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Vilma holland királynő szentesítette a nők passzív választójogát
magában foglaló alkotmány revíziót.
Az angol parlament harmadik olvasásban elfogadta a nők 30 éves korhatárhoz kötött választójogát, ami 6 millió nőnek ad választójogot.
New-York állam november 6-án népszavazással megadta a nők általános aktív és
passzív választójogát
Az új svéd kormány bejelentette» hogy legrövidebb idő alatt beterjeszti a svéd nők
általános aktív és passzív választójogára vonatkozó javaslatot
A magyar parlament a központi hatalmak többi országait megelőzve, december 21-én
nyújtja be a nők aktív és passzív választójogát magában foglaló törvényjavaslatot.

Azt mondják …
Írta: Bédy-Schwimmer Rózsa.
Vérgőztől terhes levegőnk nehéz ködében kusza
hírek kóvályognak. A Tisza-regime megszűnése óta szellemjárás van. Az alaktalan, fel-felbukó, de soha kézzel meg nem fogható híresztelés sápadt incselkedéssel
rémit és csábít. Vermekbe csalogatja a vérködben tompult látással tapogatózókat. Ijesztgetésre szánt színpadi suttogással azt mondják...
Csupa azt mondják-ból él ma a közvélemény. K,i
nem kutatható forrásokból eredő híresztelésekből De
ha nem is látunk tisztán a vérködben: úgy, ahogy
szembe kell néznünk az »azt mondjákokkal.« Teljes
napvilágra kell a híreszteléseket rángatnunk. Szellemek
nem bírják el a napvilágot.
A választójogi reform sorsa, azon belül is a nők
választójoga körűi folyik a lélekrontó híresztelgetés. Azt
mondják: Tiszáíék megalkudtak a királylyal és a nekik
legkellemetlenebb részletek elejtése fejében megígérték

a reform keresztülbocsájtást.«
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Azt mondják: a kormány, megegyezett, hogy amellett szól, hogy a törvénytervezet tartalmazza a
Tiszáékkal megtámadtatja magát a nők választójoga nők aktív és passiv választójogát.
kérdésében, gavallérosan védekezik majd e támadások
Ezeken az egyszerű és világos tényeken épül
ellen s aztán mártír resignációval belenyugszik majd a fel bizalmunk, amelyet »azt mondják« híresztelések
megváltozhatatlanba, a nők passzív választójogának el- nem ingatnak meg. Hogy Tisza személyesen nem szaejtésébe »nehogy kockáztassa a Tiszáéktól mégis meg- vazza meg a nők választójogát, azt tudjuk. De hogy
szavazandó többi részletet.«
pártjának zöme kész azt megszavazni, arról is van bizoAzt mondják: a pártok megegyeztek maguk közt, nyítékunk. Hogy Polónyi ellenünk száll síkra azt bejelenhogy tagjaiknak teljes szabadságot adnak a nők tette nekünk. Tény, hogy Tisza és Polónyi Géza Maválasztójogának meg vagy leszavazására, s hogy az gyarországon a nők választójogának legvehemensebb
erre
vonatkozó paragrafusok tárgyalása
alatt sok ellenségéi.
olyan kormánypárti képviselő, aki szavát lekötötte
Nem vettük volna tollhegyre a sok mende-mondát,
a nők választójoga mellett, a buffet meg a ha az ország minden részéből érkező kérdezősködés
könyvtárszobában húzódik majd meg. Azt mond- nem igényelne megnyugtató felvilágosítást.
ják: Polónyi Géza olyan beszédre készül a nők
Három lehetőség előtt állunk. Vagy megszavazza
választójoga ellen, amitől az ország reng majd
a parlament a nők aktív és passzív választójogát mega kacajtól »s igazi férfi röstel majd a nők választóvalósító javaslatot, vagy házfeloszlatás lesz. Ekét esetjoga mellett szavazni.« Azt mondják: annyi toldást és
ben
lelkes
munkakészséggel
állunk
a
jolealkudást ajánlanak majd a javaslatnak a nők választóg a i n k a t megadó pártok m e l l e t t A harmadik
jogára vonatkozó-résziéhez, hogy a kavarodásból csak
eshetőségtől a sors óvja meg Magyarországot. Komproaz egésznek az elejtésével menekülhetnek.
misszum Tiszával: Magyarország politikai halála.
Folytathatnók a szerkesztőségekben, vasúti fülkékA korszakot alkotó javaslat benyújtása küszöbén
ben, társaságban és politikai összejöveteleken kolportált,
rémképpel,
mint lehetőséggel nem akarunk foglalkozni.
eredetükre nézve mindig homályos híresztelések listáját.
Megilletődött
várakozással tekintünk jogaink elé.
A reakció kohójából származó nyugtalanító híresztelésekből mutatónak azonban ennyi is elég. Ezekkel a
kísértetiesen meg nem fogható híresztelésekkel szem.
Tirpitz úr beszél.
ben szögezzük le a tényeket.
Névszerint: a királyt, Wekerlét,
Vázsonyit és
Középeurőpa gonosz szelleme, akit Lord Northcliflet
Ugront szerepeltetik e híresztelések, mint a nők aktív az entente megrontó jávai együtt kény szerzubbonyba kelés passzív választójogával szemfényvesztő játékot űzőr- lene bujtatni, Hamburgban beszédet mondott december
ket. Ezzel szemben rendületlen bizalommal állapítjuk meg, közepén. Kijelentette, hogy korai még békéről beszélni,
hogy Károly király trónralépése óta tett enunciációiban mert Anglia eddig többet nyert, mint vesztett, s ezért
a nők alkotó tevékenységét mindig méltóságteljes komoly- folytatnunk kell a háborút, míg Angliát megtanítjuk
sággal emelte ki. Az Eszterházy-kormány megalakulása, keztyübe dudálni. Eddig ugyan mindig azt hallottuk,
kor pedig, a Feministák Egyesülete június 16-iki gyű- hogy mi nyertünk s csak mi nyertünk, érdekes hát
lésén gróf Károlyi Mihály a kormány! megbízásából ki- Tirpitz beismerése, hogy katonailag többet vesztettünk,
jelentette, hogy a nők választójoga a kormánypro- mint amennyit nyertünk, A békelehetőséget bírálva pegramm szerves része. Ugyané gyűlésen Pető Sándor dig szószerint azt mondta a nagyadmirális úr: »In den
országgyűlési képviselő kijelentette, hogy az új · kor- Lockungen zu einem vorzeitigen Frieden liegt für uns
mány a választójogi blokk támogatásán épült fel, schwerste Gefahr«, A háború negyedik telén még idős a blokk a nők választójogát olyan feltételei szerűtlen a béke és legnagyobb veszedelmünk a tolegyikének
állította
fel,
amelynek
megvalósításá- korai béke. Óh elpusztult milliók és még elpusztítandó
hoz fűzi támogatását. Ha a nők választó jogát elej- szegény fiaink!
tené a kormány, a blokkot képviselő két miniszter rögtön lemondana^ s ezzel a kormány megbukna, mondotta
akkor Pető Sándor országgyűlési képviselő. Személy sze- Előkelő idegenek.
rint pedig a kabinetnek minden egyes tagja audienA magyar delegáció egy tagjának interpellációjára Czernin
ciákban, előadásokon, újságnyilatkozatban és az álláskülügyminiszter azt válaszolta, hogy mi nem szólhatunk bele
foglalás minden egyéb formájában biztosította a nők
választójogáért küzdőket a nők választójoga megvaló- Belgium kérdésébe, mert ez Németország magánügye s 8
sításáról. A miniszterelnökségben történt személyi vál- nemzetközi diplomáciai etikett tiltja, hogy egy idegen ország
tozás után Wekerle Sándor kijelentette, hogy a nők ügyében állást foglaljunk. Bezzeg más a katonai nemzetválasztójoga dolgában is elődje programmját veszi át. közi, etikett. Amikor 1914-ben Antwerpen alatt kellett beleMinden a mi a király előzetes beleegyezésével decem- szólnunk a német-belga ügybe, bizony nem hárítottak eí
ber 21-én benyújtandó javaslat részleteiről kiszivárgott, bennünket mint előkelő idegeneket.
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Az új orosz kormány békeajánlata következményeképen a központi hatalmak kormányai fegyverszünettárgyalásokat
kezdtek
az orosz nemzet képviselőivel, akik között
egy nő is helyet foglalt.

Az általános békéért.
Impozáns gyűlés keretében méltatta a Feministák Egyesülete ez orosz kormány békeajánlatát és hogy azt külügyi
kormányunk a béketárgyalások alapjául elfogadta. G l ü c k l i c h Vilma bevezető szavaiban annak az örömnek adott kifejezést, amelyet az egész világ asszonyaiban a hivatalos
békenyilatkozatok keltenek. Üdvözölte a gyűlés szónokait,
akik mindannyian régi, bátor harcosai a béke ügyének.
Giesswein Sándor Tolstoj szellemét tekinti a mostani háború győztesének, a békeajánlat forrásának. Tolstojt lemosolyogták, mint utópistát, pedig az az igazi reálpolitika, amely
az ő szellemében a népek számára békét, nyugodalmat akar
teremteni. A háború annak symptomája, hogy a társadalom
szervezete beteg; reorganizálni kell: új államközi viszonyt kell
létesiteni, az európai államok szövetségét megalakítani. B í r ó
Lajos olyan békét kivan, amely egyetlen népet sem aláz
meg, egyetlen ország területét sem csorbítja; háború céljára
nem áldozunk sem pénzt sem életet. Eddig kerekszámban
12 millió ember pusztult el 1200 nap alatt: ez naponkint 10,000,
óránkint 400, percenkint 6 halottat jelent; mondhatja-e valaki,
hogy nem sürgős a békekötés? De ne különbéke legyen,
amely az egyik frontról, az egyik fogolytáborból kiszabadulókat egy másik frontra, más fogságba veti. Nem azt az
imperializmust kell szolgálni, amely magyar halottakkal akarja
az egész világot benépesíteni, hanem azt, amely élő magyar
embereket akar mindenüvé telepíteni. Egyetért külügyi kormányunk békés nyilatkozatával, de a társadalom magatartása is erősítse ennek hatását. Hallják meg szavunkat a lövészárkokon tul, hallják meg a szövetséges államokban:
szűnjék meg a mészárlás és ne ismétlődjék soha többé!
Gróf T e l e k i Sándorné előterjeszti a következő határozati javaslatot:
A Feministák Egyesületének 1917. december 1-én tartott
nyilvános gyűlése bízó reménnyel üdvözli külügyi kormányunk hivatalos nyilatkozatát, amelyben elfogadja tárgyalások alapjául az orosz kormány békeajánlatát; követeli, hogy híven Czernin grófnak az annexio és kárpótlás
nélkül kötendő béke mellett elhangzott nyilatkozatához, kormányunk tegyen meg minden lehetőt és szövetségeseinknél
is vesse latba minden befolyását annak érdekében, hogy
a most meginduló tárgyalások ne csupán a különbéke,
hanem az összes hadviselők békés viszonyának helyreállítása érdekében történjenek,
A gyűlés bízik abban, hogy amint az orosz nép igazi
akaratának első megnyilvánulása a békét követese, úgy
az Igazi demokrácia térhódítása, amely mind nálunk, mind
ez összes államokban a férfiak és nők összességének közreműködésével fog kormányozni, legjobb biztosítéka lesz az
állandó békének«,
Az öntudatos magyar asszonyok elemi kötelességüket
teljesítik, midőn ismét felemelik szavukat a huszadik század kultúrájához nem méltó fegyveres küzdelem folytatása
ellen. Egyúttal gondoskodnak arról, hogy valamennyi ország asszonyaihoz eljusson az az üzenet.: erős akaratuk
latbavetésével gyakoroljanak befolyást a népek sorsának

intézőire, hogy azonnal kezdjenek tárgyalásokat a megegyezésen alapuló, annexió és hadikárpótlás nélküli, a
méltányosság elvei szerint kötendő á 1t a 1 á no s b ék e érdekében.
L ο ν á s z y Márton kiemeli azt az örvendetes tényt, hogy
az orosz békeajánlat a nagy nyilvánosság előtt hangzott
el s így a diplomácia nem rejtheti el, nem mellőzheti Ragadjuk meg ezt az alkalmat, ne engedjük elmúlni anélkül,
hogy minden erőnkkel előmozdítsuk az általános békét! Az
egyes államok alakulása egy elmúlt fejlődési fok produktuma; már a háború előtt 3-as és 4-es szövetségek. Jelezték, hogy a XX. század kultúrája az egységesítés magasabb fokát követeli. Meg kell alakítani az összes államok
szövetségét, nehogy anarchia lehessen a kultúra kerékkötője—·
A nők voltak a háború legnagyobb hősei, legtöbbet szenvedő mártírjai Ezért is megilletik őket a politikai jogok,
amelyek segítségével fentarthatják majd az államok közötti
békét, biztosíthatják a nemzetközi jog uralmát. A gyűlés
lelkes hangulatban oszlott szét.

Ausztria.
Az ungemeiner Oesterreichischer Frauenverein Bécs mtaden kerületében nagyszabású gyűléseket tartott az általános
béke mellett. E gyűléseken megalapították az osztrák »békepártot«, amelyhez már is nagyon sok férfi és nő csatlakozott, Az új párt röpívek és röpiratok útján is terjeszti
eszméit és napról-napra nő híveinek száma.

Svájc.
A svájci pacifista nők az orosz békeajánlat hírére sürgönyben fordultak az Állandó Béke Nemzetközi Nőbizottságának amsterdami központjához azzal a felszólítással, höí
a nemzetközi bizottsághoz tartozó nemzeti bizottságok sür-1
gessék kormányaikat
a béketárgyalások megkezdésére.
svájci nők egyúttal a maguk részéről is ugyanilyen értelmi
felhívást intéztek a hadviselő kormányokhoz. Ε felhívást
több tagú deputáció nyújtotta át a hadviselő kormányok
Bernben székelő követeinek.
*
Lapzártáig
a nehézkes postaforgalom miatt nem
hetett el bennünket több hír más országok asszonyainak
vékenységéről.

Nemzetközi nőkongresszus Bernben.
November utolsó és december első napjaiban svájci nők elnöklése mellett magyar
osztrák, német, francia, orosz és belga nők
együttes tanácskozásban elhatározták, hogy
február 17-23. között Bernben nemzetközi
kongresszust tartanak a népek egymással kibékítése érdekében. Magyar részről a rendezést a Feministák Egyesülete vállalta; a konferencia iránt érdeklődőknek készséggel nyújt
felvilágosítást.
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Öt lélek,
W. N. Ewer verse, mely a „TheNation“-ban jelent meg
ELSŐ LÉLEK:

A lengyel pusztaság parasztja voltam,
De hadba hívtak, elhagytam ekémet,
Oroszország veszélyben, jön a német
S aztán lerogytam a mezőre holtan.
Szabadságért áldoztam életem —
Kik küldtek, ezt beszélték énnekem.
MÁSODIK LÉLEK:

Tiroli voltam és a harcba mentem,
Hegyes hazámtól elváltam vidáman,
A muszka ellen küzdtem a csatában
S egy dárda leszaladt szívembe menten
Szabadságért áldoztam életem —
Kik küldtek, ezt beszélték énnekem
HARMADIK LÉLEK:

Én mint takács selymet szőttem Lyonban,
Hogy a porosztól ránk szakadt az átok,
Mely gyászba döntött minket s a világot,
Most belga földön fekszem, a síromban,
Szabadságért áldoztam életem —
Kik küldtek, ezt beszélték énnekem.
NEGYEDIK LÉLEK:

Szőllőcském volt az erdős Majna mellett
De száz ellenség töri ránk, mindhiába,
Elestem a szép Lotharingiába,
A haza hívott s nékünk menni kellet.
Szabadságért áldoztam életem —
Kik küldtek, ezt beszélték énnekem
ÖTÖDIK LÉLEK:

Angol hajómunkás fúrtam-faragtam,
Hogy háborút üzentek Belgiumnak,
Segítségünk kérték, a föld kigyulladt,
Közéjük álltam s meghaltam haragban.
Szabadságért áldoztam életem —
Kik küldtek, ezt beszélték énnekem.
Kosztolányi Dezső.

A nők választójogának
néhány újabb fontos eseménye.
A vidéki szervező-előadásokat tovább is jelentekéiig eredménnyel folytattuk, a blokkgyűléseken szónokainkkal képviseit ettük magunkat. A központ kiküldött szónokai és előadói voltak: Ágoston Péterné, dr. Dienes Valéria, Glücklich Vilma, Leffler Béla, Mellemé Miskolczy Eugénia, Pogány
Paula, Spády Adél, Szegvári Sándorné, Szirmai Oszkárné
és K. Vámbéri Melanie,
A gyűlések az alábbi sorrendben következtek:
Október 21. Kolozsvár,
Október 22. Marosvásárhely.
Október 28. Huszt Itt megalakult a Feministák Egyesületének huszti csoportja, melynek elnöke dr. Bajomé lett
Október 30, Máramarossziget, A Feministák Egyesülete
újonnan megalakult csoportjának elnöke lett Belázsné dr.
Krizsó Jolán, A szervezőgyűlés nevében K r i c s f a l u s s y
Sándor polgármester a következő sürgönyt intézte gyűlésünkhöz: »Őszinte örömmel és köszönettel vette városunk
közönsége az egyesület kiváló titkárának, Spády Adélnak
kiküldetését, akinek nagyszabású agitáló beszéde következtében a helybeli csoportot több száz taggal megalakítottuk.
Előadás társadalmunk kiváló tagjai jelenlétében óriási közönség részvételével teljes sikerrel folyt le. Ebből az alkalomból az Egyesületet őszinte melegséggel és az azonos gondolkodás meleg szolidaritásával üdvözöljük és nemes törekvésében hazafias lelkesedéssel támogatjuk.«
November 1.Temesvárt és Egerben.
November 11. Déván, Győrött és Szegeden rendeztünk
előadásokat, ugyanakkor Kecskeméten választójogi blokkgyűlés volt, melyre egyesületünk is küldött ki szónokot.
November 13, Budapesten a Mária Dorottya Egyesületben tanítónők foglaltak állást a nők választójoga mellett.
November 14. Pozsonyban tartottunk előadást.
November 18. Debreczenben megalakult a Feministák
Egyesületének fiókja, melynek elnöke dr. Láng Sándorné. Ugyanakkor Nyitrán tartottunk előadást és Ruttkán
is képviseltettük magunkat szónokkal a választójogi blokkgyüiésen.
November 19. a Károlyi-párt értekezletén Szász Zsombor
indítványára elfogadta a párt azt a határozati javaslatot
hogy a nők számára nemcsak aktív, hanem passziv választójogot is követel.
November 20. Sopronban tartottunk előadást.
November 22, Veszprémben.
November 25: Eperjesen,
December 2-án szolnoki csoportunk rendezett előadást,
melyen központi kiküldöttünkön kívül dr, Giesswein Sándor
és Sipos Orbán orszgy. képviselő urak is közreműködtek
December 9-én Székesfehérvárott rendezett helyi csoportunk nagysikerű előadást, ugyanakkor két csoportunk alakult meg: Kassán, hol Kozákné Pechár Ida és Keller Imre
az elnökök és Baján, hol Reich Béláné a csoport elnöke.
Bajáról a következő sürgönyt intézték hozzánk: »Bajai fiókszövetségünk megalakulásakor szilárd elvhűséggel üdvözöljük
a feminista - mozgalmak központját és felajánljuk teljes erejű
támogatásunkat jogos küzdelmünkhöz.«
Kállay András nyírbogdányi képviselőjelölt programmbeszéde hajlott korát megcáfoló és sok fiatal mar«uí gondolkozásul megszégyenítő modern életfelfogásnak volt bizonyítéka. A nők választójogának e meleg szószólóját sürgönyben üdvözöltük.
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Értsétek meg ti asszonyok…

Politikai propagandára legutóbbi kimutatásunk
óta befolyt:
Szjrmay Oszkárné újabb adománya az orosz békeajáníat
hírének örömére
Szegvári Sándorné újabb adománya
Baracs Károlyné
Beck Károlyné
Bien Ernoné
Galambos Miklósné, Szolnok
Dr. Glücklich Emil (az ügyvezetőnkre békeagitáció
miatt kirótt rendőri büntetés fedezésére)
Κ. Κ. újabb adománya
Dukes Márk, Galgócz
Dr. Gonda lllésné újabb adománya
Gáspár M.-né
Gáspár M.-né
Somló Ede újabb adománya
Steijmé Kende Malvin az
orosz békeajánlat hírének
örömére
Dr. Huszterweil László, Aszód
Halász István
Schnur Nelly
Franz Mária
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Jogot, békét; követelőnk és szolgálunk. Emberfeletti munka folyik egyesületünkben. Hősies odaidő és áldozatkész polgári munka. Vegye ki mindenki
részét e munkából. Toborozzunk tagokat; adjunk
és szerezzünk pénzt a felépítés munkájához. Bőséges pénzhozzájárulás nélkül nem tudjuk fokozni
nemzetvédő munkánkat. Milliárdokat költ az em
beriség naponként az elpusztításra: nekünk százezrekre van szükségünk a felépítéshez. Adjon
mindenki! Sürgős adományokat kérünk választójogi és békemunkánkhoz.

A delegáció tárgyalásainál kiderült, hogy Magyarország
az együttes osztrák-magyar hadsereg keretében sokkal több
katonát áldozott, mint amennyit »quota szerint« köteles volt.
A közös hadügyminiszter a vád helyességét elismerve, megmagyarázta, hogy a tény magában igen örvendetes Magyarországra nézve, mert azt jelenti, hogy ott jobban táplálják a gyermekeket, azért nagyobb arányban válnak be
katonának, mint a rosszabbul táplált osztrákok.

A »hon hősnőinek« nevezte el a minap egy konzervatív politikusunk hírlapi közleménye a háború ama szegény mártírasszonyait, kik néma csöndben tudják eltűrni a
rájuk mért háborús szörnyűségeket. A férj, a fiú elesik —
hangos jajszavuk sem hallatszik. Éhség, fagy gyötri gyermekeit — oh csak annyi kenyeret, hogy éhen ne haljanak,
csak annyi meleget, hogy meg ne dermedjenek — és újra
csönd és néma megadás.
Mi már régen tudjuk és valljuk, hogy a modern háborúval szemben nem hősiesség többé a tompa, szolgai béketűrés. Másfajta hősiességet, másfajta hazaszeretet is követei
tőlünk az istenítélet idő.
Ilyen hősiességről tanúskodik az orosz békeajánlat,
amely
végre megindította a béke lavináját. Az oroszok ezt üzenték:
»Az orosz köztársasági kormány nem elégszik meg a
béke iránti hajlandóság kinyilatkoztatásával és a békeprogramm megvitatásával, hanem mi szennai akarjuk a békét.«
És elsősorban az asszonyokhoz fordul az üzenet: »Értsétek
meg ti asszonyok, kiknek apái, fiai és férjei véreznek el
e világ nyomorúságában.«
Értsétek meg ti asszonyok; tőletek mindenekelőtt,
tőletek várják, hogy belássátok és elhatározzátok, hogy véget lehet vetni és véget kell vetni mindenáron és minél
előbb apáitok, férjeitek, fiaitok tömeges legyilkolásának.
Értsétek meg, hogy hazudik mindenki, aki azt állítja,
hogy akármelyik nép vagy nemzet a mi megsemmisítésünket kívánja. Az entente népei épúgy, vagy talán még
öntudatosabban sóvárognak béke és kultúra után, mint mi.
Nemcsak a Lansdowne lordok és Asquithek nyilatkozatai bizonyítják ezt, hanem még világosabban tanúskodnak
e mellett a háborús uszítók a Lloyd Georgeok és a
Churchillek,
Nem is mernek ők nacionalista jelszavakkal dolgozni.
Csak egy érvük van a háború folytatása mellett: a
jövő állandó békéje nincs biztosítva addig, míg a jelenlegi
német militarista és autokrata uralom katonai
vereséget nem szenved.
Ha pedig meg akarjuk érteni az irredentizmus és revanche szenvedélyei segítségével félrevezetett népek pszihologiáját, gondoljunk csak vissza egy percre az erdélyi román betörés korszakára és a mi akkori lelki állapotunkra.
A monarchia külügyi politikája mintha igazi pacifista
mederbe terelődött volna. Nagyszabású, koncepciót láttunk
Czernin gróf történelmi fontosságú budapesti beszédében.
De értsétek meg, hogy ellenfeleink nem bízhatnak pacifista
őszinteségünkben, ha belátásunkat és meggyőződésünket terminusokhoz és feltételekhez kötjük, más népek jó vagy rossz
magaviseletétől tesszük függővé.
Károly király a delegációkhoz intézett beszédében erkölcsileg megbélyegezte a háborúban hódítást akaratot és
azt rabló szándéknak nevezte el. Ha tehát rablásnak ismeri el királyunk azt az eljárást, ha népek és országok sorsát a háborús erőszak tényeinél és következményeinél fogva döntjük el, akkor Lengyelország, Litvánia és Kurland jövendője csak a béketárgyalásokon intézhető el
Ha pedig rablásnak minősítjük az háborús annexiót, akkor ennek lényege bizony nem változik meg és nem válik
hazafias és megengedett cselekedetté, ha — határkiigazításnak kereszteljük el és stratégiai indokolásokkal mentegetjük a merényletet.
És értsétek meg, hogy nem a haza biztonságát,, hanem a háború folytatását, a háború állandósítását szolgálják a tanulni nem akaró politikusok, kik még ma is,
még az orosz békeajánlat után is, ilyen húrokat pengetnek.
És értsétek meg ti asszonyok a kunyhókban és a palo-
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tákban egyaránt; a békét, az emberi faj életét és nyugalmát
csak a felszabadult népek hamisítatlan politikai akarata fogja
biztosítani. A népek nem akarnak vérben és szennyben elpusztulni, a népek élni, élni akarnak.
Az anyák kötelessége tehát a demokrácia győzelmét
elősegíteni. Országunkban vétkes mulasztások történtek a
múltban e téren. Demokratikus választójogi reform küszöbén
állva, bízva remélhetjük, hogy hosszú évi küzdelmek után
a magyar nő is elnyeri végre politikai szabadságát
Mint a magyar politikai nép egy része politikai jogokat és kötelességeket gyakorolva majd módunkban lesz még
erélyesebben, még hathatósabban, mint eddig, azon dolgozni,
hogy a nép rázza le magáréi évezredes, korhadt babonák
bilincseit. Hogy megtanulja a nép akarni azt, amit külügyminiszterek fennen hirdetnek: a népek ezentúl csak mint
egymást segítő, terményeiké!· és ipari cikkeiket egymással
zavartalanul kicserélő testvérek tudnak majd megélni.
Mindenféle más út, ezt értsétek meg, a gazdasági lehetetlenségek országába fog vezetni, oda fog vezetni, hogy
nemcsak apáink, férjeink és fiaink, hanem mindnyájan elpusztulunk, elvérzünk e világ nyomorúságában,
Ε nagy felszabadulás munkáján kell dolgoznotok, itt van
helye az áldozatoknak itt emelkedhettek fel a hősiesség
magaslatára.
Ezt értsétek meg ti, asszonyok…
Szegvári Sándorné

Ezért végzetes hibának kell tartanunk a katonatisztek berendelését az iskolába, ahol őszintén nem beszélhetvén, csupán a külső csillogásnak, különösen az ifjúságra nagyon erősen ható szuggesztív erejét gyakorolhatják. Nem várhatjuk tőlük, hogy mély psychológiatudás és ezen alapuló megértés révén tökéletes pedagógiai eljárással ellensúlyozzák ezeket a káros hatásokat. Nem követelhetjük, hogy megtagadják a beléjük
nevelt és tőlük mindenkor megkövetelt túltengő önérzetet, amely a serdülő diákban múlhatatlanul a militarizmus
fölényének benyomását kelti
Meleg együttérzéssel, igaz részvéttel viseltetünk a
harctéren szenvedő katonatisztek iránt; bámuljuk
őket azért az önmegtagadásért, amellyel a háború diktálta
súlyos kötelességeket is teljesítik; kívánjuk, hogy következzék be mielőbb a leszerelés, amely ezeket a nagyértékű tulajdonságokat a kulturális munka szolgálatába
állítja. De a középiskola serdülő ifjúságában amúgy is,
tomboló harcias ösztönöket a háború szépítésével, a militarizmus csillogásával táplálni és fejleszteni: ez nem,
válik hasznára a jövő nemzedéknek, nem fokozza a hadsereg dicsőségét.

Katonatisztek a középiskolában.

A gyermekmunka megszüntetése.

Bizonyosra vettük, hogy a háború tragikusan szomorú tapasztalatai után az egész közoktatás határozottan
pacilista irányt vesz minden kulturáltamban; hogy a jövő
nemzedék kedélyét és gondolkozását féltő gonddal fogják óvni minden harciasságtól; hogy a nevelés művészetének legfőbb céljául fogják kitűzni az emberi szolidaritás kiirthatatlan meggyökereztetését az ifjúság lelkében,
Sajnos, ezen a téren sem vezet a magyar közoktatás, legalább erre enged következtetni az a megállapodás,
amely a sajtó híradása szerint a honvédelmi és közoktatásügyi miniszter között létesült s amelynek értelmében e
célra kirendelt, a harctéren járt katonatisztek fogják megismertetni a középiskolák ifjúságával a háború tanulságait.
Ha ezek a katonatisztek igazán elmondhatnák, amit
a harctéren tapasztaltak és szenvedtek, akkor a békés
szellemnek ennél biztosabb megalapozását el sem lehetne
képzelni Úgy hatnának előadásaik, mint Wereschagin
képei: örökre elriasztanák a háború borzalmaitól azokat,
akiknek alkalmat nyújtanak megismerésükre. Ebben az
esetben csak megelégedéssé] üdvözölhetnők a katonatiszteket az iskolában.
A dolog azonban máskép áll: a katonatiszt hivatalosan kénytelen a háborút dicsérni; kénytelen úgy tenni,
mintha lelkesednék a hadi dicsőségért és mintha kívánná
a harcias szellem fentartását; kénytelen megismételni azokat a középkorból ránk maradt frázisokat, amelyek a
fegyveres hőstetteket dicsőítik és amelyei helyébe ma már
a kultúráinak tett szolgálatok, az érte hozott áldozatok
méltatásának kellene lépnie.

Írta : Kis Adolf, a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító igazgatója
A gyermekmunka korlátozáséra Magyarországon csak
az 1884. évi ipartörvényben találunk rendelkezéseket. Ε törvény szerint tíz éven aluli gyermekek egyáltalán nem,
10 éven felüli, de még nem 12 éves gyermekek csak az iparhatóság engedélyével alkalmazhatók gyárakban. Az engedélyt
a hatóság csak akkor adhatja meg, ha gyárban való foglalkoztatás mellett az iskola rendes látogatása lehetővé válik.
Akik a 12 éves kort már meghaladták, de a 14 éves életkort még el nem érték, gyári munkában naponként csak 8
óra hosszat foglalkoztathatók. Oly fiatalkorúak, akik a 14
éves kőit betöltötték, de a 16 évet még nem érték el, naponta csak 10 órai munkaidőre alkalmazhatók. Éjjeli munkára (esti 9 órától reggeli 5 óráig) 16 éven aluli személyek
egyáltalán nem alkalmazhatók. De oly iparágakban, amelyeknek üzeme a megszakítással fennakadást szenvedne, az
iparhatóság a tanonc testi fejlettsége alapján megengedheti,
hogy a 16 éven aluli, de 14 évnél nem fiatalabb munkások a
töivényben megállapított munkaóráknak legfeljebb felét tölthetik éjjeli munkával, Ä 16 évet még be nem töltött munkások vagy éppen nem, vagy csak bizonyos feltételek mellett alkalmazhatók oly üzemekben, amelyek egészségtelenek^
nek, Vagy veszélyesnek nyilváníttattak és általában csak oly
munkáira alkalmazhatók, amely egészségükre nem ártalmas
Is testi fejlődésüket nem gátolja. Az egészségtelen és veszéyes iparágak lajstromát a kereskedelmi miniszter rendeletben fogja megállapítani, amelyben meghatározza azokat a
feltételeket is, amelyeknek megtartásával 16 éven aluli személyek ily iparágakban alkalmazást nyerhetnek.
Az Ipartörvény megalkotása óta 33 esztendő telt le,
le a kereskedelemügyi miniszter még mindig nem talált
fagyai országon egyetlen, egészségtelen, vagy a testi fejlőlésre egészségtelen üzemet, az egészségtelen és veszélyes
iparágak lajstromát nem bocsájtotta ki és nem tartotta szükségesnek, hogy megállapítsa azokat a feltételeket, amelyek
alapján az ifjúmunkások ily üzemekben alkalmazást nyerhet-
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trek. Még mindig meg kell tehát elégednünk az ipartörvény
azon általánosságban tartott kijelentésével, hogy tanoncok
csakis oly munkára szoríthatok, amely testi erejüknek megfelel. Rá kell bíznunk a gyermek keresetére szoruló szülőre
és az olcsó munkaerőt kereső munkaadóra, hogy megállapítsa, milyen munka felel meg a gyermek testi erejének.
Hiába állítjuk fel tehát a tételt, hogy túlkorán rendszeres kereseti munkára gyermeket ne alkalmazzanak, nincs senki,
aki e követelmény betartásáról gondoskodjék. Az 1906. évi
üzemi és munkásstatisztika szerint már oly nagyszámú a
gyermekmunka, ami fejletlen és kezdetleges iparunkban, hogy
a statisztikai felvételek hitelességét tekintve, bátran kimondhatjuk, hogy csak az ipari munkában is legalább háromszórta annyi gyermeket foglalkoztatnak, mint amennyit a
kimutatás feltüntet. És ha még tekintetbe vesszük, hogy a történy azokra a fiatal munkásokra, lakik nem tanoncok és nem
gyári munkások, egyáltalán semmiféle korlátozást sem szab
meg; ha tudjuk, hogy a bányai» a mezőgazdaság, a közlekedés s a kereskedelem terén mily nagymérvű a gyermekmunka;
szinte csodálkoznunk kell, hogy ez utóbbiak tekintetében még
mindig megelégszenek az ipartörvénynek azzal az egyetlen
kikötésével, hogy tizenötödik életévük betöltése előtt munkakönyvet nem kapnak. Nálunk tehát a gyermekmunka »szabályozása« csak a tanoncokra s a legszűkebb értelemben
vett ipáira terjed ki s helyesen mondotta Szterényi, hogy
»egyebekben a gyermek gyenge munkaerejének kiaknázása
szabad terület és ezzel szabad területté válik a jövő munkásgenerációnak testi és szellemi tönkretétele«,
Arról talán nem is kel! beszélnünk, hogy az ipartörvénynek felsorolt, igazán szerény rendelkezéseit a gyakorlatban
mennyire respektálják. Nem akarok beszélni az iparfelügyelet hiányosságáról sem, talán elég» ha megállapítom, hogy
Magyarországon még egyetlen munkaadót sem büntettek meg
azéit, mert az ipartörvény idézett rendelkezéseit nem tartotta
meg. És elég, ha utalunk arra, hogy az iparfelügyelet csak a
gyáriparra terjed ki, pedig a gyermekmunka leginkább maß
területeken otthonos.
Nagyon helyesnek tartom tehát» hog a feministák a gyermekmunka kérdését a választójog kérdésével
kapcsolták össze, mert szociálpolitikai törvények alkotását
és e törvényeknek becsületes végrehajtását csak akkorra
várhatjuk, amikor a törvényhozás általános választói jog alapján választott parlament kezében lesz és a végrehajtó hatalmat az a parlament ellenőrzi, amelyben a népnek képviselői
ülnek. És ha e képviselőket nők is választják s ha a parlamentben nők és anyák is lesznek, csak akkor remélhető,
nogy törvényes intézkedéseket kapunk a gyermekmunka
megszüntetésére, vagy legalább Is a legszűkebb határok közé
való visszaszorítására. Addig a mi követeléseink hiábavalók
lesznek s nem tehetünk mást, mint hogy szünet nélkül
feltárjuk azokat az adatokat, amelyek a gyermekmunka borzalmait feltüntetik.
Bud János az 1900, évi népszámlálás adatat alapján
összeállította, hogy a magyar birodalom területén 498.000
7-14 éves korban álló gyermek foglalkozott valamely gazdasági munkával, Olyformán kell ezt érteni, hogy e ggérmének túlnyomó részben teljes idejüket és egész munkaerejüket valamely keresetet nyújtó foglalkozásra fordították. Η
498.000 gyermek foglalkozási ágak szerint következőleg oszlott meg:
munkások száma:
szám szerint; %-ban
őstermelés
Bányászat
Ipar
Kereskedelem
Közlekedés
Napszámos különböző ágakban

350.152
2.116
63.233
0.06
1.112
9.208

70.4
0.4
12.7

1.8
0.2
1.9

Házi cselédek
Egyéb

59.908
3.007

12.0
0.6

Ebből a kimutatásból kitűnik, hogy a 18 éven aluli
gyermekek nagy része oly üzemekben dolgozott, amelyek a
felnőtt munkás egészségére is káros hatással vannak. Ma
már kétségtelen, hogy a kő, föld és agyagipar, az üvegipar,
a papirosipar, sőt a sokszorosítóipar is veszélyezteti a munkás egészségét; a fonó- és szövőiparban a munkaidő hoszszúsága és a helyiségekben állandóan fejlődő nagy por az,
ami a munkásokra veszélyes. Megállapítható egyébiránt,
hogy leginkább azokban az iparágakban foglalkoztatnak
gyermekeket, ahol leghosszabb a munkaidő, az 1908. évi
ipái felügyelői jelentésben olvassuk, hogy egy telepen higanyt gyártanak gyermekmunka segítségével. A nagyváradi
iparfelügyelő 1906-ban jelenti, hogy 8-10 éves gyermekeket is talált üveggyárakban, akik legalább 8 órai munkát
végeztek. Általában az üveggyárakban alkalmazzák legzsengébb korban a gyermekeket, azzal a kifogással, hogy apjuknak segítenek. Hogy az üveggyári munka mily pusztító hatással van a szervezetre és a fejlődésre, az Chyser Béla
könyvéből közismerete«.
Dr. Hahn főorvos Budapesten néhány év előtt 100
szabótanoncot vizsgált meg, akik közöl 81 kisiparosnál volt
alkalmazva. Ε tanoncok közül 49 szenvedett valami betegségben, gümőkórban, skrofulózisban, vérkeringési rendszer
betegségeiben, bőrbajban, stb. Ausztriában 1908, évben felvételt készítettek a gyermekmunkáról és ennek eredményét
a kormány »Erhebungen über die Kinderarbeit in Österreich
im Jahie 1908.» című kiadványban adta közre. A felvétel
az iskolaköteles gyermekekre terjedt ki, ezeknek is csak
egy tizedére, mindamellett oly szomorú képet tárnak elő,
amely minden kultúrembert megdöbbent, 148.368 iskolásgyermekről derült ki, hogy már hihetetlen korán kénytelen
ipati munkába állani. Ez a megvizsgált gyermekek 34.8%-át
teszi. Általában a korai munkában álló tankötelesek 3060%~át teszik ki az összes iskolásgyermekeknek, még pedig
egyaránt minden egyes tartományban. A törvényes gyermekek 34.6%-a, a törvénytelen gyermekek 37,3%-a végzett
ipari munkát iskolaköteles korban. Λ teljesen árvaságra jutott
gyermekek közül a törvényesek 41.8%-a, a törvénytelenek
48.8%-a állott ipari munkában, ami azt bizonyítja, hogy
nemcsak a proletárszülők önzése kényszeríti a gyermeket az
időelőtti munkára.
A foglalkoztatott tankötelesek közül 6-8 éves 27.050
= 17.8%; 9-10 éves 39.019 =35.6%; 11-12 éves 50.722
= 49.7%; 13-14 éves 28.703 =22.2%-e.
A foglalkoztatott tanköteleseknek kor és az egyes alkalmaztatási ágak szerinti megoszlását az alábbi összeállítás
tükrözi vissza:

A gyermekmunkások megoszlása az egyts iparcsoportokban a kövtetkező:
kő, föld, üveg- és vegyiparban
2517
fémgyártásban
1363
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faiparban
5103
bőr, tolllparban
1683
szövő-fonó iparban
17216
ruházati iparban
4259
építőiparban
1047
tanköteles gyermek van alkalmazva,
A salzburgi gyermektanulmányi kongresszuson (1913ban) igen tanulságos adatokat mutattak be a gyermekmunka
hatását illetőleg. Ezek szerint az iskolalátogatás, a taneredmény és a gyermekek szellemi és erkölcsi fejlődése igen súlyos károkat szenvednek a munka által. Az adatokat szolgáltató tanítók az iskolalátogatást s a gyermekek ottani viseletét illetőleg megállapították, hogy ez a káros hatás az
iskolásgyermekek 73.5%-ánál jelentkezik. Még nagyobb
arányban panaszkodnak a meghallgatott iskolák a gyermekmunkának a taneredményre gyakorolt hátrányairól, amenynyiben 76.8% emelt ez irányban panaszt s 57.6% a meghallgatott iskolák közül igen súlyosnak jelzik ez irányban
a munka befolyását.
Azért figyelemreméltóak ezek az adatok, mert sokan
a gyermekek kereseti munkájának nevelő hatást tulajdonítanak. A kongresszuson meghallgatott iskoláknak majdnem a
fele a gyermekek szellemi fejlődésére hátrányosnak jelzi a
munkát, míg 55.6 %-a az erkölcsi fejlődésre káros befolyása
ellen panaszkodik.
Akik a gyermekmunka nevelő hatásáról beszélnek, bizonyára nem gondolnak azokra a súlyos balesetekre, amelyek a szegény gyermekeket már egészen ifjú korukban nyomorékká teszik. A mezőgazdasági gépek mellett Ausztriában annyi Volt a baleset, hogy egyes osztrák helytartóságok
kénytelenek Voltak a gyermekek alkalmaztatását rendeletileg
korlátozni. Hogy e rendeletek mennyire szükségesek voltak,
mutatják a következő adatok:
A morva-sziléziai balesetbiztosító intézet működési területén az 1890-1901. évi időszakban 60 gyermek részesült
kártalanításban — 39 fiú, 21 leány, — s ezek között 5 alig
volt 9 évesnél idősebb. Alsóausztriában az 1890-1896. évi
időszakban 57, 15 éven aluli gyermeket ért baleset. Ezek
között volt egy 9 éves, egy 8 éves. A salzburgi biztosítóintézet területén 1890-1901-ig 20, a lembergí intézet területén pedig ugyanezen időközben 43, 15 éven aluli gyermeket
ért üzemi baleset. Mindezek ellenére az alsóausztriai helytartó 1913. évi október hó 1-én a rendelet megváltoztatását
helyezte kilátásba, egy az agráriusok részéről hozzá Intézett
interpellációra adott válaszában.
Ám vigasztalódhatunk-e azzal, hogy mindezek az adatok a szomszédból valók? Vajjon nálunk más-e a helyzet?
A képviselőház folyó évi február hó 1-én tartott ülésén Huszár Károly képviselő felsorolta, hogy Budapesten a gyárakban 14, 13, 12 éves serdületlen iskolásfiúk és leányok dolgoznak. Egyik gyárban a hegesztőműhelyben a tűz mellett több
fiatal gyermekmunkás dolgozik. A vasesztergályozó padok
között többnyire inasgyermekek, 12, 11 éves lányok dolgoznak. Ily fiatal gyermekeket alkalmaz egyik vegyészeti
gyár is. Az egyik gépgyár fatelepén 100 egészen fiatal, részben iskolaköteles gyermek folytat munkát. Solymári, dunakeszit, pilisi gyermekek, olyan korban valók, amikor a törvény tiltja alkalmaztatásukat, vidékről jönnek és reggel 7 órától leste 6 óráig robotolnak. Ehhez járul a beutazás és viszszautazás. Ε gyermekek közül 17-en állandóan éjjeli munkával foglalatoskodnak, este 7-kor kezdik és hajnali 5 órakor
hagyják abba. Az adatok felsorolását a képviselő azzal a
kívánsággal végzi, hogy nem szabad tűrni, hogy a 10, 11,
14 éves gyermekeket összetörje és összemorzsolja a gyár.
Pedig a gyár kíméletlen s a balesetveszély ott lebeg
állandóan minden munkás felett s nincs szánalommal azok

fiatal korára. Az állami munkásbiztosítási hivatal 1911. évi
jelentésében látjuk, hogy ipari baleset ért Magyarországon
:
14 éven aluli korban 585, 14-16 éves 4081 17-20 éves korban 7204 személyt. 1912-ben 14 éven aluli korban 615, 1416 éves korban 4801, 17-20 éves korban 9269 személyt,
gazdasági baleset ért 1914-ben 15 éven alul 392, 15-16
éves korban 594, 17-20 éves korban 1409 személyt.
A budapesti pénztár anyagából látom, hogy a múlt esztendőben 11-12 éves korban 36 férfi és 6 nő, 13-14 éves
korban 565 férfi és 93 nő és 15-19 éves korban 2747 férfi
és 755 nőtagot ért baleset. De nap-nap után kapjuk a baleseti
jelentéseket, amelyek szívfacsaró módon adják tudomásunkra
11-16 éves serdületlen gyermekek súlyos szerencsétlenségét.
Így egy 16 éves tanonc vaggonból kilencedmagával 120 kg-os
vasrudakat rakott le s eközben sérült meg már reggel 7
órakor. Egy 11 éves fiú délelőtt 9 órakor fúrógépnél szerzett súlyos zúzódást. Egy 15 éves fiú másodmagával forró'
szigetelő agyagot vitt, a lépcsőn megbotlott és beleesett
a forró masszába, súlyos égési sebeket szenvedett. Egy
14 éves fiúnak a kalapács zúzta össze a kezét. Egy 14
éves fiú egy másik hasonlókorú fiú által váratlanul megindított gép fogaskereke tépett össze. És így tovább lehetne
e szomorú eseteket felsorolni, ha ugyan bizonyításra szorulna a gyermekmunka veszélye.
Az 1915. év folyamán az Országos Pénztár igazgatósága
előterjesztést tett a kereskedelemügyi miniszterhez és oly
rendszabály kibocsájtását kérte, amely szerint a vasutak 12
évnél fiatalabb gyermekeket ne alkalmazhassanak és ezeket is tizes csapatokban, munkafelügyelő vezetése mellett
csak nappali, legfeljebb 8 órai szolgálatra és csakis a pályának a fűtől való megtisztítására. A kérelemi előterjesztésére az adott okot, hogy az igazgatóság egy súlyosan
sérült 8 éves gyermek részére volt kénytelen járadékot megállapítani. A miniszter közölte az országos pénztárral, hogy
az államvasút igazgatóinak értekezletén hozott határozatnak
megfelelően a vasutaknál alkalmazható gyermekek minimális életkorát 10 évben állapította meg. Az országos pénztár a leiratot sajnálattal tudomásul vette.
Feleslegesnek látszik, hogy a gyermekmunkának az
egészségre való káros hatását is bizonyítsuk, Talán az a
körülmény, hogy a minden szociálpolitikai érzéstől ment ipartörvény szükségesnek találta az iparban a gyermekmunka
korlátozását, elég argumentum. Azonban látjuk, hogy míg
a gyermekek és fiatalkorúak halálozása Budapesten a lakosa
ság halálozásának csak 8%-a (az egész országban 13%)
addig az iparban foglalkoztatott ifjúkornak halálozása az
iparban foglalkoztatottak összhalálozásának 16%-át teszi ki.
Az Országos Pénztár 1911. évi statisztikája szerint beteg volt 9 éves és fiatalabb 73, 10-11 éves 926, 12-15 éves
18.925. Ezek közül keresetképtelen volt 9 éves és fiatalabb
16, 10-11 éves 75, 12-15 éves 28.764.
A budapesti pénztárnál készített tuberkulózis statisztikákból látjuk, hogy 1916. augusztus 5-én 40 gyógykezelt tag
tehát ipari munkával foglalkozó, volt 12 éven aluli s ezek
közül 7 tuberkulotikus. November 4-én a betegek között
111 tag volt 12 éven aluli, február 3-án 12 éven aluli beteg
tag volt 52, ezek közül 7 tuberkulotikus. Május 5-én 39
beteg tag volt 12 éven aluli és augusztus 4-én a 12 éven
aluli beteg tagok száma 50.
A budapesti pénztár orvosainak egyik értekezletén több
orvos panaszolta, hogy serdületlen gyermekek jelentkeznek,
mint gyári munkások, orvosi rendelésükön. Ε fiatal gyermekeket még túlóráztatják is. Egy orvos felemlíti, hogy egy
gyárban 10-12 éves gyermekeket csendőrökkel kényszerítettek a munkára. Több orvos jelentése szerint a gyárak
igen zsengekorú és fejletlen gyermekeket nehéz munkára
használnak fel. Az egyik pénztári orvos jelenti, hogy a ke-
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zelése alatt van egy 7-8 éves gyermek, aki gyári munkás.
A pénztár igazgatósága ezeket az adutokat az ipari főfelügyelőséggel közölte.
A gyermekmunka a jövő munkásgenerációt teszi tönkre
a gyermekmunka terjedésével a fejlődő nemzedéket éri
súlyos károsodás, Erőteljes, képzett ipari munkásság helyett
elsatnyult, szakképzettség nélküli munkásanyag fog rendelkezésre állani, ami az Ipar fejlődését lehetetlenné teszi
Azt kellene hinni tehát, hogy maguk a munkaadók igyekeznek a gyermekmunkának gátat vetni. Sajnos, éppen az: ellenkezője ál!. Mikor 1912-ben a kereskedelemügyi miniszter az ipartörvénynek azt a rendelkezését, mely az ifjúkori
munkások (a 14-16 évben lévők) munkaidejére vonatkozik,
rendeletileg úgy értelmezte, hogy a munkaidőbe a munkaszüneteket is be kell számítani, a Textiliparosok Egyesülete
és a Magyar Textil és Textilvegyészeti Gyárosok Országos
Egyesülete sürgős beadvánnyal fordult a miniszterhez, s
kérte, hogy a régi állapotot a textiliparra vonatkozólag állítsa ismét helyre. Azzal érvel, hogy a munkaidő megrövídítése nemcsak ipari, hanem szociális (?) szempontból is
káros.
1914. szeptemberében Bernben nemzetközi konferencia
volt egybehíva, amely a nők és fiatalkorúak munkaidejének
további korlátozását célzó nemzetközi szerződések előkészítésével kívánt foglalkozni, A nyilvánosságra került javaslatok
értelmében a 16 éven aluli fiatalkora munkások nappal, a
szünetek betudásával, csak 10 óráig volnának foglalkoztathatók és a nők éjjeli munkájára fennállói tilalom a fiatalkorú
munkásokra is kiterjesztessék. Ez a kérdés szóbakerült a
Magyai Gyáriparosok Országos Szövetségének igazgatóságában, ahol a Szövetség kérdőíveire beérkezett válaszok
alapján egyértelműen megállapították, hogy ez intézkedések
számos iparágat valósággal megbénítanának. Egyáltalán lehetetlenné tennék a fiatalkorúak alkalmazását, ami pedig sok
iparágban nélkülözhetetlen, megakasztanák a munkásnevelést
és fokoznák az ipari munkásokban úgyis észlelhető hiányt,
Ά magyar gyáripart ezek &z intézkedések — a nálunk fenforgő különleges viszonyok között — a külföldi iparnál még
erősebben sújtanák, a Szövetség igazgatósága tehát elhatározta, hogy felkéri q kereskedelmi minisztert, hogy a tervezett nemzetközi egyezményhez Magyarország semmiesetre
se csatlakozzék.
Ismerjük Marxnak és Engelsnek leírásait a XVIIL század elején az angol ipar szolgálatában halálrahajszolt gyermekekről. Joggal mondta Marx Károly, hogy a modern ipari
munkának megszületését betlehemi gyermekgyilkossággal ünnepelték meg. Ennek a gyermekgyilkosságnak kell véget
vetni, de ennek csak egy módja van: a gyermekmunka megszüntetése.

SZEMLE.
A Nőtisztviselők Egyesületének nagygyűlése.
A telefon-alkalmazottak sztrájkja kapcsán december 2-én
nagygyűlés volt a Vigadó nagytermében, amelyen Kubinyi
Laura a dolgozó nők gazdasági harcairól, Gergely Janke
a nők választójogáról tartott előadást. A telefon-alkalmazottak részéről Rományi Magda, követeléseik bátor szószólója és Csehi Etelka, a postáskaszinó u) elnöke üdvözölték és bátorították pályatársaikat. Üdvözölték őket továbbá a sztrájk kapcsán elszenvedett bántódások után történt erélyes szervezkedésükért a Feministák Egyesületének,
a postatakarékpénztár díjnokainak, a Galilei-körnek küldöttei. A gyűlést még nagyobb jelentőségűvé tette Β í r ó Lajos nagyszabású beszéde, amelyben a dolgozó tömegek szempontjából méltatta a sürgősen kötendő általános béke
nélkülözhetetlenül szükséges voltát.

Miss Roberta Catherine Mas Adams
a legújabban megválasztott országgyűlési képviselőnő, kí
hadnagyi rangban szolgált az ontariói hadikórház gazdesági
szakértőjeként; onnan az angliai orpingtoni kórházba helyezték át. A háború előtt a női háztartási oktatás tanfelügyelője volt az albertai állami iskolában és a földmívelésügyi minisztériumban főszervezője a nők gazdasági
intézeteinek, melyek a farmokon elszórtan élő asszonyoknak oly nagy szolgálatokat tesznek.
38000 katona és 75 ápolónő választotta meg körlevélben
közölt programmja alapján, miután választási gyűlések tartását a körülmények nem engedték meg. Programmjának
főbb pontja a háború utáni felépítés munkája, melyről azt
vallja, hogy míg a férfiak a gazdasági értékeket fogják
legfontosabbnak tartani, addig a nők az emberi életet fogják ρ
legmagasabbra értékelni. Az újonnan elhelyezkedés kérdése
szerinte nemcsak a hazatért katonákat és ápolónőket fogja
érdekelni, hanem családjukat és a tőlük függőket is.
Az égető kérdések egyike lesz a nők szervezése. Sokan
előbbi életmódjuktól el fognak térni és gazdaságokban letelepszenek. Ezeken életüket kevésbbé elhagyatottan kell tölteniök, hogy legelégedettebbek legyenek. Ε kérdés megoldásán sikerrel működnek az albertai nők intézetei. Nőkre
szükség van az országgyűlésen, mert nem fogják egyhamar
elfelejteni mint talán a férfiak, az emberi életnek ama
rengeteg feláldozását és annak súlyos következményeit. Tág
teret kel! nyitni a nők tanácsainak a régi és új intézmények egybekapcsolásánál: a férfiak követeléseivel egyformán kell tekintetbe venni azon nők jogos igényeit, kik
a háborúban elvégezték a férfiak munkáját,
A két mandátumra húsz jelölt pályázott, ezek köztt
az egyik megválasztott képviselő Miss Mc. Adams lett, ki
a kanadai parlamentnek második női képviselője.

Az első magyar építőművésznő.
Egy a sok magyar lány közül, aki hivatására csaií
úgy készülhet, ha kivándorol Κ ο h l bach Ella, most tette
le a Berlin melletti charlottenburgi műegyetemen az épltömüvészi vizsgálatot. Eddig nálunk csak építőmesterré képezhetik magukat a nők; reméljük, hogy ez hamarosan máskép
lesz. Bírjuk a magyar közoktatásügyi miniszter hivatalos
igéretét, hogy megnyitja a nők előtt az eddig elzárt szakiskolákat.

Newyork államban a nők megkapták a választójogot.
Amsterdamból táviratozzák, hogy a hollandi nők választójogi ligája Newyorkból távirati értesítést kapott erről, hogy Newyork államban ia múlt hónapban nagy szótöbbséggel megadták a nőknek azáltalános választójogot.
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A telefon rabszolgái.
Az államhatalom tekintélye oly kábítóan hat a szerény exisztenciákra, hogy a nyugdíj kecsegtető kilátásával
tetézve, egészen lehetetlen munkadíj fejében kínálkoznak fel
a munkaerők ezrei, akik pedig bármely magánjellegű pályán
legalább 4-5-szörösét kereshetnék annak, amit az állam
fizet. Így van ez a tiszteletbeli fizetéstelen joggyakornok
esetétől kezdve a telefonalkalmazásért esengő úri proletárlányokig.
A háborús drágaság kínzókamrájában a telefon rabszolgái is bevallották végre, hogy napi 3 koronából tisztességgel megélni lehetetlen; sőt mivel vallomásukra csak a
jövő évre biztatás visszhangja kelt és a gombostűpénzelmélet vérig sértette önérzetüket: 2-órás szünettel — amelyet még annak rendje szerint be is jelentettek — meg
akarták mutatni: hogy bénul meg a forgalom, ha ők 2
órán át szünetelnek. Nem rongálták a készülékeket, csendben és rendben vonultak ki munkahelyeikről.
De amit a vállalatok férfimunkásainál ma már senki
sem mer kifogásolni, azt a hivatalnok-fölebbvalők egyike
büntetendő cselekménynek tartván, a rendőrség hatáskörébe
utalta. Szerencsétlenül összeválogatott kirendeltség lehetett,
amely azt a jogsérelmet, hogy behatolt egy hivatalnoki testület munkahelyére, még a legsúlyosabb brutalitások elkövetésével tetézte; rendőrkapitánytól hallottuk azt a nyilatkozatot, hogy restell az eset óta a nyilvánosság előtt mutatkozni.
Becsületére válik a telefon alkalmazottainak, hogy önérzetesen foglaltak állást a bár letagadott, de velük szemben
elkövetett atrocitásokkal szemben; a legbölcsebb dolog volt,
amit tehettek, hogy komoly szervezkedéssel válaszoltak a
rendőri túlkapásokra, amelyek egy sorba állították őket a
kérgeskezű proletárokkal. Minden jogos igényük ki fog elégülni, ha törhetetlenül összetartanak. Velük van a közönség együttérzése; még azoké is, akik nem látván a ku-
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lisszák mögé, őket teszik felelőssé a telefon minden mizériájáért. Velük van a dolgozó nők összességének szolidáris
érzése; kitartással példájuk követésére fogják bírni a dolgozó proletárnők minden csoportját.

A nők választójoga és a béke.
Az országos 48-as szociáldemokrata párt ismertetés céljából beküldte programmját, amelyet a világháború tapasztalatai alapján módosított. A programm 25 pontjában többek
között követeli a férfiakra és nőkre egyaránt kiterjedő általános választójogot. Követeli továbbá a titkos diplomácia
megszüntetését és hogy a háború és béke kérdésében egyedül a nép alkotmányos képviselete döntsön. »Mozdítassék
elő egy olyan világszövetség létesítése, amelynek célja i
háború lehetetlenné tétele, a teljes világleszerelés végrehajtása és a világ összes népeinek egy békés szövetségben
való egyesítése.«

A Feministák Egyesületének és az Állandó Béke
Magyar Feminista Bizottságának tagjaihoz!

Pénteken, december 21-én ügyünk szempontjából korszakalkotó eseményt várunk. Ε
napon nyújtja be Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter a választójogi törvényjavastatot.
__
Tegyen meg mindegyikünk mindent, ami tőle telik, hogy ez a javaslat törvénnyé válhasson
és hogy benne a nők aktív és passzív választójoga megvalósuljon!
Irodánkban személyesen, telefonon vagy írásban érdeklődő tagtársaknak szívesen adunk
útbaigazítást teendőikre nézve.
Csütörtökön, 20-án d. u. 6 órakor egyesütetünkben

tagértekezletet
amelyen megbeszéljük pénteki teendőinket.
Márkus Dezső-pályadíj, Kiváló alapító tagtársunk és első helyette! ügyvezetőnk, dr.
Márkus Dezső emlékére az 1918, év folyamán kiadandó 200 Κ pályadíjat tűzünk ki oly
főiskolai hallgató számára, aki ügyünk érdekében akár irodalmi, akár tudományos, akár gyakorlati téren a legeredményesebb tevékenységet fejti ki.
Dirner Gusztáv-ösztöndíj. Választmányunk egyik legnagyobbra becsült tagjának, a
„Férfiliga” alapítójának, dr. Dirner Gusztávnak emlékére az 1918. év I vagy II. felére folyósítandó 200 Κ ösztöndíjat tűzünk ki oly legalább 4 polgári iskolai osztályt végzett nő számára, aki a budapesti bábaképző intézetben szülésznői pályára készül.
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A Feministák Egyesületének évi jelentése
Az 1917. évi közgyűlés elé terjeszti a választmány.
Csaknem teljes két esztendőnek eleinte megbénított,
később erős lendületet vett munkájáról kell ezúttal beszámolnunk. A reménytelenség korszakában az egyéni
szabadság és akarat elnyomatásának keserves napjaiban hiányzott minden ösztönzés arra, hogy közgyűlésre
hívjuk össze tagtársainkat. Azonban erősen hittük már
akkor is, hogy közel kell már lennie annak az időnek,
amikor az ország bel- és külpolitikai élete, megújhodik.
Ezekre a reményteljesebb időkre akartuk halasztani Sa.
közgyűlés összehívását
Ha reményeink teljes mértékben még nem is valósultak meg, ha nem is ünnepelhetjük még az emberiség
békéjét, amelyet nálunk forróbban senki sem óhajt, mégis
— úgylátszik — nagyrészt az orosz népakarat elementáris követelésének eredményeképpen közeledünk feléje.
A belpolitikai életünkben történt változások pedig
arra buzdítanak, hogy újabb erővel folytassuk küzdelmünket. A Tisza-kormányt követő demokratikus kormány végre meghozta évtizedes küzdelmünk első gyümölcsét Választójogi reformjavaslatát, — melybe a nők
választójogát is belevette, december 21-én terjeszti a
kormány a képviselőház elé. Ha politikusaink megértve a kor szavát, pártkülönbség nélkül megvalósítják
ezt a nők aktív és passzív választójogát magában foglaló törvénytervezetet, akkor Magyarország büszkén állhat a legműveltebb allamok mellé.
A lefolyt két év munkájáról a következő részletes
beszámolót terjesztjük a közgyűlés elé:
A békebizottság jelentése 1916-1917-ről.
A panasz, a sóhajtás, a kétségbeesés hangja tilos volt
Magyarországon a szenvedések paroxizmusán. Elfojtották,
elnémították, ha kellett erőszakkal. Ezt az áldott szót: béke
nyilvánosan kiejteni sem volt szabad, nemhogy leírni, kinyomatni. Ilyen volt a helyzet 1916-ban, utolsó közgyűlésünkön,
melyet belügyminiszteri önkény fosztott meg tervezett országos jellegétől. Békeagitációnk miatt bizottsági pénztárunk
elkobozva, két rendőrbírósági ítélet pallosa fejünk felett, minden további propaganda, házi agitáció betiltva, budapesti és
vidéki előadásainkat, bármi volt címük és programmjuk, nem
engedélyezték; még évi jelentésünkben is a békebizottság
jelentése fehér foltokkal ékesen szóló; lapjaink kegyetlenül
megcenzúrázva, a »Nők Lapja« előzetes cenzúrának alávetve, külföldi levelezésünk teljesen megakasztva, leveleink,
sürgönyeink, nyomtatványaink innen is, túlról is a cenzúra
áldozatai, a külvilágtól teljesen elzárva, ez volt az 1916-os
évnek szignatúrája. Mikor a nők nemzetközi békemunkájának
lelke, megindítója, Schwimmer Rózsa rövid tartózkodásra
hazajött, csapdába került; nem eresztették többé vissza
külföldre. Hiába volt minden kísérlet, minden erőlködés. Ekkor történt a trónváltozás, megkezdődött az
ifjú király uralkodása. Az ő szózata népeihez volt az első
felszabadító, demokratikus irányú békeszózat.. Ε manifesztumtól felbátorítva, abból reményt merítve, egyesületünk sürgönynyel fordult a királyhoz, melyben az öntudatos magyar nők
nevében adott kifejezést békevágyának. Ε sürgönyt a napilapok közölték és rokonszenvesen tárgyalták.

A központi hatalmak december 12-iki békeajánleta alkalmával egyesületünk küldöttséget menesztett a politikai
pártokhoz, amely átiratot nyújtott be; ebben felkérte a pártokat arra, hogy foglaljanak állást az annexió és kárpótlás
nélküli békte mellett. A küldöttségek biztató és barátságos
fogadtatásban részesültek gróf Károlyi Mihály és gróf Andrássy Gyula pártelnököknél, kik az országházban fel is
szólaltak a kívánt értelemben.
Ugyanakkor egyesületünk a Nők Nemzetközi Békebizottságának amsterdami központja utján sürgönyt menesztett az
entente asszonyaihoz, kérve őket, hogy tegyenek meg mindent, ami hatalmukban áll, a már felajánlott béketárgy aíások sikere érdekében. Ε sürgöny elküldése után érkezett
hozzánk az amsterdami
központ sürgönye, mellyel a Nők
Nemzetközi Békebizottságához tartozó valamennyi szervezethez azon kérdéssel fordult, hogy milyen akciót indítványoznak
a békeajánlat sikere érdekében. Válaszunk ez volt: »indítványozzuk, hogy ha az entente kedvezően fogadja a központi hatalmak ajánlatát, az amsterdami központ sürgessen
fegyverszünetet.« Ε sürgönyünk sem érkezett Amsterdamba,
csupán annak másolatát tartalmazó levelünk.
Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen felemlítsük a karácsonyi üdvözleteket, melyeket η svéd, norvég és dán
nők intézték a hadviselő országok nőihez, továbbá a tiémtl
nők a hasonló gondolkozásúakhoz valamennyi országban;
ez újabb bizonyítékát adta annak, hogy a béke érdekében
mindenütt vannak munkatársaink, akik velünk egy úton haladnak; további munkánkra bátorítást merítettünk ebből.
Ilyen bátorítást és biztatást igyekeztünk mi is nyújtani
mindazoknak, kik elég bátrak voltak a békéért síkra szállani,
tekintetbe nem véve félremagyarázást és meggyanúsítást, Választmányunk üdvözölte Holló Lajost febr. 21-én tartott nagyszabású, parlamenti vitáink színvonalát messze túlszárnyaló
beszédéért. Ez üdvözlést Holló Lajos örvendező, lelkes válasszal köszönte meg.
Január 5-én Schwimmer Rózsa megkezdte egyesületünkben békeszemináriumi előadásainak sorozatát; megvívta
hallgatóival azokat az elveket, melyeket a gyakorlati pacifisták a béke állandtóságának biztosítására a békekötés alkalmából érvényesíteni akarnak. Ezeket a nők hágai nemzetközi békekonferenciája 1915. április végén határozataiban
elfogadta; követelte a nemzetek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a nemzetek között felmerülő vitás kérdések
békés elintézését nemzetközi bíróság útján, a hágai bíróság
további kiépítését, a nemzetközi bíróság ítéleteinek érvényesítését a szolidáris nemzetek együttes társadalmi, gazdasági
és erkölcsi nyomásával, területek átengedésének népszavazás
utján eldöntését, a diplomácia demokratikus ellenőrzését, régebbi titkos szerződések érvénytelenítését, általános leszerelést,
a vámsorompók ledöntését, szabad kereskedelmet, szabad
tengeri és kereskedelmi utakat, hadfelszerelési gyárak állami
megváltását, a gyermeknevelés reformját a béke szellemében, a nők általános választójogát, mint minden nemzet,
teljes demokráciájának feltételét és a nők részvételét a
béketárgyalásokban. Ε határozatokat a békeszeminárium hallgatói megvitatták és indítványokat tettek a békekötés alkalmából összehívandó kongresszus elé terjesztendő javaslatokra nézve. Ε szeminárium hallgatóinak éppen úgy, mint
az ügynek nagy hasznára volt; vezetésével Schwimmer Rózsa
újabb nagy érdemet szerzett a béke ügyében. Nagy lelkesedést keltettek Schwimmer Rózsa vidéki előadásai is, melyeket februárban Szegedén és Aradon, márciusban Nyíregyházán
tartott. Külföldi tisztelői »A kinai fal« cimü, svéd nyelven
megjelent kötetben méltatták Schwimmer Rózsa érdemeit,
békemissziójáí és ismertették életrajzát
Az orosz forradalom kitörése után az összetartozás meleg
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érzésével üdvözöltük régi küzdőtársainkat, az orosz nőket,
akik mindig bírták barátságunkat azért a bámulatos bátorságért, amellyel a legsúlyosabb megpróbáltatások közepeit
is küzdöttek jogaikért. Biztatott bennünket az la remény,
hogy az ő érvényesülésük a politikában közelebb fog hozni
bennünket a békéhez.
Jelentőségében kiváló volt az a történelmi értékű átírat, melyet békebizottságunk Czernin külügyminiszterhez intézett, hogy a magunk és szövetségeseink diplomáciája előtt
kifejezést adjunk annak a visszhangnak és együttérzésnek,
amelyet külügyminiszterünk békenyilatkozatai nálunk keltettek.
Az átiratot a bizottság mellett közéletünk számos kitűnősége
és tekintélyes testületek képviselői írták alá.
Április végén a hágai nőkongresszus emlékét és évfordulóját ünneplő külföldi testvérbizottságokat üdvözöltük,
májusban pedig a stockholmi nemzetközi szocialista konferenciát, valamint a budapesti újságírók egyesületét, a nemzetközi sajtókonferencia összehívásáért.
Több ízben tettünk kísérletet arra, hogy nyilvános gyűlésben foglalkozzunk a béke kérdésével, de ez időben a
rendőrség ezt még nem engedélyezte, holott Ausztriában
és Németországban a nők ismételten tarthattak ilyen gyűléseket.
Igén jóleső elismerésben részesültünk, mikor a Magyar
Békeegyesület közgyűlésén a Giesswein Sándor-pályadíjat első
ízben a Feministák Egyesületének adta ki, őszinte méltatás
meleg szavaival.
Η nők békevágyának spontán kitörésének megható esete
volt nyíregyházai fiókegyesületünknek augusztus 12-i gyűlése, mely bámulatosan szép és nagyon szomorú békedemonstrációval végződött. Egy egész utcát betöltő, többezer főnyi
feketekendős és feketeruhás asszonytömeg tüntetett megjelenésével azon panaszok és kívánságok mellett, melyeket Fényes
László képviselő tudomására akart hozni. Több ezer asszony
tomboló sírásba tört ki és egyhangúan kiáltotta oda a
képviselőnek: »mondja meg odafenn, hogy nem kell segély,
nem kell nyugdíj, se ruha, se fa, csak legyen vége a háborúnak és engedjék haza az embereket a lövészárkokból.«
November 3-án a Belvárosi Polgári Körben tartottunk
választójogi gyűlést; az ezen egyhangúan elfogadott határozati javaslata utolsó szakasza értelmében ismét a külügyminiszterhez fordultunk azon kérelemmel, hogy »felhasználva
a monarchiára nézve most fölötte kedvező harctéri helyzetet,
ismételje meg budapesti békés szózatát, amely világszerte
ébresztett a férfiakért aggódó, fájdalmak martiriumát
szenvedő anyákban.«
Az orosz békeajánlat hírére egy nap leforgása alatt
nagyszabású tüntetést rendeztünk az általános békéért az
új városháza közgyűlési termében, hol egy hívó szavunkra nagy tömegben gyűltek össze a nemzet minden rétegét képviselő nők és férfiak, Dr. Giesswein Sándor, Bíró Lajos, és Lovászy Márton meggyőző
erővel és ékesszólással tolmácsolták azokat a gondolatokat,
óhajtásokat és elveket, melyek talapján egyesületünk az általános béke mielőbbi helyreállítására törekszik. Az egyhangúan elfogadott határozati javaslatot gróf Teleki Sándorné
oüvasta fel. A gyűlés üdvözölte gróf Károlyi Mihályt és
Schwimmer Rózsát, akik Bernben fáradoztak ekkor a béke
előmozdításán.

A politikai bizottság jelentése.
Ha nem volnánk az emberi faj legrettenetesebb válságának szenvedő, gyászos szívű résztvevői, akkor az utolsó
két egyesületi év politikai (krónikáját a sugárzó öröm
telkes szavaival vezethetnők be. Ez a két esztendő nemcsak az izzó, önfeláldozó munka, ez a két esztendő a
megvalósulások, az elérések, a diadalok korszaka is volt.

És ha ma az elért magaslatról visszapillantunk e nehéz
kezdetre, a megtett tövises, rögös útra, az átélt küzdelmek
sokoldalú, sokszínű fázisaira, akkor forró hálánk mindenekelőtt a magyar nők politikai mozgalmának vezetői felé fordul.
Nagy érdemeket szereztek Magyarország jövője körül
mindazok, kik fáradhatatlan segítőtársak voltak a nagy alapító munkában, kik tizenhárom esztendőn keresztül dolgoztak, komoly és mély meggyőződésük alapján sikeresen megküzdve gúnnyal, ellenségeskedéssel, lekicsinyléssel, lektizdhetetlennek látszó akadályokkal.
A küzdelem oly sokszálú és sokirányú, hogy annak
minden részletéről nem referálhatunk, mert jelentésünk akkor
vastag kötetté dagadna.
A nagy sikerek napjai sorában az első dátum a főváros törvényhatósági bizottságának közgyűlései 1916. október
havában.
Vázsonyi Vilmos indítványt terjesztett be .melyben már
a legközelebbi választásokra a virilizmus eltörlését és az
általános, egyenlő, minden állandó budapesti lakosra kiterjedő választójogot követeli az országgyűléstől. Politikai bizottságunk, amely nagyarányú és céltudatos agitációt
fejtett ki a nők községi választójoga érdekében, ez alkalommal nemcsak ennék a munkának, hanem a sok évi
politikai propagandának gyümölcseit is aratta, A kifejlődő vitában minden hozzászóló a nők választójoga mellett
foglalt állást és a beszédek erre vonatkozó passzusát e
közgyűlés harsogjó helyesléssel és tapssal fogadta, Baránszky Gyula főv. bizottsági tag ügyesen és logikusan
indokolt pótindítνányt terjesztett be a nők vál a s z t ó j o g a érdekében. Vázsonyi erre kijelentette,
hogy őt is a nők választójoga hívének ismerik, ö
az indítványában nem a férfiaknak, hanem a budapesti
lakosok számára kéri a választójogot. Lakos pedig a férfi
és nő egyaránt. Baránszky erre elejtette indítványát és ma
már nem kételkedünk abban, sőt bizonyosak vagyunk benne,
hogy Vázsonyi Vilmos lakos alatt tényleg a férfiakat és
nőket egyaránt értette és a megvalósulás alkalmával indítványát ő és mindenki í g y fogja értelmezni.
1916. decemberében folyt le a Nőegyesületek Országos
Szövetségének közgyűlése, mely elhatározta, hogy sürgős
feliratban az aktuális viszonyok alapján kérni fogja a kormánytól a nők politikai és községi választójoga megvalósítását Erre Szegvári Sándorné indítványa adott alkalmat.
A feminista politikai propaganda mind nagyobb mérvaket öltött, a közönség széles rétegeit meghódította, az egész
országot behálózta, mind mélyebb gyökeret vert a közvéleményben. Ezt a haladást még az üldözés sem nyomhatta
el, mely hosszú hónapokon keresztül, békemunkánk megtorlásaképen ért bennünket a Tisza-kormány alatt A rendőrség betiltotta gyűléseinket, a cenzúra törölte írásainkat.
Sőt ellenkezőleg, éppen a mi elszánt és Következetes
pacifista munkánk nyerte meg a nők választójoga eszméjének
a politikusokat és a közvéleményt Nagy mértékben segítette
elő ez eszme győzelmét ezek mellett a nők1 nagy és sikeres
térfoglalása iá hivatásos munka sok ágában,
1916. őszén Schwimmer Rózsa jelent meg újra közöttünk
békemissziója érdekében. Annak a körülménynek, hogy az
akkori kormány meggátolta visszautazását a semleges külföldre, köszönhettük azt, hogy hónapokon át politikai bizottságunk újra az ő erélyes vezetése alatt dolgozhatott.Döntő fontosságú külső esemény volt mozgalmunk történetében Károly király trónralépte. Károly királlyal az őszinte
béketörékvés, a demokratikus politikai irányzat, a friss al·
kotni-akarás került a monarchia trónjára. Tagadhatatlan az
a tény, hogy az ő trónralépése után a monarchia kül-
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politikája a pacifizmus felé terelődött és hogy azóta az
ország végre a demokratikus fejlődés útjára jutott. És ha
tekintetbe is vesszük az orosz forradalom és az angol nők
választójogi győzelmének kihatását a fejleményekre, nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy ugyanez események már
a szövetséges Németországban sem váltottak ki ugyanezeket
a hatásokat. Károly király már első manifesztumában mielőbbi békét és jogegyenlőséget hirdetett. Erre hivatkozva,
a Feministák Egyesülete táviratban fordult a királyhoz és
az öntudatos nők nevében az asszonyvilág forró békeóhaját
és ezt a biztos reményét fedezi ki, hogy az ígért jogegyenlőség
a női nemre is ki fog terjeszkedni.
1917. április 18-án jelent meg az emlékezetes manifesztum,
melyben a király a kormányt demokratikus szociálpolitikai
alkotások kezdeményezésére utasítja és egy oly demokratikus
választójogi javaslat benyújtását követeli, mely megfelel a
nép által hozott áldozatoknak.
Május 8-án újra királyi szó csendült felénk, mely ismét élesztette reményeink fellángolását. A királyi szózat
ezúttal meleg szavakkal emlékszik meg a hazafias magyar
nőkről és érdemeikről, kijelenti, hogy állhatatosságuk, gazdaság! téren kifejtett tevékenységük és a felebaráti szeretet
erényének hathatós gyakorlása által örök időkre kiérdemelték
a haza elismerését. A Feministák Egyesülete táviratban köszönte meg a szép buzdító szavakat és egyben választójogot
kért a magyar nők számára, »mert csak akkor lesz igazán
módunkban az anyai lélek embermentő erejével közreműködni,
a haza újjáépítése munkájában.«
Tisza István, ki nem akarta, vagy nem tudta megérteni
az idők szavát, a királlyal szemben is fentartotta
konzervatív meggyőződését és kénytelen volt május 22-én
leköszönni.
Erre azután száguldó tempóban követték egymást az
események,
Eszterházy Móric gróf miniszterelnöksége alatt alakult
meg a kisebbségi pártok vezető egyéniségeiből az új kormány, mely a választójogi reform rögtöni megvalósítását
vállalta. Az új miniszterek között három már régi hive
volt a nők választójogának: A ρ ρο n y i Albert gróf,
Batthyány Tivadar gróf, és Vázsonyi Vilmos.
A demokratikus választójog érdekében a parlamenti és
parlamenten kívüli radikális pártok blokkot szerveztek, melynek munkájába csakhamar belekapcsolhattuk külső agitációnk
egy részét.
Június 2-án, a fővárosi munkások és polgárok választójogi bizottságának alakuló ülésén arattuk egyik nagy diadalunkat. Az alakulást a politikai bizottság intenzív és nagyszabású agitációja előzte meg. Az eredmény: az ülés minden
szónoka, minden párt képviselője a nőks választójogát is
határozottan és kifejezetten követelte. A szociáldemokrata
párt nevében Garbai Sándor, a Károlyi-párt nevében
Batthyány Tivadar gróf, a Radikális párt nevében Jászi Oszkár
és a keresztényszocialisták nevében Giesswein Sándor beszéltek.
Június 8-án, a budapesti nagy választójogi tüntetés napján, izzó munka után újra újra ünnepnapot látott bizottságunk. Az utca izgatott és lelkes százezrekre menő tömege
harsogó szimpátiával övezte a szervezett seregekben megfelent asszonytömegeket.
Röpíveinket mohó érdeklődéssel ragadták a kezünkből,
érdeklődéssel olvasták, gyakran pedig a tüntető tömeg egyes
csoportjai »Éljen a nők választójoga« kiáltásban törtek ki.
A nap fáradalmai után azzal a felemelő érzéssel tértünk nyugalomra, hogy a fővárosi közvélemény magáévá
tette politikai követeléseinket
Politikai bizottságunk minden országgyűlési képviselőhöz kérdőívvel fordult mely kitöltve felvilágosított bennünket

arról, hogy az illető képviselő kívánja-e a nők választójogát,
milyen kiterjedésben kívánja és milly mértékben hajlandó
exponálni magát annak kiküzdéseért.
A kérdőívek nagy részét a bizottsági tagok személyes
megbeszélés alapján adták át a politikusoknak.
Nemcsak politikusainkat:, hanem szociális, kulturális és
gazdasági életünk minden kimagasló egyéniségét, a sajtó
vezetőit is igyekeztünk ügyünk számára megnyerni.
A választójogi blokk valamennyi nyilvános gyűlésén megjelent a feministák képviselője és követelte a nők szár
is a politikai jogokat.
Amióta la rendőri nyomás alól felszabadultunk, számos
nyilvános gyűlést és nagygyűlést rendeztünk. A választójogi nagygyűlések, melyeket júniusban, júliusban, szeptemberben és októberben rendeztünk, mind nagy érdeklődés mellett és fényes sikerrel zajlottak le.
Politikai jelentőségre nézve legkimagaslóbb volt a junit
16-íki, melynek előadója Schwimmer Rózsa volt. A gyülésí
felszólaló politikusok között gróf Károlyi Mihály volt
aki hivatalos formában tudatta ezúttal a nyilvánossággal*
hogy nemcsak ia két blokkminiszter, Vázsonyi és Batthyányi
követelik a nők választójogát, hanem hogy az egész uf
kormány korszerű reálpolitikai követelménynek ismeri el Bv
nők választójogát. Ő és a többi felszólaló politikus; Giesswein Sándor, Lukács György és Pető Sándor elsősorban
a nemzetközi egyetértés és a pacifizmus javáért kívánják
a nők mielőbbi politikai befolyását.
Károlyi Mihály gróf június 22-ikí nagy parlamenti beszéde keretében kijelenti, hogy abban a reményben Is biztosítja a kormányt támogatásáról, hogy ezt a kérdést ( B
nők választójogát) megoldja.
A helyzeten mit sem változtatott, hogy Eszterházy Móric
gróf leköszönt és Wekerle Sándor lett utódja a miniszterelnöki székben. Politikai utainkon csakhamar tudomásunkra
jutott, hogy Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter javaslata magában foglalja a nők választójogát is.
Megtudtuk azt is, hogy Andrássy Gyula gróf, híven
ígéreteihez és kijelentéseihez, ügyünk nagy szószólói közé
tartozott.
Törekvéseink most a jogkiterjesztés mértékére irányultak.
Felfogásunk
szerint
a
politikai
célszerűség
igazságosság elveinek csak az általános választójog felel
meg. A cenzus leszállítását igyekeztünk tehát lehetőleg elérni. Munkánknak volt is eredménye.
Kínos meglepetést váltott ki az a híradás, hogy a
javaslat a nőknek csak az aktív választójogot akarja megadni, a választhatóságot nem. A passzív választójog érdekében sokirányú akciót indítottunk meg. Sajtóhadjáratot szerveztünk a feminista- és napilapokban, előadó estéket rendeztünk a főváros különböző kerületeiben, melyek kitűnő agitációs eszköznek bizonyultak. Végül küldöttségeket menesztettünk valamennyi miniszterhez — minisztertanácsot helyeztek kilátásba la napilapok a választójog tárgyában
— a miniszterelnökhöz, Andrássy Gyula grófhoz és Károlyi
Mihály grófhoz. A küldöttségek tagjai igyekeztek az államférfiakat meggyőzni a csonka politikai jog célszerűtlenségéről, logikátlanságáról.
Ε munka részleteiről taktikai okokból nem számolhatunk
be; csak annyit mondhatunk, hogy agitációnk súlyos akadályokba ütközött. Végül azonban mégis csak győzedelmeskedett a mi igazunk. A választójogi miniszter hivatalosan kijelentette, hogy a javaslat magában foglalja a nők
passzív választójogát is.
És ha most már jogos önérzettel tekintünk is vissza
az elvégzett munkára, a kivívott meglepő sikerekre, azért
teljes tudatában vagyunk annak, hogy még mindig súlyos
erőfeszítések, nagy küzdelmek várnak ránk, míg tényleg bir-
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tokunkban lesz és olyan mértékben lesz birtokunkban a
politikai jog, hogy valóban eredményesen dolgozhassunk a
szerencsétlen ország regenerálásán, a rettenetes végzetében
sínylődő emberi faj sorsának javításán.
Még mindig nem mondhatjuk, hogy a politikai küzdelemben győztünk. Még nem!
A kormány nem rendelkezik a Ház többségével és
bér van a munkapárti képviselők között számos olyan, ki
híve a nők választójogának, nem tudhatjuk, mikép fogja
ezeket irányítani a pártfegyelem.
Annyi bizonyos: amit az ügy érdekében emberi belátásunk szerint tenni lehet, azt egyesületünk politikai munkásai
meg fogják tenni. És talán sohasem dolgoztak volna olyan
Odaadással, olyan fanatikus hittel a cél eléréséért, mint
most, mint ma, mikor gyermekeinket már negyedik éve
és még mindig könyörtelenül gyilkolják a csatatereken, mikor körülöttünk egy kultúrvilág vész el nyomorúságosán,
mert ez a kultúrvilág rabszolgává alacsonyította az anyát,
mert az anyák szava nem hangzott fel eddig a fórumon.
Ez a hit és ez a meggyőződés fog majd erőt önteni
politikai harcosainkba, hogy a küzdelem utolsó fázisában
is legyűrjék az akadályokat és az utolsó döntő győzelmet
kivívják. Reméljük tehát, hogy politikai küzdelemre fordított
energiánk javarészét a közeljövőben már szociál- és világpolitikai reformmunkánk szolgálatába tudjuk majd beállítani.
Országos szervezés.
Az 1917. év június havában bekövetkezett rendszerváltozás után fellélekzettünk. Országszerte érezhetővé lett
a felszabadulás okozta öröm és lelkesedés. Gondolatainkat
már rendőri beavatkozás nélkül nyilváníthattuk; gyűléseket
tarthattunk, míg a régi rendszer »hadi érdekek« ürügye
alatt megbénította munkánkat; nem engedélyezte gyűléseinket; mindenféle címeken elítélték a háborús őrület ellen
küzdő tagtársainkat. A keserűség gyűlt, forrott bennünk;
már-már olyan hatalmas volt a feszültség, annyira ízzott
a közhangulat, hogy ennek nyomása alatt legfelsőbb helyen
is belátták közállapotaink tarthatatlanságát. Az egész ország
öntudatos, küzködő népe együtt ujjongott a változáson és
hitt a demokratikus átalakítás üdvös hatásában.
Napról-napra láttuk az örvendetes változás jeleit. Levelek és táviratok tanúskodnak róla, hogy országszerte megmozdultak az eddig visszafojtott kívánságok és elementáris
erővel zúgták a hatalomra jutott új kormányzat felé; végét
akarjuk a vértengernek, belső átalakulást, demokratikus választójogot akarunk és ez a demokratikus választójog tiem
képzelhető el a nők választójoga nélkül.
Egyesületünk az ország minden részéből kapta a meghívásokat gyűlések rendezésére, egyesületek és csoportok
alakítására, öntudatos nők és férfiak szervezetten kívánták
békeakaratukat és demokratikus meggyőződésüket nyilvánítani. Nem ismerve fáradságot, távolságot, szakadatlanul jártuk az országot és járjuk most is, hogy a lelkes meghívásoknak legalább részben eleget tehessünk.
Tollal ki nem lehet fejezni, nem lehet érzékeltetni azt
a határtalan lelkesedést, amelyet országszerte tapasztalunk.
A nagy közös céh a jövő biztosabb felépítése, gyermekeink
életének védelme összehoz bennünket. Látjuk, hogy eszméink igazsága benn él a lelkekben; már nem irthatja
azt ki onnan semmi. Az eddig csak csendesen, egymagukban, otthonukban rokonszenvezők kilépnek magányukból; a
közönyösek vagy félrevezetettek felismerik kötelességüket:
segíteni akarnak a nagy munkában, tömegesen csatlakoznak
hozzánk.

Cselédkérdés.
Évtizedes törekvésünk a cselédkérdés terén most végre
némi eredményre jutott és további haladást is ígér. A Nemzetvédő Szövetségnek a nemi betegségek elleni ankétjén egyesületünk megbízásából Mellemé Miskolczy Eugénia tartott előadást a cselédkérdésről; indítványozta a cselédek biztosítását betegség, rokkantság és aggkor esetére, háztartási iskolák
és cselédotthonok létesítését, a cselédek munkaidejének, vacsárnapi, hétközi és nyári munkaszünetének törvényes szabályozását, a háztartási munka közvetítésének kizárólag hatósági kezelését, a cselédek szervezését, a lakásfelügyeletnek
oly szervezését, mely a cselédszobákra is kiterjed és főképpen a cselédügynek kivételét a rendőrség ügyköréből.
Mikor Sándor László főkapitányt hivatalának elfoglalása alkalmából egyesületünk küldöttsége üdvözölte és arra kérte,
hogy nőkre vonatkozó és a gyermekvédelemmel kapcsolatos
intézkedések esetén vonja be egyesületünket a tanácskozásokba, a cselédügy reformja is szóba került és a főkapitány megígérte, hogy alkalmat fog adni egyesületünk álláspontjának kifejtésére.
Egyik gyűlésünkön erélyesen tiltakoztunk a cselédkőnyvek ujjlenyomatokkal ellátásának terve ellen és lapunkban
nyílt levéllel fordultunk a főkapitány úrhoz a terv elejtése
érdekében, örömmel állapítjuk meg, hogy e felszólalásoknak meg volt a kívánt eredménye.

Lakás kérdés.
A Lakók Szövetségének szervezésében élénken vett részt
egyesületünk; számos tagunk működik annak bizottságaiban;
az elnökségben egyesületünket Mellerné Miskolczy Eugénia
képviseli. A szövetség ismételten kérte beadványaiban azon
sérelmes rendelet megváltoztatását, mely a nőket kizárja
a kerületi lakásbizottságokból. Indítványozta továbbá a központi háztartások tervének felvételét a Lakásépítő Allandő
Bizottság lakástípusai közé. A L. A. B.-ba felvételre ís
jelentkeztünk.

Képviselet az átmenetgazdasági minisztériumban.
Földes Béla átmenetgazdasági miniszter felszólítására
egyesületünk Szegvári Sándornét küldte ki képviselőjéül az
átmenetgazdasági tanácsba, amelynek tagjául őt a miniszter
kinevezte.

Küzdelem a kéttős morál ellen.
A világháború következményei a nemi problémát minden vonatkozásában kiélesítették.
A háború mindig bő termőtalaja volt a férfi
nemi anarchiájának, a féktelenségnek, a nemi visszaéléseknek és kegyetlenkedéseknek. A betegségek
nagy mértékben terjednek és a bűnbak újra a nő»
kit szigorított erkölcsrendészeti intézkedésekkel üldöz
a rendőrség és aki a házasságon belül védtelenül ki
van szolgáltatva a nemi fertőzés átkának.
Mozgalmunk bátran és erőteljesen karolta fel a
nők és a faj érdekeit minden vonatkozásban.
Utolsó közgyűlésünkön 1916. májusában egyesületünk Szegvári Sándorné indítványára elhatározta,
hogy beadványt intéz a kormányhoz és a képviselőházhoz, melyben kéri, hogy a büntető törvénykönyv 236.
§-ában emelje fel a leányok védelmi korát 18 évre és
hogy a házasság alkalmával bemutatandó okmányok
sorába vegye fel az orvosi bizonyítványt is, amely
árról tanúskodik, hogy a házasulandó nem szenved
fertőző nemi betegségben.
1916. július havában alakult meg a „Nemzetvédő
Szövetség a Nemi Bajok Ellen” Lukács György
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v. b. t. t. és Nékám Lajos egyetemi tanár vezetése
alatt
A Szövetség választmányába egyesületünk öt
tagját választottak be. Ezek az üléseken igyekeztek
érvényt szerezni felfogásunknak, bár éppen a háborús
ideológia következtében eleinte kemény akadályokba
ütköztek. Teljes erkölcsi diadalt arattak azonban
eszméink az ankéten, melyet a Nemzetvédő Szövetség
1917 tavaszán rendezett. Az ankéten tagtársaink a
következő indítványokat és javaslatokat terjesztettek
elő: követeltük az 1879. XL. t.-c. 81. §-ának és a
vele összefüggő összes szabályrendeletek törlését,
helyette oly § megteremtését a visszaélésekkel szemben, amely az aszfaltbetyárt és a prostituáltat egyformán sújtja. A leányok védelmi korának felemelését a 18-ik évre.
A házasság előtt kötelező egészségügyi bizonyítványok behozatalát, melyek meggátolják az olyan
egyének házasságát, kik fertőző vagy az utódokra
nézve veszedelmes betegségekben szenvednek.
A cselédügy reformját, modern munkásképzés,
szervezkedés, a cseléd-törvény novellájának, a nép
általános oktatásának és gazdasági nevelésének
alapján.
A nevelés terén követeltük a koedukáció megvalósítását, elsősorban férfi-szakiskolák megnyitását
a nők előtt, a szexuális felvilágosítást, a kellő testi
edzést mindkét nem részére, tiltakoztunk az ifjúság
katonai nevelése ellen.
Tiltakoztunk a büntetőtörvénykönyv 285. §-ának
szigorítása ellen.
A feminista előadásoknak és felszólalásoknak már
az ankét lefolyása alatt is nagy hatást jelentkezett.
A prostitúció ügyére vonatkozó vita befejeztével
Lukács György zárószavában a mély meggyőződés
hangján tett hitet arról a nézetéről, hogy csak
a kettős morál kiküszöbölése mentheti meg a fajt és
a társadalmat a nemi betegségek átkától.
1917. október havában folyt le az első népegészségügyi kongresszus.
A nemi betegségekre vonatkozó vitában Szegvári
Sándorné követelte a prostitúció hatósági felügyeletének eltörlését és a házasságon kívül született
gyermek egyenjogosítását.
Politikai jogaink kiküzdése után nemcsak erkölcsi
sikereket fogunk elérni ennyi erőmegfeszítés árán,
hanem sikerülni fog a törvényhozásba, intézményeinkbe, a közfelfogásba céltudatos munkával belevinni
azt, a mire az emberi faj boldogsága, egészsége és
szépsége fog felépülni: nemi rabszolgaság és nemi
anarchia helyett, igazi monogámiát mindkét nem
gazdasági szabadsága, egyforma felelőssége, egyenlő
kötelességei alapján.
Anya- és gyermekvédelmi bizottság.
Bizottságunk erejének megfeszítésével folytatta mind
elvi, mind gyakorlati munkáját. Hisz mindazon bajok,
amelyek ellen évek óta küzdöttünk, megsokszorozódtak a
háború okozta rémes viszonyok között. A háború fáklyafényének megvilágításában még felháborítóbb volt Ereztük
ugyan tehetetlenségünket a bajok tömkelegével szemben, de
küzdöttünk azon reményben, hogy jobb időnek kell következnie s annak számára tisztáznunk kell az eszméket. Megelégedéssel láthattuk, hogy az anya- és csecsemővédelem
fontossága országos szervezkedést váltott ki s azon eszméket, melyekért éveken át síkra szálltunk, egy széles alapokon nyugvó szervezet tette magáévá.

Reméljük, hogy a gyermek fejlődésének későbbi korára vonatkozó követeléseink és különösen a gyermekmunka
ellen irányuló küzdelmünk célhoz fognak érni az á l t a l á nos gyermekvédelem keretében. Reméljük, hogy nincs
messze az az idő, mikor a nőnek anyai érzülete is érvényesülni fog az állam szociálpolitikájában és fölöslegessé
fogja tenni a csupán kisebb keretek közt folytatható, tehát
csupán egy-egy hézagot kitöltő társadalmi munkát Munkánk
egyes ágazataiban a következő működésről számolhatunk be:
a) Szülőintézetek látogatása.
Anyavédelmi munkánknak egyik legfontosabb és legértékesebb része a szülőintézeteknek 1912 óta folytatott látogatása, amikor az anyákkal tárgyalunk életünk legválságosabb óráiban. Ezen munkánk most még eredményesebb lett,
mert az Anyavédő Osztály és a Stefánia-szövetség anyavédelmi tevékenységébe kapcsolódtunk be. Mikor a Stefániaszövetség orvosi osztálya 1916. tavaszán önkéntes anyavédőnőket kiképző kurzust nyitott, munkatársaink örömmel vettek
azon részt s ezentúl még nagyobb hozzáértéssel folytatták
működésüket. Azoknak az anyáknak nevét és címét, akikkel
a szülőintézetekben beszéltünk, átadtuk a szövetség központi irodájának; a hivatásos védőnők rendszeresen oltalmukba vették mindazokat akiknél a további felügyeletre
szükség volt.
Az 1916, évben 782 anyával tárgyaltunk a Rókuskórházban; 329 anyával az Új-Szt.-János-kórház szülőosztályán;
87-tel a Bethesda-kórház szülőosztályán, 409-cel a Weisz
Alice-otthonbam, 36-tal a Villám-utcai otthonban, 703-mal a
Bakács-téri szülőintézetben, összesen 2336 anyával. Valamenynyiről pontos feljegyzéseink vannak, az esetek folytatásé
most már a védőnői irodában van. Sokakkal természetesen·
újra találkoztunk a »Háborús Anyavédelem« keretében és
az Árvaszék részéről ránk bizott házasságon., kívül született
gyermekek felügyeleténél
Figyelmeztettük az anyákat mindazon segítő forrásokra,
amelyeknek igénybevétele lehetővé teszi, hogy gyermekükké
együttmaradjanak s mindazon jogokra, melyeket gyermekük
érdekében érvényesíthetnek.
Az 1917. év folyamán tárgyaltunk (dec. 15-éig);
A Rókus-kórházban 690 anyával, a Bakács-téri szülőintézetben 856 anyával, az Új-Szent-János kórházban 290
anyával, a Weisz Alice-otthonban 569 anyával, a Villámutcai otthonban 50 anyával, a Bethesda-kórház—s
tályán 82 anyával, összesen 2537 anyával.
A kórházi látogatások munkájában állandóan segédkeztek;
Aczél Béláné, Altai Rezsőné, Freund Sándorné, Gruber Malvin, dr. Grósz Gyuláné, Greiner Terka, Irsay Arthúrné,
Kertész Gyuláné, Mandel Gyuláné, Paul Ödönné, Weiszberger Miklósné, Werkner Ármimé,
b) A z Á llami G yer me k me nh e llye l kapcsolatos
munka.
Mikor a megélhetési viszonyok mind nehezebbek és
nehezebbek lettek és a hadbavonultak családjainak szenvedései oly fokot értek el, hogy a gyermekek testi fejlődését
veszély fenyegette s úgy látszott hogy nemcsak a jelen
generációt dobjuk oda áldozatul a háborúnak, hanem a
nemzet jövője is virágjában pusztul el, akkor a budapesti
állami Gyermekmenhely igazgatósága karolta fel a gyermekek ügyét; magáévá tette a hadbavonultak gyermekeinek
'ügyéi és felvette őket a Menhely oltalmazottjai Közé. Nem
vette el a gyermekeket az anyától, hanem — eltérően
az eddigi felfogástól — anyjuknál támogatta őket
A menhely segítőakciója nemcsak anyagi segélyből állott, hanem útbaigazítással, tanácsadással akart a szenvedő
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családok sorsán enyhíteni. Budapesten és környékén csakhamar híre járt annak, hogy a vég nélkül szenvedők számára új segélyforrás nyílt meg s az Állami Menhelyt csakhamar megostromolták. Ekkor kérte az Állami Menhely segítségünket a munka lebonyolítására .Kész örömmel siettünk segítségére, szívesen támogattuk munkánkkal a tervszerű, az állam hatalmával végzett segítségnyújtást.
1916 február havában kezdtük meg a segítő munkát
a menhelyben s azóta ott permanenciában dolgozunk, többkevesebb munkatárssal, sőt bizonyos munkák lebonyolítására hivatásosan alkalmazott segítőtársakkal. Munkatársaink
tárgyaltak a jelentkezőkkel, ők választották ki az igazgatóval történt megállapodás alapján Β legmesszebbmenő megértéssel és elmélyedéssel azokat, akik az állam e segítségére legjobban rászorultak. De nemcsak ezeket, hanem valamennyi jelentkezőt útbaigazítottak!, tanáccsal láttak el, munkaszerzés tárgyában közbenjártak a munkaadónál; közbenjórtak mindazon esetekben is, mikor nehézségek támadtak
az államsegély kifizetése körül. Kikérték az elöljáróságok
és közgyámok véleményét a segélyt kérőkre vonatkozóan
és segítségükre voltak mindenféle ügyeik elintézésében.
4650 anyának gyermekeit vettük fel a menhely kötelékébe; 2000-re tehető az anyánál és anyával elhelyezett
csecsemők száma s minthogy megokolt esetekben egy anyának 2, néha 3 gyermekét, az özvegy anyáknak valamennyi
gyermekét felvettük, mintegy 20.000-re tehető azon gyermekek száma, kiknek felvételénél segédkeztünk. Az esetek
egy részében sikerült a családot úgy talpraállítani, hogy a
menhely tartásdíját több hónapra egy összegben előlegeztük,
ha az anyának így módjában volt keresetre szert tenni;
némely esetben varrógépet adtunk, melyet kérelmünkre a
hadsegélyző hivatal bocsátott rendelkezésünkre; a varrógéppel az anya gyermekei számára a legszükségesebbet
meg tudta keresni.
A háborús viszonyokra szomorúan jellegzetes tény, hogy
míg eleinte a menhely segítségéért a legszegényebbek folyamodtak, azok, akik a családfő munkanélkülisége vagy
rossz bérviszonyai folytán azelőtt is nyomorogtak, addig
később jöttek az intelligenciához tartozó családok: a bevonult ügyvédjelöltek, kisiparosok, kereskedők, alkalmazottak
családjai, akik szégyenkezve rejtették el nyomorúságukat, amíg
lehetett, s akik most — a szó legjobb értelmében szemérmes szegények, — arra kényszerültek, hogy a menhely
segítségét kérjék.
Budapesten tagtársaink személyes közbenjárásával sikerült
megértetniük az elöljáróságokkal e menhelyi segély nagy
jelentőségét a főváros szegényeire nézve; ezért készséggel
vállalták a munkatöbbletet, melyet a sok véleménykérés,
beutalás, elhagyottá nyilvánítás okozott. Amikor ezt hálásan
elismerjük, nem felejthetjük el azt a szomorú tényt sem,
hogy a munka torlódása és a munkaerők elégtelensége sok
kínos várást, késedelmet okozott a szegényeknek. Különösen
mióta egy új rendelet a hadba vonultaknál is a gyermek
elhagyottá nyilvánítását követeli a gyermek felvételének előfeltétele gyanánt.
Még egy másik nagy munkakörben volt alkalmunk fi
menhely működését támogatni és sok-sok szenvedésnek elejét
venni. A menhely ugyanis mindeddig iá tartásdíjakat a
postatakarékpénztár útján fizette ki. Itt mindig késedelmek
voltak, melyek a háború miatt rendkívül megnövekedtek és
nagyon sok reklamálást, futkosást okoztak; halmazával érkeztek vissza a pénzek, mert a postás nem találta meg
az illetőt, viszont a menhely alkalmazottainak roskadásig
megterhelt munkaerejét a sok reklamáció még jobban megterhelte. Hogy e bajokon segíthessünk, felmerült az a gongdolat, hogy a menhely készpénzben, a gyermektartási könyv

alapján fizesse ki a gyermektartást. Hogy ehhez rögtönözve
hozzá lehessen fogni, újabb munkaerő kellett hamarosan.
Bizottságunk felajánlotta és munkatársaink önkéntesen és két
hivatásos munkaerő segítségével állandóan segítenek a kifizetésnél s így havi 100.000 K, az 1W6.év folyamán 1 miliónál
több jut oda, ahol legnagyobb a szükség és legsürgősebb
a segítés. 1917. év folyamán már az 1 és fél milliót is
meghaladta a személyesen kifizetett tartásdíj, mert a kör»
nyéken lakó anyákra is kiterjesztették. Ez mindenesetre megéri a ráfordított munkát és fáradtságot. Paul Ödönné és
Aczél Béláné tagtársaink segédkeztek állandóan a menhely
szolgálatában végzett munkánál.
c) A 15. évüket betöltött menhelyi gondozottak felett gyakorolt felügyelet
Az Állami Gyermekmenhely most is, mint az előző években, beküldte a 15-ik évüket betöltött gondozottainak nevét
és címét. Úgy látszik azonban, hogy nem sokan maradnak
a gyermekek közül Budapesten. Gyámoltaink száma 1916-ban
4-gyel szaporodott. Ezek közül 7-et nem találtunk meg a
többiek teljesen kielégítő körülmények közt voltak.
1917-ben gyámoltaink száma 6-tal szaporodott.
c)

A

budapesti

Á r v a s z é k k e l k a p c s o la to s
munka.
Az 1916. év első felében folytattuk az oly eredményesen és az Árvaszék ismételten kifejezett megelégedésére
gyakorolt személyes felügyeletet a házasságon kívül született
gyermekek felett. Az év folyamán azonban ezen munkát
átvette az időközben megalakult »Stefánia« szövetség védőnői
irodája és a hivatásos védőnők által gyakoroltatta azt.
Megállapodtunk az Árvaszék elnökségével, hogy bizottságunk
akkor veszi át újra a felügyeletet, mikor a gyermek első
esztendejét betöltötte és mikor a gyermekeknek további felügyeletre és az anyának további támogatásra még oly nagy
szüksége van.
Munkánknak ezen ága az 1917. év folyamán igen tartalmassá fejlődött. A Stefánia-Szövetség védőnői irodájától
a házasságon kívül született, első életévüket betöltött gyermekeket vettük ót.
Az év folyamán (dec. 15-éig) 240 gyermeknek címét vettük
át. Ez aránylag kevés, tekintve azt, hogy Budapesten a
házasságon kívül született gyermekek száma évenként 3-4000,
Valószínű, hogy a házasságon kívül született gyermekek
nagy nesze a menhely útján vidékre került. Nekünk
ezen aránylag kisebb szám lehetővé tette az intenzív és
egyénítő munkát. Eljárásunk az volt, hogy az Árvaszék
helyiségeiben tartottuk szerdán délutánonként a megbeszélő
órát, ahová az anyákat gyermekeikkel együtt behívtuk és
ahol őket a szociális útbaigazításon kívül a hivatásos gyám
útján azonnal jogi tanácsban és velünk együtt dolgozó orvostagtársunk segítségével a szükséges orvosi tanácsban részesítettük. A szociális útbaigazítás nem mindig elegendő; az
anya sokszor nem képes oly munkát találni, amely őt a
nyomortól megóvná; ezen esetekben főkép élelemsegélyben
részesítettük az anyát, ami a rosszul táplált gyermekekre
nézve életbevágó fontosságú volt, valamint az is, hogy β
rossz táplálkozás folytán emésztési .zavarokban szenvedő gyer·mekeknél a rendelt gyógyszereket és tápszereket természetben szolgáltattuk ki. Sok szenvedéstől mentettük meg az
anyákat azáltal is, hogy az annyira nélkülözött világítószert,
petróleumot tudtuk számukra megszerezni.
Azon anyákat, akik hívásunkra nem jelentek meg, tagtagtársaink lakásukon keresték fel. Részben ismeretlen helyre
költöztek vagy Budapestről eltávoztak ugyan, de részben
rendezett viszonyok közt éltek s ezért nem főttek el a
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megbeszélésre. Felkeresték tagtársaink azokat is, akiknél az
első megbeszélés alapján láttuk, hogy állandó útbaigazításra
és támogatásra szorulnak. Ezeket azután ismételten behívjuk,
hogy orvosi tanácsban vagy más megfelelő segítségben részesüljenek.
Részletes följegyzéseinkből a következő adatokat emeljük ki:
240 anyának címét vettük át a Stefánia-Szövetségtől.
Ezek közül nem volt feltalálható
10
4,2%
Értesülésünk szerint gyermeke vidékre
került
8-nak!
3%
Gyermeke meghalt
8-nak
3%·
A szülők házasságra léptek
25esetben 10%
Az apa gyermeket örökbe fogadta
2 »
1%
Évközben újabb gyermeke született
4-nek
2 %
Gyermeke rokonokhoz került
9 esetben 4 %
Az év folyamán gyermekével együtt
kielégítő helyzetbe jutott, közös
háztartásban élő anya munkába jár,
rokonok támogatását élvezi stb.
66
27.5%
Gyermektartási ügyben intézkedtünk
20esetb.
8.3%
Nyomorban él az anya és támogatjuk
14
5.8%
Nyilvántartjuk a következő évre is
74
50%
Továbbra is nyilvántartjuk, azaz továbbra is foglalkozunk
azokkal, akiknek a sorsa vagy pillanatnyi támogatást igényel,
vagy az a reményünk, hogy megfelelő irányítással jobb
mederbe terelhetjük életük sorát. Akiknél meg van a házasságkötés reménye, katonai szabadságolás útján vagy háború utáni Időre, azokat különös figyelemmel kísérjük; éppen
úgy azokat, akiknél remélhető, hogy a háború után a gyérmegtartás kérdését kedvezően lehet elintézni,
A legmelegebb köszönettel tartozunk Dr. Bán Ilona
gyermekorvos tagtársunknak, aki minden egyes megjelent
gyermeket megvizsgált és anyját utbaigazította. E téren
kifejtett önzetlen s odaadó munkásságáért, valamint Zoltán
Béla gyógyszerész úrnak, aki a rendelt gyógyszereket díjtalanul szolgáltatja ki, bizottsági ülésünkön hálás köszönetünket jegyzőkönyvbe foglaltuk.
Működésünk ezen ágában állandóan résztvesznek: Martos
Artrurné, Safir Józsefné, Virág Gyuláné, valamint a szükségesnek mutatkozó helyszíni vizsgálatokban bizottságunk többi
tagja. Megállapíthatjuk, hogy a. személyes felügyelet gyakorlása a gyermek első életévén túl is életbevágóan fontos.
Működésünk üdvös hatását fokozza, hogy egy s ugyanazon
helyen kaphatott az anya is jogi, orvosi és szociális tanácsot és szükség esetén támogatást Ahol állami, hatósági
vagy megfelelő társadalmi szervezet útján szerezhettünk hathatós segítséget, mindig kerestük a kapcsolatot s legtöbbször eredményesen jártunk el.
Munkánk eredményéről az Árvaszék hivatásos gyámságának részletes jelentést adunk be,
e) »Háborús anyavédelem.«
A háború okozta ínség kényszerített rá, hogy társadalmilag anyagi segítségben is részesítsük azon tanyákat, akiknek jogos igényeit jog és törvény, szociális biztosítás még
nem elégíti ki; folytattuk a Központi Segítőbizottság anyavédő osztálya keretében a terhes nők és gyermekágyas
asszonyok segélyezését élelmiszer ékkel.
A segítségnek megbecsülhetetlen értéke volt; tudjuk, hogy
a pénz vételértéke mennyire csökkent, mily nagy volt az áruhiány s azt a kevés élelmicikket, amit a szegény asszonyok
megkaphatnak, mily pokoli kínok árán, órákon át tartó várakozással tudják csak megszerezni. Gyámoltjaink egész esztendőn át kaptak élelmiszereket és. egyéb nehezen beszerezhető szükséges cikkeket.

Több gyárnak és a székesfőváros közélelmezési és szociálpolitikai ügyosztályának munkánkat méltató, szíves támogatásával szereztük be az élelmiszert» A szétosztás lebonyolítását megkeresésünkre a »Háztartás« Szövetkezet volt szíves vállalni. Ezért a legnagyobb hálával tartozunk a szövetkezet igazgatóságának és I. számú fiókjának.
A segélyt kérők és segélyre szorulók száma rohamosan
nőtt. Míg 1915-ben összesen 1566 anyát támogattunk 27.332
korona értékű segítséggel, addig 1916-ban 4088 esetben adtuk meg a múlhatatlanul szükséges segítséget. A statisztikai
kimutatások a születések számának csökkentését jelentik, mi
azonban látjuk a sok, sok szenvedő anyát, az életük kezdetén nyomorgásra ítélt csecsemők ezreit. 1916-ban összesen
4088 anya közt 72595 korona értékű élelmiszert osztottunk
szét.
Kiadásaink januárban 3602, februárban 6140, márciusban
4112, áprilisban 4064, májusban 7064, júniusban 6000, júliusban 6314, augusztusban 8240, szeptemberben 6664, októberben 6540, novemberben 6548, decemberben 7307 K-t, összesen 72595 K-t tesznek.
2 csomagot 1369, 4 csomagot 1182, 5-6 csomagot 865,
7-8 csomagot 398t 9-10 csomagot 169, 10-nél többet 115
anya kapott.
Az összegyűjtött pénznek látható nyoma nincs, mert
pillanatnyi ínség enyhítésére fordítottuk; de az anyák kétségbeesésének enyhülése, a gyermekek erősödése volt a szétosztás eredménye,
A Hadsegélyző hivatal elismerte működésünk hézagpótló
fontosságát és a Központi Segítő Bizottság útján havi 2000,
utóbb 2500 Κ támogatásban részesítette bizottságunkat; a«
Auguszta gyorssegély-alap, mely 1917. febr. hóig havi 1000
K-val támogatta működésünket. Erkölcsi súlyánál fogva hálás
köszönettel emeljük ki a magy. kir. Belügyminisztérium gyermekvédelmi osztálya részéről kapott egyszeri 6000 Κ segítséget 1916-ban és 10000 Κ támogatást 1917-ben. A többi
fedezetet egyrészt jóakaróink1 önkéntes adományai nyújtották,
másrészt kérelmünkre a pénzintézetek és iparvállalatok igazgatóságai juttatták bizottságunknak.
Hálás köszönettel adózunk mindazoknak, akik törekvéseinket megértve, segítségünkre jöttek, szintúgy a »Pester
Lloyd« szerkesztőségének, mely hasábjain mozgalmunknak
külön rovatot nyitott és így ránkterelte a figyelmet és megkönnyítette számunkra ez adományok nyilvános nyugtázását
is.
Nagy
köszönettel
tartozunk
a
székesfőváros
és szociálpolitikai ügyosztályának, a Cukorközpontnak, a
Haditermény R. T.-nak, a Hungária gőzmalomnak, valamint
a Kőolajfinomító részvénytársaságnak, amiért törekvéseinket
méltatva, az árubeszerzésben támogattak.
Bizottságaink tagjai közül a munkában segédkeztek elsősorban bizottságunk titkára, S t e r n Margit, aki az összes
munkák lebonyolításából a legnagyobb részt magának osztotta
ki; azonkívül állandó komoly munkával György Ákosné, Grünfeld Ida, Saár Edéné, Fried Samuné, Nemes Böske,
Neumann Júlia, Neumann Alice, Friedmann Margit és többen.
1917-ben 5400 anyát támogattunk 74700 Κ értékű élelemmel és természetben kapott petróleummal.
Havi kiadásaink 1917-ben következőkép alakultak: januárban 9550, februárban 7493, márciusban 8240, áprilisban
6530, májusban 6433, júniusban 6165, júliusban 5232, augusztusban 3638, szeptemberben 4574, októberben 4977, novemberben 6639, decemberben (előirányzat szerint) 5500 korona.
Ezen kiadások fedezésére nagy segítségünkre volt a Népjóléti Központ havi 2500 K-val, amelyet egy, szeptemberben
adott 3000 Κ rendkívüli adománnyal toldott meg. A támogatást 2-4-6 héten keresztül adtuk rendszeresen, de 460
esetben 8-10 héten keresztül, vagy szükség szerint azon
túl is folytattuk.
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Elvi küzdelem.
A gyakorlati munka mellett állandóan folytattuk a küzdelmet elveink megvalósítása érdekében, minden lehető alkalmat felhasználva, hogy azoknak újabb híveket szerezzünk.
Bizottsági üléseinken munkánk gyakorlati és elvi részét egyaránt megvitatjuk, tagjaink útján résztveszünk minden olyan
tárgyaláson és kongresszuson, ahol eszméink körébe tartozó kérdéseket tárgyalnak. így különösen kiemeljük a Társadalom Tudományi Társaság idevágó értekezleteit és főkép
a Stefánia-szövetségnek széles alapokon felépülő tárgyalásait az anyasági biztosításról, β szociális munka egységesítéséről, anyaotthonok szervezéséről, a dajkakérdésről, stb.,
stb., amelyekben bizottságunk tagjai élénken résztvettek. Ide
kell soroznunk továbbá hozzászólásainkat a nemi bajok leküzdésére tartott ankéten, melyeket a »Nő« is közölt s amelyek tisztultabb erkölcsi felfogásnak iparkodtak érvényt szerezni, amelynek térhódítását egész munkánk végső céljának
tekinthetjük. Ide sorozandó részvételünk a közegészségügyi és
gyermektanulmányi kongresszuson. Mint különösen fontosat
kívánjuk kiemelni nagygyűlésünket, amely a gyermekmunka
hatását tárgyalta a gyermek fejlődésére. Reméljük, hogy
ezen munkánk is úttörő lesz és fel fogja kelteni minden
illetékes faktor érdeklődését ez iránt, a jövő generáció fejlődése szempontjából oly végtelenül fontos kérdés iránt. Ide
sorozzuk a vidéki tagtársaink meghívására országszerte tartott propagandisztikus előadásokat, az illetékes minisztériumokhoz benyújtott beadványainkat az anyasági biztosítás,
a dajkaügy rendezése és a házasságon kívül született gyermek védelme tárgyában. Végül mint elvi küzdelmünk eredményét akarjuk megemlíteni az 1916. tavaszán megnyílt »Szikra«
házat«, a dolgozó anyák otthonát, amelynek gyakorlati kivitele az Auguszta gyorssegély-alap munkája, amely gróf
Teleki Sándorné kezéhez juttatja az otthon fentartásához
szükséges összeget, aki teljes odaadással és melegséggel
karolta fel az eszmét. Az otthon azon az elven alapult,
hogy a kereső nőnek is elérhetővé tegyük az anyagi boldogságot; 40 anyának nyújt állandó otthont gyermekével együtt
és β maga nemében úttörő intézmény mintegy gyakorlati
megvalósítása a feminista anyavédelmi törekvéseknek.

Gyakorlati Tanácsadó. — Pályaválasztási értekezletek.
Gyakorlati' Tanácsadónk dacára annak, hogy nagy elvi
küzdelmeink összes munkaerőinket igénybe vették, fennakadás nélkül folytatta, ügyvezetőnk vezetése mellett, tevékenységét és mindenkor készséggel állt rendelkezésére és adott
útbaigazítást a pályaválasztási, jogi, gyermekvédelmi, egészségügyi, gazdasági és nőket érdeklő minden kérdésben hozzáfordulóknak. Pályaválasztási értekezleteinkre úgy 1916-ban,
mint 1917. évben is a székesfőváros tanügyi osztálya hivatalból küldte szét a meghívókat. Ezeken szakemberek isIsmertették az egyes pályákat és tájékoztatták a hallgatóságot
a várható munkafeltételek és kereseti lehetőségekre nézve.

Irodalmi propaganda.

maradandó emléket kíván magának biztosítani a választójogi kabinet; ezt bizonyítja gróf Apponyi Albertnek több
nyilatkozata is; így közeledik céljához az a szakadatlan
küzdelem, amelynek jegyében a Feministák Egyesülete alakult
s amelyet fennállása óta folytatott azért, hogy a tanulni
vágyó leány ugyanoly módon szerezhessen e vágyának kielégülést, mint fiú kartársa. Reméljük, hogy nemcsak a jogi
és műegyetemi tanulmányok lehetőségét fogja a kormány
megadni, hanem a fölösleges kérvényezés alól is mentesiti az egyetemre készülő leányokat és megnyitja előttük
valamennyi gazdasági, ipari és művészeti főiskolát és szakiskolát,

Hygienikus és esztétikai törekvések.
Dr. Dienes Valéria júniusi előadásán »Modern o r chesztika« néven bemutatta teljes rendszerét a Duncaniskola alapjára helyezkedő, azt továbbfejlesztő plasztikai mozgásoknak, az antik verslábak interpretációjából kiinduló rhytmikai gyakorlatoknak és a kifejező mozgások összes eszközeinek segítségével megalkotott mimikai megjelenítésnek.
Mind az előadás, mind a hozzá fűződő bemutatások meggyőzhették a hallgatóságot arról, hogy itt magas színvonalú,
komoly célú művészi rendszer kiépítéséről van szó, amelytől
a jövő nemzedék testi fejlődésének előmozdítása és életének szépségben gazdagítása terén nagy eredményeket remélhetünk.

Sajtónk.
Mozgalmunk hatalmas lendületével egyenlő mértékben
fejlődött hivatalos lapunknak, »A Nő«-nek népszerűsége is,
Nemcsak a nőmozgalom híveinek nélkülözhetetlen informálója, tanácsadója és irányítója, hanem ma már minden
komoly államférfinak és szociálpolitikusnak komoly olvasmánya. Eszméink terjesztéséhez a »Nők Lapja« is nagy
mértékben hozzájárult; erdélyi falvakba, alföldi tanyákra»
gyárakba, cselédszobákba viszi üzeneteinket és — visszhangra talál! Egyek vagyunk mi nők, a palota jólétben
élő asszonyától a cselédszobák nyomorúságosán tengődő
páriájáig akkor, amikor közös ügyünkről: a nők emberi
jogainak kivívásáról és a békéről van szó.
Lapjainkat, eszméink e hűséges harcosait, terjesszük továbbra is. Mindenüvé juttassuk el: baráthoz, ellenséghez
egyaránt.
És ne múljon el egyetlen egy nap se az új esztendőben
anélkül, hogy ügyünk érdekeit elő ne mozdítanók, hogy
új tagokat szerezzünk és hogy szaporítsuk előfizetőink számát.
Csak ha minden egyes tagtársunk megtett minden töte
telhetőt, számíthatunk arra, hogy nagy reményekkel kecsegtető küzdelmünk diadalra fog jutni.

Az orosz nép képviselői és a központi hatalmak kormánymegbízottai között folyó fegyverszünet-tárgyalásoknál Oroszország képviseletében
egy nő is résztvett. Ebből következtethetjük, hogy
Oroszország a béketárgyalásoknál sem fogja a
nőket mellőzni. A központi hatalmak asszonyainak
életbevágó kérdése, hogy a bértárgyalásoknál
Nők jogi és műegyetemi tanulmányokra bocsátása.
Úgy értesülünk, hogy nemcsak a választójog terén, nők is legyenek!

Egyesületünk sajtóján kívül »Eleven Újság« címen rendeztünk irodalmi délutánt a Svábhegyen; ez olyan jól sikerült, hogy tervbevettük hasonló előadások rendezését az
ország több helyén. Az eszme megpendítéseért köszönet
illeti dr. Rózsa Géza zsolnai középiskolai tanárt, szíves köz-*
reműködésükért pedig Balázs Bélát, dr. Dienes Valériát,
Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt és Péchy Blankát.

hanem a tudományos képzés lehetőségének megadásában is.

