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A kettős morál ellen.
Írta: SZEGVÁRI SÁNDORNÉ
Portsmouthban, Angliában tartotta meg a Nemzetközi Abolíciós Szövetség ezidei tárgyalásait 1914. jun.
15-től 18-ig.
A federáció csendesen — talán túlcsendesen — dolgozik és küzd az emberiség egyik legnagyobb eszméjéért: az
e g y s é g e s nemi morálért.
A nagy ügynek, mely évezredes hatalmas szuggesztiókkal, csökönyös, megrögzött, majdnem ösztönökké vált hamis felfogásokkal és előítéletekkel találja magát szemben,
hátrálást nem ismerő elszánt katonákra, a modern tudomány minden tanulságával állig felfegyverzett küzdőkre, hatalmas egyéniségekre van szüksége.
Az a körülmény, hogy a tárgyalások színhelye ezúttal abolíciós ország volt — Angliában már 1869 óta
nincs reglementált prostitúció — arra ösztönözhette volna a
szónokokat, hogy a szokottnál többet foglalkozzanak az
eszme távolabbi hatásaival és páratlan fontosságával az
emberek boldogulása, a kultúra visszásságainak megszüntetése szempontjából.
Csak e szempontok bőséges nagyszabású szónoklatokban való feltűnő tárgyalása oszlatta volna el távolabb állókban azt a nagyon is elterjedt balhiedelmet, hogy az abolicionizmus feladata abban merül ki, hogy megszüntesse világszerte a prostutició hatósági szervezését és hogy bebizonyítsa miszerint ezáltal a nemi betegségek száma nem
növekedik meg.
Ez az óhajunk sajnos, nem teljesült kellő mértékben,
örömmel fogadtuk mindenesetre Winchester é r s e k megnyitó beszédét. Az érsek kifejtette, hogy erkölcsi bajokat csak
erkölcsi erőkkel lehet meggyógyítani és semmiképen sera
a bajt stabilizáló intézményekkel. A federációnak szerinte
kettős célja van: küzd a prostutició ellen, mely a nők
egu részének irgalmatlan feláldozásával elégíti ki a férfiak
szenvedélyeit. Másrészt pedig tiltakozik az ellen, hogy az
ebből származó bajoktól úgy akarják a férfiakat megvédeni, hogy újabb súlyos megalázást mérnek az egész női
nemre.
A szónokok között dr. med. Helene Wilson volt az,
ki a dolog magvára a legmegkapóbb szavakat találta. Azt
mondta többek között az igaz logika egyszerűségével: morál
és hygiene között sohasem lehet ellentét. Ahol a kettő látszólag ellenkezésbe jut egymással, ott vagy az egyik vagy a
másik, vagy talán mindkettő körül hiba van. Ezt ma már
a tapasztalatok is mutatják.
Ilyen tapasztalatokkal bőven számoltak be a konferencia előadói:
Első sorba állítjuk Dr. Sk i m er (Sheffield) tapasztalatait, melyeket a brit hadsereg szolgálatában szerzett
Már azért is első sorba, mert épen a brit hadsereg
egészségügyi állapotáról terjedtek el magyar mérvadó körökben a leghihetetlenebb tévedések.
Dr. Skimer fejtegetései szerint a brit hadseregben
állandóan csökken a nemi megbetegedések száma. Okok: A
brit katona szociális nívójának emelése nevelő befolyá-

