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Gyermekvédelem.
„A nő birodalma a gyermekszoba” mondja a német
császár négy K-ja közül egyet elfogadó antifeminista.
„A gyermekszoba is a nő birodalmának egy része”
— mint ahogy természetesen a férfi birodalmában is helyet
igényel — mondjuk mi feministák, amikor választójogot
követelünk, hogy a gyermekről megfelelően gondoskodhassunk. Mert mi nem érjük be azzal, hogy a saját gyermekünk
szobája
legyen
szellos,
tágas, napfényes, minden kényelemmel és a gyermek akadálytalan
fejlődését biztosító kellékkel ellátott, hanem minden gyermek
szobájának megfelelő ellátásáról
szeretnénk gondoskodni.
Világszerte mindenütt, ahol

a

nők

választójogot

kaptak, politikai munkájuk első
eredményeképen a gyermek-

halandóság csökkent.
Talán antifeminista barátunk
szive is meglágyul, ha állításunk
megerősítésére néhány adattal szolgálunk.
*Új-Zeelandban 1000 gyermek közül
56 halt meg 1911-ben
*Ausztráliai egy. áll. 1000 gyermek
közül 68-49 halt meg 1911-ben.
*Norvégiában 1000 gyermek közül
67 halt meg 1910-ben.
Míg
Németországban
1000
gyermekközül 192 halt meg 1911-ben.
Franciaországban»
1000
gyermek
közül 111 halt meg 1910-ben.
Hollandiában 1000 gyermek közül
137 halt 1911-ben.
* Ezekben az országokban a nő egyenjogú polgár.

Felnőttek kedvtelése
gyermeknyomor árán.

9. szám

Nem is szólva Magyarországról, melynek gyermekhalandósága Oroszországé után következik, Oroszországban
pedig minden 1000 gyermek közül 232 hal meg.
Mi is ki akarjuk szakítani a halál karmaiból ártatlan
kicsinyeinket.
Meg akarjuk hiúsítani

a gyermek rabszolgaságát,
eltiltván a szülőket gyermekük olyan dolgoztatásától, amely
ellenkezik fejlődésének szükségleteivel.
El akarjuk apasztani a gyermekek erkölcsi züllésének lakásviszonyainkban rejlő forrását.
Amig gyermekeket felnőttekkel együtt garmadába zsúfolnak, amíg bacillusokkal teli
odúkban otthonmunkát végeztetünk velük, amig az öröm és
a boldogság szükséges kellékei
a gazdag szülők gyermekeinek
kiváltsága, addig nem mondhatjuk, hogy törődtünk a gyermekszobával.
De amig nincsen választójogunk, addig csak néhány gyermekkel törődhetünk, néhány százzal, néhány ezerrel, de nem hozhatjuk rendbe

a nemzet gyermekszobáját.
Már pedig a nemzet anyáinak ez a feladata. S e feladat elvégzésének nélkülözhetetlen eszköze lévén

a nők választójoga
(Szőnyi Lajos fölvétele.)

gyermeknapon, gyermeknapon kívül is csak egyet sürgetünk:
politikai egyenjogúsításunkat.
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tása i d e j é n kezdődik, a gyermek antenatális
élete azonban csak az anya fokozott gondozásával védhető: az anyaság védelmével és biztosításával kell sürgősen kiegészíteni a gyermekvédelmet.
Ε téren aránylag kis eszközökkel a vezető országok
sorába léphetnénk, hiszen tulajdonképen csak kiegészítő intézményekre és törvényekre van szükségünk.
Méltóságos Uram, ezeket — és sok mást, — várjuk
mi Öntől: tudjuk, hogy ha vannak az országban, akik
szívvel és ésszel felölelik e feladatok sürgősségét és
fontosságát: Ön az, akitől a kérdés humánus és nemzeti jelentőségével arányban álló tetté sűrűsödő megértést remélhetünk.
A »gyermeknap« alkalmával külön is biztosítani
Bosnyák Zoltán államtitkár úrhoz!
akarjuk Önt Magyarország feministáinak munkakészséMéltóságos Uram.
géről. A gyermekvédelem és az anyaság védelme minA feminista mozgalom törekvései közt olyan előkelő den komoly munkájában, mint eddig, tovább is önzetlen,
helyen áll a gyermekvédelem ügye, hogy lapunk már- odaadó közreműködésre készen várják az ország femicius ötödiki számában az Ön visszatérését az állami nistái a jelszót.
gyermekvédelem élére, joggal nevezhettük a magyar
Méltóságos Uram, vezesse a magyar gyermekvénőmozgalom eseményének is. Ha a politikánk nem fa- delem ügyét tökéletesítése felé: a feministák lelkesedésjult volna el személyi harcok, pártérdekek és hatalmi sel Ifövetik a munka ösvényén.
kapzsiság tülekedésévé: politikai eseménynek is mondMunkájának, különösen gyermekvédelmi alkotásáhatnók azt a tényt, hogy Magyarország legszebb szonak
mindenkor
őszinte tisztelője és
ciálpolitikai alkotásának élére a legmegfelelőbb, a megigaz: híve:
felelő személy került. Ami nem mindennapi dolog nálunk. A magyar nőmozgalom attól, hogy Ön, Méltóságos
London, április végén.
Uram, újból átvette igazi munkakörét, amelytől Önt
Bédy-Schwimmer Rózsa.
egészségesebb közállapotok mellett nem lett volna szabad elvonni — nagy dolgokat remél.
Reméli megerősítését mindannak, ami gyermekvédelmi intézményünkben kiváló.
Megszilárdítását azoknak az intézményeknek, amelyekkel az állami gyermekvédelem körén belül sikeresen
kísérleteztek.
Az ártalmasaknak bizonyult intézkedések határozott visszavonását. De mindezenfelül erélyes továbbfejlesztést olyan irányban, amelyben Magyarország tényleg a tökéletes gyermekvédelem birodalmává fejlődhetnék. Hazánkat a világ szemében is kultúrállammá emelő
állami gyermekvédelmünk fénye nem vakított el bennünket annyira, hogy a gyermektársadalom testén tátongó sebeket fájdalmasan észre ne vettük volna. Ε seték gyógyítása érdekében a legégetőbb feladatok: a kenyérkereseti gyermekmunka teljes e l t i l tása. Ε téren hihetetlen visszaélések hazája Magyarország.
(Szönyi L. felvétele.)
TARTALOM:

Oldal

Nyílt levél

Gyermekek öröme gyermeknyomor árán.
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Két nagy angol költőnő.
Elisabeth Barret-Browning és Christina Rossetti.
Írta: A. S. Levetus.
A XIX. század szülöttei nem csupán Anglia nagy versköltői: Tennyson, Browning, Rossetti, Morris, Swinburne és
nagytehetségű társaik, hanem a női költők egész sorozata
is; köztük Elisabeth B. Browning és Christina Rossetti,
akiket pályatársaik magukkal egyenrangúaknak ismertek el,
mert mindketten számot tesznek a világirodalomban: gyönyörű költeményeiket több nyelvre is lefordították.
Születésük évét 24 esztendő választja el, nalálukét
33; Elisabeth Barrett, utóbb Robert Browning felesége,
1806-ban született és 1861-ben halt meg; Christina Rossetti
1830-tól 1894-ig élt. Életkörülményeik nagy mértékben különböztek; azt sem tudjuk, találkoztak-e valaha; hiszen a
fiatalabb még alig kezdte meg halhatatlan müvei alkotását,
mikor az idősebb már befejezte földi pályafutását. Mindkettőjük műveinek megértésére nélkülözhetetlen élettörténetük
ismerete. A szerelem merőben ellentétes módon jelentkezett
életükben: az elsőhöz Robert Browning közeledett, a nagy,
erős, életkedvvel teli, komoly, dicsőségtől sugárzó férfiú,
aki a feleség és anya boldogságát nyújtotta neki; a másikhoz két ízben is közeledett kérő, de a kérlelhetetlen sors
az utolsó percben megakadályozta házasságát. Kicsinyes környezetben, a külső szerencsének halvány sugarától is megfosztva élt; de belsejében titokzatos tüz égett, kifürkészhetetlen mélységből, kimondhatatlan fájdalom és mártirszenvedések közepeit fakadtak a gondolatok, melyekkel szubjektív költészete ajándékozta meg a világot. Mert Christina
Rossetti a legkínosabb, évekig tartó szenvedéssel járó betegség áldozata lett, mig Elisabeth B. Browningot szerelme
szabadította meg betegágyától, amelyen gyermekkora óta
sínylődött; szerelme vitte ismeretlen, meg sem álmodott dicsőség felé.
I. Elisabeth Barrett-Browning.
Elisabeth Barrett egy jómódú földbirtokos legidősebb leánya volt; gyermekkorában atyja birtokáról Londonba költözött vele. Anyját korán elvesztette s így a háztartás vezetője, fiatalabb testvéreinek gondozója lett; atyja
felismerte nagy képességeit és állandó szellemi közösségben
élt vele. lő éves korában leesett a lóról, látszólag hátgerincsérülést szenvedett és évekig feküdt elsötétített szobában, mig Robert Browning úgyszólván fel nem emelte
nyugágyáról; atyja azt hitte, hogy föl sem tudna arról
kelni segítség nélkül.
Betegágyán is meleg érdeklődéssel figyelte a külső
eseményeket. Gyakori látogatói voltak John Kenyon és Miss
Mitford, akinek falusi történetei érdekes adalékok korának
társadalmi rajzához; tőlük kapta a beteg a külvilág haladásáról szóló híreket.
Nevelése kezdettől fogva méltó volt képességeihez;
együtt tanult öcséivel és túltett rajtuk a klasszikusok bámulatos ismeretében; korán kezdett fordítani kedvenc nyelvéből,
a görögből. Olvasmányaiban nem volt »mindenevő«, hanem
szigorú kritikával választotta meg a könyveket. Első köl-

teményét. »A m a r a t h o n í ü t k ö z e t«-et, 14 éves korában
írta és az ekkor fakadt forrás költeményekben kiapadhatatlan volt haláláig. »Dráma a s z á m ű z e t é s b e n « című
könyve keltette fel Robert Browning érdeklődését és azt
a kívánságát, hogy személyesen megismerje. John Kenyon,
Browning iskolatársa és Elisabeth rokona, mutatta be őket
egymásnak. Elisabeth nem akarta betegszobájában fogadni
a nagy költőt; megengedte, hogy írjon neki, de látogatását
csak tavaszra kérte. A tavasz meghozta az első látogatást;
Robert Browning »kis alakot látott, amely nem emelkedett
fel a pamlagról, sötét gyűrűkkel körülvett nagy, élénk, vágygyal és rajongással telt szejmeket«. Azt hitte, hogy gyógyíthatatlan hátgerincbajban szenved és rögtön felébredt benne
az a kívánság, hogy elvigye innen és szerető gonddal
tegye egészségessé és erőssé; erős szerelmet érzett e törékeny kis teremtés iránt. Hazament és megírta első szerelmes levelét, amelyet Elisabeth joggal tekintett házassági
ajánlatnak; elfogadására nem érzi magát jogosultnak: »barátoknak kell lennünk«, írja, »bajtársaknak a szellem világában«. Ekkor 40 éves volt, Browning pedig 33.
Egy évvel később egybekeltek titokban, Elizabeth apjának beleegyezése nélkül; mert őt annyira felharagította
leányának elhatározása, hogy sem látni nem akarta, sem
leveleire nem válaszolt. Hogy történt ez a csoda? Kiderült, hogy Elisabeth hátgerince nem sérült meg; csak
szervezete volt gyenge, légies, nagy fáradságra alkalmatlan
és a hosszas fekvés megfosztotta mozgási képességétől.
»Házasságomról szó sem lehet«, — írta — »tegyen le erről
a gondolatról sokkal idősebb is vagyok, köztünk csak
barátság lehetséges, semmi egyéb.« De mégis megpróbált
egyedül járni, míg egy szép napon, testvérei bátorítására,
egyedül ment le az ebédlőbe; erre folytatta próbálkozásait:
sapkát vásárolt, amely »jól állt neki«. Atyja távollétében
kikocsizott komornája és kutyája társaságában, hogy testvérei ne haragítsák magukra apjukat. Kenyon elkísérte a
vasúti állomásra, megtekintette Westminster Abbey-t, előszeretettel kocsikázott a parkokban és Hampstead dombjain.
Mikor a végleges válasz ideje elérkezett, egyedül próbált
a parkban sétálni; ez sikerült; virágot szedett, megpihent
egy sürü tölgy alatt, beszívta a tavasz üdítő szellőjét:
csoda történt – ő is olyan nő, mint a többiek, elfogadhatja
Robert Browning nagy szerelmét!
Olaszországba mennek; Veneziában, Firenzében élnek;
itt halt meg Elisabeth a Casa Guidiben 1861-ben; itt született fia, itt irta a » P o r t u g á l s z o n e t t e k e t « és »Aur o r a Leigh« cimü társadalmi költeményét. Számos örökbecsü költeménye maradt, tele mély szépséggel és vágyó-
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»For the children look up with their pale and sunken facesr
And their look is dread to see,
For the children look up with their pale and sunken faces,
With eyes turned on Diety.
»How long« they say, »how long, O cruel nation,
Will you stand to move the world, on a child's heart, —
Stifle down, with a mailed heal its palpitation,
And tread onward to your throne amid the mart?
Our blood splashes upwards, O gold-heaper,
And your purple shows your path!
For the child's sob in the silence curses deeper
Than the strong man in his wrath.«

Ha jna lba n a keleti pá lya udva r elő tt.
Hajléktalan gyermek-utasok.
(Szőnyi L. felvétele.)

dással-, foglalkozik bennük a társadalom napi kérdéseivel,
követeli a nők és gyermekek jogait; ez utóbbi követelés
legszebben hangzik fel » H a l l j á t o k - e a gyermek
j a j s z a v á t ? « című költeményében, amelyet 1844ben a
Times-be írt s amely sürgette a gyermekek érdekében
szükséges, akkor még nem létező törvényeket. A p o r t u g á l
szonettek, amelyekkel férjét meglepte, címük ellenére eredetiek; magas színvonalú kritikák Shakespearéi mellé helyezték; amint azok a barátságot, ezek a kölcsönös, szerelmet dicsőitik. A szabad Angliában a gyermeknek piaci értéke volt,
mig Lord Ashley (utóbb Lord Shaftesbury) a figyelmet
helyzetükre nem terelte; részben személyes kutatásaiból,
részben nemeslelkű asszonyok egy csoportjának tapasztalataiból ismerte azt. ö ismertette meg a gyűjtött adatokat
Victoria királynővel; kitűnt ezekből, milyen borzalmas szenvedéseket tűrnek a gyermekek; ekkor vette kezébe a dolgot
az állam, ekkor hoztak szigorú törvényeket a gyermekek
védelmére. Elizabeth Barrett költeménye ébresztette fel a
közvéleményt és ettől kezdve törhetetlen ül haladt a helyzetük javítására irányuló törekvés, amelynek sok mindenféle akadályt kellett leküzdenie és amely célját csak a
XIX. század végével érhette el.
Mái a költemény első sora megdöbbenti az embert:
»Do you hear the children weepingl, O my brothers,
Ere the sorrow comes with years?
They are leaning their young heads aganist their mothers,
And that cannot stop their tears.«
Megrázó szavakkal hívja fel a figyelmet a gyermek
állandó szenvedéseire; emlékeztet a fészekben csicsergő madarakra, az árnyékban játszadozó őzikékre, a szellő szárnyán repülő virágokra; a szegény gyermek számára nincs boldog fészek, nincs játékra alkalmas árnyék, nincs üdítő szellő. Halvány,
lefogyott arcuk szomorú látvány; »a szürke félelemtől fogy
és konyul le a gyermek arca«. Gyönyörű rhytmussal énekli
meg a gyermek szégyenteljes szenvedéseit: a gyárakban,
bányákban, a szántóföldeken, ahol a gyermekcsapat felügyelője ostorral sürgeti a lassúbbakat; mindenütt ütések,
pokoli kínok jutnak a nemzet ártatlanjainak osztályrészéül:

A mai angol gyermek boldogsága az akkoriak vértanúságából fakadt, amely fölkeltette Elizabeth Barrett
szunnyadó anyai érzelmeit. Ezek a nő lelkében otthonos
érzelmek sugallták a gyermekvilág jogainak e nagyszerű
hymnusát.
Mint boldog feleség és anya írta meg leghosszabb,
legnagyobbigényű, Aurora Leigh című munkáját.
Ebben megmutatja az üldözésnek, az általános
bajok fel nem ismerésének káros hatásait. Olyan társadalmi körből veszi hősnőjét, amelynek tanulmányozásáról
akkor csak egyes idealisták álmodoztak. Megmutatta, hogyan
adják el a fiatal leányokat »természetes védelmezőik«; ugyanezért 20 évvel később Stead 6 havi börtönt állott ki. Elisabeth Β. Browning volt az első, aki felkeltette a művelt körök
érdeklődését a leány kereskedés kérdése iránt. Tollával
szolgálta az ellene megindult küzdelmet, mert más módon
nem segíthetett a társadalom e legszerencsétlenebb páriáin,
Érdekes, hogy Elisabeth B. Browning legjobb munkái
objektív szemléleten alapulnak, míg költő-társának, Christina
Rossettinek művei tisztán szubjektív természetűek.
II. Christina Rossetti.
»Ha korunk és nemzetünk nagy költőjének, Elizabeth
Browningnak élete csupán boldogtalanságból állott volna,
a »Portugál szonettek« helyett egy utolérhetetlen »Névtelen
nő«-t hagyott volna reánk, amelynek tárgyát nem képzeletéből, hanem az életből merítette volna.« így vezeti be
Christina Rossetti a »Névtelen nő«-t, a »szonettek szonettjét«, amellyel az emberiség szellemi kincseit gyarapította.
Ά hasonlat nagyon érdekes; de kötve hisszük, hogy Elizabeth
Barrett Browning, még ha élete folyása szerencsétlen lett%
volna is, a gondolatok ilyen gazdagságával rendelkezett
volna. Legsikerültebb művelt külső befolyások sugallták, míg
Christina Rossetti költészete legmélyebb és legbensőbb érzelmeiből fakad.
Christina szülei tanítással keresték kenyerüket s így
korán ismerkedett meg az élet küzdelmeivel. Mindketten
olasz származásúak voltak: apja száműzött, anyja számüzöttnek leánya. Gyermeküket mégis anglikán vallásban nevelték, habár lénye legbelsejében — bár öntudatlanul —
őseinek hite felé vonzódott. Fiatalkorában anyjának segédkezett
egy kis magániskola vezetésében; 24 éves korában elveszítette
apját. Valódi hivatását a költészetben lelte föl: 12 éves volt,
mikor már a tehetség félreismerhetetlen jeleit mutatta. A
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praerafaelita testvérszövetség alapítása óta írt annak »The
Germ« című folyóiratába. De Ruskin úgy vélte, hogy nem
jő, ha egy családban több költő is van; veszélyeztetve látta
Dante Gabriel Rossetti sikereit és Christina önként feláldozta
magát. Pedig ő a nagyobb költő, az angol nyelv használatának legnagyobb mestere a XIX. században. 30 éves
korában jelent meg az első kötet versei közül; sohasem
keresett velük többet, mint ami nélkülözhetetlen kiadásaira
kellett. Évi jövedelme 40 éves korában sem volt több 300
K-nál. Ε szűkös körülmények és későbbi betegségének, a
ráknak előjelei megkeserítették életét. Kötelességérzete anyjához és annak testvéreihez kötötte, noha vágyai szélesebb
körbe vonzották; az égbolt kék színére vágyott, de
sorsa London szürke egéhez kötötte. Csak egyszer, rövid
időre láthatta Olaszország felhőtlen egét és visszavágyott
oda szüntelenül; értékes müvei gazdagítják az Olaszországra
vonatkozó költészetet.
Imádta a gyermekeket.
Gyermekverseit gyöngédség és benső szeretet hatja
ét, noha kényelmetlen hálószobájában, a mosdóasztal szélén,
papírhulladékokra irta.
Christina Rossetti költészetét sajátságos báj jellemzi.
»A herceg közeledése« pathetikus és érzelmekben gazdag;
a herceg keresi menyasszonyát, de csak ravatalán leli föl.
— Milyen modern gondolatokat fejez ki »az apák igazságtalansága«, amely az apátián gyermek sorsát, az ártatlanok
gyalázatát énekli meg! Szebben és igazabban senki sem
írhatott.
Christina Rossetti költeményeit érdemes tanulmányozni;
kétségtelenül az angol költők legelső sorában áll. Sokkal
nagyobb költő, mint bátyja, akiért feláldozta hírnevét, vagy
mint Elizabeth Barrett Browning. Az utókor fogja érdemeinek megfelelő megbecsülésben részesíteni.

Progresszió és feminizmus.
Írta: AGOSTON PÉTER
I. A társadalom megváltoztatására irányuló mozgalmak
mind az elégedetlenségből származnak. Az emberek egy része
azért elégedetlen, mert nincs biztos megélhetése; a másik
azért, mert nincsenek joga a harmadik, mert nincs se
megélhetése, se joga. A társadalomnak ezt a szervezetét,
melyben az elégületlenségre ennyi ok van, az állam tartja
fenn. Ez pedig mindig egy, a társadalom gazdasági és
művelődési viszonyait megelőző korban nyeri meglévő szervezetét és így egy-két fokkal mindig elmarad amögött
a kor mögött, melyre szabályai vonatkoznak. Az emberek
tehát mindig utódaik számára küzdenek ki újabb állami
szervezetet és törvényeket.
Az állam mai szervezetével első sorban a munkások
és a nők elégedetlenek. Mindkettőre súlyosan nehezedik
az a körülmény, hogy bár a munka korát éljük, mégis
tőrvényeink alapelve az ököljog korából való. Az erősnek
van csak joga, úgy mint ahogyan akkor volt, mikor
az erő volt a jognak látható forrása is. Sem a munkásoknak,
sem a nőknek nincsen ereje, tehát nincs ma joga semi.
Ebből a körülményből táplálkozik a munkás- és nőmozgalom. Ε két mozgalom körül csoportosulnak azok a különböző törekvések, melyek eszmei okokból táplálkozva,

ideológiák után indulnak, ezek azonban előbb-utóbb vagy
az egyik vagy a másik alapmozgalomba olvadnak.
Az összes elégedetlenségen alapuló mozgalmak a társadalom haladásában látják eszméik diadalának lehetőségeit
és ezért ezeket egy gyűjtő néven progresszív mozgalmaknak
nevezzük. Feladatuk az elégedetlenséget szítani, a helyzetük igazságtalanságára még rá nem eszmélteket felvilágosítani s az elégedetlenséget a javítás irányában tettekre
váltani.
II. A nőmozgalmat az a körülmény szülte, hogy a
nők egy tekintélyes része ma már házon kívül kénytelen
kenyerét megkeresni. Ezekre a nőkre a mai államban
ugyanazokat a jogszabályokat alkalmazzák, mint azokra,
kik századokon keresztül a házban (majdnem háremben)
élték le életüket. Nem kell indokolni azt, hogy miért helytelen az ilyen jog. Ha ehhez most még azt is hozzá vesszük,
hogy az állam alapja a család, akkor világosabban látjuk
azt, hogy a nő helyzete a mai államban olyan, mint
amilyen a századokkal ezelőtt kialakult csalódban volt. A nő
századokkal ezelőtt anya, szerető és házvezetőnő volt. Egyik
minőségében sem volt többre joga, mint a megélhetésre.
Nagyon természetes, hogy a mai társadalom fentartói
elkeseredetten küzdenek minden olyan törekvés ellen, melynek az a célja, hogy a nő a családban és a társadalomban
egyaránt kikerüljön a férfi uralma alól. A nő minden családban többé-kevésbbé ingyen bérmunkás. A munka szempontjából munkás, a bér szempontjából családtag. Ha sikerül a nőnek akár a családban, akár a társadalomban
jogokhoz jutni, akkor ez át fogja alakítani a másik téren
való helyzetét is. Ennek a törekvésnek azonban nemcsak
a férfiak közt vannak nagy ellenségei, hanem a nők közt
is. Minden nő például, aki elfogadja azt a férfiak által
a nőkre erőszakolt erkölcsi felfogást, mely szerint a nőnek
házasság nélkül nincs joga nemi élethez, a férfiak igája
alá hajtja a nőt.
Sem ezt a kérdést, sem a társadalom többi kérdéseit
nem akarom evvel kikapcsolni a gazdasági tényezők hatása
alól, mert bizonyos az, hogy az emberek erkölcsi felfogása
is a mindenkori gazdasági viszonyoktól függ. Már ma is
azoknak a nőknek többet enged meg a kényesebb erkölcsi
felfogás, kik maguk keresik meg a kenyerüket, mint azoknak, kik a családból élnek. A kereső nő még családjával
szemben is tud magának függetlenséget biztosítani. Ez a
függetlenség nagy mértékben függ a család és a függetlenségre törekvő nő keresetének arányától. Az ilyen nő már
most is, a jognak erre irányuló parancsai nélkül rendesen
kialakítja magának azt a pozíciót, melyet a jogrend biztositana számára akkor, ha ilyen jog már volna.
A dolgozó nő azonban csak a családban tudhat most
valamely hatalmat magának kiküzdeni, de nem képes erre az
államban, ahol az együttélés nem olyan szoros s ezért a
jog szabályainak itt nagyobb szerepe van. Miután a házon
kivül dolgozó nő a családban kevésbbé érzi alárendelt helyzetét, ezért a nőmozgalom törekvései természetszerűleg arra
irányulnak, hogy a nő részére az államban szerezzenek jogot,
így aztán a családjogi kérdések háttérbe szorulásával a
nők mozgalma nagyon természetesen és helyesen a társadalmi elhelyezkedés irányában halad. A jog ugyanis csak
a tényleges hatalmi viszonyok formába öntése. Erre a
formára viszont csak ott van szükség, ahol azokat valaki
kérdésessé teszi. A kereső nőkkel szemben a családban
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ez ritkábban történik, semhogy ezért szükségét érezték volna
annak, hogy legelső sorban ezen a téren lépjenek fel követelésekkel.
Ezt a megállapításomat arra a megfigyelésre alapítom,
hogy a nő családjogi helyzete eddig legfőképen az ő gazdasági gyengébb voltától függött. Ezért nem mehetett el
a leány szüleitől, a nő a férjétől, ha szeretett volna is
elmenni. Miután azonban a család minden tagjának viszonyait lényegesen befolyásolja az a körülmény, hogy a kereső nő velük marad-e vagy nem, tehát ebben a tudatban,
vagy talán még helyesebb, ha azt mondom, hogy evvel
az érzéssel bánnak ma a családokban a kereső nőkkel.
Ezért nincs a nőnek annyi alkalma a jog hátrányos szabályozását a családban érezni.
III. A társadalom szervezetével elégedetlenkedők és
avval megelégedettek egymástól olyan távol állanak, mint
a mull és a jövő. Aki ugyanis megfelelőnek tartja a mai
társadalmi berendezést, az a múltban él, az pedig, aki
helyteleníti s jobbat akar, a jövőben. Minden társadalmi
kérdés megegyezik abban, hogy nem lehet a társadalom
berendezésének nagy komplexumából kiragadni, mert ebben
az esetben megoldhatatlanná válik.
A feminista törekvések közül a nők egyenjogúsításának kérdését ragadva ki, pl. azt kell látnunk, nogy ez a
társadalom mai berendezésének szükségszerű megváltozására
fog vezetni. Ha a nőket ugyanis nemcsak a tényleges körülmények, hanem a jog is kényszeríteni fogja arra, hogy
házon kívül is dolgozzanak, akkor a házban eddig teljesített feladatokat másnak kell teljesíteni. Ez a körülmény
pedig kizárja a család szervezetének mai fentartását. Ha
a nő előtt megnyitják az összes pályákat, akkor a nő a
férfivel szemben felemelkedik. Ennek hatása nem maradhat
el semmilyen téren.
Aki a nőnek jogot akar adni, az a nőt a társadalomban másképpen akarja elhelyezni, az más társadalmi berendezést akar. De aki a nők helyzetének figyelmen kivül
hagyásával is más társadalmi berendezést akar, az lehetővé
teszi még saját akarata és hozzájárulása nélkül is, hogy
e változások folyamán a nők helyzetében is változás álljon
elő. Miután azonban az ez idő szerint a társadalom más
berendezéséért küzdők az egyenlő jogokat írták zászlajukra,
tehát a közvetlen ok is meg van arra, hogy a nők csakis
ezekkel fogózzanak.
A társadalom berendezését helyeslők és az ezt helytelenitők egy-egy külön, egymástól elszigetelt világot alkotnak. Az egész világon csak két tábor van: az
előre menők és a megállók tábora. Azok a nők,
kik mai helyzetük megváltoztatásáért semmit sem tesznek, a konzervatív törekvést erősítik, azok azonban,
akik elégedetlenségüket kifejezik, akaratlanul is a progresszív tábort erősítik. Ennek a gondolatnak helyességét
már belátták a vallásos és reakciós körök, és ők is szerveznek feminista egyleteket. Ezek célja azonban nem az,
hogy a nők helyzetén változtassanak, hanem az, hogy a
nők helyzetét a nők félrevezetésével fentartsák. A társadalmi kérdéseket s így a nőkérdést a vallással összekötni lehetetlen. Ha a vallás alkalmas volna ezeknek a
kérdéseknek megoldására, akkor megoldhatta volna, mert
jó néhány ezer esztendővel idősebb, mint a szociális mozgalmak, különösen, mint a feminizmus.

IV. Feltéve, hogy fenti megállapításaim helyesek, akkor ezekből azt a következtetést kell levonni, hogy a
feminizmus egyetlen fegyvertársa csak a progresszió mellé
csoportosulok tábora lehet. Evvel szemben a feminizmus
hívei azt fogják most ellenem vetni, hogy annak, miszerint
ez a szövetség formailag is fenn nem áll, nem ők, hanem
a progresszívek az okai. Nem kutatom, hogy miért van
minden így a hogyan van. Azt hiszem, ezt a kérdést
az igazságnak megfelelően intézhetjük el avval a latin
mondással: peccatur intra et extra, hibáztak mind a két oldalon.
A nők a múltban, az ő külön céljaikat nem eqyszer
egy-egy látszólagos vívmánnyal, elvben elérteknek tekintették.
Ebben a feltevésükben azonban nagyon gyakran tévedtek. így
pl. a feministák azt hitték, hogy egy pár ezer nőnek
választójoggal való felruházása a feminizmus diadala volna.
Nem gondolták meg, hogy ezek a választó nők épen azok
a nők volnának, akik a férfiak felsőbbségét támogatnák.
A társadalmi mozgalmak ma még nem differenciálódtak annyira, hogy már ma lehetne és szabadna a küllőn
célok megvalósításának közeli reményében egymással is
harcba szállani. Ma nem vagyunk még előbbre, minthogy
azt látjuk, hogy az uralkodók fenn akarnak mindent tartani,
ami van, az uraltak pedig mindent meg akarnak változtatni.
Bárhol támadja valaki a társadalom nagy épületét,
bárhol akar egyetlen egy téglát egy másikkal pótolni, szemben találja magát az elégedettek egész táborával, akik
attól félnek, hogy az egyik tégla után jő a második és
századik is és akkor vége az ő imádott egész világuknak.
De a progresszívek is így gondolkoznak: csak belevághassuk
egyszer csákányunkat ebbe a roskatag épületbe, bizony
nem elégszünk meg egyetlen szétmállott téglának a kiemelésével !
Miután sokkal többen vannak az elégedettek, tehát
minden progresszív mozgalomnak saját érdekében akkor is
segítségére kell lennie a másiknak, ha ez helytelen taktikai
okból vagy helytelenül magyarázott elvi alapon ezt viszoíit
nem teszi. Mert ha egyszer valamelyik progresszív csoportnak sikerülni fog csákányát a rozzant épületbe belevágni,
ez minden csoportnak előnyére lesz. S addig is, minden
progresszív gondolatnak terjedése hasznára van a többi
progresszív eszmének is.*
* Visszatérünk még e cikk tartalmára, amely nem mindenben egyezik
felfogásunkkal. Szerk.

Gyűjtsünk előfizetőket!
Előfizetőink száma napról-napra növekszik, de a közvéleményt csak úgy nyerhetjük meg ügyünk számára teljes mértékben, ha mozgalmunk minden ellenségét, de a közönyösöket is sikerül rávennünk, hogy munkánkat, küzdelmünket lapunk híradásai útján kísérjék figyelemmel.
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Hogyan védik a törvényhozók
a gyermeket?
Írta: GLÜCKLICH V1LMA

Sokszor halljuk a nők választójogának ellenségeitől: »teljesen fölösleges, hogy a nők bevonuljanak az
alkotmány sáncaiba; hiszen ott vannak a férjek és
apák, mint a család érdekeinek képviselői.«
Vajjon csakugyan nyugodtan alhatunk-e a törvények felől, amelyek a család legfontosabb elemének,
a gyermeknek sorsát döntik el? Legméltányosabban
úgy dönthetjük el ezt a kérdést, ha a polgári törvénykönyv javaslatát vesszük szemügyre, mert hiszen ez
tünteti fel törvényhozóink jelenlegi felfogását a családjog legfontosabb kérdéseiben. Milyen sorsot szánnak a gyermeknek családban és társadalomban?
Nézzük első sorban a házasságban született gyermekre, a hon atyáinak dédelgetett szemefényére vonatkozó pontokat; hogyan védik igazságtalanság, brutalitás, kizsákmányolás ellen?
A szülői jogra vonatkozólag a 162. § megállapítja, hogy a 2 szülő közül »véleménykülönbség esetén
a z a t y áé a d ö n tő szó . « A k ár c sak a f ér j é a h áz a sélet ügyeiben! Az anya, aki rendszerint sokkal többet
foglalkozik gyermekével és sokkal jobban ismeri annak
najlamait és képességeit, véleményét minden körülmények közt alárendelni kénytelen az apáénak, aki esetleg ötletszerűen határoz gyermekének taníttatásáról, gyógyíttatásáról, életbevágó érdekeiről, vagy rajta töltheti
ki boszúját, ha feleségével nem él békességben.
A 164. § h á z i f e g y e l e m jogával ruházza fel a
szülőt, vagyis feljogosítja arra, hogy gyermekének 8
napon belül gyógyuló sérülést okozzon büntetlenül. A
XX. század második évtizedében, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság fennállásának tizedik évében, a
fiatalkorúak bíróságának korszakában a törvény nem
önfegyelmezést szuggerál a szülőnek, hanem a brutális ösztönöket bocsátja szabadjára a védtelen gyermekkel szemben!
A 166. § minden korlátozás nélkül kötelezi a gyermeket arra, hogy szülei háztartásában, gazdaságában
segédkezzék. Egy szóval sem tiltja a gyermek erejét meghaladó, egészségét veszélyeztető munkát, a gyermek elvonását az iskolától vagy más jövőjére fontos
tanulmányoktól. A koldus-szülőnek is hadd legyen legalább egy rabszolgája: a gyermeke.
Ha a gyermek anyja külföldihez megy férjhez,
csak külön gyámhatósági engedéllyel tarthatja meg szülői jogát. Ez avval a másik anomáliával függ össze,
hogy az asszony állampolgárságát a férj hovatartozása állapítja meg; de alig képzelhető nagyobb kegyet-
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lenség, mint a kötelességtudó asszonyt dilemma elé állítani: az asszonyi boldogságról vagy gyermekéről mondjon-e le?
A 175. § lehetővé teszi, hogy az a szülő, akit
gyermeke ellen elkövetett bűncselekményért ítéltek el,
ismét visszanyerje szülői jogát a büntetés kiállása után.
A természetellenes eltévelyedés netovábbja sem ok arra,
hogy a kis rabszolga felszabaduljon, vagy legalább
gazdát cseréljen.
A házasságon kívül született gyermek e törvényjavaslat szerint sem rokona apjának, noha a módosító
indítványok és a képviselőházi bizottság határozata
s z er in t ter mé s z e t e s g y e r me k n ek h ív j ák.
Ha az apának úgy tetszik, elismeréssel feljogosíthatja házasságon kívül született gyermekét is neve
viselésére és megadhatja neki a föntebb jellemzett
»jogokat.« De kötelességévé ezt nem teszi a törvényjavaslat, még akkor sem ha a bíró bebizonyítottnak
látja az apaságot. Pedig még így is elég olyan gyermek
maradna, aki ártatlanul bűnhődik a társadalom bűneiért. Az anyagi felelősség alól pedig nagyon könynyen bújhatik ki még az olyan apa is, akit jogérvényesen gyermektartásra ítéltek.
A szülőt, különösen az apát, olyan jogokkal ruházza fel a törvény javaslat, mint egy kény urat; a
gyámhatóság beavatkozása sem védi mindég a gyermek
érdekét. így például »fegyelmi jogában támogatia« a
szülőt. Csak nyilvánvaló visszaélésekkel szemben hívhatja segítségül a gyermek a gyámhatóságot, de a
bajok és visszaélések megelőzése — a modern
orvostudomány és előrelátó szociálpolitika legfőbb irányelve — codificátorainK és törvényhozóink előtt ismeretlen fogalom.
Sajnos, nem alhatunk nyugodtan; mig a honnak
csupán atyái vannak, addig a félárva gyermekek nem
találhatják meg benne, amire Charlotte Perkins Gilman szerint igényük van: az otthonos nyugalmat,
védelmet és boldogságot az egész társadalmi életben.

„Ri kkan csai nk”
fokozott munkakedvvel folytatják vasárnaponként a lapárusítást. :: Figyelmeztessük
mindazokat, akik nem előfizetői lapunknak, ne mulaszszák el önkéntes lapárusitóinktól megvenni a legújabb
számokat!

Egyes szám ára: 2Ofillér

A nő értékéről.
Írta: Dr. DIENES VALERIA.
Asszony hibákat próbáltunk megérteni s amint sorra
kerestük mögöttük azokat a belső tulajdonságokat, melyekből származnak, homályos körvonalakban kezdett vázolódni
előttünk egy ismerős arckép. A hibák és az alóluk kiemelt
tulajdonságok nem gyűltek összefüggéstelen halmazzá, hanem
úgy összeillettek, mint rég eltemetett s aztán kiásott vázarajz vagy szobormű elszéledt maradványai. Nem találtuk
meg minden darabját, nem mertük mivoltát se megállapítani.
Nem állítottuk, hogy ezek az összeillő darabok az ellenséges körülményektől széttördelt és eltemetett asszonyi egyéniségnek maradványai. Csak sejtés módjára ötlött fel bennünk ez a gondolat, amint néztük a csonka szobrot és
próbáltuk hozzágondolni hiányzó darabjait.
Folytassuk ezt a nézést, ha ki is tesszük vele magunkat az illúzió veszedelmének. Hátha illúziónk hasonlítani fog máshol formálódott illúziókhoz és ez a megfelelés emberileg lehetséges illúzió-formát, emberi elmékben születni hajlandó egészet ismertet meg velünk, s talán maga
ez a hajlandóság ilyen és nem másfajta illúziók alakítására mutat vissza azok felé az objektív hatások felé, melyek őt az emberi lélekben kifejlesztették.
Az illúzió tudvalevőleg úgy keletkezik, hogy a valóság hiányosan szolgáltatott érzéklet-adatait emlékeink
gyűjtőjéből »hibásan« egészítjük ki. Az út mentén álló fatörzset távolról emberalaknak látom, a közeli vonat-kattogást a lépcsőn feldobogó lépteknek hallom: tudtomon kivül idegen emlékeket raktam az érzékeim szolgáltatta adatfoszlányok közé, hogy ismerősséggé egészítsem ki hiányosságukat. Azt ami itt érzeteinkkel, öntudatlanul történt, kövessük el most öntudatosan gondolatokkal. Idézzük fel a
múltkor talált jellemvonásokat, lássuk, mivé egészülnek, ha
együttesükben szemléljük őket.
Az az embertöredék, amit az asszonyhibák alatt találtunk, szerette a részleteket, az egyesbe kívánt elmélyedni,
kereste az adottságok közvetlenségét; életből, gondolatokból azoknak valóság-felét látta s emiatt sokszor elfeledte
azokat az emberhordta cölöpöket és korlátokat, embervonta határokat és felosztásokat, melyekkel az egészet kívülről szemlélők észbeli és társadalmi szabályok cimén áttekinthetőbbé próbálták tenni a valóságot és róla szóló
gondolataikat. S mert nem azt látta, amit ők láttak, megvádolták azzal, hogy logikátlan és aprólékos, fegyelmezetlen és
felületes. Mindent közelről, belülről látott, sohasem ludott
mindentlátó és pártatlan lenni. Értése szeretet volt, szimpátiája összeolvadás. Ezekből született benne a megismerés,
minden tudását éiezte is, meggyőződései nem fáradságos
gonddal összehordott épületek, hanem életének eleven hajtásai voltak. Ezért megvádolták azzal, hogy logika helyett
érzelmek kormányozzák, hogy megokolatlan szimpátiák vezetik és teszik elfogulttá.
Engedjük most útjokra ezeket a töredékeket. Hadd
vegyüljön hozzájuk, amit a gondolatok affinitása közébük
vegyit, hogy felismerhetővé tegye őket.
Azt mondtuk ismeretlenünkről, hogy el tud merülni
tapasztalásának minden részletébe, egyetlen apróság sem túlságos kicsiny néki, az élet minden kis eseményét visszhangzó
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lélekkel éli meg, a mindennapiságokban súlyt érez, mert
együtt él mindennel, ami körülötte van. Innen csírázik ember-értése, nem az a férfiaknál mindennapos »emberismeret«
ami egy-két egyszerű s többé-kevésbbé merev sémának
az emberek cselekedeteire való alkalmazásából áll és sohasem
haladja meg a típus-értést, sohasem jut el az igazi egyéniségig. Nem az a mindég a legegyszerűbbel magyarázó
emberismeret, ami csak jellem-vázakat ér utói, hanem az'
egyszerűt nehezen hivő s a sematikusan egyszerűnek látszó mögött az egyéniség valóságos alapanyagát kereső megértés, mely sohasem nyugszik meg az egészet mutató vázlatokon, hanem mindég az egyes tényen, az egyes megérteni valón keresztül akarja megfogni és átlátni az egész
egyéniséget.
Innen vannak sajátságos kitalálásai, férfitársak előtt
gyakran érthetetlenül gyors utakon át célhoz érő megértései, melyek hasonlítanak a maga életét a tudósság látszatáig okosan játszó állatnak ösztöntetteihez, csakhogy itt nem
a testbenőtt cselekvés, hanem szóvá formált gondolat, megfigyelés, vagy előrelátás a kifejezőjük. Ha egy-két ember köré
szorítva éli meg életét, akkor kívánságaik, minden gondolatuk kitalálója, lelkük igazi megértője, ha tágabb körök
nyílnak előtte, emberszerető, emberboldogító, szomorú sorsokon javítani akaró s a szerencsétleneknek segíteni tudó
jótékonyság válik belőle.
Halad a maga útján sokszor esztelenül, logikátlanul.
Tetteinek erős forrása mellett a logikailag, okosan megalapozott cselekvés-tervek sápadt levegő-kastélyok, övé az első
pohár az élet italából, férfitársáé csak a második. Ettől az
italtól okoskodás nélkül dobja oda magát az emberszülés
veszélyeinek és hordja az élet továbbadásának nagy terhét,
mert érzi, hogy minden terhesség az élet ölelése rajta.
Ezt a kiapadni nem tudó cselekvés-forrást beleviszi
minden lépésébe. Sohse kiokoskodott célszerűségek, hanem
múltjából sarjadó és minden hasznosságtól egyénileg terhes
lendületek viszik tettre. A tiszta intelligencia csak terepszemlét
tud tartani a cselekvésnek, de nem tudja a tettet megindítani. Akikből ez az első mozgató hiányzik vagy akikben
meggyengült, azok végnélkül okoskodnak tetteik lehetőségein
s minthogy a lehetőségek és következményeik okos felszámlálásának sohasem lehet vége, a logika szabályai szerint sohasem lehet a cselekvést megkezdeniök. Az igazi tett
más forrásból él, úgy ront be, mint az államcsíny a diplomáciai alkudozások közé, f a i t a c c o m p l i elé állítja az
okoskodást, akinek többé nincs más dolga, mint kielemezni,
hogy az okos motívumok éppen ezt a tettet parancsolták.
Az okoskodások diplomáciai csillámlását azonban meg kellett
menteni s az igazi mozgatók szerényen húzódnak meg az
okos mérlegelések foszforeszkálása alatt, és tűrik, hogy esztelennek mondassék a tett, ha a dialektikai felület-harcot
nem lehet körülötte kimutatni.
Esztelennek és makacsnak mondják az ilyen cselekvéseket. Vak szándékok diktálják az éhség-sztrájkokat, mert
nem előzi meg őket a motívumok harca. Ilyen vak és
makacs tettek mindazok, amelyekben a cselekvő érzi, hogy
csak egyet lehet cselekednie. Az asszonyokban ezt a szívósságot megvetik. Mert soké közülök értéktelen külsőségekre

tapad. De vajjon igazán és egészen asszonyok ezek? Nem
épen azok-e ők, akik valódi asszonyiságuk helyett egyszerűen
a férfi játékszerei akarnak lenni, akik a férfi pillanatnyi
élvezetének akarják kiszolgáltatni s így társadalmilag is vagy
»csak« morálisan prostituáltatni magukat; akik célnak tekintik azt, ami eszköz, sőt igazi eszközöknek fölösleges
eszköze és örökké virágok akarnak maradni, hogy százszor
is leszakítsák őket? Ez a szétporlott és semmiségekre, jól
görbülő hajfürtökre, divatosan lengő tollacskákra tapadó aszszony-akarat porszemenkint is olyan makacs és ellenállhatatlan, mint az életüket egészében élő öntudatos asszonyoké,
mert ugyanabból a forrásból él, mint az övék. De mert
letért a maga útjáról, épen azok mosolyogják és vádolják
megtévedéseért, akiknek kedvteléseire s ezek közül is a
legfelületesebbekre áldozta magát. És a női felületességet
előbb kiélvező, aztán megvádoló férfi elfelejti, hogy ugyanez
a kitartó akarat-tőke az igazi és teljes női egyéniség
magva körül szerveződve ezrével termi az önfeláldozó munkában töltött asszony-életeket, a névtelenül magukat másokért
adó anyákat, élettársakat, a másokban fogant vágyakért élni
tudó ismeretlen hősöket, — mert ha ezt el nem feledné,
el kellene ismernie, hogy ebből a kifogyhatatlan akaraterőből
jutna az otthonon túlra is, ebből a hatalmas fölöslegből
kérhetne a közélet és a társadalom is.
Az élet továbbadásán nevelődött asszony rejtett erőtőkéje a férfikultúra »hőstetteihez« képest nem aránytalanság, az egyéni ambíciók futó csillámlásából termett emberművek mellé, a nő kiaknázatlan erejének műveit méltóan
oda lehet majd állítani, mihelyt ezt a nagy erőforrást zsilipjei mögül kiszabadítják.
Illúziónk mind teljesebbé válik. Már kezdjük asszonynak nevezni ismeretlenünket. Engedjünk a kísértésnek s
adjunk képünknek még egy-két utolsó vonást.
(Folytatjuk.)

Apollo
műsora

dominál
A siófoki új strandfürdő. Budapesttől két órányira a legideálisabb fürdőzésre nyújt alkalmat
Siófok pompás plage-ja, melynek homok- és napfürdőjét az uj cabanok teszik különösen vonzóvá- Az
egész családok fürdőzésére alkalmas sátrak a tengerparti cabanoknál lényegesen olcsóbbak és a Központi
Menetjegyiroda útján is előjegyeztethetők.
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Feminizmus és anyaság.
Írta: SZIRMAY OSZKÁRNÉ
Szellemtől szikrázó, szeretettől sugárzó volt a beszéd, mely elhangzott a püspök ajkáról, nem papi hivatásának teljesítésében, hanem emberi hivatásának magasztos felfogásában. Mélyen szántott a magasan szárnyaló szó,
— és a mi tanainkat hirdette. Ott éreztük lelkünk legmélyén azt, amit Prohászka Ottokár mondott: szeretnünk
kell a gyermeket a természet hatalmas erejével — ex
affectu univei sitatis; szeretni, mert a gyermek védelme a
magyar faj vitális érdeke — ex affectu nationis; szeretni
az Öntudatra ébredt szociális lelkiismeret parancsa szerint
— ex affectu societatiis; és szeretni a világokat teremtő,
világokat fentartó anyai szeretet elementáris erejével —
ex affectu maternitatis. Hz anyai szeretet azon sublime
megnyilatkozásával, mely kötelességet érez nemcsak a saját édes vére iránt, hanem minden gyermek iránt. Szeretni
ösztönszerűleg és szeretni tudatosan, szívvel és értelemmel
egyaránt. Ε szeretet nagy melegével bebizonyítani, mily
teljesen alaptalan a lappangó, de néha-néha kitörő és minden önérzetes asszonyt mélyen sértő vád, — hogy a feminista asszony nem akar anya lenni.
Az embereket megtéveszti az események láncolata,
mert nagy kulturális és gazdasági rázkódtatások eredményeképp egyszerre látják az öntudatra ébredt és a munkába kényszeritett asszonyt, a családja fentartása érdekében
munkát kérő, a kifejlődött egyénisége erejében munkát vállaló asszonyt, a családi életből, a házasságból kiszorított
nőt, a gyári munkára kényszerült anyai kötelességeik teljesítésében megakadályozott asszonyok ezreit, és a tévútra vezetett, a legnemesebb ösztönöktől megfosztott, az
anyaságtól hiúsági, önző okokból vonakodó asszonyok sizázait, — a jelenségek e tömkelegében nem alaposan figyelő szemük megtéved, nem gondolják meg, hogy az időbeli összefüggés nem szükségképpen okozati. Igaz, hogy
a nagy ipari és gazdasági átalakulások szorították ki az
asszonyt a családból és indították arra, hogy keresse helyét az emberi társadalomban, nemcsak mint fajfentartó,
hanem mint egyén, és hogy a nagy átalakulásokkal járó
á t m e n e t i á l l a p o t o k zavart támasztottak egyesek lelkében és a közösség viszonyaiban. De ezek nem a végleges eredmények; el tudom képzelni, – sőt a közel jövőben várom – a társadalmi fejlettségnek azt a fokát,
mely össze tudja egyeztetni az egyén szabad fejlődését,
a gazdasági függetlenségre nélkülözhetetlen termelő munkát és az anyai kötelességek teljesítését a szó legtágabb
és legnemesebb értelmében. Szoptató szobák és napközi
otthonok fognak tanúságot tenni arról, hogy a gyáros,
mint egy fejlett társadalom tagja megértette vagy önként,
vagy a törvény kényszerítő hatalma alatt, hogy ezekkel nem jótékonyságot gyakorol, hanem fontos fajfentartó, állambiztosító kötelességet teljesít. A gyönyörű, békés, csendes, meghitt otthonokban a háziasszonyi
teendők nem emésztik fel a családanya minden erejét, hanem egyéniségének harmonikus fejlődése folytán gyermekeinek igazi anyja, nevelője, férjének igazi élettársa tud lenni.
Nem az anyakönyvi hivatal, hanem a fajnemesítés eszméje fogja szentté avatni az anyaságot, az egészséges nők

egészséges gyermekeknek akarnak életet adni és szeretettel,
hozzáértéssel akarják őket nevelni, — a férfiak apai kötelességeiket nemcsak a bírói ítélet kényszere alatt ismerik el, nemcsak! mater c e r t a , hanem p á t e r certus est, és minden gyermek édes gyermeke anyjának,
apjának egyaránt. Ezt az időt a helyes irányba terelődött
társadalmi fejlődés fogja meghozni, amely lehetővé teszi az
egyének szabad és egészséges fejlődését. Mikor a nő anyai
kötelességeit fogja teljesíthetni a község, az állam körében
is, akkor lesz minden egyes nő anyasága szent és sérthetetlen.
És amíg ez az idő eljövend, addig mi, akik látó szemmel nézünk körül, akik sajgó szívvel érezzük nemcsak
a magunk baját, hanem minden anya szenvedését, minden
gyermek nélkülözését, mi teljesítsük a n y a i k ö t e l e s s é g e i n k e t úgy, mintha már a n y a i j o g a i n k is meg
volnának. Tettekkel bizonyítsuk, hogy a feminista gondolkodás előtt szent a gyermek és szent az anyaság.
Ne engedjük az anyagi eszközök előteremtésében
kimerülni erőnket, elszunnyadni lelkiismeretünket. A gyermek századában be nem érhetjük egy nap munkájával. Nagy
erkölcsi tőkére van szükség a gyermekvédelem szolgálatában.
Meg kell teremteni az erős közvéleményt, mely az anyaság biztosítását, s ezzel egy életre képes nemzedék születését lehetővé teszi, meg kell teremteni az ethika ama
magaslatát, mely a születendő gyermeknek meleg otthont
biztosit, a legszélesebb körökbe kell juttatni az orvosi tudás
azon vívmányait, melyekért az emberiség nagy jóltevője,
Semmelweiss mártírhalált halt, fel kell rázni mélységes álmából a szülői szeretetet, hogy melegéből minden gyermeknek jusson. Minden gyermeknek, kinek kitűnő gyermekvédelmi törvényünk jogot ád 1 az élethez, mi adjuk meg a
jogot az élet boldogságához, a szeretet napfényéhez. Dolgozzunk érte céltudatos cselekvéssel, lankadást nem ismerő
tevékenységgel. Átérezve kötelességünk komolyságát, álljunk
munkába, készítsük elő a szebb jövőt, küzdjünk a legnemesebb célért nemes eszközökkel és áthatva a feladat
nagyságától »olcsó malaszttá szent imánk ne váljon!«

A Feministák Egyesületének anya- és
gyermekvédelmi bizottsága.
A bizottság tagjai páratlan odaadással dolgoznak. De
szamuk még mindig nem elegendő azokkal a feladatokkal szemben, amelyek folyton tágítják munkakörét. Szeretettel várnak ujabb segítőket e munkához, amely a
íeminisztikus törekvéseket a testvéri szeretet jegyében
érvényesiti. A munka oly sokféle, hogy abban mindenki
megtalálhatja az egyéniségének legmegfelelőbbet. Komoly munkát végezhetnek azok is, akik csak kevés szabad idővel rendelkezhetnek. A munkára jelentkezők forduljanak a bizottság vezetőjéhez (Szirmay Oszkámé,
V. Percel Mór-u. 2. Tel. 37-43)
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Anyák nyomora.
A községek szociális feladatai közül talán egyet sem
hanyagoltak el annyira, mint a szegénysorsú gyermekágyas
nők védelmét. Egyes közjótékonysági egyletek foglalkoznak
ugyan ennek az égető kérdésnek egyik-másik ágával, de a
legszerényebb kezdeten ezek is alig jutottak tul. De ha községi intézményeket keresünk, úgy csak a külföldi városokra
hivatkozhatunk, ahol itt-ott már gondoskodnak a gyermekágyas nőkről valamilyen formában. Ilyen a házi gondozói
intézmény, melyet sokfelé községek létesítenek. Csupán szü/észeti klinikák vannak nagy számmal mint községi intézmények, de ezek leginkább tanulmányi célokat szolgálnak s nagyon kevés közük van a gyermekágyas nők védelméhez.
Pedig hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a
gyermekágyas nők nyomorára a figyelem ráirányíttassék és
hogy megfelelő községi intézmények gondoskodjanak ennek
enyhítéséről, azt szomorúan világítja meg annak a kutatásnak
az eredménye, amelyet 1912-ben a drezdai városi statisztikai hivatal a városi tanács utasítására a szegénysorsú gyermekágyas asszonyok helyzetének megismerése körül végzett.
Rz adatok a szociális nyomor legszomorúbb oldalát világítják meg és rámutatnak azokra a rettentő nélkülözésekre,
amelyek közt a szegény néposztály törvényes és törvény.elen anyái gyermeküket világra hozzák.
A kutatás megkezdésére a szegényügyosztály, a királyi női klinika és városi kórház szülészeti osztályának aktái szolgáltak, amelyeket a gyermekágyas nőkhöz intézett
körkérdési ívek egészítettek ki. A kutatás az 1901. április
1-től az 1910. március 31-ig terjedő időt öleli föl és 1169
törvénytelen és 1058 törvényes szegény anya életkörülményeivel foglalkozik. Az adatokból csak a legjellemzőbbeket
emeljük ki:
I. Az eseteket foglalkozás szerint csoportosítva kitűnt,
hogy a törvénytelen anyák közül 433 (vagyis 37%) gyári
munkásnő volt, 370 cseléd (32%); üzleti elárusítónők és pincérnők l!%-ot tettek. 17 esetben a törvénytelen anyák házilányok voltak. A törvénytelen apák legnagyobb része szintén
munkás volt; nagy százalékot képviseltek a kereskedelmi
alkalmazottak, 80 esetben pedig »katona« volt a törvénytelen
apa. Érdekes megjegyezni, hogy a törvénytelen anyák közül
53-an egyáltalában nem is ismerték az apa foglalkozását.
A megejtett leányoknak körülbelül fele fél, vagy egész árva
volt, amiből az is következik, hogy ezek legnagyobbrészt
maguk tartották el magukat. Hogy azonban teljesen önállóan
élhessenek, arra a kereset a legtöbb esetben nem volt elegendő. 42 esetben a havi bér nem tett ki többet, mint 20
márkát és attól lefelé egész 6 márkáig s ehhez a bérhez
még lakás és ellátás sem járult. Ugyan miből éltek ezek a
szerencsétlen leányok? A többiek is elég nyomorúságos körülmények közt éltek. 62-en a leányok közül havonidnt 20
és 30 márka közt kerestek, 243-an 30-40 márka közt, 185-en
40—50 márka közt. Csak 90 esetben haladta túl a havi jövedelem az 50 márkát. Szüleinél csak igen kis része lakhatott
e törvénytelen anyáknak. A 42 leány közül, akik csak 20
márkát kerestek havonkint, 31-en ágyrajárók voltak. A jelentés írója megjegyzi: »Mindenképen nagyon nyomorúságos volt
azoknak a leányoknak is a helyzete, akik havonkint 20-30

márkát kerestek, sőt azoké is, kiknek keresete 30-40 márkára rúgott, az esetben, ha nem lakhattak szüleiknél.« Az
első csoportba tartozó 62 leány közül 18, a második csoportba tartozó 422 leány közül 68 lakott csak odahaza.
Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy még 50-60 márka
havibérrel is csak szűkösen tudtak a leányok megélni. Körülbelül kilenctizede ezeknek a szerencsétlen nőknek olyan
rossz bért kapott, amiből még elegendő táplálkozásra sem
telt. A g y e r m e k n e k a m e g s z ü l e t é s e e z t a nyomort a k é t s é g b e e s é s s é k e l l e t t h o g y f o k o z z a ,
különösen az esetben, amikor a törvénytelen apa ma>át a
tartási kötelezettség alól kivonta, ami elég gyakori eset. Az
adatok gyűjtésének ideje alatt törvényes tartási dijat csak
339 törvénytelen gyermekért fizettek, 703-ért azonban nem.
Valószínűleg többeket szorítottak még fizetésre idővel a törvénytelen apák közül, de a törvénytelen anyáknak körülbelül
fele minden tartásdíj nélkül egyedül kénytelen gyermekét
eltartani. Ez azonban a szűkös bérek mellett sok esetben
a kétségbeesésbe vagy a prostitúcióba való sülyedést jelenti.
Az elégtelen jövedelem s azzal együtt járó nyomora e
szerencsétlen asszonyoknak volt az oka annak is, hogy közvetlenül a szülés bekövetkeztéig munkában voltak, úgy hogy
a szülés nem ritkán munkaközben vagy az utcán lepte meg
őket. 402-en (34 százalék) közvetlenül a szülésig a munkában voltak, 131-en csak a szülés napján szüntették be
munkát, valószínűleg csak a szülési fájdalmak következtében.
Csak 767 esetben tartott 3 napig a munkaszünet a szülés
előtt. Legtöbben, azaz 105!-en 1169 közt szülészeti intézetben betegedtek le. Ezek közül 601 a lebetegedés napján
került az intézetbe, egy nappal előtte 245, a többi 48 kéthárom nappal előbb. »A leányanyák négyötödrésze (894, a
gyárimunkásnők közül 90%), tehát csak közvetlenül a lebetegedés előtt kereste fel az intézetet, pedig ezek közt 617-en
voltak olyanok, kik először lettek anyává. Négyet az utcán
leptek meg a szülési fájdalmak, 118-an pedig otthon vagy
az éjjeli szálláson betegedtek le, ezek közül 13-an sikertelenül próbálkoztak azzal, hogy egy intézetben nyerjenek
elhelyezést. Túlzsúfoltság miatt elutasították őket.
II. A férjnél levő vagyontalan gyermekágyas asszonyok helyzete nem sokkal jobb, mint a házasságon kívülieké.
Az 1058 felvett esetnek majdnem mindegyikében a család
jövedelme nem volt elegendő. 713 esetben jövedelmi viszonyokról közelebbit is meg lehetett tudni. A családfők legnagyobbrésze (499) havonkint 70-100 M. közt keresett, csak
113 esetben érte el a havijövedelem a 120 M.-t; 101 esetben azonban 70 M.-núl is kevesebb volt a jövedelem; az
átlagos havibér 56 M.-t tett. Emellett a kis jövedelem mellett a legtöbb esetben sok gyermeket kellett eltartan*,. Ezekhez a megállapításokhoz a következő megjegyzést fűzi az
ismertető: »Kétségtelen, hogy rendkívül nyomasztó lehetett
mindeme családoknak a gazdasági helyzete, még az esetben
is, hogyha a legkisebb jövedelmeket a valóságnak nem egészen megfelelően jelentették be.«
A szükség parancsolta, hogy ezek a férjes asszonyok
is közvetlenül a szülés előtti időig folytassák a munkájukat,
amit 280 esetben meg is lehetett állapítani. A kikérdezett
asszonyoknak a többsége, a^az 1058 közül 588-an intézetbe
mentek lebetegedni, de nem fogadták fel mindnyájukat. Egu
ízben egy szegény asszony az utcán szülte meg gyermekét.
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miután hiába kérte a felvételét a női klinikán. A Kommunale Praxis nyomán irt ehhez az ismertetésünkhöz csak azt
a megjegyzést fűzzük, hogy a szülő nők helyzetét megvilágító
adatok konkrét felvétele hazánkban is sürgősen szükséges
volna. Ez az adatgyűjtés nem volna kisebb jelentőségű, mint
a munkanélküliek megszámlálása.
—n —a.

Külföldi szemle.
A római nőkongresszust kísérő gyűlések.
A Nők Választójogi Világszövetsége május 15-én —
az International Conncil of Women közgyűlése és a Nemzetközi Nőkongresszus közötti napon — Rómában nyilvános
gyűlést rendez annak demonstrálására, hogy a nő társadalmi
helyzetét megjavítani csak a választójog segítségével lehet.
N Feministák Egyesületét Behr Hilda, Fekete Gizella, Glücklich Vilma, Szegvári Sándorné és Ungar Dezsőné fogják ez
alkalommal képviselni. A rendezőség Glücklich Vilmát kérte
fel magyar részről előadóul. — A Nemzetközi Nőkongreszszus befejeztével, május 24-27-éig az Osztrák Nőegyesületek Szövetségének meghívására Bécsben rendeznek nyilvános nagygyűlést a Nőszövetség átutazó tagjai.
Parisban április 27. és 28-án a Le J o u r n a l című
napilap a nők számára»fehér szavazást« rendezett, hogy
a francia nők kívánják-e egyáltalán a szavazati jogot.
Csak igenlő szavazólapot lehetett leadni névvel és
lakcímmel és a fenti két napon 83.572 ilyen lapot számoltak meg hivatalosan, pedig még egyre érkeznek a tele
postazsákok a Journal cimére és csak vasárnap zárul
a szavazás.
Lapunk legközelebb külön cikkben fogja ezt az eseményt méltatni, melynek egyik legfőbb érdekessége az, hogy
a »fehér szavazás« az első igazán nagyarányú, pénzbe,
munkába kerülő akció, amit férfiak kezdeményeztek saját
ötletükből a nők joga érdekében.
Egészségügyi felfigyelőnők Angliában.

Angliában körülbelül 80 nő van alkalmazásban,
mint egészségügyi felügyelő. A kormány róluk alkotott
véleménye oly kedvező, hogy az illetékes körök számuk
növelését óhajtják. A csecsemőhalálozás 1907. óta
tartó állandó csökkentését is az ó működésük hatásának tulajdonítják.
A belügyminisztérium évente kétszer vizsgáztatja
az egészségügyi felügyelőket. Az előkészítő tanfolyamokat a minisztérium beleegyezésével különböző maqánintézetek és egyesületek rendezik. A tanfolyamok 3-4
hónapig tartanak. Tantárgyak: a fizika és kémia elemei, közegészségügy gyakorlati bemutatásokkal, egészségügyi törvények és alkalmazásuk, víz- és élelmiszeranalyzis, fertőtlenítés, az épületek tervezete egészségügyi szempontból, mérések és egyszerű tervrajz, tudósítások fogalmazása. A vizsgálat feltételei: betöltött 21.
év, magasabb leányiskolái képesítés, esetleg egy kisebb elővizsga.

Álláshoz evvel a 3 hónapos tanfolyammal nehezen lehet jutni, épen ezért a sikeresen vizsgázókat
6 hónapos kórházi gyakorlatra utasítják. Az állások elnyerésénél előnyben részesítik azokat a nőket, akik
gyakorlottak már a társadalmi munkákban.
Ez a pálya, mint minden szociális hivatás sok
tapintatot, jóakaratot és tapasztalatot követel, azonkívül
teljesen egészséges fizikumot is. Az egészségügyi felügyelő minden kerületben valamely felettes hatóság hatáskörében dolgozik, meghatározott időközökben látogatásokat kell tennie kerületének szegény negyedében,
hogy észrevegye az egészségügyi berendezések hiányosságát, módot találjon azok javítására, tanácsot adjon
az anyáknak gyermekük gondozására vonatkozólag betegségek alkalmával, (különösen fertőző betegségeknél),
gondoskodjék a beteg elszállításáról és a ház fertőtlenítéséről. Azonkívül figyelemmel kísérik az élelmiszerek hamisítását, lakások és műhelyek túlzsúfoltságát stb. Tehát az egészségügyi felügyelőnők hatásköre elég nagy.
A fizetés középszerű 1600-2000 Μ (1920-2400
Κ), azonban néhány évi gyakorlat után leteheti az
iparfelügyelői vizsgát, természetesen ennek a sikere
egyéni dolog. Eddig Angliában és Walesben 18 iparfelügyelőnő van alkalmazásban.
Anyavédelem Ausztráliában.

1913-ban új anyavédelmi törvény lépett életbe, melytől a születések csökkenésének megakadályozását remélik. Az
uj törvény szerint minden asszony, aki Ausztráliában, vagy az
ausztráliai kikötők közt közlekedő hajókon életképes gyermeket szül, igényt tarthat 5 font sterling (körülbelül 120 K)
állami segélyre. Segélyt csak olyan asszonyok kapnak, akik
állandóan Ausztráliában élnek, vagy ott akarnak letelepedni.
N segélyezés elnyerésére folyamodni kell az államhivatalhoz a gyermek születése utáni három hónap alatt.
A kifizetés posta útján történik az anya címére, vagy annak elhalálozása esetén arra, aki a hivatalos
közegek belátása szerint leginkább igényt tarthat a segélyre.
A törvény nem kutatja az anya anyagi körülményeit s az
iránt sem érdeklődik, hogy a pénzt az anya arra fordítja-e,
hogy otthon maradjon és gyermekét ápolja. — Az anyavédelemnek ez a nagyszabású s az emberi méltóság és felelősségérzetre épített módja csak a szociális kultúra egy
olyan földjén lehetséges, mint amilyen Ausztrália, ahol a
nők teljes egyenjogúságot élveznek a férfival.
Különfélék.

Dr. Rachel Hirsch orvosnőt, aki eddig a berlini Charitékórházzal összeköttetésben levő klinikán sikeresen működött,
tudományos érdemei elismeréséül belgyógyászati professzornak nevezték ki. — Parisban ez idő szerint harminc női
ügyész működik. — A finnországi Tavastehnsban Wendla
Ivaskát a női fogházban lelkészi minőségben alkalmazták,
miután kevéssel azelőtt letette a teológiai államvizsgát.
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai a lapot díjtalanul kapjak.
Lakásváltozások haladéktalan bejelentését kérjük.
Csütörtökön, május 14-én d. u. 5 órakor: Gyermekvédelmi értekezlet.
Minden vasárnap déli 12-1 óra közt: Lapunk árusítása a sétáló közönség körében.
Előfizetők gyűjtése, tagok szerzése minél szélesebb körben.
Adományok lapunk javára: Dirnfeld Janka 200 K., (koszorúmegváltás édes
anyja elhunyta alkalmából), György Miksáné 20 K., eddigi kimutatásunk 337 K., összesen 557-K.

Hazai szemle.
Alkoholellenes kiállítás.

A Társadalmi Múzeum ismét nagy lépést tett azon
az utón, amely a nép egészsége felé vezet. Kitűnő eredményű, megbecsülhetetlen (szociális jelentőségű népegészségügyi vándorkiállításai után a székesfőváros ifjuságát ajándékozta meg egy jövőjére döntő fontosságú kiállítással.
Szemléletes és közérthető módon, képekkel és előadásokkal
győzte meg az iskolák sok ezer növendékét arról, hogy az
alkohol nem tápláló anyag, hanem méreg, amelytől feltétlenül
tartózkodni kell. Az elismerés hymnusai, amelyekben a kiállítás látogatói annak rendezőjét, Szántó Menyhért min.
osztálytanácsost dicsőítették, visszhangra lelnek, majd széles
ez országban. Nagyobb szolgálatot nem egyhamar tehet valaki
a magyar társadalom gazdasági és kulturális fejlődésének.
De Gerando Anionba.

Ideáljaiban megelőzte korát, azok keresztülvitelében
nem ismerte a szervezettség erejét: egyedül, csupán subtilis esztétikai és erkölcsi érzékére, vagy erkölcsi bátorságára
támaszkodva, szerette volna magasabb színvonalra emelni
az emberi társadalom szellemét. Hogy ennek a lehetetlen
vállalkozásnak mégis volt némi eredménye, azt tanítói működésének köszönhetjük, amely évtizedeken át lehetővé tette,
hogy egyéni befolyása érvényesüljön a növendékek nagy
tömegével és munkatársaival szemben. A ma és holnap
de Gerando Antoninái már az egész társadalomra tudnak
hatni a szervezett nőmozgalom segítségével.
Anna Lindemann előadása.

Kevés hely és lapunk zártakor még kevesebb idő áll
rendelkezésünkre s ezért csak röviden állapítjuk meg: Anna
Lindemannt kedves, régi ismerős gyanánt, szeretettel és
nagyrabecsüléssel fogadta a közönség és sajtó egyaránt, A
modern asszonyról tartott rövid beszéde az április
28-i tea-összejövetelen megkapó közvetlenséggel állította
elénk azt a kétségtelen igazságot, hogy a f e l e l ő s s é g érzet az, ami a jelenkor tartalmas asszonyát megkülönb ö z te t i a m ú lt n a g ya s s z o n ya i tó l. A h á z ia s s z on y é s
a politika dmü nyilvános előadásában mély közgazdasági tanulmányokra és a szociális munka terén szerzett
bő tapasztalásra építette fel annak bizonyítását, hogy hiába
teljesiti a háziasszony kötelességeit a háztartás keretében,
ha tehetetlen azokkal a káros faktorokkal szemben, amelyek
kívülről akadályozzák célja elérésében: családja egészségé-

nek és nyugodt boldogságának biztosításában, gazdasági helyzetének konszolidálásában. Szegvári Sándorné felszólalásában a magyar háziasszony különösen nehéz helyzetére utalt.
Határozati javaslatát, amely a Feministák Egyesületét a
választójogi törvény revíziójának sürgetésére utasítja, a
jelenlevők egyhangúlag elfogadták.
A szociális ethika érvényesítése a nevelésben.
A Feministák Egyesülete idei utolsó szülői értekezletén
Szegvári Sándorné méltatta e kérdés fontosságát és
tett javaslatot arra nézve: hogyan volna elérhető, hocjy
tudatossá váljanak és a káros ösztönök rovására fejlődjenek,
erősödjenek a társadalom és egyén szempontjából hasznos
ösztönök?
Az elemi iskolában és a középiskola 4 alsó osztályában
olvasmányok alapján kellene megértetni a gyermekekkel a
cselekedetek ethikai értékelésének alapelveit. A középiskola
felső osztályaiban természettudományi alapon, a faj fejlődésének érdekei szempontjával, jó tankönyv alapján kellene
rávezetni a gyermekeket arra, hogy az ethikai érzések
gócpentja az anyai szeretet. Ki kellene mutatni a teljes
jogegyenlőség szükségét; megmagyarázni a tulajdonjognak,
mint a munkaeredmény védelmének, keletkezését; a szocializált munka és technikai haladás ethikai fontosságát; a
közegészségügy jelentőségét, az emberélet értékét; az aggok,
betegek, gyermekek védelmének szükségét; az emberi becsület
fogalmának egységét; a kettős morál káros hatását az utódokra, az apai és anyai felelősséget, egyenjogúságuk szükségét stb. stb.
Amit az iskola így tudományos alapra épít, azt a
szülők megerősíthetnék példájukkal, szociális kötelességek elvállalásával, magyarázattal, olvasmányokkal, a gyermek testi
épségének őrzésével, edzéssel, rossz szokások megszüntetésével stb.
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A nagy érdeklődéssel hallgatott előadást vita követte,
amelyben Endrei Ákos, dr. Klein Magda, Sámuel
Ilona, Schwartz Vilmosné, Fried józsefné és W a gner György vettek részt.
Pályaválasztási értekezlet.
Ha a Feministák Egyesülete egyebet sem tenne, minthogy évenkint egyszer egybehívja Budapesten — most már
vidéken is — az iskolát elhagy ó leányokat és megérteti
velükí miért és hogyan kell minden leánynak felfegyverkeznie a létért foly ó küzdelemben: már ez is korszakot
alkotó munkája volna, mert a felnövekedő ifjúság jövőjének ad biztos alapot. Ezúttal is az iskolásleányok százai
hallgatták áhítattal, amit dr. B a r á t Gizella a fogorvos
és fogtechnikus, Z i g á n y Zoltán a kertészeti és gazdasági, D ö r f l e r Janka az ipari, C z a k ó Elemér az iparművészeti, F e h é r Jolán a tisztviselői, E r d é l y i Szerén
az építőmest eri, R é v é s z Imre a fényképész, S z e l n é
dr. B á l i n t Aranka a tanítói és tanári pályáról elmondott.
Az egyéni tájékoztatást szolgálja H o l l ó s n é de G r o b o i s
N a n d i n e : A k e n y é r k e r e s ő asszony című munk á j a. valamint a F e m i n i s t á k E g y e s ü l e t é n e k G y ak o r l a t i T a n á c s a d ó j a . (Budapest, V„ M á r i a V aléria u. 12. A G y a k o r l a t i Tanácsadó h i v a t a l o s ó r á i : k e d d e n és p é n t e k e n d. u. 6-8-ig vannak.)

Proletárgyermek pihenőhelye.

(Szőnyi Lajos fölvétele.)

EGYLETEK.
Feministák Szegedi Egyesülete.
Folytonos, kitartó, céltudatos, komoly munkásság jegyében folytak le az utolsó hetek is. Az elnökség lankadatlan buzgalma az eleinte kételkedőket is kezdi meggyőzni
arról, hogy egyesületünkkel nem csak egy névleges, »egy
a sóik közül« egylettel szaporodott meg Szeged amúgy is
tekintélyes számú intézményeinek sora, hanem hogy itt kulturális, hézagpótló, gyakran kezdeményező és minden egyéb
progresszív mozgalmat erőnkhöz képest támogató szellem
az uralkodó.
A munkás anya és gyermeke helyzetének javítása érdekében küldöttségünk járt el nagyobb gyári üzemek
vezetőinél; a küldöttség tagjai bíznak benne, hogy a gyárépületekben — kérelmükre — bölcsődéket állítanak fel, a
szoptató munkásanya kényelmére. — Ugyancsak általános
népjóléti cél érdekében képviseltette magát az egyesület
a v á r o s i kórház felállítása ügyében tartott népgyülésen. A szegedi munkáslakások ügyét statisztika
összeállításával kapcsolatban tanulmányozzuk. — Beadvány
készül a város vezetőségéhez a községi népiskolák tanítónői és tanítói számára szervezendő s v é d t o r n a szaktanfolyam ügyében. Iskolaegészségügyi és didaktikai reformok tanulmányozását és bemutatását tervezi a p e d a g ó g i a i
szakosztály. — Külön bizottság alakult a c s e l é d ü g y Szegeden is égető kérdésének mielőbbi rendezése érdekében. —
A l e á n y g i m n á z i u m felállítását célzó memorandumunkra
nagy számban gyűlnek a szülők aláírásai. Ha egyesek
óhaja elől el is zárkózhattak eddig az illetékes tényezők, e
memorandum, mint a város egész közönségének kérelme
hihetőleg meghallgatásra talál.
A n ő t isztviselő-bizottság március hó 24-én íaríott tagértekezletén, megalakulása óta immár másodízben látta
vendégéül Willh e l m Szidóniát, a NOE. titkárát, aki a
vasár- és ünnepnapi munkaszünetről szóló törvényjavaslat
előadói tervezetéről tartott nagyszabású előadást, kimutatva,
hogy az sérelmes, sőt visszaesést jelent; ellene tiltakozásra
és szervezkedésre szólította fel a tisztviselőnőket, még pedig:
békés fegyverekkel. — G e r g e l y Jankának, a NOE. elnökének váratlan megjelenése (Hódmezővásárhelyen tartott
előadása után rándult át hozzánk) és soronkívüli tartalmas
felszólalása a hallgatóság lelkesedését mindkét előadó hoszszantartó ünnepléséig fokozta.
A nőtisztviselők küldöttsége megjelent a S z e g e d i
M a g á n t i s z t v i s e l ő k, valamint a Keresk. I f j a k
E g y e s ü l e t é n e k a vasárnapi munkaszünet tárgyában tartott előadásain. A bizottság részéről mindkét izben Berber
Vilma vett részt a vitában, bejelentve a bizottság csatlakozását a teljes vasárnapi munkaszünet érdekében indított mozgalomhoz.
Mese-délutánunk kielégítő erkölcsi és anyagi si-.
kerrel járt. — G ö m ö r i Vilmának, a szegedi színház tagjának és özv. S z é k e l y Gábornénak, a belvárosi kisdedóvó igazgatónőjének ez utón fejezi ki az elnökség ismételten hálás köszönetét szíves közremüködéslükért s azért .a
felejthetetlen nagy áldozatért, melyet közvetlen, nagy művészetükkel a hallgatóságnak — nemcsak aprajának, de
nagyjának is — szereztek.
Dr. Apor Anna
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[Irodalom.
A betegápolás története ősidőktől korunkig, különös
tekintettel az utolsó 30 évre. III. kötet. Kiadta és részben
irta Lavinia L. Dock. Németre fordította Agnes Karll nővér.
Kiadja Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) Berlin. Ara kötve 10 M.
A harmadik kötet az első kettőtől abban különbözik,
hogy mig azok főleg könyvtári tanulmányok nyomán készültek, ezt a mai életből meritette r mert a legutolsó évek
történetét tárgyalja. Hogy megbízható és objektiv anyaga
legyen, a kiadó megnyerte munkatársakul a különböző országok ebben a hivatásban dolgozó kompetens egyéneit
és a tőlük kapott adatokat foglalta össze.
Ismerteti a betegápolói hivatás szempontjából legjelentősebb államokat. Az Egyesült-Államok és NagyBritannia ápolónőinek mozgalma már határozott jelleget öltött, bár még növekedőben van. Mindannyian alapos képzettséget óhajtanak, szemben a férfiak utilitárius elveivel; főtörekvésük, hogy a társadalmi baiok orvoslásában teljes
mértékben résztvehessenek. Nem egy komoly kérdésre találhatnának a szociálpolitikusok választ ezekben a fejtegetésekben.
Ugyanaz a törekvés, bár kevésbbé határozottan, feltelálható a következő fejezetekben is. Az északi országok
betegápolási rendszere teljesen megfelel lakosaik egyenes,
egyszerű lényének. Franciaország drámai lendülettel a legmagasabb fokot érte el. Az állam és egyház szétválasztása
az ápoló apácarendeket 400 éves munka után elűzte a
párisi kórházakból, most pedig megható buzgósággal igyekszik elméleti tanfolyamokon a legműveletlenebb, nagyrészt
analfabéta néprétegből a körülbelül 30.000 beteg részére
megfelelő ápolószemélyzetet képezni. Az ország déli részében egy bátor fiatal orvosnő a betegápolást választja
disszertációja tárgyául és ebben energikusan utal Florence
Nightingale rendszerére. Egy orvos-polgármester készségesen
követi utasításait; a párisi törekvések legújabb mozzanataiban
oly tényekre bukkantak, amelyek már nemcsak szakemberekre
nézve érdekesek, hanem egy darab eleven történelmet jelentenek.
Németország ismertetése aránylag rövid; pedig ha öszszes betegápolási intézményeit akarná bemutatni, akkor ez
több kötet anyagát szolgáltatná. A kiadónő csak azt tárgyalja alaposan, ami teljesen új, tudniillik a »szabad« testvérek önálló szakszervezetbe tömörülését, amelynek jogosultságát nem lehet többé tagadni; hiszen a régi intézmények a betegápolás szükségleteit már nem tudják kielégíteni.
A 4. kötet fordítása jövő évben jelenik meg,

Szerkesztői üzenetek.

Egy ügyvédi irodából. Oda se neki! Mihelyt kivívtuk a jogi fakultás megnyitását a nők előtt, a bíró és
ügyvéd urak meg fogják szokni az új helyzetet, amint megszokták tanárok, orvosok, gyógyszerészek, akik eleinte szintén lemosolyogták női pályatársaikat. Tehát segítsen minden gondolkozó ember a tanulási szabadság e középkori
korlátozásának megszüntetését kivívni.

K6kai Lajos úrnak. Nagy örömmel látjuk, hogy lapunk
olvasása megnyerte Önt a feminizmus eszméinek; sohasem alkalmazzuk a cipészről és kaptafáról szóló közmondást, ha a kérdés iránti komoly érdeklődést tapasztalunk. Azoknak az államoknak fejlődése, amelyekben a nők már választanak, kétségtelenül bizonyítja, hogy a választás nem szükségképpen az
alacsony ösztönök és önző érdekek kielégítésének alkalma. A
fölösleges, ízléstelen cicomázkodás pedig magától szűnnék meg,
ha — a férfiak jobban megbecsülnék az egyszerűen öltözködő
nőket.
SZ. B. Azért nem közölhetjük sorait,
mert enynyire köztudomású dolgot a közönség már csak elsőrangú író
tollából fogad el. A nők összetartása oly örvendetesen növekszik világszerte, hogy nem szabad kétségbeesnük egy-egy
kivételesen elmaradt, önző asszony miatt. Jóegészséget! Lapunk
terjesztésében kifejtett buzgóságát hálásan köszönjük.
Z. Ε. Képzeletében gyönyörű az asszonyok sorsa; mi arratörekszünk, hogy a valóságban legyen ilyen.
Mezei egerek irtására Ratin-tenyészet. A patkányok,
hörcsögök, ürgék, egerek irtására már régebben jó sikerei
használják a Ratint. Dr. Raebiger újabban megkísérelte a
mezei egerek irtását Ratinnal, melyre a szász tartomány
földjei kedvező alkalmat nyújtottak. Az említett területen
már a Ratin kihelyezését követő harmadik napon több ezer
hullát találtak a földeken, míg a vadállomány, vagy más
szabadon élő állatok között elhullás nem fordult elő. A
Ratin-tenyészet tehát mezei egerek pusztítására határozottan
alkalmas. Bővebb felvilágosítással szolgál a Ratin vezérképviselőség (Budapest, VII., Rottenbiller-utca 30.).
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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
— Ugyan mi rossz van ebben? — Valószínűleg a
napnyugtát jönnek ide nézni az emberek.
— Az emberek! — Magda és egy férfi!
— Jó, jó Laura, de hát mit akarsz ezzel mondani? —
A leány még csak gyermek. Talán e nyáron múlt tizenhat
éves. És még hozzá nagyon kedves gyermek. Én komoluan érdeklődöm iránta.
— Te minden buta liba iránt érdeklődsz, Mary, aki
csak utadba kerül. — Pedig azt hiszem, hogy azzal a kis
olasz lánnyal való kellemetlen tapasztalatod, akit örökbe
fogadtál elkedvetleníthetne. Vagy gondolj arra a gyalázatos fiatal görögre!
Yale kisasszony jóindulatúan mosolygott.
— Igaz, néhányszor póruljártam már, — mondta — de
még fiatal vagyok.«
Briggsné nagyon gyenge mentségnek találta ezt s élesen válaszolt:
— Te éppen olyan idős vagy, mint én.
— Igen, — felelte barátnője, — és vajjon te nem követsz el itt-ott hibát?
— Én nem fogadok örökbe tucatszámra
csavargó
gyermekeket és nem pazarolom rájuk pénzemet.!
— Neked nincs is szükséged erre, Laura; neked itt
van a kis lányod és a jó férjed.
— Ha férjhez mentél volna, Mary, amikor volt rá alkalom, neked is lehetne családod.
— Nekem nagyobb családom lesz, ha tovább is folytatom az örökbefogadást.
— Néha azt kívánnám, hogy ne volna annyi pénzed,
mert akkor jobban meg kellene fontolnod, hogy mire köl-1
töd, — mondta Briggsné ünnepélyesen. De utána mindjárt
észrevette, hogy ez a megjegyzés helytelen.
— De komolyan, Mary — folytatta — igazán szeretném,
ha beszélnél a kis Magdával.
— Hogy tudod, hogy csakugyan Magda az, aki itt
szokott járkálni?
— Mert ki tudom venni a vörös haját és a kék
szalagcsokrát.
— Igazán ki tudod venni? — Nagyon jó messzelátód lehet!
— Csakugyan jó a messzelátóm — ismerte el lelkiismeretesen.
— S én nem is hiába használom. Mondom neked,
hogy ez a leány veszedelmesen flörtöl Armstrong doktorral.
Yale kisasszony magában mormolá:
—Ettől magam is féltem — a tiszteletesné pedig folytatta: — Holt bizonyos, hogy itt még botrány lesz! — Szeretném, ha beszélnél azzal a kis bolonddal!
Yale kisasszony elgondolkozva tekintett barátnőjére s
aztán megjegyzé:
— Miért nem beszélsz te azzal a fiatal gézengúzzal? — Lehetetlennek tartod azt, hogy az a férfi házasságot
ígérjen a leánynak? Ha itt valami botrányos dolog tör-

ténik, biztos vagyok benne, hogy csak a férfit kell hibáztatni.
— A férfiakat nem kell azért hibáztatni, mert férfiak, Mary. Az a leány azonban, aki engedi, hogy egy
férfi bolonddá tartsa, mindig elitélendő.
— Szegény, önfejű, ostoba gyermek — mormogta
Yale kisasszony.
— És még te is a férfit véded! Egész nyáron
át ezt tetted. Nézz ide Laura, — szólt hirtelen barátnőjére támadva, arra gondolsz talán, hogy Daisyt hozzáadod feleségül?
— Ostobaság, Mary. Szégyenlem magamat miattad!
— Reménylem is hogy ostobaság. Hisz tudod, hogy
Armstrong hires az ilyenfajta ügyekről.
— Azt tudom, hogy ő egy rendkívül kellemes jómodorú úriember és mint orvosnak máris igen jó hírneve van,
bár még csak huszonhat vagy huszonhét éves ember.
— És Daisy csak tizenhét, amint tudom, Magda pedig
tizenhat. Az anyai ösztön mindig rejtély volt előttem, Laura.
Kijelentem neked, hogy igenis fogok a leánnyal beszélni.
— Magdával?
— Talán vele is, de én Daisyre gondoltam.
— Ezt nem szabad megtenned! — Én vagyok az
anyja s ezt megtiltom neked. Ilyen gondolat! Ha nem
negyven éves barátság fűzne össze bennünket, most öszszevesznék veled. Én határozottan szégyenlem magamat miattad!
(
Briggsné méltóságteljesen felkelt s megindult a hazafelé vezető utón, mert észrevette, hogy Daisy már csatlakozott apjához, s áfonyával vagy áfonya nélkül hazafelé tartott.
Yale kisasszony nem bánta, hogy megy, ő azonban ott
maradt s csóválgatta fejét. Barátnőjéhez olyan vonzalom
fűzte, amely hosszú ismeretségen alapult és amely gyakran
fennáll a hála, a rokonszenv, vagy a bámulat érzése nélkül is.
>
A napnyugta még mindig nem volt látható, legalább
is nem, mint látványosság1, a vacsorán pedig már tul voltak, a kosarak legnagyobb részét levitték, de Yale kisasszony
mégis fennmaradt a hegygerincen, ide-oda járkált a fák
között, s nagy symmetxia iránti érzéssel vagdosta le ez
ágacskákat.
Ettől a foglalkozásától nem tágított akkor sem, amikor Armstrong doktor újból megjelent a láthatáron, akinek
tekintetéből, amint a neki hátat fordító hölgyet szemlélte, mindent ki lehetett olvasni, csupán elragadtatást nem.
— Már csaknem otthon vannak mindnyájan, Yale kisasszony, — jegyezte meg, — ön nem megy haza?
— Most még nem. — Ezzel folytatta nyirbálását, majd
hirtelen megfordult, s kissé élesen — Armstrong doktor! —
kiáltotta.
— Ez a nevem, — felelte a férfi, aki észrevette
a fenyegető hangot. Eszeágában sem volt, hogy bármit is
»bevegyen« Yale kisasszony részéről, vagy hogy elkergettesse
magát erről a helyről. Lehajolt az áfonyabokrokhoz s ittott csipegetett egy szemet.
— Én olyan idős vagyok már, hogy az anyja lehetnék magának! és egész nyíltan szeretnék magával beszélni. Azt kívánnám ugyanis, hogy hagyja békében Magdát.
(Folytatjuk.)
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Egyesületi összejövetelek:
M i n d e n h é t f ő n este 7-9-ig d í j t a l a n n é m e t
t á r s a l gási órák.
M i n d e n s z e r d á n e s t e k ö z ö s s é t a . Indulás:
fél 8 órakor az egyesületből.
Köngvtár órák: Minden hétfőn este fél 8-fél
9-ig és csütörtökön este 7-8 óráig. A könyvtár díjtalanul
áll a tagtársak rendelkezésére. Négy korona betét fizetendő, melyet nyugta ellenében visszakapnak a tagok, ha
a könyvtárt nem óhajtják többé igénybe venni.
Ü d ü l ő t e l e p ü n k Svedléren van, mielőbbi jelentkezéseket kérünk.
K i r á n d u l á s : Május hó 10-én, vasárnap egész
napos kirándulás. Csúcshegy-Guggerhegy-Szépvölgy-Óbuda.
Gyaloglás 5, óra, ebédet magunkkal viszünk. Találkozás a
Hűvösvölgyben a vill. végállomásánál reggel pontosan 9
órakor. Vezető Ke r n e r Mária. Pontos megjelenést kérünk. Vendégeket szívesen látunk.
XVI. évi rendes közgyűlésünk április 19-én volt egyesületünk helyiségében. Rendkívüli érdeklődést mutattak a
tagtársak, úgy, hogy a határozatképességhez szükséges
számnál jóval többen jelentek meg. Mindazonáltal szívesen
láttuk volna azokat a tagtársakat is igen szép lefolyású
közgyűlésünkön, akiket egyesületünkben csakis az egyes intézmények érdekelnek és nem figyelik elég komolysággal azt
a szociális munkásságot, melyet a nőtisztviselők gazdasági
érdekeiért kifejtünk. Évi jelentésünket, melyet lapunk múlt
számában megtalálnak a tagtársak, előterjesztettük és ezt,
valamint a zárszámadásokat a megjelent tagtársak kifogás
nélkül egyhangúlag elfogadták és megadták az egyesület
múlt évi vezetőségének a felmentvényt.
Elnökünk megnyitó beszédében utalt arra, hogy a
fölötte rossz gazdasági viszonyok egyesületünk fejlődésében
minden téren emelkedést, fejlődést idéztek elő, mintha beigazolódott volna ebben az esetben is az a tétel, hogy minél
rosszabb az alkalmazott helyzete, annál inkább növekszik
szervezkedési kedve, vagyis az a megértés, hogy csakis
összetartással javíthat a maga helyzetén is. Közgyűlésünkön
Szántó Menyhért miniszteri osztálytanácsos, a Társadalmi
Múzeum igazgatója mélyenjáró, érdeklődéssel végighallgatott
előadást tartott a betegsegélyezésről.
Sajnáljuk, hogy valamennyi tagtársunk meg nem hallgatta az előadást, mely valóságos programmot adott melyet a jövőben szem előtt kell tartanunk, ha a betegsegélyezésünk terén lényeges reformokat, lényeges javításokat
akarunk elérni. Tapasztalatai gazdag tárházából hozott fel
példákat, hogy mit tesznek külföldi betegsegélyző pénztárak
a betegségek megelőzése érdekében. Egészséges deli ellátást nyújtanak, pihenő- és olvasó-termekkel, díjtalanul, vagy
30 fillérért adnak korlátlan mennyiségben fürdőjegyeket. Üdülőtelepeket tartanak fenn, ahol egészséges tagjaik tölthetik
szabadságidejüket. (Amikor mi néhány évvel ezelőtt segélyt
kértünk a betegsegélyző pénztáraktól üdülőtelepeink fentartásának költségeihez, választ sem kaptunk kérésünkre, az
államvasút sem adott e célra olcsóbb utazási jegyeket tagtársainknak.)

Mindenesetre felvesszük jövőbeli követeléseink keretébe azokat a kívánságokat, melyek a betegségek megelőzése érdekében intézményesen megvalósíthatók, és amelyek végeredményben kevesebb költséget jelentenek az államnak és a betegsegélyezőknek, mint a mai eljárás, amikor
csak akkor foglalkoznak a biztosított tagokkal, amikor azok
teljesen munkaképtelenek.
Képviseltették magukat a közgyűlésen a Magántisztviselők Országos Szövetsége K r e u t z e r Lipót elnök és
Bognár Béla titkár és több tanácstag által ,továbbá a
Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége R o s e n b e r g Auguszta ügyvezető alelnök és C a s t e 11 i Erna titkár által.
Este társasvacsora volt az egyesületben, mely a legjobb hangulatban tartotta együtt a tagtársak nagy csoportját.
A közgyűlés a következőket bízta meg az egyesület
vezetésével. Elnök: G e r g e l y Janka, Számvizsgálók:
Braun Mária, H e r c o g o v i c s Rózsa, S a l g ó Béla. Vál a s z t m á n y : Arany Irma, Bély Teréz, dr. Besnyó Béla,
Blumgrund Janka, Bojtner Vilma, Borsodi Aranka, Bródy
Katinka, Eisenstädter Margit, Fehér Jolán, Feldmár Kornélia, Flesch Irma, Fonyó Berta, Gabriel Nándorné, Gergely Aranka, Glöckner Sári, Glück Jolán, Glücklich Vilma,
Gyenes Szorenza, Herrmann Matild, Hudecz Hermin, Ivákits
Mária, Kerner Mária, Kiss Juliska, Klein Frida, Klein Laura,
Dr. Kohlbach Bertalanné, Leipnik Flóra, Lőwy Franciska,
Mandl Pál, Risztics Ilona, Róth Márta, Sándorné Stein Amália, Schwimmer Rózsa, Seidberg Róza, Sellő Miksa, opády
Adél, Strauss Aranka, Steiner Aranka, Steiner Riza, Szabados Klotild, Szuppek Erzsi, Tauber Ida, Taubner Margit,
Teleky Gizella, Trombitás Erzsi, Ungár Szerén, Weil Olga,
Weiszenlöw Margit, Willhelm Szidónia, Zádor Irma.
A közgyűlést követő első választmányi ülésen a tisztikar a következőképen alakult meg: Alelnökök: Szabados
Klotild és Fehér Jolán, titkár: Willhelm Szidónia, pénztáros: Klein Frida, ellenőr: Seidberg Rózsa, jegyzők:
Feldmái Kornélia és Glück Jolán. Könyvtárosok: Klein Laura
és Bródy Katinka, segédkönyvtárosok: Risztics Ilona és Teleky Gizella, ügyész: dr. Besnyő Béla, háznagy Trombitás
Erzsébet.
Nyugdíjügyek. Tagtársaink gyakran fordulnak hozzánk
tanácsért az utóbbi időben, megkérdezve, hogy hol biztosítsák magukat aggkor, illetve munkaképtelenség esetére.
Ez úton válaszolunk a hozzánk érkezett kérdésekre. Forduljanak a Magántisztviselők Országos Nyugdijegyletéhez,
V. Báthory-utca 5. Kérjenek alapszabályokat és keressék
ki ezekből a nekik leginkább megfelelő táblázat szerinti
biztosítást.
Figyelmeztetjük azokat a tagtársakat, akik lakás, vagy
ellátásra vonatkozó ajánlatot függesztettek ki az egyesület
tábláján, hogy ilyen ajánlatokat minden hónap végén megsemmisítünk.
Ha tehát föntartják az ajánlatot, az erre vonatkozó
közlést minden elsején újra ki kell függeszteni.
Erre az eljárásra az indít bennünket, hogy elévült
tárgytalanná vált címekre hiába fáradtak el tagtársaink. Az
ajánlás kifüggesztése díjtalan.

