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A feminista club. 
Írta: Megyeriné-Brüll Hedvig. 

A feminista club alapításán fáradozik egy 
lelkes kis társaság, amely az ilyen egyesület 
társadalmi és propaganda-hatását külföldön 
tanulmányozta. A club a dolgozó vagy magá- 
nos nőnek kávéház és vendéglőnél kelleme- 
sebb és olcsóbb otthont akar nyújtani kényelmes 
társalgóval, étkezővel, lapokkal, ülésteremmel 
és könyvtárszobával. A clubban fogadhatnak a 
tagok vendégeket, s ilyen alkalommal talán 
sok hívet szerezhetnek a feminizmus ügyének. 
A különböző társadalmi osztályhoz tartozó asz- 
szonyok érintkezésére igen alkalmas lesz ez a 
club és sokban hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
a nők egy része letegyen túlságos konzervativiz- 
musáról. A feminizmus eszméje ma már mi- 
nálunk is nagyon elterjedt és közérdeklődés 
tárgya; s ha nem is fogjuk egyhamar London 
rekordját elérni, ahol a hasonló alapú clubok 
egész sora  létezik, egy ilyen társadalmi köz- 
 

pontnak azonban nálunk is okvetlen megvan 
a létjogosultsága. 

Tudjuk, hogy küzdelem és kitartás kell 
a női club létesítéséhez. Azonban az asszonyok 
összeférhetetlensége, amelyet ilyen nehézségek 
okául felhoznak, nem akadály. Számtalan iro- 
dában, üzletben, háztartásban és jótékonysági 
egyletben működnek nők számos éven át a 
legjobb egyetértésben. És egy clubban is két- 
ségkívül meg fogják egymást békésen érteni 
és meg fogják cáfolni a férfiaknak azt a 
régi állítását, hogy egymásnak semmit sem 
bocsátanak meg a nők; még azt sem, ha 
egyiknek szebb toll van a kalapján, mint a 
másiknak. 

Az a kor elmúlt, melyben a leány összes 
vágyai és ambícióinak teljesülését a házas- 
ságban látja; az az idő is a múlté, mikor a 
nő, gyerekek nevelése után 40 évvel kizárólag 
a stoppolás és befőzésnek élt. A mai nő az 
élet materiális küzdelméből gyakran kiveszi 
részét és épúgy küzd, lelkesül eszményi cé- 
lokért is, mint a férfi. Mutassák meg a magyar 
feministának, hogy nemcsak dolgozni és küz- 
deni tudnak együtt, de jó pajtások is lehetnek. 

A feminista club természetesen férfi tago- 
kat is befogad; nagy örömmel olyanokat, akik 
küzdenek a feminista eszmékért. Sőt hálával 
veszi az alapító társaság, ha talán levélben 
hasznos utasításokat vagy tanácsot nyerhet ér- 
deklődőktől. Erre vonatkozó leveleket kérjük 
Schwimmer Rózsának, a Nő és társadalom szer- 
kesztőjének beküldeni. A rendes clubtag évi 
diját körülbelül 30-36 koronára tervezzük, vi- 
déki kültagé kevesebb. Ilyen csekély összegért 
sokat fog nyújtani a club, a már felsorolt elő- 
nyök mellett előadásokat, zeneestélyeket stb. 
Ez a társadalmi központ a nők eszméi és céi- 
jainak sokoldalú megvitatása és előmozdítására 
szükséges, a kongresszus előkészítésére alkal- 
mas, külföldiek fogadására, reprezentationális 
célokra – hasznos. Kérjük a feminista egyletek 
tagjait mentül számosabb jelentkezésre. 

 




