n a ez a j ó t é k o n y
b e f o l y á s az emberiségre, ha a nő a törvényhozásban is é r v é n y e s í t h e t n é akararatát!

Lapunkról
Lapunk terjesztése érdekében fáradhatatlan buzgalommal dolgozik a lapbizottság, amely következőképpen alakította
meg tisztikarát:
Alelnökök: Mellemé Miskolczy Eugénia, kaposi
Molnár Viktorné, gárdonyi Neumann Frigyesné, gróf Pejacsevich Katinka, nagysárosi Szirmay Oszkárné és Ungár
Dezsőné.
F ő t i t k á r : Dirnfeld Janka.
T i t k á r : Zorkóczy Samuné.
J e g y z ő : Kozmáné G. Klára.
Külön albizottságok foglalkoznak a colportage, a propaganda, a közgazdasági kérdések ügyével és az irodalmi
estélyek rendezésével.
A bizottság tagjai előfizetőket gyűjtenek, hirdetőket
szereznek, s a lap ismertetéséről gondoskodnak.
*
A múlt számban 9 kaszinó számára kértünk előfizetést; eddig 4-et kaptunk: Dr. D. R.-től 1, Kovács Dénestől 1 és gróf Teleki Sándornétól 2 példányra.
Ki gondoskodik róla, hogg a többieknek is kfildhessük a lapot?
Öt előfizetési díjat kérünk még őt érdeklődő vidéki
kaszinó számára.
*
A propaganda-bizottság elnöke, M o l n á r Viktorné, lakásán tartott ülésén nagyon sok életrevaló terv megvitatása

mellett elhatározta, hogy az országgyűlési képviselők közt
indit előfizetési akciót. Tényleg fölötte kívánatos, hogy a
képviselők lapunk révén állandóan tájékozódjanak a mi követeléseinkről. Τ. Η a d r i k Anna színművésznő és Kovács
Lydia újságíró vállalkozott e gyűjtésre. A bizottság ülésén
jelenvolt dr. G i e s s w e i η Sándor elsőnek irta alá a képviselők gyűjtő-ivét.
*
A lap-alap javára befolyt összegeket a Feministák
Egyesülete rovatában mutatjuk ki.
*
Lapunk – őrömmel állapíthatjuk meg – rohamosan
hódit. Olvasóink átirataiból idézzük:
»A Nő« második száma nemcsak nekem, hanem másoknak is nagyon tetszett és pl. vidéki sógornőm megköszönte, hogy mutatványszámot küldettem és elő is fizetett a lapra. Dr. F. S.-né, Budapest.«
»Először is az örömömet szeretném kifejezni, amit
új lapunknak (mert hiszen egy kicsit minden asszonyé) megjelenésén éreztem. R benne foglalt januári feladatnak (legalább egy új előfizető szerzése) nagy készséggel eleget akarok
tenni. De mivel mostanáig nem volt alkalmam azokkal találkozni, legalább a címüket írom meg s a mutatványszám megjelenéséig majd beszélek még velük. Nem is
lesz nagyon szükséges, mert a lap maga is megteszi a hatást.
K.-né R. L., Selmeczbánya.«

A spanyolok feminizmusa*
Írta: ENYEDY BARNABÁS
Az első kérdés, amelyet az olvasó e cikk címe után
önkéntelenül is felad magának, az: van-e valójában spanyol feminizmus? Itthon, Magyarországon, a spanyol nőtársadalom életéről vajmi kevés ismereteink vannak. Nem
az ezer kilométeren tul terjedő földrajzi távolság miatt, mert
hiszen Amerika, vagy éppen Ausztrália ehhez a térbeli távolsághoz képest sokkal messzebb esik tőlünk. Hanem azért
nincsenek még elegendő ismereteink a spanyol nők társadalmi életéről, mert úgyszólván még semmi közművel ő d é s i k a p c s o l a t nem alakult ki közöttünk. R spanyol
nyelvet Magyarországon még száz ember sem beszéli; jóllehet ennek a nyelvnek segítségével ma közel n y o l c v a n
m i l l i ó ember táplálkozik az egyetemes művelődés mindennapi termeléséből. Nemcsak a közel huszonötmilliónyi európai Spanyolországnak, de a nyugatndiai szigetországoknak

52
(Cuba, Havanna, Jamaica, Porto-Rico, Costa-Rica, stb.), a
közép- és délamerikai államok legnagyobb részének társadalma (Mexico, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Panama, Guatemala, Venezuela, Argentina, La-Plata, Chile,
Uruguay, Paraguay, stb.), sőt a Baleari szigetek, Cruz de
Tenerifa, Canaria, az afrikai gyarmatok és a keletázsiai Fülöpszigetek társadalma is ezen a nyelven érintkezik a világkultúrával, minden vonatkozásában.
Ismerve a legkisebb európai népek (finnek, svédek,
norvégek) imponáló közművelődési munkáját, önkéntelenül feltolakszik a kérdés bennünk: honnan van az hát, hogy ekkora
számarányú nép intuitív szellemi életéről olyan kevés mondani valónk van nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem
Európa többi társadalmainak is? A rövid felelet erre az,
hogy a spanyol nép, az európai spanyol társadalom a legutóbbi időkig – különös, túltengő faji önérzetéből, monomanista gondolkozásából – távol tartotta magát az idegen
nemzetekkel való érintkezéstől. Ez a »sujet separative«, az
idegent lenéző, ágaskodó spanyol gőg (»que vaya á su
tierra!«) meg is bosszulta magát a spanyol társadalmon és
rengeteg közkultúrális veszteségeket okozott nekik.
Ezek mellett, a feminizmus nemzetközi megvilágításának nézőpontjából, mégis nem lehet érdektelen, mik jellemzik ma a spanyol nőtársadalom életét, mik azok a kultúrerőmegnyilatkozások náluk, amelyekből, hihetően elég rövid idő
múlva, eleven erővel fogi életre kelni a spanyol feminizmus.
Mindenekelőtt biztató jelenségnek kell vennünk, hogy
az előkelő spanyol családok a leányaikat már mind nagyobb számban küldik ki külföldi nevelőintézetekbe, különösen francia, angol, schweizi és újabban német iskolákba.
Sőt már több külföldi egyetemen lehet találni spanyol leányokat, a rendes hallgatók között. Ezeknek a magasabb
művelődésű spanyol nőknek a száma ma még elég kevés,
de a spanyol nő ismeretes szívós konzervatív életnézeteinek
lassú felengedése gondolatából elég megnyugtató. Ezek az
előmunkások lesznek azok, akik a haladott nyugati és északi
kultúra tanításaival lassankint át fogják galvanizálni a spanyol konzervativizmus megülepedettségét, amelynek legerősebb gyökerei ma is a túltengő egyházi élet talajából táplálkoznak.
Természetesen a mai Spanyolországban még nem esik
komoly szó a nők politikai szerepeiről, mert maga a spanyol nőtársadalom nem indított még! mozgalmat az állampolgári jogoknak a nőkre való kiterjesztése érdekében. Milyen
különös jelenség hát, hogy ebben a nehezen haladó spanyol
társadalomban a közművelődési minisztérium egy igen jelentős ügyosztályának az élén egy – asszony áll: P a r do
B a z a n E m i l i a markéza, a külföldön is széles körökben ismert spanyol írónő. Igaz, hogy őt még a meggyilkolt Canalejas miniszterelnök, minden időknek egyik legzseniálisabb államférfia, ültette bele abba a megtisztelő és
fontos kulturérdekeket irányító állásba, ö volt – Pardo
Bazan Emília – az, aki ide Budapestre, a feministák leg1utóbbi nemzetközi kongresszusára, egy számottevő küldöttséget akart összetoborozni odahaza, de ez a fáradozása
nem sikerült.
Komoly munkára nem hajlik még a mai felnőtt spanyol nő gondolkozása. A szórakozó-élet után való vágyakozása, a külső hiuság és szokásai, általában az élet könnyenvevése azok a legfőbb akadályok, amelyek eddig a spanyol feminizmus kifejlődését késleltették. Pedig1 a mai spanyol politikai világ1, a spanyol államférfiak s a radikális
politikai pártok képviselői – ott a helyszínen szerzett személyes tapasztalataimból beszélek! – nem ellenségei a politikai feminizmus propagandájának. A vezető radikális pártvezérek, Pablo I g 1 e s i a s, Alessandro L e r r o u x és a nem-

régen elhalt S o l y Ortega, meg éppen köztudomásos feminista-barátok voltak.
A spanyol feminizmus lassú térfoglalásának – ezt okulásul is érdemes megjegyezni – maguk a spanyol nők, a
számottevő, előkelő osztályok kényelem-imádó úrnői az igazi
akadályozói, akik ma is könnyebb készségigei mennek el egy
bikaviadalra, ahol a népszerű Bombita, vagy Palmeras torreádort láthatják, mint egy feminista meetingre. Mindegy!
A népfejlődést, a közművelődés haladását, a közvélemény
felvilágosodását nem lehet megállítani az útjában. A spanyol társadalom is gyorsított tempóban halad már a nyugati és északi civilizáció befogadására. Különösen amióta
a gazdag történelmi és művészeti múltjának emlékei és a
mai várakozásos élete iránt érdeklődő külföldi utasok mind
nagyobb számmal keresik fel ezt a páratlanul szép földet
és amióta a spanyol ipar és kereskedelem közvetlen kapcsolatot keresett a francia, angol és német szakkörökkel.
Minden okunk megvan rá, hogy jóindulatú figyelemmel
kisérjük a spanyol feminizmus lassú, de következetes fejlődését, amelynek az; elmondottakon kivül egyik legmegnyugtatóbb biztosítéka az, hogy az országban az utóbbi években igen sok felsőbb nőnevelő-intézet alakult, amelyekben
nemcsak a társadalmi szépmüvelődés anyagait, hanem rendszeres társadalomtudományi ismereteket is tanítanak.
Ha ez a most felnövekvő női nemzedék majd nagyobb társadalmi önállósághoz jut, akkor a »Companyera
te doy y no sierva!«, a spanyol feminizmus büszke jelszava (»Élettársad vagyok és nem szolgálód!«) hamar meg
fogja teremteni azokat a szociális és etikai intézményeket,
amelyeknek bázisán föl fogi épülni a feminizmus jogrendje
a nemes, szép, patinás, klasszikus művészi multu Hiszpánia
földjén.

Glosszák
Házasságtörő nők. – Szegény férfiak!
Mielczynski gróf, mivel felesége nem szerette őt
és – mást szeretett, bujában, melyet »méltói felháborodásnak« hívnak irodalmi nyelven, agyonlőtte az aszszonyt és vetélytársát. Önként jelentkezett a hatóságnál
és másnap a fogházban – az újságok híradása szerint – jó étvággyal fogyasztotta el ebédjét.
Egyik előkelő esti lapunk vezércikkben a kezére
támasztotta a fejét: hogy milyen romlott ez a világ;
hogy mialatt a grófné hűtlenséget követett el férje ellen,
vájjon ugyanazon időben hány feleség cselekszi ugyanezt? Istenem, istenem, istenem–
Ejnye, nem kíváncsiak arra, hány f é r j cselekszi
ugyanezt?
Nem hallanak sohasem millió, sokkal megrázóbb,
de vértelen tragédiáról, ahol a férj rúgja fel a házasság
törvényeit?
A világért sem helyeselhetjük a nő házasságtörését, de a férfi hasonló cselekedetét sem. Meg kell emlékeznünk azonban egy magas etikai és szellemi színvonalon álló lapról, amely vezércikkében búsuló juhászként a kalapját a szemére húzza és szomorúkat zengedez a nők hűtlenségéről, feledve azt, mennyi vaj
van az ő fejükön. Csak a rnasculin világfelfogás teszi
érthetővé, hogy vannak még ma is kultúremberek, kulturlapok, akik megfeledkeznek arról, hogy ami elitélendő a nőnél, az bűn a férfinél is.
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjainak a lap díjtalanul jár.
Politikai bizottságiunk ülése szombaton, február 7-én
este 6 órakor egyesületünkben.
A bizottság tagjain kivül szívesen látjuk az érdeklődő
tagtársakat is. Kedden, február 10-én este 6 órakor a
Royal-teremben.

szesen 267.– K. – P o l i t i k a i p r o p a g a n d á r a : Legutóbbi kimutatásunk 590.– K. Szabadkai Szabad Lyceum előadásáért 100.–, Szabad Lyceum, Nyíregyháza 50.–, Κ. Ε.
1.–, Felvidéki Feministák Egyesülete 30.–, összesen 771.– K.

Hedwig Buschmann (Berlin) előadása:
Die neue Frauentracht
(Az új női ruha)
Vendégünk, a világhírű tervező művésznő, nem üzleti
célok szolgálatában áll, hanem szabási rendszerének geniáiis
egyszerűségével közkinccsé, könnyen utánozhatóvá teszi művészi vonalú ruháit. Korszakot alkot a színésznők életében
színpadi ruhája, amelyből egyszerű eszközökkel 12 jelmez
alakítható.
J eg y ek 6 , 4 é s 2 K-é r t , t ag o k s z á m á r a 4 , 2 é s 1
K-ért kaphatók egyesületünkben és a Bárd-féle színházjegyirodákban.

Dr. Giesswein Sándor felvidéki előadásai.

Szülői értekezlet: csütörtökön, február 19-én, este 6
órakor egyesületünkben. Tárgy: Az: a l v á s j e l e n t ő s é g e
a gyermek f e j l ő d é s é r e n é z v e . Előadó: Dr. D e u t s c h
Ernő.
Vendégek 40 fillér belépődíjat fizetnek.
Kaposvárott február 15-én S z e l n é dr. B á l i n t
A r a n k a tart előadást a nőmozgalom történetéről.
Szegeden február második felében S z i r m a y Oszk á r né előadása kapcsán alakul meg a gyermekvédelmi
csoport.
Ózdon a tiszti kaszinó meghívására február 15-én
ügyvezetőnk tart előadást.

Nyíregyházi fiókegyletünk

Groák
Ödönné
elnöklete
alatt
február
2-án
96
taggal
megalakult.
Bővebbet lapunk legközelebbi számában.
Adományok:
Zorkóczy Samuné

Lapunk j a v á r a : Lénárd Jenő 20.–,
100.–. Eddigi kimutatásunk 147.–, ösz-

A kenyéradó állam
A posta nőtisztviselői nagygyűlést tartottak január
lió 25-én az Országos Postáskaszinó Rákóczi-úti helyiségeiben.
A méreteiben is impozáns gyűlés tárgyát a postatisztviselőnők elviselhetetlen anyagi helyzete, annak orvoslási módjának megbeszélése és a postai csoportvezetőnői
állás betöltésének mikéntje képezte.
A vasutas mintára történt fizetésrendezés, tehát 1911.
év óta esedékes, és az azóta folyton ígért csoportvezetőnői

A magyarországi békemozgalom buzgó és tevékeny
vezetője, akiben egyszersmind a nő egyenjogúsításának fáradhatatlan harcosát tiszteljük, január 18-án rövid, néhány
óra lefolyása alatt 2 város intelligens közönségét gyönyörködtette a nő társadalmi helyzetéről tartott előadásaival:
Vágújhely és Trencsén kultúra iránt érdeklődő köreit. Vágujhelyen dr. Engel n é K. Berta, a Felvidéki Feministák
Egyesületének elnöke, Trencsénben pedig G l ü c k l i c h Vilma,
a Feministák Egyesületének ügyvezetője, tartott az előadás
előtt rövid megnyitó-beszédet. G i e s s w e i n Sándor előadásaiban azokról a feladatokról beszélt, amelyek megoldását a
társadalom a nő munkájától várja; melegen, közvetlenül fejezte ki méltatlankodását a mai társadalom kettős morálján,
a nő alacsonyabb munkabérén, a gyermekek kizsákmányolásán. Felvonultatta közönsége előtt azokat a szociális alkotásokat, amelyeket a nők már mai jogfosztottságukban is megalkottak és fentartanak. Utalt arra, hogy azok a nők, akik
politikailag már a férfiakkal egyenjogúak, sehol sem hanyagolták el családi kötelességeiket, sőt szélesebb körben,
hathatósabb eszközökkel szálltak síkra családjuk és összes
polgártársaik javáért. A politika nálunk oly szennyes hullámait lecsendesíthetik és megtisztíthatják a nők, akik eddig
szűkebb körben voltak a tisztaság őrei. – A vágújhelyi
előadást D i a m a n t n é V a j d a Anna polg. isk. tanítónő
köszönte meg lelkes felszólalásban. Trencsénben Glückl i c h Vilma szólította föl a közönséget a nő egyenjogúsításáért folyó küzdelem támogatására» a Feministák Egyesületéhez és a Férfiligához való csatlakozásra. Mind testületi, mind egyéni tagok szép számmal csatlakoztak s igy
dr. Giesswein Sándor előadásai nemcsak pillanatnyi lelkesedést váltottak ki, de maradandó eredménnyel is jártak a
nőmozgalomra nézve.
állásoknak múlt évi november hóban történt betöltésével
a postakezelőnőket ujabb óriási csalódás érte. Ugyanis amikor a vasutas fizetésirendszert a postánál is érvénybe léptették, a 4 középiskolai minősültséggel bíró férfi tisztviselők
részére, tekintettel az általuk végezett nehéz, felelősségteljes munkára, a vasúti hasonló minősültségű tisztviselőkétől
eltérő, annál kedvezőbb, úgynevezett B. táblázatot rendszeresítették, de az ugyanazon képzettségű és ugyanolyan
munkát teljesítő nőket nem sorozták be ugyanoda, annak
dacára, hogy az 1893. évi IV-ik törvénycikk ugyanazon
jogokat biztosította számukra, mint férfi kartársaiknak. Ez
az óriási sérelem csupán a B. táblázat 2-ik csoportjához
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tartozó, a segédellenőri állásokkal azonos csoportvezetőnői
állásokkal lett volna némileg enyhíthető, amely állások azonban az elmúlt év végéig betöltetlenek maradtak.
A fizetésrendezés óta, mely a nőtisztviselőket még
a r é g i á l l a p o t o k h o z képest is ó r i á s i anyagi
veszteséggel sújtotta, többször fordultak kérelemmel az illetékes tényezőkhöz, hogy jogaik alapján adják
meg nekik ugyanazt a rangot és fizetést, mint a hasonló
minősültségű férfi tisztviselőknek. Mindig azt a választ kapták, hogy igazukat elismerik s majd a csoportvezetőnői
állások rekompenzációt nyújtanak.
A bekövetkezett kinevezés azonban valóságos arculcsapása volt a nőtisztviselőknek, mert óriási létszámuk ellenére csak 14-et neveztek ki ez új állásokba és pedig
nem a legidősebbek, hanem a fiatalok közül, mert a vezetőség kivételes munkakörhöz kötötte a kinevezést, ahova
pedig tisztán a főnökök tetszése szerint kerültek az egyesek.
A régen ígérgetett rekompenzáció tehát ahelyett, hogy
megnyugvást keltett volna, az ígéretekkel fékentartott, de
jogos elégedetlenség leghevesebb kitöréseit szabadította fel.
A nagygyűlésen megjelent, eddig példátlan nagyszámú nőtisztviselők heves viták után egyhangú határozatot hoztak,
meliy szerint: utasítja a nagygyűlés a női szakbizottság elnökségét, hogy a nőtisztviselők törvény által is biztosított
azon jogának, hogy az azonos képzettségű férfi-tisztviselőkkel
azonos elbírálás alá jussanak, valamint, hogy a csoportvezetőnői (állások a létszámuknak megfelelő arányban szaporítva ugyanolyan módon töltessenek be, mint ahogy a
magasabb állások betöltése az összes férfi-tisztviselőknél szokásos, vagyis automatice, az arra érdemes legidősebb nőtisztviselők közül, – minden megengedhető eszközzel érvényt
szerezni igyekezzék.
A nagygyűlésen a vidék is kellően képviseltette magát,
részben személyesen megjelent küldöttekkel, részben távirattal.
A postatisztviselőnők sérelmének illusztrálására a következőket kívánjuk megjegyezni. Az első nőtisztviselők 1869
óta állanak a posta szolgálatában, a velük azonos minősültségű férfiak pedig csak 1884 óta; mégis a férfi-tisztviselők
2347 állásban 203 ellenőri álláshoz jutottak, 3800 koronáig
terjedhető fizetéssel, 979 segédellenőri álláshoz 2900 koronáig, 1110 segédtiszti álláshoz 2000 koronáig, 25 I. oszt.
kezelői álláshoz 2000 koronáig1, 30 II. oszt. kezelői álláshoz 1400 koronáig terjedhető fizetéssel.
Az azonos képzettségű nők 4000-et is meghaladó létszámmal, annak dacára, hogy 1869 óta vannak alkalmazásban, most először jutottak magasabb javadalmazású álláshoz. A most betöltött 14 csoportvezetőnői állás ugyanis 1800
A kezdőfizetés mellett automatikusan 2900 K-ig emelkedhetik.
Van azután 1004 I. oszt. kezelőnő, 1300-tól 1600 koronáig terjedő fizetéssel; 509 II. oszt. kezelőnő, 1000-től 1400
koronáig terjedhető fizetéssel, a többi pedig – 10 évet
is meghaladó szolgálattal – máig is 2 kor. 10 fillértől
4 kor. 20 fillérig emelkedő napidíj mellett tengődik Ε tények rettenetessége csak akkor tűnik ki igazán, amikor konstatáljuk, hogy a posta, távírda és telefon szolgálatában
álló sok ezernyi nőtisztviselő közül csak 159 nőnek van
1300 koronánál magasabb fizetése.
Jellemző az is, hogy a férfiad 3 és 4 évi várakozással
évi 200-300 koronával lépnek elő, a nők pedig, amíg az
1300 korona fizetést elérik, 3 évenkint évi 100 koronával,
azon túl 4 évenkint évi 100 koronával lépnek elő.
Ehhez nem kell kommentár!

Hazai szemle*
Hedwig Buschmann.
Mint főudvarmester leánya, kis német fejedelemség
udvaránál nőtt fel. Tettvágya, alkotóképessége, művészi hajlamai nem tűrték meg e környezet korlátozottságát. Kiragadta magát az udvari keretekből, hogy Serenissimusék mélységes megbotránkozására »szabónő« legyen. Előbb csak művészi ruhák tervezésével foglalkozott, de a tervei és a
kivitel közötti különbségek arra kényszerítették, hogy maga
meg is alkossa, amit tervezett, ö volt a mestere az anyag
szépségére, a test természetes vonalainak tiszteletbentartására felépített öltözködési művészetnek s Poiret akárhány
motívumának eredete Hedwig Buschmann kezdeményező terveire vezethető vissza.
Művészetének alapelveiről és a színésznők öltözködése terén forradalmi jelentőségű legújabb alkotásáról február 10-én, d. u. 6 órakor a Royal nagytermében tartandó
45 toilette bemutatásával egybekötött előadása után fogunk
beszámolni.

Fajegészségügy, fajjavítás –
anyák nélkül.
Egy bájos, göndör kis leány ragyogó arccal szalad
apja elé: »Apuska, tudod-e már, megmondta anyuska neked is, hogy bennünket nem a gólya hozott?« Az anya bájosán elpirul, az apa diadalmasan mosolyog. Erre az igazán
megtörtént históriára emlékeztet az eugenetikai társaság alakuló ülése. Szociológusokból, orvosokból és természettudósokból álló társaság összeül és fajjavítást akar csinálni –
anyák nélkül! Ε nagy, fontos, komoly feladathoz felkérik a
Turáni társaságot, az; Ethnographiai társaságot, mi egyebet,
de nőket – nem. Hoffmann Géza dr. berlini alkonzul harangozta be a mozgalmat. Maga el nem jöhetett, elküldte
tehát szellemi – nem anya szülte – gyermekét, hogy bemutassák a tudósok gyülekezete előtt. Ez azután derekasan
hadakozott; védte az igazát, néhány oldalvágást mérve jobbra
is, az új malthusi tanok, balra is, »egy bizonyos irányú
nőmozgalom« felé. Mert hát az eugenikusnak a selejtezésre
a nagy tömeg kell, a kevés jóból nem lehet selejteziii.
Hz előadó tanulságul utal arra a 10 északamerikai államra,
ahol az alkalmatlanok házassági tilalmai, s 12 olyan álamra,
hol a fajtalannak, gyengeelméjűnek, epileptikusnak és más,
a társadalomra veszélyes egyénnek meddővé tételét törvénybe
iktatták. Itt már nem kutatja a nők, a »bizonyos irányú
nőmozgalom« szerepét, befolyását, mert hátha nagyon is
kézenfekvő és akkor hova legyen az ellenszenvével?
Apáthy István tanár mélyenjáró tanulmányban, nagy
vonásokban adta elő az eugenika teendőit, szervezését és
vázolta az eugenikai propaganda feladatait. Az »újturáni« faj
jellemző tulajdonságait megállapítani és az eugenikát a nemzetiségi kérdés szolgálatába állítani törekednek. Az eugenetikái egyesület – kizárólag férfiak organizációja – megalakult.
Hazamenet, mi néhányan, feministák, elgondoltuk, hogy
egy évtizede már, mily termékenyítő, hasznos munkát végzett egyesületünk az eugenika szolgálatában. Számtalan előadásban tanította az anyákat, a jövendőbelieket is, mit Rell
tudniok és cselekedniük, vagy kerülniök a fajegészségtan
érdekében. Társas erkölcsöket hirdetett. A legalkalmasabb
apa kiválaszthatása céljából a nők számára gazdasági függetlenséget követelt, jobb munkaalkalmat, jobb munkabére-
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ket, pályák megnyitását. Felvilágosítást, a prostitúció fertőjének kiirtását, anyavédelmet, anyasági biztosítást. Küzdött
a nemi betegségek, az alkohol ellen; propagált sportot, testápolást. Választójogiért harcolt minden erejével, hogy joga
és módja legyen a törvényhozás útján a fajjavítás érdekében szükséges közegészségügyi és egyéb törvényeket alkotni.
Hát valóban volna még egy hibánk, mit fel nem róttak
nekünk: nem vagyunk elég hangosak, – túlszerények vagyunk?
Μ. Μ. Ε.

Nőtisztviselő,

aki nehezen kap állást, kutassa, hogy szakismeretei
miben hézagosak és pótolja a hiányokat a Nőtisztviselők Országos
Egyesülete most megnyíló továbbképző tanfolyamain. (Közelebbit lásd a
rovatban.)

A munkanélküli nők érdekében.
A Feministák Egyesülete különösen Gyakorlat
Tanácsadója révén minden eszközzel a munkanélküli nők nyomorának enyhítésére törekszik,
Az egyénenkint való segítés mellett most tömeges munkaalkalmat teremtett hivatalos lapunk
colportage-jogának megszerzésével. Csak a tavasszal szándékoztunk lapunkat az utcai árusítás forgalmába illeszteni, de a munkanélküli
nők között szerzett tapasztalatok a colportage
rögtöni megindítását s z o c i á l i s k ö t e l e s s é g ü n k k é tették. Az egyesület Gyakorlati
Tanácsadója viseli az újságárusítási engedély
és az igazolványhoz szükséges fényképek költségeit, mert bizony még ez a foglalkozás is
»tőkebefektetést« igényel. Az egyesületben délelőtt
10
órakor
jelentkező
nőknek
tehát
igazolványt szerez és abban a reményben, hogy bizalmával nem Nők az egyházban.
élnek vissza, minden biztosíték nélkül átad lapokat, amelyeA magyarhoni ágostai evangélikus egyház zsinatának
ket – reméljük – az utca közönsége nemcsak a feminizmus
alkotmányés jogügyi bizottsága január 28-án tartott üléiránti érdeklődésből, hanem a munkanélküliek segítése érdekésén elfogadták az önálló, vagy vegyes házasságban élő
ben is vásárol majd.
és az egyház terhét viselő nők egyházközségi aktív szavazati jogára vonatkozó javaslatot. Eddig csak meghatalmaNagy Sándor előadása a női ruházatról.
zott útján szavazhattak. A luteránus egyház ezzel követi a
Az előítéletek ellen küzdők mindenkor joggal számít- református egyház példáját. Ott már régebben papválasztók
hatnak a művész együttérzésére, mert a szabadság béklyóit az asszonyok is, ha részesek az egyház terheiben. Ezzel
ugyancsak fájdalmasan érzik azok, akik a szép kultuszának szemben az izraelita egyházi életben mereven elzárkózunk
élnek. A divat zsarnoksága ellen indított küzdelmében még a nők részvétele elől.
inkább támaszkodhatik a nőmozgalom a művészek szabadságszeretetére és esztétikai érzékére; ennek bizonyítéka volt
Nagy Sándor előadása is. De megnyilatkozása volt egyúttal a szó mesteri használatának, a szavakkal ábrázolás ritka készségének. Nagy Sándor tolla nyomán követtük
a divat alkotásait keletkezésük pillanatától a világ minden részébe, az emberiség minden rétegébe vezető útjukon, láthattuk a ruha és a test össze nem illő voltából származó
diszharmóniák belső okait. Megérthettük, hogy az egyéniség külső és belső tulajdonságai szerint kell szükségképpen
megszabni a ruha formáit; ezeknek feladata: a szép testformák tiszteletbentartása, minden rútnak az igénytelenség
leplével közömbösítése. Mithológiai allegóriában, költői lendülettel mutatta meg végül Nagy Sándor, hogyan tevődhetik
össze a nő egyénisége különböző elemekből: Aphrodite, Hera
és Pallas Athene vonásaiból. R ruházkodás harmóniájának
alapfeltétele, hogy ismerjük önmagunkat és respektáljuk egyéniségünk alapvonásait.
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Újságkihordó nők
Éjszakai riport.

Írta: KOVÁCS LYDIA.

Ha e mulató város könnyelmű bohémjai éjszakai útjukon hazafelé igyekeznek, talán észre sem veszik azt a
különös, szánalmas típust, amely éjjeli három óra tájban
minduntalan felbukkan a pesti utcán. Nem egyedül mennek...
Előttük egy gyerekkocsi, amelyet sokszor a szemetesláda
segítségével alakítanak azzá. Kinek van ideje ilyenkor észrevenni azokat a mozgó, megfáradt alakokat, akik egy-agy
gyors kanyarodással térnek ki az útból, hogy sietve menjenek előre a megszokott irányban, az újság-expedíciók felé.
Ezek az újságkihordó asszonyok, akik már e g y órakor
otthagyják nyomorúságos nyugvóhelyüket, hogy megkeressék
maguk és családjuk részére azt a sovány falatot, amelyet
ez a keserves foglalkozás juttat a számukra. Vannak közöttük fiatal, csenevész leányok is, akik rongyokba burkolva
lihegnek előre a zimankós, hideg éjszakában. Sápadt arcuk
a vastag kendőben egészen elvész, csak az álmos szemek
fénye csillog elő. Amint mennek görnyedt testtartással, megmegroggyan a Izsákokba zsinegeit lábuk, de azért csak tovább
robognak előre öntudatlanul, mint a gép... Az expedíciókban ott vannak már három órakor, összeszedik a lappéldányaikat, de ezzel még mindig nincsenek készen a munkára!
Elvánszorognak dideregve, megfázva a gyülekező helyekre,
a Váczi-körút és Kálmán-utca sarkára, meg a Nagymezőutca es Horn Ede-utca sarkán levő pálinkamérés elé, hogy
ott találkozzanak egymással hajnali négy órakor.
Ahányféle újság Budapesten reggelenként megjelenik,
mind ezekre a helyekre hordják, ahol a lapgazdák sorjában,
egyforma arányban osztogatják ki azokat a nyomorult aszszonyhadnak... Azután a megrakott kocsival útnak indulnak, ki-ki a maga túrájára a város minden irányában...
A kora hajnali órákban különös képet mutat ez az útnakindulás a fáradt, didergő nőkkel, akiknek beesett arcára
a dér odaültette hófehér virágait...
Éjszaka három órakor a Nagykörút táján... Hazafelé
siető alakok, vidáman hancúrozó lumpok, az úttesten surranó
gummikerekek, tülkölő automobilok... Mintha nem is éjszaka
volna, csupa csillogó nyüzsgés minden... Ebben az éjszakai
világban, a gázlámpákkal megvilágított ködből sápadtan,
szomorúan bontakoznak ki az élőképek... A kötelességtudó,
nyikorgó gyerekkocsik, a munkára siető nőkkel... Furcsa
kép a mulató éjszakai világban... Mennek, mennek lassan,
fagyosan, meggémberedve... Az egyik mellé szegődöm,
aki közömbösen mered reám és nyakát a kiscsontú vézna
vállába huzza, amint beszédbe elegyedem vele...
– Hm! Hogy honnan jövök?! – mondja. – A Kisfuvaros-uccából. Bizony, már egy órakor felkeltem és igy
van ez minden éjjel... Az uram még otthon alszik, teccik
tudni, ő napszámba dolgozik a gázgyárban, ahol nappali
munkás. Ráér öt órakor felkelni, de nekem már ilyenkor
nyakamba kell vennem a várost... Pedig egy picinyem
is van, aki még csak tizhónapos a lelkem... De hát még
az a jó, hogy a nagyobbik leány benne van már a hat
esztendőbe, oszt az vigyáz, amikor elmén az apjuk, addig,
míg hazamenek... Csúnya egy koszt ám ez, lelkem, éppen,
hogy éhen nem halunk otthon. Én keresek húsz forintot
egy hónapra, az uram sem igen sokkal többet... Még az
a jó, hogy a magunkfajta nép kvártélyossal segíthet magán.
Nálam sokszor hárman is járnak ágyra, ez is hoz valamit a
konyhára, ha nem is sokat, legalább annyit, hogy pótoljuk
az éhbérünket...
Jó hosszú út ez lelkem, – mondja tovább – a Kisfuvaros-uccából a nyugatiig! Sokszor úgy elhal a lábam

a nagy hidegben, hogy nem is érzem magamat élőnek.
Már három óra után az expedícióban kell lenni és így csak
sietünk előre, hogy le ne késsünk... Mikor megkapjuk a
lapokat, mi asszonyok kimegyünk a Kálmán-utca sarkára,
ahol aztán bevárjuk egymással a lapgazdát, aki kiossza
közöttünk a különböző lapokat... Sokszor bizony belenyúlik
az öt óra is ebbe a munkába, míg elindulunk kihordani az
újságokat s bizony, mire készen leszünk, kilenc-tíz óra felé
jár az idő... Akkorára pedig már csaknem elfagytak a
lábaim, meg a kezeim...
Hát úgy-e, nem gyöngyélet, nagyságám, – kérdi tőlem
fázósan – éjjeli egy órától reggel kilencig künn a hideg
uccákon fagyoskodni, meggémberedni és csaknem beledögölni
az emeletekbe... Ez éppen kilenc órai munka a várakozással
együtt. Azután kezdődik csak a hadd el hadd. Hazasietni,
otthon a gyereket rendbehozni, főzni, mosni, súrolni, varrni,
hogy azt hiszem, a derekam kettétörik, mig ágyba kerülök.
De hát mit csináljon az ember, ha nyomorultnak született?!
És igaza van Bohanek Jánosnénak, a szegény meggörnyedt testű, fagyoskodó újságos asszonynak, aki megy
a fuvarért kötelességtudóan a csípős, deres éjszakában, éppen
úgy, mint tegnap, meg tegnapelőtt: fázósan, dideregve, rongyokba burkoltan... És menni fog holnap is, mindaddig,
míg megfáradt tagjai bírják az éjjeli munkát, amivel húsz
forintot vihet haza havonként éhező családjának a Kisfuvaros-utcába...
De nemcsak a Bohaneknék, nemcsak a fiatal, erő Hen,
vézna leányok vonszolják e robot nyomorúságát, hanem
még a gyermekek is. Megdöbbentően óriási számban használják fel a nyomorgó proletárcsaládok apró gyermekeiket
erre a keserves kenyérkeresetre. A külváros szomorú, piszkos
odvaiban sarjadzanak ezek az apró proletárok, akik nekivágnak az újságkihordás fárasztó munkájának...
Sok család van ebben a nyomorgó, nagy városban,
amelynek összes tagjai az újságkihordásból élnek. Szép
számmal akadnak öt-hatesztendős gyermekek, akik éjjel anyjukkal együtt kelnek fel, hogy megosszák a testet-lelket
ölő munkát. Ezek a kicsi csenevész gyermekek nem az
otthonukból sietnek az iskolába, hanem az utcáról, miután
a legutolsó példányukat teszik le a még pihenő családok
ajtókilincsére... Persze tovább is résztvennének a kisegítésben, de nem lehet! Nyolc órakor már hívja őket az iskola
és apró lábaikkal rohannak oda, hogy le ne késsenek. Nem
azért, hogy tanuljanak. Csak azért, mert muszáj. Mert kötelező az iskolábajárás. Gyenge energiájukat elszedi a
munka, a kenyérgond, az éjjelezés – a tanulásra nem marad
semmi. Ami bennük marad a nappalra, az fáradtság, a
bódult kimerültség, gyötrő álomtalanság és a holnapi gond.
A jószívű, gyermekszerető anyák és apák pedig, akik
szigorúan ügyelnek arra, hogy saját csemetéik nyugalmas
testfejlesztő alvását egy légy repülése se zavarja, megdöbbentő közönnyel nézik e szerencsétlen porontyok hajnali
robotolását.
És a jövő generáció jobbsorsa érdekében hadakozó
kapitalista és proletár napilapok megdöbbentő közönnyel türík, hogy lapjuk terjesztése és adminisztrációjuk lebonyolítása éjszakai álmukból felráncigált, szerencsétlen, kiszolgáltatott gyermekek által történjék.
Ha a nyomor és tudatlanság megbocsáthatóvá teszi
a szülők kegyetlenségét, százszorosan megbocsáthatatlan,
hogy akik tudnak a magyar állami gyermekvédelem intézményéről, bűnös közönnyel tűrik és előmozdítják a gyermek
kizsákmányolását.
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A feminizmus kiskátéja.
Feleletek apró ellenvetésekre.
A mai zűrzavaros viszonyok mellett még csak az
kellene, hogy

a nők is szavazzanak,
kiáltja antifeminista barátunk, annak hallatára, hogy
a nők világszerte türelmetlenül sürgetik politikai jogaikat.
»A nők könnyebben hevülnek, inkább érzelmeiknek, mint értelmüknek engedelmeskednek«, teszi hozzá
felsöbbséges mosollyal.
Nézzünk csak körül: hová vezetett bennünket

„az ész uralma.”
Boldog itt apraja-nagyja. Meleg a kályha minden
hajlékban. Tyúk fől vasárnaponként minden proletár fazékjában, persze hétköznap is válogatott falatokkal etetheti a gyermekét. Tiszta, tágas lakás jut
mindenkire és politikusaink egymást túllicitálják népboldogitó javaslataikkal.
Igen ám! Ha így volna, talán nyugodtan várhatnók ki a nők igazságkövetelte teljes politikai egyenjogositását.
De nem úgy van!
A férfiak kizárólagos uralma mellett

munka helyett jótékonyság
táplál embereket.
Éhenhalt, megfagyott emberek dicsérik a társadalom tökéletes berendezését.
Ágyrajárókkal t ú l t ö m ö t t o d ú k b a n összezsúfolt családok fertőzik meg egymást gyilkoló betegséggel és viszik a ragályt szanaszét. Iskola o l y kevés
van, hogy Magyarország lakosságának több mint fele:
analfabéta.
Az á l l a m a d ó s s á g a i úgy megnövekedtek, hogy
állami csőd szélén állunk.
A p á l i n k á t az állam e r ő s z a k k a l tömi az
emberekbe; azt sem engedi meg, hogy a pálinka
boltosai vasárnap bezárhassák butikjaikat.
Árvíz pusztításait, járványokat nem előz meg;
s minden más nyavalyát is háborítatlanul enged a
nyakunkra szakadni.
S a parlament, a »nép érdekeinek képviselője«,
korcsmai dulakodások niveaujára sülyesztette a parla-

mentarizmust, annak igazolásául, hogy »politikával azok
foglalkozhatnak, akik nem ragadtatják el magukat indulataiktól« (azért tőrnek, zúznak, lőnek és kardlapoznak a parlamentben).
Nos, kérjük antifeminista barátunkat: tegye szívére kezét, (hiszen a politikán kívül nem diffamáló a
szív birtoka) és e divatját múlta gesztussal merje
tagadni, hogy nyomorúság, igazságtalanság, bűn és
gonoszság dolgában, emberpusztítás, jellemgyilkolás termelésében nem juttatott-e bennünket a férfiak egyeduralma olyan állapotba, amely r o s s z a b b r a már
n e m fordulhat?
Mi feministák pedig nemcsak azért sürgetjük a
politikai jogainkat, mert látjuk, hogy »a nők s e m
r o n t h a t n a k már« a viszonyokon, hanem mert tudjuk, hogy nem fajulhatnak el a közviszonyok ott, a hol a nő is érvényesítheti
politikai befolyását.
Ha a nő s z o c i á l i s é r z e l m e i t beleviszi majd a
törvényhozás »érzéstelenített« munkájába, közintézményeink, az egyes ember és az egész társadalom
k ö z e l e b b l e s z a b o l d o g u l á s h o z , mint ma a
kizárólagos férfi uralom idejében.
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Gyakorlati tanácsok.
a) Budapestieknek személyesen kell felkeresniök a Gyakorlati Tanácsadó hivatalos óráin a Feministák Egyesületét (V. Mária Valéria-u. 12.), hogy útbaigazítást nyerjenek b á r m e l y komoly ügyükben. Kívánatos, hogy bejelentésre kerüljön ott minden megüresedő munkaa l k a l o m , amely nincs szakképzettséghez kötve. Jelenleg
munkára jelentkeztek ott: nagyon megbízható fehérvarróés hímzőnő, továbbá fehérnemű-javítónő, rendkívül ügyes g y e r m e k r u h a-k é s z í t ő. Állást keres fiatal,
kezdő e l á r u s í t ó n ő és külföldön kiképzett, nagyműveltségű
magán-tornatanárnő, aki mind Müller-, mind Mensendieck-gyógytornát tanít. – b) Vidékieknek közérdekű leveleivel itt is foglalkozunk. Ezúttal számos levélírónak mondjuk el, hogy Budapestre jönni biztos, megbízh a t ó á l l á s , vagy e l l á t á s n é l k ü l n e m t a n á c s o s .
Az itt tartózkodás nagyon k ö l t s é g e s , az állás után járás
fölötte b i z o n y t a l a n . Úton-útfélen ki van téve a tapasztalatlan idegen a félrevezetésnek, becsapásnak. – Olyanok
számára, akik f a l u s i mellékkeresetre kivannak szert
tenni, a »Méhészet« szerkesztője, Binder Iván ur (Budapest,
I., Virányos) ajánlja a méhészet fokozatos bevezetését,
amelyre nézve szívesen ad útbaigazítást. V i d é k i város o k b a n ilyen m e l l é k k e r e s e t l a p u n k és a feminista
irodalom t e r j e s z t é s é v e l is szerezhető. Főfoglalkozást
csak egyénenkint – a képességek és előtanulmányok szerint – lehet ajánlani.

EGYLETEK.
Szegedi Feministák Egyesülete.
Újonnan alakult egyesületünk egyelőre jobbára tagszerzéssel foglalkozott. El is értük, hogy tagjaink száma
az alakulás óta 130-ról 200-ra emelkedett. Most gyakorlati munkánkat irányító előadási sorozat rendezését tervezzük. Első előadónk S z i r m a y Oszkár né, aki az anyaés
gyermekvédelmi
munkánkat
fogja
irányítani.
Nagyváradi Feministák Egylete.
A januári választmányi ülés sok pontja közül kiemeljük a cselédügyi bizottság megalakítását, melynek előkészítő munkáját Dr. Deákné és Radó Samuné végezték. A
cselédügyi bizottság legelső teendője egy memorandum megszerkesztése lesz, mely a város által tervbe vett cselédelhelyező, cselédotthon és cselédiskola megvalósításának módozataira nézve tesz felterjesztést a városhoz. A bizottságba
beválasztották Molnár Gézánét, Dr. Perczel Adolfnet, Schwarz
Mártonnéí és Weisz Gábornét. – Az anyavédelmi bizottság
megkezdte a város által magándajkaságba adott csecsemők
ellenőrzését, mely munkában a következők vesznek részt.
Agostonné Buzárovits Auguszta, Kunné Kálmán Etelka, Osváthné Krucsó Margit, Rechtné Bauer Zsófia, Rigó Szeréna, Sebő Imréné, Simonyi Ernőné, Dr. Schwarz Illésné,
Wiener Jenőné, Wohl Ilona. – A nagyváradi kereskedelmi
és iparkamara a feminista egylet initialivájára nők részére
fodrászati és szabászati kurzusokat rendez. Ugyanez a testület január 28-iki gyűlésén női kereskedelmi alkalmazottakat is jutalomban részesített, amely alkalommal a testület
meghívására az egyesület Rechtné Bauer Zsófiával képviseltette magát.
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Külföldi szemle
Finnország gyásza.
Európa nagystílű politikusainak gárdája már régen kihalófélben van. Ε megritkult gárda egyik legkiválóbb tagját
gyászolja most testvérnemzetünk: a finn.
Január 20-án hosszú, fájdalmas betegség után meghalt Mechelin Leó szenátor, aki a tündöklő politikai erényeknek, az önzetlen, odaadó szolgálatban megnyilvánuló hazaszeretetnek, a párt-tekintetekben felülálló, az egész nép,
az egész nemzet boldogulását kereső államférfinak mintaképe volt. Halálát egyrészt siettette, másrészt szörnyű szenvedései mellett is megnehezítette Finnország sorsának mikid
rosszabbra fordulása. Fizikai fájdalmait mérhetetlenül fokozta az orosz rémuralom napról-napra kihívóbb viselkedése és amikor Viborg polgárait sorra elhurcolták az orosz
börtönökbe, Mechelin kórágyán minden csillapító gyógyszernek ellentálló fájdalommal kérdezte: »Azt hiszitek, csak a
viborgiak szenvednek? Az ő börtönüknél is nagyobb pokol
ez az ágy, amely tétlenségre fog, amikor nemzetünknek
mindegyikünk munkájára szüksége van.«
Mechelin Leó szenátor eredetileg az államtudományok
professzora volt a helsingforsi egyetemen. 1882-ben választották a finn szenátus tagjává. 1890-ben a kezdődő finnorosz konfliktusok idején azonban kénytelen volt lemondását benyújtani. 1903-ban szigorúan alkotmányos irányzatú
tevékenysége miatt száműzték hazájából, ahová a következő
évben, a politikai viszonyok változása következtében viszszatérhetett. Ekkor az alkotmányos szellemű szenátus egyhangúlag elnökévé választotta Mechelint. Az ő elnöksége alatt
iktatták törvénybe a legdemokratikusabb választójogot, amely
minden finn polgárnak, férfinak és nőnek egyaránt biztosította
az aktiv és passzív választójogot.
A pacifizmus eszméje egyik legbuzgóbb harcosát vesztette el a nagy finn államférfiúban.
Mechelin halála nemcsak érzelmi, hanem politikai szempontból is megrendítő. Nyílt titok volt, hogy az orosz erőszak teljesen féktelen nekiereszkedésének Mechelin igazságosságtól izzó, erőteljes, európai tekintélyű személyisége volt
legerősebb belső akadálya. Mechelin Finnország belső ellentállásának utolsó gránitoszlopa volt. Most már csak a
civilizált külföld mentheti meg hősies testvérnemzetünket.
A budapesti választójogi kongresszusra nagy örömmel készült, de előrehaladt betegségére való tekintettel orvosa eltiltotta ettől az utazástól. Rendkívül meleghangú levélben mentette ki távolmaradását s leányát, Celia Mechelint,
bizta meg helyettesítésével.
A feministák is világszerte kegyelettel őrzik majd Mechelin Leó emlékét.
A svéd trónbeszéd.
Az 1911. évi Stockholmban tartott választójogi nőkongresszus egyik eredményeképen a nők választójogát addig ellenző svéd király beadta a derekát és az 1912. évi
választást követő parlamenti szezont megnyitó beszédében
bejelentette a nők választójogára vonatkozó törvényjavaslatot. A képviselőház majdnem egyhangúan el is fogadta
a csakhamar benyújtott javaslatot, de a felsőház, bár csak
kis szótöbbséggel, elvetette. A svéd parlament ezidei megnyitása alkalmával mondott trónbeszédében a svéd király
a nők választójogára vonatkozó új törvényt jelent be.

Egy művésznő sikere Berlinben.
A jövő évi berlini internacionális könyvipari és grafikai kiállítás egyik női osztályának vezetésével PaczkaWagner Kornéliát, a Berlinben élő híres festőnőt és
grafikust bízták meg. ö most fölszólította a grafikával foglalkozó művésznőket, hagy fa-, réz- és kőmetszeteket és
rajzokat küldjenek be. Paczka Kornéliát egyszersmint a jury
elnökségével is megbízták.
A választójog csökkenti a nők kriminalitását.
Az Új-Zeelandban legutóbb kibocsátott fogházi jelentés érdekes adatokat tartalmaz a női bűntettesek számának
csökkenését illetőleg. Eszerint 1881-ben a rabok napi átlagszáma igy oszlott meg: 631.66 férfi és 94.37 nő. 1912-ben,
amikorra a lakosság megkétszereződött, ez volt az arány:
853.82 férfi és 64.07 nő. A férfi bűnösök száma tehát csak
a lakosság növekedéséhez viszonyítva csökkent, míg a női
bűnösök száma abszolút és jelentékeny csökkenést mutat.
Ez az érdekes körülmény szoros összefüggésben van a különböző szociális reformokkal, melyeket legnagyobbrészt az
1893 óta szavazatijoggal biró nők valósítottak meg s melyek különösen a munkásnők helyzetének javulását vonták maguk után. így 1894-ben a parlament egy olyan munkásvédelmi bizottságot alakított, melynek jogköre kiterjed a
munkaidő és munkabérek viszonyának szabályozására, aminek különösen a szervezetlen munkásoknál van nagy jelentősége. – Az alkohol elleni küzdelmet hatalmasan elősegítették egyes törvények, melyeknek keresztülvitelét egyenesen a nőknek tulajdonítják. – 1904-ben olyan válási
törvényt hoztak, mely a válást könnyebbé és kevésbbé költségessé teszi s ezáltal védelmet nyújt a kereső nőnek a
lusta és bűnöző férjjel szemben.
Nők színháza Londonban.
A »Színésznők Választójogi Ligája« érdekes vállalkozást valósított meg, kibérelve egy londoni színházat a
célra, hogy abban csupán nőkérdéssel foglalkozó darabokat
játszanak. Úgy a színház megteremtői, mint részvényesei,
kizárólag nők; a jövedelem egyharmadát a »Színésznők
Választójogi Ligája« kapja, a többit pedig a választójogi
egyesületek.
Különfélék.
Olaszországban most alkalmazták az első iskolaorvosnőt Genuában Dr. G a r d e 11 a kisasszony személyében. –
Dr. Katherine Bement D a v i s t a newyorki rendőrség javítóosztályának főnökévé nevezték ki. Ilyen jelentőségteljes állást, mely az összes new-yorki rendőri fogházak
fölötti felügyelet gyakorlásával jár, még nem juttattak nőnek a rendőrségnél. Az illető hölgy mint lelkes »suffragett«
ismeretes. – A »Fortschrittliche Volkspartei« által a porosz képviselőházhoz legutóbb benyújtott választójogi törvényjavaslatok egyike a g a z d a s á g i l a g f ü g g e t l e n n ő k
aktív községi választójogát is sürgeti.
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Családfentartó csecsemők.

ságának jogához is jusson; tudjuk-e gondjainak egy részét válláról levenni, mikor a mai munkabérek mellett az
asszony munkája a családfentartásra nem elegendő? Nem
tudjuk, nem tudjuk. De látjuk legalább, hogy mit nem
tudunk, s mit kellene tudnunk, s ez is egy csigalépés a haladás mérhetetlen utján.
Szirmay Oszkárné.

Nem tartja el az édesapját, de eltartja az édesanyját
és annyi testvérét, ahány van. Ez nem tréfa, nem álom, nem
utópia, hanem reális valóság, a mi nagyszerű gyermekvédelmi törvényünknek egy gyönyörűséges anomáliája. Viαα
lágszerte ismeretes a magyar gyermekvédelem nagyszabású DD
modern alapelve, mely a gyermek j o g á t hangoztatja az
állammal szemben; ismeretes a törvény lelkiismeretes keresztülvitele, mely majdnem (no de csak majdnem) kívánatossá
teszi, hogy az ember Magyarországon elhagyott gyermek
legyen. Mert mi következik be, ha az a gyermek nem »el- Perkins Gilman „The Home-'járól.
hagyott«, mikor édes szülője él és szíve minden csöpp vé- Kiadja a Charlton Co New-York. Ara 1 dollár.
rével görcsösen ragaszkodik gyermekéhez, nemcsak a korÍrta: Marczali Poly.
hely és dologkerülő szülő, ki a gyermekkel jobban tud kolVannak könyvek, melyeknek átfutását a »társadalmi
dulni, nemcsak a lehelletével gyermekét inficiáló tüdőbajos,
kötelezettségek«-hez számítják. Ilyenekkel szemben »The
kinél e ragaszkodás az életösztön utolsó fellobbanása, hanem
Home« elolvasása emberi kötelességet jelent.
az ép, egészséges, józan, komoly, jólelkű szülő is, ki azt
Nem azért, mert a könyv tárgyához, az otthonhoz,
mondja, hogy »az éjjelt is nappallá teszem, nyomorbérért
– valamilyen formájában – valamennyi embernek van köze.
varrok, két kezemmel is hányom a havat, túrom a földet,
De azért, mert vélt közünk nagyon távol esik attól a vide munkát adjatok nekem, hogy kenyeret adhassak nyoszonytól, amely minket tényleg az otthonhoz fűz, s ezt ez
morgó gyermekeimnek« Mit adhatunk neki? Biztatást, lega könyv fedi fel előttünk először.
jobb esetben koldusalamizsnát és az ajánlást, hogy a maEddig – az otthon mindég úgy jelentkezvén, mint
gyar állam eltartja az ő gyermekét, csak adja ide, – de
életünk minden fázisának elválaszthatatlan kelléke – nem
munka, tisztességes, emberfentartó munka – az nincs száis gyakoroltunk rá és szintén szükségletnek vélt velejáró
mára. Mintha Dante poklának egy jelenete elevenülne meg
körülményeire kritikát, amint ezt nem szoktuk olyasmivel,
előttünk, ha látjuk a nyomor tanyáját télen, ha felvonulnak
amit szinte természeti tüneménynek, elemi sine qua non-nak
előttünk a kenyér után sírók végtelen sorban. Ha megírta
erezünk. De Perkins Gilman más, ettől ugyancsak különvolna Dante ezt a jelenetet, vájjon a nagy bíró kiket kárböző vonatkozásban tüntet fel minket az otthonnal szemben.
hozatott volna e sorsra: azokat, akik, amíg volt munka,
Mint intézményt markolja meg – biztos, céltudatos kézzel.
arcuk verejtékével dolgoztak, vagy azokat-e, kik földi éleErre az érintésre megrezzen az összes, többi emberi intéztükben henyéltek és dőzsöltek, pompás palotáikban ritkamény is. És egészében elénk tárul az írónő világnézlete,
ságokat és gyakran értéktelen műkincseket gyűjtöttek és nem
amely mindent magábafoglalóan, széles és óriási területe
hallották meg felebarátjuk jajkiáltását. De ez a jajkiáltás
ellenére is oly egységes és szervezett, hogy nincs egyetlen
nem is elég hangos; kér és könyörög a munkanélküli, pepontja sem, amelyen át ne futna a nagy hálózat egy szála.
dig hangosan dörögve kellene szólnia, mert joga van hozzá
Valamint amikor a papírbohóc egyik lábának zsinegét ránazon egyszerű ténynél fogva, hogy él: joga van munkára
gatjuk meg, felemeli a másik lábát is, két karját is, fejét is
és kenyérre! Társadalmunk e nagy bűnének hol késik a
egyszeriben, csak így nem létezik Perkins Gilman társamegváltója!
dalom-felfogásában egy szerv sem, – bármily elenyészően
De kétségbeesett sajnálkozás helyett segíteni tudunk
csekély fontosságú is legyen ez – amelynek elmozdításéaz anyán és gyermeken, ha – az apa nemcsak beteg,
tól az összes többi hatalmas szerv el ne rándulna. Erre
de meg is halt; ha nemcsak munkanélküli, de el is züla nagy Összefüggésre, erre a társadalmi szervezetre varálött ; h a nemcsak Amerikába szökött, de onnan hírt sem ad zsol világosságot előttünk, amint ezúttal az otthont helyezi
magáról, vagy h a katonáéknál van, vagy h a családjával
tanulmányai gyújtópontjába. Lerajzolva az otthon célját, és
soha sem törődött, és h a – a legkisebb gyermek még
megállapítva ekként megillető helyét az emberiség életéanyja emlőjét szívja, amelyből a nyomor már szinte elapasz- ben, következő eredményre jut: a mai otthon visszamaradt
lotta az éltető forrást. A csecsemőt nem kell elválasztani
állapotban sínylődik. A többi, a háztartásból már kivált iparédes szülőjétől, s hogy az anyának a szoptatást lehetővé
ággal ellentétben, lekötve az emberiség felét, – még mintegye, a többi gyermekét is gondjába veszi a magyar állam,
dig follyik ott ipar, azaz egy ipargomolyag, amely az egyes
és a szoptatási időre együtthagyja az apátlan családot. Ezek
otthonok elszigeteltségében nem bír a világban folytatott
azok az esetek, melyek oázisoknak látszanak a nyomor vég- iparral lépést tartani, és alacsonyabb fejlődési fokán kitelten sivatagján. De ez a segítség csak addig tart, míg
vül még minden egyéb módon is hátráltatja az emberiség
szopik a gyermek, míg »a csecsemő eltartja a családot«.
fejlődését. Műhely-voltuk meggátolja az otthonokat hivatáTudunk-e az anyának oly munkakört teremteni, mely- sukban, nyugalmukban, tisztaságukban és – ez a főcél –
ben gyermekeit ha vasszorgalommal is, de el tudja tartani,
a kisgyermek védelmében. Η háztartás-iparzagyvalék az emakkor is, ha ő nem az állam eltartottja, hanem munkába
beriség felét – a nőt – bilincseiben tartva, megszorítja
jár, de munkájából hazatérve, anya akar lenni, gyermekével általa társának, a férfinak, teljes emberi kiefejlődését is. Egyegyütt akar maradni; tudjuk-e megsegíteni, hogy lelki anyarészt szellemileg, mert a termelő a férfi, a fogyasztó a
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nő ízlésétől korlátozott piacra készíti munkáját, másrészt anyagilag a kicsinyben fogyasztó, nem szakember vezette háztartás háromszoros kiadást, háromszoros felesleges piaci munkát követel a férfitól. A megváltozott »otthon-ipar«-i viszonyok (milyen ellentétes két fogalmat kell itt összekötni!)
a most már hivatásához jutó nőt magasabb emberré: jobb
anyává változtatnák és a férfit a felesleges háztartási költségekhez szükséges robot béklyóiból emberi hivatásához
juttatnák. A szülők megváltozása a gyermek körülményeinek megváltozását vonja maga után, amelyet most már otthona, gazdasszony-anyja nem nevelne más etikára, mint a
milyet mint emberi kötelességet méltán követel majd tőle
a világ. Egyszóval az emberi erények bölcsőjének gondolt
otthonról bebizonyítja Perkins Gilman, hogy Prokrusteságyává vált éppen ezeknek az erényeknek s igy a faj fejlődésének, amelynek fő feltétele a gyermek harmonikus testilelki fejlődése. Hogy a mostani állapotok ennek épp az
ellenkezőjét idézik elő, azt kíméletlenül világítja meg előttünk Perkins Gilman. De kíméletlensége nem fáj. A méltányosság magaslatáról világit bele a sötétségbe, a múlttal
szemben a »tout comprendre c'est tout pardonner« magaslatára emelkedve és oda emelve olvasóit. Akiknek már nem
lehetne talán megbocsátania, ha a könyv elolvasása után
is ehhez a múlthoz kívánnának tartozni otthonuk tekintetéhen. A jövő tervek kialakításában azonban nehezebb a
magyar nő helyzete, mint az amerikaié. Nálunk egyelőre
még annyival utópisztikusabb a tervezett haladás, emenynyivel az amerikai ipar és technika előbbre vannak a miénknél. Mert meggyőző és káprázatosán emberi otthon-rendszerét ezeknek segítségével állítja fel Perkins Gilman; az ő
vágányaikba terelve az otthon kerékvágásába nem illő folyamatokat. De csak úgy, ahogy fez a módszer nemcsak hogy
csorbát nem jelent az irónő értékén, hanem társadalmi reformeszméi, gyakorlati útjainak felfedezése az eszmék megteremtését jelentik, úgy az, hogy a tervek Magyarországon nehezebben vihetők át gyakorlatba, több élőmunkát igényelve
– annál értékesebbé fogják tenni a magyar nő törekvéseit – megvalósításuk felé.

Kincsesláda. A Modern Ifjúsági Könyvtár 8-ik füzete
reveláció gyanánt hat a sok értelmetlen »csingilingi«-től
hangos gyermekvers-irodalomban. Reveláció gyanánt hatna
azonban akkor is, ha költőink poézisük legjavát adnák a
gyermek ritmus, rím, de é r t e l e m után is szomjazó lelkének. Szikra »kincsesládája« ez a füzet; a poézisnak igazi
kincsesládája, telve ritmussal, színnel, gazdag humorral és
nemes érzelmességgel. Η Modern Ifjúsági Könyvtár e kiadványával nemcsak az irodalom, hanem a szülők, nevelők
és első sorban a gyermek nyert. A versekkel finom összhangban vannak P o g á n y W i l l y n e k mesteri illusztrációi. A Modern Ifjúsági Könyvtár eddig megjelent füzetei
egyenként 20 fillér árban kaphatók a kiadóhivatalban (VII.,
Thököly-ut 46), valamint a dohánytőzsdékben és könyvkereskedésekben. A kéthetenként megjelenő könyvtár előfizetési ára egész évre 5 kor., félévre 2.50 kor.

Árulják „A Nő”-t

Szőnyi Lajos felvétele.

Az olvasók üzenetei.
Az alábbi levélben foglalt indítványt szívesen valósítjuk
meg. Közérdekű ügyben röviden megirt felszólalásokat, ha írójuk
nevét és teljes címét közli, e rovatban leadjuk majd. A felszólalásokat kívánságra aláírás nélkül is közöljük, de a szerkesztőségnek feltétlenül kell ismernie az író nevét és címét.
„Igen tisztelt Szerkesztőség!
Indítványozom, hogy lapunkban „A Nő”-ben mi, olvasók
is rendesen hozzászólhassunk a bennünket érdeklő kérdésekhez.
Sok minden akad, ami elkerüli a szerkesztőség figyelmét s nekünk olvasóknak mégis tárgyalásra kínálkozik.
Kérem adjanak nekünk is rovatot. Nem irodalmi babérok
termelésére szánt helyet, hanem figyelmeztető, kérő vagy polemikus megjegyzéseink, vitatkozásaink elhelyezésére alkalmas
teret, amelyet „A szerkesztőség üzenetei” mintájára az „olvasók
üzenetei” cim alá helyezhetnének. A lap nevelési értékét fokozná,
ha mi olvasók – ismétlem nem az irodalmi részben – de
mégis hozzászólhatnánk egyes dolgokhoz.
Engedjék meg, hogy mindjárt kérjem is egy megjegyzés
közlését, a remélhetőleg engedélyezendő új rovatban: En radikális asszonny vagyok s így jobbára csak radikális újságokból
táplálkozom. Napilapunk a V-g ma (január 29-én) törvényszéki
rovatban „Hódított a főhadnagy” cim alatt hirt közöl, mely
szerint H. O. közös hadseregbeli főhadnagy a József-körúton
sétálgatva, összetalálkozott M. A. 18 éves üzleti árusítónővel
és T. J. 20 éves gépírónővel, akiket rövid beszélgetés után meghívott Mária Terézia-kaszárnyabeli lakására. A kaszárnya szobájában víg vacsorát csaptak, s közben sok likőrt ittak. Amíg
a főhadnagy M. Á.-t mulattatta, T. J. a főhadnagy zsebéből
kilopta pénztárcáját, melyben száz koronánál nagyobb összeg
volt, stb. stb. Nem a 3-3 hónapi fogházbüntetés sokallását
akarom itt kifejezni, hanem abbeli felháborodásomat, hogy a
főhadnagy úr nevének csak kezdő betűjét jelzi a V-g, de az
elárusítónő és a gépíró leányt nevük teljes kiírásával állítja
pellengére. Ha ez radikális eljárás, nehéz az embernek radikálisnak lenni. Nekünk anyáknak pedig talán fontosabb H. O. főhadnagy úr teljes nevét ismernünk, hogy védekezhessünk ellene,
ha talán a társaságunkba találna tolakodni s ha tán véletlenül
éppen a mi lányunkat akarja majd megkérni. Ezernyi hasonló
aprónak látszó, de velejében rendkívül fontos tény háborítja fel
az embert. Jó, hogyha legalább itt a lapunkban fejezhetjük ki
felháborodásunkat.
Radikális asszony.
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Drágább lett a kenyér; az értékek csodálatos körforgásában a kamatláb csökkenésének visszahatása a kenyér árának az emelkedésében leng ki. Az összefüggés igen
egyszerű: minél olcsóbb és könnyebb a pénz, annál könynyebben keres a spekuláció befektetést a gyorsan mobilizálható gabonába és már igen rövid idő után, az így mesterségesen fokozott vételkereslet jelentékeny áremelkedést
idézhet elő. A drágább gabona pedig drágább kenyeret
jelent.
Különösnek látszó jelenség az, hogy ma drágábban
fizetik meg a silány búzát, mint ezelőtt két hónappal a
jobb minőségűt, pedig az is természetes jelenség az idők
haladásával, hogy előbb a jobb minőséget hozzák piádra
közvetlen aratás után, míg lassankint a rosszabb minőségekre is rákerül a sor. Nagyon könnyen meglehet, hogy
tavasz felé a városi fogyasztó közönség is éppen a gabonaárak drágulása folytán meg fogja érezni azt a gazdasági csapást, amely a gabonaneműeknek az aratás idejében történt átázása és megromlása következtében oly válságossá és emlékezetessé tette az 1913-as esztendőt Magyarország mezőgazdaságára.
Ebben is érvényesül az a szomorú körülmény, hogy
az aránytalan birtokelosztás következtében elkerülhetetlen extensiv gazdálkodás éppen a szemes növények (gabonafélék)
sikerültétől teszi függővé az ország gazdasági boldogulását. Nagyobb gazdasági fellendülést nem fog hozni a tavasz és az olcsóbb pénz, hanem csak az új termés – ha
ugyan sikerül – mert az egész ország prosperitásának szempontjából ez az egyetlen döntő faktor mindaddig, amíg egyrészt egy helyesebb birtokpolitika belterjes gazdálkodást nem
tesz lehetővé, másrészt céltudatos iparpolitika az ország iparában nem nyit meg új bőséges keresetforrásokat. A modern demokratikus haladás ezen vezéreszméi elől nem
térhet ki a feminizmus sem.
Külkereskedelmi politikánk jövő alakulásában döntő
szerepet fog játszani a három év múlva Németországgal kötendő
kereskedelmi szerződés amely aligha kisebb jelentőségű Magyarországra nézve mint az ugyanakkor eldöntésre kerülő kiegyezés
kérdése. A német birodalmi kormány hivatalosan kijelentette,
hogy vámszerződéseivel annyira meg van elégedve, houy
nem kivan rajtuk változtatni, és ezért nem is fogja őket
felmondani. Ugyanezen vámszerződések hatása nemcsak Magyarországra, hanem az egész Monarchiára nem nevezhető oly
előnyösnek, hogy a vámszerződések revisiója ne volna kardinális érdek A még érvényben levő vámszerződések lekötésénél a
fogyasztók, elsősorban a nők, speciális érdekei nem voltak
figyelembe vehetők, mert nem rendelkeztek szószólóval sem,
aki a közfigyelmet érdekeikre fel tudta volna hivni. Kíváncsiak
vagyunk, hogy 1907-ben is csak néma szemlélő marad-e a női
társadalom akkor, mikor életbevágó érdekei – de nobis síné
nobis alapján fognak tárgyalás alá kerülni.
Az Osztálysorsjáték közgyűlése. A Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték. Részvénytársaság január 20-án
tartotta meg XVI. rendes közgyűlését, amelyen huszonnégy
részvényes jelent meg, akik összesen 3822 részvényt képviseltek. Az évi jelentés elfogadása és a mérleg megállapítása után a közgyűlés elhatározta, hogy a részvények
16. számú kamat- és osztalék-szelvénye száztizenhárom, az
alapítói igzolványok 16. számú szelvénye százöt koronával e hónap 20-ától kezdve beváltassék. Miután a közgyűlés
a fölmentvényt az 1913. évre mind az igazgatóságnak, mind
a felügyelő-bizottságnak megadta, Herrmann Sámuelt, gróf
Hugonnai Kálmánt, dr. Mayer Ernőt, Morvái Istvánt és Schönfeld Adolfot az 1914. évre a felügyelő-bizottság tagjaivá
megválasztotta.
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Magda-Margit,
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
A férfi kinyitotta a kosarat és kezdte annak tartalmát kirakosgatni. S látva, hogy a leány szökni készül,
felszólította, legyen segítségére, remélve, hogy ezzel ott marasztalja.
'
– Ugyan, segítsen nekem, hogy kiteríthessem ezt az
abroszt – mondta.
A leány a nők szokásos készségével elvette tőle a
teritőt, de megjegyezte:
– Majd meglátja, hogy én minden segítség nélkül is
ki tudom teríteni az asztalterítőt.
Megfelelő helyet erre a célra olyat, amely aránylag
elég lapos és kőmentes, nehezen találtak.
– Igazán nem tudom megérteni, miért cipelik fel ide
ezt a sok holmit, amikor kényelmesen ülhetnének az aszta)
mellett s kiszolgáltathatnák magukat.
Tiszta
bolondságból,
Wentworth
kisasszony
mondta helyeslőleg a férfi. – Gondolja, hogy ide tegyük a
Cukrot?
– Gondolom, hogy ne tegye oda, – mondta
a leány
és kivette kezéből a cukrot. – Gondolom, hogy legjobb
volna, ha addig semmit ki nem venne, mig hozzá nem
fognak az evéshez, mert különben tele lesz minden hangyával.ó
Igaza van. Tökéletesen igaza van. Még beletelik
egy kis idő, amíg fölérnek. Én csak azért hoztam ezt a
kosarat előre, mert még vissza akartam menni a másikért is.
– Helyes, és miért nem megy vissza, – kérdezte
a leány kihívóan.
A férfi egy sziklához támaszkodva elégedetten mosolygott.
– Azért, mert szívesebben beszélgetek magával.
– Én nem tudok beszélgetni, – felelte
a leány. Kalapját, melyet az imént leoldott, a szalagjánál fogva ideoda himbálta. Vörös haja csak úgy ragyogott a napfényben.
A férfi gyönyörködve nézte. A leány észrevette a pillantást, elpirult s feltette kalapját.
Ne tegye fel
a kalapját, – kérte
a férfi. – Kérem, ne tegye fel! Magának gyönyörű haja van, tudja-e
azt?
Tudom, – felelte, – sokkal jobban tudom, mint
maga, de azért nevetségessé még sem engedem magam tenni.
– Sohase jutna eszembe magát nevetségessé tenni,
Wentworth kisasszony, – mondta a férfi őszintén, – annál sokkal jobban becsülöm. De lássa, szeretném, ha elmondaná, miért van olyan keserű hangulatban. Annyira kellemetlen volt az eddigi élete?
A leány élesen felnevetett.
– Az életem! – mondta, – az nem is volt élet!
Ugyan mesélje el, miért nem volt élet az eddigi
élete? – kérte
a férfi, – azt tudom, hogy az apját korán
vesztette el.
– Igen, még két éves se voltam; anyámat pedig három éves koromban. Zsófi néni vett magához mint kis
árvát, valakinek csak meg kellett ezt tennie; a városban
nem akart senki elvállalni s így kerültem ide.

– Szegény kis teremtés! – s a férfi becsületes résztvevő szemekkel tekintett rá. – És magának persze dolgoznia kellett az egész idő alatt?
– Néhány évig iskolába jártam, amíg tizenkét éves
nem lettem. Aztán három télen át Milvilleben dolgoztam,
egyszer egy üzletben és két éven keresztül egy malomban.
Egész jól tudok dolgozni, amikor kell.
– De nem nagyon szeret, úgy-e?
– Oh, mindenesetre szeretnék valamit csinálni, hanem – de ugyan nincs erről mit beszélni. Nekem még áfonyát kell szednem, mielőtt besötétedik.
– Még sokára lesz sötét, – mondta a férfi. – Kérem,
üljön le ide, itt egy kényelmes gyeppárna van és
a szikla
pompás támlát képez. Magával nem egyhamar lehet megint
beszélgetni.
– Nekem nincs időm beszélgetni, – mondta
a leány,
de azért mégis leült, nem arra a helyre ugyan, amelyet
a férfi jelölt ki, hanem egy gömbölyű kőre, ahonnan könynyebbnek látszott a szökés, de előbb tekintetével végig
kutatott a meredek lejtőn.
– Én igazán őszintén érdeklődöm a maga sorsa iránt,
Wentworth kisasszony. Tudom biztosan, hogy sokkal ügyesebb és derekabb, mint amilyennek hiszi magát, és szeretném, ha a jó tulajdonságokat kifejlesztené magában.
– A leány roszakaratúan nézett rá s világosbarna szemét hunyorgatta.
– Az én
jó tulajdonságaim – mondta. – Én sovány, szeplős, vöröshajú, tudatlan és – lusta vagyok!
– Nem, maga nem lusta! És magának nem kell tudatlannak maradnia. Maga előtt van még az egész élet,
Magdus. Miután nem szereti, hogy Wentworth kisasszonynak szólítsam. Megengedi úgy-e, hogy Magdusnak hívjam?
A leány beleegyezőleg nevetett.
(Folytatjuk.)

64

Egyesületi összejövetelek:
Minden h é t f ő n este 7-9-ig d í j t a l a n német társalgási órák.
Minden p é n t e k e n este 8- 1 / 2 10-ig s z e m i n á r i u m
»A nókérdés tudományos alapjai.« Előadó: W i l l helm Szidónia.
F e b r u á r 11-én, szerdán este 1 / 2 9 órakor Dr. Steinb e r g e r Sarolta egészségügyi előadása nők számára.
F e b r u á r 18-án dr. K r e u t z e r Lipót előadása »Az
alkotmán yos g yár« címen.
Ezenkívül f e b r u á r 9-én, hétfőn este 1 / 2 8 órakor

fontos tagértekezlet.

Tárgya: »A betegsegélyző-törvény reformja«. Előadó: Gerg e l y Janka.
Tanfolyamuk. Tanfolyamainknak új sorozata nyílik meg
február elején. K ö n y v v i t e l i , magyar és német levelező
és vita g y o r s í r á s i, g é p í r á s i és német n y e l v i kurzust nyitunk kizárólag oly kartársak számára, akik kereskedelmi tanfolyamot, vagy azzal egyenlő értékű más iskolát végeztek, avagy már alkalmazásban vannak és szakismereteiknek csupán egyik-másik ágát kívánják bővíteni. A
tanítás igen mérsékelt tandíj mellett az esti órákban történik az állásban levő tagtársakra való tekintettel. Jelentkezni
a kurzusokra az egyesületi irodában lehet. D í j t a l a n német n y e l v k u r z u s u n k állástalan tagtársak számára már
folyamatban van.
Estélyünk ebben a rossz farsangi szezonban is igen
jól sikerült. Vigalmi bizottságunk megint egyszer derekas
munkát végzett.
Hangverseny vezette be az estélyt; S o n H a r r y , a
Thoman–Szigeti–Son-trio tagja csodálatosan szép gordonka-száma páratlan élvezetet szerzett az estély pontosan
megjelent látogatóinak. Éppily abszolút művészi értékű volt
az Operaház újonnan szerződött művészének dr. Τ a u r i n ο
Ρ a r ν i s-nak éneke, aki egyszerre meghódította művészetével a nagyszámú közönséget. S a r k a d i A l a d á r mókái
k ö v e t k e z t e k e z ut á n . I g e n s z é p e k v o l t a k L o n z a g An n i enak, a Király Színház bájos, ifjú tagjának dalai is.
A közreműködőknek e helyen is hálás köszönetet mondunk azért a támogatásért, amelyben állásközvetítőnket részesítették. Meleg köszönet illeti még külön L o n z a y Annie
úrhölgyet, aki 300 koronában megállapított tiszteletdiját állásközvetítőnknek adományozta.
Mindazok, akik az estély sikere érdekében buzgólkodtak, fogadják őszinte köszönetünket. A jegyeladás körül ismét S c h w a r t z Tercsi tagtársunk érte el a legnagyobb eredményt.
Vasárnapi munkaszünet. Közölték velünk, hogy, több
gyári vállalat vasárnap délelőtt foglalkoztatja alkalmazottait. Mi a feljelentést továbbítottuk az illetékes ellenőrző hatósághoz. A hatóság megejtette a vizsgálatot, melynek során
kiderült, hogy tényleg több helyen dolgoztak. Az egyik vállalatnál megkérdezték a rendőrséget, hogy ki jelentette fel
őket, mire a rendőrségi nagy bölcsen és hihetetlen nyíltsággal megnevezte egyesületünket. A vállalat igazgatója megjelent autójával a gyár kapuja előtt, de zárt kaput talált, a

portás kijelenti, hogy senki sem mehet be dolgozni, mert
a Nőtisztviselők Országos Egyesülete megtiltotta a rendőrség útján. Az igazgató – úgy halljuk – a palánkon keresztül jutott be a gyár udvarára.
A mulatságos történetből csak egyet sajnálunk őszintén, hogy a vállalatnál alkalmazott tagtársainknak kellemetlenségük volt, őket gyanúsították a feljelentéssel. Hiába
szabadkoztak, hogy nekik sejtelmük sem volt, ki jelentette
fel a gyárat, hiszen ők nem is dolgoztak, nem is tudták, hogy
dolgoznak az irodákban, mert a munkát csakis a könyvelési osztályban végezték, ők pedig más osztályokban vannak elfoglalva.
Tényleg a feljelentés hozzánk több vállalatra vonatkozólag érkezett egészen más oldalról és a rendőrség hihetetlen tudatlansága okozta tagtársaink gyanúsítását. A jövőre nézve gondoskodunk arról, hogy ilyen kellemetlenségek
elő ne forduljanak. Egyesületünk és a tisztviselők jóakaróit
pedig arra kérjük, hogy továbbra is tudomásunkra hozzák
a záróra és a vasárnapi munkaszünet megszegését.
A Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesületében a Nőszövetség közgyűlését előkészítő lázas tevékenység és a
kongresszusszerű közgyűlés alatt fejlődött lelkesedés természetesen nem lehetett állandó jellegű, úgy hogy most csendesebb napok következnek.
Eddig a csütörtöki tea-esték oly látogatottak voltak,
hogy tágas helyiségünk néha alig tudta befogadni tagtársainkat és azok vendégeit. Most gyérebb a látogatók száma;
a téli sport kissé elvonja szabadidejüket, de jól esik látni,
hogiy tagtársaink otthonosnak érzik az egyesületi helyiséget
és szívesen feljönnek, ha csak egy félórára is.
Farsang után s o r o z a t o s e l ő a d á s o k a t kezdünk.
Jelenleg azon fáradozunk, hogy a tavaly annyira kedv e l t é s l á t og a t o t t t o r na -k u r z u s t f e l ú jí t s u k ; n é h á ny j elentkező már van és ez utón is felhívjuk tagtársaink figyelmét ezen kurzusra, mely még élvezetesebbnek ígérkezik a
tavalyinál, mert idén a tavaly még nélkülözött s v é d t o r n a s z e r e k is rendelkezésünkre állanak.
Jelentkezni lehet a csütörtöki estéken, vagy a hivatalos órák alatt. Dr. F e 1 d m a n n Bódoghé alelnök.
A temesvári fiókegyesületben most egy külföldi előadó meghívását tervezik. Kilátás van azonkívül arra, hogy
a központból W i 11 h e 1 m Szidónia titkár néhány napra eljön a temesvári egylet vezetőségének meghívására. Ez alkalommal több tagértekezletet tartunk, melyeken az előadásokat vita követi.
Részletes értesítéseket küldünk, a napok megjelölésével, tagtársainknak.
Nyugdíjkérdés. Mintegy tíz esztendő előtt nagy harcok után megnyílt a női alkalmazottak előtt a Magánt i s z t v i s e l ő k Országos N y u g d í j e g y l e t e . Beléphet minden nőtisztviselő és mégis elenyészően kevesen veszik igénybe e kedvezményt, melyért sok más pályán működő nő méltán figyel bennünket. Érthetetlen előttünk a
komoly nőtisztviselők e könnyelműsége, hogy nem gondoskodnak könnyen teljesíthető befizetések útján aggkorukról,
vagy esetleg előbb beálló munkaképtelenségük idejéről.

