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Az egyesületek tagjai mindenkor Krisztus képével, meg kenetteljes bibliai monelsősorban a hivatalos közleményeket dásokkal ékesített — zsebkendőkkel akar hitének hódítani.
olvassák el.
Ez a tizenkilenc asszony és az a választó
asszonytömeg a nőmozgalom történetében őrökTIZENKILENC NŐ A PARLA- életű lesz. Nem a tény szenzációjánál fogva,
hiszen a nőmozgalom munkásai között aktív
MENTBEN.
politikus, sőt miniszteri hivatalt viseld nők
Európa egyetlen, az igazi általános választó- régen foglalnak helyet, csakhogy mindezideig
jog alapján megválasztott parlamentjében tizenki- csupán a demokratikus nyugat csodaországait
lenc nő foglal ma helyet. Finnországé a dicsőség, képviselték. Európa a kályha melletti kuckóban
hogy az igazi demokráciából leckét adott Euró- ülő aggok erőtlenségével hitetlenül nézte a
pának, Európa parlamentjeinek. a parlamentek csodaországok ifjú életét és pipája mellől csak
mindazon hazug tagjainak, akik a demokrá- hibe-korba pöffentett egy füstfelhőt az ő körülötte mozgolódókra: „Nem való nekünk vénekciát némi arisztokráciával hamisították meg.
Tizenkilenc asszony nyert mandátumot nek, ahogyan azok az ifjúk odaát elbolondozabból a kétszázból, melyet a finn nép március zák az életet”. Azoknak ottan múltjuk nincsen,
végén olyan páratlan méltósággal osztott szét bolondulhatnak: bennünket a múlt méltóságteljes mozdulatlanságra kötelez.”
bizalmának letéteményesei között.
Tizenkilenc asszony a finn parlament padTizenkilenc asszony: munkás, tanító. szerkesztő, paraszt, kispolgár, főnemes. Házas és jain lecáfolja a Kristóffy-radikalizmusnak azt a
hajadon. Fiatal leány, javakorú asszony. Szo- szánalmas gyávaságát, amely a nők politikai
cialista, svéd néppárti, ifjú-finnek pártjabeli és egyenjogúsítása ellen más érvet nem tud, mint
hogy Európa parlamentjei nem foglalkoznak e
az ófinnekhez tartozó.
Tizenkilenc asszonyra hivatkozik majd kérdéssel, ergo Magyarország sem vét a radiEurópa nőmozgalma, ha a nők munkáját kalizmus ellen, ha nem foglalkozik vele.
Tizenkilenc asszony a finn parlamentben
javukra értékesítő pártok édesgető hízelgéssel
ígérnek majd ezután, mint ahogy az angol bizonyítja, hogy a finn nők elérték a teljesliberálisok ígértek évtizedek óta, a német liberá- politikái egyenjogúságot. És a finn asszonyok
lisok, a belga szociáldemokraták ígértek, hogy most kérték felvételüket a női választójog nema tett percében gyárán, a maguk előnyét vél- zetközi szövetségébe, bizonyítékául annak, hogy
vén szolgálni, cserben hagyják a politikai jogu- a szervezett nemzetközi nőmozgalmat a legmélyebb, legbensőbb szolidaritás köti össze:
kért küzdő nőket.
Tizenkilenc megválasztott asszonyra és a íme azok csatlakoznak, akik a maguk részét
választó finn asszonyok százezreire hivatkozik elnyerték már, tehát csak már a többiek segímajd Európa nőmozgalma, ha papirosteóriákon téséért csatlakoznak.
Dicsőség a finn népnek, amely nem osznyargaló, vak ügetésükben teóriáik életén átgázoló pártok a programmjuk papirosával akar- lott együttes harcok után; a győzelem részeseire
ják lekenyerezni a nőmozgalmat, mint az egy- és a győzelem élvezőire, hanem minden részeügyű vád népek közt járó misszionárus a sének egyenlően osztott a nyert jogokból!
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MÁJUS ELSEJE ÉS A MUNKÁSNŐK.
A szabadság színében égő zászlók erdeje
leng ma az egész világ szervezett munkássága
felett. A jobb lét megkívánása, az emberséges
életre való vágyódás rezeg az énekekben, mik
a városok kőfalai közül a rétek, erdők pázsitjai felé hömpölygő embertömegekből törnek fel.
Vegyest mennek férfiak, asszonyok, gyermekek. Egységes remény járószallagán. Egységesnek látszik a tömeg is. De ha élesen nézőnk. rengeteg néma tehernek görnyesztő
súlyát látjuk, amely nem oszlik egységesen
valamennyire. Az elkínzottak között is vannak
kettős súly alatt nyögők: a munkásnők, akik
a gazdasági jármon kívül a nemi igát is cipelik. Azt az igát, amely dupla fizikai munkát
ró rájuk — a kenyérkereseten kívül a háztartásit — és amely a jogtalanságból, tudatlanságból duplán mér nékik, mert osztályuknak is ők az alosztálya: a nők. A magyar
szociáldemokrata párt húsvétkor tartott kongresszusa szomorú bizonysága volt annak,
hogy akik a májusi sétakor a tömeg nagyobbítására, élénkítésére jól festenek: semmit, de
semmit sem számítanak ott, ahol a párt politikai munkája folyik. Asszony nem foglalt
helyet a küldöttek sorában, csak a galériákon
szorongtak — akárcsak az igazi parlamentben.
Alig esett is róluk szó a tárgyalások
alatt. Mindez annál szomorúbb, mint hogy
visszaesést jelent: az előző években több női küldött vett részt a kongresszuson, és a férfiak is többszót provokáltad olyan határozatot, amely a párt vezetőségét a proletár nők
szervezésére kötelezte. A határozatokat nem
foganatosították és most számon sem kérte
senki a vezetőségtől.
„A nőmunkás-mozgalom a lefolyt évben nem mutathat fel sok eredményt. A nők szervezése sokszor leküzdhetetlen akadályokba ütközik; részint a nők közönyössége,
részint, ami a helyzetükből önként következik, kevés szabad
idővel rendelkeznek a ezen okoknál fogva kevés olyan nő van,
ki önállóan, idejét teljesen a mozgalomnak szentelhetné...

Amikor a párt titkársága ezt konstatálja,
elfelejtette hozzátenni, hogy a párt semmiképpen sem ismerte fel a nők szervezkedésének fontosságát, különben nem mulasztotta
volna el erejének nagy részét erre fordítani,
s akkor a választójogért vívott harcából sem
zárta volna ki a proletárnőket.
A kongresszus tárgyalása alatt is csupán
a szociáldemokrata magántisztviselők képviselője szólalt föl az ifjúság és a nők szervezkedésének szüksége mellett.
Ε visszaesés súlyos vád a szociáldemokrata párt vezetősége ellen és azok ellen, akik a
proletárnők szervezeteit, amelyek virágzásnak
indultak, a züllés szélére juttatták.
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Ma, május elsején, a tömegben jámboran
sétáltak megint férfiak, nők és gyermekek
vegyest. Együtt énekelnek, együtt mulatnak,
mintha egységes nyomorúság alól szabadulnának egy napra.
Ti duplán elnyomottak, ne elégedjetek meg
a májusi örömök megosztásában, ébredjetek
tudatára annak, hogy minden jog megszerzésénél rátok is kell gondolni, mert
ti nemcsak megosztjátok, hanem duplán viselitek osztályotok terheit és minden nyomorúságát!
Sch. r.

A feministák egyesületének nyilatkozata.
Mindazokkal szemben, akik vagy tájékozatlanságból, vagy roszakaratból a feministák
politikai mozgalmát olyannak minősítik, amely
csak a polgári nők politikai jogaiért folyik,
ezennel nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy
mozgalmunk első percétől kezdve kizárólag
az igazi általános, minden felnőtt férfire és
minden felnőtt nőre kiterjedő választójogot szolgálta és fogja a jövőben is szolgálni. Hangsúlyozzuk, hogy aki ennek ellenkezőjét állítja,
tudatos rosszakarattal ferdít.
A Feministák Egyesületének
választmánya

SZÖVETKEZETI SZERVEZKEDÉS.
Írta: ILLÉS A.
Abban a kíméletlen harcban, melyet a
gazdaságilag alárendeltebb osztályok folytatnak
a kapitalizmus ellen, újabban mind hatalmasabb méreteket ölt a szövetkezeti szervezkedés.
Úgy látszik, mintha a társulásnak ez a modern
formája egyike volna a legalkalmasabb eszközöknek a közös gazdasági érdekek kölcsönös
megvédésére. Egy félszázad óta az emberi tevékenységnek minden ágára terjesztik ki működésüket a szövetkezetek és a legkülönbözőbb
társadalmi és gazdasági osztályoknak váltak
szinte nélkülözhetetlen tényezőivé.
Mi keltette életre ezeket? A szövetkezeti
életnek félszázados bámulatos fejlődése és eredménye után immár bátran megállapíthatjuk,
hogy semmi egyéb, mint a gazdasági szükségszerűség. A rochdale-i derék takácsok
példája azóta számtalanszor ismétlődött, mióta
a kapitalizmus fejlődésével a termelés és fogyasztás közé beékelődött és hatalmassá lett a harmadik tényező, a modern közvetítő kereskedelem. Azóta számtalanszor felvetették a munkások a kérdést: Mi szükségünk van arra,
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hogy mi a saját exisztenciánk kárára egy egész,
— nem termelő — osztályt kitartsunk, csak
azért, mert az az általunk előállított javakat
ismét nekünk közvetíti ? És segítettek magukon
akként, hogy egymásután alapították a fogyasztószövetkezeteket. Angliában 1600 munkás-fogyasztószövetkezet évi két és f é l m i l l i á r d
korona értékű árút közvetít a tagjainak. Németország, Svájc, Belgium, Dánia
hasonló szövetkezetei, bár meg sem közelítik
ezt a kolosszális forgalmat, az utolsó évtizedben olyan óriási fejlődést mutatnak fel, hogy
az árúközvetítésnek ez a társas formája itt is
a legszebb perspektívával kecsegteti a szövetkezeti eszme hívőit.
A munka organizációját tehát nyomon
követi a fogyasztás organizációja. És itt nem
szabad figyelmen kívül hagyni azt az igen
fontos körülményt, hogy míg a munka organizációja közvetlenül csak azokat érdekli, kik a
termelésben ténylegesen résztvesznek, tehát a
munkásokat, addig a fogyasztás organizációja
mindenkit közvetlenül érdekel, lévén mindenki,
aki erre a világra született, elsősorban is fogyasztó. Ebből a tényből következik, hogy a
fogyasztás szervezése, az árúközvetítés társas
formája míndama osztályok közös érdeke,
melyek napról-napra jobban érzik egyrészt a
munka, másrészt a tőke organizációjának a
terheit. Érdekes és jellemző jelenség, hogy
ezeket a terheket, vagy azoknak egy részét a
termelésben résztvevő osztályok át t u d j á k
hárítani és át is h á r í t j á k — a fogyasztóra, így pl. a szerényebb igényű munkásság
vagy az egyes szakmák abban a helyzetben
vannak, hogy a drágaság terheit békésen, vagy
bérharcok útján a munkáltatóra hárítva, hoszszabb-rövidebb ideig élvezhetik az elért bértöbbletet. Egyedül a tisztviselőosztály az, mely
— kellő szervezettség híjján — egyrészt védtelen az áthárítással szemben, másrészt ezzel a
fegyverrel egyáltalában nem élhet. így a terheknek ez az áthárítása jórészt az ő nyakába
szakad, aminek a következménye természetesen
az igények leszállítása. És ismét jellemző társadalmi életünkre, hogy az igények leszállítása
nem a harmad- vagy másodrendűeknél kezdődik, mert hiszen tisztességes ruhában csak kell
járni, bizonyos minimális lakás- és lakásberendezési szükségletekre is tekintettel kell lenni,
ellenben az elsőrendű szükségletek kielégítését,
a táplálkozást, senki sem ellenőrzi, tehát ezt
csökkentik.
Ha már most arra a feladatra vállalkozunk, hogy némi összehasonlítást tegyünk a
külföldi és a magyar fogyasztó-szervezetek
között, meglehetősen szomorú eredményekre
bukkanunk az utóbbit illetőleg. Azt látjuk
ugyanis a nyugati országok majd mindegyikében, hogy a hatalmas munkás-fogyasztószövet-
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kezetek, mellett, ugyancsak hatalmas polgári
vagy éppen vegyes, foglalkozási különbséget
nem ismerő fogyasztószövetkezetek százai
szolgálják tagjaik érdekeit. Egyesek olyan
hatalmas forgalmat érnek el, hogy az általuk
közvetített árúk egy jelentékeny részét maguk
is termelik. Leginkább a sütöde és a húsvágó
az, melynek szövetkezeti kezelése a legnagyobb
eredménnyel jár. De akárhány van közöttük
olyan. mely háztartási. ruházati és bútorozási
cikkeket is előállít. A sok közül említsük csak
meg a bázeli „Allgemeiner Konsumverein”-t. 30.000 tagja van. évi forgalma 16
millió frank. Bázel városában 91 fióküzlete van.
Vagyona meghaladja a 7 millió frankot. Ha
meggondoljuk, hogy Bázelnek összes lakossága
1100.000 lélekből áll és a 30.000 taghoz átlag
csak 3 személyből álló családot számítunk.
kitűnik. hogy a város lakosságának több, mint
80%-a a szövetkezetből szerzi be szükségleteit.
A hamburgi Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion”-nak 25 bérháza van
és modern három-négyszobás lakásokat 3—500
márkás áron bocsátanak a tagjaik rendelkezésére. Ám a szövetkezeti fejlődésnek kétségtelenül legfontosabb tényezője az a magasabb
társulási forma, mely a szövetkezetek szövetségében, a központi nagybevásárlókban (Magasin de Gros Wholesale Grosseinkaufsgesellschaft) nyilatkozik meg. Anglia szövetkezeteinek központi köteléke. a manchesteri „Wholesale, az ország különböző részeiben számos
gyárat tart fenn, melyekben mintegy félmilliárd korona értékű árút termeltek és adtak el
a szövetkezetekben a tagoknak. Alig van már
olyan szükségleti cikk. melyet ez a központ
ne termelne. Saját ültetvényei, bányái. hajói
vannak és vagyona mintegy kétszázmillió
korona. Ε bámulatos és speciálisan munkásintézményről egyébként már egész irodalom
van. mely valóban megérdemli a tanulmányozást. Ilyen központi kötelékek egyébként Európa
majd minden országában vannak és egyre
tökéletesebben szolgálják azt a feladatot, hogy
a szükségletek fedezésére szolgáló javakat, egyrészt minél olcsóbban, minél jobb minőségben
szerezzék be, másrészt azokat saját üzemeikben
állítsák elő és bocsássák a szövetkezetek rendelkezésére, melyek az árúkat ismét a tagjaiknak közvetítik. Azt mondhatnók, hogy általában a nyugati államokban a fogyasztószövetkezetek szinte nélkülözhetetlen intézményeívé
váltak a lakosságnak. A gazdasági harcok közepette, mintegy hasznos és biztos várat tekinti
a polgárság is jövedelmének,illetve vételerejének (Kaufkraft) növelésére. Kisiparosok,
tisztviselők minden fajtái ezrével és tízezrével
tömörülnek a fogyasztószövetkezetbe, hogy az
élelmiszeruzsora
és
hamisítás
ellen
sikeresen védekezzenek. Ennek a haszna nem-
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csak abban nyilatkozik meg, hogy jobb és
olcsóbb árút kapnak, hanem abban is, hogy
az évről évre felhalmozott nyereségből, illetve
ennek egy részéből, idővel igen tekintélyes
kollektív vagyon származik, mely különféle kulturális célokra és egyéb jóléti intézményekre fordítható alapokban nyer elhelyezést és így a tagoknak bizonyos magasabb
szükségletei is kielégíthetők lesznek. Aminthogy
ezt különösen Anglia, Belgium és Franciaország
nagy vagyonnal bíró szövetkezeteiben is tapasztalhatjuk.
És Magyarországon? A feudális nagybirtokosság hazájában mindennek semmi nyoma.
Ami kevés szövetkezeti hálózatunk van, inkább
kompromittálása a gyönyörű eszmének, mint
realizálása. Azt mondhatjuk, hogy szövetkezeti
életünk hő tükre összes társadalmi és gazdasági viszonyainknak. Aminthogy minden gazdasági és társadalmi intézményünk a nagybirtokpolitikát és annak erkölcseit szolgálja, úgy
szövetkezeti életünk is kizárólag a klerikális
és agrár érdekek jármába van fogva. Magyarországot méltóképen képviselik a „Hangya”
és a „Keresztény fogyasztási szövetkezetek”.
P o l g á r i fogyasztószövetkezeteink, dacára
annak, hogy az árú- és élelmiszeruzsora sehol
sem dühöng jobban, mint itt, egyáltalán
nincsenek. Mert csak nem tekinthető annak
az a néhány tisztviselő-szövetkezet, mely a bőséges állami támogatás és kedvezmény dacára
is alig tengeti életét ? Budapest köz- és magántisztviselőinek s egyéb szellemi foglalkozásbélieknek a számát bizonyára százezerre becsülhetjük, de fogyasztószövetkezetben alig van
12—15 ezer. Nem is szólva a több, mint százezer családot számláló kereskedelmi, ipari és gyári
munkásságról, melynek körében egyébként
éppen csak az utóbbi hónapokban indult meg
egy erélyesebb akció a szövetkezeti szervezkedésre.1
Azonban a fejlődést még Magyarországon
sem lehet véglegesen megállítani. A fogyasztószövetkezet az árúközvetítésnek egy fejlettebb
formája, sokkal jobban és előnyösebben látja
el a szükségleteket mint az egyéni forma és
így a gazdasági törvények kényszere folytán
előbb-utóbb okvetlenül érvényesülnie kell. És
érvényesülni is fog, mihelyt a polgári és proletár-társadalomban erőteljesebben fejeződik ki
ugyanaz a gondolat, mely a modern szövetkezeti eszmének is az alapja: az egyesített
erők öntudata a közös célok, ideálok és érdekek szolgálásában.
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GLOSSZÁK.
Boda erkölcsrendészete. Azt a merényletet, amit az „erkölcs” nevében egy 15 éves
gyermek ellen követett el a rendőrség, szavak
nem ostorozhatják eléggé. Budapest asszonyainak módot kell találniuk arra, hogy a rendőrség további hasonló garázdálkodásának elejét
vegyék. Nem a detektívek bűnösök, akik a
gyermeket megbántották, hanem Boda úr, aki
humánus rendeleteivel provokálta ezt az eljárást. A feministák annak idején tiltakoztak a
rendszer ellen és megjósolták mi folyik
belőle. Most Boda úr is láthatja, hogy milyen
igaza volt a tiltakozásnak. A kérdést napirenden fogjuk tartani.
Ők következetesek. Andrássy a közelmúltban
visszautasította a cselédegylet alapszabályait, mert a cseléd „családtag”, akinek külön szervezkedése megbonthatja
a „szent család” kötelékeit. Most Darányi állapított meg
hasonlót, amikor a gazdasági cselédekre vonatkozó törvényében kimondta, hogy holmi barátságos szidalmak,
könnyebb fenyítések a cselédre épp oly kevéssé sértőek,
mint a család egyéb tagjaira. Éljenek a derék családok,
amelyeknek egyes tagjai a kaszinókban milliós kártyaforgalmat csinálnak, míg más tagjai évi 117 korona jövedelemből fedezik összes élet- és luxusszükségleteiket!

Közös érdek — közös harc. Három
faktor szerepel benne: a feministák, a klerikálisok és a szociáldemokraták. Vajjon melyik
kettő találkozik közös érdekben a harmadik
elleni közös harcban? Hogy az olvasókat logikájuk félre ne vezesse, sietünk bizonyítani,
hogy a klerikálisok és a szociáldemokraták,
akiket „egy világ”, sőt egy mennyország és
egy pokol is el szokott egymástól választani:
édes harmóniában találkoznak a feministák
elleni harcban. Az Alkotmány és a Népszava
nemes versenyben igyekszik egymáson túítenní
a feminizmus ócsárlásában, tudatos, rosszakaratú félremagyarázásában és az ellene folytatandó harc szükségességének hangoztatásában.
Az Alkotmány ígs y beszél: „A héja így
tavasszal nesztelen úszik a levegőben, hogy az
ereszeken tollaszkodó galambokat kiszemelje.
Talán felesleges a feministákat külön bemutatnunk. Elég, ha csak rámutatunk a kikészítésre kiválasztott egyedre: a feminista
magántanítónőre, vagyis a szabadon
gondolkozó és cselekvő nevelőnőre. Héja a
csirkék és galambok fölött. Ezen új
veszély új kötelességet jelent, melyet a magyar katholikus nővédelemnek rövidesen teljesítenie kell.” S így tovább. Ugyanakkor a
„Népszava” (ápr. 14. és 16.) „tudományos”
1
A modern szövetkezeti eszme egyedüli képviselője alapon szedi le a szenteltvizet a feminizmusról,
Magyarországon ez időszerint az Általános Fogyasz- mint a proletárnők érdekeit legsötétebben fenyet á s i Szövetkezet.

1
A földmívelésügyi minisztérium statisztikája szerint a gazdasági nőcselédek évi keresetének átlaga 117 korona.
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gető mozgalomról. A klerikálisok őszinték: ők
a hagyomány, a hit, a babona révén akarják
a férfi és nő közötti viszonyt a régiben tartani.
A szociáldemokraták azonban a tudományosság tógájába rejtik az önző nemi uralom fenntartására forgatott fegyvereket. Továbbra is
békés, baráti együttértést és hadakozást kívánunk a klerikálisoknak és a szociáldemokratáknak a közös ellenség: az igazi felvilágosítást
terjesztő nőmozgalom ellen!
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Világosabban valóban nem lehet megrajzolni a nemi uralom képét. S minthogy Kis Márton régen szavaz, sietni
kell Kis Jancsi szavazatának megszerzésével, az asszonyszemélyekkel jelenleg törődni azonban éppen nem aktuális.
A nemzeti demokrácia. A munkásság ezután Mi azonban tisztelettel figyelmeztetjük a „logikus” nemet,
valóban elhiheti a nemzeti demokráciáról szóló mesét. hogy
az a két láncszem hiányzik, amely a kört
Eddig azt hitte, hogy csak ő van kizárva a szabad szer- zárja:
vezkedésből, íme Kossuth atyai szívvel terjeszti az egyenlőséget: ezután a posta és távírda tekintetes személyzetének sem szabad szervezkedni. Eddig sem élvezett sokat
e szabadságból, — hiszen tudjuk, hogy a nyomorúságos
helyzetben levő női alkalmazottakat hogyan „zaklatják,
ha a szervezkedésre csak gondolni merészelnek — de
ilyen szemérmetlen nyíltsággal senki sem t i l t o t t a még
Az ő Lidója. Hogy az emberekről több
el a posta és távírda összes alkalmazottait a szervezkedés- szó esik, mint a múzsájukról, ez a — múzsák
től. Vajjon annyi emberben együtt lesz-e annyi önérzet, sorsa. Mikor a feministák nagy ellenségét,
amennyi Kossuthban magában van, amikor „nem en- Tóth Bélát, elsiratták a lapok, az ő Lidójának a
gedi”, „tiltja”, „parancsolja” stb. kifejezéssel spékelt nevét, mint önálló személyét, egy se tartotta érderendelettel csapja fülön elégedetlenkedő alkalmazottait.
mesnek megemlíteni. Gondozta, ápolta, — cse... Rólunk nélkülünk. Azok a nők, akik az emberi lédje volt, íródeákja volt, múzsája volt — írták
társadalom legnagyobb fekélyei egyikének, a prostitúció- a kollégák. Tehát nem volt csak cseléd, mint
nak szanálása érdekében tudományos komolysággal kere- Krüger apónak a felesége, nem volt csak múzsa,
sik annak okait és ellenszereit, napról napra hallják a mint az édes apjának a felesége, a büszke Flóra,
szemrehányást: hogy lehet ilyen kérdésekről együtt tár- nem volt csak szerető, csak barát, hanem mingyalni férfiakkal? A Közegészségi Egyesület — talán den. Az ő Lidója. Valószínűleg művelt asszony
okulva a mások kárán — szemérmesebb volt: csak volt, hogy az ura lelkének osztályosa lehetett.
f é r f i a k számára hirdetett előadást ebből a tárgy- Tanulnia is kellett. Mint Szegedy Rózának
körből. A gyöngéd lelkeket könnyekig meghatotta ez a száz év előtt. És ha az asszonyt is olyan nafinomlelkűség. De sajna, akadt egy férfiú, aki mégis gyon, igaz-igazában elfogta volna a „spórherd
csak elárulta egy közös vitában, ami ott a szemérem költészete”, ahogy az effendit az utolsó időkszent nevében történt. Semmi egyéb, mint hogy egy ben, akkor a múzsaságra, meg az íródiákságra
egyetemi professzor, a tanszékétől kölcsönzött fény glóriá- nem sok idő jutott volna... Azt a kis szamojától körülragyogva, megismertette a nemi betegségek várt pedig majd a családi szentély feldúlása.
terjedésének legjobb ellenszerét: kötelező rendőri felügye- után, a ridegnek képzelt központi háztartás
letnek kell alávetni nemcsak a prostituáltakat, hanem mellett is el tudja az asszony kezelni. Még ha
az ö s s z e s g y á r i munkásnőket is! Ε szerint a diplomás, akkor is. Ahogy az effendi példája
tanár úr tudományos meggyőződése az, hogy a fertőzést mutatta a legeslegeslegutolsó időben.
... Gyermekhangverseny, gyermek-cabaret,
csakis a vagyontalan nők terjesztik. Ez a „tudományos” álláspont nem teszi félelmessé azt a kijelenté- gyermekopera. Ez a 3 esemény torlódott az első szép tavasét, hogy a nemi felvilágosultság ellen egész erejével és szi vasárnapon, mikor a főváros összes gyermekeit odatudományával fog küzdeni, ami egyébként „rendszeré- kint szerettük volna látni a szabadban, hogy a hosszú,
nek” természetéből folyik; mert a felvilágosítás győzelme nyomasztó téli rabság után érezzék a szabadság szellőután nem lenne munkásnő, aki ilyen vizsgálatnak alá- jét. A gyermek testét károsítják, lelkét időnek előtte
megvénítik ezek a felnőttek majmolására szoktató, hiúsávetné magát.
Csupán két láncszem. A Társadalomtudományi gukat erőszakosan fejlesztő produkciók. Hagyján az első,
társaságban a minap Harkányi Ede előadást tartott a nő- ha nem sejtenők mögötte a próbákat, amelyek már hemozgalomról, amelyben a női választójog szükségességét tekkel az előadás előtt lefoglalják a gyermekek szabad
is hangsúlyozta. Előadás után egy szociáldemokrata fel- perceit (hiszen a fővárosi „úri” gyermek csak percekkel
szólaló ismertette a magyar szociáldemokraták álláspont- rendelkezik, amelyekben saját kedve szerint élhet); ha a
ját e kérdésben. A példa így áll, mondta a felszólaló: taps, az elismerés, a becézés nem fojtaná el benne azt a
Kis Márton dr.-nak csak akkor legyen választójoga, ha természetes jólesést, melyet maga az éneklés okoz.
Kis Jancsi irodaszolga is megkapja; ugyanígy Kis Mária A cabaret már erőszakosan mozdítja elő azt az állapodr. is csak akkor szavazhasson, ha Kis Julcsa szobalány tot, melyről aztán sopánkodva így nyilatkozunk: „nincsenek már gyermekek!” A gyermekopera pedig szégyenis szavazhat. Tehát így:
foltja a mi századunknak, mely kérkedve ruházza fel ön-
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magát „a gyermek százada” címével. Fejletlen gyermekeket hurcolnak — tanítójuk és szüleik zsebe javára —
városról városra, tartanak ébren késő estig, nyomorítanak
meg hangjuk időelőtti erőltetésével és testi erejük túlfeszítésével. Újra átéljük ezen az előadáson Goethe érzelmeit Mignon megismerésekor; hát másfél század óta
mitsem haladt a világ? Sőt azt a jogtalanságot. melyet
akkor egy gyermeken követett el egy cirkusz durvalelkű igazgatója műveletlen közönség tetszése mellett, azt
ma zeneértő „pedagógus” kapzsisága viszi véghez egy
egész gyermekseregen és Budapest hazafias városa e z t
a kegyetlen kínzást importálja, zeneértő közönsége ismételten megtölti a színházat ezekre a zeneileg élvezhetetlen.
emberileg
megbocsáthatatlan
mutatványokra.
Igazi
gyermekszeretet, jöjjön el a te országod!

AZ OTTHONMUNKA.
Írta: FERENCZI IMRE.1
Mindazok a munkásvédelmi és munkásjóléti intézkedések (munkásbiztosítás, iparfelügyelet, iparbíróság stb.), amelyek a gyárakban
és részben a műhelyekben alkalmazott munkások érdekében a kulturállamok részéről
történtek, nagy mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy számos (kivált a ruházati, fát feldolgozó
és élelmezési) iparágban a vállalkozók felhasználva a proletároknak egymás közötti túlhajtott
versenyét. megrendeléseiket otthon dolgozó
munkásoknak, illetve közvetítő kismestereknek
adják át. akik maguk foglalkoztatnak otthonmunkásokat.2 Az otthonmunka a munkások
tízezreire valóságos éhbéreket. végsőig kinyújtott munkaidőt. egészségtelen műhelyeket és
lakásokat. a családtagoknak már a legzsengébb
korban való túlságos igénybevételét. gyermek1
Szerzőnek „Sztrájk és szociálpolitika” című művéből (Athenaeum kiadása, ára 12 korona), amelyre még
rátérünk.
2
„Képtelenség — mondja Francke tanár — a
nyomorúságos házi iparost, aki feleségével és gyermekeivel csak nehezen vergődik keresztül az életen, és akinek
sorsa egészen munkáltatójának (Verleger) kezében van,
az ipari és biztosítási jog terén egy sorba helyezni a
gyárossal, míg a valóságban sokkalta kevésbbé önálló,
mint nem egy otthonmunkás (Sitzgeselle). Nem jogi
szerkezetek a döntők, hanem a gazdasági és társadalmi
függőség. Itt alaposan revideálni kell a fogalmakat. hogy
a kereseti élet tényeivel összhangba jussanak. (Sociale
Praxis. Jg. XV. Sp. 563.) Nagybrítanniában nem tartják különben az otthonmunkás fogalma lényeges jegyének, hogy a fogyasztók és az otthonmunkás között egy
contractor vagy sweater álljon, mivel ennek az ú. n.
izzasztó rendszernek társadalmi hatása (bérnyomás stb.)
a gyári vagy műhelyt munkásra is kiterjed, bár nem
annyira, mint a kevésbbé ügyes s ezért állandóan nem
is alkalmazott otthonülő munkásokra. Különben a műhelymunkás gyakran megy át az otthonmunkába és
viszont, továbbá a kisiparban a műhely- és háziipari
üzem felette ingadozó. A szociáldemokrata párttól a
német birodalmi gyűlésben 1906 február 28-án benyújtott javaslat a következőképen írja már körül az otthon-
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halandóságot, pusztító vészeket (tüdővész, ragadós betegségek, alkoholizmus stb.) és az élettartam megrövidülését jelenti. Mindazokat az
intézményeket. amelyek a munkást a kizsákmányolás és az egészségtelen szennyverseny
ellen megvédelmezik, a törvények eddig e legszánalmasabb emberi páriákra nagy mértékben
nem terjesztették ki. Pedig ha valahol. úgy itt
van helye az állami beavatkozásnak. A gazdasági nyomor és a teljes elszigeteltség túlnyomólag lehetetlenné teszi ugyanis, hogy e kismesterek és munkások szintén hatályosan éljenek
a koalíciós szabadsággal és önerejükből törekedjenek helyzetük javítására. Az állami
beavatkozás itt már csak azért is szükséges,
mivel az otthonmunka teljes anarchiája nem
csekély veszedelmet jelent a nagy fogyasztóközönségre nézve is, amely ma az ilyen bármennyire rossz, de lehetőleg olcsó kontárárut
hajhássza. Igaza van Sidney Webb-nek:
„Az egész nemzet zsákmányolja ki az otthonmunkásokat.” Pedig az otthonmunkában készített táp- és élvezeti cikkek utálatosak, sőt az
egészséget egyenesen veszélyeztethetik. Az így
készült fehérneműekkel, ruhákkal, cipőkkel stb.
az alsóbb néposztály életerején rágódó vészek
a különben legkedvezőbb gazdasági helyzetben
élő osztályokban is elterjednek.
Voltaképen csak a legkülönbözőbb pártirányú szociálpolitikusoktól 1906. évben Berlinben és Londonban rendezett otthonmunkakíálíítások adtak kellően szemléltető képet az
otthonmunka terjedelméről, a benne uralkodó
nyomorúságról és a velejáró veszedelmekről,
noha már azelőtt is bőven írtak róla monográfiákat. Ε kiállítások újból igazolták, hogy
az otthonmunka alapos törvényhozási szabályozása nélkül a legtöbb iparág nyugodt termelése
munkások körét, anélkül, hogy teljességre vagy tudományos pontosságra igényt tartana. (L. Correspondenzblatt
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.
Jg. 16. Sp. 146.)
Fogalommeghatározás.
I. §. Ε törvény értelmében:
a) Otthonmunkások (Heimarbeiter) ama személyek,
akik egyedül vagy családjuk tagjaival saját lakásukon vagy
idegen munkahelyiségben (ülő-munkások) vállalkozók
vagy otthoniparosok megbízásából és azok számlájára
iparilag tevékenyek, még pedig akkor is, ha a nyers- és
segédanyagokat maguk szerzik be;
b) házi munkások (Hausarbeiter) azok a személyek,
akik háziiparosok megbízásából és számlájára azok lakásában vagy munkahelyén iparilag tevékenyek, még pedig
akkor is, ha a nyers-és segédanyagokat maguk szerzik be;
c) házi iparosok (Hausgewerbebetreibende) azok a
személyek, akik vállalkozók megbízásából és számlájára,
vagy átmenetileg saját számlájukra is, saját vagy idegen
lakásban vagy műhelyben házi munkásokat vagy otthonmunkásokat
alkalmaznak.
1
Az itt kiállított tárgyak szomorú genezisére, az
otthonmunkások munka- és életviszonyaira vonatkozólag
I. Heiss, M. u. Koppel, Α., Heimarbeit und Hausindustrie in Deutschland. Berlin, 1906.
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nem biztosítható, bármily modern legyen különben a munkaviszony szervezete. Mindaz ugyanis, amit nagy gépek és nagyterjedelmű műhelyek nélkül elő lehet állítani, a versenytársak
legyűrése és a nagyobb vállalkozói haszon
biztosítása végett lassankint az otthonmunkába
megy át. „Számtalan használati cikk — mondja
a berlini kiállítás egyik leírója — az egyenruhától és selyemblúztól a munkásnadrágig és
a konyhakötényig, az ingtől és harisnyától a
legelegánsabb hímzésig és csipkéig, a legdurvább
férfícsizmától a csinos báli cipőig, az egyszerű
lámpaernyőtől a kecses virágdíszig részben
otthonmunkaként készül”1 Mindezen iparágakban az otthonmunkás bére oly alacsony, hogy
a tisztességes vállalkozók is képtelenek munkásaiknak tisztességes, esetleg egyezményes
béreket fizetni. A szennyverseny őket is arra
kényszeríti, hogy a munka egy részét otthonmunkásoknak adják ki. Így van ez pl. a nagyobb szabócégeknél mindenütt. S mentől
alacsonyabbak ennek következtében a bérek,
annál inkább kénytelen a munkás, illetve a
munkásnő túlórázni és családjának aprajátnagyját munkára szorítani, csakhogy életét az
éhség határvonalán (starvation level)
tengethesse. Mindkét körülmény továbbhatva
a munkaalkalom csökkenésére, a munkanélküliség növelésére vezet. A munkakínálatnak
a munkakereslettel való aránytalansága folytán
lehetetlenné teszi a munkafeltételek javítását és
a munkanélküliek segélyezésének rendezését.
Végül az ellenőrizhetetlen otthonmunka — s
ez a lényeges — a maga alacsony béreivel
még a már alkotmányosan megszervezett gyárak és műhelyek rendjét is megbolygatja, bizonytalanná teszi, felforgatja s ezért az illető
iparszakmákban a sztrájkok egyik legmély ebb forrásául tekintendő. 2
Világos, hogy bármennyire híve is valaki
a munkaviszony organikus rendezésének, —
tekintettel arra, hogy az otthonmunkások hatályos önvédelmi szervezkedése igen csekély
kilátással bír — az otthonmunka messzemenő
állami szabályozását kell kívánnia, ha mind
számosabb kereseti ágat ki akar ragadni abból
a különben elkerülhetetlen anarchiából, amely e
szociális és higiénikus rákfenének biztos követ1
Hogy ez a rettenetes bérnyomás mennyire leszorítja a cikkek árát is, arra nézve a skót otthonmunkaviszonyok szorgalmas kutatója, Margaret Irwing, a következő példákat köztit „Egy bizonyos fajta szalagos
párna tucatjáért előbb 4 sh. munkadíjat fizettek; ma
2 sh.-et. Ma tehát Londonban kb. azért az árért vesztegetik, amely még nem rég a puszta munkadíj volt.
Nadrágok
elkészítéséért előbb tucatonkint 5 sh.-t fizettek,
ma 31/2 sh,-et; szoknyákért 14 sh. helyett most 7 sh.-et.
A munkamegosztás egy újabb neme és az orosz zsidó
bevándorlók piszkos versenye különösen itt érezhető.”
(The Problem
of Home Work. Glasgow, 1906. p. 16. ff.)
2
Soziale Praxis. Jg. XV. Sp. 433.

kezése. A legkevesebb, amit ma a szociálpolitikai előrelátás megkövetel, a tágabb értelemben
vett otthonmunkások kötelező lajstromozása és munkahelyeiknek egészségügyi
ellenőrzése.
(Folytatjuk.)

A MUNKÁSNŐK ÉRDEKEIT VÉDŐ
ELSŐ NÉMET KONFERENCIA.
Berlinben március hóban a nők érdekeit
szolgáló minden irányú testületekből alkotott
bizottság, amelyhez több szociálpolitikai egyesület képviselői is csatlakoztak, a munkásnők
érdekeit tárgyaló konferenciát hívott egybe.
Csak a szociáldemokrata és a keresztény organizációk tartózkodtak a résztvételtől, demonstrálván, hogy szerintük semmilyen kérdésben
sem létezik közös érdek olyan pártokkal,
amelyek nem az ő hitvallásukat követik (furcsa,
hogy ez a két irány e téren is egyetért).
Térszűke miatt nem terjedhetünk ki bőven
a konferencia tárgyalásaira; fontosságát jellemzi Lily Braunnak a „Neue Gesellschaft”-ban írt egy cikke, amelyben kimutatja,
hogy a szociáldemokrácia önmaga ellen vét,
ha ilyen konferenciáktól durcásan tartózkodik.
„A szociáldemokrácia, — mondja Lily Braun
— amely 40 év óta küzd a törvényes munkásvédelem és annak kiépítése érdekében és eleinte
magában állott e követelésével, minden segítségnek kell, hogy örüljön, amely a jelen
reformjáért vívott harcában támogatja, bármely
oldalról jöjjön is a segítség. Ε téren emelt legvégső követelményeinek teljesítésében sem látná
ugyan végcélja elérését, hanem csak a további
céljaihoz vezető út egy étappeját, minthogy
azonban a végcélt a — kapitalizmus legyőzését
— csak úgy érheti el, ha a feléje vezető
utat egyengetni tudja, azért nézetem szerint,
mindenkit szívesen kell fogadnia, aki munkájában az út hosszabb vagy rövidebb részén
segít.Tehát a polgári asszonyokat is, akiknek választójoguk ugyan nincs, de akik
férjeikre és fiaikra, meg általában a közvéleményre befolyással bírnak”. Ugyane cikkében kiemeli Lily Braun, hogy a konferencia
egyik másik kérdésben radikálisabb, meszszebbmenő határozatokat hozott, mint a manheimi szociáldemokrata munkásnők országos
konferenciája.
Bizonyos, hogy a német nőmozgalom
dicsőségére szolgál a Berlinben tartott ez az
első konferencia, melyet időről-időre további
tanácskozások követnek majd. A konferencián
hozott igen tanulságos határozatok teljes szövegét következőkben ismertetjük:
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1. A bérkérdésről és a szakszerű képesítés
tárgyában.

Mint legelső praktikus követelményeket, a következőket kívánja az értekezlet a munkásnők bér- és megélhetési
viszonyai tekintetében:
I. Államsegély.
a) A munkaidő korlátozását. Egyelőre 10 órás munkanapot.
b) Az anyasági védelem kibővítését megfelelően felemelt betegsegélyzéssel.
c) A munkásnők védelmét a házi iparban és otthon
végzett bérmunkában; 1. a bérminimum megállapításával;
2. az iparfelügyeletnek a házi iparra való kiterjesztésével;
3. a munkásbiztosítási törvényeknek a házi iparra való
kiterjesztésével.
II. Önsegély.
Az értekezlet szükségesnek tartja a nők szövetkezeti
és szakmaszerinti szervezését.
a) Az önsegély előfeltétele gyanánt követeli az értekezlet az államtól az egyesülési szabadság engedélyezését
és biztosítását.
b) Az önsegély emelése érdekében kívánja az értekezlet a tarifaszerződés törvényes rendezését.
ΙII. Előképzettség.
Szükségesnek tartja továbbá az értekezlet, hogy a leányok, függetlenül attól, hogy csak átmenetileg, vagy állandóan működnek-e ipari pályán, pályájuknak megfelelő, a
férfiakéval egyértékű előképzettségben részesüljenek. Ily módon elérhető, hogy a nők ne kapjanak kisebb bért, mint
a férfiak.
Ebből a szempontiból az államtól és a községektől is
kötelező ismétlőiskoláztatást kíván az értekezlet nők számára befejezett 18. életévükig. A tanítás a nappali órákban
történjék. Éppígy kívánja az értekezlet női tanoncok bevonását a fakultatív legény- és mestervizsgálatokhoz.
Kívánja továbbá az értekezlet, függetlenül attól, hogy
a leány később háziasszony és anya lesz-e, vagy sem, a
kötelező háztartási iskolákat, hogy a munkásnő — bármily
körülmények között éljen is — bérét gazdaságosan tudja
felhasználni.

II. A munkásnők szavazati joga ügyében.
A munkásnők jogi helyzetének biztosítása és javítása
érdekében kívánja az értekezlet, hogy:
I. A betegsegélyző-pénztáraknál
a biztosítási törvény készülő reformja alkalmával a pénztárak autonómiája — tekintettel azok kulturális hatására —
teljes mértékben fenntartassék és a másik két biztosítási ágazatban munkások és munkásnők számára egyenlő jogok
állapíttassanak meg; továbbá, hogy nagy, központi betegsegélyző-pénztárak alapíttassanak.
II. Az ipari törvényhatóságoknál
a munkásnőknek az aktív és passzív választójog az őket
megillető jogok arányában megadassék.
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III. A z i p a r k a m a r á k n á l
követeli az értekezlet a) a bérmunkás-osztályok törvényes érdekképviseletének mielőbbi életbeléptetését. Ezek az
érdekképviseletek (iparkamarák) egyenlő számú munkásból
és munkaadóból állítandók össze;
b) hogy az iparkamarákra vonatkozólag a munkásokkal való teljes jogegyenlőség alapján adassék meg a
munkásnőknek az aktív és passzív választójog;
c) hogy az iparkamarák mint teljesen önálló szervezetek
léptettessenek életbe, mert ha azokat az iparhatóságokkal kapcsolatosan állítják fel, — egyéb okoktól eltekintve — a női
szavazatjog a jelenleg uralkodó felfogás szerint nem volna
keresztülvihető.
III. Az anyasági biztosítás érdekében.
I.
A terhes és gyermekágyas nők védelmére — úgy a
tövényesekre, mint a törvénytelenekre kihatóan — az értekezlet állami anyasági biztosítást követel a következő főbb
irányelvek szerint.
1. A törvényes betegsegélyzési kötelezettség terjesztessék ki a mindkét nembeli mező- és erdőgazdasági munkásokra, cselédekre, háziipari munkásokra és a lakásukban
dolgozó ipari munkásokra.
2. A betegség esetére való biztosítás terjesztessék ki
a pénztári tagoknak velük egy háztartásban élő hozzátartozóira, a nekik nyújtandó segélyeknek a pénztári tagokéval szemben való méltányos csökkentésével.
3. Az anyasági biztosításnak a betegsegélyzési törvényben már meglevő csirái teljes és hathatós anyasági
biztosítássá fejlesztendők, amely a betegsegélyzésbe illesztendő bele, anélkül, hogy a fizetendő illetékek tekintetében
különbség tétetnék a pénztár férfi és női, házas és nem
házas tagjai között.
4. Az anyasági biztosítás a következőket nyújtsa:
a) 6 hétig szülés előtt és 6 hétig szülés után támogatást törvényes munkaszünet és ama bérösszeg megtérítése
mellett, mely a járulékok alapját képezi. Pénztári nőtagoknak a teljes bér, női hozzátartozóknak pedig a felnőtt nőmunkások átlagos bére fizetendő;
b) díjtalan bábasegélyt és orvosi kezelést terhességi
bajoknál;
c) díjtalan házi ápolást, ha a betegsegélyző-pénztár
szükségesnek látja;
d) anyagi segítséget szoptató anyáknak és pedig
25 márkát olyan anyáknak, akik 3 hónap után még szoptatnak és további 25 márkát olyan anyáknak, akik újabb
3 hónap után is még szoptatnak. Nem engedélyezhető
azonban a segély akkor, ha az orvos a szoptatást megtiltja.
5. A pénztáraknak adassék meg a jog, hogy kölcsönözzenek vagy felhasználjanak anyagi eszközöket anyákat
gyámolító intézmények, terhes-, gyermekágyas-, anya- és
csecsemő-otthonok alapítására, támogatására és fenntartására,
Továbbá a csecsemőtáplálás javításának céljaira.
6. Az ipartörvénynek a terhesek és gyermekágyasok
teljes kötelező munkaszünetére vonatkozó rendelkezései
összhangzásba hozandók az anyasági biztosítás rendelkezéseivel.
7. A biztosítási törvény későbbi egységessé tételénél
figyelembe veendők az anyasági biztosítás feladatai. Az
állam köteleztessék hozzájárulásra.
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Hivatalos statisztikák szerint1 ezer meg ezer iskolaA gyári munka és anyaság összekötésének megköny- köteles gyereket foglalkoztatnak mezőgazdasági bérmunnyítése céljából az anyasági biztosításon kívül a következő kával. S ha meggondoljuk, hogy körülbelül 300 iskolaközvetlen és közvetett intézkedések léptetendők elsősorban napot kell évenkint számítanunk s ezt összevetjük azzal,
mennyi időt töltenek a gyermekek munkában, világos okát
életbe .
kapjuk az analfabetizmusunk szomorú veszteglésének.
1. A munkaidő korlátozása.
II.

2. A női munka további korlátozása az egészségre
különösen ártalmas iparágakban. Számos női tisztviselő
önálló munkakörrel való alkalmazása az iparfelügyelőségeknél.
3. Fiatal leányok kiképzése a háztartásra és gyermekápolásra vagy a népiskola legfelső osztályában vagy a
kötelező továbbképző iskolákban.
4. Előmozdítása gyermekmenhelyek és bölcsődék felállításának, elsősorban a községek, továbbá egyesületek útján,
valamint szövetkezeti alapon.
5. A kereseti munkával foglalkozó nők háztartási
munkájának megkönnyítése végett kívánatos, hogy számos
modern háztartási berendezés munkáscsaládok számára is
hozzáférhetővé tétessék. Ide tartoznak: központi fűtés,
kényelmes mosó- és fürdőberendezések, a főzés megkönynyítése légszesz, villamos áram vagy főzőláda alkalmazásával stb. Ε berendezéseknek nagyértékű mintái megtalálhatók némely munkásház-építőszövetkezet házaiban.
Ezek a lakásreformoknál még fokozottabb mértékben volnának figyelembe veendők.

SZEMLE.
Finnország női képviselői. Megválasz-

tották a svéd néppárthoz tartozó Dagmar
Nervius elemi iskolai igazgatót; az ifjúfínnekhez tartozó Lucina Hagman középiskolai igazgatót, az Union nőszövetség elnökét,
Alii Nissinen elemi iskolai igazgatót, Ηi1ma Räsänen elemi iskolai tanítót; a szociáldemokratapárthoz tartozó Mina Sillanpaa szerkesztőt, Maria Laine szakszervezeti elnököt, Mimmi Kanervo munkást.
Ida Aalle munkást. Alexandra Reinholdsson varrónőt, Hilja Parssinen
tanítónőt, Jenny Kilpiainen takácsot,
Anna Huotari munkást, Maria Raunio
agitátort; az ófinnek pártjához tartozó Helen
Kalikoski tanítónőt, Ida Wemmelpuu
tanítónőt. Alexandra Gripenberg bárónő
szerkesztőt, Hedwig Gebhardt egyetemi
tanulót, a kinek férjét, Gebhardt drt szintén
képviselőnek választották, Lusi Kiviója
magánzót és Eveläna Ala Kulju
magánzót.
Gyermekek munkája a mezőgazdaságban.

Csak néhány számot kapunk ki a statisztikai adathalmazból. A gyermekek évenként dolgoznak:
Hány

napon át

Udvarhely, Szelistye, Puj, Beszterce, Nagyhalmágy, Felsődada, Gyoma stb.
Szentlőrinc, Galánta stb.
Garamvölgy
Bogsán
Sugatag, Bía, Zalaszentgróth, Kaposvár stb.
Kékes, Bethlen, Erzsébetváros, Déva, Kézdivásárhely, Nagylak, Kisvárda, Szeghalom,
Sírok, Gyöngyös, Komárom, Léva stb.
Makó, Nezsider
Csáktornya
Udvard
Igló
Nagykároly

180
185
188
190
195

200
220
223 2
260
280 3
293

Ezek a gyermekek évenként átlag 71 koronát keresnek. Hivatalos statisztikák szerint. Évi hetvenegy
korona miatt nem fejlődhetnek ép, egészséges emberekké,
satnyulnak, pusztulnak. Ezért az összegért kell tudatlan,
írni-olvasni nem tudó rabszolgáknak maradniok egész
életükön át. Mélyen tisztelt kormány, társadalom és Nőképző Egyesületi Nem világítanának bele hazafias szeretetük sugarával társadalmunk azon sötét zugába, amely a
gyermekmunkával való visszaéléseket rejti magába? Nem
cserélnék fel az egyetem kapuinak őrzését a szabad rónák
kalásztengereiben fuldokló nyomorúság felkeresésével?
Méltóságosabb és hálásabb szerep volna. Amíg ott egy
pár lány besurranna az egyetem kárhozatába, addig itt a
zsenge gyermekek ezreit menthetnék meg a szellemi és
fizikai nyomorúság poklából.

Nőtisztviselők üdülőtelepe. A Nőtisztviselők Országos Egyesülete olyan intézményt létesít, amely tagjainak egy igen fontos érdekét szolgálja. A Balaton vidékén üdülőtelepet létesít, amelyben május közepétől
augusztus végéig 1—4 hét közötti időtartamra ingyen lakást ad tagjainak. Egyelőre
6—6 tisztviselőnő veheti egyszerre igénybe az
üdülőtelepet. Olcsó ellátásról is gondoskodik
az egyesület, úgy hogy a legkisebb javadalmazása
tisztviselőnők is élvezhetik az egyesület ezen
új intézményének előnyeit. Hogy mindjobban
fejleszthesse az új intézményt annak javára
legközelebb szélesebb körben gyűjtést fog rendezni az egyesület. Adományokat szerkesztőségünk is közvetít.

Amikor kormány, társadalom és az — Országos Nőképző
Egyesület társadalmunkat fenyegető nagyobb veszedelmet
nem lát, mint hogy évenként 10—20 lánnyal több készül
az egyetemre, amikor ebben a tényben a magyar család
1
boldogságának szétrobbantását, a magyar faj degenerációMezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1905. évben.
jának biztos okát látják: egy röpke gondolattal sem érin- Kiadja a M. kir. földmívelésügyi miniszter.
2
Itt a férfiak kevesebb munkanapon át dolgoznak, mint a gyertik azt a sokkal súlyosabb veszedelmet, amely a gyermekek
mekek, azaz 210 — az asszonyok 230 — napon át.
munkája által fenyegeti országunkat.
3
Férfiak 270, nők 300.
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Központi háztartások. Ezt a mind népszerűbb elnevezést adtak azoknak a szerény kezdeményezéseknek, amelyekkel Nagybecskereken, Debrecenben és Nagyváradon kísérleteznek. Mind a három helyen csak központi
konyhát létesítettek, ami tagadhatatlanul
olcsóbbítása és megkönnyebbítése a táplálékellátásnak, de korántsem egyértelmű a központi háztartás gazdasági és szociális jelentőségű intézményével. Ezek a kísérletek azonban, mint a központi háztartás felé vezető úton
tett első lépések, örömmel üdvözölhetők.
A nemi betegségek ellen védő egyesület

1907.

A magyar szakszervezetek tagforgalma.

vitája. Az egyesület több héten át húzódó vitában foglalkozott azzal a kérdéssel, vajjon a nemi betegségek terjedésének meggátlása szempontjából a prostitúció rendszabályozása hasznos-e vagy sem. A vitát Schreiber Emil dr.
rendőrkapitány előadása vezette be. Az előadó ismertette
a budapesti rendőrségnek tervezetét, amely szerint a prostitúciót újabban akarja szabályozni. A vita folyamán a
legtöbb fölszólaló — köztük néhány asszony is — tudományos kutatás alapján bebizonyította, hogy a szabályozás
sehol a világon sem csökkentette a nemi betegségek számát, sőt a kutatások elvitázhatatlan eredményei szerint
éppen a szabályozott prostitúció a nemi betegségek legveszedelmesebb terjesztője. A vita befejezésében az egyesület elnöke, Havas dr., hangsúlyozta, hogy a társadalmat
pusztító betegségek elleni harcban elsősorban a feministák
segítségére számítanak.
Koedukáció. Nagyjelentőségű az Országos Közoktatási Tanácsnak az a határozata, hogy a koedukáció óriási
horderejere való tekintettel állandó bizottságot alakít e kérdés beható tanulmányozására, A tárgy természete mindenesetre megkívánná, hogy a bizottságba nőket is vonjanak
be. A Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének és a
Feministák Egyesületének kérvényei adták meg az impulzust a közoktatási tanácsnak, közelfekvő követelés tehát,
hogy e két testület képviselőinek helyet adjanak a szűkebb
bizottságban.

Orvosnő az állam szolgálatában. A belügyminiszter Engel Ida dr.-t a szegedi gyermekmenhely segédorvosává nevezte ki.
A női választójog nemzetközi szövetsége. Legújabban Finnország csatlakozott a szövetséghez, amely
így 13 ország asszonyainak politikai törekvését képviseli.
A Svájc, Franciaország és Belgium csatlakozása pedig
rövidesen várható. A nőmozgalom általános érdekeit szolgáló Nemzetközi Nőszövetség után a választójogi szövetség a világ legnagyobb női szervezete.
Francia mnnkásnők kongresszusa. A francia
munkásnők Marguerite Durand vezetése alatt március
26-án és 27-én tartották első kongresszusukat Parisban.
A congrés du travail feminin foglalkozott a nyolcórai
munkaidővel, a textilipar államosításával, a női iparfelügyelet oly irányú megváltoztatásával, hogy ezután a
munkásnők sorából kerüljenek ki az iparfelügyelők; szövetkezetek létesítésével, a sztrájkjoggal, az akkord- és darabmunka eltiltásával, a női- és férfimunkások béreinek egységesítésével. A kongresszus tiltakozott olyan külön törvények alkotása ellen, amelyek a nők versenyképességét a
férfimunkással szemben a védelem hazug címere alatt
csökkentik.

A 3014 szervezett magyar munkásnővel
szemben Németország 48.604 szociáldemokrata
alapon szervezett munkásnőt számlái. Csakhogy a német szociáldemokratapárt nemcsak
ígéri, hanem tényleg tesz is valamit a munkásnők szervezése érdekében·
Az általános választójog kérdése a duma

előtt. A „Jus Suffragii” jelenti, hogy az orosz asszonyok
most aláírásokat gyűjtenek, amelyben az egyenlő női választójogot követelik a dumától. Ez a bizonytalan lábon álló
testület ugyanis ha addig fel nem oszlatják, jövő hónapban kezdi az általános választójog kérdésének
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IRODALOM.
Az Otthon, The Home its work and influence
by Charlotte Perkins-Gilman. London, „William Helnemann.
5 sh. Amikor a zseniális amerikai szerző „Woman and
Economics” című könyve megjelent, az egész világ nőmozgalmában élő sok kétely és kutatás nyert feleletet az
iránytjelölő művében. Minden nagy érdeme mellett leggyakorlatiasabb haszna az volt, hogy a háztartás reformjának eszméjét pendítette meg benne. „Woman and Economicsban, az emberbég nemi és gazdasági érdekeinek
természetellenes összebonyolítását kimutató munkában az
otthon kérdése csak egy részlet, melyet a szerző csak
érinthetett, de nem merített ki.
„The Home", Perkins-Gilman újabb könyve, az
otthon történelmi fejlődését mutatja be, annak világos
bizonyításával, hogy az egyén érzelmi, gazdasági, egészségi és szellemi érdeke éppen úgy, mint a faj általános
érdeke az otthon oly irányú átalakítása, amely minden
individuális fejlődésnek megadja a legtágabb teret, amellett, hogy a civilizáció megkívánta társadalmi, szociális
érzéket is fejleszti.
Kiterjeszkedik arra az antiszociális befolyásra, melyet
az otthon mai formája, a minden ipari fejlődéstől anynyira visszamaradt mai otthon gyakorol gyermekre,
felnőttre, férfira, nőre, gazdára és cselédre egyaránt,
Kényszerítően bizonyítja, hogy a társadalmi fejlődés feltétlenül megkívánja az otthon átalakítását is.
A cselédkérdés egyetlen megoldása az otthon szocializálása; az individuális otthoni élet ugyancsak a szocializált otthonba vetheti reménységét. The Home, szerzőjének azt a minden művében csodálható tulajdonságát
tükröztetí, hogy mélységes „mindentmegértése” leglázítóbb szociális jelenségeinket is az anyagias megbocsátás
meleg színével veszi körül, anélkül, hogy lágysága
szigorú logikáját gyengítené.”
sch. r.
Gyáripari balesetek Magyarországon
1900—1905. Ε címmel érdekes füzet jelent meg a könyvpiacon G e r s t e r Μ i k l ó s kir. ipari főfelügyelő tollából,
melynek belső értékét főképpen aktualitása növeli. A balesetbiztosításról szóló és a közel múltban szentesített törvény
ugyanis az ipari üzemek veszélyességi foka szerint
állapítja meg a munkaadó anyagi hozzájárulását, azonban
a hazai viszonyokról olyan statisztikánk, mely ebből a
szempontból tájékoztatna, még nem volt. Gerster Miklós
állítja össze első ízben ezen időszerű megvilágításban az
utolsó 6 év nagyipari baleseteit. A füzet nemcsak száraz
statisztika, hanem tanulságos olvasmány is. Alkalmas
arra, hogy a munkások figyelmét felkeltse a könnyelmű
vigyázatlanság vagy nemtörődömség megdöbbentő következményei iránt s átvigye köztudatukba a balesetek ellen
való védőkészülékek és védekezési módok nagy jelentőségét.
Egy kisebbfajta hadjárat veszteségeivel ér fel mára kisded
iparunk megkövetelte emberáldozat. Évente átlag 14.116
külömböző sérülés történik a nagyipari telepeken és e
szám az utóbbi években átlag ezerrel növekszik. Az évi
halálos balesetek száma 141—188 között változik, s szintén emelkedő irányzatot tüntet fel. Még világosabb e kép,
ha a balesetek számát a nagyipari munkások számával
vetjük egybe, s akkor kitűnik, hogy 10.000 alkalmazott
munkás közül megsérült átlag 541, ebből 318 nagyobb
baleset és 6 halálos, vagy máskép kifejezve minden l8-adik
nagyipari munkás sérült meg általában, minden 31-edik
1
„A nő gazdasági helyzete”
címen fordításban,
jelent. Kapható a Feministák Egyesületében Ára 5 korona.
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nagy mértékben és minden 1667-ik halálosan. A tudományos és gazdasági szempontból fontos statisztikai részt a
veszedelmes nagyipari baleseteknek okozóként csoportosított
világos és népszerű leírása követi, s mintegy predesztinálja
a füzetet arra, hogy ott terjedjen el, ahol arra a legnagyobb
szükség van: a munkások körében, s tanítva a védekezés szükséges voltát, valamint okszerű módját, önmaga
elsőrendű védőeszköz helyét töltse be. Az első magyar
munka, mely szeretettel törekszik a nagyipari munkás
gyakorlati tanítására. A füzet ára 60 fillér. Megrendelhető
a szerzőnél a kereskedelemügyi minisztériumban.

BEÉRKEZETT ÚJ MŰVEK .1
Kármán Mór: Feminizmus és pedagógia. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés.
Bányász László dr.: Dohánygyári munkásviszonyok Magyarországon. Ára 2 korona.
Faber Oszkár: A keresztényszocializmus.Népszava könyvkereskedés kiadása. Ára 1 korona.
Az I. magyarországi gyermekvédelmi
kongresszus történetének vázlatai és munkálatai.
Temesvár, „Gyermekvédelmi Dolgozatok” 5. sz.
„Westermark: Ursprung und Entwickelung der
Moralbegriffe. Band I. Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt.
Μ. 11-.
Köhler, Anna: Überlas private Handelsschulwesen in Deutschland. Berlin, Schriften des Kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte.
S t r i 11, Μ a r i e: Die Einheitlichkeit in der Frauenbewegung. Frankenberg, Lothar Reisel. 30 Pf.
S i e b e r t, F. Dr. med.: Unseren Söhnen! Aufklärung über die Gefahren des Geschlechtslebens. Straubing, Attenkofersehe Verlagsbuchhdlg. M. 1.80.
Shaw, Bernard: Frau „Warrens Gewerbe.” Berlin,
S. Fischer. M. 2.—.
R ο d a, Roda: Eines Esels Kinnbacken. München,
Albert Langen M. 1.50.
Fabricius, Jan: Mit dem Handschuh getraut.
Hamburg, R. Ruben. Μ. 2.—.
Sozialer Fortschritt. Leipzig, Felix Dietrich kiadványában :
Linzen-Ernst Clara: Die Arbeiterin und die
Arbeiterkammern 25 Pf.
Wegner, Marie; Die Lage der Landarbeiterinnen
50 Pf.
Gottheiner, Elisabeth Dr.: Die gewerbliche
Arbeiterinnenfrage 25 Pf.
Bilder aus der deutschen Heimarbeit.
50 Pf.
Schomerus, Friedrich Dr.: Halbtagsschicht
statt Ganztagsschicht für verheiratete Fabrikarbeiterinnen.
25 Pf.
Salomon, Alice Dr.: Die deutschen Arbeiterinnenschutzgesetze. 25 Pf.
Kollenscher, Max Dr.: Heimarbeit. 25 Pf.
Schmelzer, F.: Pensions- und HinterbliebenenVersorgung der Privatbeamten. 50 Pf.
Dullo, Alice: Die Aufgaben der bürgerlichen
Frauen in der Arbeiterbewegung. 25 Pi.
Schrank, Josef Dr.: Der Mädchenhandel und
seine Bekämpfung. Wien, Selbstverlag
1

Bírálatukat fentartjuk magunknak.
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EGYESÜLETI NAPTÁR
1907 május hóra.
5-én, vasárnapon jó idő esetén:

GYERMEK-KIRÁNDULÁS.
Találkozás a közúti vasút hűvösvölgyi végállomásán d. e. 10 órakor. Visszaérkezés ugyanoda d. u. 6 órakor.
10-én, pénteken d. u. 6 órakor egyesületünk helyiségében (V. Mária Valéria utca Í2« IL):

N YILVÁNOS ÉRTEKEZLET ,
melynek tárgya:
A KE R T É S Z E T M I N T N ŐI PÁLYA.
17-én, pénteken d. u. 6 órakor az új városháza közgyűlési termében (IV. Váci-utca 62.):

NYILVÁNOS GYŰLÉS,
melynek tárgya:
ÉRETT-E
A
JOGOKRA?

MAGYAR

NŐ

A

POLITIKAI

Lily Braun április 24-éről kelt levelében arról értesít, hogy kísérletképpen 23-án Berlinben tartott előadása
rendkívül megerőltette s így utazással egybekötött előadásra csak ősszel vállalkozhatík. A jövő hét végén
Drezdába utazik, hogy alapos gyógykezelésnek vesse
magát alá. Igaz sajnálattal értesítjük erről az érdeklődő
közönséget; kérjük, legyen türelemmel az őszi előadásig,'
mely meggyőződésünk szerint kárpótolni fogja a hosszas,
várakozásért. A megváltott jegyek természetesen megtartják érvényüket.
Érdeklődő tagtársaink figyelmébe ajánljuk azt a
Kongresszust, mely Mannheímban május 24. és
25-én a sexuális pedagógia kérdéseit tárgyalja s
amelyre egyesületünk képviselőt küld. Csatlakozni kívánóknak útbaigazítással szolgál az ügyvezetőség. (VI.
Kemnhzer-u. 19.)
Tornatanfolyamunk kedden és szombaton du u.
5—6-ig tartja óráit, melyek igaz élvezetet és üdülést szereznek a résztvevőknek. Jelentkezéseket még elfogad az
ügyvezetőség. (VI. Kemnitzer-u. J9.)
Könyvtárosunk, Szegvári Sándorné, minden pénteken d. u. 5—6 óráig egyesületünkben rendelkezésére
áll azoknak, akik szerény, de folyton gyarapodó könyvtárunk könyveit vagy folyóiratait használni óhajtják.
Jus suffragii, a női választójog világszövetségének angol havi közlönye, egyesületünk útján megrendelhető. Évi előfizetési díja 4 korona.

Minden nő a maga érdekében
csatlakozzék szakmájának organizációjához!

1907.

ÁPRILISI MUNKÁSSÁGUNK.
A lefolyt hónapban 3 nagy fontosságú összejövetelünk volt és egy szervező munkát kezdtünk meg.
Szülői értekezletünk a koedukáció kérdésével
foglalkozott. Előadó I s p á n o v i c s Sándor polg. isk.
tanár volt, aki 8 hónapig tartózkodván Finnországban,
alaposan tanulmányozta az ottani közös iskolákat és
bennük e magas kultúrfokon álló országnak kitűnően bevált,
utánzásra méltó intézményét látja. Kívánatosnak mondta
ki az értekezlet, hogy a már létező és sikerrel működő koedukatív elemi iskolák példájára ugyanilyen középiskolák is keletkezzenek, és hogy az összes főiskolák és
szakiskolák megnyíljanak a nők előtt is, mint azt egyesületünk tavalyi felterjesztésében a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kérte. A kérdés most a közoktatásügyi
tanács előtt van.
Nagygyűlésünk gyakorlati szempontból tárgyalta
e kérdésnek egy részletét; állást foglalt a mellett, hogy a
nők főiskolai tanulmányait ugyanolyan előképzettséghez
kössék. mint a férfiakét. A felszólalók közül Czóbel
I r é n az egyetemi nőhallgatók helyzetét ismertette;
S e b e s t y é n Károly dr. általános pedagógiai és kulturális szempontból méltatta a kérdést; Márkus Dez s ő dr. a jogi kar megnyitását sürgette; Zigány
Z o l t á n az egyetem kulturális feladatairól és a rendkívüli nőhallgatók visszavetéséről szólt; Trombitás Erzsi
Kreutzer Lipót dr.-nak a kereskedelmi szakiskolák
megnyitását követelő előterjesztését olvasta fel. A nagygyűlés 2 határozati javaslatot fogadott el:
1. Sürgős szükségét látja a nagygyűlés annak,
hogy mind a létesítendő kereskedelmi főiskola, mind az
eddig létező összes kereskedelmi szakiskolák nyittassanak
meg a nők előtt.
2. Küldessék meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak ugyanaz a beadvány, melyet az egyetemi
nőhallgatók ügyében a tudományegyetem tanácsához
intézett a Feministák Egyesülete.
Vitaértekezletünk Gerster Miklós tagtársunk előadása nyomán azzal a kérdéssel foglalkozott: Mit várhat a férfi a feminizmustól ? Kimutatni igyekeztünk
e vita folyamán, hogy rágalom az az állítás, mintha a
nőmozgalom a férfi e l l e n irányulna, vagy annak érdekeit veszélyeztetné. Ellenkezőleg: terhein könnyít, munkáját eredményesebbé, korai házasságát lehetővé, apai
gondjait kevésbbé nyomasztókká teszi.
Magántanítónők szervezése. Április 21-kére hívtuk össze a magántanítónők első értekezletét. A megjelentek legsürgősebb teendőnek a munkaközvetítés helyes
szervezését tartják; Horváth Janka tagtársunk erre a
célra délelőttjét bocsátana az ügynek rendelkezésére. Rendezni kellene továbbá a magántanítónők jogviszonyait
és nyugdíjügyét.
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Tagdíj Budapesten: rendes tagoknak évente 12 korona, havonként előre fizetendő; pártoló tagoknak évente 6 korona.
Vidéki rendes tagok évente 8 korona tagdíjat fizetnek.

A „Nő és a társadalom” minden tagtársunknak, aki tagdíját pontosan fizeti,
ingyen jár. A lap legközelebbi számát már
csak azok kapják, akik tagdíjjal hátralékban
nincsenek. Erre való tekintettel kérjük, hogy
külön fölszólítás nélkül minden hó elsején juttassák koronányi tagdíjukat az egyletbe.

EGYESÜLETI NAPTÁR
1907 május havára.
7-én, kedden este 8 órakor:

TAGÉRTEKEZLET
az egyesület helyiségében.
Tárgy: A szabadságidő.
Előadó: Grossmann Janka.
12-én. vasárnap:

KIRÁNDULÁS A BUDAI HEGYEKBE.
Találkozás 9 órakor a Zugligetben, a villamos végállomásán.
29-én, szerdán este Vs9 órakor:

ELSŐ ÖSSZEJÖVETEL
a budai Várkert-kioszkban. (Várkert-rakpart.)

Áprilisi krónika. Közgyűlésünk
április 2.-én folyt le élénk érdeklődés mellett.
Rokonegyesületek közül képviseltették magukat a közgyűlésen: a Magántisztviselők Országos Szövetsége, a Magyarországi Magántisztviselők Egyesülete és a Feministák Egyesülete.
A határozatképesség megállapítása után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az évi jelentést,
zárószámadásokat és költségvetést (lásd alább).
Steier Etelka (Debrecen) tagtársunknak a vidéki
szervezkedés érdekében benyújtott indítványát
a közgyűlés vita nélkül elfogadta, utasítva a
választmányt, hogy az évi jelentés értelmében
is minden rendelkezésére álló eszközzel mozdítsa
elő a vidéki nőtisztviselők szervezését.
Ezután a választásokra tért át a közgyűlés és megválasztotta elnöknek Schwimmer
Rózsát, a választmányba pedig a következőket:
Becz Mihály, Besnyő Béla dr., Bíró Irma, Blumgrund Janka, Borsodi Aranka, Boskovíts Ödönné Detre
Jolán, Böhm Hermin, Csellár Paula, Dános Jetty, Duschkau

Erzsi, Fazekas Ármin, Fáhndrich Józsa, Fischhof Rózsa,
Fonyó Berta, Gábriel Nándorné, Glücklich Vilma, Goldberger Gizella, Grossmann Janka, Grünfeld Gizella, Karács
Anna, Klein Sarolta, Özv. Kozmáné Glücklich Klára,
Kreutzer Lipót dr., Kühne Olga, Marczelly Gusztáváé,
Meizner Gizella, Neumann Róza, Perlgrund Szidónia,
Pogány Paula, Radotinszky Ida, Rácz Etelka, Reinitz Ernő,
Reselpacht Zzófia, Salgó Béla, Schmiedt Izabella, Schnur
Nelly, Seidberg Róza, Sinkmann Róza, Spitzer Rózsa,
Szabados Klotild, Szenczy Margit, Szenttornyai József,
Szukofszky Irma, Taubner Margit, Tolnai Flóra, Trombitás Erzsi, Urbach Olga, Bodor Gézáné, Schwartz
Blanka, Wíllhelm Szidónia, Winternitz Szidónia. A számvizsgáló-bizottságba: Herczog Rózsika, Reich Sárika és
Szécsi Adélt.

Az új választmány első ülésén, április
24-én a tisztikart a következően alakította meg :
Alelnökök: Grossmann Janka és Pogány Paula;
titkár: Willhelm Szidónia; jegyzők; Szabados
Klotild és Taubner Margit; könyvtárosok:
Fischhof Rózsa és Klein Sarolta; pénztáros:
Schnur Nelly; ellenőr: Szenczy Margit; háznagy: Kühnené Olga; ügyész: Dr. Besnyő
Béla. A választmány azonkívül újból kiküldött tanügyi és üdülőtelep-bizottságot, újonnan
szervezett pedig könyvtárbizottságot.
A legközelebbi munkaprogrammot is megállapította a választmány. Elhatározta ugyanis,
hogy a polgári iskolákban a tisztviselői pálya
előnyeit és hátrányait tárgyaló röpiratot terjeszt, a kereskedelmit végzett leányokat pedig
az eddiginél is hathatósabb módon figyelmezteti a szervezkedés szükségességére.
Üdülőtelepünk május közepétől rendelkezésére áll tagtársainknak. Hogy azonban úgy
a lakásbérlésnél, mint a jelentkezők beosztásánál pontos adatokat vehessünk alapul, kérjük
ama tagtársainkat, akik az üdülőtelepet igénybe
kívánják venni: j e l e n t s é k be a titkárnál,
hogy
melyik
hónapban
és
mennyi ideig kívánnak az üdülőtelepen tartózkodni.

Minden magyar tisztviselőnő tartozzék a Nőtisztviselők Országos Egyesületéhez!
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Országgyűlési gyorsírónők. Ma, amikor a nők
is döngetik a parlament kapuit — írják a Gyorsírászati
Lapok — és bebocsátást kérnek, nincs éppen az aktualitás
híjával megemlékezni arról, hogy az országgyűlési gyorsirodába is be akart jutni egy időben egy gyorsírónő, de
akkor a női nem munkajoga nem volt még annyira elismerve, mint ma, és így nem csoda, hogy nem fogadták
el a női nem merész vállalkozását, még ha nem kisebb
ember protegálta is mint Deák Ferenc, aki akkor igen
nagy hatalom volt. Mondhatni, egymagában képezte a
többséget a parlamentben és az országban mindenütt.
Eötvös Károly Somssichra való visszaemlékezésében mondja
el ezt, és pedig ekképpen: Somssich Pál volt akkor a képviselőház elnöke, akit szintén Deák emelt ebbe a díszes
állásba, de annak vitelében nem volt valami szerencséje.
Gyakran össze is tűzött vele később Deák és nem is nyerte
meg Deák tetszését. Merült fel kérdés, amelyben nem is
hallgatott Deákra. Akkoriban egy derék férfiú halt meg
és vagyontalanul hagyta özvegyét. Az özvegy mívelt nemes
nő volt s kitűnő gyorsíró. Tisztelői azt tanácsolták: folyamodjék országgyűlési gyorsírói állásért s kérje ki Deák
pártfogását. Megtette. Somssichban avult nézetek éltek még
a női nem munkajogáról. Úgy gondolta: nőgyorsírót ő a
tanácskozó terembe be nem bocsáthat. Deák erélyesen
közbelépett. Somssich nem engedett. Makacs maradt.
Az alaki jog az övé volt. Deák maga is elismerte. Inkább
eltűrte Somssich Deák súlyos szemrehányásait, semmint
engedett volna e kérdésben. A derék mívelt özvegy kenyér
nélkül maradt. Somssich pedig a következő országgyűlésen
nem lehetett elnökké. (Akadna-e ma Deák Ferenc, aki
hasonló alkalommal a parlamentben úgy exponálná magát
a női munka érdekeiben?)

Kollegiális együttműködés. A célszerű

szakszervezkedés legfontosabb eszköze az egy
szakmán dolgozó férfiak és nők együttes szervezése. A békés együttműködésnek jó példáját
adja a Nőtisztviselők Országos Egyesülete.
amely a férfiak rokonszervezeteivel szövetkezik
szociális feladatai elvégzésére. Újabban a Magántisztviselők Országos Szövetsége két tisztviselőnőt, Grossmann Jankát és Willhelm Szidóniát
tanácstagnak választotta meg. A Szövetség
tanácsában azonkívül a Nőtísztvíselők Országos
Egyesülete kiküldötteként öt nőtisztviselő foglal
helyet.

A NŐTISZTVISELŐK ORSZÁGOS
EGYESÜLETÉNEK JELENTÉSE A
IX-IK RENDES KÖZGYŰLÉSÉN.

Wilhelm Szidónia, jegyzők: Taubner Margit
és Sebes Etelka, pénztáros: Schnur Nelly,
ellenőr Goldberger Gizella, háznagy: Detre
Jolán, könyvtárosok: Fischhof Rózsa és Karács
Anna, ügyész: Besnyő Béla dr. Évközben
Goldberger Gizella, áthelyeztetése miatt lemondott tisztségéről, melyet azóta Szenczy Margit
tagtárs tölt be. Detre Jolán háznagy, Laky
Vilma pedig választmányi tisztségéről mondott
le évközben. Háznagynak Spitzer Rózsát választottuk meg.
A Magántisztviselők Országos Szövetségének tanácsába Schwimmer Rózsa elnököt, Grossmann Janka és Pogány Paula alelnököket,
Taubner Margit jegyzőt és Blumgrund Janka
vál. tagot küldtük ki egyesületünk képviseletében. Azonkívül a Szövetség első ízben direkt
jelöléssel is beválasztott egy nőtisztviselőt.
A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak által az idén létesített szociális bízottságban pedig Blumgrund Janka, Pogány Paula
és Taubner Margit tagtársak képviselték az
egyesületet. A bizottságból utóbb kiléptünk,
mert működésének iránya nem felelt meg a
mi munkánk tendenciájának.
Az idei taggyarapodásról a következő táblázat ad felvilágosítást.
A múlt esztendőben volt
Belépett az idén
Összesen
Kilépett az idén
Meghalt
Van tehát
Összesen

Rendes Pártoló

Alapító

1050 306
256
23
1306 329
25
6
2
—
1281 323
1635 tag

31
—
—
—
—
31

Hogy az újonnan belépő tagokkal egyesületünk céljait élő szóval is megismertessük,
egy-egy kimerítő tagfelavató előadás keretében, vettük fel őket. Itt kell megemlítenünk,
hogy egyesületünkbe nagyrészt csak akkor
lépnek be a kartársak. ha állásra van szükségük,
noha egy alkalmat sem mulasztunk el annak
hangoztatására, hogy munkánk az egész nőtisztviselői kar érdekeit öleli fel és hogy az állásban. a jó állásban levő tisztviselőnő csak úgy
megtalálja itt érdekképviseletét, mint az a kartárs, aki valamely intézményt, az állásközvetítőt,
vagy tanfolyamainkat óhajtja igénybe venni.
Állásközvetítő osztályunk a következő statisztikát mutatja:

Tisztelt közgyűlés!
A múlt esztendőben állástkereső volt
396 tagtárs
A választmány megbízásából az alábbiakÁllásüresedést jelentettek be
1151
ban számolunk be a lefolyt esztendőben törElhelyeztünk
311 tagtársat
téntekről.
Más oldalról nyert állást
45 tagtárs
12 rendes és egy rendkívüli választmányi
Állást keres most
41 „
Ezek közül változtatni óhajtja állását
24 „
ülést tartottunk; az elsőt a közgyűlés után.
Függőben, betöltetlen állás
46
május hó 10-én, mely alkalommal a tisztikar
a következőképen alakult meg. Alelnökök:
A fizetések arányára vonatkozólag a köGrossmann Janka és Pogány Paula, titkár: vetkező táblázat nyújt felvilágosítást.
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40 kor. Kezdőfizetéssel 61 tagtárs nyert elhelyezést
50
48
60
56
70
22
80
17
90 -120
41
120 -150
46
150—200
10
Összesen

311 tagtárs nyert elhelyezést

Elhelyezési statisztikánk nem lehet teljesen
pontos, miután úgy tagtársaink, valamint a
munkaadók igen sok esetben nem közlik ajánlásunk eredményét. Ilyformán gyakran csak
hosszú idő múlva, véletlenül értesülünk egyikmásik elhelyezésünkről.
Régi panaszainkat meg kell ismételnünk.
Évi jelentéseinkben szinte állandó rovattá vált
már annak a kimutatása, hogy óriási nagy a
kereslet jól képzett tisztviselőnők után s hogy
a keresletnek csak kis százalékát elégíthetjük
ki, csupán azért. mert az illetékes hatóságok
semmiképen sem foglalkoznak a kereskedelmi
szakoktatásnak oly égetően szükséges reformjával. Nem győzzük hangsúlyozni, ismételt felterjesztésekben indokolni, hogy a magántisztviselői pályán még számtalan nő nyerhetne
bőséges megélhetést, ha az illetékes körök nem
merítenék ki erejüket abban, hogy a női szellemi proletariátuson siránkozzanak, hanem inkább a szükséges 3 évre terjedő szakiskolákat
létesítenék, vagy a meglevő fiúiskolákba rendes hallgatókul felvennék a leányokat.
A kereskedelmi iskoláknak a nők előtt
való megnyitása érdekében több esetben emeltünk szót. Egy kereskedelmi matúrával bíró
kartársunk a kereskedelmi tanárképzőt óhajtotta látogatni. Törekvését olyanformán támogattuk, hogy bőven indokolt memorandumban
fordultunk érdekében az illetékes miniszterhez
Eredménye az, hogy a tanárképző tanfolyam
látogatását megengedték neki. Február 3-án
egyesületünkben tartottunk nagygyűlést, amelyen elnökünk ugyancsak a szakiskola reformjáról értekezett. Előadását élénk vita követte,
melyen több tagtársunk vett részt. Salgó
Béla tagtársunk felszólalására elhatároztuk,
hogy továbbra is tüzetesen foglalkozunk egy
mintaiskola létesítésével. A nagygyűlés továbbá
elhatározta, hogy a kormányt újból megkeressük e tárgyban és hogy a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségét, valamint a Magántisztviselők Országos Szövetségét felszólítjuk
hasonló irányú eljárásra.
Ugyanez a nagygyűlésünk a postánál,
távirónál és távbeszélőnél alkalmazott tisztviselőnők szervezkedésének ügyével foglalkozott.
Szenczy Margit tagtárs világította meg a
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szakmáján működő tisztviselőnők helyzetét.
Ez alkalommal kitűnt, hogy helyzetük semmivel sem jobb, mint a magáncégeknél alkalmazott tisztviselőnőkél. Ugyanazok a panaszaik, mint más szakmákon. A magasabb állások elől való elzárás, fizetési maximumok, kinevezési ígéretek stb. stb.
Legfontosabb
intézményünk,
tanfolyamaink szépen szolgálják elhelyezési törekvéseinket, amennyiben általuk a hozzánk gyenge
előképzettséggel
belépő
tagtársaknak
módot
nyújtunk
ismereteik
bővítésére.
Tanfolyamaink eredménye elsőrangú, ezt abból is látjuk,
hogy az ezeken kiképzett tagtársakat nagyrészt
első ajánlásra tudjuk elhelyezni és előmenetelük
is sokkal kielégítőbb mint azoké a tagtársaké,
akik kényelemszeretetből, rossz előképzettséggel,
hiányos szaktudással mennek a pályára és nem
is igyekszenek a hiányt pótolni.
A tantermekért folytatott küzdelmünk az
idén érte el tetőpontját. Tanfolyamainkat elkésve,
akkor is az egyesületben voltunk kénytelenek
megkezdeni, míg végre Schuller Alajos
igazgató jóakaró véleményezésére három tantermet kaptunk a várostól a felső-erdősori elemi
leányiskola épületében. Tantestületünkben változás állott be;
Becz Mihály tagtárs, aki
éveken át könyvviteli tanfolyamainkat nagy
sikerrel vezette, elfoglaltsága miatt nem vállalhatta tovább a tanítást. Sajnálattal láttuk Becz
urat távozni és megragadjuk ezt az alkalmat is,
hogy neki buzgó, fáradságos munkájáért őszinte
köszönetet mondjunk. Egyben örömmel jelenthetjük, hogy könyvviteli tanfolyamunk Salgó
Béla tagtárs személyében kitűnő tanítóra talált,
akinek szakszerű munkája már eddig is igen
szép eredményre vezetett.
Tanfolyamainkat az idén egy magasabb
német továbbképző és egy esperanto nemzetközi
nyelvtanfolyammal egészítettük ki. A német
továbbképző tanfolyamot dr. Κ u r u c z Ζ s i gmondné
vezette
nagy
buzgalommal.
Az
esperanto
tanfolyamot
díjtalanul
látogatták
egyesületünk tagjai, Marich Ágoston úr,
az esperanto egyesület elnökének szívességéből.
Tanfolyamainkat az elmúlt évben 192 növendék látogatta. És pedig:
A könyvviteli tanfolyamot
A gyorsítási tanfolyamot
A gépírási
„ (4-féle rendszerű
gépen)
A német nyelvtani tanfolyamot
Az angol
„
„
Az esperanto tanfolyamot
Összesen

12 növ.látogatta
57
58
38
5
22
192 növ.

Féltandíjjal 16 tanuló látogatta a kurzusokat.
Programmunknak
egyik legfontosabb részét
valósítottuk
meg az idén. Lapot indítottunk, amely minden tagtársnak tagsági díja
ellenében díjtalanul jár és az összes egylet.
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híreket és értesítéseket tartalmazza. T. tagtársaink tudják, hogy egyesületünk évek óta
fáradozott a lap megvalósításán. A magunk
kiadásában csak egy szerény kis szaklapra
tellett volna, amely tagjaink igényeit nem elégíthette volna ki. Sajtóbizottságunk az idők
folyamán több kiadóval tárgyalt eredménytelenül: mire a szerződés aláírására került a sor,
mind visszalépett. És ez természetes is, haszonnal járó vállalkozás a mi lapunk nem lehet.
A múlt közgyűlésen elhatározott tagdíjfelemelés
végre abba a helyzetbe juttatta az egyesületet,
hogy a lapot létesítse. Nagy örömmel fogadtuk
„A Nő és a társadalom” lapkiadó-társaság
ajánlatát, mely hajlandónak nyilatkozott arra,
hogy olcsó áron átengedi lapját tagtársainknak,
ha egy bizonyos minimális lapszám átvételére
kötelezzük magunkat. Miután a kiadó-társaság
tagjai legnagyobbrészt egyesületünk tagjai
közül kerültek ki, kik ügyünk alapos ismerői és
jogaink előharcosai voltak eddig is, biztosra
vehettük, hogy egy a szerződés határain messze
túlmenő, céltudatos szaklapot kapunk. Az ajánlatot elfogadtuk és tagtársaink január 1-je óta,
amikor is a tagdíjfelemelés életbe lépett, „A Nő
és a társadalom” című, magas színvonalon álló,
általános női érdekeket szolgáló lapot kapják,
A kiadó-társaság szerződésünk értelmében köteles, minden lapszámban tért hagyni hivatalos
közleményeink, szakcikkeink és sajátos érdekeinket szolgáló tudósítások számára, A lap
tagjaink számára azzal a nagy előnnyel bír,
hogy egy száraz szaklap határain messze túlmegy, sokirányú tájékoztatást nyújt, s mint
olvasmány vonzó és érdekes. Az, hogy a lapot
elnökünk, Schwimmer Rózsa szerkeszti, magában biztosíték arra nézve, hogy „A Nő és a
társadalom” ügyünket mindenben fogja szolgálni, szükség esetén harcos bajtársa lesz küzdelmünknek. A folyóirat egyben a Feministák
Egyesületének is hivatalos közlönye. Hogy a lapkiadó-társaság minden irányú tendenciáit ismertessük a tisztelt közgyűléssel, idézzük a társaság
alapszerződésének egyik pontját, mely így szólt:
„A vállalat tiszta jövedelme fele részben a Nőtisztviselők Országos Egyesülete, fele részben pedig a Feministák Egyesülete között osztandó szét.
Egy másik lényeges programmpontunk ís
megvalósul az idén. Üdülőtelepet létesítünk
olyformán, hogy az egyesület költségén alkalmas fekvésű helyen bérelünk lakást, melyet
már a nyáron át 5—6 tagtársunknak, jelentkezésük sorrendjében díjtalanul bocsájtunk rendelkezésére, szabadságidejük tartamára. Olcsó
ellátásról és fürdőkedvezményről szintén egyesületünk útján gondoskodunk.
Alkalmat nyújtunk ezzel ama tagtársaknak,
akik eddig anyagi vagy egyéb okokból itthon
voltak kénytelenek szabadságukat eltölteni, arra,
hogy magukat jó levegőn kipihenhessék és újabb
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erőt szerezzenek fáradságos munkájukra. Grossmann Janka alelnökünk indítványára képes
lapokat készíttettünk egyesületünk helyiségéről.
melyeket üdülőtelepünk javára árusítunk. A képes lapok használatára és terjesztésére ezúttal
is felkérjük a t. tagtársakat, üdülőtelepünk
javára, s egyben a propaganda céljára. A képes
lapok kezelését egyszerűsítendő, Taubner Margit tagtársunk közbenjárására a Magyar Automata gyár r. t. díjtalanul bocsájtott automatát
rendelkezésünkre,
melyet
egyesületünk
helyiségében helyeztünk el.
A tagtársi összetartást ápolandó, nyáron
át társas kirándulásokat rendeztünk a környék
legszebb helyeire, azonkívül minden pénteken
este egy hadai kerti helyiségben jöttünk össze.
A télen át minden szerdán este volt összejövetel egyesületünkben. Az elmúlt télen Bárdos
Béla, Besnyő Béla dr., Bíró János, Burschits Míci,
Dános Árpád, Hacker Mariska, Harkányi Ede dr.,
Lichtenstern Márta, Máday Andor dr. Nagy
Endre, Oppler Elza, Pogány Paula, Schwimmer Rózsa, Színi Gyula, Taubner Margit,
Tutsekné-Bexheft Lily, Vermes György tartottak előadást, illetve működtek közre. Fogadják önzetlen szívességükért ehelyütt ís köszönetünket. Az előző években tapasztalt tolongás
megszüntetésére átalakíttattuk egyesületünk helyiségét. A két szobát elválasztó falat lebonttattuk és így szép tágas terem áll rendelkezésre
értekezések és összejövetelek alkalmával. A fal
lebontását alapító tagunk, néhai Majorossy
Géza, a lebontással járó egyéb átalakításokat pedig az Első magyar parkettagyár r. t. és Síeburger
és Társa cég díjtalanul eszközölték. A költséges
átalakítást a rendelkezésünkre álló mérsékelt
jövedelemből nem fedezhettük volna. Fogadják
jóakaró támogatóink ezúttal is köszönetünket. Itt
említjük meg, hogy zongorát szereztünk be az idén.
A szokásos összejöveteleken kívül karácsony délután és Szilveszter-estén egy-egy hangversenyt rendeztünk üdülőtelepünk javára. Közreműködtek: Dittler Rózsi, Ehrentreu Olga,
Halász Ilonka, Huszár Károly és Nemes Rózsi.
A lakásmizéría gyökeres megoldása érdekében titkárunk indítványára egy egyesületi
ház építésének eszméjével fordultunk a fővárosi
rokonegyesületekhez.
A tárgyalások ma még inkább informáló
jellegűek, hozzájárulását az eszméhez konkrét ajánlattal csupán a Magyarországi Magántisztviselők
Egyesülete,
elvi
hozzájárulását
pedig a Magántisztviselők Otthona közölte
velünk. A tervet napirenden tartjuk és felveszszük jövő évi munkaprogrammunkba.
Áttérve bejelentéseink más terére, felemlítjük, hogy a vasárnapi munkaszünet be nem
tartása tárgyában úgy Budapesten, valamint
a vidéken több ízben közbenjártunk és mindig
eredménnyel.
A tudomásunkra
jutott vissza-
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éléseket illetékes helyen jelentettük be és véget
vetettünk ezeken a helyeken a vasárnapi munkaszünet jogtalan megnyirbálásának. Több tagtársunk a közte és munkaadója között felmerült
vitás kérdésekben kérte ki segítségünket. Közbenjárásunk mindig eredménnyel járt és az ügy
tagtársaink kívánsága szerint intéztetett el. Ott,
ahol jogi kérdésről volt szó, ügyészünk, Besnyő
Béla dr. járt el a kartársak érdekében.
Kezdeményező lépések történtek az idén
a vidéki szervezkedés érdekében is. Ehhez a
munkához is, mint mindenikhez. anyagi eszközök és munkaerő kell. A munkát vállalták volna
tagtársaink, ha a költségeket egyesületünk fedezhette volna. Egyesületünk anyagi helyzete
azonban nem engedte meg, hogy erre a célra
kelthessünk.
Elnökünk, Schwimmer Rózsa, más ügyben
járt Pécsett és ez alkalmat felhasználta, hogy
az ottani nőtisztviselők szervezését kezdeményezze. Azóta is állandó összeköttetésben vagyunk az ottani kartársakkal s reméljük, hogy
a jövő esztendőben meg is alakíthatjuk a pécsi
egyesületet. Nagyváradon Grossmann Janka
alelnökünk járt magánügyben és ez alkalommal
tett kezdeményező lépéseket a szervezkedés
érdekében. Eredménye annyiban volt, hogy az
ottani Magántisztviselők Egyesülete elhatározta
alapszabályainak oly irányú módosítását, hogy
nőket is vehessenek fel az egyesület kötelékébe.
Vidéken levő tagtársaink általában sok helyütt
látnák szívesen, ha propaganda-előadást tartanánk egy-egy vidéki városban. megismertetve
az ottani kartársakkal a szervezkedés előnyeit.
Anyagi kérdés, hogy a jövő esztendőben eleget
tehetünk-e a kártársak kívánságának.
Országos Tisztviselő Szövetség címen alakult egy újabb szervezett mely csatlakozásra
szólított fel bennünket. Választmányunk azonban az erők szétforgácsolását látta a sokfelé
való szövetkezésben s miután a Magántisztviselők Országos Szövetségének mint egyesület
vagyunk tagjai, eltekintett a másirányú csatlakozástól. Szövetségbeli kartársaink és több rokontestület tagjaival együtt vettünk részt abban a
politikai munkásságban, melytől a gazdasági
szervezkedéssel párhuzamban sikert remélünk
ügyeink előbbre vitelében. Résztvettünk agitációs munkával a községi választásokban
mindazokon a helyeken, ahol magántisztviselőt
jelöltek. Munkásságunkat nem egy politikai
párt szolgálatába helyeztük, hanem csatlakoztunk pártkülönbség nélkül azokhoz, akik kartársakat jelöltek.
A magántisztviselők munkája eredménynyel járt. Két kartársunk jutott a városi képviselő-testületbe. Hisszük, hogy karunk érdekében eddig kifejtett munkásságuk ott hatványozottan fog érvényesülni.
Azokat, akik eddig ingadoztak, hogy részt

91

kell-e vennünk szakérdekeink szempontjából
a politikai harcban, teljesen meggyőzték Mrs.
Carrie Chapman-Catt, a női szavazatjog nemzetközi szövetségének elnöke és dr. Aletta H.
Jacobs, a németalföldi szavazatjogi szövetség
elnökének Budapesten tartott előadásai. Az előadók meggyőzték mindazokat. kik érintkezésbe
léptek velük. arról. amit tagtársaink legnagyobb
része már régen vall. hogy nem a gazdasági
küzdelem
koronája.
hanem
ezen
küzdelem
fegyvere a politikai direkt befolyás. az aktív
és passzív választói jog. A két külföldi asszony
egyesületünket is megtisztelte látogatásával, sőt
utóbb Mrs. Chapmann Catt a bostoni Womans
Journalban lelkes szavakban ismertette egyesületünket és működését.
Állásközvetítési alapunk és üdülőtelepünk
javára márc. 9-én nagy művészestélyt rendeztünk a vígadóban Jászai Mari, Déri Jenő,
Tapolczai Dezső, Schwimmer Franciska és Guttmann Miklós közreműködésével. Az est sikere
felülmúlta minden várakozásunkat. A közreműködők művészete és vigalmi bizottságunk
óriási buzgalma biztosította az erkölcsi és anyagi
sikert. Hálás köszönetet mondunk ehelyütt is
mindazoknak, kik közreműködésükkel az est
Sikerének
emeléséhez
hozzájárultak.
Sajnos,
alig néhány órával az estélyről való távozásunk után betörés történt egyesületünkben és ellopták az estély tiszta jövedelmének
tetemes részét. A rendőrség eredmény nélkül
kutatta a tetteseket. A kár fedezésére azonnal
gyűjtést indítottunk. amely azonban csupán a
Választmányra és egy szerdai összejövetel látogatóira szorítkozott és így a tényleges kárnak
csak elenyészően kis részét fedezte. Tagtársaink
támogatása ez irányban is nagyon kívánatos
volna. Dacára a nagy anyagi veszteségnek.
megvalósítottuk tervünket és már az idén bocsájtunk üdülőhelyet tagtársaink rendelkezésére.
Adományok alakjában az idén a Kereskedelmi Bál rendező-bizottsága 200 koronával. a
Feministák Egyesülete 50 koronával. tagtársaink
gyűjtése pedig 60 koronával támogatták részben segélyalapunkat. részben üdülőtelepünket.
Kölcsönt a segélyalapból beteg tagtársaknak az idén, is nyújtottunk. a kölcsönt az illetők mindig pontosan visszafizették.
Több új kedvezményt jártunk ki, melyeknek részletes kimutatása az egyesület helyiségében van kifüggesztve. Nagy kedvezményt
nyújtott a Feministák Egyesülete tagjainknak
azáltal. hogy az általa rendezett előadásokra
tagjegyeket és Frank Olga dr. egészségtani
előadásaira szabadjegyeket bocsájtott a mi tagjaink rendelkezésére. A Képzőművészeti Társaság pedig díjtalan megtekintését engedélyezte
a Meunier- és Poll-kiállításoknak. Ewa Lajos
a vigadó bérlője, sétahangversenyek alkalmából
szabadjegyeket
küldött egyesületünknek.
Az
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összes jegyeket mindenkor szétosztottuk a tagtársak között.
Január 1-e óta tagsági könyvecskéket adunk
ki, melyekben az egyesületi bélyeg beragasztása által igazoljuk a tagdíjfizetést. Az újítás
jól bevált, mert a könyvecske egyrészt igazolójegyül szolgál kedvezmények igénybe vételénél,
másrészt mindig tájékoztatja a tagot a megtörtént fizetés mennyisége felől, magától inti
őt kötelessége pontos teljesítésére. Hogy mindazonáltal a tagdíjak nem folynak be a kívánt
pontossággal, az olyan akadály, mely munkánkat nagyban hátráltatja, amit sajnos, a pontosan fizető tagok is megéreznek.
Mielőtt befejeznők jelentésünket, felemlít
jük, hogy a lefolyt év legnagyobb részében.
Grossmann Janka alelnök vezette az egyesület
ügyeit, miután elnökünk hosszabb ideig külföldön volt. Külföldi tartózkodása alatt több
rokonegyesületet látogatott meg, így a bécsit,
kölnit és berlinit, amelyekkel eddig is állandóan barátságos viszonyban állt egyesületünk.
Meg kell továbbá említenünk, hogy a
Magántisztviselők Országos Szövetsége és a
Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesülete június 29. és 30-án rendezi azt az
országos kongresszust, melynek megtartását egyesületünk is követelte előkészítő nagybizottságában egyesületünk titkára, a szűkebb
bizottságban pedig elnökünk, Schwimmer Rózsa
vesz részt az előkészítő munkában. Ilyformán
bizonyos, hogy külön érdekeink ís kellőképen
találnak majd képviseletet a kongresszusi munkaProgramm keretében.
Köszönetet mondunk e helyen egyesüle-
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tünk orvosainak, ügyészének és az egész tisztikarnak önzetlen buzgó munkájáért és Becz
Mihály úrnak egyesületünk könyvelése szakszerű vezetéséért, a fővárosi napisajtónak, mely
közleményeinknek mindenkor készséggel helyet
adott, a Kereskedelmi és Iparkamarának a közgyűlési terem átengedéséért és általában mindazoknak, akik bennünket az év folyamán bármily irányban támogattak.
Tisztelt
Közgyűlés!
Munkában
gazdag
esztendőről számoltunk be a fentiekben. Voltak
eredményeink és voltak csalódásaink is az elmúlt évben, de ha tárgyilagos mérleget állítunk
fel, az eredmények vannak túlsúlyban, mert
hiszen évtizedes óhajtásaink közül megvalósult
kettő, az üdülőtelep és a lap, az országos szervezkedés e hatalmas fegyvere.
Tudatában vagyunk annak, hogy minél
nagyobbak az eddigi eredmények, annál nagyobb
kötelességeket rónak ránk a jövőre nézve.
Tizedik esztendejébe lépett egyesületünk
az idén. A tizedik, a jubiláris esztendő, a szolgálati pragmatika, a szakoktatás, az országos
szervezkedés, a kötelező nyugdíjbiztosítás sürgetően fontos kérdéseinek jegyében kezdődött.
Ezeket a kérdéseket dűlőre vinni lesz a jubílárís év feladata. Oly feladat, melyet néhány
ember nem tud megoldani, ha nem támogatja
erkölcsi súlyával, anyagi erejével egy minél
nagyobb testület minden egyes tagja. Együtt
kell dolgoznunk mindnyájunk érdekében. Saját
munkaerőnk az a tőke, melyet mindnyájunk
javára
gyümölcsöztethetünk,
melyet
gyümölcsöztetnünk kell, ha el akarjuk érni célunkat,
szakmunkánk kellő értékelését.
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felbuzdulás után csakhamar újból elfogta a
fáradtság, a pihenés utáni vágy és az a szenvedélyes óhajtás, hogy megtört testének egy
Írta: SAVIOZ-PÁRIS.
napi pihenőt szentelhessen. Sohasem érezte
A redőny rései közt az ifjú nap tört be. magát ilyen gyengének. A munkától meghajBégat Josephine szemeiben álom ült még, de lott dereka, petyhüdt izmai, fájó izületei, harhirtelen ledobta magáról a takarót és gyors minckétéves léte mellett időelőtt megvénítették s
mozdulattal az ágy szélére ült.
csak lágy, szép, gesztenyeszínű haja és tiszta,
Az eltört ablakon át éles szél süvített be, kék szemei — az ember gyermekszemeknek
amely megborzongtatta. Nem öltözködött fel, nézné — maradtak fiatalok ebben az ideje előtt
hanem borzongva húzta össze magát és az első pusztuló női testben.

A MUNKA VÉDELME.
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Egy pillanatig úgy ült még, összezsugorodva. Átengedte magát az álomnak, amely
újból elnyomta; de amikor hatott ütött az óra,
összerezzent felhúzta a harisnyáit és öltözködni
kezdett.
Gépiesen tette; gondolatai máshol jártak.
Mintha szellemi életét a mindennapi munka
nehéz súlya agyonnyomta volna.
Mikor megmosdott, fésülködött és a ruhát
is magára kapta, az alkovhoz lépett, melyben
a gyerekek aludtak.
Mielőtt a műhelybe indult, meg kellett őket
mosdatni, fésülni és a reggelijöket el kellett készíteni, hogy maga vihesse még el őket az óvodába.
Azelőtt a legidősebb leánya, Zalie, végezte
ezt a munkát, de a kicsike a tavasszal meghalt.
Mellhártyagyulladás ölte meg, éppen amikor
tizenegyedik évét elérte. Szörnyű csapás volt
Josephinere nézve. Férje halála óta a leány
barátja lett, és amióta nem látta többé maga
körül ezt a szende, túlkorán érett, értelmes
gyermekarcot, az élete még kínosabb lett.
Amikor felöltöztette a gyerekeket, észrevette, hogy a folt, melyet Victor csizmájára
varrott leszakadófélben van és hogy a talpakon
át beszűrődik a víz.
„Micsoda nyomorúság”, mormogta. Az
ember azt hinné, bőr helyett papirossal talpalnak, oly gyorsan kopik.”
A fiúcska, aki a lyukas csizmán jól mulatott, lábujjával még jobban tágította a lyukat,
„Nézd csak mama.., mondta nevetve,
„úgy néz ki mint a nyúlszáj”.
Az asszony nem fojthatott el egy mosolyt.
„Na gyerekek, siessetek az evéssel”, mondta.
„Nem késhetek el, a főnökkel nem lehet
tréfálni”.
A két kicsike szó nélkül leöntötte a kávét.
Aztán olyan komoly arccal várták az ajtó
mellett, míg az asszony a munkával elkészült,
mintha megértették volna az utolsó szavai
mögött lappangó nyugtalanságot.
Amikor a munkásnő a szobát rendbe
hozta, az edényt elrakta és egy kicsit kisöpört,
fekete pamutkendőt vetett a vállára és gyermekeit kézen fogva, elhagyta a szobát.
Nyomorult barakkban lakott, melyet egy
vállalkozó kedvű auvergnei a rue Montfaucon
végén, egy kopár területen épített. Az utca felé
törekedve vagy száz méternyi úton szemétdombok közt kellett járni. Ócska vas, törött
üveg és félig rothadt deszkák meg gerendák
feküdtek itt. Hogy gyorsabban haladhasson,
karjára vette a kisebb gyereket, mert az a sok
lom között nem jutott előbbre, és úgy vitte az
utcáig. Odaérve talpára állította a gyermeket
és gyorsan ment a piactérig, melynek közelében volt az óvoda. Anélkül, hogy csak meg
is ölelte volna a gyermekeit — az idő nagyon
előrehaladt — a folyosóra taszította őket és
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szívükre kötötte, hogy jól viseljék magukat.
Mire a műhelybe ért, alig tudott már lélegzeni.
„Lám, lám, a Bégat fél, hogy büntetést
kap” mondta az egyik munkavezető, amikor
fonni látta. Az ilyesmi mindjárt kipirosítja az
asszonynépet, folytatta, a szerencsétlen vérvörös
arcára mutatva. „Az igaz, hagyta rá gyáván egy
munkás, aki az asszonnyal egy házban lakott
és nagyon jól tudta, milyen szánalomra méltó.
Az asszony nem fojthatta el utálatának
kifejezését. Megvető tekintete a két férfire
esett, mielőtt a munkaterembe lépett.
„Undok egy személy”, mondta a munkavezető”. „Még tréfát sem ért! Na, a legközelebbi tisztogatásnál biztos lehet, hogy kirepül!
Különben a főnök is betelt az asszonynépséggel!”
„A munka miatt?”
„Nem, hanem az éjjeli munkát eltiltó
törvény miatt”.
„Annál jobb!” És a két férfi egyetértő
mosollyal vált el.
Ezalatt Bégat a gépe mellett telepedett le.
Kerekre hajlott háttal ült, lábai a pedált nyomták. Egy halom csizma várt előtte a feldolgozásra. Szorgalmas személy volt, szerette a
munkát, így nem zavarta foglalkozásának egyhangúsága. Mialatt ügyes, gyakorlott ujjai a
bőrt a tűvel átszúrták, gondolatai a jelenből a
múltba, a múltból pedig a jövőbe révedeztek,
anélkül, hogy csak egy pillanatra is abba
hagyta volna a munkát. Néha mosolygott
egyet társai egy megjegyzésén, szólt is hébekorba egy szót, többnyire azonban csöndes volt.
Mikor az asszonyok az nap reggelizni
lementek, útközben megszólította őket az ügyeletes és azt mondta. hogy menjenek estére az
irodába, a főnök közölni akar velük valamit.
A munkásnők egymásra néztek: mit jelentsen ez? Önkénytelenül érezték, hogy veszély
fenyegeti őket. Egész délután gond és félelem
terhelte őket. Valamennyit ugyanaz a sejtelem
kínozta, amelyet egyik sem mert kifejezni.
Amikor hetet ütött az óra, Clavel asszony, a
legidősebb közöttük, felkiáltott. „Na végre!
Ha kellemetlen a főnök mondanivalója, legalább mégis megtudjuk, miről van szó”.
Szörnyű félelem állt azoknak az asszonyoknak a szemében, akiknek gyermekekről
kellett gondoskodniuk. A többiek, akik nem
voltak férjnél, gondtalanabbnak látszanak. Dallon Luisa, egy csinos vöröshajú, meg éppen
könnyen vette a dolgot:
„Hát, akármi lesz! Engem nem untat
majd a majom!”
Az irodában Flaming úr, a gyár igazgatója, íróasztalánál ült, mikor a munkásnők
beléptek. Amikor meglátta őket, homlokát
ráncolta és különben jóakaratú arcán a kelletlenség kifejezése futott át. Kis ideig habozott,
de ez nem tartott soká. Felállt és ezt mondta:

,,Végtelenül sajnálom, hogy kellemetlen
hírt kell magukkal közölnöm. Remélhetőleg
megértik, Hogy én ártatlan vagyok abban,
ami történik és hogy csak a törvény az oka.
Ami üzemünk éjjeli munkára van berendezve.
A törvény, amely nemüket védi, önöket ezentúl eltiltja az éjjeli munkától. Ez nekem roppant kellemetlenséget okoz. Olyan munkásokra
van szükségem, akik, ha munkatorlódásom
van, bármikor rendelkezésemre állnak, mint
ahogy eddig volt. Ezentúl csak a férfiakra
számíthatok. Kénytelen vagyok tehát — bár
semmiképen sem panaszkodhatom önökre —
hétfőtől kezdve csupán férfimunkásokat foglalkoztatni.
Tompa feljajdulás emelkedett az asszonyok
sorából, kiket a főnök elhatározása mint egy
buzogánycsapás ért. Néhányan ellenkezni akartak, de csakhamar érezték, hogy könyörgésük
hiábavaló.
„Egyebet nem tehetek magukért, mint hogy
a családos asszonyoknak egy kis végkielégítést
nyújtsak. Még egyszer ismétlem, szívesen megtartanám valamennyiüket”, mondta az igazgató
és ezzel elbocsátotta őket.
A munkásnők elhagyták az irodát.
Mikor az utcára értek, néhányan — olyanok akiket nem vártak a gyermekeik — megálltak, hogy
a teendőiken tanácskozzanak.
Fenyegető, haragos hangjuk mint a düh
kiáltása emelkedett az iroda felé. Mikor Bégat
Josephine roskadozó lépésekkel haza indult, a
legfiatalabb
munkásnők
csoportjából
Dalton
Luisa heves, gúnyos hangja ütötte meg a fülét:
„Bánom is én!” kiáltotta. „Az utcára
megyek, ez a nők számára az egyetlen éjjeli
munka, melyet az állam tűr és véd.”

HIRDETÉSEINKRŐL.
Lapunk anyagi léte természetesen nagyban függ a
hirdetésektől is. Nyomatékkal akarjuk azonban hangsúlyozni, hogy ez nem vezethet bennünket bármilyen
tárgyú, vagy szövegű hirdetés felvételére. Szigorú elvünk,
hogy visszautasítunk minden olyan hirdetést, amelynek
tárgya olyan célt szolgál, amely a lap szellemi részét
irányító elvvel ellenkezik. Az anyagi érdek nem kényszeríthet bennünket következetlenségre.
Ezzel szemben a felvett hirdetéseket különös figyelmükbe ajánljuk, tekintettel arra, hogy a lap céljait is
támogatjuk. ha bevásárlásainknál elsősorban azokhoz a
cégekhez fordulunk, amelyek lapunkban hirdetnek.

