IV. évfolyam

Budapest, 1917. március 10.

3. szám

Victória
Királyi nőalak lepelruhába,
A vattáin hószárnyak lengenek,
Így ábrázolják régi mesterek,
Magam is így szeretném, – ám hiába.
Én úgy találom vaspatás a lába,
Bő hermelinpalástján ékszerek,
S a hermelin visszáján vér pereg,
S hervadt szívek sóhajtanak nyomába.

Dobogva jő, — a léptei merészek,
A véres orgiáktól szinte részeg,
Hollók keringenek titkon felette,
Bivalynyakán koszorús férfiarc
Diadalének útján mit rivallsz?
Hóhér, ki pallosát már elvetette.
Tóth Jolán.
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Változatlanságok.
Írta: Ágoston Péter.
Olyan sokféle és annyi van, hogy kategóriáit tán
meg se csinálták még. Pedig lehetne, mert a változhatlanságok tulajdonképen erőnkhöz viszonyított események. Aki hatalmasabb, annak kevesebb változhatlanságot mutat az élet.
Mindenkinek változhatlan, hogy az éj követi a
nappalt, az ifjúságot az öregség. A tavaszt a nyár s az
életet a halál váltja fel.
Szárazság égeti a talajt s a szorgalmas munka ve
rejtekét felszántva, keményre perzseli a földbe vetett
szemet. Fagyok forrázzák a korai virágot s reményeinket egyetlen éjjel kegyetlen, későn érkező hidege elsöpri.
Ragályok rútnak végig máskor s az emberi vagy
állati életet lekaszálják, hogy céljainknak hiábavaló sirjába döntse.
Háborúkban máskor maga az ember öldösi élőtársát
s a milliónyi embertömeg úgy nézi ezt a jelenséget,
mint mikor a fagy vágja el a virág életerejét, mintha
a szárazság égetné ki csírázó élete magját.
S mit tesz az ember?
Imádkozik, megnyugszik, hallgat és nyöszörögve
várja, hogy vége legyen a szárazságnak, fagynak, ragálynak, háborúnak. Saját gyengeségét érezve és híve,
tehetetlen bámulatban áll. Változhatlan! — szól hallgató
ajka. Változhatlan! — visszhangzik üres agyában.
Az erős útjába áll a szárazságnak, betakarja termését a fagy elől, megküzd a ragálythozó bacillussal. Küzd,
pedig a természet ereje a legtöbb dogmája az emberiségnek. Betegséggel és halállal szembeszáll, amikor a természet ráerőszakolja. Nem változhatlan, mert élni jobb,
mint a halál prédájává lenni.
A természet őrök törvényei ellen szegezi a természetnek más törvényeit és diadalmaskodik azokon, amelyek kárára vannak. De a társadalom változó törvényeit
ismerve is bénult tehetetlenséggel nézi az eseményeket,
mert.. mert... ő egymaga meg nem változtathatja azokat.
Egymaga nem, de hiszen nemcsak ő rá egymagára
károsak és halált hozók. Miért hogy mindenki egyedüli
ebben a változhatlanság bámulatában?!
Hiszi, amit neki a nagyok mondanak, hogy neki
előnye lesz a társadalom igazságtalansága. Hiszi, amikor mondják, hogy mások pusztulnak el s ő megmarad.
S ki sajnálja a másikat? Ki sanálja azt, aki a folyó másik partján született?, Ki, sajnálja azt, akit a másik házban
született?
Ki érzi a felelősséget azért, mert másnak kárt okozott, mikor a siker kecsegtet? Mert a siker az a legfőbb
cél, amelyre az ember törekszik s akkor elfelejti, hogy
sok megindult küzdelemben előre! lehet látni a sikertelenséget. Sok küzdelem sikere is sikertelenség.
S ha vannak is kevesen, akiket semmi se kecsegtet,
úgy azok azzal vigasztalódnak, hogy a kormányzás
erői változhatlan állapotban és viszonyban maradnak meg
az ő életében s miért épen ő higyje magáról, hogy
megváltoztathatja?!
Mégis bizonyos az; hogy minden kezdeményezésnek nem lehet sikere s nem kell-e sokaknak felelni a sikertelenségért akkor is, hogyha csak a mások pénzét
vesztegette el a sikertelenséggel?

Lesseps Ferdinánd elvágta Afrikát Ázsiától s sikere
előtt leborult Európa. Szét akarta vágni Amerikát és sikertelenségéért börtönbe került, Csak a sikerben bízók
pénzét vesztette el.
Erejét felülmúlta a második vállalkozás. Változhatlan volt Amerika földje az ő erejének, De másokénak
megváltoztatható.
Sorsa tragédia, de emberileg nagy. Sorsa a pénztől
függött s nem emberéletek millióiba került. Változhatlan sokszor az is, ami pénztől függ. De nem változliatian, ami az életek árán történik, csak épen meg kell
látni, hogy amit meg akarnak csinálni e hatalmasok',
azt megcsinálják, ha élet is az ára.
S mi megnyugszunk a »változhatlan«:«-nak hitben,
mert ez a rend.
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Egészségi bizonyítványok
a házasságkötés előtt.
Írta: Adele Schreiber (Berlin).

A nők köréből már évek óta felhangzott az a követelés, hogy a házasulandókat beható orvosi vizsgálatnak vessék alá. Nem csoda, hiszen túlnyomó észben
a nőket sújtja az a lelkiismeretlenség, amely még min-'
i dig uralkodik a házasság és az utódok kérdésében. Köszönettel tartozunk tehát a »Gesellschaft für Rassenhygiene«-nek, amiért e tárgyról értekezletet tartott és
megnyert arra számos jónevű egyesületet. Különösen
azért illeti köszönet, mert avval a népesedési politikával
szemben, amely a puszta szám varázsa alatt áll, ujból kiemelte az utódok kvalitásának nagy jelentőségét és megtette legalább a kezdő lépést arra, hogy a
fajhigiene kérdéseiben felébressze az emberek lelkiismeretét.
Minden fajhigienikus intézkedés alapja az a postulátum, hogy az emberi akarat céltudatosan szabályozza
az embertermelést, Enélkül fajhigiene el sem képzelhető;
de ez egyúttal magától megdönti azt a felfogást, amely
meg akarja tagadni az embertől azt a jogot» hogy éppen
?
φ a nern csupán az egyénre, de az összességre nézve
döntő fontosságú kérdést legjobb meggyőződése szerint,
a modern tudomány fegyvertárának használatával szabályozza és oldja meg. A fajhigiénikus törekvések pozitív követelése, hogy az életrevalók termékenysége fokozódjék, de ezt ki kell hogy egészítse az a nem kevésbé
fontos megelőző munka, amely az alacsonyabb értékűek
termékenységét csökkenti.
Ezekből a szempontokból indultak ki a berlini értekezlet napirendjének megállapításánál is. Természeteden nem szabad túlbecsülni a házasság előtti egészségi
bizonyítvány hatását; meghonosításában a kérdés megoldásának csupán egyik eszközét, nem panaceáját
szabad látnunk. Az életrevalók tokozott termékenysége
elsősorban gazdasági kérdés; nagyi mértékben függ azoktól a szociális lehetőségektől, amelyeket az állam »egészséges, fiatal embereknek nyújt oly célból, hogy korán
léphessenek házasságra és utódaik megélhetését biztosítani tudják. Lehetetlenné válik, ha a gazdasági viszonyok mind későbbre tolják ki a házassági életkort, ha
a házasság előtti korszak hosszúsága betegségek szerzését és az egészség megrongálását segíti elő, ha a vagyontalan szülők kimondhatadanuí súlyos küzdelmet folytatnak gyermekeik fentartásáért. Kárositják mindazok a
házasságot megnehezítő intézkedések, amelyek életrevaló,
élni szerető embereket cölibátusra kárhoztatnak. Midőn
egyfelől a házasságoknak megszorítását követeljük,
egészségi okokból meg kellene viszont szüntetni minden
oly rendelkezést, amely a fajhigiene tanításai ellenére
megnehezíti a házasságot.
A berlini értekezlet határozata követeli» hogy a fajt
károsító házasságok lehető megakadályozása céljából a
törvény rendelje el mindenekelőtt h i v a t a l o s egészségi bizonyítványok kölcsönös bemutatását minden házasságkötés előtt. Hozzáteszi a határozat, hogy ez az intézkedés csupán a házasságkötő felek
kö lcsönö s felvilágo sítását célozza és nem von
maga után semmiféle házassági tilalmat, hanem reájuk
bízza, hogy a bizonyítványok tartalmából levonják a konzekvenciákat.
Az az orvosi ellenvetés, hogy például nemi betegeknél a teljes gyógyulás alig állapítható meg teljes biz-

tossággal, nem szól a tervezet ellen. Természetes, hogy
ez az intézmény sem volna tökéletes; maradnának hézagok, nem nyújtana teljes biztosságot. De javulást jelentene a fennálló helyzethez képest és módosítaná a közvéleményt, higiénikus és lelkiismeretes »gondolkodásra nevelné a társadalmat. Kell hogy az embereket áthassa az
a meggyőződés, hogy ezer más tulajdonság, amelynek
ma fontosságot tulajdonítanak, és amelyek nagyrészt
csupán a társadalmi helyzetet és a külsőségeket érintik,,
minden jelentőséget nélkülöz azzal a kérdéssel szemben,
hogy valaki testileg és szellemileg alkalmas-e a házasságra?
Nem szól ellene az az érv sem, amelyet több szónok
felhozott, hogy az orvosi vizsgálat sérti a női szemérmet. Hiszen az nem csupán esetleges nemi betegségekre
vonatkozik, hanem általános szempontokból indul ki. A
nevelésnek oda kell hatnia, hogy minden fiatal leány
maga is biztos tájékozódást kívánjon egészségéről, mielőtt házasságra lép. A biztosítás és betegsegélyezés
fejiődő rendszere már ma is a nők széles köreit szoktatta
hozzá az egészségi bizonyítványokhoz. Meg kell adni
egyébként a nőknek azt a lehetőséget, hogy ο r ν ο sokkal vizsgáltassák meg magukat; általában az egész
értekezlet csaknem egyhangúlag a szabad orvosválasztás mellett foglalt állást.
Jogos ugyan az az ellenvetés, hogy a házasság minden megnehezítése növeli a szabad viszonyok és a házasságon kívüli gyermekek számát; de ez az aggodalom
nem teheti kívánatossá, hogy továbbra is kössenek házasságokat, amelyekben a' felek az igazság minden ismerete
nélkül mennek elébe egy szomorú sorsnak. Ismeretes,
hogy a legtöbb esetben a nőre nézve áll így a dolog.
A tragédiák nagy számát idézik fel a házasfelek akarata
ellenére gyermektelen házasságok, az infekció folytán
tönkretett asszonyok, az iszákos férjekhez láncolt feleségek. Feltehető az is, hogy ha a fajhigiene fogalma közkinccsé válik, a gondolkozás komolysága és a felelősségérzet növekszik, akkor olyan ifjúság nő majd fel,
amely az egészséget ugyanoly mértékben tekinti egyéni
boldogságnak, mint nemzeti érdeknek, és amely tiszteli
a jövő nemzedék érdekeit,
A német birodalom a háború előtti években évenkint egy milliárdot volt kénytelen a normálisnál csekélyebb értékűek fentartására fordítani. Azok az óriási terhek, amelyeket a világháború fog maga után vonni, a
rokkantak, özvegyek és árvák ellátása, a megoldásra
váró nagy közgazdasági kérdések kötelességünkké teszik, hogy megszívleljünk minden indítványt, amely improduktív kiadások csökkentésére és oly összegek megtakarítására vezethet, amelyek elköltése nem használ senkinek; hadd legyenek mindezek az egész nép javát szolgáló, pozitív munkára fordíthatók.
A nők szempontjából mindig újból hangsúlyozni kell
azt a szempontot, hogy csakis azoknak a szüleléseknek van értéke, amelyek testileg és szellemileg életrevaló
embereknek adnak életet; követelni kell a legszélesebb
néprétegek felvilágosítását, amelyben okvetlenül szükség
van a felvilágosult asszonyok közreműködésére.
Új magyar biztosító-társaság. Február 15-én megalakult
az Auguszta Általános Biztosító Intézet kétmillió korona
alaptőkével, A társaság célja: a hadibiztosítás, rokkantsági
biztosítás és népbiztosítás ápolása. Ez elnökség tagjai: Kálmán Gusztáv, gróf Andrássy Sándor és Simontsits Elemér.
A társaság kebelében működő jótékony bizottság vezetésére
Lónyay Sándornét hívták meg. A biztosító társaság ügy
vezető Igazgatója dr. Gonda Illés.
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A női gondolkodás érvényesülése.
Írta; Dénes Zsófia.

Az emberi gondolkodás egy, de más és külön dolog a férfiúi gondolkodás és a női. Arra az igen magas magaslatra, honnét igazságos kézzel lehet mérni a
javakat a másik nem számára is: csak kevés kitűnő érkezik be. De legtöbbek cselekvését megköti a saját érdek, mely tömörebb s hatalmasabb, ha minden velem
egyvágású — nemembeli — egyén érdekeltségével támasztom alá. A gyakorlati életben az előny, a haszon,
az érvényesülés pályafutásait látjuk — a magaslat a
bölcs exiliuma — s mielőtt az egyéni vetélytárshoz
érkeznék az ember és itt a dolgok természete szerint, bátran mondhatom: a férfi elintézi nemének s fajának vetélytársait, a fajbeli vetélytársakat háborúk alkalmi
árán a nembeli vetélytársat pedig állandó eltiprás, kiuzsorázás és jogfosztás fegyverével.
A nő ember s így nem kerülhet szembe emberi
érdekekkel. De a férfi férfiúi mivoltában nem képviseli az emberiség törekvéseit, csak nembelileg sajátjait:
a férfi és nő különálló érdeke az emberiség összekapcsoló fogalma alatt itt kerül egymással konfliktusba. A
férfi a nőt fizikai fölénye folytán évezredek óta elnyomásban tartja, maga érdekeihez idomítja s beleszuggerálja azt a világnézletet, mely a férfiul αϊ alomnak leghasznosabb s legkényelmesebb, A nő magára ébredése
nem régibb keletű, mint a proletárok öntudatra eszmélése, mélységes történeti-oka van annak, hogy vele ösz~
szeesik — a szabadság fanatizmusa a francia iörradalom eruptív tünete óta, ugyebár, semmiképpen sem
véletlen jelenség, hanem megvannak a maga gyökérig
járó okai — de nem azonos vele, miután az önző férfiszervezkedés kizárta kebléből a női konkurrenciát, amit
egyrészt rövidlátón cselekszik, mert ezáltal taszítja a szervezetlen női erőt a kizsákmányoló feltételek igazi prédájául s így. állít magának igazi vetélykedést, másrészt
nagy és eszményi megindítói, a Marxok és Liebknechtek
megtagadásával gyakorolja e kizárást, mert azok a nagy
férfiak nagy emberek voltak s a. világjavításba szorosan
felölelték a nőt. Hogy képzelik el az apró szocialisztikus szervezkedések, hogy sz ember kardot ránt a kard
ellen, hogy az ember nem akar háborút, mert minden ember felebarátom, hogy az ember lerázzon minden jogtalanságot, minden jármot, a kapitalizmus rabszolgatartó-rendszerét, de a felszabadult férfinek szabad a nőt
továbbra is jogtalan állapotban marasztalnia s hogy a
női állapot marad továbbra is »vogelfrei«-intézménynek,
melyet minden önzés céltáblájának vehet?
A jogi élet s a gazdasági komplexum oly fontos
tényezőin kívül a nőmozgalom a munkásmozgalomnál
egy élet-halál fontosságú birodalmával gazdagabb; magánélete, női s emberi élete reformját is a célbavett
felszabadulástól várja. Nem is osztálykérdés a nőmozgalom. Több annál. A két nem közül az egyik lázadt
fel vele. Az elnyomott fele, a jogtalan fele, az amelyik
embertelen állapotban vesztegelt évezredek óta (és nem
tehet rá való születettségét jobban szemére vetni, mint
a proletároknak), melyet sikerült szülőknek, társadalomnak, iskolának, kultúrának a f é r f i befolyásával ugu
megmételyeznie, ép úgy magának nevelnie, mintahogy
az állam, a sajtó s a kapitalizmus többi eszközei nevelik a hazafiakat, akiket könnyűszerrel lehet vágóhídra
állítani, A férfi nevelte magának a nőt hatalmi jogánál
fogva olyanná, amilyennek brutális étvágyainak megfelelt. »Nőies« nő kellett? »Tiszte« hitves? A családi

oltár őrző angyala? (A férfi kerülhetett az oltár melle
a prostitúció ágyából.) Készenlétben ragyogtak a gyönyörű frázisok lánykáink, jövendő asszonyaink nemi élete
számára. Levezető csatorna kellett erotikus vágyaknak?
Felelőtlen megszabadulás egy hőmérséklet-tehertől? A
»tiszta« oltárok védőbástyájául emeltek tehát »pokoltanyát«, hol páriák mérik ki egészségüket az államhatalom védőszárnya alatt és adóért, melyet a kincstár testükről seper be. Így rendezte be a férfi szerelmi életét.
Mindez így, olyan puha viaszba nyúlva, oly engedékeny anyag gyúrhatásával, mintha gyermek eszelne
ki magának eldoradókat: ha sült galamb repülne s a
házikónak csokoládéfala volna. Hagyta magát idomítani
a primitív korok gyengébbik neme, a fizikummal legyőzött asszony és elfogadta sorsát a férfi kezéből,
mini ahogy a rabszolgák is hordották a fáraók gúláihoz a termésköveket és összeestek a hátukba cser
dűlő szíjostor alatt. Milliók egyért világ volt az sokáig.
A nő sorsa a rabszolgánál azzal volt könnyebb, élhetőbb
s virágosabb, amilyen mértékben fejlesztette magában az
elnyomottak fegyvereit: a hazugságot, a csalást, fondorlatos művészetet, az asszonyi csáb boszorkánykonyháját, mindazt a csillogó rekvizitumot s mondhatni:
hatalmi arzenált, melyet oly elkülönbözötté fejlesztettek
a kultúrgenerációk s melyből a »tündérek« fátyolruhája
készül. Csak a szabadság termeli a szép, nobilis tulajdonságokat
De a francia forradalom tájékán valahogy úgy le
heíett, hogy túlságos sok rizsporozott paróka esett a
guillotine-kés véres kosarába. Férfiak és asszonyok kezdték lemosni a kendőző szereket, barnák és szőkék mertek
lenni az emberek és a saját haj alatt kezdtek kibontakozni saját, természetes gondolatok.
Kétfelé húzódó két gondolatvonal, vándordarvak V
vonala, melynek közös kiinduló pontjából, a humanizmusból, szétágaznak az irányok, hogy ne találkozzanak
soha többet, a végtelenségben sem, pedig egy égbolton
járnék, egy ősz kergeti őket és közős a sorsuk, mert
közös a halál. De így van ez.
Nem keli azért ellenségnek szegődni, ezért a felismerésért. Szövetségesnek kell szegődni, ha már azonosak nem vagyunk. Segíteni kell egymást a létért való
küzdelemben s nem gáncsot vetni egymásnak, mert ezen
magunk borzolunk fel. Mi nem lehetünk tökéletes ellenségek, mert szükségünk van egymásra. Ádám és Éva,
ha holnap is enni akarsz… Legyünk tehát jő szövetségesek.
Fontos azonban, hogy a nő saját táborán belül
legyen a dolgokkal tisztában. Fontos, hogy minden nő
meglássa, az az igazabb, az hozza őt közelebb a megélhetéshez és a boldoguláshoz, amit a szolidárisak, az
egy- ü g y mártírjai: a nők mondanak meg neki, mert
a nők láttak meg helyette s most nem tanácsolnak neki
mást, csak nyissa is ő is nyíltra szemeit. Amit a nő
készen kap, felfogás címén, megfőttél és fűszeresen a
társadalom asztaláról, az sokkal nagyobb arányban egyoldalú férfi-érdek és egyoldalú férfi gondolkodás, mint
teszem a kapitalisztikus beállítás a hazugságok minden álorcajában — iskola, sajtó s minden egyéb nevelőeszköz útján az emberiség összessége számára. Hiszen
még a szocialisztikus irányzatok — ahogy imént emiitettem — sem karolják fel gyakorlatban a nő ügyét,
ez megmarad elvnek nagy emberei programmjában —
s ahol felkarolják, mint például Németországban, ott is
csak a nőmunkás osztályharcáról esik szó, de sehol még
nem domborodik ki, semmiféle kultúrában — hiszen a
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kultúrát még a férfi monopolizálja magának — a nő
érdeke, mint οsztály összesség, mint magának való ember s mint az emberiség egyik egyenrangú csoportja.
Ez az a sarkigazság és alapigazság» melyre minden nő figyelmét rá kell terelnünk ma égőbb lelkiismerettel, mint valaha, mert ma fontosabb teendője kínálkozik a nőnek, mint bármikor ezelőtt, mikor — boldog
idők — a mai háború borzalmai még elképzelhetetlenek voltak, A béke feladata áll a nő előtt, nem elvetett frázisképpen, melyet elkap és cifrán lobogtat a
szél Ezt a zászló-politikát hagyjuk meg nacionalista
mamáknak, A nő békefeladata konkrét dolog,
A gyermek első nevelése, a gyermekszoba, épp
úgy kezében leli sorsát, mint maga a gyermekszülés;
a gyermeket kell békére s kizárólag csak emberszeretetre
nevelni az anyatejjel együtt, melyet beszív s a levegővel
együtt, melyet otthon belélekzik. Hogy az iskola, hogy
a sajtó idővel ne ellensúlyozza ezt a hazulról kapott
útravalót, azon ma már szakadatlanul dolgoznak azok
a nők, kik a törvényhozásban s a törvényhozás szellemében helyet kívánnak. A nő természete s fizikuma
szerint a béke ágense, mert nem lehet szülni akarni
pusztán azért, hogy a háború rombolásának »termelje«
az ember gyermekét, A nőnek fizikai s fájdalmassági
köze fia testéhez elkíséri a nőt utolsó leheletéig s ki
kell vetkőztetnie a militarista propagandának őstermészetéhől, legtestibb, legigazibb ösztöneiből, amíg önként
vagy »lelkesedve« adja fiát át a hősi halálnak vagy
annak lehetőségeinek. Meg aztán hogy küldjön valaki
halni embereket, kit rá nem termettsége itthon maraszt
ki a _béke biztonságából szítaná a »hősi« kedvet,
A háború erkölcsének minim urna az, hogy maga ís halni
menjen, ki másokat halni rendel. A nő állásfoglalása a
világparlamentben megakasztaná a szervezési gyilkolások útját.
A nő olvasson, tanuljon, művelődjön. A tudás
h a t a l om, a h a t a l o m tudás, — mondotta minden idők egyik legnagyobb szívű embere, Wilhelm Liebknecht, ki Marxnak kedves tanítványa volt. Liebknecht
szava, a romlatlan összocializmusé, melyet még1 tiszta
ideál vezetett, a nőnek épp úgy szólt, mint a férfinek.
ő az emberhez intézte szavát. Minden nő nézze sorsát,
akarja, mérlegelje, de ne szenvedje el, de ne higyjen
máseknak, minden sorsán keresztül: csakis önmagának
higyjen, A hagyomány kiskorúsítani akarja az embert,
de a szabad gondolat önmaga méltóságára neveli.
Jókai a nőkről
Minden véghezvitt és minden elmaradt hőstett okozója egy nő.
A nőnek szüksége van jó adag tudatlanságra; már
azért is, hogy természete föl ne lázadjon annak tudata
ellen, hogy a földi lét örömei és szenvedései mennyire
egyenlőtlenül oszlanak meg férfi és nő között,
A nő erényének védőbástyája nem a buta ártatlanság; a szívnek veleszületett büszkesége védelmezi
azt, Daphne, a parasztlány, megőrizte leánybüszkeségét
a Nappal szemben, míg Danae, a királykisasszony,
palotájában sem tudott az Esőnek ellentállaní.
Leány vagy és nem szabad látnod, csak nézned;
nem szabad kérdezned, csak válaszolnod; nem szabad
támadnod, csak védekezned.
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fél 10-kor elkészíti apának és dolgozó testvéreim,
nek másnapi uzsonnáját; azután lefekszik.
És az országgyűlés még mindig nem szavazta meg
anyámnak a 8 órai munkanapot!

A nő érdeke — vagy a gazdaságé?

8 órai munkaidőt az anyáknak!
Mit csinál anyuska egész napon át.
Reggel fél hat kor felkel és tüzet rak; fél hétkor apának és dolgozó testvéreimnek reggelit ad; hétkor felsegíti kabátjukat stb., hogy elmehessenek a
gyárba;
félny o lcko r iskolás testvéreim reggeliznek;
háro mn egy ed ny olck or segít n ekik felöltözni, sapkájukat, könyveiket, uzsonnájukat megtalálni;
8-fél 12-ig: befűt, ágyat vet, takarít, padlót mos,
főz, mosogat, térit,
Délben 12-kor ebédet ad dolgozó testvéreimnek;
fél 1-kor kivasalja ruhájukat, megfoldozza keztyűjüket;
1-kor ismét munkába küldi őket;
fél 2-kor ebédet ad iskolás testvéreimnek, tiszta
ruhát ad rájuk, segít feladatuk elkészítésében;
fél 5-fél 4-ig mosogat, foltoz, nagymamával fog.
lalkozik, vasal, fűt, vitatkozik a szenes és gázos emberrel, vacsorát készít.
Este fél 7-fél 8-ig vacsorát ad apának és dol.
gozó testvéreimnek.
8-kor felöltözteti őket, hogy sétálni vagy szórakozni mehessenek.
9-kor lefekteti iskolás testvéreimet;

Lapunk j a n u á r i számában megjelent ily cimü közleményre Szende Páltól a következő válasz érkezett;
Igen tisztelt Szerkesztőség!
B. lapjuknak folyó évi január 5-i számában »A nő
érdeke — vagy a gazdaságé?« című cikk a jogászegyletben tartott házassági vagyonjogi előadásomat tévesen ismerteti. Helyteleníti azt, hogy a vagyonelkülönítési rendszer ellen foglalok állást és azzal vádol meg, hogy a
feleségekkel szemben fenn akarom tartani a férj korlátlan
vagyonrendelkezési jogát Az előadás nemsokára nyomtatásban meg fog jelenni és abból ki fog tűnni, hogy a
vád teljesen alaptalan, a cikkíró előadásomat nem is hallotta.
Már előzőleg a Munkásügyi Szemle 1916. évi november
hó 23-i számában »A feleség vagyonjogi helyzete című
cikkben kifejtettem, hogy a feleséget a férj önkényének
igazában a vagyonelkülönítési rendszer szolgáltatja ki. Kifejtettem, hogy a vagyonelkülönítési rendszer csak a vagyonos nőknek és a tisztviselőnő feleségeknek előnyösebb,
ezek pedig a házassági szerződésben bármikor kiköthetik
a vagyonelkülönítést, mert meg van a kellő vagyoni függetlenségük. Ellenben a parasztok, kisiparosok és kereskedők feleségei, kik a kereseti tevékenységben teljes mértékben részt vesznek, csak a vagyonközösség valamely rendszerével óvhatják meg érdekeiket. Kérem a cikkírót, szíveskedjék ezt a cikkemet elolvasni. »A Nő« bátran száll
síkra minden előítélet és hamis jelszó ellen, melyek a
férfiak érdekeit egyoldalúan szolgálják. Ilyen jelszó az is,
hogy a magyar jog házassági vagyonjoga a feleségre
nézve kedvező. Ezen a téren sem fog ártani a teljes
revízió.
Szende Pál.
Tekintettel a feleség vagyoni és erkölcsi függetlenségére
és a házasság magasabb erkölcsi színvonalára, a nőmozgalom a leghatározottabban kívánja a teljes vagyonelkülönítést.
Amennyiben pedig valamit helyesnek tartunk, törvényes
intézkedést kell követelnünk és nem elégedhetünk meg azzal,
hogy azt házassági szerződésben is ki lehet kötni.
Az átmeneti állapothoz alkalmazkodva, addig, míg a
feleség köteles férje háztartásában és férje üzemében dolgozni, kénytelenek vagyunk egy vonatkozásban helyeselni
a k ö z ö s tu la j d o n e lv é t é s e z a k ö z s z e r z e mé n y. A
polgári törvénykönyv javaslata, a honoráciorok feleségeire
is kiterjeszti a közszerzemény jogát, de a feleség olyan
vagyonrészeit, amelyek azelőtt a nő szabad vagyonának
tartottak, közszerzeménynek nyilvánítja.
Semmiképpen sem akartam azt állítani, hogy a régi magyar vagyonjog ideális jogállapotokat teremtett, de paragrafusról paragrafusra be tudom bizonyítani, hogy ebben
a vonatkozásban a tervezet visszafejlődést jelent a régi
jogszokásokkal szemben.
Nem mondtam azt sem, hogy Szende Pál fenn akarja
tartani a férj vagyonrendelkezési hatalmát; tény azonban, hogy a jog minden fejlesztése a vagyonközösség
felé automatice növeli a férj hatalmát.
Mind a régi jog szerint, mind az új tervezet szerint
a férjet illeti a döntő szó a család összes ügyeiben, tehát
minden fölött, ami »közös«, a férj akarata uralkodik; mindennel, ami »közös«, a férj visszaélhet, ha neki úgy tetszik.

Ss. S.-né,
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Fiuk köpött
Írta: Vajda Piroska.
A háború közelebb hozta a nők társadalmát több régen
áhított céljának eléréséhez. A női munka nem egy újabb
téren jutott diadalra. Nemcsak saját magunknak, hanem
a nők jogáért és javáért küzdők nagy táborának, de még
az antifeministáknak is tartozunk azzal, hogy a nők új,
háborús munkaköreiről beszámoljunk.
Ha csak annyit érünk el ezzel, hogy egy-egy ilyen gondolatsorozat a mi elleneseinket is gondolkodóba ejti, ebből
következik majd a többi is; reméljük, az, hogy idővel hozzánk fordulnak ezekkel a szavakkal: jöjjetek és haladjunk
ezentúl együtt.
Ezekről a tapasztalatokról csak akkor lehet lelkiismeretesen beszámolni, ha egyszersmind az összehasonlítás kedvéért
arra a kérdésre is próbálunk megfelelni; milyen volt a nő
helyzete a háború előtt; s milyen lesz a jövő? Legnehezebb
az elsőre felelni. Olyan régen volt, annyi minden választ ej
berniünkéi: ettől az időtől, hogy alig emlékezünk reá. Egyet
azonban tudunk. Mindenütt ott voltunk, ahová engedték, hogy
eljussunk: hivatalokban, iskolákban, irodákban, kórházakban,
műhelyekben, gyárakban, stb. De jött a háború és elhozta
a maga rettenetes borzalmaival együtt, — nem elismerésképen, hanem csak kényszerűségből, — azt, amire vártunk, mert mindenütt szükség volt reánk. Miért, hogy a
háborúnak kellett ezt magával hoznia? Vagy ami vérben fogant, azt ezentúl nem lehet elvenni tőlünk? Egyszerre mindenütt ott látjuk a nőket azokon a helyeken, ahonnan elmentek a férfiak. Hívták őket, jöttek és nem mondták azt,
amit joggal mondhattak volna: miért csak most és miértnem ezelőtt ?
Munkakörük kibővült; tömegesen működnek mint orvosok, ápolók, hivatalnokok, szóval ott, ahol részben már azelőtt is otthon voltak. Végül férfiak helyét pótolják ott is,
ahol eddig nem találkoztunk velük: a magasabb fokú fiúiskolákban, különösen a polgári fiúiskolában.
Nem célom itt, hogy a férfi abbahagyott s a nő megkezdett munkáját összehasonlítsam. Csak az a cél, hogy
elmondjak néhány megfigyelést, amelyeket saját magamon,
tanítványaimon, új társaimon, egyszóval egész új környezetemen tettem. Legérdekesebb lesz talán, ha első fellépésemről, az első szereplésről beszélek.
Az igazat megvallva — s ezt talán sokak nevében
mondhatom — bizony féltem tőle egy kissé. Mintha férfikollegáim, meg fiútanítványaim szemében ott láttam volna
az egész antifeminizmust, amellyel egymagámnak kell megküzdenem az egész női társadalom nevében. Azután jött
az igazi küzdelem. Bevonulás az osztályba és pedig a legidősebb tanulók közé, a IV. fiúosztályba. Csupa felnőtt fiú
s a fogadtatás, melyben részesültem, ugyanaz, mint a tanári
szobában megjelenéskor.
Ugyanaz az ellenséges tekintet, de a tanuló szempontjából, különösen ha kedvelt tanár helyét váltotta fel a nő.
Hogy megfigyeléseimben nem csalódtam, azt tanítványaim
maguk vallották be, mikor már jóbarátságban voltunk. Tekintetük ezt látszott mondani: nő tudna minket tanítaniazt már nem hisszük. Ebből a küzdelemből nekem kellett
győztesen kikerülnöm. Büszkén — s minden szerény telenség
nélkül mondhatom: az óra végén reám irányuló tekintetek
meggyőztek arról, hogy ebben az esetben győztes maradtam.
De megnyertük talán a jövő férfi-társadalmat is a magunk
részére; mert azt hiszem, a mi fiútanítványaink valamikor
majd jó propagandát csinálnak a mi ügyünknek. Azonban
beszéljenek helyettünk a tények. Ismétlem és hangsúlyo-

hogy nem kívánom szembeállítani a nő- és férfitanár
munkáját; csak egyszerűen megvilágítani, hogy amit a fér
végez, az iskolában, ugyanazt éppen olyan jól elvégzi a nő is.
A férfitársadalom számára eddig férfi nevelte a fiút,
a nőtársadalomban nő nevelte a leányt. Ez egyik legfőbb
oka annak, hogy ha az életben találkoznak, legtöbbnyire
idegenek egymáshoz. Nagy hasznukra volna tehát, ha már
az iskolában találkoznának, együtt nevelnék őket s a fiúkkal és leányokat egyaránt tanítanák férfi- és nőtanárok;
ez kizárná azt a veszedelmet, hogy a férfitanárok, — mint,
ma a főváros polgári leányiskoláiból, — kiszoruljanak. Ez
volna a dolgok természetes rendje.
Szeretnők, ha a férfitanárt is ott látnánk ezentúl
leányiskolákban, úgy, mint azelőtt. Jó hatása lenne úgy
tanítványokra, mint a tanárok testületi életére. így lenni
a változtatás igazán egészséges és tökéletes.
Hamar megbarátkoztunk és folyt a munka zavartalanul.
A nőtanár mindig közelebb és közelebb férkőzött tanítványai
lelkületéhez és lassankint sok mindent megváltoztatott. A
fiuk, — hogy külsőségeket is felemlítsek — figyelmesebbek
és gondosabbak lettek. Ha rendetlenséget tapasztaltam s
arra a tanulókat figyelmeztetni kellett, másnap már magoktól
gondoltak arra, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.
Ha baleset történt az iskolában, vagy beteg lett valamelyik
fiú, azonnal a nőtanárhoz fordultak segítségért. Ha valamelyiknek felelete nem sikerült úgy, mint szokott s rossz
osztályzatot, vagy büntetést kapott, közbenjárásért a nő tanárhoz folyamodott. Otthoni munkájukat, olvasmányaikat is irányítják a nőtanárok, épen úgy, mint a férfiak. Modorukra,
viseletükre, sőt tanulásukra is nagyon jó hatása van a nőtanárnak. Sőt meg azt sem róhatja fel hibánkul senki, hogy
tanításunkban néha szívükhöz is szóltunk. Tanításunkak ez
a része kiegészítheti a férfitanárnak esetleg inkább csak
az értelemhez szóló munkáját.
Végül mi is nagyon jól érezzük magunkat új környezetünkben. Örömmel kezdtük s az elért siker még csak
fokozza örömünket. Azt látjuk belőle, hogy nemcsak a
háború romboló munkájában nem voltunk kénytelenek részt
venni, de még a rendesnél is több részünk volt a megtartó
munkában. A nők, az itthonmaradottak, éppen úgy megszenvedték a háború borzalmait, mint a távollevők, ök bocsátották útnak hozzátartozóikat, szenvedték itthon a legnagyobb önfeláldozással a legnagyobb nélkülözést és fájdalmai s amellett nevelik az otthonukból eltávozottak gyermekeit, testvéreit, rokonalt, hogy megőrizzék a hazatérők
otthonát, családi életét. Vajjon mi lesz jutalmuk ezért? Gondoljuk el, mily elkeseredéssel töltené el őket, mennyi csalódást okozna bennük, ha a háború után elvennék tőlük
azon munkájukat, melyet a háború alatt hűségesen teljesítettek. A nők ott akarnak lenni ezentúl mindenütt a férfiak mellett, ahol a jövő munkáját megalapozzák. Már mind
gyakrabban csendül fel milliók ajkán a várva-várt megváltó
szó, a béke. Még csak gondolat, még csak szó egyelőre,
de egyszer csak valósáig lesz. Ha ez végre elkövetkezik,
találjon készen mindnyájunkat; vértezzük fel magunkat a
békés munka fegyvereivel, hogy elérjük mindazt, amit becsületes munkánkkal már régen kiérdemeltünk.
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Kegyelet a pedagógiában.
A Pedagógiai Társaság ülésén fényesen kivilágított teremben, négy égő gyertyával díszített asztal mellett felolvasták G y e r t y á n f f y István leveleit a feminizmusról és a
nőnevelésről. Stílusának hatása alatt a 70-es évek elején
képzeltük magunkat s büszke voltam, hogy nekünk mariakk o r voltak modern pedagógusaink. Van ugyan benne egy-két
ósdi frázis, kissé túlontúl sok a kenetteljes vallásos nevelésről
szóló intelem, de a kívánságaiból nem hiányzik az akarat
nevelése, az erős jellem kifejlesztése s a nők önállóságra
előkészítése. Szavaiból lelkes, naiv idealizmus hangzik, sőt
szinte bámulatba ejtettek a világos gondolkodású e 1 m él e t i pedagógus magasztos és korához képest szabadelvű
eszméi.
Rettenetes csalódást éreztünk azonban, mikor megtudtuk, hogy ez az írás egy most megjelenő könyvből való!
Az egész felolvasás a hallgatóság körében ülő öreg pedagógusokkal együtt olyan elavultnak és fölöslegesnek tűnt fel,
mint a négy szál gyertya a kivilágított teremben. —
A Pedagógiai Társaság jól tenné, ha megnézve a naptárt,
észrevenné, hogy 1917-el írunk és a nőnevelésről, amely
az idő természetes kívánalmai szerint minden ország pedagógusait erősen foglalkoztatja, korszerű, gyakorlati, új eszmékben gazdag előadásokat tartana, A kegyeletet engedje
át az erre avatott köröknek és vegye tudomásul, hogy
a mai nő nem elégszik meg négy szál gyertya fényével.
D r. K á r m á n Elemér alapos, nagyérdekű és gyakorlati irányú, kitűnő tudással összeállított előadása is mostohán bánt a nőkkel. »Gyermekvédelmi szempontok a pedagógiában« cím alatt főleg a fiúgyerekek védelméről szólt,
de elfelejtette megemlíteni (talán az öreg pedagógusokra való
tekintettel), hogyan és milyen pedagógiai intézkedéssel óvná
meg a fiatalkorú l e á n y o k a t a prostitúciótól?

SZEMLE
Holló Lajos üdvözlése.
A Feministák Egyesülete legutóbbi képviselőházi
beszéde- alkalmából a következő levelét intézte Holló
Lajoshoz: »Egyesületünk választmánya február 26-án
tartott ülésében foglalkozott Képviselő urnák február
21-én tartott nagyszabású parlamenti vitáink színvonalát
messze túlszárnyaló beszédével. Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy a magyar képviselőházban
is akadt szószólója annak a felfogásnak, amelyet az
egész világ emberséges érzésű felvilágosult elemei vallanak és amelyért egyesületünk is küzd a háború kitörése óta mind itthon, mind Schwimmer Rózsa nemzetközi munkája útján külföldön. Fogadja mélyen tisztelt
Képviselő úr egyesületünk választmányának legmelegebb
elismerését és őszinte háláját azért a bátorságért, amelylyel sikra szállott a komoly békeakarat érdekében a
szűklátókörűek gyanúsításaival és a szájjal hősködök
támadásaival egyaránt.« — Ηοllό L a j o s erre a
következő átiratot küldte. Folyó hó 2-ról hozzám intézett szíves soraikat igen köszönöm. Nagy örömömre
szolgál, hogy az önök egyesülete olyan tiszta látással
ítéli meg a helyzetet és a sok szándékos félremagyarázásnak és üres beszédnek hitelt nem ad. A nemesen
érző női szívet bizonyára nem lehet hamis magyarázatokkal félrevezetni. Az tudja, hogy aki a nemzetek közötti béke helyreállítására és a most dúló esztelen vérengzés mielőbbi megszüntetésére törekszik, az csak az
igaz ügynek lehet szószólója. Mi nem a nemzetek elnyomásáért és szabadságuknak megsemmisítéséért emel-

jük tel szavunkat, hanem azért, hogy egy állandó bekében minden nemzet megtalálhassa a maga megérdemelt
jogát, szabadságát és békés fejlődését. Ebben a küzdelemben nemcsak a férfiak lettek nagyobbak, mint eddig
voltak, hanem a nők is igazán felemelkedtek hősiességben, kitartásban, türelemben ugyanezen nívóra. És
ha most a béke érdekében is felemelnék hathatós szavukat, az egész emberiség ügyének tesznek feledhetetlen szolgálatot.«

A francia nők választójoga.

A Neue Züricher Zeitung szerint a francia kamarában
legközelebb tárgyalják a nők választójogát megvalósító törvényjavaslatot A javaslat első cikkelye szerint minden francia
állampolgár, férfi és nő egyaránt, megkapja a politika!
választójogot. A férjes asszony képviseletében azonban férje
szavaz. Eltekintve kivételtől és a törvényben megállapított
esetektől, melyek aszerint elvész a választói jogosultság, minden nagykorú 21 éves választó, férfi és nő, személyesen
adja le szavazatát.

Női búvárok és repülők Amerikában.

Rövid idővel ezelőtt sokat beszéltek Amerikában- Miss
Ruth Law-ról, aki gyönyörű repülést végzett Chicagóból
New-Yorkba. Most újabb hír érkezik egy másik vállalkozó
szellemű nőről, aki nemcsak repülni tud, hanem az óceán
ali merülni is. Ez Mc Key-Bryant Alys; úgy mondják, hogy
az egyetlen hivatásos női búvár a világon, A tengerészmérnökök Nemzeti Szövetsége tiszteletbeli tagsággal tüntette ki és meghívta, hogy vegyen részt a közel jövőben tartandó gyűlésén.
Öltözete, sisakkal és ólmokkal csaknem 300 font súlyú,
de ez nem zavarja Mc Key Bryant kisasszonyt. Azt mondja:
»Akárhányszor lenn jártam búvár-öltözetben, mind az Atlanti, mind a Csendes Óceánban, Bostontól Seattleig. Megtettem mindenfajta munkát, amilyet csak lehet. Vizsgáltam
elsülyedt hajókat, hogy lássam, érdemes-e megmentem azokat
vagy rakományukat. Kábeleket kötöztem vízcsövekhez, amelyeke! föl kellett emelni. Kiszabadítottam horgonyokat, amelyek az iszapba akadtak; megvizsgáltam a csöveket, hogy
rozsdásak-e.
Még akkor sem lohadt bátorsága, mikor egy cápával
találkozott. Az mentette meg életét, hogy ügyes tornázó.
Mindig szabadban élt; szeret birkózni és lovagolni.

Az első európai orvosnő halála.

Zürichben, 71 éves korában meghalt Dr. M a r i e HeiraV ö g t l e i n asszony, ki Svájcnak, tehát Európának is első
diplomás orvosnője volt, 1868-ban kezdte meg orvosi tanulniuíiyaií a zürichi egyetemen. 1873-ban már a drezdai
női kórház asszisztense volt, í874-ben visszatért Zürichbe,
ahol nemrég bekövetkezett haláláig kiterjedt orvosi
praxist folytatott. Irodalmi működést is fejtett ki, nagy érdemei vannak a csecsemő gondozás népszerű kiadványairiak megírása és terjesztése terén.
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A választójogi naptár fontos napjai 1916-ban.

Lengyel nők községi választójoga,

Varsóban új szabályzatokat léptettek életbe, Ε szabályJ a n u á r 8. Az alkotmánynak a nők választójoga érdekében leendő módosításáról kedvező véleményt terjeszt az zatok a nőknek cenzusos községi választójogot biztosítanak.
De e jogukat csak közvetett úton gyakorolhatják. A szabályEgyesült Államok szenátusa «lé a nők választójoga tárgyázat iértelmében az első kúriához tartozó lengyel nők, amennyiban alakított bizottság. Szavazatok aránya 7:1.
ben háztulajdonosok vagy földbirtokosok, községi válaszJanuár 27. Manitoba törvényhozása elfogadja azt a tások idején férfiszavazó utján érvényesíthetik választótörvényjavaslatot, amely a nőket teljes kongresszusi és tar- jogukat. Bízunk benne, hogy a lengyel nők nem tekintik ezt
tományi választójoggal ruházza fel.
olyan reformnak, amely minden további küzdelmet felesFebruár 14. Saskatchewan törvényhozása elfogadja azt legessé tesz, hanem szakadatlanul dolgoznak mindaddig, míg
a törvényjavaslatot, amely a nőknek teljes tartományi vá- az általános aktiv és passzív községi és politikai választójog
lasztójogot ad.
birtokába nem futottak,
Március 2. Alberta törvényhozása megadja a nőkA női munka Németországban,
nek a teljes tartományi választójogot.
A munkás betegsegitő pénztárak jelentéséből megállapítÁ p r i l i s 10. Newyork szenátusa 35 szavazattal 10 ellenében elhatározza, hogy a nők választójoga kérdésében ható, hogy Németországban 1916. juíiüs 1-én 4,29 millió
elrendeli a népszavazást. A képviselőház már régebben fo- férfi és 3,82 millió nő volt biztosítva betegség esetére, holott
1914. július 1-én 6.88 millió férfi és 369 millió nő volt a
gadott el e tárgyban hasonló határozatot»
biztosítottak száma. Ebből is sejthető, hogy a háború tarJ ú n i u s 5. Iowa kis szótöbbséggel visszautasítja a nők tama alatt a férfimunkások száma milyen jelentékenyen csökválasztójogára vonatkozó törvényjavaslatot.
kent és hogy a női munkások száma milyen jelentékenyen
J ú n i u s 1 1 , A Republikánus párt programmkészítő bi- növekedett. Ez különben a december 1-ről szóló statisztikából
zottsága Chicagóban 55 szavazattal, 11 ellenében elfogadja tűnik ki leginkább, amennyiben akkor 3.95 millió férfi és
a nök választójogát programmpont gyanánt.
4.02 millió nő volt biztosítva betegség esetére.
J ú n i u s 16. St. Louisban a nemzeti demokrata gyűlés
888 szavazattal 181 ellenében programmjába veszi a nők
választójogát N történelemben ez az első eset, midőn v a lamennyi párt programmjába veszi.
Augusztus 1. Hughes E. Károly, a republikánus párt
elnökjelöltje, programmjába veszi a nők szövetségi vá<lasztójogát. 24nő-képviselő választása Finnországban.
Szeptember 6-10. A Nők Amerikai Választójogi
Szövetsége rendkívüli közgyűlést tart Atlantic City-ben. —
Wilson, elnök kijelenti, hogti ő is a választójog hívei mellett
kttzd.
S z ep te mb er 14. British Columbia választói népszavazás utján adják meg a nőknek mind a kongresszusi,
mincf, a tartományi választójogot.
Ο k t ó b e r. A nők, a kormányzó tábornok ajánlatára,
megkapják a választójogot Yucatánban és Mexikóban.
November 7. Montana Large kerülete megválasztja
Aliss Jeannette Rankint, mint első női kongresszusi küldöttet.
Déli Dakota és Nyugati Virginia elutasítják a népszavazást a
választójog kérdésében.
November 17. A holland, parlament megadja a nőknek a választójogot az államtanácsba és megszünteti az alkotmánynak a nőket kizáró pontját.
December 14. A dán nők először szavaznak az Antillák
eladása kérdésében. Az Egyesült Államok képviselőházának
igazságügyi bizottsága jelentést tesz, véleményének nyilvánítása nélkül, a nők kongresszusi választójoga tárgyában.

Egy híres színész feministának vallja magát.
Herbert Tree-t, alti Bostonban mint VIII. Henrik vendégszerepelt, az amerikai nők befolyása feminisfává tette:
»Különösen mély hatást tett reája az a szerep, amelyet a nők a nagy nemzetközi elhatározásokban játszhatnak«, mondta legutóbb Sir Herbert Londonban.
»Mielőtt az Egyesült Államokba utaztam »elleneztem a
választójogi nőmozgalmat, eltekintve néhány szembeszökően
igazságos követelésétől. Most határozottan helyeslem a nők
választójogát; még pedig azért, mert érzem, hogy a nők,
akik az életet teremtik, megakadályoznák annak elpusztítását. Azt hiszem, a nők erősíteni fogják azt a kart, amelynek szólama: »Ne legyen többé háború«. Azt hiszem, unisono
fogják azt énekelni… És rászolgáltak arra, hogy meg- Ruth
hallgassák őket.«
Miss Ruth Law, amerikai aviatikus, a Chicago-Newyorki repülés
után. Miss Law új recordot teremtett a távrepülés terén.
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IRODALOM.
„Downward Paths.”
Kutatások annak felderítésére, hogy milyen índító okok
viszik a nőket a prostitúcióba. Előszavát írta A. Maude
Royden.
Mélyen benne vagyunk még a legsötétebb idők legvigasztalanabb korszakában. Mégis úgy tűnik, hogy itt-ott
mór megcsillan egy derűs sugár felénk. Az emberi öntudatosság megválté világossága még csak itt-ott lobban fel, mint
őrtüzek a sötét éjben, de már nem lehet messze a reggel,
amikor a nap tüzének ragyogásával és erejével ébred fel az
emberi megismerés és a kölcsönös megértés.
Elkeseredettségünk és fásultságunk mögül valami mélyről
jövő friss érdeklődés kezd jelentkezni a nagy, közös társadalmi dolgok iránt. Az emberi összetartozanddság, a külön
kis csoportoknak a nagy közösségbe való céltudatos egybeolvadása, ez az új világot megteremtő folyamat már megindult.
Ezért értékes és figyelemreméltó minden jelenség, amely
azt mutatja, hogy mind többen és többen lesznek az okok
után kutatók, az összefüggéseket és magyarázatot keresők.
A nagy kérdőjelnek, a »miért«-nek, a haladás ez ősi rugójának, kell az emberiség elakadt szekerét megint előbbrelódítania.
Az általános emberi kérdések iránt érdeklődők köre hatalmasan bővült egy eleven erejű, frissen felfigyelő embercsoporttal: a nőkkel. Érdeklődésük első sorban a női munka
és női életviszonyok felé fordul, mely kérdéseket a háború
különösen előtérbe tóit. A női munka jelentősége óriásivá
nőtt azzal, hogy mennyisége és minősége a háború folytatásának egyik feltételévé vált. De van egy másik előtérbe
nyomuló probléma is, melyet szintén a háború növelt meg
és tett szomorúan aktuálissá; ez a prostitúció. Ε különleges körülmények hatása alatt élesen kirajzolódott a nőnek·
két ellentétes típusa: a nehezen dolgozó hasznos nő és
a szerelemből könnyen (?) élő nő,
És Itt önként felvetődik az az izgató és megdöbbentő
kérdés: mi viszi a nőket a prostitúcióba a mai megsokasodott munkaalkalmak mellett s általában mely okok bírják
a nőket e megvetett, veszedelemben gazdag pálya választására?
Egy mostanában megjelent angol könyv foglalkozik ezzel
az érdekes kérdéssel A »Downward Paths« női szerzők

névtelenül írt tanulmánygyűjteménye, amelynek józan, komoly hangja, praktikus módszere jellemző arra nézve, hogy
milyen mély megismerési vággyal és erős gyakorlati érzékkel nyúlnak a nők a társadalmi problémákhoz.
A prostitúció kérdését egy 200 oldalas kötetben sem teljesen feldolgozni, sem megoldani nem lehet. Ezzel tisztában
vannak a tanulmány írói. Ők kevesebbre vállalkoztak, de
amit nyújtanak, az valódi eredmény, igazi érték, Figyelemre
méltó már a kiindulás is. Nem az elméleteken és elveken
alapuló deduktív módszert választják a kérdés felderítésére,
hanem nekiindulnak, hogy az életben tanulmányozzák az
eseteket Nem bizonyítékokat, hanem ismereteket keresnek.
A szellemi elfogulatlanságon kívül az érzelmi elfogulatlanságot is szükségesnek tartják e munkájuknál, mert éppen
ezt a problémát eddig általában nehezen tudták az indulatok kikapcsolásával tárgyalni. A tanulmány írói ezzel szemben arra törekedtek, hogy bizonyos objektív magaslatból
tekintsenek kutatásuk tárgyára, mint olyasmire, ami megvan
s ez azért természetes, mert előidéző feltételei megvannak.
Ez a józan felfogás, a bátor elhatározás és az irányt
jelölő kutató módszer a munka legnagyobb értékei.
A feldolgozott esetek száma nem olyan nagy, hogy az
a prostitúció képét nagy kontúrokban bemutatná és hogy
abból döntő következtetéseket lehetne levonni. De a nyújtott kis képből értékes következtetéseket lehet levonni az
egész problémára.
A kutatás és feldolgozás különböző szempontok szerint
történt. Iparkodtak felderíteni a prostituáltak gyermekkori
körülményeit, továbbá hogy mely motívumok játszottak közre
a prostitúciónak megfontolt választásánál. Milyen hatással
vannak felnőtt korbeli életkörülmények; foglalkozás, kereseti viszonyok, elcsábítás stb. a prostitúciónak, mint pályának választásánál. Különös gonddal vizsgálták a lelki
normalitást és abnormalitást is.
Mindeme vizsgálatok eredményeiről pontosan beszámolnak a tanulmány fejezetei és statisztikai táblázatai. Ami a
megfigyelésekből legfőképen kiemelkedik az, hogy a normális, dolgozni tudó, egészséges erkölcsi érzékű nő ö n h i b á j á b ó l a legritkább esetben kerül a fertőbe,
A körülmények közt dön tő s z e r e p e van a g y e rm e k k o r i környezetnek és légkörnek. 356, megvizsgált eset közül a prostituáltaknak csak 25%-a nevelkedett rendes családi otthonban, a többi züllött, erkölcsileg
romlott légkörben nőtt fel.
Csak az így diszponált egyén választja tudatosan a

A Feministák Egyletének és az Állandó Béke
Magyar Feminista Bizottságának tagjaihoz!
Mindig nagyobb feladatok előtt állanak, mindig súlyosabb felelősség hordozói azok a
nők, akik nem kizárólag saját családjukkal, de az egész emberiséggel szemben érzik anyai
kötelességüket. Ezért szükséges, hogy minden komoly, gondolkozó, öntudatos nő-rokonunkat és ismerősünket megnyerjük arra a közös, nehéz és fontos munkára, amelynek elvégzése a háború után vár reánk.
Tegyünk róla, hogy egyesületünkhöz csatlakozzék minden olyan férfi és nő, aki részt
akar venni az elpusztult emberi értékek helyreállításának munkájában,
Februári programmunk legkimagaslóbb pontja, Bédy-Schwimrner Rózza előadása, nagy
sajnálatunkra nem volt megvalósítható a szénhiány miatt kiadott rendelet következtében.
Reméljük, hogy a legrövidebb időn belül lehetséges lesz megtartanunk.
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prostitúciót, s akkor is leginkább csak az egész fiatal korban, amikor az élet érzéki csábjai a legerősebb hatást
gyakorolják a legkisebb ellentállással bíró serdült leányra.
Az első ballépés, valamint a prostitúció megfontolt választása a leggyakoribb a 15-től 17 évesig terjedő korban, ha ugyan »megfontolt« választásról ilyen korban egyáltalában beszélni lehet.
Legnagyobb jelentőségű része a tanulmánynak az, amely
a foglalkozásnak, a kereseti és munkaviszonyoknak a Drostitúcióva! való szoros összefüggésére mutat rá. Kitűnik, hogy
m i n é 1 s z e r v e z e t l e n e b b , rosszabbul fizetett és
alárendeltebb
valamely
foglalkozás,
annál
g y a k o r i b b b e n n e az e r k ö l c s i l e c s ú s z á s veszedelme, Ezért kerül ki a cselédek közül a prostituáltaknak
olyan nagy száma. A foglalkozás szerinti statisztika a 830
eset 50%-áról állapítja meg, hogy az illető előzőleg cseléd volt. Egyes iparágakban pedig a »holt saison«-ban a
munkásnők a prostitúcióban kénytelenek menedéket keresni.
Ennyire terjed a tanulmány, mely nem von le következtetéseket és nyitva hagyja a baj orvoslásának kérdését.
Annál érthetőbben beszélnek a feltárt adatok, felvázolt
sötét kép hátteréből elénk meredeznek a proletárok, elhanyagolt, nyomorban sínylődő gyermekei, szebb és tisztább
életörömök híjján az életágítól égő, elhagyatott és posványba fúló ifjúság, a munkában és szerelemben egyaránt
kizsarolt, jogtalan és emberi méltóságának tudatára nem
ébresztett nő. Amíg ezek az alakok eleven szereplői a
társadalomnak, addig a prostitúció él, terjeszkedik és virágzik.
Α. A.
Orvosi vélemény szerint kitűnő szolgálatot tesz nőknek
menstruáció idején is a dr. Heilbrun rendszerű villamos
testmelegítő. Kapható a Magyar Siemens-Schuckert Műveknél
Budapest, VI., Teréz-körút 36.

Suttner Berta emlékezetére.*
Dr. Fried Alfred összeállította és könyvalakban kiadta
Suttner Berta »Széljegyzeteit«. Az előszóból megtudjuk, hogy
Suttner még életében bízta meg őt ennek a műnek a
nyilvánosságra hozásával. Számunkra, akik sohasem kételkedtünk a Suttner asszony képviselte ügy fontosságában,
értékes «hagyaték dr. Fried munkája. A könyv a bátor harcosnőnek, kinek jelmondata volt »a jog előbbrevalő, mint a
hatalom«, s kinek élete munkáját annyiszor félreértették,
emlékoszlopa, melyet Örömmel üdvözlünk.
Ki tagadja, hogy a háború kitörésekor legtöbben távol
álltak az állandó béke gondolatától és szkeptikusan gondolkoztak minden törekvésről, mely a béke nemzetközt szeridézeteivel i g a z i kulturviszonuokat létesíthetne. Ma már a
háború szivet és lelket megrázó eseményeinek hatása alatt
a vélemények alaposan megváltoztak. Hálával gondolunk a
birodalmi kancellárnak erről a vélemény változásról a világ
előtt tett beismerésére, 1916. nov. 9-én a birodalmi gyűlés
főbizottságában következő, meggondolásra méltó szavakat
Suttner Berta: Der Kampf um die Vermeidung des
Weltkriegs« c, most megjelent könyve két évtized széljegyzeteit tartalmazza a katasztrófa előtti kortörténeti eseményekről (1892-1900-ig és 1907-1914-ig). Összeállította Dr.
Alfred N. Fried. 2 kötet. Az első kötet tartalmazza: Von
der Caprivischen Heeresvermehrung bis zum Transvaalkrieg.
A második kötet; Von der zweiten Haager Konferenz Ms
zum Ausbruch des Weltkrieges. Ara 16 M. Megjelent: Art.
Institut Grell Füssli, Zürich kiadásában.

mondta; »Nem titkoltuk soha kételyeinket; afelől, hogy a
békét a nemzetközi szervezetek, mint amilyen a választott
bíróság, állandóan biztosíthatják. A békeprogramm elméleti
szükségességét nem akarom fejtegetni. Azonban most a
gyakorlatban és majd a békében is állást kell foglalnunk
ebben a kérdésben, Ha a haború végével ρ emberiség
tudatára ébred a vér es a vagyon rettenetes pusztításának, akkor az egész világon csak egyetlen kiáltás hallatszik,
mely a megértés és az elintézés olyan módját követeli,
h,ogy amennyiben erre emberi hatalom képes, megakadályozza
ilyen rettenetes katasztrófa újra visszatérését. Ez a kiáltás
jogosult és oly erős lesz, hogy eredményre fog vezetni.
Németország minden kísérletei: megvizsgál majd, hogy gyakorlati megoldást találjon és annak megvalósításán közreműködjék. Németország készen áll, hogy hozzájáruljon a
népek olyan szövetségéhez, sőt élére is álljon annak, mely
féken tartja a békét megzavarókat.
A német nép nagy többsége hálát érez Bethmann-Holiweg szép szavaiért és a bátor nyilatkozatért, amelyben
feismeri, hogy erejét annak a célnak a szolgálatába állítja,
melyéit Suttner Berta folytonosan dolgozott és — szenvedett.
Mert sokat tűrt, szenvedett, valóságos martir volt bizonyos
értelemben. Sokszor félreértették öt és az ő képviselte
eszme diadalát nem is élhette meg.
A könyvének előszavában írja dr. Fried: »A háború
utáni generáció különb megértéssel áll szemben a működésével és a háború gyújtotta fáklyák tüzénél, a háború
után maradt romok árnyékában szavait jobban felfogják, mint
az augusztus előtti korszakból való kortársai. Majd elérkezik
az ő ideje.«
Suttnert a nagyközönség csak 1890-ben megjelent »Le
a fegyverrel című regényéből ismeri. A »Széljegyzetekeben mint újságíró mutatkozik he, aki korának politikai eseményeit látó szemmel kísérte és kritizálta és pedig egy
olyan egyéniség látószögéből, aki a fenyegető veszedelmet
előre jósolta és küzdött ellene. Talán mondják majd, hogy
a könyv egyoldalú s újságírói gyöngéi vannak. De aki
határozott irányzat híve, az leszámol az egyoldalúság szemrehányásával,
A könyvinek éppen újságírói jellege adja a különös
vonzóerőt. Suttner elméleti ismerethalmaz befolyásától mentesen, nem tanári lelkiismeretességgel és példásan mérlegelő gondossággal feldolgozott visszapillantást nyújt, nem
kapunk kínosan pontos összefoglaló ábrázolást, hanem engedélyünk van, hogy bepillanthassunk naplójegyzeteibe, melyek a politikai eseményeket kritikai szemmel vizsgálják.
Az előadás modora közvetlen, üde, természetes és eredeti.
Aki figyelemmel olvassa a könyvet, megértheti belőle a
háború kitörését, egyúttal megállapíthatja, hogyan lehetne
hasonló következő katasztrófák ellen védekezni.
A könyv minden lapja leköti a figyelmet, úgy a tárgyának, mint a hozzá fűzött kritikai megjegyzések érdekességénél fogva. A szemünk előtt revue-ként lefolyó események
úgy tűnnek föl, mint két világnézet küzdelme. Egyik azoké,
akik a háborút úgy tekintik, mint »apa, király és minden
dolgok ura« — ez különben Heraklitosnak egy félreértett
mondása, mely nem a h á b ο r u r a, hanem általában a
»küzdelem«-re vonatkozik. A másik azoké, akik a békében — az észszerűség mesterművében« mint Müller
mondja, — látják a c é l t , melynek biztosításához minden
embernek folytonosan hozzá kell járulnia.
Suttner Berta följegyzései az 1892. évtől 1900-íg és
1907-től 1914-ig szóínak. A hézagosság sajnálni való, de
az összbenyomásra nem hat, mert a két évtized legfontosabb
évei benne vannak. A jegyzetek feldolgozásához dr. Fried
érdekes megjegyzéseket fűzött- Milyen sokoldalú a munka,
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meglátjuk, ha az 1907. évből néhány jelentős dolgot idézünk.
»Az orosz tragédia, Nebagatow tengernagy elleni vád és
védelme, a humanitás köpenyege, Maxim Gorkij levele a
megkínzott kovácsról, Roosevelt küldöttsége, Marconi, Ausztria politikai változásai, Németország és Franciaország, mit
kellene cselekedniük a német liberálisoknak, kivonat a Hohenlohe-memoirokbol, III. Frigyes egyik leveléből.«
Hogy a tárgyalás módját jellemezzük, Roosveltről 1906.
dec. 4-ről ezt olvassuk. »Az európai sajté elhallgatta azokat a szavakat, melyek béketörekvésekről szóltak. Hz elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak mindent
meg kellene tenniök, hogy a népek békéjének megvalósításét siettessék. De még hiányzik a nemzetközi erő, mely
minden igazságtalanságot meg tud akadályozni, egyetlen nagy
és szabad nemzet sem foszthatja meg önmagát attól a
hatalomtól, hogy jogait megvédelmezze és kivételes esetben
a mások jogaiért síkra szálljon.« Suttner ezt írja hozzá:
»Ez egészen másképen hangzik, mint ahogyan nálunk beszélnek itt nincs szó kísérletről, mellyel »mindent elkövetnek, hogy a népek békéjét létrehozzák«, itt nincs »addig,
amíg« kifogás a fegyverkezés igazolására, itt megmondják,
hogy a fegyverkezést meg kell örökké tartani és szükséges
növelni.« Megemlítünk még néhány rövid megjegyzést. »Látjuk, ha a háborús szándék megvan — és ez volt még rövid
idővel ezelőtt az államok életének és növekedésének az
alapja —, akkor az indító okok és kifogások mindég készenlétben vannak és a szított gyűlölet hajlamos kitörésre« (1892).
— »A robbanó anyagok korszakával az erőszaknak olyan
alakja lett, hogy erőszak nem közelíthet hozzá, Ez vagy
az emberiség, vagy az erőszak végéi· jelenti. Reméljük az
utóbbit« (1893.)
Nem mulasztjuk el, hogy rámutassunk a kiválóan célszerű név- és tárgymutatóra, melyben körülbelül 1000 név
szerepel. A »Széljegyzetek« ritka értékű politikai történelmi
könyv, melynek egyetlen német könyvszekrényből sem szabadna hiányoznia, Kívánatos, hogy minél többen olvassák
és elterjedjen az első kötet végén kifejezett mély gondolat.
»A kultúra bizonyára győzni fog a barbarizmuson. JDe
hogy mi kultúrát terjeszthessünk, kell, hogy az igazi kulíiira
legyen; erőszak, rablás, meggyőződési kényszer, agyonütési
politika nem kultúra, hanem barbárság. Ez az amit
a békéért küzdők már régen a világba kiáltották és
kiáltani nem szűnnek meg, bármilyen hatalmasa,« lépjen is
fel ellenük a barbárság.«
L. tengerészkapitany.
A címlapon levő vers Tóth Jolánnak „A láthatatlan
piramis” című most megjelent vereskönyvéből való. Kapható Eggenberger könyvkereskedésében. Ára 3 korona.
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