1. évfolyam

Budapest, 1914 április 20

Az élet beszél.

4. szám

götti bujtogatások helyett tűzcsováinak leplezetlen szertedobálásával lángba borítsa Európát? Nem kellene-e teljes politikai erővel siettetnünk az európai Egyesült-Államok embryonális eszméjének valóra váltását? Aminek nagy, általánosan emberi szemponton kivül az a s ü r g e t ő jelentősége, hogy e g y e t l e n igazi védelem Oroszország falánksága ellen. Ä svéd válság, a finn agónia, mind az orosz
bacillus okozta epidémia láztünete. Ugyané rovatba tartozik
a mármarosi pör, amely a magyar csendőruralomnak, a magyar kultúrtétlenségnek olyan
szomorú jelensége, mint a
mennyire bizonyítéka az orosz
elhódítási szándéknak. Ä napi
hirek rovatában... de ez már
nem fér el ma. Ennyi is elég,
annak igazolására, hogy mindenhez van közünk, mindennel
szemben volna kötelességünk,
amelyet politikai jogok eszközével kellene teljesítenünk.

Ma reggel is azt kérdeztem, amikor az
Mi Újság újságot kibontottam. S a következő választ
találtam: a vezércikk közéletünk mocsarának egyik lápvirágáról,
a margitszigeti skandalumról szól. Arról a panamáról, amely
a magyar panamacsillagrendszerben nem is elsőrangú égitest.
A magyar asszonyoknak egy óriási
rétege pedig még mindig azt
hiszi, hogy semmi köze a közélethez, elég, ha divatlapot
néz és felebarátjait szapulja. Ä
p o l i t i k a i rovat arról számol
be, hogy a belügyminisztériumban az uj állások egész
sorát szervezték. Az állások
közül persze egyetlenegy sem
jut nőnek. Hát nem elég, hogy
az állásokkal járó költségekhez adófizetéssel mi nők is
hozzájárulunk? Szerény magyar nőnek büszkének illik
lenni, hogy áldozhat az állam
oltárán. A román p a k t u m
meghiúsulásáról olvasunk, miután hetek óta olvastuk a
paktum sikeréről szóló jóslásokat. Akármi lesz a sorsa a
paktumnak, nem kellene-e elfogadásába vagy elvetésébe
nekünk nőknek is beleszólnunk? Nem érdekel-e bennünket is, vajjon a nemzetiségiekkel való tisztességes bánásmódra való törekvés, vagy
külpolitikai nyomás szülte-e a
paktum kísérletét? Nem érezzük-e meg mi is a hatását,
utókövetkezményeit? A külpolitikai
rovat Oroszország 650 milliós francia kölcsönének megszerzéséről ad
hirt, ami — bár vasútépítési
kölcsön álcim alatt vették fel
a pénzt — az orosz fegyverkezés mérhetetlen fokozását
jelenti. Ugyané rovat Oroszország hatalmi tultengéséről
számol be, amely ma egész
Európát lázban tartja. Nem
lesz-e közünk hozzá, ha
Európa nagytőkései mindaddig
Falusi borbély.
támogatják Oroszországot, a
míg az elég erősnek érzi magát, hogy a kulisszák
mö-

A modern asszony
legújabb problémája

Milyen színű esti poudert
használjunk? Ez a kérdés rikít
felénk minden újság hasábjáról. Äz olyanéról is, amely a
modern nő égető problémái
számára sohasem szorít helyet.
Kell hát, hogy az esti pouder
színe az égetőnél is égetőbb
probléma legyen. Hát milyen
színű is legyen az esti pouder?
Szakemberek
mentenek
meg
bennünket attól, hogy e problémán veszedelmesen törjük
a fejünket. Kioktatnak bennünket arra, hogy a z ö l d
pouder minden nőnek kivétel
nélkül jól illik, vagy: magas,
soványtermetü hölgyek ideges,
tulfinomult arckifejezéssel kék
vagy lila poudert használjanak.
Legközelebb a sajtó hatalmas
szuggesztiójával arra fogja rávenni a nőket, hogy a zöldre
púderezett arcra két koronanagyságú koromfoltot rakjanak, az orrukon pedig a fülükhöz hasonlóan, gyémántok
elhelyezésére alkalmas lyukakat furassanak. Ha már zöld,
kék és lila ábrázattal járkálunk,
a többinek is be kell következnie.
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Feminizmus és közerkölcs.
Írta: DR. GIESSWEIN SÄND0R orsz. képv.

Minden szociális mozgalom egyszersmind erkölcsi irányzattal is bír. Még azok is, akik elméletben
a történelmi materializmus alapján állanak, kik minden
etikai ideológiát a gazdasági viszonyok függvényének
tartják, szociális küzdelmeikben a társadalmi igazságtalanságok ellen, tehát etikai értékek mellett üzennek
hadat. V e r s o la g i u s t i z i a s o c i a l e, ezt a címet
adta Achille Loria szociologikus tanulmányai egyik
gyűjteményének, s vajjon nem az etikai igazságosság
fele törekvés rejlik-e minden mozgalomban, mely a
munka és individuum szabadságát, az elnyomottak és
kizsaroltak felszabadítását, magasabb szociális miliő megalkotását tűzte ki céljául ?
Ezzel én nem azt akarom mondani, hogy ami mögöttünk van, az mind igazságtalanság, s a társadalmi
igazságosság csak a jövő ideálja. Minden kor annyit
ér el, amennyit tud, és ami haladást tesz, nemcsak saját erejének eredménye, hanem annak az energiának,
melyet sok ezer generáció összetett munkája, szenvedése, törekvése, vágya belefektetett. Erre sokan nem
gondolnak, akik mindent a saját erejüknek tulajdonítanak, s a jelenkor nemes haladásában nem látják
természetes és lépcsőzetes folytatását a múlt törekvéseinek.
T ö b b i g a z s á g o s s á g o t , ez volt kezdettől a
társadalmi élet öntudatos vagy öntudatlan mozgatója,
s ez adja meg a mai kor törekvéseinek és szellemi
mozgalmainak etikai értékét.
S ezt kell keresnünk a feminista mozgalomban
is; ha ezt benne megtaláljuk, ha a feminista mozgalom
az ő eddigi haladásában a társadalmi morál progreszszivitását követi, senki sem tagadhatja jogosultságát,
mindenkinek el kell ismernie szociális szükségességét.
Ennek a kérdésnek beható tárgyalása persze nem
végezhető el egy rövidke cikkben. Amit én most tehetek, az csak néhány útmutatás (some h i n t s , mint
az angol mondaná) a feminizmus etikai jelentősége tárgyában.

A legtanulságosabb e téren az a példa, amit ne
künk Ausztrália, s nevezetesen New-Zealand gyarma
társadalmi és politikai fejlődése nyújt; és pedig azért,
mert ez a földrész jelenleg teljesen a feminizmu
uralma alattt áll. Új-Zealand már húsz év óta élvez
a nők aktív választójogát, — mihez később a passzi
is hozzájárult. És miként Alfred Manes az ő érdeke
könyvében (»Der soziale Erdteil«) leírja, ez a femi
nizmus nem ártott az ausztráliai nőnek, nem fosztott
meg nőiességétől, sőt még a háziasság sem szenvedet
alatta, mert az ausztráliai középosztályú nő — már
cselédhiány miatt is — több és nehezebb háztartás
munkát végez, mint európai osztálytársa, — de ner
ártott a new-zealandi parlament törvényhozásának, —
sőt annak etikai értékét határozottan emelte.
Mert, bár a nevezett utazó, ki e tekintetben kiss
skeptikus, kételkedik azon, vajjon a házasságkötései
gyarapodását, a törvénytelen születések és a gyermek
halandóság csökkenését és a politikai tevékenység irán
való fokozódott érdeklődést lehet-e összeköttetésb
hozni a nők politikai és törvényhozási tevékenységévé
— miként ezzel az ausztráliai nők dicsekszenek, —
egyet Alfréd Manes sem tagadhat, azt t. i., hogy a
nők politikai tevékenysége egyenes arányban áll a;
alkoholtömegmérgezés leküzdésével.
És nézetem szerint már ezzel is igen sok van
mondva, már ez magában is nagy erkölcsi eredmeni
mert ezzel együtt jár a társadalom erkölcsi nívójának
emelése, ezzel együtt jár a kriminalitás csökkenése é
a prostitúció és leánykereskedés megfékezése.
És ugyanezeket a tapasztalatokat tehetjük Ameri
kában. Nagyon érdekes az, amit Jean Finot szép köny
vében (»Préjugé et Probleme des Sexes«) erre néz ν
olvasunk. Finot kívánta tudni Amerika híres főpapjának
Msgr Ireland St. Paul érsekének véleményét a női vá
lasztójogra vonatkozólag. Az érsek erre ezt válaszolta
»Hogy mit jelent a nők politikai tevékenysége, azt
legjobban illusztrálja az az esemény, mely nem régi
ben Wyoming egyik városában végbement. Ebben ι
városban t. i. már évek óta tárgyalták az alkoholizmu
vészes pusztításait, és a városi tanács sokat foglalkozott a korcsmalicencia kérdésével és a részegeskedés
kihágásának büntetésével, de eredmény nélkül. Azon
közben a városka nőt választott meg polgármesternek
Amint ez hivatalát átvette, első teendője volt a korcs
mákat bezáratni. A dolog nem ment egészen alkotmá
nyosan és néhány hónapig volt is miatta nagy lárma
a saloonkeeperek és a saloonhabituék részéről, de a
város csak azon vette magát észre, hogy a sok dur
vaság, rendetlenség és a részegek csendháborító ga
rázdálkodása megszűnt, és a város józan közvéleménye
ezt hálával vette tudomásul.«
S azonkívül kétségtelen, hogy a szociális törvény
hozás, a nővédelem — s ezzel az erkölcsiség védelme
de az erkölcsi züllés veszedelmében álló fiatalság vé
delme is a nők politikai tevékenységének rendkivü
sokat köszön. Judge Lindsey, a fiatalkorúak bíróságának kezdeményezője mondja, hogy a coloradói választópolgárnők segítsége nélkül ő ezt az intézményt soha
sem létesíthette volna, — a férfiak t. i. megbuktattál
volna ezt az idealista ábrándozót. A fiatalkorúak bíróságának humánus intézményét, mely a tévedést nerr
megboszulni, hanem gyógyítani van hivatva, a coloradói feminista nőknek köszöni az egész művelt világ
Azért minden erkölcsbarát csak örömmel üdvözli
az etikai alapon álló feminista mozgalmat.
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Nagyasszonyok
(Élőképek.)
Írta: SZIKRA.
(Igazság trónon ül. — A Nő — Előítélettől üldözve, lábaihoz
roskad.)
IGAZSÁG: Mért jösz ide? Jajszódat miért hallom?
Beszélj, mi kell?
NŐ:
Igazság!
ELŐÍTÉLET: Én is vallom.
NŐ: Nehéz a lánc, óh kérlek, oldd le rólam!
IGAZSÁG: Hol van a lánc?
ELŐÍTÉLET:
Ejh — olyan balga szólam.
Járszalag csak, — mely nélkül meg se élne.
S ha leoldnád, — ő maga visszakérne.
IGAZSÁG: Igaz e vád?
ΝŐ:
Nem, nem igaz!
ELŐÍTÉLET:
Ha mondom!...
A sárba hull ha csak tágabbra oldom.
NŐ: Kinőttem már ...
ELŐÍTÉLET:
Mind úgy beszél a dőre.
S hogy megjárná, ha nem volnék az őre.
IGAZSÁG:
Őr? Hát őr vagy?
NŐ:
Láthatod! rab az asszony.
ELŐÍTÉLET: A sors rábízza, hogy maga válasszon.
»Szabad?«... ha nő, — e szó már maga szégyen.
NŐ: Maradjon rab?
ELŐÍTÉLET:
Igen. Hogy tisztán éljen.
IGAZSÁG: Ha lelkedben szennyes fogalmak élnek,
A friss havat mocsokkal teltnek véled.
A kérdés más. (Nőhöz) Szabadságra ha vágyói,
Bizonyítsd be, hogy méltatlanul vádol.
J o g o s c s a k a z , — m i n d é g i s a z a m é rt é k
Vágyaddal szembe mi az ellenérték.
NŐ (Előítéletre mutat): Nem érvel ő ...
ELŐÍTÉLET (szavába vág): Gyermek vagy, s maradsz,
Szépem!
Neked az jó, hogy bárki óvjon, védjen.
Életharctól, hogy férfi visszatartson.
NŐ: Könnytől, bánattól mégis hervad arcom.
IGAZSÁG (Előítéletre mutat): Beszéljen ő. — Végy sorra
minden vádat!
ELŐÍTÉLET: Mondom: gyerek nem tud leküzdni vágyat.
S bolondot tesz, ha nem vigyáznak raja.
Ezért a nő nem érett szabadságra.
Sz a b a d sá g n a k O k o s s ág v o lt a z ap ja
De volt okos valaha asszonyfajta?
Sosem nézi mi forma, — s mi a lényeg
De ha igen — veszi a külsőséget.
S e szerint él. Tetszetős külső forma
Ez nála fő... S bár szíve összeforrna
Valami nagy, valami szép eszménnyel!...
D-e oh dehogy! — csak éljen könnyen, — fénnyel...
Sosem tanult, nehogy a sok virrasztás
Megsápassza s ránccal telítse arcát,
Tudása nincs, sosem is vágyott raja
Bájos mosoly, — ez minden tudománya.
Vagy hallottuk, hogy volt valaha asszony
Ki célul tűzte, hogy babért szakasszon
Hogy uj hazát hódítson, vagy teremtsen?
Oh — fárasztná!... tehát, — az Isten mentsen.
Elég neki, ha apró házi gondok
Elfoglalják; — s ha lel egy-két bolondot
Kit meghódít. Egy csók — tán: pásztoróra —
Ez minden vágy a. Le se mondna róla!
— Ö l e l ő k a r é d e s b ö r t ö ne h e l y e t t : —
* A Petőfi-társaság ülésén felolvasta Jászai Mari.

A Szabadság — nőnek — még sose kellett...
NŐ: S mind ezt te mondod! Te, a börtön őre
Ki egy szót tudsz: »vissza!« — sose: Előre!
Ki a nőnél egyet becsülsz — a testet.
S tagadod lelkünk vagy — mocsokkal fested?!
Ki mindent tettél, hogy tompuljon elménk.
(Tán mert másként nagyon is útba lennénk.)
S most mégis Te? — Te emelsz reánk vádat?...
IGAZSÁG: Miért van ez? Mondd, nem teljesült a vágyad? —
NŐ: Azt kívántad az asszony legyen gyáva
Utalva mindég férfi oltalmára,
Szeressen, tűrjön a csókra legyen készen...
IGAZSÁG: Nos, műved tán, nem sikerült egészen?...
Van olyan nő, ki ellened fellázad?
Nagy haragodra ez a magyarázat?
NŐ: Ez.
IGAZSÁG (Előítélethez): Ellentmondasz, — jól vigyázz! —
magadnak.
Ha ajkadon ezért vádak fakadnak.
ELŐÍTÉLET: Nem vád...
Nő (közbevág): Bosszú! — az készteti a szóra
Mert tudja jól, hogy közel már az óra
Mikor szavát többé senki sem érti.
ELŐÍTÉLET: Megértend mindég vén asszony és — férfi...
IGAZSÁG: Te tanítád, illő hát, hogy megértsen. —
NŐ: De hatalmad nem tart örökké mégsem.
ELŐÍTÉLET: Ha másként lesz mint volt — nem. De feledted? —
Hogy volt tered alkotni, s mégse tetted.
Az asszony mindég: vagy páros vagy árva.
S jól jár vele. Mire hát e sok lárma?
Ha páros? — tartják. Ha árva? — adnak néki.
Baj csak úgy jő, ha kissé — túlérzéki
Ezért hidd el: nagy önállóság helyett
Őrizd meg otthon tiszta tisztes helyed.
NŐ: Mindég e szó! Mintha önálló lények
Az otthonnal már nem is törődnének.
Hazug beszéd!... Nézz az állatvilágba
A szabad sas hol légi útját járja
Nőstény és hím együtt küzdnek a létért
S mégis mindkettő őrzi, védi fészkét! —
ELŐÍTÉLET: Nálunk a nőt őrzik meg minden bajtól, —
Távol tartva őt durva utcazajtól
Mily áldás az — rá, — és mindenki másra
Hogy asszonynak nincs szava a tanácsba!...
NŐ: Ε felfogás tört össze annyi szárnyat...
De nézd, — közelgnek megdicsőült árnyak
Mondják meg ők, mit szenvedtek miattad
Míg győzhettek — s mindünknek példát adtak.
*
Legelől ládd Hypathiát, a szépet
Tudása Plato nyomdokába lépett —
A rágalom elnémult, ha nevezték,
De intettél — s elvérzett: megkövezték...
Sarolta jő. Királyi nők vezére
A keresztet ő adta Vajk kezébe.
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Gizella üdv! Lelkéből tudás áradt.
S míg tündérujjal hímzett aranyszálat
Ajkán legendák aranyszála rezgett.
Izabella! Uralkodásban edzett!
Lelked mint ékszer ezer prizmát játsző,
De mert olyan tiszta, gyémántként átlátszó
A renaissance benned tetézte lényét...
ELŐÍTÉLET: Ki az, ki ott oly merészen előlép?
ASSZONY: Madame Stael, a bátor szívű asszony
Vágytál, úgy-e, hogy babért ne szakasszon9
S ezért, magát a császárt tetted őrnek...
ELŐÍTÉLET: Célt nem értem, — de mire babér:
nőnek ? —
ASSZONY: Vérpadra méltóbb? Ezt helyesled nála?
ELŐÍTÉLET: Szentesit mindent a mártír halála.
ASSZONY: Méltánylásod elé nagy árért méred!...
Madame Roland! Sérelmét ennek, — érzed?
Ε szó szerint: gyermekes dac volt élted.
S csupán a vérpad menti tévedésed...
De itt közéig a Múzsák szép kegyeltje
Takács Judit, — ki dalba fogni merte
Hogy zsarnok az ki népét cserbehagyja.
S dalára ébredt sok kényelem rabja.
Ő hős lett megint hónáért halni készen
Dalod Judit, sosem némult egészen!
Helicon berke másik tündérlánya
Szegedy Róza. Szerelmének lángja
Átcsapott egykor a költő szivére
S mind büszkék vagyunk — Himfy szerelmére. —
George Sand jön ott; és róla mondhatsz bármit
Legnagyobbak közt mégis mint nagy számit!
ELŐÍTÉLET: Hát az ki o tt? ...? Kezében bot, vagy táska?
ASSZONY: A nagy Herschel legtudósb munkatársa.
Caroline ez. Nővére, anyja, gyámja.
Ki saját énjét egy percre se bánja
Csakhogy neki segítségül lehessen
Csakhogy vele uj csillagot keressen.
S most nézz oda. Madame Curie jön erre.
Nem gyanítod, hogy végkép meg vagy verve?
S itt a jövő. Szorgalmas doktorlányok.
De azért lásd, — cseppet se halványok
S egynek sincs háta, szeme, arca: görbe
ELŐÍTÉLET: Mibe néznek többet; könyvbe vagy tükörbe? —
IGAZSÁG: Nevetni könnyebb — látom — mint megértni.
ELŐÍTÉLET: Tudákos asszony?... még szemem is sérti.
IGAZSÁG: Érvelésed kötekedésbe téved
Vigyázz...
Nő:
Meggyőzik majd a nagy művészek
Kik itt jönnek. — Sapho! Mint fénylik lantod,
Hogy játszék rajt, — a napsugárnak tartod?
S te csak ismétled, mit ő halkan penget,
Míg csupa láng lesz, s csupa dal a lelked?
— Victoria! Colonnák büszkesége!
Kihez a szennynek árja sose ére.
A legnagyobbnak oltárképe voltál
S mert imádott — lett szebbé annyi oltár...
Angelika, szíved sok sebtől vérzett
S tudom Le Brun, neked is fájt az élet
Művetek mégis derűjével bájol
— De hisz, — gyöngy lesz a gyöngyház fájdalmából.
(Folytatás a jövő számban.)

Kávéházakban ne mulassza el
„A NŐ” című lapot kérni!

tagtársak elsősorban
Nőtisztviselő
egyleti rovatunkat olvassák, melyet a szöveg végében találnak.
Fontos, hogy az összejövetelekről
tudomást szerezve, azokon résztvegyünk,
a
hozott
határozatokat
idejekorán ismerjük, hogy azokhoz
állást foglalhassunk.
Glosszák.
Diáklányok sorsa — magyar ember sorsa.

Most jutott a diáklányok ügye abba a stádiumba, amely legélénkebben jellemzi közviszonyainkat. Az á l t a l á n o s igazságtalanságból, amelyet eddig kellett elszenvedniük, a protectio-hajh á s z á s r a ösztönzés lett egyszeribe, mikor a vallásés közoktatásügyi minisztérium bölcsesége k i t i l t o t t a
az ottani gimnáziumból az összes lányokat, de
kilátásba helyezte, hogy engedélyt fog adni a
hospitálásra — egyes lányoknak. íme osztozik a
magyar lány a magyar ember sorsában: ott nem, ahol
valamihez joga, valami jóhoz jussa van, de ott teljesen,
ahol elnyomnak minden tehetséget és terpeszkedik a
sógorság
—
barátság
befolyása.
Férfi-szempontok a bírói ítélkezésnél.

A breslaui botrány érdekes világosságot vet arra, hogy
milyen igazságtalan elbírálásra vezethet az a körülmény,
hogy az »objektív« férfi-bírák a nemi bűncselekményeket
teljes jóhiszeműséggel, de a férfi álláspontjából ítélik meg.
A csúnya pörnek 36 vádlottja volt, csupa jól szituált úriember; volt köztük üzletvezető, kereskedő, gyáros, igazgató
stb. Azzal voltak vádolva, hogy két kiskorú leánnyal hoszszabb ideig visszaéltek. A vádlottak közül kettő öngyilkos
lett, kettőt kellő bizonyítékok híjján fölmentettek, a többinél pedig enyhítő körülményeket vettek figyelembe s azért
ezeket aránylag enyhe, néhány hónapi fogházbüntetésre ítélték. Legérdekesebb az ítélet indokolása, mely az »enyhítő
körülményt« következőképpen fejezi ki: »A leányok utcaleányok módjára viselkedtek, a férfiakat csábították, pénzért
odaadták magukat, hogy a könnyen szerzett pénzen aztán
nyalánkságokat vásároljanak. Ez nagyon elszomorító és elszégyenítő jelensége a nagyvárosnak, de semmi egyéb. Egyes
esetekben a Dolus eventualist lehetett megállapítani.
De a vádlottaknak számolniok kellett volna azzal, hogy a
leányok még n e m v o l t a k 14 évesek. Nem a leányok az áldozatok, hanem a f é r f i a k , a k i k n e k
nem v o l t e l é g erkölcsi erejük, h o g y a k í s é r téseknek ellentálljanak.« Tekintve, hogy itt gyermekleányokról és meglettkorú, intelligens férfiakról van szó,
ez az indokolás önmagát jellemzi.
Csak minél viccesebben.
Egyik napilapunk megírja, hogy a »Daily Mirror« hiradása szerint a női foglalkozások száma megszaporodott
eggyel, mert a nők ezentúl a diplomáciában is kapnak hivatalos állást. Hoegh Henriettáé az elsőség dicsősége, akit
Krisztiániában a kormány a mexikói norvég követséghez osztott be, mint első titkárt. Η kisasszony ezelőtt két évvel
végezte a jogot és a nemzetgazdaságtant. A lap azzal a
szellemes megjegyzéssel kiséri e hirt, hogy a követség első
titkárának joga lesz viselni a diptomaták egyenruháját, kivéve a díszkardot és az aranyzsinóros diplomáciai nadrágot. Mikor egyik legnagyobb emberi törekvés a diplomácia terén megszerzi a legelső diadalát, akkor egy elterjedt magyar laptól ennél a viccnél nem telik több kommentár.
(S. J.)

73

A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjainak a lap díjtalanul jár.
Címváltozások sürgős bejelentését kérjük.

Február 26-án, csütörtökön este 6 órakor egyesületünkben
saink számára

újonnan belépett tagtár-

a feminizmus fejlődéstani alapjait ismertető előadás.
Előadó: Glücklich Vilma.
Egyesületünkön kivül álló vendégek 50 fillér belépődíjat fizetnek. Tagsági igazolványul a tagsági jegy szolgál.
Március 5-én, hétfőn este 6 órakor:
Az irodalom- és lapterjesztő-bizottság ülése, melynek tárgya: A bizottsági tagok munkájának eredményei.
Gyakorlati tanácsadónk útján alkalmazást keres kirakatrendezőnő, automobilvezetőnő és több házvezetőnő és társalkodónő.
Adományok politikai propagandára: Az Ózdi Vasgyár Tiszti Kaszinója 100.— K.
Gyűjtés, illetőleg jelvény-árusítás Ózdon 100.10 K. Eddigi kimutatás 771.— K. összesen 971.10

Miért sportoljanak a nők?
Írta : Dr. KŐHALMY JÓZSEF
A nők sportolása: legalább is divatos téma, különösen, amióta a stockholmi olimpiádon szenzációt keltettek az angol és ausztráliai hölgyúszók bravúrjai, mega svéd tornászhölgyek festői gyakorlatai. Ä társaságba,
sőt még az irodalomba is bevonult az uj, hódító típus: a sportlady. A sportolás ma már nemcsak a felső
tízezer hölgyeinek szórakozása, hanem tért hódított a
társadalom legszélesebb rétegeiben s a legkisebb, legszegényebb sportegyesületnek is vannak nőtagjai, akik
a maguk módja szerint sportolnak, sőt versenyeznek is.
Bennünket a sportklubok természetesen a nők
szempontjából érdekelhetnek elsősorban. Kétségtelen,
hogy az egyesülés, a klubélet nagyban megkönnyíti
a testedzést, mert hiszen az ember nem rendezhet be
magának tornatermet, nem építhet tenniszpályát stb. De
amíg a férfiak egyesületei a rendelkezésükre álló erkölcsi és anyagi erőket csupán a férfitagjaik kényelmét,
sportbéli tökéletesedését szolgáló berendezésekbe fektetik, addig természetesen szó sem lehet a nők rendszeres, komoly sportolásáról. Mert akár a svéd-tornát,
akár a szabadtéri sportokat tekintjük, a legfontosabb
a szakszerű vezetés és a megfelelő időbeosztás. Ezt
pedig a legnagyobb sportegyesületben sem találjuk
meg, a nők számára nem építhetnek külön klubhelyiségeket, a tornatermet, vívótermet, vagy az atlétikai pályát csak olyan időpontban engedhetik át
a nőtagjaik számára, amikor szünetel a tréning, vagyis
a legalkalmatlanabb időkben. Vagy magántornatermekbe, vívótermekbe járhatnak tehát, vagy meg kell
várniok a legolcsóbb szezont: a nyarat, amikor a
tenniszpályákon hozzájuthatnak egy kis testmozgáshoz.
Pedig nem volna olyan nehéz feladat, amilyennek
látszik — a nők s p o r t e g y e s ü l e t é n e k megalakítása.

A Testnevelési Tanács, amely a totalízatőr-adó felemelése révén hatalmas összeghez jutott, nem tagadhatná meg támogatását a nők sportegyesületéből, amely
eugenetikái szempontból is rendkívül hasznos módon
segítené elő a Testnevelési Tanács legfőbb célját: az
uj, edzett, egészséges generáció nevelését.
Azonban kár volna összetett kézzel ülni, míg ez
az
eszme valóra válik. A sportolás,
vagy
rendszeres
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torna ma főleg az önálló foglalkozást űző, de a háztartásban tevékeny nő szempontjából is oly fontos
hogy mellőzése súlyos reakcióval járhat a szervezetre. Mert az önálló foglalkozást űző nőnek nem
azért kell sportolnia, hogy az idejét eltöltse, nem is
azért, hogy az energiáit valamiképpen levezesse, hanem
azért, hogy a sporttal felfrissítse, egészségesebbé, munkabíróbbá tegye magát, hogy megedzze a testét és
növelje az ellenállóképességét a betegségekkel és fára'
dalmakkal szemben. A sportra szánt időnek tehát be
kell illeszkednie a napi programmjába, nem zavarhatja a munkájában és nem merítheti ki annyira, hogy
ennek bármiféle káros hatását érezze a munkájában.
Ez a szempont már is kizárja a versenyzést. Amig az
ember önmagáért űzi a sportot, csodálatos gyönyörűséget nyújt, jókedvet, frisseséget, az egészség, az erő
és a szépség végtelenül kellemes öntudatát, de amint

Ródlizás a Svábhegyen

Szőnyi Lajos felvétele

versenyezni kezd, minden örömét megrontja a gond,
már kínosan ügyel a »formájára«, a testi kondíciójára, már bizonyos kötelezettséget érez a klubszínekkel szemben, már olyan megfeszítő izom- és idegmunkára vállalkozik, amiben nem sok kedve telik. Ez természetesen csak általánosságban áll; azokról a kivételes artistatehetségekről, akik játszva győzik le ver-

senytársaikat s akiknek talán nem is árt az erős munka, a
mint kivételekről nem beszélünk. Egyébiránt már mindenütt belátták, hogy a tömegsport az egyetlen helyes
cél, ezer közepes úszó vagy futó többet ér, mint egykét primadonnáskodó rekorder. A nők sportolásanáé
is hangsúlyozzuk ezt az elvet, hiszen majdnem azt mondhatjuk, hogy versenyzés és sportolás — egymástól különálló dolgok.
Annak a kérdésnek is egész irodalma van már
a külföldön, hogy m i l y e n s p o r t o k a t űzzenek
a nők? A nyers erőt igénylő, robusztus izomzatot fejlesztő, »férfias« sportokról fölösleges említést tennünk.
Igaz, hogy Amerikában az egyik egyetem indián nőhallgatói — football-csapatot szerveztek, vagy hogy az
idén divatba jött a nők körében a birkózás, sőt
boxolás is, de ezek csak extravaganciák, amikhez
komolyabb értelemben vett testedzésnek semmi köze.
A nők sportolásában is természetesen a legbiztosabb szempont: a testedzés, a testápolás,
mondjuk ki nyíltan: a szépségre törekvés. A modern nő nem a kozmetikushoz siet, ha friss, üde
fiatalos akar lenni, ha nincs megelégedve a testjével,
vagy a formáival, hanem nyáron pompás napkúrát νesz,
és jól megtanul úszni, télen pedig a jégpályán tölti
a szabad idejét. Csakhogy az uszodában vagy a fürdőn nem védi az arcát napernyővel és púderrel,
vizet pedig nem lubickolásra és a fürdőkosztümjének
a
bemutatására használja, hanem komolyan nekilát
úszásnak,
a korcsolyázást pedig nem úgy intézi
mint holmi zsúrt és nem a melegedőben végzi el a
togatásokat és pletykákat, hanem legalább is —
jégen...
A sport amily mértékben testfejlesztő, oly nagyszerű szépítőszer, csak ügyesen ki kell használnunk.
Az úszás például gyönyörűen fejleszti a testet, formálja
szépséget, ruganyosságot ád, a szabad levegőn végzett
testmozgás pedig a legjobb bőrápoló. A szabad
sportok közül az atlétika legtöbb ágát, a futást, ugrást
éppen úgy űzhetik a nők is, mint a férfiak. A rötávú futás és mérsékelt ugrás csak egészséges lehet.
A tornateremben csak a svéd-tornáról lehet szó. Ez
az anatómiai tudással felépített, észszerű rendszerint
csodákat produkáltak a svédek és a dánok, a tornahölgyek »Muskelmieder«-jét a legkarcsúbb párisi ne
megirigyelhetné. A vívás, mint a mozdulatokat nemes
formákba csiszoló, edző és ügyesítő sportág szinte
alkalmas lehet. A könnyű játékok, a tennisz, a gyephokki, a golf, egytől-egyig testet-lelket üdítő, egész
ges sportok a nők számára is, de csak kellő mérséklettel űzve, ami egyébiránt szól a férfiaknak is. Egy
híján a lemosásokkal és ledörzsölésekkel egybekötött
szabadgyakorlatok — a Mensendieck-féle módszer
alapján — is megfelelők. Hogy azonban látszatja is meggyen a sportnak, ahhoz egyfelől mérséklet, másfelől
annál nagyobb kitartás, ha nem is fizikai, de legalább
akaratbeli szívósság kell. Ha mindennap csak egy-egy
órát, csak húsz percet szentelünk a testünk edzésének,
de ezt a félórát egy nap sem tagadjuk meg maguktól — egy esztendő alatt ez a sok kis idő nagy
kévé lesz, amely igen értékes kamatot hoz: erőt, egészséget, szépséget.
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Lapunkról
Az olvasók leveleiből.
»Nem is hiszik, hogy milyen úttörő munkát végez
lapunk, pláne így vidéken, hol nem annyira az ellenszenv, mint a közöny és az érdeklődés hiánya a baj.
Lapunk felkelti az érdeklődést, ezzel eloszlatja a
közönyt. S ha ellenség is akad, ez csak bizonyítja
a párt létrejöttét.«
F. L. Léva.
*
»Lapunkat olvasás céljából elküldöttem a fiam tanítójának, akit itten az intelligencia nagyrabecsül. A
tanító ma kis fiammal kéretett, jelentsem be előfizetőnek.«
K. D.-né, Kolozsvár.
»A szétküldött mutatványszámok alapján tíz előfizetőt jelenthetek be. Az eredménynek már csak azért
is örülök, mert ismerőseim mindegyike rögtön válaszolt
és szinte egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a lap színvonala és érdekes tartalma annyira felköltötte érdeklődésüket ügyünk iránt, hogy kész örömmel lépnek az
előfizetők közé.
Kérek további példányokat, hogy megkezdett akciómat folytathassam.«
Dr. Rados O.

Hazai szemle.
Buschmann Hedwig bemutató előadása
Egymástól merőben különböző elemekből állott az
a közönség, amely február 10-én zsúfolásig megtöltötte
a Royal dísztermét. A mondáin hölgyek szomszédságában, akik csak egy új színnel remélték gazdagítani
változatos ruhatípusaik sokszínű szivárványát, ott ültek
az idejüket megbecsülni tudó, azt gazdasági értéknek
tekintő dolgozó asszonyok; a confectió-ipar kapitalista képviselői mögött a szerény keretekben dolgozó
szabók és szabónők, akik megrendelőik megbízásából,
tanulni jöttek el; a pikantériát remélő férfiak mellett
olyan családapák, akik költségvetésük egyensúlyát remélik könnyebben elérhetőnek az újrendszerű ruhák segítségével. A közönségnek ez az összetétele mutatta
legvilágosabban, milyen általánosan érzett szükséglet kielégítésére törekszik Buschmann Hedwig.
Az előadás hatása úgyszólván diametrálisan ellenkezett a várakozásokkal, akik szórakozást, szenzációt,
pikantériát kerestek, helyette művészi ízlésnek megfelelő, a stílus iránti bámulatos érzékre valló vonalakat
es formákat kaptak, amelyeket egy részük őszintén élvezett, egy részük unalmasnak talált. Akiket az anyagi
gondok, az időmegtakarítás reménye vonzott oda,
nem is remélt élvezettel szemlélték az ötletes átalakító

képességnek csodásán ügyes alkotásait. A szakemberek
bámulattal, a kapitalisták ijedten nézték, mily egyszerű eszközökkel lehet — nagy munkamegtakarítással
és kevés, de értékes anyagból — nemes vonalú, egyéni
ruhákat állítani elő; s ami még veszélyesebb: ezek
nem múlják divatjukat néhány hónap múlva és nem
kophatnak ki a varrásokon, mert alig vannak varrásaik.
Az egyszerű ingszabás, amelyet Buschmann Hedwig csalánszövetből is bemutatott s amelyet hozzáértők első látásra is utánozhatnak, mindenkire nézve
hozzáférhetővé teszi az ő ruháinak elkészítését, aki
szabáshoz ért és művészi ízléssel rendelkezik. A szinek és· formák sokféleségét el sem képzelhetik, akik
jelen nem voltak.
Külön kell kiemelnünk, hogy a nagyon kevés eszközzel előállítható, egyetlen alapruhára tűzdelt, 12
színpadi jelmez összeállításában az előadó bámulatos jártasságot tanúsított a különböző korok stílusainak útvesztőjében.
A színpadi jelmezek szociális jelentőségét a Feministák Egyesülete meghívása folytán Τ. Η a d r i k Anna
méltatta, aki bájos conference keretében hangsúlyozta
az egyéni öltözködés varázsát s a gazdaságos színpadi öltözékek nagy hasznát. A közönség amely két órái
át nagy figyelemmel hallgatta az előadásokat, meleg elismeréssel adózott mind T. Hadrik Annának, aki állást
foglalt kevésbbé szerencsés pályatársai mellett, mind
Buschmann Hedwignek, aki utat mutatott azoknak az
asszonytársainak, akik a divat zsarnokságától szabadulni kívánnak.

Feminista előadások vidéken.

Az ózdi Vasgyár Tiszti Kaszinója meghívására
G l ü c k l i c h Vilma a feminizmus alapeszméiről, a
kaposvári feministák meghívására Szelné dr. B á l i n t
Aranka a nőmozgalom történetéről tartott február
15-én nagysikerű előadást, G r e i s i n g e r Ottóné pedig Muraszombatban. A helyi rendezőségen kivül
Ózdon Zorkóczy Samuné, Kaposvárott pedig
Schwimmer F r a n c i s k a és Spády Adél vettek részt az előadás előkészítése és rendezésében. Minda három előadás a közönség legélénkebb érdeklődésével találkozott és számos újhívet toborzott a
feminizmusnak.'

Apollo
dominál
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Asszonyhibák.
Írta: Dr. DIENES VALERIA

Ne állítsuk egyelőre, hogy a női elmében akadhatnánk oly tulajdonságokra, melyeknek öntudatos művelésétől és szabad fejlődésétől mai, sokféleképen csonkakultúránknak harmonikus kiegészítését várhatnók. Nézzük a nőt egyszerűen a mai társadalom szemével és
hallgassuk meg, mit mond róla az úgynevezett közvélemény.
De ne felejtsük el, hogy a mai társadalom szeme
férfiszem s a mai közvélemény férfivélemény. Hiába
néznek azzal a szemmel és hiába vélik azokat a véleményeket nők is. Mert a férfi rászoktatta a nőt,
hogy férfiszemmel nézze és férfiszempontból értékelje
önmagát. Vagy nem restelli s nem igyekszik-e csúnyaságát a férfi előtt enyhíteni a csúnya nő és nem türi-e
a szép nő is a férfi kérkedő esztétikátlankodásait? Nem
rejtőzik-e a gyermekét váró asszony idegen tekintetek
elől, nem fűzi-e le sokszor esztelenül a gyermek fejlődése miatt szélesülő termetét s nem tartja-e némileg
szégyelnivalónak azokat a hónapokat, melyekben aszszonyiságának tetőpontjára hág és megcselekszi a legnagyobbat, amit emberi lény cselekedni képes, másik
embert teremt, — de amelyben a férfinak használhatatlan és nem kívánatos? És nem használnak-e sokan
védekező vagy segítő fegyverül apró fogásokat, melyeknek hasznát férfiértékelés adta meg s nem írják-e alá
minden ily cselekedettel elnyomatásuk régi dekrétumát?
Hogy csak egy szelíd példával éljek, azokra a
fiatal diáklányokra gondolok, akiknek magaviseletét
sokszor hasonlítgattam össze fiú-társaikéval a párisi könyvtárakban. A fiú komoly képpel átadja könyvkérő-lapját a szolgának, a lány minden ok és alkalom nélkül mosolyog, mikor átnyújtja. Miért mosolyog?
Már előre védekezik a lehetséges akadályokkal, a lehetséges ellenvetésekkel szemben, öntudatlanul fél a
támadástól és öntudatlanul is engesztelő mosolygást küld
előre, mint a budapesti házaló, aki jobb üzlet reményében minden úriasszonyt méltóságának és minden szobalányt nagyságának szólít Azok a hanyagul öltözött sápadt lányok sokszor eltereltek a munkámtól ezzel az
előlegezett kis mosolygással, melyből sok szomorú dolog között azt is ki kellett olvasnom, hogy még a munkára készülő leányok arcizmaiban is olyan értékítéletek játszanak, melyek a nőnek nem női szemmel, hanem férfiszemmel való nézésén alapulnak.
Ha ez elszigetelt jelenség volna, nem kellene emliteni sem. De nem az, hanem csak egyik pici csomója
annak az óriási hálónak ami a nőt a férfi hasznos
játékává teszi, csak egyik jelentéktelen adata annak az
eltorzított tükörképnek, melyet a nő saját másának ismer el, mert a férfitól úgy tanulta, hogy ez az ő mása.
Nem vagyunk mi sem jobbak, sem rosszabbak ennél s
tükörképnél, — csak egyszerűen nem hasonlítunk hozzá.
De a különbözést addig meg nem láthatjuk, mig a képmást tekintjük az eredetinek s nem is tudjuk, hogy
van egy igazi, eredeti.
Pedig van, s ezt kell meglátnunk a saját szemünkkel. Ha jól akarjuk tudni, hogy mit akarunk, előbb
meg kell néznünk, mik vagyunk, mit akarhatunk. Ez>
azonban nem passzív önvizsgálatot jelent. Amik vagyunk, azok munkában vagyunk, tehát dolgoznunk kell,
kinek-kinek ott, ahol erőit legjobban kifejthetni véli.
Ezt a munkát pedig tudatosan kell végeznünk, ítélni

benne magunkról, bátornak lenni arra, hogy megítéljük, sőt elítéljük magunkat, ha munkánk nem volt a
helyén. Ebben az ítélésben kell sokáig behunyva tartott szemünket felnyitnunk a magunk látására.
Nem sok dicséreteset fogunk vele látni. Mert férfiértékelések szerint haladtunkban nagyon elfelejtettük
saját magunkat. Sőt talán első pillanatban nem is fogunk látni semmit. Mert szoknunk kell a világossághoz és a nézés munkájához. A férfitársadalom idomító
cirkuszából kikerült asszonynak idő kell, hogy visszanyerje természetes mozdulatait, visszalássa önmagában
a teremtés egyenrangú felét, kit nehezebb és kimerítőbb
munkája tett a másik fél alárendeltjévé s kinek csak
addig kell ebben az alárendeltségben maradnia, mig
a két nem viszonyát méltányosság helyett a nyers erő
joga, ököl jog szabályozza.
Azért oly nehéz egyszerre megtalálnunk magunkat,
mert örökölt mozgás-készülékeink, belénk nevelt szokásaink, elménkbe szűrődő értékeléseink nagy része
mesterséges idomításokkal, tervszerű dresszurával és
hamis tükörképekkel fordít el bennünket magunktól. És
talán kezdetben többre megyünk, ha ezeknek a torzított képeknek vizsgálatából próbáljuk kiolvasni azt,
amit egyenesen meg nem láthatunk.
Ezek a tükrök két csoportra oszthatók. Vannak
rutitók és szépítők. Amazok karrikatúrákat, ezek eszményképeket mutatnak. Az asszonynak mindig az volt
a sorsa, hogy vagy értékén alul, vagy értékén felül becsüljék. A gyakorlatban rendesen szolgálóleány, elméletben pedig ideál volt. Vádakból és magasztalásokból
állanak a reá vonatkozó ítéletek, nincsen közöttük tárgyilagos értékelés. Azoknak a nőknek, akik rájöttek,
hogy nekik a szolgálóság és imádtatás váltakozó szerepe helyett élettársi rangra van szükségük, talán érdekes lesz gondolkodva meghallgatni és aztán megérteni
egynéhány régi vádat és régi magasztalást, melyekben
a nőnek egyoldalú képe tükröződik és megkeresni azoknak közös csomópontját, melyben talán majd igazi
női tulajdonságot fedezünk fel.
Idézzük hát a »közvéleményt.«
A nők felületesek, gondolkodásukkal, ismereteikkel a részletekhez tapadnak, nem látják a nagy vonalakat, a nagy összefüggéseket. Elméjük fegyelmezetlen,
logikájuk gyenge, következetlenek, ellentmondanak önmagunknak. ítéleteik ingatagok, könnyen esnek igenlésből tagadásba és viszont. Érzelmi lények, vak ösztönök!
irányítják őket, szimpátiák uralkodnak fájtuk, akaratuk oktalan makacskodás, törekvésük, látszólagos kitartásuk puszta szeszély.
A közvélemény ezeket a vádakat nem egyszerre
szokta elmondani, külön-külön mondja őket. Innen van
az erejük. A többitől elválasztva, e vádak mindenike
súlyos. Azonban csakis azért súlyos, mert külön van
s nem a női egyén, hanem a férfi által önmagáról
mintázott ideál egészével van szembeállítva. Vegyük e
ezt a hibaforrást és öntsük össze ezeket a vádakat, tegyük a női egyéniség lombikjába. Ott össze fognál
olvadni egyetlen egységes tulajdonsággá, melynek hiba
ként fogalmazott elemei azontúl úgy fognak feltűnni
mint helyükről eltévedten kalandozó erők, amiket csal
eredeti egységükben kellene dolgoztatni, hogy hasznos
sakká, sőt értékesekké váljanak.
Kezdjük meg tehát ezt a kémiai müveletet a fel
sorolt vádakon.
A nők gondolkodása, ismeretei a részletekhez ta-
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padnak. Nem látják a nagy vonalakat, az általános
összefüggéseket, aprólékosak és felületesek.
Íme az első nagy hiba. De vajjon hiba-e mindig? Vajjon nem kell-e a tudósnak a valóság teljesebb
meglátása érdekében, a művésznek, a műremek nagyobb
valóságterhessége kedvéért, gyakran szándékosan a részlethez tapadnia, abban elmerülnie, benne az utryis
csak külsőleg sematizáló »nagy vonalakat« a rendszereket az üres általánosságokat elfelednie? Ami
az általános, emberfaragta törvények elfeledése miatt
»felületesnek« látszik, annak lehet és sokszor van
egy egészen más természetű mélysége, ami nem a
dolgok vázlatába foglalásából, hanem azok belső
valóságába, épen a részleteibe való elmélyedésből áll.
Ez az elmélyedés kell az uj szemmel látó festőnek, ez
kell a valóság mind bensőbb elemeit kutató kísérleti
tudósnak, aki uj kérdésekkel próbál a természethez
fordulni már akkor, mikor még a nagy vonalakból
álló elméleti adatok bizonytalanok és szegények és ε
kutatás helyes útját épen ellenükre kell megválasztani.
Tegyük fel tehát elfeledve Sophie Germaint, Kovalevskát és még sok szintetikus elméjű asszonyt, hogy
a nők általában nem képesek tudományos elméleteket
alkotni, filozófiai rendszereket, vagy szintéziseket teremteni. Azonban épen e hibájuknál fogva vagy azzaí
összefüggésben lehetnek rendkívül találékony szellemes
kísérletezők, lehetnek a tudományok ténygyűjtői, tehetnek szuggesztív megfigyeléseket és így forrását
szolgáltathatják az elméleti rendszerezésnek. A konkrétumok iránt való fogékonyság a tudományos kutatásnak ép oly fontos eleme, mint az abstrakt rendszerezés
s a tényékhez tapadás — ha tényleg jellemzi a női
elmét, csak annyit jelent, hogy a nő szellemi munkája a tudomány valóság-értékét, adottságokon alapuló fajsulyát képes növelni. A közvetlen látásokban,
lélektani kutatásokban fognak kitűnni, Mary Whiton Calkins, Marguerite Washburn, az orosz padológusnők egész
serege, a lengyel származású I. Jotejkó stb. stb. már
most igazoljak ezt a várakozásunkat.
Ugyanebből a valóság-érzékből, mely a tudományban közvetlen ténykeresésre, filozófiában önmegfigyelésre terel, fakadnak a művészi hajlandóságok is, melyek a nőben oly erősek, hogy még a hosszas szellemi elfojtottság sem volt képes őket megnyilatkozásaikban akadályozni. Csak nehezítő gátakat vetett elébük
iskolázatlanság, tudatlanság képében, melyek elhárításában veszett el sokszor erejük javarésze s melyeknek felállitói voltak az elsők a küzdelemmel elért eredmények
kicsinylésében.
De vádoljuk tovább az asszonyt. Elméje fegyelmezetlen, nem követi a logika törvényeit, állításokból tagadásokba siklik, nincsenek megállapodott nézetei.
Igaz. Sőt általánosabban igaz, mint a vádbeszéd
mondja. Minden gondozatlan kultúrátlan elmére nézve
igaz. Aki ügyvédi irodákban vagy más alkalommal elég
gyakran hallott képzetlen embereket beszélni, aki tanúkat kérdezett ki, hallgatott vagy tanúvallomásokat elég
bőven olvasott, az ismeri a gyakorlatlan gondolkodásnak szokott kihágásait, tipikus logikai hibáit, igen-
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lésekből tagadásokba siklásait. Ez a nőkre általánosított
vád egy jó része tehát a kultúrátlanságra hárítandó.
Középosztálybeli asszonyaink legnagyobb része eddig
oly képzettséggel élte végig az életét, amivel férjeiknek
hivatalszolgái vagy alsóbbrendű alkalmazottai bírtak. S
a szellemi képzés hibájából folyó tökéletlenségekkel
ugyanazok a férfiak vádolták meg őket, akik célszerűnek
tartották őket törvényekkel elzárni a szellemi képzés
lehetőségeitől.
Azt fogják mondani, hogy a műveletlen férfiakban is több a logika, mint az asszonyokban s a művelt
sőt a tanult asszony is gyakrabban vét az okoskodás
szabályai ellen, mint a férfi. Fogadjuk el ezt is, minthogy elhatároztuk, hogy minden vádat elfogadunk, csak
értelmezésére fogunk szorítkozni.
Elszigeteltségéből kell ezt is megszabadítanunk s
nem fog vádnak hangzani többé. Hozzuk összefüggésbe
a valóság közvetlen, részletes és rendszerezésektől független szemléletével, amit az első vádból elemeztünk
ki. A közvetlen valóság folyton alakuló, fejlődő, megújuló valami, melyre nem illenek rá a logika mozdulatlan
kategóriái. Minden igazi valóságadat kinő a logikai tekeszből, amit számára készítettünk. Minél közvetlenebbül igaz valami, annál nehezeb beleszorítani a páronkint
ellentétenkint sorakozó logikai dobozokba. A valóság
mindég meghazudtolja az ellentétek elvét: sem egyik,
sem másik ellentétes fogalomba nem illik bele. Ez
természetes, mert a fogalmak bizonyos valóság-elemek
hangsúlyozásából, azok mesterséges megtisztításából keletkeztek, mindég túlzásokat, torzításokat jelentenek, megalkuvásokat a könnyebb érthetőség kedvéért. A formai áttekinthetőség tehát rendesen elterel a tartalomtól. S minél jobban megyünk vissza a tartalom felé,
annál jobban érezzük a formák visszaéléseit. Mondjunk példát. Akár eszmélettani, akár idegtani szempontból próbálunk az emberi cselekedetek közvetlen megismeréséig férkőzni, egyformán meglátjuk, hogy sem az
abszolút determinizmus sem az abszolút indeterminizmus kategóriája nem illik rájuk. Sem nem vagyunk szabadok a szeszélyességig, sem nem vagyunk meghatározottak a gépszerűségig. Nem kormányozhat a vak szeszély, mert tetteink egyéni multunk
termékei; de mégsem vagyunk gépezetek, mert cselekvő műszerünk naponta megújul s minden pillanatban uj föltételek, uj adathalmaz határoz meg bennünket,
uj és még sohasem volt, előreláthatatlan módon.
A legnagyobb kérdésektől a legapróbbakig a tudományt érdeklő valóságoktól egészen a mindennapi
személyes élet kis esemény pergéséig mindenütt ott van
a valóságnak ez az ellentétek közé rejtőző közvetlensége, mely sokszor arra kényszerit, hogy feladjuk a
logikát, igent is, nemet is mondjunk ugyanarra, vagy
igent se, nemet se akarjunk mondani ugyanarra. Ezt
ingadozásnak hívják, de az ingadozás lehet pusztán
formai, a rendelkezésre álló fogalmi kategóriák elégtelenségéből származó, s a valóság bensőbb megélése
folytán belőlünk kikényszerített úgynevezett következetlenség. Nem lehetséges-e, hogy a képzett és gondolkodó asszonyok szellemi megnyilatkozásaiban gyakran
tűnhetik fel puszta logikátlanságnak olyasmi, ami egy-

szerűen küzdelem a közvetlen megérzések kifejezésének
nehézségeivel s e férfiszemmel negatívnak látszó tulajdonság alatt nem lehet-e a nőben valami pozitív
erősség, nagyobb összetartozás a közvetlen adottságokkal, melyeknek formulázásbeli nehézségei miatt üt ki
az elmondás a formai szabályok ellenére? És a műveletlen asszony és férfi megfelelő különbözése nem
volna-e visszavihető egy mindon áron formulázó és rendszerező s eg^ csak azért is a maga közvetlenségéből merítő lélek meddő összeütközéseire, mJy Jui2k forrását sem egyik sem másik nem ismeri, csak azt látják, hogy nem értik meg egymást?
Érkezzünk most a vádolások tetőpontjára, a legnagyobb asszonyi bűnhöz, mely a férfiúi felsőbbség
alapkövének látszik. Ez a nagy, mindentütő kártya az,
hogy a nőket a logika helyett érzelmek kormányozzák,
hogy a kiváltképen értelmi lény, a férfi mellett ők
inkább ösztönlények. Öntudatlanságok vezetik őket,
egyéni szimpátiák teszik elfogultakká. Mindent aláírunk. A dolog ugyanis mind mulatságosabban egészül
ki. Ezek az »érzelmek«, ezek az »ösztönök«, ezek a
»szimpátiák« az előbbieket, a közvetlen látásokra való
hajlandóságot, a logikai sematizálások iránti érzéketlenséget meglepően folytatják és teszik lassankint hasonlóvá az elme intuitió érzékenységéhez. A nők a természet megtartani valóinak letéteményesei, az élet közvetlen hordozói és továbbadói, öntudatlan életforrások,
talán elméjükben is hordanak valamit abból az életközösségből, amiről szervezetük fizikai feladatai biztosítják
őket. Hátha a lenézett és becsmérelt ösztön-tőke, mely
gyakran irányítja őket, intuitív sejtésekké nemesülten
vát bennük arra, hogy magához méltó ápoláshoz jusson, hátha az a sok asszonyi eltereltség, elégtelenség,
tökéletlenség amit az »ösztönszerűség« fejezetében vádolnak meg a férfiak, azt jelenti, hogy munkára váró
képességek sírnak az asszonyi lélekben. És talán épen
olyan képességek ezek, amelyeknek minden halvány fellobbanását ápoló gonddal kellene az emberi kultúrának
fogadnia, mert épen ezek vihetnek bennünket közelebb
igazi benső embervoltunk megismeréséhez
A nő nagy érzékenysége, simulékonysága, vonzódó
elhajlása szimpátiák felé, megértő átömlése rokonságot
érző lelkekbe, ez a sokszor ingatagsággá, állhatatlansággá torzult emberszeretet nem maradhat visszhang
nélkül a nő szellemi életében sem. És ha van igazi
különbség asszonyi és férfi elme között, annak első vonása nem lehet más, mint az asszony intuitiv természet és
emberértése.
Nem úgy, hogy most már a nő számára lefoglaljuk a szimpátiát, a férfinak pedig az intelligenciát.
Ha találomra kiveszünk a sokaságból egy férfit és egy
nőt, épen nem bizonyos a férfi lesz az intelligensebb,
a nő az intuitívebb. Az emberi egyéniség erősebb a nemi különbségeknél. Csak az átlagokban van az intuitiv mérlegnek némi megbillenése az aszszony javára, mintha ő többet ivott volna a szimpátia poharából.
De ennek megállapításától is messze vagyunk
még. Csak a szokásos férfivádakat hallgattuk meg
eddig. Csak összeönteni próbáltuk őket, tudnak-e olvadni
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igazi női tulajdonsággá. Némi salakot kaptunk a felszínen, de az asszonyról vett ellenséges fölvételek megismerték egymást. Kiegészítették egymást lehetséges
egésszé. Ráismer-e bennük magára a nő ?
Messze kérdés. A vádak után a férfialkotta nőideálokat is ki kell még kérdeznünk, mielőtt felelhetnénk
rá. Eddig csak annyit láttunk, hogy a férfi elégtelenség gyanánt fogalmazta a nő tulajdonságait, pedig
azoknak önmagukból nézve pozitív tartalma van. És
nincs természeti erőforrás, amit saját helyére téve ne
lehetne hasznosítani. A női tulajdonságok elferdüléseiből
eltévedéseiből nem szabad haszontalanságukat következtetni. Mit szólnánk ahhoz a fizikushoz, aki nem akarná
az elektromosságot használni, mert az villámcsapás képében néha károkat okoz, vagy rövid zárlatokkal épületeket borit lángba? Mégis ilyenformán sőt esztelenebbül cselekszik a férfitársadalom, mikor egy olyan
gazdag erőforrást, mint a női nemtől várható szellemi
munka, szándékosan kiszorít a cselekvés teréről, mert
eltévedt, félbenmaradt, helyüket nem lelő asszonyi elmék
botlásokat követnek el.
De ép oly esztelennek tartottuk volna azt a feltalálót, aki az elektromos energiát először eláruló borostyánkövet üvegdobozba zárná és védve tisztelné, ahelyett, hogy az általa elárult erőt munkába állítaná.
Mégis így tesz az a férfi, aki az asszonyi nemet
óvni, védni való, munkára nem termett anyagnak állítja
és a »házi tűzhely« üvegszekrényébe akarja zárni. Itt
az ideje, hogty az asszonyok ne akarjanak se imádott
borostyánkövek, se aggodalmasan mellőzött áramtelepek
lenni, hanem mint minden természeti erő és még inkább mint minden élő energia igazi és korlátlan
munkateret követeljenek maguknak. Majd kidőlnek a
versenyben és majd visszavonulnak, ha nem bírják.
Vagy nem elég erős a férfiakban az asszonyok tökéletlenségeibe vetett hit ahhoz, hogy korlátlan versenyre
merjék hivni őket a szellemi, a társadalmi s a politikai élet minden terén ?

A háziasszonyok nagygyűlése.
Nem foglalkoznak politikával!
A Magyar Háziasszonyok Szövetsége február 2-án
gyűlést tartott. Megállapították, hogy már szinte elviselhetetlen a drágaság és hogy ijesztő arányokat ölt
az elszegényedés. Megállapították, hogy a nép nyomorog és hogy a faj pusztulni fog. Megállapították,
hogy a fogyasztóknak szervezkedniük kell, ha ezeken az állapotokon változtatni akarnak.
Mi módon; milyen eszközökkel?

Vártuk a következtetéseket ezekre a kifogástalanul helyes tételekre.
Azt az egyetlen helyes konklúziót, hogy minekután
a drágaság és az elszegényedés elsősorban és mindenekelőtt a fogyasztók és a család érdekeit fitymáló
rossz gazdasági viszonyok és külpolitikai eredménye, a
szervezett háziasszonyoknak, minthogy ők politikailag
jogtalanok, elsősorban és mindenekelőtt a nők választójogát kell követelniük. Meeting végén meg is találta ezt
mondani egyik háziasszony-tagtársunk. Erre az elnök ünnepélyesen kijelentette: »Nem, mi ebből nem kérünk, mert
mi nem foglalkozunk politikával!«
Lássuk tehát, mivel?
Főérvnek törekvéseik mellett nagygyűlésükre meghívták az osztrák háziasszonyok birodalmi szövetségének képviselőjét, ki igen szimpatikus módon, kedvesen mosolyogva beszámolt az osztrák szervezet eredményeiről. Az osztrák háziasszonyok már hosszú évek
óta kitűnően vannak szervezve, mondta az előadó.
Tagjaink száma — folytatta — több a tizenötezernél
Egyikünk már benn is ül Bécs főváros községtanácsának közélelmezési osztályában. Sok évi munkánkkal
a következőket értük el: a tej ára néhány fillérrel olcsóbb lett tagjaink számára. A cukor tíz fillérrel
oly e g y e s ü l e t i tagok számára, kiknek rendezett
budget- és lakásviszonyai megengedik, hogy a cukrot
nagyobb mennyiségekben beraktározhassák. Szabályozhatjuk a mészárosokkal egyetértésben a húsárakat olyképen, hogy a magas agrárpolitika következtében már
a mészárosok kezébe is méregdrágán kerülő húson
való nyerészkedéssel csak mérsékelt újabb nyúzást lehessen véghezvinni a fogyasztókon.
Ezt a kábító eredményt érték el az osztrák háziasszonyok és még ezt is csak az egyesület tagjai számára.
Nem kívánjuk lekicsinyelni a hosszú, fáradságos
és mindenesetre tiszteletreméltó igyekvés szerény gyümölcseit. De joggal vethetjük fel a kérdést: megszűnt-e ezek által a drágaság és a nyomorúság Ausztriában? Nagyszabású birodalmi vagy országos mozgalmak megelégedhetnek-e ilyen végeredményekkel?
Igen jellemző volt az egyik szónok reflekciója a
Balkán-háborúról. Az előadó jelenlegi nyomorúságos
gazdasági helyzetünk egyik főokozóját a lefolyt háborúban ismerte fel és az általa tönkretett és letiport magyar kereskedelem sorsán kesergett. De hogy a
népek gazdasági fejlődését és nyugalmát folyton fenyegető fölösleges háborúknak csak a nők politikai felszabadulása fog véget vetni, ezt már nem mondta meg
nekünk a panaszkodó szónok. Persze, hisz ők nem
is akarnak politikával foglalkozni, hanem ők ennek
éppen az imént lesajnált, megnyomorított kereskedelemnek »fölöslegeiből« akarják meggyógyítani Magyarország gazdasági életének valamennyi tátongó
sebét.
Lesz alkalmunk olvasóinkat bővebben megismertetni a drágaság igazi okaival és a szoros összefüggésekkel, melyek gazdasági élet és politika között fennállanak. Különös tekintettel leszünk a magyar aszs z ο n y és családanya speciális helyzetére és az ő
nagy nemzetgazdasági kötelességeire.
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A háziasszonyok nagygyűléséről mélyen lesújtva és
szinte szégyenkezve távoztam. Amennyiben alkalmam
nyilt, mindig és mindenütt síkra szálltam a magyar háziasszony politikai érettségéért és az ő választójogáért
azokkal szemben, kik azon a nézeten vannak, hogy
a politikai jogokra elsősorban a kenyérkereső nő tarthat igényt nagyobb látókörénél és nagyobb intelligenciájánál fogva. És most, íme, rám cáfoltak a szervezett háziasszonyok. Remélem azonban, hogy nem sokáig maradnak meg ezen az ösvényen. Egy kis elmélyedés munkájukba, egy kis tapasztalás meg fogja tanitani őket is arra a primitív igazságra, hogy politikailag jogtalanok szervezkedésének legfontosabb, első feladata politikai jogok kivívása. Ezzel az eszközzel,
ezzel a fegyverrel kezünkben küzdhetünk azután komolyan és igazi eredmények reményével végcéljainkért.
SZ. S.-né.

Vásároljunk lapunk hirdetőinél!

A vidéki kóristanőkről.
Írta: GERE ZSIGMOND, a Magyar Színház tagja

A mindennapi kenyerüket önállóan kereső nők helyzete hazánkban még sok tekintetben javulásra szorul,
de helyzetük talán egyik pályán sem oly végtelenül
siralmas, szánalmas, mint a színészetnél.
Az első pillanatban talán kétkedő fejcsóválással
fogadják e kissé túlerősnek tetsző kijelentést azok, akik
a festett vászonfalak hazug világát laikus módon távolról szemlélik, — de valósággal megdöbbennének,
ha csak rövid időre is belepillanthatnának abba a sivár életbe, amely a festék és a kápráztató villanykörték fénye mögött rejtőzik.
Nem arról az egynéhány kiváltságos helyzetű, elismert, nagytehetségű művésznőről beszélek most, akiket az egész ország magasztalva emel föl a diadal és
dicsőség piedesztáljára, hanem a névteleneknek arról
a roppant seregéről, akiket legfeljebb egy fitymáló
ajkbiggyesztéssel vesz észre a színházlátogató: a
kardalosnők csoportjáról.
A vidéki kóristanő! — Már a név maga is lenézés.
Egy külön kaszt, egy magára utalt társaság, amelyet
a városi civiltársadalom, mint színházhoz tartozót nem
fogad be a körébe, de amelyet a színházi művészszemélyzet is csak éppen hogy megtűr, mint nélkülözhetetlen rosszat. Lenézi s a világért se tartja magához hasonlónak.
A színészetnek valóságos páriái ezek a szegény
teremtések, akiket odalöktek lelketlenül a kiközösítésnek, a kikerülhetetlen bukásnak. Még csak reménysugár se derenghet előttük, hogy valaha kedvezőbb
körülmények közé kerülhessenek, mert kóristanőből
manapság önálló művésznőnek lenni — szinte lehetetlenség.
Hogy terem a kóristalány?
Minden esztendőben egy csomó dobogó szívű,
reménységtől izzó fiatal leány vág neki a színészetnek s akad meg mindjárt a kezdet kezdetén. Varró-

lánynak, masamód-mamzelnek nem akartak menni, kevés iskolájukkal hivatalnoknőnek nem mehettek —
nekivágtak hát a színészetnek. Miért ne? Az arcuk
elég csinos, egy kis hangjuk is van, a színházat szeretik, ismerősök részéről a lelkiismeretlen biztatásban
nincs hiány — hátha beüt s valóra válik a legtöbbnyire házmesteri lakásban szövögetett ezer hímes álom?
Akkor fogaton jár egész életében, virágban és tapsban fürdik, grófok és hercegek közt válogathat, ha
éppen férjet keres.
Még az se riasztja vissza őket, hogy a vizsgálóbizottság úgy találja, hogy hangjuk még iskolázatlan,
talentumuk kevés, gyakorlatuk még nincs és intenlligenciájuk csekélyke. Mindezt még pótolni lehet vidéken, ahol gyakorlatra is tehetnek szert, megismerhetik
a színházi levegőt, fejlődhetnek is, mert ezer alkalom
nyilik az érvényesülésre. Megragadják tehát az első
kínálkozó alkalmat s elszerződnek a kórusba. Hiszen úgyis csak rövid ideig tart — biztatják magukat — ideiglenes, átmeneti állapot az egész, — hát
kivárják azt a csekély időt, míg a hernyóból pillangó
lesz.
Aztán elnyüvik az első pár cipőt, aztán benn maradnak a kórusban, míg csak élnek; még csak menekülő kiutat se találnak soha, akárcsak azok a szerencsétlenek, akik belekóstoltak a hasisélvezetbe.
A kínos megélhetési kérdés minden más törekvést
elnyom, az örökös fárasztó robotmunka meg elveszi
a tanulási kedvet s megbénítja az akaratot. Lassanlassan megalkuszik a körülményekkel mindenik, elfelejti az álmokat még akkor is, ha lelke mélyén mélyen a hamu alatt ott csillog az igazi talentum izzó
parazsa.
Egyik része férjhez megy egy magához hasonló
pária férfitársához s sivalkodó gyermekhaddal városról-városra utazva, örökös szégyenletes nyomorúságban korán megvénülve fújják együtt tovább a kórust,
más része meg visszatarthatatlanul megy előre a züllés lejtőjén abba a fertőbe, amelybe pályája taszította.
Mert a színészet kegyetlenebb, mint a hitregebeli
Moloch, vagy Minotaurusz.
Negyven, vagy ötven forint havi fizetést kap egy
kis vidéki kardalosnő. Ha egészen kezdő, akárhányszor
csak harmincötöt. Ebből azonban bizonyos percentet
még levonnak nyugdíjra s egyéb illetékekre.
Ezzel szemben megkövetelik tőle, hogy legyen görög tunikája, középkori, altdeutsch, rokokó, empire, hollandus, olasz és magyar parasztruhája, lengyel és magyar díszruhája, krinolinja, elegáns modern utcai kosztümje és pazar estélyi meg báli öltönye. Kell lenni
továbbá fekete és piros csizmájának, római szandáljának, lovagló lakkszárának, báli, utcai és fehér cipellőjének, papucsának, fehér, testszinü és fekete trikotjának. Egy csomó kendő, kötény, keztyű, csipkés
nyak- és kézfodor, öv, főkötő, lengyel kucsma, kalap,
szalag, s a jó isten tudja, mi minden apróság egészíti ki aztán még a garde-robeot, amelyhez a színigazgató egy kapoccsal se járul hozzá, de amelyet
oly szigorúan megkövetel, hogy büntetésben a fél fi-
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zetését is vígan lehúzatja törvényes formák közt annak a szerencsétlennek, aki egy fehér keztyűt, vagy
csipkés vállgallért nem rak föl magára, mikor azt a
darab, vagy a rendező megköveteli.
Ezen felül kívánatos, hogy a kóristanő tisztességesen ruházkodjék az utcán is, ha kell, a társulat
érdekében akár reprezentálni is tudjon, lakás, vagy
vendéglői adósságot egy városban se hagyjon hátra
s kacagós meg jókedvű legyen az esti operetteben.
Amellett gyakori az utazás, amikor szállodába is
meg kell szállni, míg lakás kerül, amikor a ládákat
részeg zsaroló kocsisokkal s hordárokkal kell cipeltetni, gyakori a kollekta, amelyből kimaradni sehogy
sem lehet. Aztán próba és próba mindennap reggel
9-től délután 2-ig, ideges karmesterekkel, rendezőkkel, színészekkel sűrítve — este meg előadás, amelyen négyszer is át kell öltözni.
Mindez 35-50 forintért havonta!
Az embernek megáll az esze, s ha nem tudná
bizonyosan, hogy ez így van, szinte hajlandó volna
az egészet egy bizarr, rossz mesének tartani.
S hogy betetőzésül még valami nagyobbat mondjak: rövid vidéki színészkoromból legalább 8-10
olyan szegény kis kóristanőt ismerek, akik szegény özvegy, vagy elhagyott, elaggott édesanyjukat is tartják, utaztatják, ápolják, gyógykezeltetik ebből a gázsiból. S amellett a vidéki színészet az, amelyik örökösen a mellét verve hirdeti, hogy ő a kultúra, az általános oktatás, a jó, a szép terjesztője és legfőbb
sáfárja.
Lehet! — de milyen eszközökkel!? Mennyi áldozatot emészt föl évenként s lök oda a bűnnek, a gyalázatnak, akiket senki sem tart számon.
Mert ily viszonyok közt minden elvnek, minden
erénynek, erőnek és ellenállásnak előbb-utóbb meg kell
törnie. Persze, hegy gyökeres reformokkal orvosolni lehetne e kérdést, ha nagy akarattal s agitációval
maga a színészegyesület vezetősége fogna hozzá, de
hol van még az az idő, mikor a vezetőférfiak figyelme ráterelődik e kérdésre, hogy szép lassan gondolkozni kezdjenek róla? Fantazmagória!
Félek, hogy az én mostam Írásom se más, mint
üres kiáltás a pusztába, amely nyomtalanul elhangzik,
de ha véletlenül a kezébe kerül egy olyan fiatal kis
lánynak, aki házmesteri lakásban naiv rajongással babérról, tapsról, fogatról, grófi férjről álmodozik s őt
gondolkodóba ejti, kétkedővé teszi a rózsásnak hitt
jövő felől — célomat elértem.
Mert sokan vannak a hivatottak és kevesen a
választottak.

Szerzett már előfizetőt lapunknak ?
EGYLETEK.
A Nyíregyházai Feministák Egyesületének megalakulása.

Február 1-én a Nyíregyházai Szabad Líceum meghívása
folytán G l ü c k l i c h Vilma előadást tartott a feminizmus céljairól és eddigi elért eredményeiről. A nagysikerű
előadást követő napra G r o á k Ödönné, dr. L e f f l e r

B é l a főgimn. tanár és dr. S z ő l l ő s y Pál ügyvéd meghívása folytán egybegyűltek a mozgalom iránt érdeklődők,
hogy tájékozódjanak a Feministák Egyesülete g y a k o r l a t i tevékenységéről és eddigi munkájáról. — A
jelenlevők közül P a u l i k J á n o s evangélikus lelkész, dr.
H a l a s i és dr. Hoffmann ügyvédek, dr. Ρ r ö h 1 e Vilmos főgimn. tanár szóltak a kérdéshez. Azután 96 taggal
megalakult a fiókegyesület. Szervező bizottságot küldtek ki
a tisztikar és választmány jelölése, az első közgyűlés összehívása és a bizottságok munkájának előkészítése céljából.
Feministák szegedi egyesülete.
Február hó 2-án tartotta egyesületünk megalakulása óta
első tagértekezletét, melynek főcélja és tárgya a különböző
bizottságok megalakulása volt. Az anya- és csecsemővédelmi, politikai, paedagógiai és a nőtisztviselői bizottságok
közül a két utóbbi már meg is kezdte munkásságát. F. hó
13-án ugyanis a p a e d a g ó g i a i szakosztály gyűlésén, —
melyen tagtársainkon kívül nagy számban jelentek meg városunk vezető tanerői is, — Plichta Béla indítványára határozatba ment két memorandum megszerkesztése. Rz egyiket a felső-leányiskolának leánygimnáziummá való fejleszlesztése ügyében a közoktatásügyi minisztérium és a városi tanács elé terjesztjük, a nagyközönség körében gyűjtött nagyszámú aláírásokkal. A másik memorandum az öszszes modern iskola-egészségügyi szempontokra terjeszkedik
ki s az iskolaszéknek szól. — Egy női iparostanonciskola
létesítésén is fáradozunk, mely munkánkban a Kereskedelmi
és Iparkamara hathatós támogatására számíthatunk.
Tervbe van véve egy gyermekeknek való mozi-mesedélután rendezése csekély beléptidíj mellett. Ezzel előbbre
szeretnénk vinni a mozgószínháznak a káros hatásaitól
mentesített, ellenben annak minden nevelő és jótékony hatását kiaknázó, gyermekeknek való előadások rendszeresítésének ügyét.
A n ő t i s z t v i s e l ő k bizottságának sikerült megnyernie W i l l h e l m S z i d ó n i á t , a Ν. Ο. Ε. titkárát egy
előadásra, melyet f. hó 15-én tartott meg »Miért szervezkedjenek a nőtisztviselők« címen, tagtársainkra szemmeiláthatóan lelkesítő hatással. Az előadó nagy szakértelemmel
s a kérdés legapróbb részleteinek ismeretére valló tájékozottsággal és megértéssel mutatott reá a szervezkedésben
és egyesülésben rejlő s mégis az egyén érdekeit szolgáló
nagy előnyökre. Legelső teendőkül a munkaidő szabályozását s a magasabb munkabérek elérését tűzte ki a bizottság feladatává. Egyesületünk ingyenes állásközvetítőt létesített nőtisztviselő tagjai számára, s német kurzusokat rendez,
melyekel a városi Berlitz-iskola előzékenysége folytán, heti
4 órában csupán havi 6 koronáért nyújthat mint kedvezményt az egyesület tagjainak.
A Gyakorlati Tanácsadó intézménye még e hó folyamán
életbelép.
A szemináriumok tárgyául Ch. Perkins Gilman »A nő
gazdasági helyzete« és Bebel Agost »A nő és a szocializmus«
c. művének ismertetését tűzte ki az elnökség.
Az anya- és csecsemővédelmi bizottság munkásságát
S z i r m a y O s z k á r n é és Ruffy Pál március 1-én együttesen megtartandó előadásával kapcsolatban fogja megkezdeni, mely előadás a társadalom minden rétegét érdeklő
tárgyánál fogva nagyszabásúnak ígérkezik.
Dr. Apor Anna.
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össze. Itt a csecsemőket megvizsgálják, megmérik s kioktatják az anyákat a csecsemők kezelésére és ápolására vonatkozólag. Különösen a tisztaságra való tanításnak van
nagy jelentősége, mert az agyonhajszolt és elerőtlenedett
anyák szinte félnek a csecsemők tisztántartásának nagy fáradságot igénylő munkájától. Amire érdekes példa, hogy a
montmartrei városrészben az ebédelők száma 23,000-ről
16.000-re apadt, amikor az ebédelést a tanácsadóval kapcsolták össze. De lassan-lassan szűnik az ellenszenv a csecsemők
szigorú ellenőrzésével szemben s az asszonyok belátják,
hogy a felvilágosítás és kitanitás a csecsemők hasznára van.
Az intézmény szükségességét semmi sem igazolja jobban,
minthogy várandós és szoptató anyák néha egy órányiról
jönnek el az ebédért.

Nők által vezetett gyermekkórház.

Külföldi szemle.
A Womens Freedom League és a bíráskodás.
A választójog kivívásáért harcoló angol női szervezeteknek egyik legnagyobbja a »Nők szabadságáért
küzdő liga«. Bár nem használják azokat a harcias eszközöket, mint a suffragettek, adómegtagadással s hasonlókkal ők is szembeszállnak a törvényekkel és a törvény végrehajtásával. Legújabban mozgalmat indítottak arra nézve, hogy
a törvénykezésben, a börtönökben és a rendőrségen uralkodó
állapotok megjavításához hozzájáruljanak s megszüntetni iparkodjanak e téren mutatkozó botrányos állapotokat, visszaéléseket és idejét múlt berendezéseket. Különösen a nők és
gyermekek védelmét illetőleg nagyon sok kifogásolni való
van a törvények alkalmazása körül. A liga tehát kiküldi egyegy megbízható és hozzáértő tagját az ilyen esetek törvényszéki tárgyalásának végighallgatására. Miután azonban egy
régi szokásnál fogva a kényes részletek tárgyalásánál a
nőket és a fiatal fiukat a tárgyaló-teremből kiküldték, a
liga küldötteinek feladata eleinte sok nehézségbe ütközött!.
De mivel ez a szokás törvénytelen és tarthatatlan volt,
a kiküldötteknek végül mégis sikerült engedélyt kapniok az
egész tárgyalás végighallgatására. Sok értékes megfigyelést
tettek már ilyen módon arra nézve, hogy a közfelfogásból
és az egyoldalú férfi-elbírálásból kifolyólag sokszor milyen
helytelenül és igazságtalanul ítélik meg a bírák és esküdtek egyaránt a nemi bűneseteket. Ha nők is volnának a
birák és esküdtek közt, sok ilyenfajta félreértés volna elkerülhető.
Ingyen ebéd és tanácsadás anyáknak.
1904-ben egy párisi professzor, Henny Cullot és felesége
egy éttermet létesítettek, ahol szegény asszonyok a szülés előtt
pár hónappal, valamint a szoptatás ideje alatt naponkint ingyen
ebédben részesülnek, még pedig minden kérdezősködés nélkül állandóan, vagy esetről-esetre. Az eszme visszhangra
talált s ma már tíz ilyen ebédlőhelyiség van Parisban egyes
vendéglőkkel kapcsolatban. Ez olyan szoptató anyák, akiknek
nincs elegendő tejük, az ebéden kívül még sterilizált tejet is
kapnak. Újabban az éttermekkel tanácsadókat is kötöttek

1912-ben néhány londoni orvosnő olyan gyermekrendelő intézetet kezdeményezett, ahol az orvosi munkát és a kórház vezetését is kizárólag nők végzik. Erre
azért volt szükség, mert a londoni gyermekkórházak
közül egyik sem alkalmazott orvosnőt rendszeres állásra. Ez a rendelőintézet tehát egyrészt szegény gyermekeket ingyenes orvosi kezelésben részesít, másrészt
alkalmat nyújt az orvosnőknek a gyermekbetegségek
tanulmányozására. Az intézet eleinte egy szobából állott, amelyet csakhamar három szobával kellett kibővíteni Az intézmény szükségességét bizonyítja, hogy a
betegek száma naponkint 50 és 100 közt váltakozik.
Legújabban pedig kórházzá bővült a rendelőintézet,
amennyiben decemberben egy hét ággyal bíró betegszobát nyitottak meg, melyet a Kensigtoni püspök
alapítványa tett lehetővé. A kis ágyak hamarosan megteltek betegekkel. A kórházat vezető bizottság — mely
csupán nőkből áll — reméli, hogy a kórház; ilyen irányban is csakhamar ki fog bővülni. A kórház más szempontból is haladást jelent a nőmozgalom terén, t.
i. az ott alkalmazott ápolónők csak k i lenc ó r á t dolgoznak, míg London többi kórházában tizennégy és tizenöt órát. Alapítványokat elég szép számmal tesznek, többek közt a
munkásszervezetek is rendeztek gyűjtést a kórház céljaira.

Özvegyi és árvasegély Dániában.
Egy legújabban életbeléptetett törvény értelmében mindazok az özvegyasszonyok, akiknek vagyona 4000 dán koronát s jövedelme az adómentes létminimum kétharmadát
nem haladja meg, minden 2 éven aluli gyermek után 100 K,
minden 12 éven aluli gyermek után 80 Κ s minden gyermek után (14 éves koráig) 60 Κ évi segélyt kapnak. A költségeket felében a község, felében az állam viseli, s a kifizetést a község eszközli.
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Magda-Margit.
Irta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
— Hisz én felszolgálóleány és szobaleány vagyok. Engem bárki hívhat Magdusnak, vagy Magdának.
A férfi komolyan nézett rá. Határozott, komoly arckifejezésű fiatalember volt, őszinte tekintetű szemekkel és
határozott, de derűs vonású szájjal.
— Reménylem, nem akar örökre szobaleány maradni
— kérdezte a férfi. — Maga nagyon jól tudja, hogy van
tehetsége arra, hogy ennél értékesebb és jövedelmezőbb
munkát végezhessen. Ha megengedné, nagyon szívesen lennék
a segítségére ebben a dologban.
A leány elfordította fejét és így a férfi nem láthatta
a nagy kalaptól, hogy milyen aggódó gonddal vizsgálja a
legelőn átvezető utat.
— Tudnék magának érdekes és hasznos könyveket
adni — folytatta a férfi. — És tudnék magának olyan helyet
szerezni Bostonban, ahol elég ideje maradna a tanulmányai folytatására.
— Miféle hely volna az? — kérdezte Magda gyanakvóan.
— Egy családnál, amellyel barátságban vagyok —
felelte. — Egy jó asszonynál, aki szívesen támogatja azokat
a leányokat, akik önerejükből küzdik fel magukat és folytatják tanulmányaikat az iskolákban és az egyetemen.
— Házimunkáról van szó? — kérdezte a leány.
— Igen; segíteni kell neki a háztartás vezetésében.
Nagyon jóravaló leányok vannak nála, többek között egy
Radcliff hallgató is.
— Nekem nem kell a házimunka — mondta a leány
határozottan. — Nem, uram! Az üzletben elég nehéz
a munka, a malomban még nehezebb, de azért házimunkát
végezni nem akarok!
— Miért nem? Többet keresne vele.
— Tudom, több pénzt kereshetnék vele. De én egyszerűen nem akarom, nekem nincs kedvem hozzá.
— Jó, nem tudtam, hogy ezzel megsértem — mondta
a férfi elgondolkozva. Figyelemmel tanulmányozta a kemény és dacos kifejezést, melyet a leány arca öltött. —
Tehát üzletbe akarna inkább bejutni, akkor egy jó penzióról
kellene gondoskodni. Talán hallott arról a nagy otthonról
fiatal leányok számára, ahol fogadó szobák is vannak.
A leány megvetéssel szakította félbe.
— Oh, azok a bizonyos fogadószobák az udvarlók
számára! Köszönöm! Ha én udvaroltatni akarok magamnak, akkor nem választok olyan helyet, ahol az órát kell
nézni, míg a többiek kint várnak a sorukra!
A férfi együtt nevetett a leánnyal.
— Bámulom a függetlenségre való törekvését és eredetiségét, Wentworth kisasszony. De hogy őszinte legyek,
nem hiszem, hogy helyesen ítéli meg a saját képességeit.
Nem volna-e kedve tovább tanulni, hogy jobb helyzetbe
kerülhessen és hogy idővel előnyös házasságot köthessen,
amire mindenesetre inkább lehetne akkor kilátása, mintha
a milvillei gyárban marad?
— Oh, én nem akarok mindig Milvilleben dolgozni

—

felelte a leány. — De látja, nekem esetleg meg vannak
a magam külön terveim. De miért érdekli ez magát?
Fölnézett a férfira, tekintete gyermekes ártatlanságot
fejezett ki dacára a magára erőltetett korai életbölcseségnek.
A férfi hallgatagon, komolyan, de mégis gyöngéden
vizsgálta a leány arcát; aki a kutató pillantás elől, zavartan, szemét lesütve ült.
— Öt év múlva inkább felelhetnék a kérdésére —
szólalt meg végül a férfi.
A leány nevetve ugrott fel.
— Öt év múlva talán már mindnyájan halottak vagyunk. De mi is van azzal a másik kosárral, amit még fel
akart hozni ?
A férfi szeme követte a leány tekintetét, mely ismét az utat vizsgálta.
—Oh, arra van még elég időm — felelte.
A leány kezdte magát kényelmetlenül érezni.
— Majd egyszerre csak valamennyien felérkeznék ide,
mielőtt észrevenné őket — makacskodott tovább.
— Az sem baj, majd felhozza a kosarat Briggs doktor vagy a fiatal Battelsmith.
A leány izgett-mozgott, vedrét lóbálta.
— Fogadni mernék, hogy szükségük van magára is,
mert vizet és még más egyebet is kell hozni — sürgette tovább a férfit.
De az makacs volt s nem mozdult.
— Úgy látszik, mindenáron meg akar tőlem szabadulni — mondta.
— Nem szükséges erre várnom, — veté oda a leány.
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—Tőlem ugyan itt maradhat egész ítéletnapig! — Felszökött
s a köveken átugrálva egy pillanat alatt eltűnt.
A férfi nem követte. Alig tűnt el azonban a leány,
szeme hideg kiefejezést öltött, száját keményen összevonta,
mert egy erőteljes, halászdresszbe öltözött férfit pillantott
meg, aki a keletre eső völgy felől kapaszkodott fölfelé.
Jól ismerte őt már gyermekkora óta; iskolatársak, majd
szobatársak voltak a collegiumban; együtt végezték az orvosegyetemet s még most is barátok voltak, habár az évek
folyamán jellemükben olyan változások álltak elő, melyek
lassan-lassan elidegenítették őket egymástól, anélkül, hogy
ennek tudatára ébredtek volna. A férfi, aki fönt állt, nézte,
amint a másik könnyedén és biztosan kapaszkodik fölfelé
a lejtős hegyoldalon, s fölülről nézve különösen széles vállai voltak szembeötlők.
Hosszú évek barátsága fűzte őket össze, és mégis,
most ahogy Newcome elnézte ezt a szilajon és fürgén közeledő alakot, szívében nem érzett melegséget Dick Armstrong iránt.
A jövevény útjában szünetet tartva, a hegytetőt kémlelte, miközben éleset füttyentett. Ebben a percben azonban megpillantotta Newcome mozdulatlanul álló magas alakját; már-már visszaindulni készült; egy pillanatig tétovázott, aztán hirtelen vállátvonva, sietve közeledett.
Amint fölért, kellemetlenül lepte meg a kiterített asztalterítő és kosár.
— Csak nem bolondultak meg azok a vén tyúkok,
hogy ide jönnek traccsolni? — kérdezte durván.
— Úgy látszik, — mondta Newcome, — s engem
küldtek előre teherhordó állatnak.
Armstrong doktor észrevehető elégedetlenséggel járkált ide-oda, és egy-egy kutató tekintetet vetett a környékre.
Newcome doktor azonban kényelmesen elhelyezkedett
újból, a fel-alá járót vizsgálgatva.
Armstrong dühösen nézegette a kosarat.
— Mi az ördögnek akarják éppen ezen a kiálló gerincen tartani a piknikjüket? — kérdezte zsörtölődve.
— Ugyanezt kérdezte Wentworth kisasszony is, —
jegyezte meg Newcome nyugodtan, — vagy legalább is körülbelül azt gondolta, bár nem használta ugyanezen szavakat.
— Hát itt volt? — kérdezte barátját s újból fel-alá
járkált.
— Igen; csak néhány perce, hogy elment s épp oly
elégedetlennek látszott, mint te, amiért a pikniket éppen
ezen a helyen s éppen ebben az időben aTcarják megtartani.
Különös véletlen, nemde?
(Folytatása következik.)
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Egyleti összejövetelek.
Minden hétfőn este 7-9-ig díjtalan német társalgási
órák.
Minden pénteken este 8-½10-ig szeminárium: «A nőkérdés tudományos alapjai.«
25-én, szerdán este dr. Csergő Hugó író felolvasása. Utána
Magyar Erzsi szaval.
Március 4-én, szerdán este dr. Ihrig Lajos a Ferencz
József kereskedelmi kórház főorvosának előadása „A kenyérkereső ember egészségtana.”

A szerdai előadások fél 9 órakor kezdődnek. Tagtársaink
pontos megjelenését kérjük, vendégeiket mindenkor szívesen
latjuk.
*
A betegsegélyző törvény reformja küszöbön áll. Értesülésünk szerint olyan módosításokat tartalmaz a javaslat, haladás helyett olyan visszafejlesztését célozza e törvénynek, hogy
létrejötte alapjaiban ingatná meg ez életbevágó fontosságú intézményét a dolgozó társadalomnak.
A törvénynek alapvető lényegét, a kőtelező voltát akarják, az eddigi hírek szerint, megsemmisíteni, amennyiben a betegség és baleset esetére a biztosítást kötelezően csak egészen
minimális fizetésig kívánják megtartani.
A nevezetes hír hallatára azonnal taggyűlést hívtunk
egybe, melyen elnökünk behatóan ismertette a törvény Sjelenlegi fóbb intézkedéseit, s a gyakorlatban mutatkozó hiányait.
Rámutatott, hogy a kormány a tervezett változtatásnál angol
viszonyokat vett például, szem elől tévesztve, hogy nálunk a
felelősség tudata sehogyan sincs kifejlődve, hogy az emberek
elhatározására bízni betegség v. baleset esetére való biztosításukat a biztosítottak számának olyan óriási csökkenését vonná
maga után, mely veszedelmet jelent az összes alkalmazottak
számára, de veszedelmet jelent eredményeiben az állam számára is, mely ezáltal óriási megterheltetésnek teszi ki magát
az el nem látott vagyontalan beteg emberek részéről. Visszafejlődést jelent ez továbbá egészségügyi szempontból is a mai
helyzettel szemben, amikor a gyógyíttatás megkönnyítése nagyot
lendít közegészségügyi viszonyainkon.
A tervezet szerint a balesetbiztosítást teljesen a
magánvállalkozás kezeibe óhajtják kiadni. Kiszámítható
következményei lennének az ilyen változtatásnak a biztosított
fél teljes kiszolgáltatása a magánérdeknek, mely ha még
annyira körül is van bástyázva törvénynyel, minden sociális
érzés és lelkiismeret híjján látná el a feleket. A társadalmi
fejlődés a jótékonykodásból áttér a sociális intézmények
megvalósítására minden téren. Η jelzett törvényjavaslat ismét
a jótékonykodás semmiképen sem kielégítő és semmiképen
sem kiszámítható alapjára helyezné a betegség és baleset
következtében munkaképtelen vagyontalan emberek életét.
Elnökünk előadása nyomán a következő határozati javaslatot
fogadta el az értekezlet:
„A Nőtisztviselők Országos Egyesülete 1914. febr. 9-én
megtartott tagértekezlete tiltakozik az ipari és kereskedelmi
alkalmazottak betegsegélyzéséről és balesetbiztosításról szóló
1907. évi XIX. törvénycikk minden olyan módosítása ellen,

mely a betegség esetére való kötelező biztosítás elvétől eltér
és a betegsegélyző pénztárak önkormányzatát csorbítja.
Ezzel szemben azt kívánja az értekezlet, hogy a reform
során a törvény hatálya minden alkalmazottra kiterjesztessék
tekintet nélkül alkalmazójának foglalkozására, vagy üzemére
hogy a beszámítható fizetés legalább hatezer koronában
állapíttassék meg, hogy az anyaság esetére való biztosítás a
törvény keretében kiépíttessék, hogy a balesetbiztosítás a
magántisztviselőkre teljes mértékben kiterjedjen és hogy a
pénztárak vezetősége a jövőben részben munkáltatókból és
2
|3 részben munkásokból állíttassék össze titkos választás alapján.
Ezenkívül azt kívánja az értekezlet, hogy a fentemlített
törvénycikk módosításának tervezete a parlamenti tárgyalás
előtt az érdekelt testületeknek véleményadás céljából bemutattassék és az erre vonatkozó írásbeli vagy szóbeli ankét
tárgyalásaiba a Nőtisztviselők Országos Egyesülete, mint a nőmagántisztviselők 5000 tagot számláló érdekképviselete bevonassék.”
*
Mozgolódik a vidék. Sopronban iniciatívánkra nőtisztviselő egylet alakult, mely egyelőre még a szervezés munkájával foglalkozik.
Temesvárott az egyesület elnökének betegsége és titkárának nagymérvű hivatali elfoglaltsága miatt az előadási
ciklust, melyet februárra terveztek, valószínűleg márciusban
tartják meg.
Békéscsabán egyesületünknek 12 év előtt volt titkára
mozgalmat indít fiókegyesület létesítésére. Most folynak e
tárgyban az előértekezletek.
Szegeden az ottani Feministák Egyesülete kebelében
nőtisztviselői szakosztály alakult, mely teljesen egyesületünk
útmutatása mellett szakszerű tevékenységet fejt ki az osztályérdekek ápolása és előmozdítása érdekében.
*
Szerda estéinken február havában — mint mindig —
igen érdekes előadások voltak. Anatole Francéról beszélt dr.
Peisner Flóra, a nők egészségtanáról dr, Steinberger Sarolta,
Mindkét előadásnak igen nagy sikere volt.
*
Nyugdíjunk ügye állandóan foglalkoztat bennünket
Vidéki kartársnőink is kezdenek érdeklődni a Magántisztviselők
Országos Nyugdíj egylete iránt. Kérnek tőlünk magyarázó előadásokat, melyeket készséggel tartunk meg.
Huszonnégyezer koronás nőtisztviselői fizetés.
Az északamerikai unió kereskedelemügyi és közmunkaügyi ministeriuma evvel a fizetéssel szerződtette Miss Julia C
Lathrop-ot. Miss Lathrop a ministerium gyermekvédelmi osztályát vezeti teljesen önálló hatáskörrel.
*

Továbbképző tanfolyamainkhoz a legközelebbi napokban lehet még csatlakozni. Használjuk fel az alkalmat
ismereteink gyarapítására.

