Rendkívüli kiadás!
I. évfolyam

Budapest, 1914 október 28.

A férfi-superioritás
agyréme kezd kísérteni a harctéri tudósításokban;
ez előrelátható volt, bár soha kevesebb okot nem lát-.
tunk reá, mint ma, mikor a masculin jelleg egyoldalú
tultengését sínyli keservesen egy egész világ. Ha a
»nagy kulturnemzetek« nem tartották volna méltóságukon alulinak azt, hogy asszonyaikat munkatársak
gyanánt befogadják az alkotmány sáncaiba, akkor nem
fulna ma vérbe az emberiség legéletképesebb férfianyaga, örök csúfságára a Darwin-féle kiválasztási elméletnek. Nem véletlenség, hogyi a csaknem három
hónapja tartó háborús őrület nem terjedt még át egyetlen olyan országra sem, amelyben az asszonyok teljesjogu polgárok. Εz t a superioritást nem rontja le a
legtökéletesebb dum-dum löveg gyártása, a legkényelmesebb barlang-elrendezés sem.
Mert avval jőjjünk tisztába: anyai jóindulattal és
mély sajnálkozással szemléljük azt a rettenetes pusztulást, amelyet a férfi-uralom felidézett és amely közvetlenül a férfiakat, közvetve, de sokszor súlyosabban a nőket sújtja. Résztvevő kedélyünk egész mele- ,
gével sajnáljuk férjeinket, fiainkat és testvéreinket, akik
a középkor borzalmait szenvedik el és az őskor barlanglakóinak életmódjához kénytelenek visszatérni. Egész
erőnk latbavetésével törekszünk segíteni a háború itthon maradt, ártatlan áldozatain.
De soha kevésbé inferiorisnak nem tudtuk az aszszonyt, mint ma: mikor tőle, az életet adótól, elviszik
fiait, akikért szenvedett, hogy férfias »superioritással«
semmisítsék meg egiymást milliószámra Európa »legműveltebb« nemzetei.
F l o r e n c e Nightingale, az inferioris nő, szer-
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vezte meg a sebesültek ápolásának azt a rendszerét,
amely ma a Vörös Kereszt lobogója alatt világszerte
enyhíteni törekszik a háborúval járó testi szenvedéseket. Mi »inferioris« asszonyok mindannyian emberfölötti fáradsággal fogtunk hozzá mindenféle olyan munkához, amelyet eddig sohase próbáltunk, hogy életben tartsuk a fontos munkaerőitől és összes pénzforrásaitól megfosztott gazdasági életet, önmaguk és gyermekeik fentartására képesítsük az asszonyokat, mindennemű veszedelemtől óvjuk gyermekeiket Vájjon le
kell-e mondanunk annak reményéről is, hogy ezeket
a gyermekeket a férfi-superioritás nem fogja ágyútöltelékül felhasználni?

Florence Nightingale temetése,
koporsóját a hadsereg képviselői viszik örök nyugvóhelyére.
Ő volt a sebesültek ápolásának első szervezője.
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A Feministák Egyesületének munkaközvetítő irodájában
szeptember havában elhelyezést nyert:
61 ápolónő
27 bonne és nevelőnő
120 gyári munkásnő
838 háztartási munkásnő
2 házvezetőnő
7 himzőnő
69 kötőnő
411 napszámosnő
5 sapkakészitőnő
8 újságárusítónő
23 üzleti alkalmazott
752 varrónő
28 vegyes

összesen

34 zsákvarrónő
2383 munkásnő.

A Feministák Egyesületének
anya- és gyermekvédelmi munkája.
Írta: SZIRMHY OSZKARNÉ, bizottsági elnök.

Bizottságunk tevékenységét e nagy napok eseményeinek szédítő rohamában a helyzet maga szabta
meg, csak meg kellett értenünk parancsszavát.
Működésünk némely ága természetszerűen szünetelt.
Nem fellett keresni az oltalomra szorulókat, mert
felénk özönlöttek, mikor megnyitottuk portánkat a nem
alamizsnát, hanem kenyéradó munkát kérők számára.
Csakhamar észleltünk
a vigaszt és munkát keresők tömegében nagy számmal oly nőket, kiket anyaságuk
legfontosabb kötelességeinek teljesítése megakadályoz a
házon kívül végzett munkában. Ha ezek egy részén
segítettünk rögtönzött — és a hatóság hasonló intézményeinek megnyitásáig fentartott — napközi otthonaink létesítésével, még mindig itt voltak a várandós
asszonyok és az egészen apró gyermekek anyái, a
beteg Családtagok gondozói, akik ha koldusbotra jutni
nem akartak, kizárólag otthoni munkára voltak utalva.
Az állami segély, még ha annak részesei is lehettek, heteken keresztül folyósítva nem volt; a népsegítő iroda
anyavédő szakosztálya csakis a gyermek születésének
legelső heteiben nyújtott anyagi segítséget és csakis
a bevonultak feleségeinek. Tehát otthoni munka kellett.
De minő rémes tapasztalatokat szereztünk e téren! A
katonai fehérnemű varratása — az akkor egyedül kapható munka — oly sok vállalkozó és alvállalkozó kezén
megy át, hogy az eredetileg méltányos díjazás égbekiáltó kizsákmányolássá válik. Egy rend katonai fehérnemű varrásáért eleinte 14, felháborodásunk láttára
utóbb 17 fillért, 103 vaskarikának egy vastag ponyvára
felvarrásáért 11 fillért fizettek, s ehhez a cérnát a
munkásnő adja, ami darabonkint 1-1½ fillér készkiadást jelent.
Hogy az ilyen keserves robotmunkától legalább a
testileg elgyengült asszonyokat megmentsük, nyitottuk
meg szintén rögtönözve 1-2 rendelés alapján — bízva
és nem csalódva tagtársaink és jóakaróink segítségében
— foglalkoztató műhelyünket. Tagtársaink szorgalma,
néhány nagy pénzintézet és iparvállalat vezetőségének

törekvéseinket megértő nagylelkűsége lehetővé tette, hogy
augusztus közepe óta állandóan foglalkoztassunk száznál több varrónőt, 300-nál több kötőnőt. Már két hónap alatt 15-18.000 korona forgalomra jutottunk; pontos számot nem adhatunk, mert rendelőink gyakran
maguk hozzák az anyagot és csak a munkadíj megy
kezünkön keresztül. A műhelyi munkát vállalni nem
tudók száma oly nagyi, hogy bár a fent részletezett
éhbérek 3-4-szeresét fizetjük, fájdalom, egy-egy munkásnőnek mégis csak kivételesen jut annyi munka, hogy
annak díjazása rendszeres, a család mindennapi szükségleteit fedező keresete lehetne.
De amikor egyénítve foglalkozunk munkásnőinkkel
és látjuk, hogy e szerény keretekben mozgó foglalkoztatás is mily sok esetben menti meg őket a pusztulástól és kétségbeesétől, hány szemérmes, koldulni nem
tudó szegénynek életfeltétele, hány családfentartó özvegy vagy férjétől elhagyott anya támasza, hány
alamizsnához szokott, most dolgozni tanuló asszonynak
felemelője, nevelője, – akkor új erőt merítünk tapasztalatainkból arra, hogy minden energiánkkal fentartsuk
foglalkoztató műhelyünket. Ezért kérjük ismételten tagtársaink segítségét rendelések megszerzésére. Óhajtjuk
és reméljük, hogy idővel a fővállalkozótól, vagy még
inkább a főrendelőktől átvett nagyméretű rendelések
folytán befolyást nyerünk a munkabérek szabályozására
és elérjük, hogy a 6 fillérért megvarrt fehérneműdarabok már csak egy letűnt barbár kor ijesztő emlékei
lesznek. Talán a mostani kínszenvedések árán felszabadulnak asszony testvéreink az é h b é r é r t végzett
rabszolgamunka alól. A vállalkozónak járó mérsékelt haszon lehetővé teszi majd az ő megélhetését és
az üzem fentartását, de a munka értékének megfelelő
díjazás jut annak is, aki a munkát végzi. — De amíg
ide eljutunk, addig csak hangyamunkával kicsinyben segíthetünk, — ne lankadjunk!
Foglalkoztatónkkal párhuzamosan folyik anyavédelmi
munkánk a kórházak szülőosztályain és pártfogó munkánk azon anyák körében, kik tanácsért hozzánk fordulnák s kiknek helyzetén – tagtársaink helyszíni nyomozása alapján – lehetőség szerint segítünk, szükség
esetén a hatósági és társadalmi intézmények igénybevételével, mindig azon elvet tartva szemi előtt, hogy
lehetővé tegyük anya és gyermek együttmaradását mindaddig, míg a gyermek érdeke mást nem parancsol.
Örömmel konstatáljuk, hogy munkánkkal teljesen
egyértelműen dolgoztak vidéki szervezeteink is. Tekintve,
hogy a segítséget és munkát kérőknek kisebb özönével
álltak szemben és több helyen a hatóságoknak igen
hathatós támogatásában volt részük, munkájuk sok esetben több pozitív eredményt mutathat fel, mint a miénk.
De ott |is, mint nálunk, e munka nagy fontossága
nem a pillanatnyi segítésben rejlett, hanem új lehetőségek perspektíváit nyitotta meg, acélozta az energiát
új célok felé.
Az egész vonalon láttuk, hogy akik eddig hiába
kérték a polgárjogot, polgári kötelességeik tudatában
rögtön csatarendbe álltak, hogy a háború okozta bajokat enyhítsék. Az események özönében, mérhetetlen bánat közepett is teljes odaadással iparkodtunk kötelességünket teljesíteni; ez legyen vigaszunk és buzdításunk
a további munkára.
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A Feministák Szegedi Egyesülete a mozgósítás első hírére
megkezdte intenzívebb működését, A városházán új intézményt
létesített Munkaközvetítő néven, amely azóta hivatalosan
megalakult, egyesülve a hatósággal és a kereskedelmi és iparkamara vezető férfiaival, mint Munkaközvetítő Bizottság. Ered«
menyes munkáját dokumentálja az a körülmény, hogy két hónap
alatt 2052 jelentkező közül 1800 munkanélküli nyert elhelyezést.
Önálló intézménye az egyesületnek a Varrómühely, ahol
a hadsereg részére fehérneműket és kötött holmikat készítenek
a tagok felügyelete alatt. Otthoni munkát (kötést) adnak azoknak,
akik kisgyermekeik mellől nem mozdulhatnak el, vagy varrógépjük nincs és teljesen járatlanok a varrásban.
A Tarhonyakészítő Műhelyben szintén a katonaság számára dolgoznak. Ez is munkaalkalom olyan aszonyoknak, akik
gyermekeiket a napi keresetükből tartják el.
A Nőtisztviselő szakosztály minden eszközt megragad az
állásnélküliek helyzetének javítására.
Sorozatos előadásokat rendez az egyesület a háborúval
összefüggő kérdésekről. Legelőször október 18-án délelőtt
Η o 11 ó s József dr. szegedi korházi főorvos A k o l e r a
címmel tart előadást.
Filléres gyűjtést .indított az egyesület a tagok között
melynek révén szép összeghez jutott. Ezen összeget részben
műhelyköltségek fedezésére, részben a téli hónapok nyomorának
enyhítésére fordítja.
Október 20-án tartja első ülését e tanévben a Pedagógia}
Bizottság a város vezető pedagógusainak és gyermekvédelmi
szaktekintélyeinek részvételével. Ε gyűlés célja a szegénysorsu
tanulóifjúság helyzetének megvilágítása és a helyzetük javítására szükséges intézkedések megbeszélése.

A Feministák Egyesületének országos nagygyűlése 1914. szeptember 26.
A felvidéki, fiumei, nagyváradi és szegedi feministák
kiküldöttjeinek, nagyszámú tekintélyes budapesti egyesület
képviselőinek és a lelkes hallgatók nagy tömegének jelenlétében a gyűlés lefolyása a következő volt:
G l ü c k l i c h Vilma elnöki megnyitó beszédében utalt
arra, hogy a Nők Választójogi Világszövetsége volt a világ első olyan testülete, amely már augusztus 4-én avval
a kérelemmel fordult az összes nagyhatalmak Londonban
székelő nagyköveteihez: tegyenek meg mindent, ami hatalmukban áll, hogy elejét vegyék a további vérontásnak és
hogy a nemzetek közti viszálykodásnak békés eszközökkel
vessenek véget.
Egyidejűleg Vilma hollandi királynőhöz is fordult avval
a kérelemmel, hogy ő, — mint nőuralkodó, mint anya és
mint annak az országnak az uralkodója, amely központja a
világ minden békemozgalmának — forduljon az összes nagyihatalmakhoz és intézkedjék olyképen, hogy vessenek véget
ennek a nagy vérontásnak.
Nem a véletlen játéka, hanem szigorúan logikus következménye ez annak a háborúnak, amelyet mi, szervezett aszszonyok indítottunk és folytatunk az egész világon; ezt a
háborút úgy szimbolizálja Pogány Willy Londonban élő
festőművész tagtársunk, hogy az asszony annyiban folytat
háborút, amennyiben bilincseit letépve, a halál torkából ragadja ki a gyermeket. Az öntudatos, felelőssége tudatában
levő, az anyai ösztönnek a mai civilizáció színvonalához méltó
fejlettségével rendelkező asszonynak örökös háborújából természetszerűen és logikusan következik, hogy ha már elértük
volna azt, amiért küzdünk: ha a világ valamennyi parlamentjében és minden ország diplomáciai karában volnának
asszonyok is, akkor a lehetetlenség országába tartoznék az,

amit ma látnunk kell; ekkor egészen bizonyos, hogy az .
anyai ösztön inspirálta volna az asszonyokat olyan eljárás
létesítésére, amellyel meg lehetnie fenyíteni az orgyilkosokat anélkül, hogy újabb és újabb áldozatokat követelő óriási
harcokat kelljen miattuk felidézni.
De ezzel a mi küzdelmünkből logikusan folyó állásfoglalással szemben álla tények abszolút logikátlansága: az a rettenetes helyzet, hogy a mi hazánk, amelynek királya ma
az egész világon a békének talán legigazabb és legbecsületesebb, legőszintébb barátja, ez az ország, mert rajta sérelem esett, önmaga is olyan nagy áldozatokat kénytelen
hozni, önmagát is háborúba kell kergethetnie olyan népekkel, amelyek asszonyai — erős a meggyőződésem — éppen
úgy irtóznak a háború bajajtói, mint amennyire irtózunk
mi mindannyian. Egészen bizonyos, hogy sem az angol asszonyok, akik ennek nyilvánosan is kifejezést adtak,
sem a francia asszonyok, hacsak gondolkozni tudnak, nem
fognak szolidaritást vállalni avval a kormánnyal, amely
szégyenére az ország magasfokú civilizációjának, a legreakdósabb, egész Európára nézve szégyenfoltot képező nagyhatalomnak cinkostársául szegődött és engedte, hogy a helyzet idefejlődjék. Valóban tragikomikus, hogy mig évek
során át aggódva, félve néztünk Anglia felé, ahol egy
pár jószándékú, de fanatikus testvérünk mindenféle erőszakos eljárással akarta a maga jogát kivívni és mindig
rettegtünk attól, hogy túlzásaik talán emberáldozatot is követelnek; ama tragikomikus helyzetben vagyunk, hogy ma
azt kell kérdeznünk, vajjon kár lenne-e azért az angol kormányért, amely ellen az angol suffragettek harcias eszközökkel küzdöttek; vájjon a világ nem volna-e kedvezőbb helyzetben, ha az angol kormány letűnt volna a világtörténelem színpadjáról? Mi, öntudatos asszonyok, akik az emberiség fentartásának óhajtásában egyek vagyunk az egész világon, akik együtt szenvedünk a férfiakkal, viseljük az
olyan elhatározások következményeit, amelyekhez hozzászólnunk nem adatott meg.
Megint nem csupán a véletlen játéka az, hogy az egyetlen elnyomott Finnországot kivéve, mindenütt béke van és
reméljük, hogy nem is lesz háborúskodás azokban az országokban, ahol a nőnek van választójoga. Ezek mind logikus
történések és mély1 fájdalommal gondolhatunk arra: miért
nem tudtunk jobban sietni, miért nem tudott küzdelmünk
gyorsabban eredményre jutni?
Annak a bajnak következményeivel szemben, amelynek
felidézésében igazán ártatlanok voltunk, mindenütt a világon nekünk kell segítő kezünket felemelnünk; nekünk
kell gondoskodnunk arról, hogy ami menthető, ami megmarad a harcok utáni azt itt ne a pusztulás, szegénység",
nyomor és ínség várja. Az egész világon meghatóan és imponálóan nyilvánul meg az asszonyok szolidaritása; az egész
szervezett nőmozgalom mindenütt ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik; mindenütt megakadályozni törekszünk, hogy
a közgazdasági törvényeket kevésbbé ismerő nők olyan önkéntes munkát vállaljanak, amellyel több bajt okoznak, mint
amennyi hasznot hajtanak, olyan munkát, amelyhez nem értenek és amellyel elveszik a szakavatott munkások kenyerét. Nagyon fontos és szükséges erre utalni, mert az egész
müveit világnak azon részeiből, amelyekből hír jut el hozzánk, mindenünnen azt a panaszt halljuk, hogy sok jóakaratu önkéntes munkás elveszi a mások kenyerét, kezdve ez
egyszerű kötéstől, amit egy szegény öreg anyóka néhány
fillérért végezne, a munkák hosszú során fel egészen az
ápolásig, amellyel sokszor a beteg kárára foglalkoznak; annyi
bizonyos, hogy mindenütt azokat károsítják, akiknek ez hivatása lenne. A kevésbbé konzervatívek r akik már szélesebb látókörrel rendelkeznek, nagyon jól tudják, hogy az
egyetlen mód, amely emberhez méltóan segít: a munka;
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azért munkával segítenek azokon, akik nyomorúságba jutottak a háború folytán. A magyar asszony fejlődési színvonalán érzett megelégedéssel tapasztalhatjuk, hogy egyesületeink közül nagyon sokan, amelyek eddig csak jótékonysággal és alamizsna-osztogatással foglalkoztak, meg az
egyének is már arra a meggyőződésre jutottak, hogy dolgoztatni kell a nyomorgókat, munkát szerezni nekik.
A mi egyesületünk ebből a munkából csak egy kis részt
vesz ki magának: csak olyan nőknek ad közvetlenül munkát, akik különös családi vagy egyéb körülményeik folytán nem vehetők be az általános munkakeresők nagy tömegébe. Ellenben magárja vállalta az egész vonalon a munkaközvetítést és nemcsak gépiesen, bürokratikusán intézi azt
el, hanem segítője, pártfogója azoknak, akikben elég energia és önérzet van arra, hogy a maguk erejéből akarjanak
megélni.
Ennek a munkának folyamán napról-napra őszinte bámulattal láttuk, hogy mennyi önfeláldozás, mennyi jóakarat, mennyi munkakészség nyilvánult meg a magyar közönségben. Csak egy sajnálatos körülményt vehettünk észre,
ami egyébként általános gyengeség: hogy ebben a jóakaratú munkában itt-ott hibák is történtek. Ezeknek a hibáknak természetszerű oka az volt, hogy; ez a békés hadserég nem gyakorlatozott, nem tudta egész világosan, hogy
mire van szükség1, mit lehet, mit szabad, mit nem lehet és
mit nem szabtad csinálni. Másik oka pedig az volt, hogy nem
volt meg ennek a hadseregnek egyes csapatai közt az az
összefüggés., az ez összeegyeztetés, amit ma már minden
hadseregben fentartanak mindenáron. Ennek hiányát éreztük
mi segíteők is, de még nagyobb baj, hogy azok is érezték,
akiken segíteni akartunk. Érezték, amennyiben nagyon sok
utat kellett megtenniök, amelytől megkímélhettük volna;
amelyre jóhiszeműleg küldték őket, de oly helyekre, ahol
bajukat nem orvosolhatták.
Ezen a bajon, amely mindnyájunk jóakaratától függetlenül, de egy bizonyos szervezetlenség folytán előállott, szeretnénk segíteni és úgy tudjuk, magánbeszélgetések alapján, hogy ebben a kívánságunkban nem állunk egyedül.
Mai gyűlésünknek egyik főcélja, hogy vázlatos tervet
terjesszünk elő a segítő munka egységesítésére nézve, öszszejövetelünk másik célja, amiért országosnak neveztük, hogy
vidéki tagtársainknak, akik a mai nehéz közlekedési viszonyok mellett is eljöttek hozzánk, — ha nem is mindazok,
akiket vártunk és óhajtottunk, mert a közlekedési akadályok nagyon sokat rontottak tervünkön, — alkalmat találjanak működésük ismertetésére.
Pogány Paula előterjeszti a munkaközvetítő iroda megnyitásának előzményeit és augusztusi munkásságának lapunkban már ismertetett eredményeit. Bővebben fejtegeti a gyermekmunka faj- és társadalomrontó hatását,
amelynek elkerülése céljából minden lehetőt el kell követnünk.
Glücklich Vilma: Az elmúlt napokban kellemes meglepetés ért bennünket Auguszta főhercegasszonynak a vidéki asszonyokhoz intézett szózatával, amely egészen a mi
nézetünket mondta eh hogy nem alamizsnát, hanem munkét kell adni, mintha csak ő fensége gyűléseink állandó vendége volna. Azonban a fenséges asszony tartozik nekünk
még egy kiáltvánnyal amelyet a férfiakhoz és a munkaadókhoz kellene intéznie; hogy ne csak akkor legyenek em-

berségesek és jószívűek mikor az asszony alamizsnát két,
hanem tartsak meg jóindulatukat azok számára is, akik dolgozni akarnak. Ha a tanulatlan munkás az első pillanatban
nem dolgozik úgy, mint ahogy ezt a munkát a férfi hónapokon át begyakorolta. ne mondják rögtön azt, hogy a nők
gyengék, hanem legyenek egy pár napig türelemmel és elnézéssel abban a tudatban, hogy a nőt az éhség éppen
annyira bántja, mint a férfit; a legnagyobb megbotránkozással kell fogadnunk azokat a nyilatkozatokat, amelyek
hatósági részről is hangzanak el, hogy amig férfimunkás
van, addig a nőmunkás teljesen reménytelenül várakozik
munkaalkalomra. Mi ezt a megkülönböztetést férfi és nő
között nem tettük. Nagyon sok férfinek szereztünk munkát
és csak amikor egy egyesületközi konferencián megállapodás
történt arra nézve, hogy a férfi munkaközvetítését engedjük át az állatni munkaközvetítő intézetnek és vállaljuk
a női munkát, azóta ragaszkodunk ehhez és nem közvetítünk
többé férfímunkát.
Rátér arra az indítványra, amelyet az egyesület választmánya és országos konferenciája készített elő. Csak vázlatosan terjeszti elő; amennyiben a többi egyesületnek jelenlévő képviselői elfogadható alapnak tartják, egyesületközi
konferenciára fogjuk meghívni az egyesületek vezetőit a
részletes módozatok pontos megállapítása céljából.
Szükség volna egészen rövid, adatszerűén pontos kimutatására annak, mit vállal minden egyesület; ad-e munkát, van-e foglalkoztató műhelye, van-e ebédlő-asztala, van e
valamilyen anyagi segítségre szolgáló alapja, ad-e természetbeni élelmet, vagy valami egyebet, van-e otthona, amelyben el lehet helyezni hajléktalan embereket? stb.; és ki az,
aki egy-egy ilyen intézményből a nap bármely órájában,
vagy meghatározott időpontokban felvilágosítást ad. Legyenek pontos adataink arra nézve, hogyan szerezhetjük meg:
a legszükségesebb és legsürgősebb dolgokat gyorsan anélkül, hogy a. kérelmezőt Pontiustól Pilátusig küldenők. Nagyon téves az a nézet hogy ha egyik egyesület egy másikhoz ajánl valakit, akkor valami protezsálásról volna szó.
Egyszerűen keresnünk kell azt az egyesületet, amely éppenabban az esetben segíteni hivatott.
Szükségesnek tartana továbbá, hogy egyszerű kis
nyomtatványt használjunk, amelybe csak egy nevet kellene
beírni és az egyesület címét, amelyhez küldjük; a szöveg 1
körülbelül az lenne, hogy X Y-t ajánljuk ennek és ennek
az egyesületnek. A hozzánk küldött ügyet természetesen
megvizsgáljuk és ha ránk tartozik, módot keresünk rá, hogy
elintézzük; de ha nem tartozik ránk, vagy nincs módunkban
elintézni, akkor egy másik nyomtatványra rávezetjük az ügynek negatív elintézését. Nem gondol kizáróan anyagi segítségre, mert hiszen erre nézve zseniális megoldási módot
talált a főváros. Az anyagi segítség olyan igazolványok alapján történik, amelyeket az elöljáróság nyomozása alapján
állítanak ki s amelybe mindenki bejegyzi a maga adomanyát, úgy hogy az anyagi segélyekre vonatkozólag meggyőződést szerezhetünk arról, hogy az illető mikor és menynyi segélyt kapott. Nagyon fontosnak tartja ezt, mert ele- 1
jét veheti sok visszaélésnek és annak is, hogy egyesek
egészen kiessenek mindenféle segélyből.
Nagyon fontosak az ajánló nyomtatványok is, amelyek
eszméjét Szirmay Oszkárné indítványa alapján a választmányi ülés és a vidéki tagok hozzájárulásával tet-
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jeszt elő, mert kell, hogy ajánlásokat mindig meg tudjuk indokolni és ne küldjük ötletszerűen ide-oda a segélykérőt; tudnunk kell, hova, miért küldjük s ezt számon,
kérhetik tőlünk; csak akkor utasítsunk vissza valamilyen kérést, ha az működésünk körébe nem tartozik. így az egye-,
sületek egymást kölcsönösen meg fogják érteni és ennek
révén hadd alakuljon ki esetleg egy-két hónap múlva az
itt mutatkozó egyéb szükségletek részletesebb terve.
Dr. Lányi Márton: Az Általános Közjótékonysági
Egyesület képviseletében a legnagyobb örömmel veszi tudomásul a Feministák Egyesületének indítványát. Különösen
fontosnak tartja azt is, hogy a segítő akciónak szociális és
charitativ része egységes legyen. erre törekedett a Közjótékonysági Egyesület is hosszú évek óta. Utal arra a munkásságra, amelyet az egyesület a munka útján segítés, a foglalkoztatás terén hosszú idő óta kifejt. Éppen azért elfogadja
az indítványt és annak részletes tárgyalására készséggel hajlandó.
G árdon yi Neu mann Fr ig yesn é b ej elen ti a Pesti
Izr. Nőegylet csatlakozását az egységesítési törekvéshez.
Schenek Istvánné a Szegénygondozó Egyesület képviseletében hozzájárul az indítványhoz.
Dr. Ságody Gyula a Jogvédő Egyesület nevében
közli, hogy az együttműködés mellett foglal állást. A Jogvédő
Egyesület kapcsolatban van a városi népsegítő irodával,
amelynek megbízásából éppen tegnap tette az ezredik elintézett ügy után a pontot.
Az az ezer ügy, amely kezein ment keresztül a háború
kezdete óta, igen szomorú tanújele annak, hogy még mindig nem értette meg a mi társadalmunk azt, hogy össze
kell forrnunk, hogy egybe kell olvadnunk, hogy a háború
megszünteti a korlátokat, hogy akinek van, adjon, akár
tanácsblan? akár munkában, akár pénzben annak, akinek nincsen.
Az az arány, amely a segítő akcióban résztvevő testületek között szolidaritást óhajt teremteni, igen üdvös és a
legnagyobb örömmel fog abban résztvenni az a népgondozó bizottság is, amely éppen hétfőn alakul. Ebben a bizottságban is mindenesetre szószólója lesz ennek az akciónak.
Gergely Janka: A Nőtisztviselők Egyesülete nevében
az előterjesztéseket készséggel elfogadja a további tárgyalások alapjául. A Nőtisztviselők Egyesületében a munkáltatás, a munkaközvetítés és a közvetlen foglalkoztatás eddig is ugyanazokban a keretekben mozgott, ugyanazon
elvi álláspontod állt, mint a Feministák Egyesületében; csak
konzekvens marad eddigi álláspontjához, amidőn az itt előterjesztettekhez hozzájárul.
G l ü c k l i c h Vilma elnök megköszöni az egyesületek képviselőinek itt elhangzott szavait és ünnepélyesen üdvözli a vidéki tagtársainkat, akik megjelentek, hogy velünk továbbra
is együttdolgozzanak és elhozzák nekünk munkásságuk ismertetését, amelyet nagy buzgalommal és rátermettséggel,
sőt helyenként rendkivüli eredménnyel végeztek eddig is.
Turcsányi
Iraréné előadja, hogy a szegedi fiókegyesületet is ugyanazon alapelvek vezették, mint az anyaegyesületet. A körülmények is segítették abban, hogy szerencsésen kezdhették meg működésüket. Szegeden a társadalmi
egyesületek már átérezték annak szükségét, hogy egyöntetűen, egymásba forrva fogjanak a segítő akcióhoz. Az egyesületek elnökei közös megállapodásai osztották ki egymás
között a munkásságot olyképen, hogy vállvetve, tervszerűen
dolgozhassanak. Első pillanattól kezdve tudták és érezték,
hogy nagy és nehéz munkából kell a réseket kivenniök.
A szegedi fiókegyesület késedelem nélkül, tervszerűen akcióba
lépett. Elsőrendű szükségletnek tekintette, hogy munkaközvetítőt állítson fel, amelynek már régebben is érezte hiányát
Minden különös terveztetés és kísérletezés nélkül nyitotta

meg foglalkoztató műhelyét és ma már úgy működik, hogy
más vidéki városok utánozzák és mintának tekintik,
rés érte munkásságát akkor, amikor Szeged város hatósága
egy munkaközvetítő bizottságot óhajtott szervezni és átvette az egyesület szervezetét, szélesebb alapokra fektette
de adminisztrációját továbbra is a kezünkben hagyta.
Ágoston Péterné: A feladat, amelyet mi feministák
magunk elé tűztünk, mindig súlyosabb és súlyosabb lesz. A
társadalom közönyével és meg nem értésével szemben mindig küzdöttünk a nő magasabb emberi ideáljáért és annak
gyakorlati megvalósításáért. Ha ezek a feladatok mindig
súlyosak voltak, úgy ma százszorosán azok. A világ nagy,
viharával a mi eszményeink is porba hullottak, szertefoszlottak a remények, hogy kilátásaink, céljaink hamarosan megvalósulnak. Messze sodortattunk céljainktól és ha nem volnánk nagyon elszánva és ha nem élne bennünk erősen az a
meggyőződés, hogy a háború után, a civilizáció újraéledésével a mi eszméink is még hatalmasabb és nagyobb arányokban fognak feléledni, akkor most kétségbe kellene esnünk;
de mi szilárdan megállunk a viharban, körülnézünk, hol és
mit kell tennünk, hogy nőtársaink sorsán most is segíthessünk. Ha a nőmozgalom eddig egyformán küzdött az őszszes asszonyok sorsának javításán, ma, amikor a törvényes
reformokért való munka meddő volna, ma főfeladata a proletár asszony, a munkásasszony helyzetének javítása. Mi
tudjuk, hogy a jogtalan nők között a legjogtalanabb a kenyérért dolgozó munkásasszony; ő reá nemcsak nemének,
hanem osztályának igazságtalansága és jogtalansága is nehezedik. Az ő osztályrésze a legnehezebb kenyérkereset,
a legsúlyosabb háztartási gond és a legörömtelenebb anyaság. Ebben a tudatban mi megpróbálkoztunk a tehetetlennel. A háború súlyos csapásai közötti, amikor igen sok kereseti
forrás elapadt, emukor a legtöbb ember érzi a ránehezedő
nehézségeket, mi megvalósítandónak óhajtjuk azt, hogy munkát adjunk a munkanélkülinek és erélyt az erélyteleneknek.
A feladat, amelyet vállaltunk, nagyon nehéz; munkaközvetítő irodát szerveznünk, tárgyaltunk munkaadókkal, nagyobbarányu megbízásokat kaptunk, hogy a közvetítő alvállalkozó
nyeresége ne fogyassza az úgyis igen csekély munkabért:
Hogy milyen eredményt értünk el? lehetséges, hogy abszolút
véve nem olyan fényes, de relatív igen; ily értelemben ez
eredmény a legértékesebbek közül való. Nemcsak hogy sikerült egy egész sereg szűkölködő asszonyt munkához juttatnunk, hanem dolgoztunk a munka megbecsülésének fokozását is; iparkodtunk a tehetős társadalom asszonyaival
megértetni, hogy ne alamizsnát nyújtsanak, hanem lehetőleg
munkát, hogy ne iparkodjanak takarékoskodni az egyik oldalon a munkabérrel, hogy ugyanazt a másik oldalon alamizsnaként adhassák. És ha sikerül a társadalom egy nagy
részével megértetni azt, hogy az embert emberrel szemben
lealacsonyító könyöradománynak csak nagyon ritkán van helye, ellenben mindnyájunknak kötelességünk, amennyire csak
lehet, munkaalkalmakat nyújtani és a tisztességes munkát
jól megfizetni; akkor azt hiszem, még ezekben a súlyos idők3.
ben is haladunk az elénk tűzött célok felé: a munkának,
mind a női, mind a férfi munkának a megbecsültetése felé.
Mellerné M. Eugénia felolvassa a marosvásárhelyi, nagybecskereki és nyíregyházai fiókegyesületek elnökeinek átiratait.
Szirmai Oszkárné: Az anya- és gyermekvédelmi bizottság érdekében kéri a jelenlevőket, hogy tartsanak ki
a munka mellett, hogy folytathassuk annak tudatában, hogs
ezekben a nagy időkben is eleget tud tenni a bizottság
kötelezettségeinek. Szívünk minden érzelmével, erőnk minden részével az utolsó leheletig együtt dolgozunk abbaa
a nagy tudatban, hogy ez a háború az asszonyok háborúja, abban az értelemben, hogy mi asszonyok szenvedjük
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dig ezt a háborút elsősorban. Sohasem tudtuk, hogy
mit jelent a háború, de most érezzük lelkünk minden vibrációjával, szívünk minden dobbanásával, hogy mi szenvedünk, nem a mi hős fiaink, akik kiállanak a csatatérre,
akik nagy lelkesedésükben elfelejtik szenvedésüket; mi szenvedünk, akik itthon maradunk és vérző szívvel érezzük,
hogy a golyó a mi szívünket fúrja át, amely fiainkat
sebzi meg. De ki kell tartanunk abban a hitben, hogy ez
a mostani háború nem a mi civilizációnk alkonya, hanem
egy szebb és jobb kornak az előszele, amikor a tömegek
arata dönt; amikor a békét szeretők ideáljai nem lesznek kénytelenek meghajolni azok előtt, akik a háborút akarnak alacsony, önző célból. Talán egyetlen vigasza ennek
szomorú kornak, hogy legmerészebb szociális álmaink
részben már megvalósultak, amikor a szegény jajszava mindanyiunk szívébe talál.
Ha körültekintünk és látjuk nemcsak a szörnyű, hanem
a vigasztaló változást is: a felebaráti szeretetnek azon
minden álmot meghaladó megnyilvánulását, amely még a
legközönségesebbekben is megnyilvánul, akkor remélhetjük
a szebb jövőt; de szem előtt kell tartani, hogy nem szabad céltalanul segíteni akarni, hanem segíteni tudni is kell.
Erre kérjük az erők egyesítését, erre hangzott fel a szó,
hogy munkát kell szerezni a nőnek lehetővé kell tenni a
munkát mindenkinek. És itt különösen kérem az Önök szíves
türelmét azok számára is, akiknek a mi foglalkoztatónk
a középutat jelenti jótékonyság és foglalkoztatás között; mert
ők esetleg nem felelnének meg a szigorúbb igényeknek;
mint ahol a férj beteg, vagy apró gyermekek vannak,
esetleg az egész családi élet fennakad azon, hogy a női
munkás egy vállalkozó igényeinek nem tud megfelelni; gondoskodnunk kell arról, hogy annak a munkaerőnek megszerezzük az alkalmat a munkára; ahol pedig igazán
alyagi segítségre van szükség, legalább információval legyünk segítségére a rászorulónak. Nyissuk meg szívünket
s házunkat a szegényeknek és necsak vigasztaljuk, de
helyesen irányítsuk őket. Reménykedjünk, hogy ami szörnyűséget e napok hoztak ránk, elmúlik, de ami virága
van e szörnyűségeknek: a felebaráti szeretetnek minden
időket meghaladó mértékben nyilvánulása maradjon meg
ökké.
A gyűlés után egy héttel az egyesületközi elnöki konferencia is elfogadta a fenti indítványokat. A résztvevő
elnökök báró Fejérváry Imréné vezetésével fölkeresték Hanrai Sándort, a Népsegítő Iroda vezetőjét, aki megígérte,
hogy az adatok gyűjtését a Népgondozó-osztály fogja eszközölni. Az értesítési rendszert elsőnek a Feministák Egyesülete lépteti életbe november 1-én.

A Feministák Egyesületéhez újabban beérkezett
adományok:
Auer Róbertné Κ 10.—, Auguszta-alap hósapkákért Κ
500.—, Babare Adél Κ 5.—, dr. Bauer Samu Κ 35.—, Biehn
Jánosné Κ 10.29, Drasche Lázár Alfrédné Κ 6.—, Elek Henrikné Κ 50.—, Engel Berta Κ 4.—, Erdélyi Istvánné Κ 6—,
Faludyné K. Eugénia Κ 10.—, Fáy Henrik Κ 100.—, Fellner
Henrikné Κ 100.—, Ferjentsik Gyuláné Κ 10.—, Fletzer Ignác Κ 5.—, Gamant Géza Κ 10.—, dr. G. S. K. 20
dr. Glücklich Emil 200.—, özv. Glücklich Ignácné Κ 1
Goklmann Henrikné Κ 23.—, Η. Β. Κ 20—, Hámos Róbert
Κ 104.—, Hazay Radó Κ 25.—, Hermes magy. ált. váltó
r. t. Κ 100.—, dr. Hervey Dezsőné Κ .80, dr. Heteés A.
Κ 16 .50, Horváth Sándorné Κ 10.—, Izsák Aladár Κ 40.
Kohner Ida gyűjtése Κ 205.40, Kőolajfinomító-gyár
Κ 500.—, Krausz Lenke Κ 10.—, Laczkó Hugóné Κ 6

Lamberger Józsefné Κ 50.—, Lányi Zsigmondné Κ 16.—,
Lederer Rudolf Κ 10.—, dr. Lévy Lajosné Κ 5.—, Magyar
leszámítoló és pénzváltó bank Κ 500.—, Mantler Rezső K
5.—, dr. Marberger Sándorné Κ 20.—, dr. Márek József Κ
20.40, kaposi Molnár Viktomé Κ 50.—, Ν. Ν. Κ 5.—, P. E.
Κ 5.—, Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület Κ 6G9.—, dr.
Reichard Zsigmond Κ 50.—, Riesz Lázár és neje Κ 100.—,
Róth Dezsőné Κ 10.—, dr. Rótt Józsefné Κ 10.—, Spitzer
Edéné Κ 65.—, Schnur Nelly Κ 3—, dr. Steinberger Sarolta Κ 20.—, dr. Szegvári Sándorné Κ 20.—, Takács Károlyné Κ. .94, dr. Török Gyula és neje Κ 50.—, Turcsányi
Imréné Κ 20.—, Ungar Dezsőné gyűjtése a VII. ker. napközi otthon részére Κ 466.—, Ürmösi Józsefné Κ 10.—, dr.
Valér Leó Κ 130.—, Vári Ede Κ 65.—, Végh Károlyné Κ 20—,
Walder Mihály Κ 34.—, X-né Κ 20.—, Zorkóczy Samuné
Κ 25.— Kisebb adományok Κ 158.42, mult havi kimutatásunk
5782 kor. 72 fill. Összesen 11.11» kor. 13 fillér.
A háború a nőkre nehéz testi és szellemi munkát rótt,
amelyet csak úgy tudunk tökéletesen elvégezni, ha gondoskodunk róla, hogy testünk és szellemünk munkaképességét fokozó
céltudatos tornát, mint életszükségletet, állítsunk be napi programmunkba. Szellemi és idegéletünk erősitését érjük el megfelelő
tornával. Gyermekeink testi fejlődését rendkívüli módon elősegíti
s hibástestüeket javítja az individuális hygienikus-aesthetikus,
valamint svéd-torna. Dolgozó nőknek esti, gyermekek, leányok,
asszonyok számára délelőtti és délutáni kurzusok. Dolgozó nőknek
esti tanfolyam három hónapra 50 korona. Berkesné M. Mela,
Dohány-utca 14, I. 9.
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Örömmel jelenthetjük tagtársainknak, hogy a segítő akció
immár teljesen ki van építve. A budapesti kereskedelmi
és iparkamara és a Ferenc József betegsegélyző pénztár
kezdeményezésére az összes tisztviselőegyletek bevonásával
segélyző kuratórium alakult, amely minden arra ráutalt állástalan magántisztviselőnek, nőtisztviselőnek és kereskedelmi
alkalmazottnak nyújt segítséget. A segítés eszközei: ebédek, lakbérsegély, ruhasegély, orvosi ellátás, gyógyszerek és
pénzbeli segély.
A segítéshez szükséges pénzösszeget a budapesti kereskedővilág és pedig mind a főnökök, mind az alkalmazottak
önkéntes adományok gyanánt gyűjtötték össze. Elvi okokból igen nagy súlyt helyezünk arra, hogy a szétosztásra kerülő összegeket a még állásban levő kartársak fillérei is
növeljék és ezért nyomatékosan felkérünk minden kollégát,
hogy a hivatalában e célból meginduló gyűjtésekhez járuljon hozzá.
A segítségre szoruló kartársakat kérjük, forduljanak minden segélyezési ügyben bizalommal az egyes léthez. Az elnök, a titkár és a segítő bizottság a legnagyobb készséggel állnak tanáccsal és útbaigazítással rendelkezésükre.
Indokolt esetekben arra is tudunk módot találni, hogy a
segítés a legdiszkrétebb formában történjék meg.
R segitő akció egyik legfontosabb szervének bizonyult
eddigi foglalkoztató műhelyünk, mely több száz tagtársat és kartársat segített már eddig is — legalább ideiglenesen — némi kenyérkeresethez. Hálás köszönet illeti ezért
megrendelőinket, akik támogattak bennünket a segítésnek ebben a nekünk legszimpatikusabb módjában. Nagyon kérjük mindazokat, akiknek módjukban és szándékukban van a katonaság számára meleg holmit készíttetni, juttassák megrendeléseiket egyesületünknek. Szer e z z ü n k a f o g l a l k o z t a t ó n a k m i n é l több megrendelést.
A segítő akció egyik legfontosabb szervének bizonyult
nyok folytak be tagtársainktól:
Braun Marcsa —.60. Pucher Margit, F. 0., Rubinstein
Teréz, Schwarcz Erzsi, dr. Fabry Gyuláné 1—1 K, Bertái
Zsófi, Winkelmann Antónia 1.20—1.20 K, Schwarcz Berta
1.20 K, Rónai Jolán, Baum Ella 1.60—1.60 K, Kronstein
Frida, Czisler Kornélia, N. N., Máriássy József, Gárdos Henriette, Horowitz Sománé, Horowitz Erzsiké, Volovcsák Erzsi,
Schwarcz Gizella, Strausz Stefánia, Krausz Janka, Ferencz
Bella, Steinhercz Katica, Kiss Juliska, Fass Erzsi, Gábriel
Nándorné, Bródy Katinka, Salamon Jenny, Wahl Margit,
Leipnik Flóra, Breuer Hedvig, Weisz Ilus, Kertész Erzsi,
2—2 K, Gytenes Szorenza 2.50 K, Dénes Klára, Lederer Margit 2.40—2.40 K, Reisz Gizella, Schreiner Emilia, Békefi Erzsi,
Róna Boris, Oláh Agnes, Staubach Teréz, Kellner Irén, Anis
Elvira, Fisch Anna 3—3 Κ, Schwarcz Margit 3.20 Κ, Tauber
Ida, Frey Malvin, Ungar Szeréna, Dezső Józsefné, Szuppek
Erzsi, Fehér Jolán, Seidberg Róza, Hermann Matild, Dangl
Olga, Ungár Klára, Ungar Anna, EisenstAdter Margit, Ehrenwald Gizella, Bojtner Vilma 4—4 K, Demant Ella, Horowitz
Rezsőné, Steiner Aranka, Zádor Irma, Freund Carola, Schnur
Nelly, Vida Böske, Knotek Alajosné, Ledniczky Teréz, Héley
Etelka, Babere Adél, Fletzerné, Révayt Testvérek cég nőtisztviselől 5—5 K, Klein Frida 5.20 Κ, Arany-nővérek, Schus-

ter Károlyné, Lederer Dóra, Baranyi Margit, Rechnitzer Juliska 6-6 K, Riszticss Ilona 6.40 K; Tőketerebesi nőtisztviselők,
Mautner Aranka, Éliás Ilona, Király-malom nőtisztviselői,
Spitz Janka 10—10 K, Glöckner Sári 10.45 K, Steiner Riza
12.40 K, Kollerich Pál cég nőtisztviselői 18.20 K, Lengyel
S. utján 50 K, Hazai Bank nőtisztviselői 50 K. — Összesen:
457 kor. 65 fill., hozzá a múlt számban kimutatott 1063 kor.
60 fill., befolyt tehát eddigelé 1521 kor. 25 fill. — (Folytatjuk).
Köszönjük az adományozó kollégáknak a segítséget és
kérjük, támogassák továbbra is akciónkat.
Figyelmeztetjük az állástalan kollégákat, hogy utalványok
ebédekre és természetbeni élelmiszerekre a titkári hivatalban
kaphatók.
Díjtalan tanfolyam az állástalanoknak. A választmánynak
határozata értelmében a már fennálló díjtalan német társalgási óra mellé német nyelvtani kurzust is szervezünk, melyet az állástalan tagtársak, akik bezárólag november l-ig
írásban jelentkeznek, teljesen díjtalanul látogathatnak. Azt
akarjuk ezzel elérni, hogy azok a tagtársak, akik eddig túlságosan el voltak foglalva ahhoz, hogy esti tanfolyamainkat látogassák, most, amikor sok szabad idővel rendelkeznek, ezt az időt szakismereteik gyarapítására fordíthassák.
A háború szociálpolitikája és törvényhozása. A háborús
viszonyok egész tömegét vetették fel azoknak a kérdéseknek, amelyek rendezésére törvényeinkben nem találunk útmutatást. A jelenleg érvényben levő kivételes, háborús törvény is nyitva hagy sok. reánk nézve igen fontos kérdést.
Hogy ezekben egységes, az alkalmazottat védő eljárás legyen követhető, a Magántisztviselők Országos Szövetségével együttesen küldöttség útján kértük Tisza István gróf
miniszterelnököt, hogy rendelettel szabályozzon az alkalmazottak jogviszonyaival összefüggő egynémely kérdést. Sürgős rendeletet kértünk, mely kimondja többek között, hogy:
»Mindazok a megállapodások, amelyeket a főnökök az alkalmazottakkal a háborús állapot idejére fizetések redukálása dolgában kötöttek, a háborús állapot végével önként
megszűnnek és ismét felélednek önként a régi munkaviszonyok.
Ha a főnök redukálja az alkalmazottja fizetését és a
háborús állapot idején ilyen alkalmazottját elbocsátja, a redukált fizetésre vonatkozó megállapodás visszaható erővel
is elveszti hatását és a főnök tartozik alkalmazottjának a
régi, eredeti fizetést a fizetés egész időtartamára, a felmondási időre is, megtéríteni.
A felmondási időre vonatkozó megállapodások, amenynyiben kedvezőtlenebbek a régi munkaviszonynál, érvénytelenek.
Feltétlenül szükséges, hogy az alkalmazott az eddigi
munkaidőnél hosszabb időre kötelezni ne lehessen.
A miniszterelnök válaszában sürgős intézkedést helyezett
kilátásba. Balogh Jenő igazságügyminiszter (megígérte, hogy
jogos kérésünknek rendelettel szerez érvényt és annak kibocsátása előtt szaktanácskozásra hívja össze az érdekelt testületeket.
A háború tartamára felfüggesztett vasárnapi munkaszünet visszaállítását is kértük a kereskedelemügyi minisztertől.
Első ízben elutasító választ kaptunk, de újabb felterjesztést
intéztünk a miniszterhez.

