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A TÁRSADALOM A NŐVEL 
SZEMBEN. 

Írta: SZAUER MARGIT, Devecser. 

Beláthatatlan tömeg áll a nővel szemben, hogy azt 
látszólag megvédje, támogassa, nehogy elmerüljön az élet 
küzdelmeiben; valójában pedig csak azt érték el ezzel, 
hogy a nő, állandóan gyámság alatt állván, elveszítette 
önállóságát. Lehet, sőt a többoldali feljajdulás a nőmoz- 
galom hallatára, valószínűvé teszi, hogy a látszólagos 
védelem csak eszköz volt annak elérésére, hogy a nők 
örökös függő helyzetét egyesek a maguk javára kiaknáz- 
hassák. A társadalom ebben a gondoskodó igyekezetében 
meg sem állt addig, míg a nőből egy minden lelki és 
szellemi energia nélküli, inkább rosszul, (hisz csak a tes- 
tét viszi a páros küzdelembe) mint jól működő gépet 
nem faragott, amely süt, főz, takarít és gyermekeket hoz 
a világra. Azt kikötik, hogy a férfiak elől a „kenyeret 
el ne vegye.” Már pedig alig van pálya, melyet a fér- 
fiak az ököljog erejénél fogva a maguk részére le ne fog- 
laltak volna. 

Egy pálya természetesen nyitva áll minden nő 
előtt: elbukhatik. Ettől a veszedelemtől nem félti a humá- 
nus tömeg a gyenge nőt. Sőt ha egy ingadozóval talál- 
kozik, azt erős és biztos kézzel a posványba löki. 

Életerős, önérzetes nőkre van e degenerált kornak 
szüksége, nem tunya, akaratnélküli háremhölgyekre. Olyan 
nőkre, akik a mostani életviszonyoknak megfelelnek, akik 
biztosítékot nyújtanak egy egészségesebb jövő megterem- 
tésére. S miután ezen enervált kornak múlhatatlanul 
szüksége van erre, nincs helye az akadékoskodásnak. 
Erős, de nem leküzdhetetlen akadály a hiúság, a férfi- 
hiúság, a pénzkérdés, (de nem a létkérdés a férfiak részére) 
az uralkodni vágyás, de mindezeken diadalmasan győze- 
delmeskedhet a szervezett nőmozgalom. 

A nő az emberiség fele s mint ilyennek joga van 
az élettől ugyanannyit követelni, mint az emberiség 
másik felének. Nincs szükség a védőkre! Ne vezessék a 
nőket! Csordát vezetnek, nem embereket! Ne gyámkod- 
janak felettünk, csak el ne tiporjanak bennünket. 

Én, te, mi, mindnyájan egyforma gyermekei 
vagyunk a természetnek. Igazságosak akarunk lenni. Mun- 
kálkodjék mindenki a saját körében, hogy amit a ter- 
mészet nem tagadott meg a nőtől – ember voltát – a 
zsarnok tömeg se ignorálhassa. Az emberiség nyeresége 
lesz ez. Százszorosan visszafizeti a nő mindazt, amit a 
társadalom egyáltalán adhat neki. És ha nem most, mind- 
járt, neked, te haszonleső tömeg, úgy gyermekeidnek és 
unokáidnak. 




