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Az élet beszél.

Tragédiák. Az alkohol és a férfitársadalomban szankcionált
nemi kicsapongás ezúttal nagy hűhóval dobta
felszínre áldozatait: a bricseszes rendőrtisztviselőt, a leitatott
és elkábított asszonyt és a „felelősségre vonó” revolveres
férjet. Felszínre dobta a nemi elbizakodottságában korlátokat nem ismerő férfi típusát: a kalandokra leső, mások
családi és egyéni boldogságán
keresztülgázoló
férfiúét,
akit tetteinek jutalmául az
„erkölcsös”
társadalom
még
meg is becsül, mint a
nemes férfiasság típusát. A
bricseszes
rendőrtisztviselőt
kalandjainak delén leterítette
egy ostoba golyó, mert bölcs
társadalmi
konvenciók
ugu
vélik, hogy ezzel a megtorlással lemossák a gyalázatot.
De míg alkohol és nemi kicsapongás az állam és társadalom beleegyezésével ülheti
orgiáit, amíg a nőt mesterségesen legfőkép a férfi alacsony
ösztöneinek
kielégítésére nevelik, mindaddig sokszor lesz részük a szenzációra
éhes újságolvasóknak CsiszárGacsó-féle tragédiákban.

Csak finoman. Egy vidéki lapban olvassuk „A hét éves leány
merénylői” címen: „A múlt év augusztusában
történt, hogy Gyapjas Mihály szegedi vasesztergályos-segéd
zárat javított P. iparos házában. Az iparosnak hét éves leánya
egyedül tartózkodott a lakásban, amit a bestiális lakatos
kihasznált és merényletet követett el
áldozata ellen.
Az aljassága
nem
maradt
nyomtalanul és a rendőrség
letartóztatta.
A
kihallgatás
alkalmával elmondta, hogy a
kis leánnyal ez már nem az
első esete,
sőt a bűntársát
is megnevezte: Börcsök Pál
lakatossegédet,
aki
elaltatta
a leányt. A szegedi törvényszék fiatalkorúak fölött ítélkező bírósági zárt tárgyaláson ítélkezett a bűnügyben.
A bíróság Gyapjast egy évi,
Börcsököt
pedig hat hónapi
fogházra ítélte.” Ugyanaznap
a következő ítéletről is adnak
hírt az
újságok: „Goldstein
Zsigmond szabadkai baromfikereskedő és Schönstein Lipót szegedi
kereskedősegéd
a bajai
vasúti
állomáson
kilopták
Kozma
Pál
decsi
gazdálkodó
zsebéből
pénztárcáját, amelyben hét korona
volt. A két zsebtolvajt a
szabadkai
törvényszék egyegy évi börtönre ítélte és az
ítéletet a szegedi tábla most
jóváhagyta.” Egy
hét
éves
gyermek
megrontásáért
a
két cinkostársnak együttesen
másfél évi fogház, 7 korona
ellopásáért pedig a két cinkostársnak két évi börtön
jár
a férfitörvények szellemében. De lapunk egy kritikusa azt találja, hogy a fedőlapon finomabb kérdésekkel
kellene a közönséget a feminizmusnak
meghódítani. MéIngrid Ruin,
lyen tisztelt kritikus: amíg az a legkiválóbb finn festőnő önarcképe. A fiatal művésznő alkotásaival minden
élet ilyen égbekiáltóan finomfinn szépművészeti múzeumban találkozunk.

talán gyermekeinkkel szemben, amíg a hét korona több védelmet
kap a hétéves gyermeknél, addig itt az életet kell beszéltetnünk
hogy későbbre helyet tisztítsunk az élet finomságai számára

6. szám

Ez tetszik
az antifeministáknak.

A „nők napját” e szavakkal üdvözölte
egy fővárosi
napilap:
„Tehát
márciusban
tüntetnek a munkásnők. Ez
lesz az első asszony-tüntetés
Magyarországon — a férfiak
jogaiért. Mit szólnak éhez a
szociológiai
tudományokban
jártas, művelt, képzett feministák? Nem érzik-e meg,
hogy a munkásnők praktikusabban, öntudatosabban (Oh
jaj! Szerk.) indulnak a küzdelembe, amelynek a férfiak
választójoga csak egyik mellékcélja, közbeeső állomása,
a végcél, amelyet így biztosabban remélnek elérni, a
nők joga? Most amikor a
férfiak választójogát is megcsúfolja az erőszak, valóban
úgy látszik, mintha a munkásnőknek volna igazuk.·
Persze, hogy a nőknek mindig és mindenkor igazuk van
ha a maguk jogairól önzetlenül lemondanak a férfiak előjogai javára!
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A békemozgalom kötelességei.
A finn válság.
Írta: BÉDY-SCHWIMMER RÓZSR.
Forgalmas utcán, sétáló és rohanó tömeg közt irtó
nagy szál, piszkos, szurtos férfi, az emberen hordható gyilkoló eszközök mindegyikével állig felfegyverkezve, teljes
erejével dühös csapásokat mér egy törékenytestű, kis gyermekre. A védtelen apróság összeszorított ajkai közül fájdalmas zokogás tor elő, összesebzett testéből vérsugarak
szökkennek. Halálos verejték lepi el fehér homlokát, amely
alól riadt szemek szívettépő várakozással segítségért esdekelnek.
Az utca zaja elnyeli a megkínzott gyermek jajszavát.
A sétálók kirakatokat bámulnak, kacagva tárgyalják szűk
napi életük apró furcsaságait. Mások gondokba merülve, süketen rohannak céljaik felé. Tekintetük meg nem látóan siklik el a kínzó és áldozata felett. Megint mások meglassítják
lépteiket, nagyot sóhajtanak a szívettépő látványon, de megállás nélkül folytatják útjukat.
Végre valaki megáll és ökölbe szorult kézzel támadó
lépést tesz az irgalmatlan felé. Ökle azonban lehanyatlik
a vasmarkú marcona alak túlerejének felismerésében. De az
ezer sebből vérző ártatlan gyermeki meghatóan bízó tekintetével találkozva, támogatást keresőén beleharsog az utca
emberforgatagába:
— Segítsetek e gyermeket támadója kezéből kiszabadítani. Egy egészségtől duzzadó, reményteljes élet indokolatlan elpusztítását kell meggátolnunk. Emberek, forduljatok el
egy pillanatra a pompás kirakatoktól; hagyjátok abba egy
percre olcsó élcelődéseiteket és szánjatok egy parányi időt
e gyermek életének megmentésére!
— Az ő gyereke; ütheti, kínozhatja, — morog az
egyik siető alak.
— Igazán szörnyű, de hát valamelyest mi is ütjük
a gyermekeinket! Nehéz mást gáncsolni, amíg önmagunk is
ludasok vagyunk, — mentegetőzik a szégyenkező másik.

— Oh, borzasztó, vérfagyasztó! Milyen szégyen, hogy
ez a brutális kolosszus úgy marcangolja ezt a kis teremtést; de végre nem keveredhetünk mások családi ügyeibe!
— szól a harmadik.
Igen, a nemzetközi etikett tiltja, hogy egymás családi
skandalumaiba belekeveredjünk. De amint igaz ember az
utcán sem haladna el tétlenül, ha egy túlerős kolosszus
szemeláttára legyűrne egy apró, ártatlan gyermeket, úgy a
pacifizmus igazi munkásai sem altathatják el lelkiismeretüket
a finn nemzetet fenyegető sorssal szemben.
Az etikett szép dolog, amíg nem ártalmas: de amikor
az árvíz zúgva iramodik falvak elsöprésére, nem Kérdezzük,
rendben vannak-e loknijaink, mielőtt mentésre indulnánk. Az
egymás dolgába bele nem szólás kényszerítő formulája tisztán onnan eredt, hogy mindegyikünknek volt skandalumja,
amelybe nem akartuk beleszólaltatni a szomszédot. Mások
ajtaja előtt szeretünk söpörni, de nem szeretjük, ha más
seprője nyúl a mi ajtónk előtt tornyosodó szeméthez. Így
el kellett érkeznünk szemetjeink kölcsönös tiszteletbentartásához. De még ennek a kultúrát inficiáló beteges formulának is megszabták a határát: nem szólunk egymás b e l ügyeibe, de kifelé robbantó cselekvések meg a nemzetközi etikett szabályai szerint is támadhatók. Sajnos azonban
még e joggal se igen élünk. A belátásaink és a cselekvési
ösztöneink közt hiányzanak az egészségesen működő idegszálak. Felismeréseinknek nincsenek rögtöni cselekvést megindító motorjai.
Így tudjuk ugyan, hogy Finnország nem belső része
Oroszországnak, hanem független, önálló nemzeti állam, de
azért egy ujjúnkat sem mozdítjuk, amikor Oroszország, amelylyel csak az államfő személye (az orosz cár Finnország nagyhercege) köti össze, virágzó kultúráját, bámulatra méltó parlamentarizmusát, gyönyörű műveltségét lépésről-lépésre megfosztja a szabad fejlődés tiszta levegőjétől.
De most, amikor Oroszország egy utolsó vasszontással
a finn nemzet torkát fojtogatja, számunkra is elérkezett az
utolsó pillanat, amikor még kötelességünket teljesíthetjük finn
testvéreinkkel szemben.
Parlamentjeink elvesztették a szavuknak súlyt adó erkölcsi tekintélyt. Amíg mi nők e tekintély helyreállításához
nem járulhatunk példátadó munkával, addig más fórumokon
kell keresnünk az orosz kegyetlenkedés elleni felháborodás
cselekvő kifejezését.
Az erőszak uralmának meg vannak a maga fanatikusai,
papjai, agitátorai, szellemének terjesztői. A jog uralmának
eddig jobbára csak jámbor áhítozói, teoretikus tudósai voltak. Itt az ideje, hogy a fizikai erőszakot jogi institúciókkal
helyettesíteni akarók szervezetei, a békeegyesületek, a militáns erőszak egy-egy aktuális eseményével szemben épp
olyan bátran, elszántan és épp olyan hangosan szólaljanak
fel, mint a militarizmus ágensei a maguk céljai mellett.
A béke közvéleményének kiépítése halaszthatatlan feladatunk, ha nem akarjuk, hogy Oroszország lángbaborítsa
Európát. Ha közömbösen haladunk el Finnország sorsa mellett, ahol férfiak és nők legendás hősiességgel feszítik meg
utolsó erejüket, Európa leggyönyörűbb alkotmányának megmentésére egy lépéssel előbbre bocsájtottuk az orosz erőszakot sötét szándékainak utjain.
Parlamentjeinkben még nem sürgethetjük a nemzetközi becsület és tulajdonjog tiszteletét biztosító törvényeket,
sürgessük hát békeegyesületeinket a nemzetközi békeközvélemény megteremtésére. Finnország, a nőt teljes emberszámba vevő legeurópaibb állam, sorsa legyen a feladatra
ébresztőnk.
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Lilli Lehmann anyja.
Írta: STEPHANI ELZA.
Azt a tényt, hogy oly számos kiváló embernek anyja
kiváló egyéniség volt, nem ismerik el általában a feminizmus mellett bizonyító érvnek. Közel fekszik az az útszéli
igazság, hogy az elnyomás korszakában, az elnyomottak
soraiban is fejlődhetnek kimagasló egyéniségek. De ma már
ott tartunk, hogy nem kell álszenteskedő paedagogiai célszerűséggel megokolnunk a nő jogát a szabadsághoz; nem
az a kérdés, a szabadság szeretetreméltóbbá teszi-e a nőt,
hanem hogy megilleti-e jogosan? Ebből a szempontból nagybecsű bizonyíték minden asszony, aki értékes egyéniség; a
nőkérdés hívei nem hagyhatják az ilyet ügyeimen kívül.
Kétszeresen nagyértékű az olyan asszony, aki éppen azt a
munkakört tölti be tökéletesen, amelyet a nő legsajátosabb
hatáskörének szoktak nevezni, és aki eléggé jelentékeny arra,
hogy ne csupán egyebet, hanem többet is tegyen, mint
a legtöbb asszony. Legyünk őszinték: kissé belefáradtunk
abba, hogy mindig újból és újból hivatkozzunk Mme Curie-ig
bizonyíték gyanánt (mert ő kétségtelenül a legelső sorban
áll), és válaszul mindig újból azt haljuk: »Mme Curie kivétel; Mme Curie nem is asszony!«
Azt az ismeretlen hősnőt, akiről itt szólni fogunk,
nem sújthatja ez az ítélet. Erről a legideálisabb anyáról
senkisem fogja állíthatni, hogy »nőietlen.« Nem is küzdött
a nők jogaiért, de közvetve mégis magasrendű szolgálatot
tett a nők ügyének, ÉS bizonyos, hogy van és mindenkor
volt számos hozzá hasonló hősnő, akikről nem tudunk semmit, mert gyermekük nem volt véletlenül világhírű nagyság,
aminő Lilli Lehmann, az énekesnő; és mert nem minden
gyermek rendelkezik annyi tehetséggel és hatalommal, hogy
anyja emlékét megörökítse, mint Lilli Lehmann tette emlékirataiban.*
Marie Löw 1807-ben Heidelbergben született; 13 éves
korában már fellépett, mint hárfaművésznő és tanítónői alkalmazást kapott a Majna-Frankfurtban levő Cecilia-egyesületnél. Néhány év alatt kitűnő énekesnő lett belőle, és
csak egyszerűsége és szerénysége okozta, hogy hű színházi
közönségén kívül csupán zenészék ismerték, de ezek a legjobb véleménnyel vo.tak feőle. Leglelkesebb bámulói közé
tartoztak Spohr és Wagner. 1847-ben ismerkedett meg Lehmann Ágost hőstenorral, nemsokára feleségül ment hozzá
és evvel befejezte énekesnői pályáját.
Boldogsága csak rövid ideig tartott. Lehmann, a tehetséges művész és szép férfi, bár jóindulatú, de összeférhetetlen és állhatatlan volt és nemsokára j á t é k r a és
i v á s r a adta magát. Fáradságos évek következtek; egyik
színházi székhelyből a másikba vándoroltak; 2 gyermekük
született: Lilli, a későbbi világhírű művésznő és harmadfél
évvel utóbb Marie, akiből szintén kiváló, különösen Bécsben nagyon kedvelt színpadi énekesnő lett, bár nem érte el
nővére művészi fejlődésének magas fokát. Anyja házasságáról Lilli Lehmann a következőket írja: »Saját és gyermekei jövőjével nem törődve, sehol sem volt maradása (az
apának). Pedig anyám mindenről lemondott érette... Nem
illettek össze s azért házasságuk szerencsétlen volt. Milyen
jövőt ígért az örökös vándorlás és hogyan nevelhették gyermekeiket? Reménytelenül állott anyám e két kérdéssel szem* Lilli Lehmann: Mein Weg. 41 képpel. Hirzel, Leip-

zig, 1913.

ben. A szelíd, hallgatag asszony arra a bátor elhatározásra
jutott, hogy a gyermekek kedvéért megválik férjétől; ezt
apám is belátta és nehéz szívvel egyezett bele. Sajnos,
anyámnak nem volt elegendő bátorsága arra, hogy mint
drámai énekesnő visszatérjen régi foglalkozásához; hiszen
ekkor csaknem 45 éves νοlt. Talán túlságos gyorsan ragadott meg egy véletlen alkalmat, midőn elfogadta a prágai
országos színáz zenekarának hárfási állását, amellyel barátai megkínálták. Bármint legyen, evvel döntő fordulatot adott sorsának. Habár így emberfölötti munkaterhét
és gondot vállalt el, a mi boldogságunkat alapozta meg
vele. Kevés volna minden magasztaló szó, amellyel érdeme
szerint méltatni kívánnám.«
Prágában a szegénységnek, de — legalább a gyermekek számára — a boldogságnak és egészséges fejlődésnek korszaka kezdődött. Hősi önfeláldozással vitte keresztül
az anya, hogy kis leányainak nemcsak napsugaras ifjúságuk
legyen, hanem kitűnő nevelésben is részesüljenek. Nem riadt
vissza attól, hogy gyermekei számára szívességeket vegyen
igénybe, de ezerszeresen viszonozta azokat. Abban a házban, amelyben lakott, volt egy gyermekiért, melybe a város
legjobban neveit gyermekei jártak. Hogy leánykáit is felvegyék oda, elvállalta az énektanítást. Lilli Lenmann irja:
»Anyám jövedelme, habár a zenekar összes tagjai közül legnagyobb fizetése volt, csak évi 600 forintot tett. 90 forintba
került a lakás, és egy szobánál és konyhánál kevesebbet
csak nem bérelhettünk... A színház gondoskodott ugyan
hárfáról, de anyám mégis szívesebben játszott saját hangszerén, amelynek öblös hangjával nem vetekedhetett a másiké. Nehogy az értékes hangszert a mindennapi szállítással
szél és vihar hatásának tegye ki, anyám a színházban rendeztetett be egy szobát, ahol naponta gyakorolt, tehát kétszeresen tette meg az utat.« Lillit díjmentesen fölvették a
Müller-féle zongoraiskolába, amely ugyanabban a házban
volt. Minthogy otthon nem volt zongorájuk, megengedték
neki, hogy az iskola egyik osztályában gyakoroljon naponkint reggel 7-8 óra közt, mielőtt a többi növendék megérkezett. Ezentúl Lehmanné minden reggel már 6 órakor
lement és saját tüzelőanyagával fűtött be, »hogy Lillike melegben üljön.«
Végre megvehettek a rég óhajtott zongorát és lassankint jelentkeztek énektanulók, akik azonban több fáradságot okoztak az egykori nagy énekesnőnek, mint amennyi
jövedelmet hoztak; nagyobb részük t. i. maga is nagyon
szegény volt. »Nemcsak a mi megélhetésünkről, nevelésünkről gondoskodott, nem csupán számunkra dolgozott, főzött,
szabóskodott anyuskám; valamennyi barátunk és ismerősünk
is igénybe vette jóságát és szívességét, sőt sokan gyalázatosan visszaéltek erejével... Másokkal megosztottuk étkezéseinket, és neki magának, ha este az előadásról jött, igen
gyakran nem volt egyebe, mint egy darab száraz kenyere
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Marie Löw, Lilli Lehmann anyja.
egy pohár vízzel. Ilyenkor akárhányszor még az éjszaka
felét is munkában töltötte, hogy még egy kevés jövedelemre
tegyen szert; mert hát nem jutott nevelésünk és megélhetésünk minden szükségletére.« A gyermekek Prága legjobb
iskoláiba jártak és a zenei kiképzésen kívül alapos, sokoldalú nevelésben részesültek. Minthogy készpénzben nem
tudta megfizetni az összes magánórákat, Lehmanné viszonzásul énekórákat adott, amelyek természetesen még jobban
növelték munkaterhét. Amellett beteges és borzasztóan ideges volt; de idegességével senkit sem kínzott, csak ő maga
szenvedett alatta. Mindig szelíd volt, tele élénk érdeklődéssel
a művészet ügyei iránt; ő volt középpontja annak a vidám
baráti körnek, amely gyakran gyűlt össze kicsiny lakásán.
Hát az apa? kérdi az ember kíváncsian. Lerázott magáról minden felelősséget, anyagit és erkölcsit egyaránt?
Lilli Lehmann írja: »Apám megígérte, hogy gondoskodik rólunk, amennyire hatalmában ál!. Bizonyára szándéka is volt.
Itt-ott küldött is pénzt, de mindig kevesebbet. Időközönkint
eljött ő maga is; nálunk lakott, amíg éppen lehetett. Tudtuk, hogy szeret bennünket; gyönyörű ajándékokat hozott
magával; de érkezése nem boldogított, sőt anyámat egyenesen szerencsétlenné tette. Eltekintve attól, hogy annyira
pontosan beosztott életünk rendje ilyenkor felbomlott, anyámat folyton az a titkos aggodalom gyötörte, hogy beavatkozásával megfoszthatná őt ettől a szerény búvóhelytől is,
amelyen meg kívánta alapozni jövőnket.«
Csaknem hihetetlen, mire volt képes ez a gyengélkedő asszony. Ismerősei körében »a méh« volt a neve.
Leánya írja: »Mindig úgy beszélnek a nőkről, mint a gyöngébb nemről! De mi lenne a férfiakból és gyermekekből,
ha nem rendelkeznék ez a gyönge nem avval a határtalan
energiával, amely gyermekei fentartására és nevelésére szükséges? Hány ezer olyan család van, amelyben a férfi egy
pillanatig sem eszmél kötelességeire, felesége és gyermekei
iránt és ezekből mégis lesz valami! De milyen árat fizet-

nek érte a szegény asszonyok... erről senki sem beszél.
Mindez magától értetődik! Ezt naponta, mindéin órában bele
kellene harsogni a világba, hogy végre máskép legyen. Hogy
ne kelljen mindig csak szenvedniök és vezekelniök a férfiak
könnyelműségéért, sőt bűntetteikért. Habár nincsenek saját
gyermekeim, sokszor csaknem b e l e ő r ü l t e m e b b e a
problémába, mert a v i l á g és az emberi t ö r v é n y e k a l á v a l ó i g a z s á g t a l a n s á g á t l á t o m benne,
amely ellen teljes erőmből küzdők az asszony érdekében!«
De fokozatosan megkönnyebbült a harc, derűsebb a
helyzet és a csodálatraméltó asszony gyermekeiben látta
összes áldozatainak jutalmát. Férje, aki az utolsó években
még anyagi segítségét is igénybe vette, 1867-ben Hannoverben meghalt. »Bár a sebek még sokáig nem hegedlek be,
— írja Lilli — mégis megkönnyebbülten lélekzett föl, mert
mi kevesebb gondot okoztunk; én pályám kezdetén voltam
és húgom is bontogatta szárnyait.« A leányokat, akiket kizárólag anyjuk tanított, már 18, illetőleg 16 éves korukban szerződtették: Lillit Prágába és kevéssel utóbb Danzigba, Mariét Leipzigba. Anyjuk iránt egész életükben végtelen szeretettel és hálával viselkedtek; ez szól Lilli leveleinek
minden sorából. Hiszen többet köszönhettekneki, mint más
gyermekek apjuknak és anyjuknak együttvéve: nemcsak gyermekkoruk boldogságát, hanem mindazt, amivé egyénileg és
hivatásukban fejlődtek. Mert ő sohasem merült alá a hétköznapi fáradalmakban: mindig nagy, szellemileg friss művésznő, ritka mélységű zenész-egyéniség maradt.
Mikor Lilli Lehmant 1870-ben Berlinbe szerződtették,
magával vihette anyját, aki most végre egy kevés nyugalomhoz és üdüléshez jutott. Megérte még leányai fényes
dicsőségét. Mikor 1883-ban, 77 éves korában meghalt, ez
volt kettőjükre nézve a legsúlyosabb csapás. »Mindavval
amit értünk tett, nekünk kívánt, értünk elszenvedett, halhatatlanná tette magát gyermekeinél«, írja Lilli. Szellemi téren még többet köszönhettek neki, mint érzelmileg: a művészi ideálokat, a munka komolyságát, a stílusérzéket, —
a művészetet. Mikor Lilli először énekelhette Beethoven Fidelio-ját, sírva roskadt térdre s arra gondolt: ha anyja
ezt megérhette volna! Ilyen viszonyban voltak! ezek a gyermekek anyjukkal! És ebben rejlik ennek az asszonynak nagy·
sága; háziasszonyi és anyai gondjai, nehéz, keserves élet
küzdelme sem akadályozhatták meg abban, hogy kiváló em
ber legyen...
És most következik a feminista konklúzió. Nem a
a kérdés: igazság-e, hogy ilyen nehéz sorsot kell egy anya
nak elviselnie? Hogy annyi terhet rónak reá, míg az ap
tetszése szerint él saját kedvteléseinek. Nem; ebben az eset
ben ne feszegessük ezt a kérdést. A kedvező eredményt
még a rossz körülményeknek tulajdoníthatnák.
De egy másik kérdés merül föl. Lehmanné keserve
életküzdelmében, amely 5 évtized előtt folyt le, természetese
nem törődött a nők választójogával; ha azonban követelte volna, — nem kaphatta volna meg. De Lehman
úrnak joga volt hozzá és felesége ma is hiába követelné.
Ki volt kettőjük közül a magasabbrendű ember?
És ha Lehmann úr kevésbbé indolens lett volna –
nevelési kérdésekben eltért volna a házastársak véleménye
az apáé lett volna az utolsó szó, éppen úgy mint ma, me
az anyának nincs szülői joga, mert a törvény értelmében
egy olyan anyának, mint Lehmanné, kevesebb befolyása van
gyermekei sorsára, mint annak az apának, aki nem teljes
kötelességét!
Bizonyára sok olyan asszony van még, mint Le
manné és sok olyan férfi, mint az ő férje volt. Emberekhez
méltó-e az olyan törvény, amely alapigazságnak tekinti azt
a feltevést, hogy i l y e n asszony kevesebbet ér, mint
a férjéhez hasonló férfiak?
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A dilettáns nők.
Írta: JASCHIK ALMOS
a főv. iparrajziskola tanára

Félig-meddig művelődéstörténeti igazsággá edződött
az a megállapítás, hogy a művészi műkedvelés a társadalom szellemi és kedélyi életének bizonyos elpolgáriasodott lehiggadtságából fejlődik cselekvő ösztönné.
Ennek nemcsak a XIX. század első fele szolgált látszólagos bizonyítékokkal, hanem — hogy elsősorban Magyarországról szóljunk — az a tény is, hogy a műkedvelők statisztikájának legnagyobb számadatai ma is a
vidéki városokból kerülnek ki. A magyar műkedvelő
fogalmához elválaszthatatlanul kapcsolódik a fehérfüggönyös kis ablak, az előtte álló varróasztalkával, rajta
a divatlapok és képes családi folyóiratok halmazával,
melyeknek lapjai a selejtes hímzés-mintákat tartalmazó
oldalakon maguktól kettényílnak, — a homályos ebédlőszoba, falán a piros mahagóni keretekből kimosolygó
ábrándos őszi alkonyokkal, melyeknek eredeti példányait áruházbeli képeslap-albumok őrzik, — a typikus
polgári szalon, a vendégfogadás meghitt szentélye, kényelmetlen bordó garnitúrájával, melynek minden sarkában bársony- és selyem vánkosok heverésznek, hogy
a rájuk festett, vagy beléjük égetett íriszekkel, a pompás farku pávákkal és a vadszőllőlombok között hancúrozó pajkos fecskékkel okmányszerű bizonyságát
szolgáltassák a házikisasszony, vagy a háziasszony
leánykori időtöltésének. Ha ugyanis a műkedvelő számbeli statisztikájának adatait nemi alapon osztályozzuk,
arra a különös eredményre jutunk, hogy a műipari és
képzőművészeti műkedvelők túlnyomó többségét a nőtársadalom adja. Ez az egy tény pedig elég ahhoz,
hogy a műkedvelés térfoglalásának és a társadalom
szellemi elcsöndesedésének kapcsolatát önámító mesévé
enyhítse és azért a haszontalanul elprédált szellemi
energiáért, mely a nemes missziójú műkedvelés fogalmát a házias passzióknak és a szeretetteljes pepecselgetésnek fogalmával egyesítette, adszurdumokkal spékelt
leánynevelésünket tegye felelőssé. Ebben a kultúrbűnben a leánynevelés minden tényezője, az otthon, az
iskola és a társadalom .egyaránt részes. Az első a női
élethivatás szimbólumaivá tette az ízléstelenségek iparszerü megtestesítését, a második nemi különbségekre
tagolta a didaktikát, a harmadik pedig egyrészt a közömbös szemlélő szerepét játszotta, másrészt haját
tépve jajveszékelt a parton, ily módon akarván szárazra
segíteni a fuldoklót. Ezalatt pedig élénk akcióba kezdett az üzlet. Felháborítóan komisz mintalapok, kuruzsló
tanácsokkal megtömött művészeti »tankönyvek«, lehetetlenebbnél lehetetlenebb zugtanítások és egyéb dióhéjba foglalt szélhámosságok ültek orgiákat.
Ilyen sivár viszonyok között kezdődött a nőtársadalom elfojtott és elpocsékolt életenergiájának ösztönszerű öntudatra ébredése. Kultúrtradíciók nélkül, nagyobbára magánúton és ellenőrizhetetlen kurzusokon szerzett műveltségének törékeny vértezetében kellett sorompóba állania szellemi jogaiért. ÉS megtörtént az, hogy
a feminista mozgalmak és megnyilatkozások olyan tényeket állítottak a világ szeme elé, amelyek beigazolják,
hogy magában a társadalomban nincs meg saját mulasztásainak bűntudata.
A napi sajtó főzőkanalat kínál a képzőművésznők egyesületének azért, mert kiállítása — egyes kivételektől eltekintve — kellemetlen őszinteséggel tárja

fel a művészképzés fogyatkozásait, egyoldalúságát és
riasztóan elhanyagolt állapotát ahelyett hogy továbbképzésre berendezett, ösztöndíjakkal segélyezett, komoly
és modern festőakadémiát sürgetne, amelyen nem a
festőgárda veteránjai és a közpolgári képkereskedelem
Psylanderjei, hanem a csatasorban álló művészek tanítanak férfi- és női művészgenerációkat egyaránt, akkor
majd szabad versenyre mehet a művésznő a férfiművésszel és a jogos önérzettel kivívott presztízse elfojtja a férfikollégák most kétségkívül létező kenyéririgységét, feleslegessé válnak külön női müvészegyesületek és női kiállítások.

Női kiállítások.
Írta: GISELLA URBAN, Wien
A tavasz közeledtével minden évben felhangzik a
»minden eddigit felülmúló« kiállításokra toborzó harsona. Régebben ezek a kiállítások férfiak munkáit vitték a nagyrészt
férfiakból álló közönség elé; de az utolsó években ez alaposan megváltozott. Ma keresett kiállító a férfi mellett az
asszony is; érdeklődését, mint szemlélőét is, ugyanannyira
igyekeznek fölkelteni. Ez a tünet minden statisztikánál jobban bizonyítja a női munka értékét és nélkülözhetetlenségét.
Az 1914. év is — sok kisebb kiállítás mellett — kors z a ka l ko t ó új í t á s t k é sz í t e l ő e t é r e n . V a l ó b a n n a g y d o log, teljesen új és a siker minden előjelével kecsegtető kiállítási csoda készül: k ö n y v i p a r i és g r a f i k a i v i l á g k i á l l í t á s . Fokozza az eszmének és kivitelének fontosságát az a tény, hogy színhelye L e i p z i g , a könyviparnak
évszázadokon át egyedülálló, világhírű centruma s ezért a
legkiválóbb, legkipróbáltabb szakemberek állnak rendelkezésére. Nagy on örvendetes, hogy erre a kiállításra a nőket
nem csak úgy mellékesen hívták meg, hanem hogy felmerült egy külön csoportkiállítás eszméje, amely »A n ő a
k ö n y v i p a r b a n és g r a f i k á b a n « címet fogja viselni
és eleven szemléltető képét nyújtja majd annak a munkának,
amelyet a nők e téren végeznek. Noha általában nem tartjuk a női munkát speciális ágazatnak, hanem a nagy emberi munka szerves alkotórészének, mégis örömmel fogadj u k e z t a ke z d e m é ny e z é s t ; m e r t é p pe n a k ö ny vi pa r é s
grafika terén a nő működési köre eddig aránylag szűk
volt s azért — eltekintve a 2 év előtti berlini kiállítástól
— még nem vihette a nagy közönség elé tudását és azokat
az eredeti ötleteket, amelyekkel az iparművészetnek e téren
hasznára válhatik.
ját

Említésreméltó, hogy a tervezett külön kiállításnak saépülete lesz; egy berlini építőművésznő, Winkelmann
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Emília, tervezi, akinek művelt művészi egység és harmónia
jellemzi. Ez a kiállítás külföldieknek is alkalmat nyújt arra,
hogy munkájuk eredményével a nagyközönség elé álljanak
és felkeltsék annak érdeklődését. A grafikával foglalkozó
osztrák művésznők közül már sokan elhatározták, hogy résztvesznek a kiállításon. Alkalmat ad ez a kiállítás az Írónőknek
is arra, hogy műveiket külföldön bemutassák; a »Könyvkereskedés« című 9. csoport u. i. a nőírók munkáit
fogja tartalmazni, amelyeket könyvkereskedések nőalkalmazottai minta-elárusítóhelyen árusítanak. A »Szabad grafika« cimü 2. csoport elnöke Paczka Kornélia. A »Könyvkereskedés« csoport elnöke Else Dürr.
A kiállítás nagyfontossága arra birta az Osztrák Nőegyesületek Szövetségének tanácsát, hogy abban maga is
résztvegyen.
Rómában, a Nemzetközi Nőszövetség közgyűlésén,
ugyancsak nemzetközi irodalmi kiállítás lesz: az egyes nemzetek egy-egy asztalon mutatják be a nőkérdésre és más
szociális kérdésekre vonatkozó irodalmakat.
(A s z e r k e s z t ő s é g megjegyzése: Kívánatos és
remélhető, hogy a magyar grafikai művésznők és írónők
sem maradnak el1 a világversenynek e nagyjelentőségű teréről.
Esetleg szükséges útbaigazítással szívesen szolgál a Feministák Egyesülete Budapest, V., Mária Valéria-u. 12.)

belőle az emberi öntudatot, úgy, hogy kizárólag családtag maradt. Sokszor — nem mindig! — kitűnő családanya volt. Mint feleség, türelmes, szófogadó, — vagy
hazug, gyáva, agyafúrt, haszonleső, — vagy mindezek
csodálatos keveréke. Mint szociális munkára képes, az
evolutió szózatát megértő ember, mint a férfi igazi
élettársa, napjainkig csak elvétve létezett. Csak most,
mikor egyenjogúságot kér, állott be a kultúrmissziónáriusok légiójába.
Csak a betű segítségével küzdhetünk a bennünket
még lenyűgöző előítéletek ellen; aki olvassa lapunkat,
aki foglalkozik a feminista irodalommal, az legott megérti, hogy ügyünk a kultúra ügye, mert evolvált társadalom nem zárhatja az emberiség felét középkori
elvek, szokások, kényszerek sáncai mögé; nem haladhat
el részvétlenül a lenyűgözöttek baja, nyomorúsága
mellett.
Emberi mivoltunk megköveteli, hogy emberhez illő
jogaink legyenek; hogy az egyes asszony sorsa ne
függjön csupán egyesek önkényétől. Ennek szószólója
»A Nő.« Pártoljuk, vigyük, terjesszük lapunkat, hogy
mentői szélesebb körben vigye eszméinket és mindig
több és több barátot, segítőtársat hozzon.

Lapunkról
A Feministák Egyesületének lapterjesztő bizottsága
előtt gróf Teleki Sándorné tartott e kérdésről előadást, különösen vidéki olvasóink kérésének teszünk
eleget, midőn annak tartalmát rövid kivonatban közöljük.
Mióta a betű létezik, a kultúra talajának előkészítésére ez volt mindenkor a leghathatósabb eszköz. A
kultúra teszi az emberi agyat fejlődésre, új eszmék befogadására képessé és teszi evvel kultúrnéppé az előbb
barbár emberek tömegét. Ha az evolutió egyszer megindult, fel nem tartóztatható; halad folytonosan a szellemi fejlődés legmagasabb foka: a kölcsönös megértés
felé. —
Nagyjelentőségű axióma az, amelyet Charlotte Perkins-Gilman így állapított meg: mindenki annyit
ér, amennyi s z o c i á l i s munkát végez. Ezt az
igazságot ma már sokan megértik, de oda kell fejlődnünk, hogy átmenjen a köztudatba; különösen nálunk,
ahol szociális szempontból még annyi a hiány, hogy
csak mindannyiunk együttműködésével pótolhatjuk
azokat.
Oly korban élünk, amely átmenetet képez az egymás
gyilkolását dicsőítő és a kölcsönös segítésen alapuló
felfogás között; amelyben egyik béklyó a másik után
hull le az emberiség kezéről, gondolkozásáról; amelyben felszabadultak a rabszolgák, szóhoz jutottak a némán szenvedők.
Az asszonyt szellemi béklyóba verték reá szuggerált tilalmakkal, a »nem illik« tilalomfájával; kiölték

Anna Maria Pallin,
Európa legöregebb szavazó polgárnője.
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Hazai szemle.
A Feministák Egyesületének képviselői az igazságügyiminisztérium értekezletén.
A Polgári Törvénykönyv javaslatának a lefolyt héten
az igazságügyminisztériumban történi tárgyalására az igazságügyminiszter meghívta a Feministák Egyesülete képviselőit is.
A Polgári Törvénykönyv javaslata a Magyar Jogászegyletben.
Η Magyar Jogászegylet március 14-én kezdte meg
a Polgári Törvénykönyv javaslatának tárgyalását. Dr. Nagy
Ferenc elnök, a javaslat tárgyalására kiküldött parlamenti
bizottság előadója, bevezető szavaiban kiemelte, hogy e javaslat érinti az ország egész polgárságának érdekeit, tehát
méltányosnak tartja, hogy meghallgattassék minden érdekeltség véleménye; a J o g á s z e g y l e t s z í v e s e n v e s z i kívülállók r é s z v é t e l é t a vitában, természetesen n ő k é t is. A Feministák Egyesületének jelenvolt tagjai örömmel vették tudomásul az elnöki kijelentést és amennyiben a jogászok felszólalásai után szükségét látják, élni fognak a felszólalás jogával. Az első előadó, dr. Medgyes
Simon, a s z ü l ő és g y e r m e k k ö z ö t t i j o g v i s z o n y n y a l foglalkozott. Elismerésreméltó határozottsággal foglalt
állást az anyának és apának t e l j e s e n e g y e n l ő
s z ü l ő i j o g a mellett. Η vitát f. hó 21-én, szombaton kezdik meg.
Értekezlet az anyasági biztosításról.
Η Feministák Egyesületének anya- és gyermekvédelmi
bizottsága ennek a nagyjelentőségű kérdésnek szentelte márciusi ülését.
A bizottság felkérésére S z á n t ó M e n y h é r t min.
osztálytanácsos, a Társadalmi Múzeum igazgatója, e tárgyra
vonatkozó széleskörű tanulmányai és külföldi tanulmányútjain
is szerzett tapasztalatai, valamint a múzeum gazdag anyaga
alapján tájékoztatta az értekezletet azokról a t á r s a d a l m i
intézményekről, amelyek ezt a célt szolgálhatják s amelyek
nagyrésze Magyarországon még fejletlen, míg külföldön legtöbbjÜK már széleskörű tevékenységet fejt ki. Ilyenek: a
gyermekágyas nő mellé rendelt gondozónő (Hauspflege); az
anyának és gyermeknek szánt fehérneműt és ágyfelszerelést
tartalmazó vándorkosarak; a leendő anyák és csecsemők
anyái számára szükséges otthonok; a munkásnők gyermekeit
ellátó bölcsődék, napközi otthonok stb.; az anyáknak és
csecsemőknek tanácsot adó dispensairek; végül rendszeres
segítség céljából a betegsegítőpénztárakkal kapcsolatos anyasági biztosítás.
Ez utolsó ponthoz szólt hozzá B o g y ó Samu ny.
felsőkereskedelmi iskolai tanár, a biztosítás nagyérdemű szakembere. Szerinte az anyasági biztosításra igényt tartók 3
csoportba sorozhatok: 1. akik a betegsegitőpénztár tagjai
v. tagjainak családtagjai. Ezekre nézve a dijaknak csekély
„(körülbelül ½%-os) felemelése lehetővé tenné, hogy anyaságuk esetén a mainál jóval kielégítőbb segítségre legyenek
jogosultak. 2. A mezőgazdasági cselédpénztár tagjai; ezekre
is kiterjeszthető volna a segítség, ha a betegápolási adó
Vi'/o-kal emelkednék. 3. Azok, akik egyik pénztárnak sem
tagjai, itt kellene a t á r s a d a l m i s e g í t s é g n e k megindítania a dolgot; valóban hathatóssá természetesen csak
akkor válnék, ha kötelezővé lehetne tenni.
A bizottság elhatározta, hogy a kérdés további beható tanulmányozása után a lehető legsürgősebben akciót
indít arra, hogy a felmerült indítványok közül megvalósítsa
mindazokat, amelyek nálunk még nem valósultak meg.

NEUMAN LÁSZLÓ
BUDAPEST
IV. KÁLVIN-TÉR 2

A FEMINIZMUS HÍVEIHEZ!
Cégem
annyira
közismert,
hogy
fölösleges e fοlyóirat tisztelt olvasóinak figyelmét külön is felhívnom a legmodernebb igényeknek megfelelő szövetraktáramra.
De a kiadóhivatal szíves engedelmével ki akarom fejezni e lap hasábjain azt a meggyőződésemet, hogy A
FEMINIZMUS AZ EGÉSZ TÁRSADALOM JAVÁT
SZOLGÁLJA. Már saját üzletem körében is világos jeleit tapasztalom
annak, hogy a DOLGOZÓ, KOMOLY ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ NŐ milyen FONTOS TÉNYEZŐJE A GAZDASÁGI EGYENSÚLY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK .
Ezért kettőzött figyelemmel és
előzékenységgel állok a feminizmus
híveinek szolgálatára. A FEMINISTÁK
EGYESÜLETE és a NŐTISZTVISELŐK ORSZ.
EGYESÜLETE VIDÉKI TAGJAINAK, —akik
cégemmel
esetleg
még
nem
léptek
összeköttetésbe — készséggel küldöm meg 400 csoportot tartalmazó
mintagyűjteményemet
és
divat
lapjaimat, ha levelezőlapon
hozzám
fordulnak és „A NŐ”-re hivatkoznak.

Kiváló tisztelettel
NEUMAN LÁSZLÓ
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A diáklányok nyomorúsága.
Kapcsolatban avval a mozgalommal, amely a szegény diákok érdekében a szociális intézmények egész sorozatát követeli, a Feministák Egyesületében Lóránt Lenke
ismertette a diáklányok helyzetét, amely semmiesetre sem
rózsásabb a fiukénál. Orvoslás gyanánt mindazokon a segitő intézkedéseken kívül, amelyeket a diákság követel, még
a felvételi feltételek egyenlőségét és az összes fakultások
megnyitását tartja szükségesnek. Az értekezlet magáévá tette
az előadó nézetét és a Feministák Egyesülete választmányához tette át azt az óhajtását, hogy az érettségizett középiskolai leánynövendékeket szervező gyűlésre hívja össze az
egyesület.
Szakértekezlet a cselédbiztosítás tárgyában.
A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége a kormány, a székesfőváros, a biztosító társaságok és a Szövetséghez tartozó egyesületek képviselőit hivía meg e nagyfontosságu tanácskozásra. A cselédkérdés szociális jelentőségét R o s e n b e r g A u g u s z t a méltatta; rámutatott elavult cselédtörvényünk hibáira és a cselédképzés hiányára;
különösen az aggkori és rokkantbiztosítás sürgős szükségét
hangsúlyozta. Melly Béla, Poll Ernő, Zipernovszky Károlyné,
dr. Deutsch Ernő és többek felszólalása után az értekezlet
elhatározta, hogy a nélkülözhetetlen statisztikai anyag megszerzése után fogja megvitatni az előadó konkrét indítványát.
A gyermekmenhely felügyelőnője közhivatalnok.
A kir. kúria legutóbb hozott döntése értelmében az
állami gyermekmenhely telepfelügyelőnője e minőségénél fogva, mint az állam gondozó tevékenységének, tehát hatósági
teendőjének teljesítésére van kötelezve, minélfogva e minőségében közhivatalnoknak tekintendő.
Nő mint adótiszt.
Arad városnál megüresedett adótiszti állásra beadta
pályázatát Scheid Henriette, aki öt éve napidíjas a városnál. A polgármester elvileg beleegyezett abba, hogy nő is
lehet rendszeresített városi tisztviselő. Nagy érdeklődéssel
várjuk a döntést.
Alapítvány leányiskolára.
Boromissza Tibor szatmári püspök egy munkácsi leányiskola alapítására százezer koronát adott.
Nő mint a Postatisztviselők Orsz. Kaszinójának másodtitkára.
Egyetlen szavazat ellenében választottak meg másodtitkárul egy nőt a Postáskaszinó márciusi közgyűlésén, fényes bizonyságául annak, hogy ez az egyesület megbecsüli
nőtagjait, akiknek mind választmányában, mind hivatalos
lapja szerkesztésében eddig is helyet biztosított.

EGYLETEK.
A Nagybecskereki Feministák Egyesületének megalakulása.
Március 8-án, G l ü c k l i c h Vilmának »A nőkérdés társadalmi jelentősége« címen tartott előadása kapcsán, megalakult a nagybecskereki fiókegyesület, amelynek alapján
F r e u n d n é L. Natalie és S z e n e s Adolf polgári iskolai
tanár élénk propagandája vetette meg. Örvendetes jelenség,
hogy mialatt ők — ideiglenes elnök és titkár minőségében
— még az alakuló-közgyűlés előkészítésével vannak elfoglalva, az i f j ú s á g i c s o p o r t már megkezdi munkáját. Még
pedig a lehető leghelyesebb módon: sorozatos előadások
hallgatásával, amelyeket a nagybecskereki kórház vezető orvosa, dr. F i s c h e r Regina tart egészségtani kérdés e k r ő l . Ezek bevezetéséül e címen tartja első előadását:
»Miért akarnak a leányok tanulni?« A csoport tagjainak
Streitmann Antal tanár is tart előadást.
A Nagyváradi Feminista Egylet működése.
Az elmúlt hetekben a cselédügyi bizottság és az anyavédelmi bizottság tartották üléseiket. Az előbbin azt a határozatot hozták, hogy a városnak a hatósági cselédközvetítésről és cseléd-otthonról szóló javaslatához örömmel hozzájárulnak, de Huzella Gyuláné javaslatára felvetik a cselédképző-iskola eszméjét, melyet a városnak szintén sürgősen meg kellene valósítani. Az anyavédelmi bizottság tagjai beszámoltak a dajkaságba adott gyermekeknél tett látogatásaikról a jelenlevő városi tiszti orvosnak. — Március
14-én tagértekezleti ülés volt, melyen Ágoston Péterné a
következő témát fejtegette: »Mit tehet a nőmozgalom a
munkásnők érdekében?«
Feministák Szegedi Egyesülete.
Nagysárosi Szirmaly Oszkárné magas szárnyalású előadása kiindulópontját képezte egy nagyszabású mozgalomnak, mely Szeged város társadalmának asszonyait egy csapással az anya- és gyermekvédelem ügyének lelkes harcosaivá avatta. Munkájukat nagyon megkönnyíti majd az, hogy
mind az állami gyermekmenhely, mind a bábaképző-intézet,
mind a csecsemő-dispensaire és a város árvaszékének képviselői, valamint a város kultúrtanácsosa jelenlétükkel demonstrálták, hogy szívesen veszik az öntudatos asszonyok
szociális segítő-munkáját. Az elmúlt héten dr. T u r c s á n y i
Imre, a gyermekmenhely igazgató-főorvosa, három délelőtt
két-két óráján gyakorlati útmutatásokkal, a gyermekápolás
elemeivel, főleg azonban a telepfelügyelet módjaival ismertette meg a bizottság tagjait, s a többi jelentkezőket. (Az
egyesület ezen szakosztályának tagjai lehetnek o'yanok is,
kik bármely oknál fogva még nem tagjai a Feministák Egyesületének.) A klinikai látogatások s a dajkaságba kihelyezett
gyermekek ellenőrző-látogatása a nevelőszülőknél — e fon- (
tos szociális munkatársaknál — már folyamatban vannak.
Kapcsolat létesült ezenkívül a városi dispensaire és az egyesület között. — Kívánatos volna, ha minél előbb valóra
válna S z i r m a y Oszkárné azon eszméje, hogy hivatalos
szervezet létesüljön az államalkotó sejt, a gyermek, a család védelmére. Addig azonban meg kell elégednünk a társadalmi egyesületek működésével, mint egy szebb jövő előkészítőjével.
A »Szegedi Napló« előzékenysége folytán állandó rovatot kapott az egyesület a lap minden szombati számában.
S ott »Nőmozgalom« cím alatt a város és a vidék legszélesebb köreiben óhajtjuk és véljük munkánk ismertetésével, az elért eredmények közlésével, új tervek és eszmék
kitűzésével felkelteni az ügyünk iránti érdeklődést, megértést és szeretetet.
A március 8-ikí nők napján egyesületünk is képviseltette magát a munkásnők gyűlésén és kiosztásra kerültek
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a Feministák Egyesülete röpiratai s nyomtatványai. Sajnos,
a pártvezetőség és pártsajtó rágalmaitól félrevezetett proletár-asszonyok bennünk még mindig az »úri nőt« látják s
nem a bajtársat; a hangulat és fogadtatás ennek folytán
bizalmatlan, gyanakvó (hogy ne mondjam, ellenséges) volt.
Dr . Apor Ann a.
A nyíregyházi feministák első közgyűlése.
A közgyűlés iránt a közönség meleg érdeklődése olyan
impozáns módon nyilvánult meg, hogy az a vezetőségnek
legvérmesebb várakozását is felülmúlta. Nemcsak a jelenlévők nagy száma keltette ezt a kellemes meglepetést, hanem főleg az, hogy a társadalom minden rétege megmozdult, hogy megjelenésével kifejezésre juttassa rokonérzését.
Az előkelő dámák mellett a saját keresetükből élő, gazdaságilag független nők; a gazdag s gondtalan életet élő földesasszonyok, bankdirektornék mellett a szerény jövedelmű
tisztviselőnők, nevelőnők stb., — az alispán mellett az egyszerű, de értelmes parasztgazda, kisiparos és — last not
least — a különböző felekezetek papjai, testvéries egyetértésben,
A gyűlést Groák Ödönné elnök nyitotta meg, aki beszámolván a szervező-bizottság munkájának eddigi eredményéről, kifejtette az egyesület munkaprogrammját s az egyetemes feministacélok mellett különösen behatóan tárgyalta
azokat a szociális és kulturális feladatokat, amelyeknek megoldását éppen a helyi viszonyok sürgetik és teszik egyben
megoldhatókká. Örömmel jelentette, hogy a gyakorlati ta-

nácsadó s azzal kapcsolatos olvasó-szoba pár hét múlva
már megnyílik s ha ez az intézmény megerősödik, hozzálát
az egyesület a napközi gyermekotthon megteremtéséhez.
A mélyen szántó elnöki megnyitó után a közönség
lelkesen ünnepelte az elnöknőt. Ezuán megalakították a tisztikart, amelynek tagjai: gróf Vay Gáborné, Groák Ödönné,
Murányi Lászlóné, Leffler Béláné, Leffler Béla, Fekete Sándorné, Doctor Arminné, Marton Klementine, Pöppel Anna,
Sztempák Mariska, dr. Szőllősy Pál és Kiss Laura; megválasztották a választmányt és a szakbizottságokat. Ozv.
Básthy Barnáné nőegyleti elnöknő a testvéregyesület nevében üdvözölte a feministákat és buzdította az új tisztikart,
melynek nevében Murányi Lászlóné alelnöknő köszönte meg
a bizalmat.
Ezután Paulik János evang. igazgató-lelkész tartotta
meg előadását a feminizmusról. Paulik elsőrangú szónok s
lelkes feministaként mutatkozott be már az alakuló-értekezleten is. Megkapóan szines és tüzes beszédet tartott most
is, azonban szinte túlzottan óvatos és oppurtunus volt. Úgy
látszik, attól tartott, hátha a közönség gondolkozása inkább
hajlik a konzervativizmus felé s félt attól, hogy a szervezés munkája találná megsínyleni az erősebb feminista programmpontok hangoztatását, örömmel konstatáljuk, hogy
Paulik csalódott a közönségben, mert ennek a közönségnek még jobban tetszett volna az előadás, ha — radikálisabb lett volna. De jól van ez így; jobban, mintha fordítva lett volna. A nyíregyházi közönség bizonyságot tett
arról, hogy a progresszió útján a leikéhez lehet férkőzni.
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(Befejezés.)
„Nagyasszonyok
(Előképek.)
/ClAIí-Artftí/·

Írta: SZIKRA

ELŐÍTÉLET: Tszö-Szi ?!
NŐ: Kérlek, csak engedd
Hisz onnan jő, hol a te bölcsőd rengett.
ELŐÍTÉLET: Kínából? —
NŐ: Onnan. S mégis, hol végezte!
Pedig mint rablány, — és Kínában — kezdte.
De mert lelkében ott szunnyadt a nagyság
Útját nem állta, sem Te, — sem a rabság.
— Meggyőztelek? Vagy van még kifogásod?
ELŐÍTÉLET: Van. Férfikegy csupán uralkodások.
Nem vívták ki jogát, — el nem foglalták,
Csak férfikézből, kegyként, — elfogadták.
Védni, foglalni, vésszel szembe állva
Ez szép, ez nagy. De a sok kényes dáma
Ettől riad, s csak ájuldozva nézi
Helyette férfi mindezt hogy intézi.
Nő: Nézz oda, nézz! — s vonj vissza minden vádat.
Megösmered? — Ez mind harcolt és fáradt.
Hónáért hősként mindég halni készen
Ellennel, vésszel szembeszállt merészen...
ELŐÍTÉLET: Mint férfi?
NŐ: Épp úgy, de, — mint a legnagyja.
ELŐÍTÉLET: Eszményért éltét ki örömest hagyja?
Nő: Valóban úgy. — Ím, Arc Johannát látod?
— Kezében tartja azt az »oriflame«-ot
Mit Orleánsnak várfokára tűzött.
— Selyméhez mennyi dicső álmot fűzött,
Míg hada élén, — angyaltól vezetve —
Fehér lován szállt véres ütközetbe! —
ELŐÍTÉLET: S vesztes maradt; hisz fellángolt a máglya.
NŐ: Tévedsz! — Győz az, kinek teljesül álma! —
ROZGONYINÉ: Nagy jó uram?!...
ELŐÍTÉLET: Lám, — Rozgonyi Cicelle!
ROZGONYINÉ: Az. Emlékszik? Haraguvék kigyelme
— Úgy-e nagyon? — tán még most is haragszik —
Hogy rokkám hagytam alunni, ha alszik
Magam meg vértet,, páncélt elővettem
S Galambócnál a gályámra siettem.
De lássa kelmed, kellett az a gálya,
Nélküle veszve magyarok királya.
ELŐÍTÉLET: Belátom.
ROZGONYINÉ (örömmel): Be?
DÉRYNÉ: Azért Előítélet,
Hogy utóbb — későn, — jöjjön rá, hogy tévedt. -ELŐÍTÉLET: Talán. De most, az jobban érdekelne
Kik azok ott? Öten. M :nd lóra kelve?
NŐ: Mikor Szádvár körül leszállott a^z este
Ellenséges tábort tíz asszonyszem leste.
Leste, találgatta: Forgács istrázsája
Hol is a leggyengébb, — s ott csapott le raja.
öt asszony csapatja öt oldalrul támadt
Kettőt láttak néha s éreztek még hármat,
Riadt katonáknak patakzott a vére
Meglepetve hátrált a tábor vezére.
Hónapokig tárták így öten — a várat.
Míg végre, dehogy ők! — de a vár lett fáradt
S romba dőlt. Ezt látva vitéz ellenségek

Az öt nagy asszonynak utat engedének.
Így — imigyen harcolt Bebek György hü párja,
S a négy bátorszívű rózsaszál leánya.
— És nézd amott! Látod az egri nőket?
A hősöket, a nagy törökverőket?

ELŐÍTÉLET (megdöbbenve, elgondolkozva): Az egri nők?...
NŐ: Ennyire meglep jöttök?
ELŐÍTÉLET (inkább saját magának):
Sokan vannak, de még sincs egy se köztük
Ki hős ne lenne, — s bátrabb mint a férfi...
NŐ: Dobó Kata a vész elől nem tért ki,
Se társai. Jól tudod ezt. — Belátod?
ELŐÍTÉLET (miután tétovázott, — dacosan):
Nem. Nem, soha! — (A hősnőkhöz
gáncsolódva): Nagy előny volt reátok
Hogy mindég páncél avagy várfal védett.
Láttatok-e közelről ellenséget?
Tudom, alig. De hol van az a dáma
Ki manapság a harctérre kiállna.
Olvadt szurok, — nyíl, meg kardél? — hagyján.
De: mitrailleuse? Maximgolyó? — meg aztán
Ha száz vitézből tíz vérzett el hajdan
Úgy már ma százból száz tudja, hogy baj van,
Mert tudja azt, — hogy nemcsak ellensége
De — mikrobája törhet életére.
NŐ: És mégis... Van asszony, — ki, ha vigaszt hozhat
Ha ápoló keze fájdalmat eloszlat
Ezer halállal is felveszi a harcot.
Hősebb ő a hősnél. — Mért borul el arcod?
Nightingale Florence jő. Nem ösmered talán?
Nem vitéz katona, — csak egyszerűn: leány.
S mégis négy országnak a hősinél hősebb
Hadi erejénél sokkalta erősebb,
Mert míg azok négyen csak egymásra törtek
S három álló évig halált osztva öltek,
ö gyógyított, mentett. S mit könnyek közt kértek:
Visszaadta újra a vesztve hitt — éltet.
Nem felelsz?... Megnémult?...
(Előítélet kisompolyog.)
Távozik... (Igazságjhoz:) Látod ? ...
(Megértve, kitörő örömmel:)
Megnyertem a csatát! A régi átok
Megszűnt; eloszlott. (Igazsághoz:) ítéletet kérek!
IGAZSÁG: Nyertél, — nem mert vesztett; magad nyered meg:
Mert éned tisztább, gazdagabb, mint mondta.
NŐ: Oh, az a lánc, mely karom gúzsba fonta!...
Fellélegzek! — Enyém, enyém az élet!...
IGAZSÁG: Nem, míg nem békéi vesztes ellenséged.
NŐ: Utána menjek? Kérjem? — Soha!
IGAZSÁG: Mért ne?
Te arra vágysz, hogy véle egyetértve
Haladj előre, — nem mint úr és szolga,
De jóbarátként, kinek egy a dolga.
Belátta már, hogy több vagy s jobb mint hitte,
S e belátást, akarva vagy nem: vitte
Lelkébe vésve. Ezért hát, harag nélkül
Menj, — békítsd. S ne nyugodj, míg ki nem békül.
Ha kezdet van, — mérkőzhetsz minden bajjal
Mert kél a nap — mikor fakad a hajnal.
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Gyakorlati tanácsok.
Délvidéki óvónőnek.
Nem az a legnagyobb csapás, ha valakit nem vesz
feleségül az, akiben feltalálni vélte a megfelelő élettársat.
Sokkal súlyosabb csapás, ha a házasság megkötése u t á n
derül ki, hogy csalódott benne, ön előtt pedig — ha a
község lakóinak kicsinyessége helyzetét kínossá teszi — ott
ájl a lehetőség, hogy máshol vállaljon munkát. Például az
állami gyermekvédelem sok telepén alkalmaz telepfelügyelőnőket évi 1000 Κ fizetéssel; óvónőkre is szüksége van államnak, községeknek egyaránt. Ha erős akarattal lát hozzá,
rövid időn belül máshol telepedhetik meg, ha ugyan addig rá
nem jön arra, hogy »a kutya ugat, a karaván halad.«
Rosszakaratú megjegyzésekkel csak azt lehet elkeseríteni, aki
meghallgatja őket.
A gyermektáplálás nagy problémája meg van oldva
a Phosphatine Faliéres tápszerrel, mert beigazolt tény, hogy
az elválasztás pillanatától kezdve a Phosphatine Faliáresnél
nincs használhatóbb és értékesebb tápszer.

Glosszák.
A Nők Napja.

Két gyermek egymással évődött: »Látod, milyen szép
ez a cseresznye? Piros, érett, édes is lehet — na, edd
meg« — kínálgatja az egyik és tantalusi közelségbe viszi
a másik szájához. Azután — hamm, maga kapja be. Március
8-án szem- és fültanúi voltunk ilyen bájos színjátéknak,
melyet a szociáldemokrata párt rendezett a munkásnőknek.
»Elvtársak! — helyet a nőknek, ma a nők napja van,
e n g e d j é k ma át az ü l ő h e l y e k e t « — nyájaskodtak.
Mert nagy dologra készülődtek: leadták a nőmozgalom programmjának egy részét, megmondták a nőknek, hogy ők is
emberek, hogy milyen fontos, hogy a proletárnőnek választójoga legyen — azután konklúzió gyanánt felolvasták a következő
határozati javaslatot:
»Az 1914 március 8-án megtartott munkásnőgyűlés
megállapítja, hogy a munkásnők politikai szervezése elkerülhetetlenül szükséges és ennek érdekében a legnagyobb
agitációt kell kifejteni.
Miután más külföldi kultúrállamok azt mutatják, hogy
a munkásság helyzete csak az olyan államokban javul, ahol
a dolgozó nép képviselői ülnek a parlamentben, a március
hó 8-án megtartott munkásnőgyűlés követeli az általános,
egyenlő, titkos választójog megvalósítását annál is inkább,
mert a gyűlés résztvevői meg vannak győződve arról, hogy
Magyarországon az általános, egyenlő nőválasztójog megvalósulásnak ez az előfeltétele. A munkásnők milliói dolgoznak a mezőgazdaságban, az iparban, a kereskedelemben, a közlekedésben és a háztartás minden munkájában,
erős és súlyos munkával keresik meg a kenyerüket és így
a legnagyobb igazságtalanságnak tartják teljes jogtalanságukat, stb.«
A fentemlített gyerek egészséges önfentartási ösztönétől vezérelve, jól megcibálta a fülét az ugratónak. A proletárasszonyok még annyi életrevalóságot sem tanúsítottak,
hogy tiltakoztak volna a félrevezetés ellen.
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Műpártolás nemi alapon.
Meg lehetünk elégedve: a nevelés, az oktatás, a társadalom, a sajtó megteszi kötelességét a nőkkel szemben.
Sőt a mecénások sem mulasztották el megtenni a magukét.
Legutóbb gróf Andrássy Dénes és neje két 4200-4230 koronás festőművészet! ösztöndíjára hirdetett pályázatot a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács. Kihirdette: »Pályázhatnak oly festőművészek és pedig c s a k f é r f i a k , kik
főleg az állat- illetőleg a tájfestésben kívánják sikerrel
igazolt művészi képességüket tökéletesíteni.« Nyugodtan alhatnak művészképzőink az egész vonalon: nem, ők nem
tettek egy lépést sem egy magyar R o s a B o n h e u r kifejlődése érdekében.
Fiú-diákok a coeducatio ellen.
A maga naivitásában érdekes és tanulságos jelenség,
hogy a zimonyi kereskedelmi akadémia növendékei tiltakoznak leánykollegáik felvétele ellen. Egyrészt az e l ő í t é l e t e k s z u g g e s z t í v e r e j é t b i z o n y í t j a e z : annyiszor
emlegették előttük a férfiméltóságot, a nő inferioritását,
hogy sértőnek találják, ha leányok akarnak velük együtt
tanulni; másrészt a l e á n y o k b u z g ó s á g a m e l l e t t b i zony i t : a fiuk félnek a szorgalmasabb versenytársaktól.
A l e á n y o k n a k meg k e l l mutatniok, hogy minden igyekezetük mellett is k o l l e g i á l i s a k : nem szabad
arra törekedniök, hogy kapaszkodással, mások rovására szerezzenek babérokat, hanem e l ő k e l l s e g í t e n i ö k az
e g é s z o s z t á l y h a l a d á s á t ; akkor szégyenkezve fognak visszagondolni osztálytársaik arra a barátságtalan fogadtatásra, amellyel jöttüket üdvözölték.
A becsület védelme.

A társadalom mesterségesen abszurd törvényeinek
egyik darázsfészke nyílt meg előttünk a »becsület« kérdése körül támadt zajongással. A polgári becsület nekidörzsölődött a katonai becsületnek s mindakettő keresztezte
a kaszinói becsületet. Becsületes ember számára elég épületes látvány támadt a becsület e forgatagában s a körülötte
örvénylő irkafirkában. Megkülönböztetéseket tettek: polgári
becsület, tiszti becsület, kaszinói becsület közt, hallottunk
zsiványbecsületröl, az egyenruha becsületéről, a pénz becsületéről, s a férfiak becsületeinek számos más al- és
válfajairól. S a becsületet viszhangzó időben a női becsületről is esett szó: a parlamentben benyújtott becsület
védelmét célzó javaslatban. Ebben a női becsület, régi fogalmak ujabb törvényes leszegezésével, megint csak a nemi
tisztességet jelenti. A férfibecsület sokféleségénél csak a női
becsületesség egyfélesége nevetségesebb — és szomorúbb.

Külföldi szemle.
A nők választójoga Dániában.
Az alkotmány reformot előkészítő bizottság március
13-i határozata, szerint a választói és alkotmányreform keresztülvitele a legközelebbi jövőben biztosítottnak tekinthető. A javaslat harmadik olvasásának
elfogadása után mindkét kamarát feloszlatják, kiírják az
új választásokat és a törvényt végleges elfogadásra az
új országgyűlés elé terjesztik. Azt hiszik, hogy június
5-én már tető alatt lesz az új alkotmány törvény. Zahle
miniszterelnök a helyzetről következőképen nyilatkozott:

Az alkotmányjavaslat valamennyi 25 éves férfinak
és nőnek megadja a választójogot a folkethingbe,
amely elé először terjesztik a költségvetést. A landstthinghez való mindennemű választói kiváltság megszűnik,
A lakosság nagy többsége örömmel fogadja a fontos
haladást.
Dr. Giesswein Sándor berlini előadása.
Mióta a Férfiligák Nemzetközi Szövetségének budapesti kongresszusán az egész világot képviselő hallgatók
megismerték Giesswein Sándor fényes szónoki kvalitásait és
nagyszabású egyéniségét, azóta mindenünnen kérik közreműködését, ahol a nőmozgalom és békemozgalom eszméit
kívánják terjeszteni. Március 6-án a berlini Philharmonie
termében, 5-600-fejü hallgatóság előtt tartott előadást e
cimen: B é k e m o z g a l o m és n ő m o z g a l o m Amerikában. Zajos tetszés fogadta az előadást, amelyet Geheimrat
F o e r s t e r bevezető szavai előztek meg és amely után
M a r i e S t r i t t , a német választójogi nőszövetség elnöke
mondott befejező beszédet. A nőmozgalom magyar hivei közül a szegediek bírják Giesswein Sándor ígéretét, hogy legközelebb előadást tart körükben.
Európa legöregebb szavazó polgárnője.
Abban az országban, ahol iskolában, családban, közéletben és politikában egyaránt egymás mellett dolgozik
férfi és nő, az emberi és polgári erények egyensúlya is
természetesebb a két nemnél. A polgári szolgálatkészségnek szívetvidító megszemélyesítője Anna Maria Pallin, százegyéves finn asszony, akit képünk bemutat. Pallin asszony
hét gyermeke közül egy sincs életben s bár rokonsága szivesen eltartaná, az öreg asszony önmaga tartja el magát
fonással. »Egész életemben magam kerestem meg a kenyeremet, csak nem szakadok most mások nyakába«, mondta
elutasítóan, amikor ezirányban kérdezősködtünk nála. Fürgén előszedte a helsingforsi piacra szánt kenyeretadó szürke
pamutot. És amikor gratuláltunk neki, hogy az 1913. évi
augusztusi általános választásoknál, három nappal századik
születésnapja után az urnához ment szavazni, Pallin aszszony csudálkozva mondja: »Hogyne szavaztam volna! Ha
az ember p o l g á r j o g o t kap, a k k o r t e l j e s í t e n i e
k e l l p o l g á r i k ö t e l e s s é g e i t . A mi alkotmányunk
veszedelemben lévén, hogyne mentem volna el az urnához
szavazatommal egy szeget szolgáltatni szabadságunk biztosításához? Gyalog mentem, mint ahogy gyalog járok be
Helsingfors piacára is, ha emberek közé kívánkozom innen,
a tenger partjáról, ahol 80 éve élek.« A csodás matróna
szaporán mesél múltjának generációkat átfogó emlékeiből.
A hatvan év előtti Krímháború finn földön lejátszódott epizódjaira úgy emlékszik, mintha tegnap játszódtak volna le
előtte s a ma dolgait tiszta ítélőképességgel bírálja. Pallin asszony példája sok finn asszonyt és férfit, aki azelőtt
korára való hivatkozással vonakodott szavazni, arra birl,
hogy a választásokon résztvegyen. A kortesek akárhány
szavazót, aki 83-85 éves korával mentegetőzött, azzal vilianyoztak fel, hogy »Palim asszony pedig már leszavazott«.
Századik születésnapján pártjának ifjúsági egyesülete tiszteletbeli tagnak választotta meg s Anna Maria jóízűen elmulatgat az ifjúsági egyesület ünnepélyein. A finn alkotmányt
védők bámulatos hőseinek egyik csodálatraméltó képviselője a polgári kötelességeit teljesítő Anna Maria Pallin.
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A gyerekjogokról
Írta: ALTAI MARGIT·
Hová tűntek a játékos, kedves délutánok, mikor néhány jó pajtás — a fáradságos délelőtt kárpótlásául —
nyájas szóval hívta egymást az iskola kapujában: »Aztán
korán jöjj el délután, hogy sok, nagyon sok időnk jusson
a játékra!«
Hová tűnt a meleg barátság, mely az ilyen délutáni
összejövetelre késztette a gyerekeket? Hová az igazi meghitt együttlét?
A mi társadalmunkban nyomaveszett.
A mi gyerekeink nem szerzik meg barátaikat az; iskolapadjáról, — az életre, — a mi gyerekeink képtelenek
egyáltalában igazi barátságot kötni.
Pedig nem rajtuk múlik. Az ő kicsiny szívük is tele
van szeretettel és ók is csak épen úgy áhítoznak a barátság melegére, mint ősanyjuk, mondjuk anno 1799-ben.
Csakhogy akkor másképen volt. Az úr és jobbágy
közötti különbség nagy volt ugyan, de az ember s ember
közötti különbség elenyészett. Apafi, Erdély fejedelmének
gyermekei, az utcáról begyült gyerekekkel együtt kergették
Gyulafehérvárt a négyszögletes várudvaron a gyöngytyúkokat. Mátyás ifjú korában a nép gyermekeivel együtt szántotta a mezőt és Holicson hangos mulatozás, kacagás verte
fel a kastély kertjét, Mária Terézia gyerekei futottak versenyt itt a kertész csemetéivel.
A mi gyerekeink azonban nem így pajtáskodnak. A
mi gyerekeink érintkezése társaikkal abból áll, hogy évenkint egyszer-kétszer aranyszegélyű levélkéken húsz-huszonöt
meghívást küldenek széjjel: »jourt« tartanak, akár csak édes
mamájuk. Ez az összejövetel azután természetesen nem a
barátság megerősítésére szolgál, sem pedig az igazi fesztelen, vidám mulatság elősegítésére, hanem a picinyeknek
—
akár csak a nagyoknak — társadalmi kötelezettséget
kell teljesíteniök. Az anya átnézi a meghívandók listáját,
töröl vagy közbeszúr, aszerint, amint neki tetszik. A gyemek érzelmei nem jönnek itt számításba. Bármilyen szívesen mulatna a kicsike azzal a kalapnélküli kötényessel kivel a Szabadság-téren egy őrizetlen pillanatban barátkozott
össze, nem mer előhozakodni vele, mert úgyis tudja, hogy
anyja erről hallani sem akar, ámde igenis meghívót irat
nemesi Nemesékhez, kiknek Babyjével egyszer már találkozott a leánykája egy gyerekjouron és már előre örül
ennek az eszmének, mert ezáltal remél ő is összeköttetést
az előkelő családdal.
Pompás ruhákban érkeznek a kis vendégek; mielőtt
felvették, már alaposan megnehezítette az örökös: »Vigyázz
rá!« »Be ne piszkold!« »Össze ne gyűrd!« Mikor a habkönnyű
ruha már páncéllá vált, a gyerek fürge mozdulatai ijedt,
félszeg, bizonytalanul nehezekké bénultak, akkor — félhatra!
— beköszönt a vendégfogadó házba. Vele együtt még egy
sereg gyerek érkezik, nem ismeri őket — csupa idegen.
Hogy viselkedjék? Szépen köszönt-e? Ijedten néz ismerős
arc után. Végre leültetik egy nagy szobában. Nem a gyetekszoba ez, játékokkal, hol tán volna bátorsága mozogni,
vagy legalább gyereknek való, ismerős-érdekes holmin pihenhetne szeme, — hanem a háziasszony díszes fogadószobája. Érzi, tudja, hogy itt nem szabad semmihez sem
nyúlnia. S telnek a hosszú, kínos percek végtelen érdektelen-

ségben, unalomban. Új meg új vendégek jönnek, ugyanolyan csipkések, ugyanolyan idegenszerű, erőltetett arckifejezéssel. Milyen szomorú gyermekmulatságok ezek! Szomszédja erősen nézi. Szíve még jobban összeszorul: talán
azért nézik, mert már piszkos valahol a ruhája? S mikor
a szomszéd megszólítja valósággal összerezzen. Pedig kolántsem ijesztő az, amit mond, hiszen ezt kérdi: »Te is
azért jöttél ide, mert itt mindig olyan szép ajándékokat osztogatnak ozsonna után? Én utálom a jourokat, olyan unalmasak, de a tombola miatt mégis jövök. Azért csak érdemes?« Később még ezt is súgja: »Meglátod, nemesi Nemes
Baby nyeri el majd a legszebb ajándékot, — mindig a
legelőkelőbb vendégé a tombola, én ebbe már belenyugodtam. Otthon mi is úgy csináljuk.« Végre jön a dús ozsonna:
sandwich, parfait, Kugler-sütemény. Hiszen szívesen eszik
az apróságok ezt a sok jót — de egy hosszú rúd árpacukor,
amelyet valamely kedves pajtásukkal vidám mulatozás közben megoszthatnak, bizonyára jobban ízlik a legraffináltabb cukrász-csodánál.
Sajnos, ilyen a mi gyermekösszejöveteleink képe. Kicsinyben végig játszszák ilyenkor a legkomorabb »Élet«-et,
amikor is a ruhapáncél, a,szomszéd szeme elzsibbaszt, ahol
semmit sem szabad úgy tenni, amint jól esnék, — ahol az
ember tulajdonképen oly nehezen találja helyét, — s amikor sohasem ízlik úgy a parfait, mint az a bizonyos boldog gyermekkori árpacukor.
Ne a gazdag tombola, ne a fényes ozsonna vezérelje
a gyereket, ha pajtása látogatására indul. A szeretet és a
vidám mulatozásra való vágy legyenek vezetői. Mindez
benne van a gyerekben, csak a szülő az, aki ezeket az érzelmeket eltereli, hogy a saját, sokszor o!y rideg, számító
eszejárását érvényesítse. Engedjük a gyereket mulatni,
ahogyan és akivel neki a mulatság jól esik. Kacaja csengő
lesz, mosolya édes, ölelése melegebb, ha kis szíve érzelmeinek szabad utat engedünk. Ne mérgezzük meg kis lelkét
a társadalom oly félszegségeivel, amelyek nekünk nagyoknak is elég szenvedést okoznak.

Pesti viceházmesternők.
Írta: KOVÁCS LYDIA
Bár megbotlunk nyomorukban, alig vesszük észre
őket . . . Azaz, hogy mégis. Kényelmesen berendezett,
fűtött szobáink ablakaiból néha-néha figyeljük a viciné
munkáját s olykor érezzük is, hogy valami nincsen rendjén
a pesti vicerendszerben... Az, hogy csak robot jut a meggörnyedt hátú, aszott testű vicinének és jólét a pesti
házmestereknek... Ha csak úgy félszemmel is belepillantanánk bűzös levegőjű, penészes odvaikba, ahol felénk kiált
kétségbeesett panasza ennek az elcsigázott, agyonfáradt népnek — sok szemrehányó vádat hozhatnánk el magunkkal a
társadalom ellen, amely szemet huny a bérkaszárnyák legszerencsétlenebb lakóinak szörnyű sorsa előtt és szótlanul
halad el naponta a vicenyomorúság szennyesládája mellett.
Pedig ezt a nyomort nem is az újságból olvassuk; mert
hát kinek jutna eszébe a viceproletariátus ügyét szeretettel
felkarolni? Regényekből sem kell, hogy merítsük, mert szemeink előtt játszódik le gorkiji valóságában... A pesti lakó
előtt nem maradhat titokban a vicenyomorúság. Akaratlan
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figyeléssel is megállapíthatja, hogy a vice, aki rendben tartja
a házat, mos, sikál és fagyoskodik a »gangokon«, havat
lapátol a ház előtti csatakos úttesten — nem él oly körülmények között, mint a boldog házmester, aki tiszta, szép
lakásáéit és a jövedelmező negyedpénzekért a ház munkáiból nem tartott meg a maga számára egyebet, mint —
a kapunyitás jól jövedelmező munkáját... A negyedpénz
a házmesterekhez vándorol, ahelyett, hogy a vice munkáját
jutalmaznák meg vele. Ezeknek meg kell elégedniök a sovány szemétpénzzel, meg azzal az odvas lyukkal, amelyet
a »jószívű« háztulajdonosok adnak nekik nagylelkűen...
Lássuk csak. Menjünk el hozzájuk, nézzünk be az otthonukba és állapítsuk meg azt a megdöbbentő valóságot,
amelyet emberi lelkiismeretlenség teremtett.
*
Íme egy hihetetlen kép. Az István-ut 18. számú ház,
amely Zimmerman Jakab tulajdona, gyönyörű, modern,
hatalmas architektúra. Önkéntelenül arra gondolunk, hogy
az új palota építésénél bizonyára nem feledkeztek meg tisztességes vicelakásról sem. Csakhamar megállapíthattuk, hogy
ez a feltevésünk téves. A vice ebben a szép, előkelő épületben n e m l a k i k a f ö l d színén. Úgy botorkáltunk le a
sötét pincébe, ahol a fáskamrák mellett egy kicsi fülkéből
petróleum-lámpa világa szűrődött ki. Itt ebben a bűzös fülkében lakik a ház vicéje, akihez midőn bekopogtattunk, alig
tudtuk megbotránkozásunkat elrejteni. Két méter szélessége,
s ugyanannyi hossza van ennek a lyuknak; ablaka
egyáltalában nincs, ellenben mind a négy oldalfalát belepte
a viruló penész... Öten vannak a szobában. Két
asszony, két férfi, meg egy húszesztendős, erős parasztleány, aki a szomorúan pislogó petróleum-lámpás füstös
lángja mellett ábécés-könyvet betűzget szorgalmasan. Már hónapok óta lakik itt és szükségét látja az írás-olvasás tudományának, mert odahaza az erdélyi kis faluban nem tanították meg erre. A viciné kötényével törülget meg egy roskadozó széket és hellyel kínál meg.
— Bizony, keserves a vicesors, — mondja — mert
alig-alig van jövedelem. Mindössze tizennégy forint szemétpénzt kapok, meg ezt a kis göthös lyukat azért a fárasztó

robotért, amit itt végzek... Az egész házat én takarítom;
a házmesterné szegény nem segíthet, mert az a háziuréknál van elfoglalva. Gyönyörű l a k á s a van
ám a háziúrnak, s o k o t t a d o l o g s í g y r e á m
h á r u l minden k ü l s ő munka. De ha legalább becsületes lakást kapnánk, mert ez a lyuk itt bizony rettenetes...
A férfiak hallgatnak, az asszony pedig kérges, kidolgozott tenyerét ölében nyugtatja és a világért sem beszélne
többet. Alig bírjuk el a fojtó, nedves bűzt és kisietünk a
pince labirintusába; akkor vesszük észre, hogy a »vicelakásnak« még az a kedvezménye sincs meg, mint a mellette levő
fáskamráknak, amelyekre mégis rávilágít az alagsor udvarra kivájt homályos ablakszeme... Itt nincs semmi az
ajtó előtt, csak a rideg, vakolatlan téglafal meredez sötéten a
vicelakás szomorú ajtajára, — mellette pedig a lúgos gőzű mosókonyha, ahol éppen vidáman dalolgatva dolgoznak a mosónők... A viciné feljön velem, de mielőtt
elhagynók a borzalmas poklot, vállára kap egy hatalmas
létrát és megy v i l á g o t g y ú j t a n i a ház l a k ó i n a k . . .
És egyenkint gyúlnak ki a gázlámpák... Fényesség világítja be az udvart, csak odalenn a világosságot hozó páriák
lakóhelyét borítja a sötétség.
Az Erzsébet-körút 58. számú nagy sarokházba is be
kopogtattunk..
Mindenütt gyönyörű tisztaság tölt el jóleső
érzéssel, amint belépünk az udvarra... Amerre csak a szén
ellát, a v i c e é k munkája r a g y o g . . . Mert a házmes
ter bizony egy törlőt sem venne a kezébe; kényelmes, ta-

A „Jómódúak”

Szőnyi Lajos felvétele

123
karos otthonában úri módban él s arra sincs szükség, hogy
a házban lakó háziasszony otthonában segédkezzék. A munkát ott is ellátja a viciné, aki éppen most mángorol a
háziasszonyéknak, de ha jut idő, — és muszáj, hogy jusson — segít a házmesterné háztartásában is. Az illemhely
mögött megtaláljuk lakását. A förtelmes, ablaktalan, söt é t szobácskában csak Bálint Ferenc, a férj, van otthon,
meg egy a l b é r l ő , aki éhesen szalonnázik az ágyon.
Utána még szomorúbb helyre bukkantunk., A Rottenbiller-utca 64-es számú házba, ahol már a háromszögű,
keskeny udvaron tarthatatlan, furcsa szag csapott meg. Még
kellemetlenebb volt a tartózkodás az ablaktalan, alig egy
méter széles vicezugban, amelynek bútorzatát két, hosszában felállított rozoga ágy képezte. Nedves, piszkos, penészes odú, s E l e k e s Józsefné síró arccal riad fel, midőn
belépünk hozzá. Szívettépő, borzalmas látványban volt részünk. A szegényes ágyon egy ványadt kis leány ette kelletlenül a vékony lére eresztett rántott levest... Kicsi testén csak csont és bőr s apróra összezsugorodott beteg szemecskéi szomorúan bámultak reám. Mellette hathónapos kis
öccsének szenvedő hörgése jajdult fel fájdalmas egyformaságban; fátyolos szemecskéi meredten tapadtak az édesanyja síró arcára.
— Hogy miben van része egy szerencsétlen anyának,
— zokogja a fiatal asszony. — Látja, nagysága, ez a kis
poronty, mióta ebben a kamrában lakunk, mindég beteg. A
kis leányom is, akibe csak hálni jár az élet; most még fülbajt is kapott, úgy vettem észre ...
— És mit szól az orvos? Tűri, hogy ilyen zugot
adjon a háziúr magának?
— Orvos?! Lelkem, kisasszonykám, hiszen még nem
is járt nálam. Azt sem tudom, mi a baja a csemetéimnek:
mert hát melyik szegény embernek telik erre? Hiszen alig
bírunk megélni! Ha már orvosra tellene, akkor lakásra is
jutna s nem kellene ilyen egészségtelen lyukban sínylődncm... A kórházba nem eresztem a gyermekemet; félek,
hogy nem bánnak vele olyan jól, mint én, — de még

megvizsgáltatni sem vihetem oda, mert arra sincs időm.
így tehát magam ápolom, magam gyógyítgatom, amikor időt
lophatok erre. Tetszik tudni, ha háromemeletes is a ház,
még csak elvégezném valahogyan a külső munkát, de a
házmesternél van nagyon sok dolog. Neki ugyanis tisztítóintézete van és nekem kell kora reggeltől késő estig a
szennyesért szaladgálnom, meg kihordanom a tiszta holmit.
Nemcsak a gyerekeim gondozását végzem lopva, hanem a
házbeli vicemunkát is...
— Hát aztán kap-e érte külön fizetést?
— Külön fizetést? Talán tréfálni tetszik? Ezt a zugot e, ahol a gyerekeim betegek lettek, meg tíz forint szemétpénz-jövedelmet havonta! A házmester üzleti munkáját is
el kell végezni érte... Este tíz órakor jöhetek be csak
a lakásba, akkor főzök egy kis rántottlevest, vagy krumplit
a gyerekeimnek. Délben hideg kolbászt, vagy szalonnát esznek. Úgy, ahogy jön... Időt nem tudok szakítani még
a pihenésre sem, pedig higyje el, majd leszakad a
lábam a szaladgálástól... Nem is tudom, mit tegyek? Itt
szeretném hagyni ezt a komisz helyet, de hát mindenütt
csak ilyen a vicesors... A házmesterek urat játszanak, —
mi beledöglünk a munkába — övék a jövedelem... Még az
ő munkájukat is elvégezzük.
A gyermek irtózatos köhögése félbeszakította az anya
panaszát mi pedig búcsút vettünk a szomorú tanyától és
mentünk tovább... Folytatni utunkat, hogy kikaparjuk a bérházak mélyéből az emberi gyalázatosságokat... És nem
találtunk sehol jobbat. Az István-út 32. számú házban
ugyancsak az illemhely mögött van tanyája a vicenyomornak; a Thököly-út 42. számú sarokpalotában a hátsó lépcső
oldalfalát ütötték ki vicelakásnak s így természetesen csak
félméteres ablakszemek szolgáltatják a »friss levegőt« a
bűzhödt odúnak. Ugyanígy a Thököly-út 10. szám alatt,
Ö1 m ο s s y Ödön házában. A viceszoba magassága itt nem
több másfél méternél. Nemkülönben a Thököly-út 3. számú
házban, melynek vicelakása szintén ilyen fél ablakszemes,
irtózatosan alacsony zug... A vicinét nem találtuk benn;
künn sikált. De azért benéztünk a házmesterhez is, akinél
két tágas, csinosan berendezett szobát találtunk... Az ebédlőben ült a házmester-pár és gondtalanul fogyasztotta az
asztalra tálalt fehérhúsú, pirosra sült illatos csibét és a mosolygós cseresznye-befőttet...
*
T i s z t e l t és t e k i n t e t e s E l ö l j á r ó s á g o k ! Nem
gondolják, hogy jó v o l n a a t i s z t i o r v o s o k k a l
e g y k i s v á r a t l a n r a z z i á t r e n d e z n i a vicelakás o k b a n ? . . . Vagy meddig fogják tűrni a háziurak tömeg1gyilkosságát, akik a maguk és házmestereik kényelmének
megteremtésére e szerencsétlen páriákat kizsákmányolják...

Vidéki nőtisztviselők
könnyű és rendkívül jövedelmező mellékkeresetre
tehetnek
szert
sorsjegyek
részletfizetésre való eladása által. —
Ajánlatok
„Jövedelem”
jelige
alatt
a kiadóba kéretnek.
Csatakos időben
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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Giltnan.
Fordítja: Ágoston Petemé.
(Folytatás.)
II. FEJEZET.
Egy férfi és két nő.
Egy hadseregnek menetgyorsasága rendszerint a közöttük lévő leglassúbb ember járásához igazodik. Legalább is
így volt ez a múltban, amikor a seregek nagy utakat
tettek meg. Annak a kis társaságnak pedig az előrehaladása,
amely a meredek, áfonyabozótos hegyoldalon kanyargott
fölfelé, olyan gyors volt a tempója, mint amilyen sebességgel
Leicester-Briggsné tudott felfelé kapaszkodni. Férje, Briggs
Edward tiszteletes úr, azaz Leicester Briggs úr, amint
felesége nevezte következetesen, nem volt valami fürge ember, de a felesége mozdulatai meg éppenséggel olyan méltóságteljesek voltak, hogy néha már úgy látszott, mintha
megszűnt volna mozogni.
— Most azonban, — jelentette ki, egyszerre nekiindulva
— én is útnak eredek, mert különben ti mind nekiiramodtok
a hegynek s én egyedül maradok.
Ezzel előre sietett, hogy széles és jól öltözött alakja
a kis társaság élére jusson.
De Yale Mary, aki már gyermekkora óta barátnője
a tiszteletes asszonynak, — valamikor Bostonban együtt
jártak iskolába — mozgékony és jól konzervált nő volt
és a maga részéről nem nyugodott bele a Briggsné vezetésébe.
— Ez nem nekem való, Laura! — jelentette ki határozottan. — Van elég hely ezen a tisztáson s én belebetegszem, ha olyan lassan megyek. Inkább időnkint majd
mindig bevárlak.
Ezzel Yale kisasszony útnak eredt s a nyert időt
a balzsamágak gyűjtésére használta fel.
Briggs Daisy pedig, akit az anyai parancsok iránti
tisztelet s a szabadság utáni természetes vágy ingadozóvá
tettek, megosztotta az utat kettőjük közt s majd szülei
oldalán bandukolt, majd pedig Yale kisasszony után szökdécselt.
— Azt hiszem, már egy egész matracra való balzsamfüvet szedett össze Mary néni. Mit csinál vele?
— Tudod, gyermekem, párnákat töltök meg vele, amelyeket aztán elajándékozok. Az emberek szeretik az én
párnáimat, mert gondosan vannak elkészítve.
Egy jókora bőrtáska volt a nyakába akasztva, melyet
nyitva lehetett tartani úgy, hogy szabadon kezelhette a
nagy ollót, mellyel a balzsamfa gyenge zöld hajtásait
csipte le.
Az alaposan lenyesegetett balzsamfák azt a benyomást tették, mintha hernyók bántak volna el velük ihjen
kegyetlenül.
— Lásd Daisy, az én párnáimba így nem kerül semmi
a száraz és kemény részekből. Arra sem kell várnom, hogy
az ágak megszáradjanak, hogy csak aztán kezdhessek hozzá
a fölösleges részek kiválogatásához.
— Mary néni maga a legtiszteletreméltóbb ember, kit
életemben láttam! Nini már itt jönnek valamennyien. Papa
kérlek engedd meg, hogy én is vihessek valamit ebből a
sok cipelni valóból!
És egy kosár erejéig könnyíteni akart apja terhén;
a buzgó fiatal Battelsmith azonban, aki eddig leghátul kullogott, nem annyira lassúságból, mint inkább azért, mert túlságosan meg volt terhelve, sietett Daisyt nemes törekvésében
megakadályozni.

Új Palatínus-paloták épülnek és készülnek el 1914
évi november l-re a Margithíd mellett, a pesti oldalon.
Köztudomású, hogy a Ρ a 1 a t i n u s-h á z a k b a n a lakásépítő-technika minden modern vívmánya alkalmazva van,
s ezért oly keresettek ezen lakások. A most említett új
házak k o n y h á i b a n g á z - t a k a r é k t ű z h e l y e k lesznek,
ami tudvalevőleg olcsóbbá teszi a főzést, s a széntüzeléssel járó piszok és füst megszűnik. Tervek és felvilágosítás: P a l a t í n u s r.-t. (Rudolf-tér 6.). Telefon 121-45 és
125-S5.
— Nem, azt igazán nem engedhetem Briggs kisaszszony, — ellenkezett hevesen, — még egy pillanatra sem.
— Engedje át nekem, tiszteletes úr, — s már bele
is akasztotta ujját a kosár fülébe.
Battelsmith rokona volt Briggsnének, még pedig olyan
unokaöcs-féle, akit nagynénje meg a többi rokonok segítettek át a kollégiumi éveken. Nyaranta különböző foglalkozásokkal tartotta fenn magát; az idén pedig titkári minőségben működött Briggs úr mellett, aki jelenlegi egy könyv
megírásán fáradozott. Ez a mű, tekintve, hogy szorosan egyházi jellegű volt, nem túlságosan érdekelte a család többi
tagját s nem sok kilátással kecsegtetett arra, hogy nagy
keletje lesz. De Briggs úr úgy látszott, örömét leli munkájában, neje pedig úgy beszélt leányuknak »apád könyvé«-ről,
mintha az az apai méltóság elengedhetetlen tartozéka lenne.
— Kár, hogy Armstrong dr. nem jött vissza, — jegyezte meg Briggsné.
— Nem tudod, Gerald, hogy hová ment?
A fiatal Battelsmith csak annyit tudott, hogy Bingham
kisasszony megígérte, hogy ha idejében érkeznék haza, utána
küldi, öt magát nem nagyon érdekelte, vájjon eljön-e ez
az úr, dacára annak, hogy így két embernek valót kellett
cipelnie. Mikor aztán végre felértek a tetőre, felfedezték
akit, kerestek. Nagyon elégedetlen arccal ácsorgott, migi dr.
Newcome a kis füstölgő tüzet élesztgette, s az uttolsórendezgetést végezte az asztalon, illetve az asztalkendőn.
(Folyt. köv.)
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Egyesületi összejövetelek:
Minden h é t f ő n este fél 8 órakor díjtalan német társalgási órák.
22-én vasárnap reggel p o n t o s a n a kijelölt időben és
helyen találkoznak azok a tagtársak, akik résztvesznek a
munkanélküliek összeírásában.
29-én, vasárnap d. e. séta a Gellérthegyre és Farkasrétre. Találkozás az Erzsébethíd budai oldalán reggel 9
órakor.
április 1-én, szerdán este fél 9 órakor dr. K a d o s a
Marcel ügyvéd előadása »Az új gondolat« címen.
Törvényjavaslatok a vasárnapi munkaszünetről és az
ipari bíróságokról. A kereskedelemügyi miniszter megküloötte egyesületünknek véleményezés céljából az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről és az ipari
bíróságokról szóló törvényjavaslatok előadói tervezeteit. A
nagyfontosságu törvényjavaslatokat egyesületünk ügyésze,
Besnyő Béla dr. ismertette 18-iki előadásában. A törvényjavaslatok érdekes anyagával lapunk jövő számában behatóan foglalkozunk.
A kenyérkereső ember hygienéje volt a cime annak a
nagysikerű előadásnak, melyet I h r i g Lajos dr., a Ferencz
József kórház főorvosa tartott egyesületünkben. Megállapította és evvel igazolta egyesületünk régi álláspontját, hogy a
folytonos kenyérkereső munka oly nagy mértékben veszi
igénybe a szervezetet, hogy csak a teljesen kifejlett fizikum birja meg. A zárt helyiségben folytatott kenyérkereső
munkát csakis minél több szabadtéri sporttal, nyitott ablaknál való alvással, rendszeres, egyszerű életmóddal és évente
ismétlődő, teljes pihenéssel lehet ellensúlyozni. A szabadság tartamát a főorvos véleménye szerint mindenkire
nézve egyformán kell megállapítani, mert a szervezet igényei függetlenek attól, hogy valaki gyakornoki, vagy igazgatói munkakörben végez-e állandó, megerőltető kenyérkereső munkát.
Másik szerdai előadónk dr. S e b e s t y é n Károlyné
volt, aki »A XIX. század divatáramlai« címen ismertetett
velünk egy darab igen érdekes kultúrhistóriát. III. Napolaon
korával foglalkozott főleg az előadás és kiemelte, hogy
Eugenia császárné volt az első, aki a nőket az állam
szolgálatában szellemi munkára alkalmaztatta.
Haláleset. Egy értékes munkatársunk elvesztéséről kell
beszámolnunk. U r b a c h Olga tagtársunk, egyesületünknek
egyik leghívebb tagja március 4-én hosszas szenvedés után
elhunyt. Halála nagy veszteség egyesületünkre, mert egyike
volt azoknak, akik a kezdet legnehezebb ideje óta híven
kitartanak mellettünk, és nem fukarkodnak a munkával.
Sportbizottság. 12-én alakult meg egyesületünk újjászervezett sportbizottsága, melynek feladata a tagtársak sportolását irányítani. A bizottság nagy vonásokban körvonalozta programmját, mely a rendszeres turisztika mellett fő-

leg a svédtorna és a lawn-tennis müvelését igyekszik
az eddiginél és nagyobb mértékben népszerűsíteni. A bizottság tisztikara a következő: F e h é r Jolán elnök, Κ e rn e r Mária alelnök, T e l e k i Gizella jegyző.
Újabb kedvezmény. Dr. Weltmann Μ. Pöstyénben
gyógyintézetet nyitott köszvény-, csúz- és reuralgiás betegek számára. Egyesületünk igazolt tagjai a gyógyintézetben
50% ármérséklést élveznek.
Fürdőhelyekre utazó tagtársaink ne mulaszszák el az
egyesület fürdőkedvezményeit igénybe venni.
Folyóiratok. Több bel- és külföldi folyóiratot abonnáltunk,
melyek az egyesületben a tagtársak rendelkezésére állanak.
A nyugdíjügy javítása érdekében egyesületünk beadványnyal fordult a M a g á n t i s z t v i s e l ő k O r s z á g o s
N y u g d í j e g y e s ü l e t é h e z . A beadványban az alapszabályok oly irányú megváltoztatását szorgalmazzuk, mely lehetővé tegye, hogy a női tagok gyermekeikről és az általuk
eltartott családtagokról is gondoskodhassanak. Kívánatos
volna, ha a Nyugdíjegylethez tartozó tagtársaink hasonló
kéréssel fordulnának az egyesülethez. Kérjük ez ügyben személyes érdeklődésüket egyesületünkben.
Ügyvédi irodákban
sürgősen a címüket.

alkalmazott

tagtársaink

küldjék

be

Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesülete. Szombathelyen
most alakult meg a nőszövetség helyi fiókja. A szakosztályokba 2-2 tagot jelöltünk.
A Sabaria-kávéházat és a kereskedelmi kaszinót sikerült rábírni, hogy lapunkra előfizessenek.
A várostól az idén is megkaptuk a fűtési segélyt,
40 koronát; úgyszintén a Mezőgazdasági Banktól 40 K-t,
amely összegeket annál hálásabban fogadunk, mert pénzügyi viszonyaink nem éppen fényesek. A tagdíj hátralékok
oly tömegesek, hogy komoly gondot okoznak. Nem szabadna
tagjainknak elfeledni, hogy a tagdíj rendes fizetése kötelességük!
Dr. Kardos menhelyi igazgató urat felkértük, hogy nekünk e hó folyamán előadást tartson. Dr. Kardos úr készségesen vállalkozott kérésünk teljesítésére; örömmel várjuk
az előadást, melynek időpontját az előadó fogja meghatározni.
A tornatanfolyam ügyében is végleges megállapodásra
jutottunk. Az órák hétfőn és pénteken lesznek, Hafner tanár úr
lakásán az e célra svéd tornaszerekkel ellátott helyiségégében. Jelentkezni lehet az egyesületben a keddi hivatalos
órán és a csütörtöki teaestélyeken.
Ez utóbbiak élénk látogatottságnak örvendenek; régi,
komoly tagjaink is megint feljárnak, legnagyobb örömünkre.
A postahivatalnoknők közül néhányan szintén megörvendeztettek látogatásukkal; reméljük, hogy jól fogják magukat érezni nálunk, és hogy teljesítik régi óhajunkat: őket
is tagjaink sorában láthatni!

