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10. szám

telességek ismételten elvonnának bennünket polgári kötelességeink teljesítésétől. Hát a 42-ik évéig szabályos időközökben
berukkoló férfiak?
Megtelt
Nem nyithatjuk meg a ;ogí fakultást a nők
állítólag
egy
hírlapírónak
JankoAz állandó háborúkat sürgetők közt csupán a hivavich miniszter, »mert a fakultás olyan túlzsúfolt, hogy a
hadsereg
tásos katonák logikusak. Hogy ők háború
férfiak sem férnek mind be.» Van egy szerény indítványunk:
után vágyódnak, ép olyan természetes, mint
méltóztassék valamelyik kaszáraz, hogy a hóhér örül a halálítéletnek. Ha nem dolgozhat a
nyát kiüríteni s benne a jogi
fizetésért parazita, de ha megfakultás néhány tanszékét elszolgálja a bérét: derék és haszhelyezni. Miért ne? Ha istállónos honpolgár. Ez állandó hadból országos bábaképző intésereg állandó béke mellett olyan,
zetet lehetett csinálni, miért
mint egy sereg tanító, akit arra
nem változhatnék egy kaképeztek ki, hogy a nemzet
szárnya egyetem hajlékává? S
gyermekeit
tanítsa.
Kiderül
bizonyos: a kaszárnyából kiazonban, hogy a nemzetnek
szorított katonák számára a
nincsenek gyermekei, ezért a
kormány rögtön gondoskodnék
tanítók hadseregét fél zsold
hajlékról, míg a tudomány és
mellett viaszbabákkal való gyakenyérkereset forrásától elzárt
korlatoztatással
foglalkoztatják
nőkre nem gondol a budget
»amíg az igazi gyerekekre sor
idején.
kerülhet«. Minden tanító, aki
önként választotta a pedagóA divat
Nagy és állandó
giai pályát, természetesen a
szeszélye
a panasz a nők
leghevesebben kívánja, hogy
divatszeszélyévégre igazában gyakorolhassa
nek költséges volta miatt. Vája mesterségét. Ámíg tehát hijon nem sokkal költségesebb-e a
vatás a katonáskodás, a háhadsereg
divatjának
állandó
ború megkívánása is logikus
változása? Fehér ma olyan
a hivatásos katonák körében.
puskát talált ki, amely 100 lépésnyire viszi a golyót. Meg
Negyven- A reformok korkell venni. Holnap azonban Fekettedik
szakában
semkete olyan páncélt talált ki,
életévig
milyen téren sem
amelyen a százlépéses golyó
reformálnak oly
nem hatolhat át. Erre a páncélt
sűrűn és hevesen, mint a kais megvesszük, mire Barna aztonaság kórében. Az osztrákzal örvendeztet meg bennünket,
magyar hadsereg egyik friss
hogy legújabb találmányú pusreformja az, hogy a póttartakája e páncélt úgy járja át,
lékosok, akiknek eddig harmintha szövetből volna. Persze,
minckettedik életévük befejezéhogy meg kell venni. Követséig kellett időnként berukkolni,
kezik a javított páncél, a megezentúl további tíz éven át
változtatott puskatus, stb. stb.
büszkélkedhetnek
a
császár
Ma bronzágyú, holnap tudomszolgálatában. Eddig csak fivéisénmilyen
ágyú,
holnapután
reket, apákat, fiukat vittek el
aranyágyú és legközelebb placsaládjuktól, munkájuktól, matina-ágyú lesz a divat. Valaholnap nagyapák lesznek kényminthogv ma szép színes, sújtelenek unokáikat térdükről letásos egyenruhával öldösik a
tenni, hogy a ruganyos lépéseknői szíveket, míg holnap csukakel mehessenek az élet legfonszínű komorsággal fenyegetik
tosabb funkcióját elvégezni:
az ellenséget. Hja, a divat
hadgyakorlatozni. Nekünk nők- Szilárd léptekkel halad előre a nő. Útján az Eszmény és Tudomány vezérlik. szeszélyes! De gáncs csak a
nek meg azt mondják,
nem Kitűzött céljától nem térítheti el semmi, mert tudja, ha az elveszett mag kihajt, nőnek jár érte
kerülhetünk
a
parlamentbe,
megteremté az emberiség békéjét
mert a gyermekek
kö- Midderigh asszonynak nagy feltűnést keltett falfestménye „De Vrouw – a
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Pacifizmus és Feminizmus.
Írta: dr. GIESSWEIN SÁNDOR orsz. képviselő

Ugyan jól összeülik — így gondolják sokan —
ez a két utópia. Jó, hát legyen utópia. Mi is az az
utópia? Azelőtt azt hitték, hogy ez a görög szó, melyet a XVI. századbeli Morus Tamás társadalmi regényének címévé tett, valami ábrándos légvárat jelent.
Ma már tudjuk azt, hogy a ma utópiája a holnap
realitása.
Utópia volt valamikor a vasút, az automobil, a
repülőgép; sok embert kinevettek már, kik a közlekedés eszközök tökéletesítésén törték a fejüket, és az
ő törekvésük mégis valóra vált, a hitetlenséggel határos ábrándjaik itt vannak, mint realitások közöttünk,
és ma már meg se tudnánk lenni nélkülök.
Utópia egy többé-kevésbé öntudatos törekvés
arra nézve, hogy társadalmi berendezkedésünket a helyzet miliőjéhez képest átalakítsuk, hogy a gazdasági
élet fejlődéséből származó visszáságokat és igazságtalanságokat megszüntessük. S azért nagyon igaz az,
hogy pacifizmus és feminizmus nem véletlenül került
össze e cikkelyünk címében, mert mindkettő egy fának — a nagy szociális törekvések fájának — az
ága. Mindkettő egy gyökérből táplálkozik, abból a törekvésből, hogy társadalmi intézményeinket a jelen gazdasági élet követelményeihez alkalmazzuk.
Ami régebben természetes és igazságos dolog volt,
az lehet ma szociális szempontból a természetes fejlődés akadálya és igazságtalan. Azért iparkodunk tőle
szabadulni és az anachronisztikus intézmények helyébe
szinchronisztikus intézményeket ültetni.
A férfi politikai egyeduralma bizonyos időben természetes és a szociális életnek teljesen megfelelő volt;
ő egymagában képviselte az egész család érdekeit, ép
úgy, mint ahogy a feudális korban egész természetes
dolognak tartották azt, hogy az urak politikai tekintetben képviselik jobbágyaik érdekeit is. Ez a felfogás
a törzsi szervezetből származik, és egy ideig volt benne
valami igazság és igazságosság, de amikor a törzs
családias jellege megszűnt az igazságtalanság mind kiáltóbb lett és végre is, fokozatosan, sok küzdelem árán
meg kellett a dolgok e rendjét változtatni.
A mai nagyipari üzemmel járó szociális berendez-

kedés és a női gazdasági önállóságának fejlődése hozza
magával azt, hogy mindinkább ellentétbe jut a valósággal az, a föltevés, hogy a férfi mint családfő a társadalmi és politikai életben egyszersmind a nő érdekeit
isTíepvisell. Innen van a törekvés, hogy a__nő hiányzó
vagtj fogyatékos érdekképviseletét is megteremtsük.
Ép így vagyunk a háború kérdésével is. Volt idő,
midőn a törzs, város, nemzet és állam gazdasági érdekeit csakis a haderővel lehetett megvédelmezni és fejleszteni Föltétlen jó dolognak, az igaz, soha sem tartották a háborút, legfölebb az olyan kalóztársadalmakban, amelyek csakis zsákmányolásból éltek, de ezek
rendszerint rövid életűek voltak.
De azért az volt a vélemény, hogy a hadviselés
valami elkerülhetetlen szükséges rossz, amiből jó is származhatik; az állam gyarapodása, a kereskedelem fellendülése, a nemzet megerősödése. S ebben régente volt is
valami igazság. A rómaiak hadi utjai lettek aztán a
kereskedelem és a kultúra közvetítői.
De manapság a helyzet itt is teljesen megváltozott.
A háború, nevezetesen kultúrnépek között épenséggel
akáífalya lesz minden gazdasági fejlődésnek és a népek kiéheztetését vonja maga után. A győzelem is rossz
üzletnek bizonyul manapság. S azért kezdik belátni az
emberek, hogy a háború talán még sem elkerülhetetlenül szükséges dolog, s hogy az államok érdekellentéteit talán mégis jobb, gazdaságosabb, erkölcsösebb,
igazságosabb dolog volna másféle módon, nevezetesen
a döntőbíróság1 intézményével kiegyenlíteni.
Már nemcsak az úgynevezett utópisták foglalkoznak e kérdéssel, hanem valóságos államférfiak, politikusok, miniszterek és uralkodók, — sőt mégi a legnagyobb állandó hadsereg korlátlan ura: az orosz cár is.
S akkor miért ne foglalkoznának vele a nők is? Hiszen mennyire igaz_ az, amit már a múlt század hetvenes éveiben egy amerikai nő, Mrs. Julia Ward, a
francia-porosz háborúról mond: »Nekem az egész háború, a barbarizmusra való visszatérésnek tetszett, mert
az egész dolgot vérontás nélkül el lehetett volna intézni. Az a kérdés merült föl előttem, miért nem avatkoznak bele az anyák, hogy annyi emberélet elpocsékoíását megakadályozzák, hisz ők viselik és érzik az
emberi élet árának fájdalmát az anyaság felséges méltósága és felelőssége ekkor tűnt föl előttem új megvilágításban, s nem tudtam másként kifejezést adni
gondolataimnak, mint hogy a világ anyáihoz appelláltam.«
Bizony, milyen kár, hogy ezek az anyák nem tudtak szóhoz jutni, mert hogy még most is Európa öszszes népei állig fegyverben állanak és kénytelenek anyagi
és szellemi erejük javát védelmi célokra fordítani, hogy
kultúrájukat, népjólétüket nem tudják kellőképen fejleszteni, — annak a még mindig befejezetlen franciaporosz háború az oka. Minő más volna egész gazdasági életünk és kultúránk, ha a német és francia nemzet őszinte jóbarát volna, s nekünk nem kellene a
hátunk meglett mindig az orosz kancsuka suhintásától
tartanunk. Pedig mihelyst német és francia együtt érez,
az orosz kolosszus csak fantóm.
Azt mondja John Ruskin: »A világi asszonyai meg
tudnák állítani a háborút, ha mindannyian össze tudnának beszélni, hogy egy időben oda kiáltsák neki:
»Állj meg!«
Minő gazdasági fellendülés, kulturális fejlődés, erkölcsi megújhodás származnék ettől az á l 1 j meg szótól.
Azért rejlik nagy erő a nők világszövetségében,
s ez hatalmas faktor lesz a kulturvilág1 pacifikálásában
és a művelt nemzetek federációjának kiépítésében.
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A római kongresszusról.
A békeszakosztály munkája.

A Nemzetközi Nőszövetség ötödéves közgyűlése elé terjesztett jelentés szerint.
Róma, május 11.
Az ICW (International Council of Women) részletmu nk ája 7 szakos zt ály k eret éb en folyi k, am elyek hatásköre: pénzügyi kérdések, béke, választójog,
a kettős morál elleni küzdelem, közegészségügy, nevelésügy, kivándorlás. A tegszorgalmasabban dolgozók egyike
az, amely Mrs. Wright-Sewe l l elnöklete alatt a
béke és választott bírósági kérdésével foglalkozik; ennek keretében pedig — az elnök kijelentése szerint —
legbuzgóbb az egyes országok szakosztályai közül a
magyar, amely Zipernowsky Károlyné vezetése
alatt működik.
Az elnöki jelentésből megtudjuk, hogy 17 közös
közös akció indult meg a lefolyt 5 év alatt, többkevesebb eredménnyel, mindazokban az országokban,
amelyek megalakították már Nemzeti Nőszövetségüket.
Ezek közül legfontosabbak:
az a n y á k k i o k t a t á s a arra, hogy a gyermekszobából k ü s z ö b ö l j é k ki a háborúsdi ját é k o t s az erre szolgáló játékszereket;
a háborúk hőseire vonatkozó mesék helyettesítése
olyanokkal, amelyek a polgári e r é n y e k h ő s e i t
dicsőítik;
a t ö r t é n e t i tankönyvek revíziója oly értelem ben, ho gy a mű vel ődéstö rténeti e l e m e k ki emelésével, a s z o c i á l i s b a j o k ismertetésével, más
népek megbecsülésére s z o k t a t á s s a l a modern emberbaráti érzületet fejlesszék;
a május 18.-Í békenap megtartásának szorg a l m a z á s a világszerte sajtó útján, szószékről és a
közvéleményt befolyásoló minden eszközzel;
a h a z a s z e r e t e t új fogalmának megállap í t á s a a kölcsönös kímélet és megbecsülés alapján;
p r o p a g a n d a-n yomt atv ány ok t erjes zt ése;
nemzetközi k l u b o k alakítása;
p á l y á z a t o k kiírása a legjobb c i k k e k r e és
s z ó n o k l a t o k r a , amelyek a békét propagálják;
i f j ú s á g i b é k e - e g y e s ü l e t e k alakítása és i f j ú s á g i e l ő a d á s o k rendezése;
egységes á l l á s f o g l a l á s
a III. h á g a i
b é k e k o n f e r e n c i a alkalmából.
Milyen nagy hatása lehetne mindezeknek a törekvéseknek, ha nem jogtalan asszonyok, hanem a nagy
európai államok törvényhozásaira befolyást gyakorló
választópolgárok fejtenék ki! Aki nem utópiát kerget

a választott bíróságok gondolatában, ennek conditio
sine qua non-ja gyanánt minden energiája latbavetésével a nők választójogéért kell küzdenie.
Stead emléke a Nemzetközi Nőszövetség közgyűlésén.
Róma, május 14.
Annak a mozgalomnak érdekében, amely a békemozgalom érdekeit oly önfeláldozással hirdető nagy
hírlapíró emlékének fentartására internacionális Steado t t h o n o k létesítését célozza (Magyarországon Szombathely ad jó példát e téren) a közgyűlés elhatározta,
hogy az idei Nobel-díjak közül a b é k e d í j n a k e c é l r a f o r d í t á s á t kérelmezi.
Béke és választójog győzelme a Nemzetközi Nőszövetség
római közgyűlésén.
Róma, május 14.
Ez a két testvér-mozgalom közös diadalt aratott a
tárgyalások 4. napján. Abból a megdöbbentő tényből folyólag, hogy a vendéglátó olasz Nőszövetség teljesen kirekesztette mindkettőt a kongresszus nyilvános előadásainak programmjából (mert Olaszországban »nem időszerűek«), az I.
C. W. kevésbbé konzervatív elemei nem akartak beleegyezni
abba, hogy az alapszabályok módosítása megadja a mindenkori vendéglátó szövetségnek azt a jogot, hogy a nyilvános ülések napirendjéből kizárjon olyan tárgyakat, amelyek az egyes szakosztályok hatáskörébe vágnak. Országonkint szavazták meg és elfogadták Mrs. S a c l i e American
indítványát, hogy a nyilvános ülések karolják fel minden
közgyűlés alkalmával mindazokat a szakosztályok munkakörével kapcsolatos eszméket, amelyek propagandát igény ein efk
A Nemzetközi Nőszövetség állásfoglalása
mellett.

a választójog
Róma, május 14.

A római közgyűlés utolsó nyilvános tárgyalásán
a francia Nőszövetség alelnöke, Mme Siegfried,
indítványozta, hogy összes törekvéseinek megvalósítása
érdekében a Szövetség foglaljon állást a nők választójoga mellett. Valamennyi delegátus egyhangúlag, nagy
lelkesedéssel fogadta el az indítványt.
(Folytatását lásd Külföldi szemle.)
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br. Suttner Berta
a Nobel-díj nyertese, aki „Die Waffen nieder” c. művével és személyes agitácíójával olyan lökést adott a békemozgalomnak, amelyhez hasonlót Harriet
Beecher-Stowe „Tamás bácsi kunyhója” c. könyve a rabszolgafelszabadításra
gyakorolt.

Az emberélet értéke és a nő értéke.
Írta : DANIEL ARNOLD.

Legyenek bármilyen borzalmasak a háborúk hírei, amelyek életerős férfiak ezreinek és tízezreinek kínos vértanúságáról szólnak: van mögöttük egy még nagyobb borzalom,
amely abban rejlik, hogy ezek az életerős ezrek és tízezrek
a szomorú halált, amely őket érte, vagy legalább1 annak kockázatát rendszerint önként vállalták, más százezer bajtársukkal együtt. A nagy embertömegek lelkében lakozó — talán öntudatlan, talán tudatos — világfájdalom szörnyű menynyiségét árulja el ez a tény, amelyet már észre sem veszünk,
annyira megszoktuk; sőt az iskola padjain megtanítottak
bennünket még arra is, hogy tetszéssel fogadjuk, ha azt
halljuk, hogy itt és emitt tízezer ember önként jelentkezett
katonának a háború kitörésekor; vagy hogy ez és ez a
sereg dalolva ment az ütközetbe. Ám ezek az önként jelentkezők és a harctéren dalolok lelkesedést ébresztő cselekedetükkel csak azt járulják el, hogy az életüket nem értékelik valami sokra, mert különben nem dobnák oda egy
hangulatért, amely lehet szép és emelkedett, de csak hangulat, — az élet pedig több minden hangulatnál.
Embereket, akik saját életüket megfelelően értékelik,
nem lehet tömegesen a vágóhidra vinni. De a népek maguk
is ugyancsak tartózkodnának attól, hogy harctérre küld-

jék és egy határkérdés ilyen, vagy amolyan eligazításáért
áldozatul dobják fiaik tízezreit, ha ez a tízezer és tízezer
ember elég becses volna nekik! Háború csak ott lehetséges,
ahol az embernek csekély az értéke.
Az embernek ez a csekély értékelése, mely a háborút
lehetővé teszi, nemcsak a háborúban nyilvánul meg, de megnyilvánul béke idején is mindenütt és mindenben. Abban
is, hogy a közhatóságok miképpen bánnak az egyes emberrel; abban is, hogy az egyesek miképpen bánnak felebarátaikkal és önmagukkal. Naponta történnek ipari balesetek,
mert a munkás értéke kisebb, mint a balesetet elhárító fölszerelésé; naponta olvashatunk földmívesekről, akik megölik egymást az örökségért, öngyilkosokról, akik eldobják
életüket, amely értéktelen számukra, mert sok benne a fájdalom és kevés az öröm.
Ha végignézünk az emberiség nagy csoportjain, azt
látjuk, hogy a háborúk gyakorisága és kegyetlensége egyenes arányban áll az embernek minden téren megnyilvánuló
értékelésével. Minél elmaradottabb világrészbe megyünk, annál kisebbek az államok s annál többet háborúskodnak
de egyszersmind annál kisebb béke idején is a személyes vagyonbiztonság s az egyes ember védelme az önkénynyel, vagy a társadalom pressziójával szemben — és viszont minél műveltebb népek közé megyünk, annál inkább
látjuk mindezek ellenkezőjét.
A háború lehetősége és az ember értékelése között
szoros összefüggés van. És így, ha meg tudjuk állapítani,
mitől függ az ember értékének alakulása: akkor már azt is
tudjuk, mitől függ a háború kisebb, vagy nagyobb lehetősége, vagy esetleg teljes kiküszöbölése.
A gazdasági javakra nézve azt tapasztaljuk, hogy azoknak értéke — legalább közvetlenül — mennyiségüktől függ;
ha valamely jószágból kevesebb van, mint kellene, akkor
az értéke fölemelkedik; viszont ha több van belőle, mint
kellene, akkor az értéke alászáll. Az érték alakulásának ezt
a szabályát — mutatis mutandis — a nem, gazdasági dolgokra
is alkalmazhatjuk. Mert nemcsak gazdasági javakat értékelünk, hanem egyebeket is; a cselekedeteinket intéző tudatban a külvilág összes anyagi és szellemi dolgai értékelések
alakjában tükröződnek; amint Nietzsche mondja: reánk nézve
az egész világ értékelésekből áll. Az emberekhez való viszonyunk, irántuk való cselekedeteink is attól függnek, mekkora értéket alkotnak számunkra. Már most, ha a gazdasági
javak érték-alakulását csakugyan alkalmazni lehet az emberekre is: nyilvánvaló, hogy egy oly társadalomban, ahol
több az ember, mint jó és szükséges volna, ott az ember
értéke alászáll és ott lehetséges a háború is.
Egy magános pusztaságban, egy Robinzon-szigeten
élő ember számára egy másik ember szinte végtelen nagy
érték és pedig nem csupán szellemileg, de gazdaságilag is,
mert a másik ember jelenléte a munka kooperatív elvégzését teszi lehetővé és így megkönnyíti megélhetését. Egyáltalán azt lehet mondani bizonyos tekintetben, hogy jó a
termelésnek és az egyes ember megélhetésének szempontjából, ha minél nagyobb az emberek száma: mert annál tökéletesebb lehet a munkamegosztás, a közlekedő-eszközök
kihasználása és még sok egyéb, ami minden egyesre nézve
hasznos. És ha az emberiségnek végtelen nagy tér és végtelen sok kenyér állna a rendelkezésére: mindenki számára
az volna kívánatos, hogy végtelen sok ember legyen a
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világon és mindig, mindenütt nagy volna az ember értéke.
Tényleg azonban a társadalom rendelkezésére álló föld korlátozott területű, a termőképességét pedig nem lehet végtelenül növelni; következőleg ha kívánatos is, a munkamegosztás előnyei miatt, hogy sok legyen az ember: az is
kívánatos, hogy ne legyen több, mint amennyinek még bőven jut kenyér, mert ha több, akkor ni|ár a munkamegosztás
nem használ annyit, mint amennyit a földben és kenyérben való szükség árt minden egyesnek. Minél erősebben
válik érezhetővé a földben való hiány, annál kellemetlenebbé
válik az emberek élete, annál inkább megfogyatkoznak benne
az örömök és megsokasodnak benne a fájdalmak; annál élesebben versengenek az egyesek és csoportok a földért és
kenyérért. Ilyen állapotban az emberek számára saját életük értéke és embertársaik értéke alászáll. És ha a megélhetés igen nehéz, s a viszonyok nyomása igen nagy, ak-

fenn a tömeg fölött való uralmukat. Mivel pedig a háború
esetleges anyagi hasznából főleg az arisztokrácia tagjai veszik ki részüket: igen gyakran épen ők kezdeményezik a
háborút. De kezdeményezzen egy-egy háborút bárki, bármi
okból; azt, hogy a háború egyáltalán lehetséges, csak egy
végső okra lehet visszavezetni: az ember alacsony értékére, melyet a földben, kenyérben való szükség okoz.
Mivel az emberekben még eddig mindig megvolt —
általánosságban - - a hajlandóság arra, hogy mértéktelenül
elszaporodjanak: az emberiség eddigi történetében a túlnépesedés majdnem állandó állapot volt, csak ritkán enyhült
egyes kedvező időszakokban, amikor a mezőgazdaság egyegy tökéletesebb módszerének elterjedése, vagy valamely más
körülmény hirtelen megnövelte a társadalom rendelkezésére
álló tápszermennyiséget, – bár az élelmi körnek egy-egy
ilyen tágulását csakhamar újból kitöltötte az emberek to-

Verescsagin : A háboru apotheózisa.

kor a felgyülemlő sok fájdalomérzés s a másokkal való örökös súrlódás valami rejtett elkeseredést, világgyűlöletet vált
ki az egyesben, amelyet mégis el kell nyomnia a másokkal
való gazdasági együttműködés szüksége miatt, de alkalmilag explodiál ez a felhalmozódó fájdalomanyag és vadság,
durvaság lesz belőle a háborúban.
Ez a súlyos helyzet, mely a földben, kenyérben való
hiány fölléptével és fokozódásával a nagy tömegek osztályrésze lesz, nem terjed ki a társadalom összes tagjaira;
— a tömegből kiválik az arisztokrácia, amelynek tagjai jólétben élnek, sőt a jövedelműik — adott termelés mellett
— annál nagyobb, minél nagyobb a tömegre nehezedő inség-nyomás. Azonban az arisztokrácia tagjai sohasem értékelhetik többre az életet — még saját életüket sem —
mint a nagy tömeg; ha többre értékelik: nem tarthatják

vábbi elszaporodása. Mindazonáltal, a visszaesések dacára,
az idők folyamán mégis határozottan javult az emberiség
sorsa, mert ismereteinek tárházával együtt gyarapodott a
lehetősége is annak, hogy újabb és újabb élelmi forrásokat
nyisson meg. Különösen a XIX. század közepe óta lehet
észlelni ezt a tendenciát, amióta a kultúremberiség élelmezésébe mindig újabb és újabb amerikai és egyéb tengerentúli
termőföldterületek kapcsolódnak be, s a mezőgazdasági technika haladása mindinkább lehetővé teszi a régi földterületen
is a termések gyors nagyobbítását. Az emberiség mindinkább
ura lesz a természetnek és ez a körülmény remélni engedi,
hogy az emberiség sok ezredéves nyomorúsága, a földben
és kenyérben való szükség mindinkább enyhülni fog. Annál
jogosultabb ez a remény, mert az emberiség nem csupán
a természet fölött válik úrrá, de hovatovább saját szapo-
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rasága fölött is: — minden kultúrországban azt lehet tapasztalni, hogy az egyes házaspárok önmaguk és utódaik érdekében mérséklik szaporaságukat — és ez a jelenség, mely a
születések arányának csökkenésében nyilvánul, mindig több
országra és egyre mélyebb társadalmi rétegekre terjed ki.
Ha azonban a földben, kenyérben való szükség enyhülni fog és idővel meg fog szűnni: akkor meg fog szűnni
vele együtt a háború lehetősége is.
A haladás abban az irányban, hogy a háborúk egyre
ritkábbak és valószínűségük egyre csökken, már eddig is
félreismerhetetlen. És azt is könnyű fölismerni, hogy a békére való hajlandóság, mely a kultúrnemzeteket mindinkább
jellemzi, a megélhetés fokozódó könnyebbségével függ öszsze, amely az egyes ember helyzetét kellemesebbé és függetlenebbé teszi; az egyének e fokozódó gazdasági függetlensége hozza magával a népjogok kiterjeszkedését, amelyet korunkban tapasztalunk. Az ember értéke minden vonalon emelkedik, aminek egyik jele, hogy mindinkább megbecsülik már a palántát is, amelyből az ember lesz: a gyermeket. Kultúrországokban ez a tendencia egészen szembetűnő; olyannyira, hogy a huszadik századot már el is nevezték a gyermek évszázadának. Egy másik jellemző tünete
a kornak a nő felszabadítására való törekvés. Ez is a
földben, kenyérben való szükség enyhülésével függ össze.
A nőmozgalomban a nő értékének
emelkedése jut kifejezésre. Ezt az értékemelkedést három közvetlen okra lehet visszavezetni. Az első: a megélhetés könnyebbedése, amely
a nő számára is mindinkább lehetővé teszi, hogy maga keresse kenyerét és a társadalom önálló, független tagja legyen.
A második ok: a gyermek értékének emelkedése; ha nagyobb
becse van a gyermeknek, nagyobb becse van az anyának
is, aki világra hozza és fölneveli. A harmadik ok: a háborúskodás háttérbeszorulása. Ahol gyakori a háború, ott az
embereket katonai képességeik szerint osztályozzák; ott tehát a nőt már azért sémi értékelik! sokra, mert fegyverforgatásra sokkal kevésbbé alkalmas, mint a férfi. Minél
kevésbbé játszik! szerepet az emberek értékelésében katonai
képességük: annál magasabbra emelkedhetik a nő értéke.
Jellemző, hogy a nők felszabadulása eddig is leginkább az
Egyesült-Államokban, Ausztráliában és Ujzélandban haladt
előre; azokban az országokban, ahol a militarizmus szerepe — más országokhoz viszonyítva — a legkisebb és ahol
egyszersmind a kenyérbőség, az egyén gazdasági függetlensége s a gyermek értéke a legnagyobb.
Az a haladás, amelyet a kultúremberiség a XIX. század közepe óta az általános jólét, az ember megbecsülése
és a világbéke felé vezető utón megtett, az előző korhoz
képest igen jelentékeny ugyan, de azért hiba volna túlbecsülni; még nagyon sok körülöttünk a különféle nyomorúság,
még nagyon alacsony az ember árfolyama és még mindig
lappang a háború lehetősége. És mindez azért, mert az
emberiségnek még mindig nem áll a rendelkezésére akkora
és olyan termékeny földterület, amekkorán ma alkalmazott
termelőmódjaival a mai igényeinek megfelelő tápszermenynyiséget megtermelhetné; és azért, mert ez a földben, kenyérben való szükség nem engedi kibontakozni a nagy
temegek gazdasági jólétét. Erre a végső okra lehet viszszavezetni minden társadalmi bajt, amelynek nyomását többé,
vagy kevésbbé érezzük, — legyen akár a lakásnyomorról,
akár a gyermekhalandóságról, akár a nő alárendelt helyzetéről szó. Mindazon mozgalmaknak, amelyek e bajok
egyike, vagy másika ellen küzdenek, szem előtt kellene tartaniok, hogy a különböző társadalmi nyomorúságok egymással összefüggenek; tehát az egyik ellen csak úgy küzdhetünk, ha a másik ellen is küzdünk; hogy mindvalamennyi
bajnak együttvéve gazdasági gyökere van és valamennyit

csak egy úton lehet kiküszöbölni: a gazdasági jólét emelése utján.
Az öntudatra ébredt nők is csak úgy végezhetnek
nemük felszabadítása érdekében igazán eredményes munkát,
ha nem szorítkoznak a nők speciális sérelmeire, hanem küzdenek az összes társadalmi bajok ellen, amelyekkel az ő
elnyomatásuk összefügg; ha küzdenek a militarizmus ellen,
amelynek minden térfoglalása egyértelmű az ő ügyük háttérbeszorulásával, és ha küzdenek az általános gazdasági
jólét emelkedéseért, amely nélkül az ő felszabadulásuk el
sem képzelhető. A militarizmus ellen való küzdelmük igazi
lehetősége akkor fog elkövetkezni, ha meglesz a választójoguk és ezzel a módjuk arra, hogy szavazatukkal szorítsák vissza a háborús elemet. A gazdasági jólét előmozdítására azonban már ma is vannak eszközeik, hatalmas eszközök, amelyekkel nagy eredményeket érhetnek el, csak használniok kell azokat. Ezekről az eszközökről legközelebb.

Pax vobiscum …
Az áldások áldása van e szóban: béke veled! —
béke házadban, béke szívedben! Ez az a mindent
magában foglaló varázsige, mely az igazi boldogság
menyországát ígéri. És amidőn reméljük, hogy a habom borzalmaitól elérhető időkön belül meg fog szabadulni az emberiség és a béke áldásainak osztályosává lészen, nemcsak azon békére gondolunk, mely
negatívum, mely a »nem háború«-t jelenti, hanem
arra, mely gyönyörűséges pozitívum, mely a viszályok és villongások elmúlását, a lelki megbékülést,
a kulturális evolúció fenséges perspektíváját, és végkifejlődésében a mindenségi harmóniájába való beleolvadást jelenti.
És midőn a béke eszméjét belevisszük a nevelésbe, mikor a békenap segítségével országszerte, világszerte talán, az ifjú lelkeket akarjuk fogékonnyá
tenni a béke eszméje iránt, hogy ha még nem a miénk
a jelen, miénk legyen a jövő, mert mint a régiek nagy
költője mondja: »az új edény megtartja mindvégig a
folyadék zamatját, mellyel először megtelítették«, — amikor gyermekeink lelkét a béke szentélyébe akarjuk bevezetni, ne csak a háborútól való eliszonyodásra tanítsuk őket, ne csak ezt a békét kívántassuk meg velük,
de vezessük őket a béke ama szentélyébe is, melynek felépítéséhez hozzájárulhat mindenki, melynek értékes alapkövét képezi minden tett, minden gondolat, mely a
szent igét szolgálja: »szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!«
Az ifjú lélekbe, ha be tudom vinni tiszteletét a
mások jogának, ha igazságtalanságot sem elkövetni, sem
megtűrni nem akar, ha meg tudom értetni vele, hogy
a minden pillanatban, minden körülmények közt teljesített kötelesség adja meg az igazi lelki békét, és ha
megtanítom szeretni embertársát a szó igaz értelmében,
és ha ez irányítja minden cselekedetét, ha megértetjük vele, hogy viszály, kíméletlenség, lelki
durvaság, csalás, hazugság, tétlenség: az mind háború
és mind ennek ellenkezője: béke, — akkor áldás fakad
a békenap nyomán a jelenben s a jövőben egyaránt;
akkor a béke nemes harcosait neveljük a ránk bízott
ifjúságból; megtettük vele szemben kötelességünket és
akkor — béke velünk!

Sz.J.
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Ellen Key – a békéről.
A »Les Documents du Progrés« francia szociológiai
lapba »La probléme de la Paix« címen írta meg Ellen Key
gondo'atait a világbékéről s a nőknek a békemozgalomban
való szerepéről. Az érdekes cikkből közlünk néhány részletet:
»Ez idő szerint a nők azok — a fiatalok csakúgy,
mint az öregek, — akik sokkal nagyobb szellemi frisseséggel bírnak, mint a velük egykorú férfiak. A nő
intellektualitásának ez a frissesége tette lehetővé századokon keresztül, hogy a szellemi dolgokra jelentőségteljes
és átalakító hatást gyakoroljanak, — olyan hatást, amelyhez
csak az Egyháznak egykori lelkekre gyakorolt nagy befolyása hasonlítható ... «
»Amíg az Egyház valóban keresztény volt, addig a
béke és a szocializmus szellemében hatott a lelkekre. De
az Állammal való szövetkezése óta szentesítette az erőszak
jogának az elvét. Klerikalizmus és chauvinizmus az egyéni
elzárkózást és egoizmust támogatják — mindegyik a maga
módja szerint — a szolidaritás elvével szemben. S azok a
nök, akik a klerikalizmus, kapitalizmus és militarizmus eszméitől vannak áthatva, nem bírnak semmiféle jelentőséggel
a szellemi átalakulásoknál.«
»Evvel ellentétben a valóban keresztény nők érzik,
hogy a békemozgalom és a szocializmus sokkal inkább
Jézus szelleme szerint valók, mint a kapitalizmus és chauvinizmus — s azért a szolidaritás érdekében s az emberi
elszigeteltség ellen küzdenek... «
»A nők hosszú időn át sokkal nagyobb tevékenységet
fejtettek ki a jótékonyság és a szociális segítség terén,
semhogy meg ne értenék, hogy a háború kiáltó ellentétben
van mindavval a nemes törekvéssel és energiával, melyet a
béke ideje alatt kifejtünk. Ez a háborúellenes tevékenység olyan nagyszabású és olyan rohamosan terjed, hogy
a törvényhozóknak, ha logikusak akarnának lenni a pacifizmus elleni küzdelemben, azon kellene kezdeniök, (legalább
azt hiszem) hogy minden szociális munkát betiltsanak.«
»Korszakunkat az a fáradhatlan törekvés jellemzi, hogy
új utakat keresünk az emberiség számára, melynek révén
kiszabaduljon abból a visszás helyzetből, hogy a béke
ideje alatti legnagyobbszerű erőfeszítéseink az élet értéke'ésére — semmivé lesznek a háborúban. A nőben, aki századokon keresztül a családi tűzhelyhez volt láncolva, olyan
energiák halmozódtak fel, amelyek kifejtésre várnak. A férfinak volt alkalma cselekedni; az asszonynak nem. Ezt a
felhalmozódott erőt a nő most a béke szolgálatában fogja
felhasználni.
»Főleg az anyáktól lehet a legtöbb buzgalmat várni a
lelkek átformálásának munkájában, aminek meg kell előznie a világbékét. Az anyáknak, akik legjobban meg tudják
becsülni a fiatal életeket, minden befolyásukat fel kell használniok a háború leküzdésére ... «
Az anyák hatalmában áll, hogy gyermekeik nevelése
által hozzájáruljanak a közlelkiismeret felébresztéséhez és
a helyes közszellem megteremtéséhez.«
»Teljes komolysággal a béke érdekében csak akkor
dolgozhatnak a nők, ha választójoggal bírnak.«
»A nőknek a béke érdekében kifejtett politikai tevékenysége abból álljon, hogy iparkodjanak odahatni, hogy a
háborúra való izgatások és az antimilitarizmus elleni küzdelem visszaszoríttassék.«

»A nőknek továbbá mindent el kell követniök arra nézve,
hogy a kormányok megfosztassanak attól a hatalomtól,
hogy a népeket az országok közti egyenetlenségek fegyveres elintézésbe sodorják.«
»Nekik kell propagandát csinálni minden nemzetközi
intézmény érdekében, amelyek a népek egymáshoz való
közeledését és a közös mozgalmakat elősegítik.«
»De amíg a politikai hatalomban való részesedést még
nem nyerték el, más eszközök is állanak a nők rendelkezésére, amelyekkel a népek közti jó egyetértés ügyét szolgálhatják :
Módjukban van a legkülönbözőbb egyéni cselekedtek
által a népek közti szimpátiát fejleszteni...
Módjukban van apáik és fivéreik, férjeik „és fiaik caelekvési vágyának magasabb ideálokat tűzni ki célul.
És főleg módjukban van — mindig és mindenütt —
a férfiakban, akikre befolyással bírnak, nemesebb érzelmeket,
behatóbb ítélkezést és a jog fogalmának kevésbbé durva formája iránti érzéket kelteni...
És ha a népeknek színe-java megérti, hogy mi a
háború, akkor a nagy szellemek meg fogják látni az utat,
ami az igazi békéhez vezet, s amely a mi fegyveres békénktől annyira különbözik.«
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A feminizmus kiskátéja.

»Nem adhatunk a nőknek választójogot, mert hiszen ők nem teljesítik a legfontosabb állampolgári kötelességet :

nem katonáskodnak.

mondja kedves antifeminista barátunk, biztos tudatában annak, hogy· most végre kivágta a rezet.
Megsemmisülten nézünk le kis barátunkra, aki történetesen nem üti meg a katonai hosszmértéket, míg
bennünket az légi valamelyest nagyobbra növesztett.
»Nem is tudtam, hogy maga szolgált, úgy emlékeztem, mintha sorozása idején kijelentette volna, hogy
ez egyszer kibékül alacsony termetével, amely kiszabadította az önkéntességből.«
De hogy az ellenséget zavarba ne hozzam, tárgyilagos térre vittem át a beszélgetést.
»Nem gondolja, hogy a katonáskodásban ép úgy
részesedünk, mint a polgári élet egyéb terheiben? Nem
a Dobó Katicákra, várat védő Zrínyi Ilonákra célzok,
nem is a katonát szállító anyákra, hanem a katonaság és a háború minden intézményével járó költségnek a nők a d ó f i z e t é s é t megterhelő részére.

Mi is fizetünk.

Közvetlenül az adónkkal és közvetve, amikor a háborúk o k o z t a gazdasági nyomorb ó 1 kijut a részünk.
Mint ápolónők az asszonyok tízezrei a legszörnyűbb munka minden veszedelmét és kínját szenvedik a, harctéren és mint a háborúba parancsolt férfiak családtagjai, a harctéren rnészárló és lemészárolt férfiak helyett az ország összes munkáját kell
elvégeznünk.
Igazán azt hiszi, hogy mi »nem katonáskodunk?«
Csakhogy nem is erről van szó, kedves antifeminista barátom.
Mi nem akarunk katonáskodni, és azt

Feleletek apró
ellenvetésekre.

akarjuk, hogy maguk se katonáskodjan a k többé. Békét akarunk.
I nt é z m é n y e s , n e m z e t k ö z i b é k é t .
J o got erőszak helyet.
S a j á t érdekeink védelmét, mások érdek e i n e k megsértése nélkül.
A népek akaratának é r v é n y e s í t é s é t
diplomáciai fondorlatok helyett.
Néhány h a d s e r e g s z á l l í t ó érdekei hel y e t t a nép érdekeinek gondos megóvás á t I s k o l á k r a a k a r u n k pénzt és nem kas z á r n y á kra .
Töltéseket és gátakat akarunk kenyerünket p u s z t í t ó f o l y ó i n k megfékezésére.
Közegészségre akarunk pénzt és nem
á g y u k r a. Az emberiség legnagyszerűbb agyveleit f e l a k a r j u k s z a b a d í t a n i , hogy az emberi
élet tökéletesítésére, meghosszabbítására és biztosítására
szükséges eszközök és módszerek feltalálásának szentelhessék magukat, ugyanolyan anyagi és erkölcsi jutalmazás reményében, mint amilyen ma csak a hadsereg
és háború fejlesztésével törődök számára biztos.
Ha ugyanolyan anyagi és erkölcsi jutalom csábítja
majd az embereket a t á r s a d a l o m elemi ellenségeinek és műb a j a i n a k orvoslására, mint
amilyen ma biztosan várja őket minden találmányéit,
amely az öldöklést tökéletesíti, akkor Kecskemétek és
Sicilíák majd nem omlanak össze fejünk felett, anélkül,
hogy idejében figyelmeztetést kaptunk volna az elemek
szaktudósaitól.
Nemzetközi l e s z e r e l é s t akarunk, hogy az
álló hadseregben természetesen fejlődő harcszomj ne veszélyeztesse civilizált állapotunkat.
És mert mindezt akarjuk, n e m nélkülözhetjük.

a nők választójogát.

A jövő felé
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Megnyitják a jogi pályát.
A tudomány egyetem jogi kara a minap tartott
rendes ülésén tárgyalta a Feministák Egyesületének
már két év óta előkészítésben levő három folyamodványát, a nők egyetemi jogi stúdiuma tárgyában.
Az egyik folyamodványában az egyesület azt kérte,
hogy a nők lehessenek joghallgatók; a másodikban
azt kérte, hogy nők lehessenek egyetemi magántanárok; a harmadikban, hogy nők épenúgy, mint a
férfiak, — akik tizenhatodik életévüket betöltötték —·
érettségi bizonyítvány nélkül lehessenek rendkívüli egyetemi halglatók.
Mindhárom kérvényt a kar Szászy-Schwarcz
G u s z t á v egyetemi tanárnak adta ki előkészítés és
előadás végett. Ismeretes, hogy Szászy-Schwarcz Gusztáv a nőmozgalom ügyének meleg barátja és annak ismételve nyilvános cikkekben és előadásokban kifejezést is adott. Ő azonban az említett kérvényeket mind mostanáig hevertette, mert nem látta a körülményeket az egyetemen elég kedvezőnek arra, hogy
a kérdéseket döntésre vigye. Úgy látszik, hogy a lefolyt két év alatt sok minden történhetett, ami a
hangulatot egyetemi körökben is a mi ügyünk javára befolyásolta, mert hosszú előkészítés után SzászySchwarcz Gusztáv az elmúlt hetekben tárgyalásra tűzette és a két fontosabbik kérvény ügyében fényes
győzelmet aratott. A jogi kar többsége hozzájárult az
előadó indítványához és elhatározta, hogy e z e n t ú l
n ő k u g y a n a z o n f e l t é t e l e k m e l l e t t iratkozh a t n a k a jógii karra, mint amelyek a bölc s e l e t i és orvosi k a r o k o n már évek ó t a a
n ő k számára f e n á l l a n a k , továbbá, hogy javaslatba hozza a kormány előtt, hogy a magántanári képesítő szabályzat azon intézkedése, mely szerint
csak »férfiak« nevezhetők ki magántanárokká, oda módosittassék, hogy nők is l e h e s s e n e k
magánt a n á r o k . Mindkét indítvány ellen voltak ellenzői
f e l s z ó la lá s o k is , d e a tö b b s é g v é g ü l is me l l e t t e döntött. Csak a harmadik kérvényt, hogy
a 16 évüket betöltött leányok érettségi bizonyítvány
néikü] rendkívüli hallgatók is lehessenek — épúgy
mint a fiú diákok — nem fogadták el.
A jogi egyetem határozatával azonban az egész
ügy még befejezve nincs, e határozatnak még keresztül kell mennie az egyetemi tanácson és a vallásés közoktatásügyi miniszter fórumán. Nem várható
azonban, hogy az egyetemi tanácsban, ahol a jogi
kar képviselőin kívül még az orvosi és bölcseleti kar
tanárai is ülnek, akiknek karán a nők stúdiuma már évek
óta gyakorlatban van — a joga kar határozatán valamit másítanának. A minisztériumban pedig már csak
az egyetem autonómiája szempontjából sem igen fognak ily szervezeti kérdésben az egyetemmel szemben
állástfoglalni.
Meg kell még jegyezni, hogy jelenleg csak. az
egyetemi jogi stúdiumról van szó, jogi vizsgák és jogi
doctoratusi diploma az, amit a nők kértek és amit a

jogi kar most számukra megengedett. Evvel persze nincs
eldöntve az a kérdés, hogy a nők, akik a jogi
vizsgákat és doctorátust letették léphetnék-e a gyakorlati jogi pályákra is, azaz lehetnek-e majd ügyvédek, burák és jogi kvalifikációt kívánó közigazgatási
hivatalnokok. Ε kérdésben még a külföld néhány államában is tartózkodó állást foglalnak el a nőkkel szemben; és ezekben az országokban a gyakorlati pályákat elzárják még előlük. Ε téren folyik most a
müveit külföld ez országaiban a küzdelem és e
küzdelem áll előttünk még Magyarországon ás, ha az
amit a jogi kar most elhatározott gyakorlati valósággá
lesz.
A magyar nőmozgalom mindenesetre nagy hálával
tartozik
Szászy-Schwarcz
Gusztávnak
úttörő munkájáért, mely minden valószínűség szerint rövid időn belül korszakalkotó esemény lesz kultúránk
történetében.
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Hazai szemle.
Béke az utcán ...
Nem azt jelenti, hogy eddig háború volt, vagy hogy
most már békében lesznek egymással valamennyien, kik az
az utcára kilépnek, hanem, hogy a békeeszme propagandáját a nagyközönség elé viszik békemozgalmunk lelkes
hivei. A korokat megelőző eszmék térfoglalásának két
módja van, vagy a törvény kényszerítő erejével kell bevinni a köztudatba, vagy szélesen megalapozott közvélemény hatalmával kell belekényszeríteni a törvényekbe.
A közvélemény kialakulásához nagyban fog hozzájárulni az utcai propaganda, mellyel a május 18-iki békenap
nagy jelentőségét akarják széles körökkel megérttetni. A M.
N. Sz. békeosztályának tagjai 4 helyen fognak sátrakban
békeirodalmat árusítani:
1. Andrássy-úton (Fonciére előtt);
2. Kossuth Lajos-utca (Ferenciek temploma előtt);
3. korzón (Vigadó előtt);
4. A Margitszigeten, hol este 6 órakor az alsó vendéglőben a Békeegyesület közgyűlése és utána együttes
vacsora lesz.
Mindazok, kik át vannak hatva az eszmétől, fajfentartó fontosságától, bizonyára résztvesznek a szakosztály munkájában.
A Vízcsöpp-Társaság közgyűlése.
A Vízcsöpp-Társaság vasárnap, a május 18-iki békenap előnapján, tartotta meg közgyűlését. Ünneppé avatta a
a közgyűlést az utána következő előadás, melyet Sebest y é n n é S t e t t i n a Ilona a béke és választott bíróság
eszméjének szentelt e címen: »Anyáknak a gyermeki leiekről és a békéről«.
Nők a diákmozgalomban.
A progresszív diákságnak a diáknyomor enyhítése
érdekében megindított akciója április 30-án döntő fordulathoz érkezett.
A diákság a hivatalos egyetem helyiségében tanáraival ismertette meg munkásságát és beszélte meg teendőit.
Minket, érdekeinket szem előtt tartó és azokat védő
egyetemi diáklányokat e kérdés közelről érint.
A gazdasági fejlődés természetes következményeképen
mind több és több nő folytatja önmaga az élet nagy harcát gazdasági megélhetéséért és évről-évre nő azoknak száma,
akik az értelmiségi pályákat keresik fel.
Amidőn a diákság szociálpolitikai intézményeket kivan nyomorának enyhítésére és megélhetésének könnyebbé
tételére, kívánjuk ezt mi leányok a magunk számára is.
Kívánjuk ezt mindig és mindenütt hangsúlyozni. A diák fogalmába fiuk és leányok egyaránt beletartoznak.
Megelégedéssel konstatáltuk tehát, hogy az említett
gyűlés, amely konkrét javaslatokkal nem állott elő, kérdésének egyes részleteit ismertetve, külön foglalkozott az egyetemi diákleányok! külföldi lakáskérdésének ismertetésével. Az
állandó »tizenötös« bizottságba leányokat is választottak. A
bizottság elnökének helyes tapintattal Beke Manó egyetemi
tanárt választották meg, akiről tudjuk, hogy a diákság legjobb barátja, legszociálisabban gondolkodó tanára, a nők jogainak hű szószólója, örömmel üdvözöljük Beke Manó tanár

urat ezen a helyen, akinek a munkálkodása elé a diákság
összessége, azonfelül mi leányok még külön, a legnagyobb
reményekkel eltelve nézünk.
Reméljük, nemsokiára megvalósulnak a főváros, állam
és egyetem intézményei liberálisan, a kor szellemének megfelelően, nem feledkezve meg rólunk leányokról.
Lóránt Lenke bölcsész.

Külföldi szemle.
A római kongresszusról.

(Folytatás a 199. oldalról.)

A Nemzetközi Nőszövetség és a nevelésügy.
Róma, május 11.
Finom érzékre vall a kor igényeivel szemben, hogy a
Szövetség nevelésügyi szakosztálya, amely Mrs. Ogilνie
Gordon elnöklete alatt működik, figyelmét az egyes országok nevelésügyének általános tanulmányozása mellett főleg az általános és a s e x u á l i s hygiene tanítására és
a fiatalkorúak bűntetteinek megelőzésére fordította az utolsó évben. Svédországé a dicsőség, hogy középiskoláiban rendes tanítás tárgya a sexuális hygiene. A
többi országban csupán egyes előadások, alkalmi felvilágosítások szolgálják az emberi méltóság tudatának és a felelősségérzetnek felkeltését ezen a téren; de mindenütt élénken
érzik az ily irányú rendszeres tanítás szükségét. — A fiatalkorúak bűntetteinek megelőzése céljából egyértelműen a p r e v e n t i v intézkedéseket ajánlják valamennyi ország
képviselői; ezeket egyik nyilvános ülésen tartott remek szónoklatában következőképp foglalta össze Marchesa Luc i f e r o: A gyermek születése előtti időben minél teljesebb gondoskodás az anyáról; csecsemőkorában bőséges ellátása táplálékkal; napközi otthonok, amelyekben a proletárgyermeket foglalkoztatják és szórakoztatják; a mozgóképszínházak műsorának szigorú ellenőrzése; a bármily tekintetben abnormis viselkedést mutató gyermek alapos megfigyelése az okvetlenül szükséges i s k o l a o r v o s o k utján; elkülönítésük a többi gyermektől; a pályaválasztás rendszeres irányítása. Ezen a téren Németország mutat nagy haladást; Ausztriában a Nőszövetség tart fenn 5 tudakozóirodát a pályaválasztás céljaira; az osztrák kormány fedezte
egy idevonatkozó füzet kiadásának költségeit és ezt szétosztatja valamennyi iskolában. Nagy érdeklődéssel értesültek a szakosztály tagjai a Feministák Egyesületének pályaválasztási értekezleteiről és Gyakorlati Tanácsadójáról. Érdekes, hogy az olasz képviselőház előtt lévő, a k i s k o r ú a k j o g i helyzetére vonatkozó t ö r v é n y j avasl a t o t e l ő k é s z í t ő b i z o t t s á g b a a k i r á l y 2 nőt is
nevezett ki. A javaslat nagyon kedvező helyzetet teremtene, de vájjon elfogadja-e a csupán férfiakból álló parlament?
G. V.
Békemozgalom Ausztráliában.
Az ausztráliai békemozgalom szervezése körül sok érdemük van a nőknek. Így Sidneyben Rosa Scott, különböző
szociális mozgalmak kezdeményezője, indított agitációt 1912ben a béke érdekében. Előadásokat tartott és gyűléseket
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szervezett e célból, míg végre megalakult a sidney-i fiókegyesület, mely a londoni Békeegylethez csatlakozott. Ugyanakkor elhatározták azt is, hogy a béke eszméjének évenkint egy napot szentelnek, s ezt a napot december 25-ére
állapították meg. A terv minél tökéletesebb megvalósítása
céljából megnyerték közreműködésre a papságot és a sajtót is. Ezen a napon a gyermekek közt a karácsonyt és
a békét szimbolizáló képeket osztanak szét.
Iskolásgyermekek béke-ligája Amerikában.
Tekintettel arra a nagy fontosságra, amit a békeeszmének az iskolákban való hirdetése jelent, az Egyesült
Allamok oktatásügyi hatósága az iskolai béke-napra megfelelő műsort állított össze Mrs. Fannie Fern Andrews-szal,
aki az Amerikai Iskolai Békeliga titkára és a nemzetközi
békemozgalom egyik kiválósága. A békenapra összeállított
programmban a nemzetközi békemozgalom rövid történetének
ismertetése szerepel, továbbá a különböző békeligák munkájának pontos felsorolása, azután idevágó költemények szavaltatása és híres pacifisták mondásainak felolvasása. A békenapot az Egyesült Államokban is május 18-án ünneplik.

Orvosnők Németországban.
Az egész német birodalomban összesen 196 gyakorló
női orvos van; ezek közül 57-en Berlinben, 13-an Münchenben, 10-en Breslauban, 9-en Hamburgban, 4-en Stuttgartban és 3-an Leipzigben működnek. A német egyetemeken
pedig jelenleg 800 női orvostanhallgató van.
Nőparancsnok egy óceánjárón.
Kopenhágából érkezik az az érdekes hír, hogy egy,
az Atlanti Óceánt járó gőzösre asszonyt neveztek ki kapitánynak. Mrae de Bauditz az új kapitány, felesége egy
hajóorvosnak, akit minden útjára elkísért. Utazásai közben
kedvelte meg a tengerészetet és amikor ezelőtt egy évvel
a Balti tengeren való utazásuk közben a kapitány megbetegedett, Bauditzné asszony vette át a hajó kormányzását
és fényesen megállta a próbát.
A házassági jog reformja a Skandináv országokban.
Svédországban, Norvégiában és Dániában 1909-ben
mozgalom indult meg arra nézve, hogy e három országban a házasságjogot egyöntetűen reformálják. Parlamenti
bizottságot szerveztek, s mind a három ország kiküldöttei
közös értekezletre jöttek össze, hogy megvitassák, hogy a
házasságjogi törvények kérdését lehet-e internacionálisan
megoldani. A törvénytervezet kidolgozásának munkáját főleg
egy dán választmány végezte, amely a szervezett dán nőmozgalom tanácsait is igénybe vette. A legközelebbi közös
értekezlet az idén lesz Kopenhágában, amelyre Norvégiából, Svédországból, Islandból és Finnországból is jönnek női
küldöttek. Ezen az értekezleten főleg családjogi kérdések
lesznek megvitatva azzal a célzattal, hogy lehetőleg egyöntetű
irányelvek állapíttassanak meg a Skandináv országok számára.

Fizessen elő lapunkra!
Előfizetési ára : egész évre 5 kor.,
félévre 2 korona 50 fillér.

Grimm: „Ne ölj!”

A kiadóhivatal készséggel
küld mutatványszámot.
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai a lapot díjtalanul kapják.
Lakásváltozások haladéktalan bejelentését kérjük.

Május 19-én, kedden d. u. 6 órakor egyesületünkben Van Schaichné Dina —
Utrecht — magyar nyelvű vetítettképes előadása Hollandiáról. Tagok belépése díjtalan, vendégek 1 korona belépődíjat fizetnek.
Június 4-én, csütörtökön d. u. 6 órakor GLÜCKLICH VILMA előadása a
római nemzetközi nőkongresszusról. Mindnyájan ott legyünk!
FIZESSÜNK TAGDÍJAT!
Megalakult a Temesvári Feministák Egyesülete.
örömmel adunk jelentést eszméink újabb térhódításáról. Temesvári feminista tagtársaink előadásra hívták meg
Lindemanné asszonyt, s oly ügyesen készítették elő a talajt, hogy tartalmas, vonzó és nagy tetszéssel fogadott előadása kapcsán, mely a gyermek helyzetéről a modern társadalomban szólt, elfogadták Szirmai Oszkárné indítványát,
ki vázolva az anya- és gyermekvédelmi munka fontosságát és értékét, kérte, hogy az ezen munkára vállalkozók
tömörüljenek mint a F e m i n i s t á k E g y e s ü l e t é n e k
t e m e s v á r i f i ó k j a , s az anya- és gyermekvédelmi bizottság megalakításánál ezen munkakörben kezdjék meg tevékenységüket. Köröztették a tagbelépési nyilatkozatokat és
lelkes hangulatban a fiók és a bizottság megalakultak szép
számú tagokkal, kik közt 2 egyesület is van és kik közt
Temesvár társaságának sok irányadó és szociális téren kiválóan működő tagját tisztelhetjük. Elnöknek közfelkiáltással és meleg lelkesedéssel özv. Niamessny Mihálynét választották; ót és az ülés fáradhatatlan előkészítőit: Tenner Dóra,
Lukács Margit, Jakobi Kálmánné és Polgárné tagtársainkat
kérte meg az újonnan alakult fiók a további szervezkedés
vezetésével. Dr. Schossberger Sándor, az Állami Menhely
szociálisan érző és lelkes igazgatója és dr. Tauffer főorvos,
a munka támogatására teljes hozzájárulásukat ígérték.
Bízunk a temesvári fiók komoly munkájában és várjuk a példa követőit széles e hazában mindenütt, ahol megértik, hogy mi a feminizmus igazi lényege.
A Nyíregyházi Feminista Egyesület. Az alig néhány
hónapos egyesület csöndes agitációval igyekszik a feminizmus eszméinek minél több hívet szerezni, nemcsak Nyíregyházán, hanem Szabolcs vármegye kisebb községeiben is. A
f. hó 4-én tartott népes választmányi ülésen Groák Ödönné
elnök örömmel jelentette be, hogy a tagok száma elérte
a 160-at. Különben ez a választmányi ülés bizonyítékul
szolgált, hogy az egyesület tagjai az utóbbi hetekben sem
pihentek és nemsokára alkotásokkal léphetnek a közönség
elé. így még május hóban megnyitja a Gyakorlati Tanácsadót a város által kapott helyiségében. Az egyesijét orvos
tagjai készségesen felajánlották, hogy a Gyakorlati Tanácsadótól utalványt nyert szegény beteg asszonyokat és gyermekeket ingyen orvosi tanácsban részesítik. A Gyakorlati
Tanácsadóval kapcsolatosan megnyílik az ingyenes olvasószoba is, ahol mindenki külön igazolás nélkül kaphat könyveket és hírlapokat. A tagok már eddig is szép számmal

ajándékoztak könyveket, úgy hogy az egyesület nemsokára
tekintélyes könyvtárral fog rendelkezni. Az elnök indítványára a választmány meghívja dr. Giesswein Sándor orsz.
képviselőt, hogy Nyíregyházán előadást tartson. A választmány kidolgozta az őszi munkatervet. Dr. Spányi Géza szanatóriumi orvos sorozatos előadást fog tartani az anya és
gyermek higyenejéről. Ugyancsak az őszre tervezi az egyesület vita-estélyét a polgári törvénykönyvnek a nőket
érintő intézkedéseiről.
Ez a vázlatos munkaterv is mutatja, hogy az egyesület célja a közönség minél szélesebb rétegét bevonni érdeklődése körébe és olyan tanfolyamok és intézmények felállítása, illetőleg sürgetése, melyek az egészséges haladás
föltétlenül szükséges oszlopai.
A választmányi ülés végül egyhangú lelkesedéssel
kérte föl Groák Ödönné elnököt, hogy az egyesületet a
római Nemzetközi Nőkongresszuson képviselje.
Dr. Leffler Béla.
Feministák Szegedi Egyesülete.
Áprili s hó 30-án Anna Lindemann, a Nők Választójogi Világszövetsége alelnöke »Frauenaufgaben in der
Jugendsfürsorge« címen tartott nagysikerű előadást.
Május 1 -én a p o l i t i k a i b i z o t t s á g értekezletén
Spády Adél, a budapesti központ kiküldötte, ismertette
a Feministák Egyesületének állásfoglalását a közelgő választásokkal szemben.
Május 7-én rendezte az egyesület második mesedélutánját a Korzó-moziban. Η tanulságos és mulattató moziképek között G r a c z a János mesélte el Robinson Crusoe
történetét, melyet vetített állóképek illusztráltak.
Május 14-én dr. T o n e l l i Sándor, a kereskedelmi
és iparkamara titkára, »A szociális állam« címen előadást
tart. Ezt megelőzőleg az egyesület n ő t i s z t v i s e l ő-szakosztálya (elnök dr. S z i v e s s y Lehelné) megalakítja tisztikarát.
Május 16-án az anya-és g y e r m e k v é d e l m i Szakosztály gyűlést tart, melyen a bizottság tagjai ellenőrző
munkájukról számolnak be. Ennek alapján készíti el dr. Τ u Ac s á η y i η é elnök és dr. G i d ó f a 1 ν y η é titkár a központ
számára a havi jelentést és statisztikai 'kimutatást.
A szegedi kereskedők közt megindult kartell-mozgalomma! szemben a sajtó és a nagyközönség a feminista-egyesülettől várja a f o g y a s z t ó k s z e r v e z é s é t .
Dr. Apor Anna.
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Nagyváradi Feminista Egyesület.
Egyleti életünknek az utóbbi hetekben legkimagaslóbb
eseménye Anna Lindemann előadása volt. A német
nőmozgalomnak ez a kiváló vezéralakja »Ehe und Stimmrecht« címen tartott rendkívül magas nívójú, finom meglátásokban és új érvekben bővelkedő művészien megkonstruált
beszédet, melynek folyamán meggyőző és új érvekkel döntötte
meg azt a téves felfogást, hogy a feleség választójoga rossz
hatással lehessen egy magasabb értelemben vett házasélet boldogságára. Az értékes, szép előadásért Rechtné Bauer Zsófia
és Huzella Gyuláné mondtak köszönetet. Lindemanné asszony,
kit rövid tartózkodása alatt a Feminista Egylet tagjai intim
meleg ünneplésben részesítettek, Nagyváradon megtekintette
a dr. Edelmann Menyhért igazgató főorvos által kitűnően
vezetett Állami gyermekmenhelyet s behatóan érdeklődött
a menhely minden irányú munkássága iránt.
A nagyváradi Polgáriskolai Tanáregyesület május 3-án
értekezletet hívott egybe a leány polgári iskolák fejlesztése
tárgyában s erre a Feminista Egyesületet is hivatalosan
meghívta. Egyletünk tagjai közül többen vettek részt a vitában s leginkább azt az álláspontot képviselték, hogy a
leánypolgári a fiúpolgári iskolával egyformán fejlesztendő,
de a fejlesztés csakis azon az alapon történjék, hogy a
polgári iskola felső osztályai, bizonyos pályákra teljes szakképzettséget nyújtsanak.
Ugyancsak hivatalos meghívást kapott az egyesület a
földmivelésügyi kirendeltség által rendezett háztartási tanfolyam ünnepélyes megnyitására, mely alkalomból tagjaink közül szintén többen képviselték az egyesületet s Huzella
Gyuláné feminista szempontból mondott rövid beszédet.

volt joga a feljelentés megtételére, viszont édesatyja, ki a
kiskorú leány nevében felléphetett volna, Amerikában van,
f e l m e n t e t t e a derék kalauzt. Eszerint épp azok, kik
leginkább rá lennének! szorulva a törvény oltalmára, ki vannak szolgáltatva a véletlen protezsálta nyers erőszaknak.
Hazánkat méltán nevezhetjük a prókátorok országának és
mégsem akar egy oly fiskális-képviselő akadni, aki az ilyen
anomáliáknak megszüntetését javasolná a t. Háznak.«
Tisztelettel
Gránitz Rezső, Fiume.

Az olvasók köréből.
A következő tartalmú levelet kaptuk:
»E sorok kapcsán beküldőm önöknek a Világ című
napilap máj. 3-i számának a »Merénylő kalauz« című következő kis közleményét:
»A palánka-zombori vasúti vonalon a múlt év nyarán egymásután fordultak elő olyan esetek, hogy egyedül
utazó fiatal csinosabb leányok és asszonyok ellen merényletet követtek el. A nyomozás során kiderült, hogy Neumann Aurél Máv. kalauz volt a merénylő. Két esetet rá is
bizonyítottak és a zombori törvényszék héthónapi börtönre ítélte Neumannt, akit a Máv. el is bocsájtott szolgálatából. A szegedi tábla ebben az ügyben nemrégiben
elrendelte a pótbizonyítást, melynek során kiderült, hogy
az egyik áldozat még nem volt 16 éves és így a följelentés megtételére nem volt joga. Az apja pedig, aki kiskorú leánya nevében panaszosként fölléphetett volna, Amerikában van. A tábla a csütörtökön megtartott második
főtárgyaláson ez okból e vád alól, törvényes vád híjján,
fölmentette a kalauzt, de viszont egy védtelen asszony sérelmére elkövetett bűncselekményért elítélte hathónapi börtönre.«
Miután a cikkecskét elolvastuk, méltán kérdezhetjük,
hogy jogállam-e Magyarország, hol ilyen dolgok megeshetnek? Egy 16 évnél fiatalabb leány ellen a vasúton egy
szolgálattevő kalauz erkölcstelen merényletet követ el és a
törvény azért, mert a kislánynak fiatal koránál fogva nem

A siófoki új strandfürdő. Budapesttől két órányira a legideálisabb fürdőzésre nyújt alkalmat
Siófok pompás plage-ja, melynek homok- és napfürdőjét az új 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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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
A férfi felegyenesedett, elpirult és boszúsan, de zavartan felelte:
— Csakugyan kénytelen vagyok megjegyezni...
— Mit akar megjegyezni? A leány egy szegény, védtelen gyermek, s igazán nem elég csinos ahhoz, hogy
egy olyan férfi, mint ön, ellent ne tudna neki állni.
A férfi meglepetten bámult rá, kellemetlenül érezte
magát s küzködött magával, hogy ki ne essék abból a
modorból, mely egy hölggyel szemben kötelező.
— Nem tudom, miről beszél, Yale kisasszony. És
igazán nem tudom felfogni...
— Hogy mi közöm nekem az egészhez? Csupán annyi,
hogy az egyik nő meg akarja védelmezni a másikat. Olyan
szokatlan ez?
— Bocsásson meg, de ez csakugyan rendkívül szokatlan.
Kezét zsebébe mélyesztve rendkívül izgatottan állt ott;
izgatottsága csak fokozódott, amint egy halk fütyürészést
hallott s megjelent a másik kéretlen tanácsadó is.
— Vigyen el az ördög Newcome! — támadt rá dühösen, de aztán gúnyosan hozzátette: — Mit szólsz hozzá,
Yale kisasszony még mindig Jane Isabelt védelmezi!
— Yale kisasszonynak tökéletesen igaza van, teljesen osztom a nézetét — felelte Newcome.
Yale kisasszony figyelmesen szemlélte mindkét férfit,
majd pillanatnyi gondolkozás után határozott hangon a következő kijelentést tette:
— Eddig csak közönséges lelkű embernek tartottam
a szerelmes hőst, most már azonban kezdem hinni, hogy
gazember! — Éles hangsúllyal mondta ezt s be sem várta
a hatást, becsukta táskáját, sarkon fordult és elment.
Newcome szótlanul szedte össze a még ott maradt
kosarakat s utána sietett.
— Ments meg uram minket a kotnyeles vén lányoktól — fohászkodott a távozók után néző Armstrong mogorván. Dühösen fel-alá járkálva letekintgetett a tisztásra
s végül is leült arra a kerek sziklára, melyet az imént még
Briggsné háta tisztelt volt meg. Könyökét térdére támasztva,
hegyes állat tenyerébe fektette, miáltal alakjának kemény
szögletességét csak fokozta.
A gerinc mögül e pillanatban Magda vörös feje bukkant elő. Η leány egy másodpercig észrevétlenül szemlélhette a háttal ülő Armstrong dr.-t, miközben az egyik előrecsuszott fényes hajfonatát simogatta. Aztán nesztelenül odaIopódzkodott s egy hosszú fűszállal megcsiklandozta a fülét.
Armstrong felugrott, körülnézett s Magdát megpillantva, csaknem mogorván szólt rá:
— Eredj
a
pokolba,
kis
kecske!
A leány jókedvűen vágott vissza:
— Eredj te! Úgy látszik, nincs túlságosan jó kedved.
— Csak nem gondolod, hogy örökké jókedvű az ember — felelte mogorván Armstrong.
— Ha úgy tetszik, ezt én is meg tudom csinálni!
—

S hogy bebizonyítsa, kissé távolabb szintén leült egy
kőre, állat mogorván épp úgy a tenyerére támasztotta mint
a férfi.
Armstrong ezt látva, kacagott, majd odament hozzá,
leült a kőre melléje s átkarolta derekát. Magda úgy tett,
mintha nem venné észre őt, de mikor magához akarta vonni,
hogy megcsókolja, kacagva védekezett, s fölugrott azon
reményben, hogy a férfi követni fogja.
De mikor látta, hogy Armstrong nem mozdul, elégedetlenül rázta a fejét s egy kis távolságnyira durcásan
megállt.
— Jöjj ide, Magda!
— Igenis, Armstrong doktor úr — mondta előzékenyen s odament hozzá.
— Ne mókázz, kis leány. Inkább gyere és ülj le.
— Η mi helyünkre? — kérdezte a leány.
— Jó, menjünk a mi helyünkbe, ha úgy tetszik.
Elfoglalták azt a kis üreget, amit a balzsamfa lelógó dus ágai alkottak, de Magda még mindig szótlan és
kedvetlen volt. A férfi egy ideig a leány hajával játszadozott, majd magához fordította az arcát.
— Tudod Magda, adhatnál egy csókot, egy bucsucsókot.
— Búcsúcsókot? — kérdezte a leány. — Talán valami más terveid is vannak ma estére?
— Nem, a ma estét csak veled akarom tölteni, —
mondta a férfi és megcsókolta a leányt. — De holnap
elutazom.
— Elutazol? Hova utazol? — kérdezte a leány rémülten.
— Elmegyek. Visszamegyek a városba. Ez a mi
bucsuesténk, s azért ma nagyon kedvesnek kell lenned,
Magda.
A leány megrökönyödve húzódott el tőle s rémült
szemekkel bámult rá.
— Mikor foglak viszontlátni? — kérdezte s igyekezett nyugodt maradni.
— Bizony az is lehetséges kicsikém, hogy már nem
is fogjuk többé egymást látni. Azért élvezzük a boldogságot, amíg lehet.
A férfi hangja könnyed volt, de a leány nem vetett rá ügyet.
— Így akarsz végezni velem? — kérdezte.
— Ne légy durcás, Magda — mondta a férfi és meg
akarta ölelni. — Inkább töltsük kellemesen ezt az estét,
úgyis az utolsó.
De a leány nem figyelt szavaira.
— Én azt hittem — te azt mondtad — nehezen tudta
kifejezni, amit mondani készült s végre is egész halkan
folytatta — én azt hittem, hogy feleségül fogsz venni.
— Ugyan, Magda! — ellenkezett a férfi. — Ne tréfálj! Te nagyon jól tudod, hogy ez lehetetlen. Mindössze
csak egy kis kellemes időtöltésre gondoltunk mindketten.
És valid csak be, úgy-e hogy szép napok voltak ezek?
A leány megrettenve és elidegenedve tekintett rá s
összeráncolta szemöldökét.
— Te komolyan mondod, — hogy azt gondoltad, —
hogy én tudom... — Nem volt képes szavait befejezni.
(Folytatjuk.)
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Legközelebbi összejövetelek: Minden
fél 8 órakor díjtalan német társalgási óra.

hétfőn

este

Minden s z e r d á n este együttes séta. Találkozás fél
8 órakor az egyesületben.
24-én, vasárnap k i r á n d u l á s Dobogókőre. Találkozás a Pálffy-téri h. é. vasúti állomáson reggel 6 órakor. Gyaloglás 7 óra. Visszatérés Dömösről hajóval. Útiköltség 3.— korona.
Pünkösdkor, május 31 -én, kirándulás Kovácspatak
— Esztergomba. Találkozás a nyugati pályaudvar indulási
csarnokában reggel háromnegyed 9 órakor. Vasúti költség
2.40 korona.

Kereskedelmi kongresszus. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés fennállásának tizedik évfordulója alkalmából országos kereskedelmi kongresszust rendezett május
elején. A kongresszus tárgysorozatán a kereskedőtársadalmat
érdeklő összes fontosabb kérdések szerepeltek, közöttük a
kereskedelmi szakoktatás kérdése is, melynek előadója
S c h a c k Béla dr. főigazgató volt, aki előadásában összefoglaló képet adott a kereskedelmi szakoktatás mai állásáról. Az előadáshoz fűződő vita során L é n á r d Jenő azt
indítványozta, hogy a kereskedelmi szakoktatás egyenlővé
tétessék mindkét nembeli ifjúság számára.
Az indítványt a kongresszus egyhangúlag elfogadta.
Elnökünk kiegészítésképen indítványozta, hogy a kongresszus
foglaljon állást a rövidtartamú magántanfolyamok, az úgynevezett zugiskolák ellen. Ezt az indítványt a kongresszus
az újonnan szervezendő szakoktatási bizottsághoz tette át
további tárgyalás céljából.
Az O. M. K. E. a kongresszus alkalmából terjedelmes évkönyvet adott ki, mely nem csupán az egyesülés
működéséről számol be, hanem igen érdekes képét adja
Magyarország közgazdasági fejlődésének. Érdeklődő tagtársaink egyesületünkben megtalálják az évkönyvet.1
Törvényjavaslatok. A vasárnapi munkaszünetről és az
ipari bíróságokról szóló törvénytervezetekhez állást foglaltunk és beadványainkat elküldöttük a kereskedelemügyi miniszterhez. Remélhetőleg lesz is eredménye a munkánknak.
A vasárnapi munkaszünetről szóló beadványunkat legközelebb egész terjedelmében közöljük lapunkban. Vidéki egyesületeink is foglalkoztak a javaslatokkal, melyeknek még igen
sok módosításon kell keresztülmenniök, hogy kielégítsék a
hozzájuk fűzött várakozásainkat.

Megtekintések. Május első vasárnapján megtekintettük a Társadalmi Múzeumot, S z á n t ó Menyhért igazgató
szakszerű vezetése mellett. A múzeum kitűnő szociálhygienikus gyűjteményei és népszerű ismertető-ábrái egyaránt igen
sok tanulsággal szolgáltak tagtársainknak. Csak azt sajnáljuk, hogy ezt a nagyfontosságú intézményt még mindig
nem ismeri eléggé a főváros közönsége, pedig voltaképpen
minden embernek végig kellene egyszer vonultatnia a szeme
előtt a múzeum nagy tudással és lelkiismeretes gondossággal
összehordott anyagát.
Az Ernst-muzeumban is jártunk tagtársaink egy csoportjával. Itt F i e b e r Henrik dr., a müvészettörténelem
kiváló ismerője, kisérte értékes magyarázatokkal a kiállított pompás Munkácsy-gyüjteményt.
Üdülőtelepünk ismét a Szepességben lesz. Tagtársaink,
akik igénybe akarják venni, jelentsék be már most, hogy
mikor kivannak a telepre utazni, hogy gondoskodhassunk
elhelyezésükről.
Fürdőkedvezmények Fürdőhelyre utazó tagtársaink különféle fürdőhelyeken kedvezményben részesülhetnek, ha idejekorán (8-10 nappal elutazásuk előtt) jelentkeznek egyesületünk irodájában.
A siófoki Balaton-fürdő igazgatósága június hónapban messzemenő kedvezményeket nyújt tagtársainknak úgy
lakás, mint ellátás és fürdő tekintetében. Közelebbit érdeklődő
tagtársak az egyesület irodájában megtudhatnak.
A Magántisztviselők Országos Nyugdijegyesülete most
ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Nem rendez nagy,
zajos ünnepséget, hanem emlékfüzetben ismerteti az egyesület
eddigi működését. A K r e u t z e r Lipót dr. szerkesztésében megjelent füzet érdekesen mutatja be ennek az intézménynek a fejlődését, mely önsegély utján igyekszik elviselhetőbbé tenni az elöregedett magánhivatalnok sorsát addig is, amíg a kötelező nyugdíjbiztosítás törvénye oda utalja
ezt a fontos kérdést, ahová voltaképen való: az állam feladatai közé. Az önsegély szűk korlátai között a Nyugdíjegylet minden tekintetben elismerésre méltó munkát végez
és rászolgál minden tisztviselő támogatására. Tíz év óta,
agitációnk eredményeképen, nőtagokat is vesz fel a Nyugdíjegylet és mindenképen kívánatos, hogy a nőtisztviselők minél
nagyobb számban álljanak be tagjai közé. Ma már tudjuk,
hogy a hivatal nemcsak átmenet az életünkben, hanem hivatás, ennek a keretén belül kell tehát gondoskodnunk aggkorunkról is. A ma megkötött biztosítás akkor is érvényben marad, ha később pályát változtatunk, vagy teljesen
visszavonulunk. Tagtársainknak szívesen adunk felvilágosítást a nyugdíjegyletbe való belépés stb. dolgában.
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Bécsi kolléganőink.

Írta: FEHÉR JOL AN

Ha Bécset úgy nézzük, hogy meglássuk a bécsi nőtisztviselő gazdasági helyzetét, megismerjük életmódját, szórakozásait és ezáltal szellemi niveauját, le kell erővel fejtenünk azt a külső köpenyt, amely általában a bécsit, állandó előzékenysége, kedélyessége és fegyelmezettsége által
jellemzi, ami azonban mégis csak fedi a — bélést.
A bécsi nőtisztviselők 50-60%-a nem családjával, hanem bérelt szobában, vagy mint »Mitbewohnerin« lakik. Ezen
nagy percentnek egyrészt az a magyarázata, fragy Ausztria
minden részéből jönnek a nőtisztviselők Bécsbe, másrészt
az, hogy az alkalmazottnak nincs módjában — Bécs tulnagy
kiterjedésénél fogva — az ebédidő alatt a város másik részében, vagy esetleg a közelfekvő városban élő családjához
atazni és így, miután kénytelen idegeneknél ebédelni, nem
tartja gazdaságosnak naponként 2-4 órát vasúton vagy
villamoson tölteni és ezen a címen 24-30 koronát költeni,
mikor ezért az összegért irodája közelében lakhat is. A
bútorozott szobák 25-30%-kal olcsóbbak, mint Budapesten.
Ebédet sokkal könnyebben és olcsóbban kap (pl. a Vereinigung der arbeitenden Frauen helyiségében 80 fillérért), mert
nagyon sok kisjövedelemmel bíró család üzletszerűleg fogllalkozik ebédadással.
Áz üzletek, főleg azonban az irodák zárórája sokkal
korábbi, mint Budapesten. »Felhívás a közönséghez! 7 óra
után ne vásároljunk« plakátok, különböző variációkban, állandóak. De a főnökökben is meg van a hajlandóság arra,
hogy az alkalmazott munkaidejét valamivel megrövidítsék.
Főleg a gyári irodákban, ahol szombaton d. u. 2 óráig dolgoznak. Nagyon sok kereskedelmi irodai alkalmazott ünnepnapokon, (amihez pl. utolsó farsangot is számítják), teljesen szabad.
Ha a bécsi nőtisztviselő ebédidejét nem tölti ki az
ide-oda való járkálás, többnyire gretchenmódra »stafirung«ján varr. Egyrészük este sétálni, bevásárolni megy, vasárnap délután színházat, varietét, de leginkább a nagyon
mérsékeltáru koncerteket látogatja. Nagyobb részük az esti
órákban nyelveket (főleg angol) és zongorázni tanul. A legtöbb egyesületnek van turisztikai csoportja, amelyeknek a
nőtisztviselők itt is szorgalmas látogatói.
Amikor azonban szórakozásaikról és tanulmányaikról
fieszélek, meg kell említenem a »Wiener Volksbildungsverein«-t, amely olcsó tagdíjjal mindenkinek hozzáférhető
és magas niveauju kurzusai által a kulturhaladás egyik elsőrangú faktora. Ezen egyesületnek 2 háza és 11 bérelt helyisége van, amelyek egyikében, pl. a »Volksbildungshaus«-ban (Stöbergasse 13) évente cca 45 kurzust (cca 1200
hallgatóval) és 22 előadást (3000 hallgatóval) tartanak, még
pgdig az esti órákban 1/48- 1/410-ig. Minden tag évi 2-6
Κ ellenében az összes kurzusokat látogathatja. Saját színpadán minden szombat, vasár- és ünnepnap este egyfelvonásos színdarabokat adat elő (évente 22.000 néző). Szerdán
és szombaton tudományos előadást tart vetített képekkel. 13
könyvtára van, ahol a tagok kötetenként 2 fillér »Leihgebühr« ellenében összesen 190.000 könyvben válogathatnak,
H. könyvtár kötetcsere forgalma évente 1,700.000. A Wiener
Volksbildungsverein ezen szociális és kulturális tevékenységét azért is tartom olyan fontosnak, mert tagjainak cca 70% — a
nő és bizonyára — mint mindenütt, ahol az esti órákban
valamit a művészetek, irodalom vagy tudomány köréből
nyújtanak, ezek legnagyobb része — nőtisztviselő.

A bécsi nőtisztviselő szociális látóköre mindamellett
szűk. (Mindig általánosságban értendő.) A feminizmus törekvései, szociológia, egyesületi ügyek, a napi politika nem
igen érdekli és a Vereinigung der arbeitenden Frauen (I.
Am Hof 11) tagjai dehogy is oly lelkes, megértő harcosai
a feminista eszméknek, mint a mi nőtisztviselőink, de maga
a Vereinigung is, támaszkodva a 30. §-ra, távolról sem
nyújt annyit törekvéseink és a napi politika helyes megvilágításához, mint a mi egyesületünk. Az egyesületünkben dívó
fesztelen érintkezési mód, amely közelebb hozza a tagokat
egymáshoz, megláttatja gazdasági és társadalmi helyzetüket és
megszeretteti az egyesületet, a Vereinigungnál ismeretlen.
A tagok (összesen 4200), akik hivatalnoknők, elárusítónők,
nevelőnók, ápolónők, pontosan az előadás, vagy óráik megkezdésekor jönnek és annak végeztével elhagyják az egyesület. Most kezdik havonta egyszer a klubestéket megvalósítani, de állandó klubélettel a »Heim« felépítéséig várni
kell, mert a helyiségeket az iskolák és a részint délelőtt,
részint délután tartott kurzusok (2 éves keresk. tanfolyam, 2
éves tanonciskola, főző, háztartási, nevelőnői, elárusítónői;
kalapkészítési, nyelvi stenográfia stb. kurzusok) foglalják el.
Az osztrák nőtisztviselő a következő iskolákat végzi:
5 elemi, 3 polgári osztályt, mely megfelel nálunk a 4 elemi,
4 polgári osztálynak, és 2 éves kereskedelmi tanfolyamot. A
férfihivatalnokok legnagyobb hányada ugyanezen képesítéssel bír. Gépírás a női kereskedelmi tanfolyamon nem kötelező, ellenben hetenkint 3 idegen nyelvű órája van.
A pálya az egész vonalon túltömött. Kezdők hónapokon
át hiába ajánlkoznak, hogy aztán 30-50 koronás havi fizetéssel vállaljanak munkát. Az átlagfizetések 30-35%-kal
kisebbek, mint nálunk, amit a zugiskolák okozta túlprodukción
kivül az a körülmény magyaráz, hogy kereskedelmi levelezőnél egyedül anyanyelvének tökéletes tudása is elegendő,
mert egy idegen nyelv sem olyan keresett és szükséges,
mint nálunk a német. Mindamellett pl. a francia nyelvet
6 évig tanulják az iskolában. Francia és angol levelezőnőkön
és stenografusokon kívül főleg magyar és cseh nyelvüeket
keresnek. Hogy a nálunk átlagos fizetésnél kevesebből is
meg tud élni a bécsi nőtisztviselő, érthetővé teszi az olcsóbb lakás, élelmezés, a gyárilag készített és így olcsóbb
ruházkodás és az, hogy Bécs kulturális szempontból többet
és azt olcsóbban nyújtja, mint Budapest.
Most csak az a kérdés, hogy bécsi kolleganőink közelebb állanak-e azon messzemenő törekvésünkhöz, mely szerint a szakszerű képzettség, szellemi és aestetikai kultúra;
egyúttal képesítés nemcsak a politikai jogok gyakorlásához,
— mert hiszen a jelenlegi választótól kevesebbet kívánnak,
— hanem a gazdasági és politikai szabadság alapján észszerű állampolitika gyakorlásához is. Ha figyelembe veszszük, hogy Ausztriában a kereskedelmi tanfolyamok mind
2 évesek — a mi egyéves kurzusainkkal szemben — és
hogy pl. a Vereinigungnak nyilvánossági joggal felruházott
2 éves kereskedelmi tanfolyama és 2 éves tanonciskolája' van,
melyeket az állam évi 10.000 korona szubvencióval pártol,
hogy munkaidejük rövidebb, évek óta különálló kórházuk
van, a posta és vasúti szolgálatban a nőtisztviselők száma
feltűnően gyarapszik stb., úgy látszik, hogy az állami szociálpolitika itt, — számolva a dolgozó nők e nagy tömegével — pártolni igyekszik e törekvésüket.
Ugyebár: 4 óra gyorsvonattávolság sok irányban küfönbséget teremt.

