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A nemi rabság. 
Írta: SZILÁGYI GÉZA, 

Bécs városának legkeserűbb szatirikusa, a robbantó 
aknaszavú Karl Kraus évek óta nem győzi gúnyolódva 
támadni a nők választójogi mozgalmát. Valahányszor 
szeme elé piroslik ennek a témának vörösposztója, 
neki ökleli azt a kemény tételt, hogy  a feministák 
ne a politikai választójognak, hanem sokkal inkább 
a   nemi  választójognak   a kivívásáért  harcoljanak. 

Karl Kraus olyasmire buzdítja a feministákat, 
amire fölösleges sarkalni őket, mert hiszen a maró- 
lúgot elválasztó szájú szatirikusnak joggal azt telel- 
hetnék, hogy a feministák, a többi között, azért is tö- 
rekednek a nők politikai választójogának kiküzdé- 
sére, hogy vele, a segítségével biztosíthassák a nők 
nemi választójogát, vagy, ha az érem másik felét néz- 
zük,   fölszabadítsák   a   nőt   a  nemi  rabság  alól. 

Mit kell  értenünk  nemi  rabságon? 
Azt a szégyenletes tényt, hogy manap a legtöbb 

nőnek nincs meg a nemi önrendelkezés joga. Ösztö- 
nének leggyakrabban vagy nyomorodnia kell vagy a 
férfi kényéhez-kedvéhez tartozik hozzáigazodni. A nő- 
nek a legtöbb esetben csak akkor és úgy teljesedhetik 
be nőiessége, amikor és ahogyan a férfi megengedi 
és ez a beteljesedés igen sokszor nem lehet maga 
választotta öncél a nő részéről, hanem csak másfajta 
érdekek  szerény  kísérője. 

Konkrétebbül szólva: a legtöbb nő nem lehet azé, 
akié lenni s z e r e t n e  vagy a k a r n a ,  akihez ősi vágya 
vonja, hanem csak azé, akié lennie kényszerítő körül- 
mények hatása alatt k e l l ,  aki mellett nemi érdekei 
esetleg kielégítetlenül elsorvadnak, de anyagi és társa- 
dalmi érdekei valamelyest kielégülhetnek. Legnyerseb- 
ben, de az igazságot leginkább megközelítve, akép- 
pen kell leírni a helyzetet, hogy a legtöbb nő manap, 
hogy megélhessen, hogy a pusztulástól megóvja lé- 
tét, eladja, mert kénytelen eladni, a nővoltában rejlő 
nemi értékeket. Ekkor aztán legföljebb fokozati kü- 
lönbség van abban, hogy életfogytiglan tervezett ál- 
landó eltartásért, törvényes házasságon belül, egyet- 
len férfinak, vagy bizonyos rövidebb időre szóló el- 
tartásért, szorosabb-lazább viszonyok keretében, ko- 
ronHnt váltakozó szerető-kitartóknak, avagy pedig egy- 
egy napi ellátásnak megkereséséért, az útszéli prostitúció 
területén, minduntalan más-más vadidegen férfiaknak 
sdja-e el ezeket az értékeket. 

Akár az első, akár a második, akár a harmadik 
esetről van szó, az odaadás testi és lelki ténye helyett 
az eladásnak merkantilis tényével találkozunk, még pe- 
dig még csak nem is önkéntes, hanem kényszerű el- 
adással. 

Ezek a nők tehát személyiségből áruvá sülyednek 
Nemiségük nem szabadon, egyéni hajlandóság szerint 
velük egyrangú férfitársnak nyújtott ajándék, hanem a 
társadalmi és gazdasági fölényben levő férfi által a 
maga megszabta áron, tehát legtöbbször értéken alul 
vásárolt, pontosabban szólva kizsarolt jószág, A sze- 
relem temploma a szerelem piacává torzult. Ámde nem 
becsületes piac ez, amelyen az eladó mint egyforma 
jogú, egyforma helyzetű és egyforma szabadsági! fél 
áll szemben a vevővel, hanem rabszolgavásár, amelyen 
az áruját saját maga kínáló ps Voltaképpen árujával 
azonos eladó a társadalmi és gazdasági viszonyok ál- 
tal piacra hurcolt rabszolgaként áll szemben a vásá- 
rolni szándékozó és a rabnőt szinte csak lelketlen 
dolognak  tekintő   férfivilággal. 

A nemi rabság ellen, amely a férfinak szinte kor- 
látlan nemi szabadsága mellett jóformán egészen el- 
kobozza a nőnek veleszületett nemi választójogát, a 
testileg és lelkileg legmegfelelőbb nemi partner kivá- 
lasztásának a jogát, az egyén önrendelkező jogának 
ezt a fontos alkotórészét, e leggyötrelrnesebb, legki- 
zsákmányolóbb és legmegalázóbb rabság ellen támad 
a feminizmus, amikor meg akarja szüntetni a női exisz- 
íencia biztosításának azokat az akár törvényes, akár 
törvénytelen módjait, amelyeknek az a lényegük, hogy 
nem munkáért, hanem nemi értékekért kapnak a nők 
hosszabb-rövidebb ideig való eltartást. Amikor a fe- 
minizmus minden nőt keresővé vagy. legalább is kereset- 
képessé igyekszik tenni, ezzel arra is törekszik, hogy 
a nőnek ne a nemisége legyen a létalapja. Amint az 
férfiról szólva természetes és megszokott, a nőben is 
a kereső lényt külön akarja választani a nemi lénytől, 
hogy” megváltsa a nőt attól a kizsákmányolástól ;és 
szenvedéstől, amely a bármilyen formában való pros- 
titúciónak többé-kevésbbé velejárója, hogy a nemileg 
szabaddá mentett nőt megóvja attól a megalázó 'kény- 
szerűségtől és boldogság-pusztítástól, amelyet a nemi 
lehetőségeknek a megélhetési lehetőségek kedvéért va'ó 
föláídozása   jelent. 

Nemileg szabad nő, oly nő, aki a maga lehetőségei 
között, agyon nem fojtott ösztönének engedve, saját 
hajlamát követve, egyéni akaratára hallgatva, párját 
magához illően és méltóan sajátmaga választhat a meg, 
a nemi rabságból kimenekült nő csakis a kereső nő 
lehet, még pedig az az állandó és biztos keresetű nő, 
akinek keresete nemcsak kegydíj vagy borravaló, ha- 
nem olyan kielégítő kereset, amelyből futja az 'önálló 
eltartásra. 

A feminizmusnak tehát arra kell irányítania fára- 
dozását, hogy mennél több önálló keresetű, tehát 
mennél több olyan nő legyen, aki gazdasági és ennek 
következtében társadalmi függetlenségének is birtoká- 
ban abba a helyzetbe jusson, hogy ne legyen kény- 
telen eltartásért akármilyen vásárlónak nemi értéke- 
kei árusító lénynyé sülyedni, hanem mint független és 
szabad ember, az eltartás anyagi kérdését kirekesztve 
vagy legalább is mellékessé hátráltatva, önként lép- 
hessen csakis lelki és testi értékeket cserélő nemi szö- 
vetségre a neki leginkább megfelelő partnerrel. (Hogy 
aztán ez a szövetség házasság-e vagy másfajta vi- 
szony,  az  nem  érinti  a probléma velejét.) 

A kereső nőket legjobban megsokszorozó, mert a 
kereseti alkalmakat megsokasító, a kereseti feltételeket 
megjavító, a keresetet megnagyobbító eszköz: — a 
nők parlamenti választójoga. Mihelyt a nőknek tör- 
vényesen biztosított joguk lesz a közügyek irányítá- 
sában és intézésében való részvételre, módjuk lesz arra: 
is, hogy a szociális és gazdasági politikát (a női ke- 
reset megsokasításának, megjavításának, színvonalbeli 
emelkedésének irányába is tereljék. Amint a szociálde- 
mokrata képviselőknek az európai parlamentekben való 
megjelenése a munkásosztály anyagi helyzetének ja- 
vulását vonta maga után, azonképpen a feminista kép- 
viselőknek a törvényhozásokba való bejutása kétség- 
telenül a kereső nők helyzetének tetemes emelkedésével, 
ennek következtében tehát a kereső nők számának 
megnagyobbodásával is fog járni. Minden egyes olyan 
kereső nő pedig, aki keresetéből el bírja tartani maga- 
magát, egyúttal már egy-egy olyan nőt is jelent, aki 
kiszabadult a nemi rabság bagnójából és maga ura 
meg intézője a nemi sorsának. 
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Karl Krausnak tehát sehogyan sincs igaza. A 
nők politikai választójogának kivívásától a legbizto- 
sabb, mert legegyenesebb út visz a nő teljes önrendel- 
kező jogának, tehát a nő egyéni nemi választójogának 
is a legcélszerűbb megvalósításához. 




